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 ؿول تعوػ : 

]َشـُِرهيِْؿ َآَيوتِـَو ِِف أََؾوِق َوِِف َأْكُػِسِفْؿ 

ْ َيْؽِػ بَِرب   ُف احَلؼُّ َأَوََل ْؿ َأكَّ َ ََلُ َؽ َحتَّك َيَتَبغَّ

ٍء َصِفقٌد[  ؾ  َرْ ـُ ُف َظَذ   َأكَّ

ؾً:  {42}ؾص 
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 داءـــــــــاإله

 

 إلى روحٌهما الطاهرة، إلى من أغدق علً الحب والحنان، 

 إلى الذي كان دائم العطاء، 

 إلى روح والدي الغالً الذي ما بخل عنا ٌوما بحنانه، 

 وكذلك إلى روح والد زوجً رحمهما هللا

 ً الغالٌة، ووالدة زوجً ، حفظهما هللاإلى نبع العطاء أم

 إلى من شاطرنً  فرحً وحزنً، إلى زوجً الحبٌب

، جنى  وزكً ًّ  إلى مهجة قلبً، طفل

 إلى إخوتً  وزوجاتهم وأختً وزوجها

 الدهشان حفظه هللا ورعاهحمدي عبد الكرٌم  /إلى أستاذي ومشرفً الدكتور

 إلى كل من دعمنً معنوٌا ألنجز ما بدأت

 ة العلم الشرعً وطالبً العلم فً كل مكانإلى حمل

 إلى كل هؤالء 

 أهدي بحثً هذا

 وأسأل هللا القبول

 الباحثة                                                                         

 عال منٌر األغا   
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 شكر وتقدٌر

 
ُؽْؿ فَ   ٌقول هللا تبارك وتعالى: َن َربُّ َػْرُتْؿ إِنَّ َوإِْذ َتَلذَّ ـَ ـْ 

ُؽْؿ َوَفئِ َِزيَدكَّ َٕ ـْ َصَؽْرُتْؿ 
ئِ

 (.7)إبراهٌم:َظَذاِِب َفَشِديٌد 

ولذلك فإنو لمن قبيل السعادة الكبرى التي تغمرني، والشرف العظيم الذي يحفني أن 
وأن أحمد فضمو وامتنانو عمي بأن كرمني وأغدق عمي  ىأستيل بحثي ىذا بأن أشكر اهلل تعال

تم بحثي ىذا، فالحمد هلل رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيو كما ينبغي لجالل فضمو ل 
 وجيو وعظيم سمطانو.

ومن ثم أسجل جزيل شكري وعظيم امتناني إلى الذي ساعدني إلتمام ىذا البحث، 
، وليخرج عمى أكمل وجو، ولذلك سأظل بقية عمري شاكرة لو أعطاني دافعا قويا، وحفزني لتموو 

الدىشان، الذي ما حمدي عبد الكريم  /دم خالص الشكر إلى مشرفي الدكتورو ىذا، فإني أقفضم
و لي بمعموماتو وأفكاره وعممو الذي أسأل اهلل يبرح يشجعني، ويقوي عزيمتي، وكان دائم التوج

 تعالى أن يزيده منو ليغدق عمينا بما أنعم اهلل عميو.
الزميمي الذي إبراىيم زكريا  /الدكتورستاذ عضوي لجنة المناقشة الل إلى وصو والشكر م

 .ي لمموضوع، وكان دائم التشجيع ليوقف بجانبي  في بداية اختيار 
لى ج والدكتور/ وليد محمد العامودي المذين تكرما بقبول مناقشة ىذه الرسالة، يع موا 

 .وعمى غيري الساتذة العاممين بكمية أصول الدين لما كان ليم من عظيم الفضل عميّ 
كما وأشكر قسم الدراسات العميا الذي فتح لنا المجال الستكمال الدراسات العميا في قسم 

 التفسير وعموم القرآن.
وال يفوتني في ىذا المقام حق العرفان بتقديم الشكر الخالص لسرتي الكريمة لما قدمتو  

ومع ، بدأتلي من عناية ورعاية وأخص بالذكر زوجي الذي كان دائم التذكير لي لنيي ما 
 .لمن ساىم في ضبط ىذا البحث فممجميع مني خالص الشكر وعظيم االمتنان اعترافي وشكري
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 المقدمة

 

، كالصػةة لممػا الرػرآفالحكمػ  ك  آتػا الحمد هلل رب العالميف، خمؽ اإلنسػاف، كلممػا الايػاف، ك 
، ديػػف اإلسػػةـك  لحػػؽأرسػػما اهلل تاػػارؾ كتعػػال  إلينػػا ارسػػال  ا ،محمػػد  الناػػا العػػدنافكالسػػةـ لمػػ  

 ، كأنػػزؿ الرػػرآف الكػػريـ كتااػػا نفتػػدم اػػا فػػا الػػدنيا ، كليكػػكف لنػػا نػػكران فمػػف اهلل لمينػػا كاعمنػػا مسػػمميف
 كضياء يـك ياعث اهلل الخمؽ أامعيف...

 أما بعد:
     فإنا لمف الفضؿ العظيـ أف يناؿ اإلنساف شرؼ الاحث فا هذا الكتاب الكريـ، الذم 

كف نافسزاؿ العمماء فا شت  مناحا العمكـ يت ايف يديا كال مف خمفا، فكاف كالال يأتيا الااطؿ مف 
الكتشاؼ كؿ ما هك اديد فا هذا الكتاب العظيـ، فالررآف هك معازة اهلل الخالدة إل  يكـ الريام  

رُ ]الذم أمرنا اهلل اتدار آياتا. يركؿ تعال :  بَّ َر ُأوفُق ـَِتوٌب َأْكَزْفـَوُه إَِفْقَؽ ُمَبوَرٌك فِقَدَّ َـّ وا َآَيوتِِف َوفَِقَتَذ

 . {92}ص:[ إَْفَبوِب 
فمػػف تػػدار فػػا آياتػػا كاػػد فيػػا كاػػك  متعػػددة مػػف اإللاػػاز التػػا مػػف اينفػػا اإللاػػاز الاة ػػا 
كالذم تظفػر آاػار  فػا الرػرآف كمػا، حيػث يمكػف لكػؿ إنسػاف أف يسػتكلب الامػاؿ فػا ا سػمكب الػذم 

حيػػث يكاػػد فػػا كػػؿ كممػػ  مػػف  ا سػػمكب، كارالػػ  الػػنظـ، يمتػػاز االسةسػػ  ككضػػكح المعػػانا كامػػاؿ
كفا كؿ آي  مف آياتا، كفا كؿ سكرة مف سكر . كلعؿ هذا يادك اميا إذا تدارنا التناسب ايف  ،كمماتا

اآلي  الررآني  كفاصمتفا، كهذا ال يتيسر إال لكؿ ذم لب قرأ الرػرآف الكػريـ كتتاػع معانيػا، كففػـ أسػرار  
تأنا فا ففـ الفاصم  كمناساتفا مع آياتفا  ف الففـ  ير السميـ لفػا يػؤدم إلػ  كمعانيا. كالاد مف ال

 نكع مف التكمؼ.
      كالفاصػػػم  الررآنيػػػ  ناػػػدها فػػػا مكضػػػكلات الرػػػرآف كهػػػا تختمػػػؼ تاعػػػا الخػػػتةؼ المكضػػػكع 
ال سيما مكضكلات الرصص الررآنا التا تستعمؿ فيفا الفاصم  المحدكدة، كتستعمؿ فاصم  مسكن  

ما يكػػكف المكضػػكع ال ماػػاؿ فيػػا لهطالػػ ، كهكػػذا حسػػب طايعػػ  اآليػػ  الررآنيػػ ، ففػػا مسػػتررة فػػا لنػػد
 مكضعفا لك استادلت اأخرل الختمؼ المعن  كفسد النظـ الررآنا.

فازل اهلل العمماء ا فاضؿ الذيف اػذلكا كػؿ  ػاؿ كنفػيس فػا خدمػ  كتػاب اهلل تاػارؾ كتعػال  
لمينػا نحػف طماػ  العمػـ أف نسػير  المختمفػ ، كلفػذا كػاف لزامػان  كتكضيح معانيػا، كايػاف مػكاطف إلاػاز 

لم  درافـ لنستكمؿ ما ادأك  كساركا لم  نفاػا فػا تفسػير آيػات هػذا الكتػاب العزيػز الػذم ال يأتيػا 
ادم كالمكفػؽ فػفأسػاؿ اهلل ال الااطؿ مف ايف يديا كال مػف خمفػا. كهػذا مػا لزمػت لميػا فػا احاػا هػذا

رنا فا احاا هذا ليخرج اصكرة تميؽ اكمػاؿ هػذا الكتػاب الكػريـ، كلػف أقػكؿ إل  سكاء السايؿ أف يكف
 .هلل ساحانا كتعال لم  أكمؿ كاا فما الكماؿ إال 
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 المناسبة بين الفاصمة القرآنية وآياتيا
 الحج، والمؤمنون"و النبياء، " "دراسة تطبيقية لسور

 

 :: أىمية الموضوعأوالً 
 التاارات كايرة، مف أهمفا:تناع أهمي  هذا المكضكع مف خةؿ 

 تعمؽ هذ  الدراس  اأشرؼ الكتب كأامفا كهك الررآف الكريـ. -ُ
 .تاكفصاحالررآف الكريـ تناع أهمي  المكضكع مف أهمي  فنكف الاة   فا الكشؼ لف اة    -ِ
يظفػػر هػػذا المكضػػػكع ااناػػا مػػػف كاػػك  اإللاػػػاز، أال كهػػك اإللاػػػاز الايػػانا فػػػا الرػػرآف الكػػػريـ  -ّ

ا كؿ كمم  مف كممات الررآف، كفا كؿ آي  كسػكرة مػف سػكر . كالػذم ينػدرج تحػت كالذم يكاد ف
 اند التناسب ايف اآليات كالسكر.

مف خةؿ سكرة  اكأهدافالررآف الكريـ تارز أهمي  المكضكع فا ككنا يعمؿ لم  تحريؽ مراصد  -ْ
 الحج، كالمؤمنكف.ك ا ناياء، 

 : أسباب اختيار الموضوع:ثانياً 
 مف خةؿ هذ  الدراس .  -تاارؾ كتعال  - خدم  كتاب اهلل -ُ
 الر ا  فا دراس  لمـ المناساات دراس  مسترم  محكم .  -ِ
 تشايع مشرفا فا الرسـ لم  الاحث فا هذا المكضكع، كخكض  مار . -ّ
مشػػػارك  العممػػػاء السػػػااريف فػػػا ايػػػاف اكانػػػب اإللاػػػاز الايػػػانا مػػػف خػػػةؿ السػػػكر الررآنيػػػ  مػػػدار  -ْ

 الاحث.
 أىداف الدراسة و الغاية منيا:  :ثالثاً 

 إف لفذ  الدراس  أهدافا كايرة ك ايات متعددة، منفا:
 -فا الدنيا كاآلخرة، مف أاؿ خدم  كتػاب اهلل  -تاارؾ كتعال  -ااتغاء ا ار كالاكاب مف اهلل  -ُ

 .-اؿ كلة
 إاراء المكتا  اإلسةمي  ادراس  لممي  محكم  تتناكؿ مكضكلا اديدا تفترر إليا. -ِ
ح آفاؽ اديػدة أمػاـ الدارسػيف كطماػ  العمػـ الشػرلا كذلػؾ مػف خػةؿ النتػااج كالتكصػيات التػا فت -ّ

 افا الااحا  فا الخاتم . تخرا
ُروا َآَيوتِااِف ]التػػدار فػػا آيػػات الرػػرآف الكػػريـ تطايرػػا لركلػػا تعػػال :  -ْ بَّ ـَِتااوٌب َأْكَزْفـَااوُه إَِفْقااَؽ ُمَبااوَرٌك فَِقاادَّ

َر ُأوُفق إَفْ  َـّ  .{92}ص:[ َبوِب َوفَِقَتَذ
 اياف مناسا  الفاصم  الررآني  فا نفاي  اآلي  الررآني  كلةقتفا اما ساؽ مف اآليات. -ٓ
 إاراز الكحدة المكضكلي  لسكر الررآف، كأنا كحدة مكضكلي  مترااط  متكامم  . -ٔ
 إظفار كاك  اإللااز الايانا فا الفاصم  الررآني . -ٕ
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 : الدراسات السابقة: رابعاً 
م  مػا كتػب حػكؿ مكضػكع المناسػا  اػيف الفاصػم  الررآنيػ  كآياتفػا فػا العديػد اعد االطةع ل

مف المكتاات كالمكاقع اإللكتركني  ، لـ ألار لم  رسال  لممي  تناكلت هذا المكضكع اكصففا دراس  
كأف الاحث فا مكضكع: المناسا  ايف الفاصم  الررآني  كآياتفا "دراس  تطايري  لسػكرة  لممي  محكم .

استكماؿ لما ادأ  قاما مف طما  العمـ مف سمسم  المناسػا  اػيف الحج، كالمؤمنكف" إنما هك ك ياء، ا نا
 .الفكاصؿ الررآني  كآياتفا

 : منيج البحث:خامساً 
أسػػػمكاا فػػػا  ككػػػاف ،سػػػتنااطا االسػػػترراااالمػػػنفج اال  -تاػػػارؾ كتعػػػال  -اهلل  اتاعػػػت اعػػػكف

 الاحث لم  النحك التالا:
 ي  إل  لناصر مترااط  فا ضكء اآليات الررآني  ، ككضع العناكيف لفا . ترسيـ اآليات الررآن -ُ
 كتاا  اآليات الررآني  مدار الاحث كامم  االرسـ العامانا، كمشكم  اركاي  حفص لف لاصـ. -ِ
 .لزك اآليات المستشفد افا إل  سكرها اذكر اسـ السكرة، كرقـ اآلي  فا المتف نفسا -ّ
 ط  فا ضكء اآليات كالعناكيف المكضكل  لفا.ترسيـ المكضكع إل  لناصر متراا -ْ
العناي  اذكر مناسا  اآلي  لما قامفا كما اعػدها، كلةقتفػا االسػكرة الػكاردة فيفػا، كالكقػكؼ لمػ   -ٓ

 مناسا  معن  الفاصم  الررآني .
 تفسير اآليات الررآني  مف كتب التفسير الرديم  كالحديا  لمكقكؼ لم  معانا اآليات. -ٔ
 ردات الغريا  التا تحتاج إل  اياف مف خةؿ المعااـ المغكي .تكضيح معانا المف -ٕ
االستدالؿ اا حاديث الناكي  التا تخدـ الاحػث، كلزكهػا إلػ  مظانفػا حسػب ضػكااط التخػريج  -ٖ

 كأصكلا، كحكـ العمماء لم  ا حاديث.
 الترام  لأللةـ. -ٗ

ع، كالمؤلػػػػؼ، ماتداػػػ  اػػػػذكر اسػػػـ المراػػػػأكؿ مػػػػرة تفصػػػػيؿ ال مػػػعإااػػػات المرااػػػػع فػػػا الحاشػػػػي   -َُ
 التفاصيؿ فا ففرس المرااع. كذكر كالصفح ، 

 .الففارس الةزم  الخاص  االمكضكعإلداد  -ُُ
 خطة البحث

 يتككف هذا الاحث مف مردم  كتمفيد كاةا  فصكؿ كخاتم .
 أما المقدمة فقد اشتممت عمى:

 .أهمي  المكضكع -ُ
 .أسااب اختيار المكضكع -ِ
 .أهداؼ الدراس  ك الغاي  منفا -ّ
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 .الساار  الدراسات -ْ
 .منفج الااحا  -ٓ
 خط  الدراس . -ٔ
 :كيشتمؿ لم التمييد :  

 عمم المناسبات والفواصل في القرآن الكريم
 كفيا ماحااف : 

 المبحث الول: وقفات مع عمم المناسبات في القرآن الكريم.
 كفيا اةا  مطالب:

 .تعريؼ المناسا  لغ  كاصطةحان  المطمب الول:
 .المناساات كأقكاؿ العمماء فيا أهمي  لمـ المطمب الثاني:
 أنكاع المناساات فا الررآف الكريـ، كأهـ المؤلفات فيا . المطمب الثالث:

 .المبحث الثاني: عمم الفواصل في القرآن الكريم
 أراع  مطالب: كفيا

 تعريؼ الفاصم  فا المغ  كاالصطةح . المطمب الول:
 ـ .أنكاع الفكاصؿ فا الررآف الكري المطمب الثاني:
 طرؽ معرف  الفاصم  الررآني  كفكاادها . المطمب الثالث:
 كاا المناسا  ايف الفكاصؿ الررآني  كآياتفا مف خةؿ نماذج قرآني  . المطمب الرابع:

 الفصل الول
 "النبياء ، الحج ، المؤمنون"تعريف بسور 

 وفيو ثالثة مباحث: 
 .المبحث الول: تعريف عام بسورة النبياء

 ع  مطالب: كفيا أرا
 ، نزكلفا، فضمفا، لدد آياتفا.تسميتفا المطمب الول:
 .الاك الذم نزلت فيا المطمب الثاني:
 مناسا  السكرة لما قامفا كما اعدها . المطمب الثالث:
 .اياف ا هداؼ كالمراصد لسكرة ا ناياء المطمب الرابع:

 .المبحث الثاني: تعريف عام بسورة الحج
 كفيا أراع  مطالب:  

 تسميتفا، نزكلفا، فضمفا، لدد آياتفا. المطمب الول:
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 .الاك الذم نزلت فيا المطمب الثاني:
 مناسا  السكرة لما قامفا كما اعدها . المطمب الثالث:
 .المراصد لسكرة الحجاياف ا هداؼ ك  المطمب الرابع:

 .لثالث: تعريف عام بسورة المؤمنونالمبحث ا
 كفيا أراع  مطالب: 

 تسميتفا، نزكلفا، فضمفا، لدد آياتفا. ول:المطمب ال 
 .الاك الذم نزلت فيا المطمب الثاني:
 مناسا  السكرة لما قامفا كما اعدها . المطمب الثالث:
 .المراصد لسكرة المؤمنكفاياف ا هداؼ ك  المطمب الرابع:

 الفصل الثاني
 "والمؤمنون ،النبياء، الحج"الجانب التطبيقي لسور 

 ث:كفيا اةا  مااح
 .دراسة تطبيقية في سورة النبياء :المبحث الول

 كيشتمؿ لم  أراع  مراطع:
 .(ِْ-ُآياتفا )مف اآلي كيتناكؿ المناسا  ايف الفكاصؿ ك المقطع الول: 

 .(َٓ-ِٓكيتناكؿ المناسا  ايف الفكاصؿ كآياتفا)مف اآلي المقطع الثاني : 
 .(ِٖ-ُٓاتفا)مف اآلي آييتناكؿ المناسا  ايف الفكاصؿ ك ك المقطع الثالث: 
 .(ُُِ-ّٖكيتناكؿ المناسا  ايف الفكاصؿ كآياتفا)مف اآلي المقطع الرابع: 

 .ني: دراسة تطبيقية في سورة الحجالمبحث الثا
 كيشتمؿ لم  ساع  مراطع:

 .(ْ-ُكيتناكؿ المناسا  ايف الفكاصؿ كآياتفا )مف اآلي المقطع الول: 
 .(ُٔ-ٓيف الفكاصؿ كآياتفا)مف اآلي كيتناكؿ المناسا  ا المقطع الثاني :
 .(ِْ-ُٕآياتفا)مف اآلي كيتناكؿ المناسا  ايف الفكاصؿ ك المقطع الثالث: 
 .(ْٕ-ِٓكيتناكؿ المناسا  ايف الفكاصؿ كآياتفا)مف اآلي المقطع الرابع: 

 .(ْٓ-ْٖكيتناكؿ المناسا  ايف الفكاصؿ كآياتفا) مف اآلي   المقطع الخامس:
 .(ٔٔ-ٓٓيتناكؿ المناسا  ايف الفكاصؿ كآياتفا)مف اآلي  ك المقطع السادس: 
 .(ٖٕ-ٕٔكيتناكؿ المناسا  ايف الفكاصؿ كآياتفا)مف اآلي  المقطع السابع: 
 .دراسة تطبيقية في سورة المؤمنون المبحث الثالث:

 كيشتمؿ لم  ست  مراطع:
 .(ُُ-ُ: كيتناكؿ المناسا  ايف الفكاصؿ كآياتفا )مف اآلي المقطع الول
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 .(ُٔ -ُِ)مف اآلي  كيتناكؿ المناسا  ايف الفكاصؿ كآياتفاالمقطع الثاني : 
 .(ِِ-ُٕ)مف اآلي  كيتناكؿ المناسا  ايف الفكاصؿ ك آياتفا المقطع الثالث:
 .(ْٓ-ِّ)مف اآلي  كيتناكؿ المناسا  ايف الفكاصؿ ك آياتفاالمقطع الرابع: 
 .(ْٕ-ٓٓ)مف اآلي   كآياتفا : كيتناكؿ المناسا  ايف الفكاصؿالمقطع الخامس
 .(ُُٖ-ٕٓ)مف اآلي  كيتناكؿ المناسا  ايف الفكاصؿ كآياتفا المقطع السادس:

 الفصل الثالث
 اإلعجاز البياني في القرآن الكريم

 كفيا ماحااف:
 المبحث الول: تعريف اإلعجاز البياني وأىميتو، وأقوال العمماء فيو. 

 فواصل اآليات القرآنية. المبحث الثاني: الظواىر البالغية في
 كيشتمؿ لم  تسع  مطالب:

 .: الترديـ كالتأخيرالمطمب الول
 .االستففاـ المطمب الثاني:
 .الذكر كالحذؼ المطمب الثالث:
 .أسمكب التراا المطمب الرابع:

 .التككيد المطمب الخامس:
 .: النفاالمطمب السادس
 .أفعاؿ المدح كالذـ المطمب السابع:
 .: الفكاصؿ التا تشتمؿ لم  أسماء اهلل الحسن  كلةقتفا ااآلي المطمب الثامن

 .الفكاصؿ التا ال تشتمؿ لم  أسماء اهلل الحسن  كلةقتفا ااآلي  المطمب التاسع:
 الخاتمة

 كتشتمؿ لم  أهـ النتااج كالتكصيات التا سكؼ يتـ التكصؿ إليفا مف خةؿ هذ  الدراس .
 الفيارس

 .ني ففرس اآليات الررآأكالن: 
 .ففرس ا حاديث الناكي اانيان: 
 .ففرس ا لةـ المتراـ لفـاالاان: 
 .ففرس المصادر كالمرااعرااعان: 

 .ففرس المكضكلاتخامسان: 
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 التمييد
 عمم المناسبات والفواصل في القرآن الكريم

 
 كفيا ماحااف:

 
 .المبحث الول: عمم المناسبات في القرآن الكريم

 
 .مم الفواصل في القرآن الكريمالمبحث الثاني: ع
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 المبحث الول
 وقفات مع عمم المناسبات في القرآن الكريم

 

 كفيا اةا  مطالب:
 

 .المطمب الول: تعريف المناسبة لغة واصطالحاً 
 

 .المطمب الثاني: أىمية عمم المناسبات وأقوال العمماء فيو
 

 .، وأىم المؤلفات فيونواع المناسبات في القرآن الكريمالمطمب الثالث: أ
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 المبحث الول
 عمم المناسبات في القرآن الكريم

 
 :كاصطةحان  سا  لغ ن اتعريؼ المنالمطمب الول: 

 :: تعريف المناسبة لغةً أوالً 
النكف كالسيف كالااء كمم  كاحدة قياسفا: اتصاؿ شاء اشاء، منا النسب سما  المناسبة لغة:

نسب كهك نسيب فةف، كالنسيب: الطريؽ المستريـ التصالا ، كلةتصاؿ اا تركؿ: نسات أالتصالا
 (ُ)اعضا مف اعض.

 .(ِ)كيركؿ صاحب المصااح المنير: نسيب هذا أم يراراا
 .االتصاؿ كالمرارا  فالمناسبة لغة:

 :: تعريف المناسبة اصطالحاً ثانياً 
 المناسبة في االصطالح ليا عدة تعريفات:

الامم  كالامم  فا اآلي  الكاحدة، أك اآلي  كاآلي  فا  : "ها كاا االرتااط ايففيركؿ الرطا -ُ
 (ّ).أك ايف السكرة كالسكرة" اآليات المتعددة،

 (ٓ).: "لمـ تعرؼ منا لمؿ ترتيب أازاء الررآف"(ْ)أك كما يركؿ الارالا

                                                 

الفكر،لاـ )المحرؽ: لاد السةـ محمد هاركف،الناشر: دار  ِْْ/ ص ٓج ،معاـ مراييس المغ  الاف فارس (1)
 .(ـُٕٗٗ -هػ ُّٗٗالنشر: 

 .ايركت( -)الناشر: المكتا  العممي  َِٔ/ صِج ،المصااح المنير فا  ريب الشرح الكاير، لمفيكما الحمكم (2)
 الطاع : الاالا  )الناشر: مكتا  المعارؼ لمنشر كالتكزيع، ٔٗص ،مناع الرطاف  ،مااحث فا لمـك الررآف ّ))

 .ـ(َََِ -هػُُِْ
اىاط، اف لمٌا اف أاا اكر الارالا الشافعا، الارالا: الحافظ ارهاف الديف إ (ْ)     اراهيـ اف لمر اف حسف الرّْ

ارهاف الٌديف أاك الحسف، العةم  المحدث الحافظ. كلد سن  تسع كامانماا  تررياا كأخذ الرراءات لف ااف 
نكف الازرم ك ير ، كالحديث لف الحافظ ااف حار، كالفرا لف الترا اف قاضا شفا . كمفر كارع فا الف

كداب فا الحديث، كرحؿ كىسمع مف الارهاف الحماا كخمؽ يامعفـ معاما الذم سما  " لنكاف الزَّمىاف اترااـ 
كىاًهر كالدرر ًفا مينىاساى  اآٍلم كالسكر " ك" النكت  لا تصانيؼ كًايرة حسن  منفا كتاب " اٍلاى الشُّييكخ كا قراف ". كى

ب الٌركح ً ىٍاًف اٍلريـ سىمَّا ي " سر الٌركح " ك" الرىٍكؿ اٍلميًفيد ًفا أصيكؿ لم  شرح ألفي  اٍلًعرىاًقٌا " كمختصر كتا
، لمسيكطا التاكيد "كلا ديكاف شعر سما  " أشعار الكالا اأشعار الارالا" )نظـ العرياف فا ألياف ا لياف،

 .(ايركت -الناشر: المكتا  العممي  ، المحرؽ: فيميب حتا، ِْ/صُج
 .ّٔ/ صُج ،لمزركشا ،ـك الررآفالارهاف فا لم ٓ))
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 (ِ)".فا الارهاف اأنفا: "أمر معركؿ إذا لرض لم  العركؿ تمرتا االراكؿ (ُ)اكلرففا الزركش
تعريؼ الرطاف هك تعريؼ اامع، حيث ايف فيا كاا االرتااط أكال ايف الامؿ فا كأرل أف 

 اآلي  الكاحدة، كايف كؿ آي  كأخرل، اـ انتف  إل  المناسا  ايف السكر.
 

 المطمب الثاني: أىمية عمم المناسبات وأقوال العمماء فيو:
 : أىمية عمم المناسبات:أوالً 

 ائد، منيا: تبرز أىمية عمم المناسبات في عدة فو 
ح" -ُ عجاز القرآن البالغي، وا   ، كانتظاـ كةما، كركل كام بيانوإدراك اتساق المعاني، وا 

ـْ َفُدْن َحؽِقٍؿ َخبِرٍ   .(ّ)"أسمكاا ًْ ِم َؾ ًْ آَيوُتُف ُثؿَّ ُؾص   (.ِ:)هكد  ـَِتوٌب ُأْحؽَِؿ
يركل اذلؾ كيركؿ الزركشا: "كفاادتا اعؿ أازاء الكةـ اعضفا آخذا األناؽ اعض ف

 (ْ).االرتااط كيصير التأليؼ حالا حاؿ الاناء المحكـ المتةاـ ا ازاء"
دراك اتساق المعاني -ِ  ايف اآليات كترااط أفكارها يساعد عمى حسن التأويل ودقة الفيم وا 

 كتةـؤ ألفاظفا.
قد خطر لا كاا، كهك الذم يطرد فا أسمكب الررآف الخاص فا  ": (ٓ)قاؿ محمد رشيد رضا

زج مراصد الررآف اعضفا ااعض مف لرااد كحكـ كمكالظ كأحكاـ تعادي  كمدني ، ك يرها، كها م
 (ٔ)." نفا السآم  لف الرارئ كالسامع مف طكؿ النكع الكاحد منفا، كتاديد نشاطفا كمنفافا

                                                 

الزركشا: محمد اف افادر اف لاد اهلل الزركشا، أاك لاد اهلل، ادر الديف: لالـ افرا الشافعي  كا صكؿ. تركا  (ُ)
ا صؿ، مصرم المكلد كالكفاة. لا تصانيؼ كايرة فا لدة فنكف، منفا )اإلااا  إليراد ما استدركتا لااش  لم  

، الناشر: دار العمـ َٔ/صٔج، ط( فا أصكؿ الفرا.)ا لةـ لمزركما -العاةف ط( ك )لرط   -الصحاا  
 ـ( ََِِأيار / مايك  -لممةييف،الطاع : الخامس  لشر 

 كل ،)المحرؽ: محمد أاك الفضؿ إاراهيـ، الطاع : ا ، ّْ،صُج، الارهاف فا لمـك الررآف، لمزركشا (ِ)
 .العراي  ليس  الااا  الحماا كشركااا(الناشر: دار إحياء الكتب  ـ،ُٕٓٗ -هػ ُّٕٔ

 .ٔٗص ،مناع الرطاف ،ااحث فا لمـك الررآفم (ّ)
 .ّٓ/صُج ،لمزركشا ،الارهاف فا لمـك الررآف (ْ)
محمد رشيد رضا: هك محمد رشيد اف لما رضا الاغدادم ا صؿ الحسينا النسب، صاحب مام  المنار،  (ٓ)

لعمماء االحديث كالتاريخ كالتفسير، تعمـ فا طراامس كتنسؾ، كأحد رااؿ اإلصةح اإلسةما، مف الكتاب ا
كأصاح مراع الفتيا فا التأليؼ ايف الشريع  كا كضاع العصري  الاديدة، أنشأ مدرس  الدلكة كاإلرشاد فا 

ام  المنار مصر، اـ قصد سكريا، كرحؿ إل  الفند كالحااز كأكركاا كاسترر امصر كدفف فيفا، أشفر آاار  م
 .(ُِٔ، صٔج، لمزركما، )ا لةـ  ،الررآف الكريـكتفسير 

، تفسير الررآف الكريـ، محمد رشيد رضا، الناشر: الفيا  المصري  العام  لمكتاب ّّٓص ِج ،تفسير المنار (ٔ)
 .ـُٓٗٗسن  
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إلااز الررآف الكريـ إلااز  ، كمف أارز كاك  معرفة وجو من وجوه إعجاز القرآن الكريم -ّ
     مكضكلي  كاحدة، كسكر   آياتا كتناسؽ كتعانؽ سكر ، فالررآف الكريـ كحدةتناسب  احسب

 (ُ).اناء كاحد
ك  إلااز  الررآف أنا اديع ةنا فا كتااا إلااز الررآف: "كالكاا الاالث مف كاكيركؿ الااق

 (ِ)لايب التأليؼ متنا  فا الاة   إل  الحد الذم يعمـ الخمؽ لنا". النظـ
"مف ألاب ما اتفؽ فا هذا  رافعا فا كتااا إلااز الررآف كالاة   الناكي :كقاؿ ا ستاذ ال

الررآف مف كاك  إلااز  أف معانيا تارم فا إحكاـ النظـ ... إف هذا اإللااز فا معن  اآليات 
، كهك أامغ فا معنا  إذا انتافت إل  أف السكرة لـ تنزؿ لم  هذا الترتيب كارتااطفا أمر ال ريب فيا

حرل أف ال تمتاـ، كأال يناسب اعضفا اعضا، كأف تذهب آياتفا فا الخةؼ كؿ مذهب، فكاف ا 
 .(ّ)"ااتمع لا إلااز آخر ليتذكر اا أكلكا ا لااب ف أمر اهلل تفرؽ معازا، فمماكلكنا ركح م

نؾ لتحار إذا تأممت تركيب الررآف كنظـ كمماتا فا الكاك   رحما اهلل: كيركؿ أيضان  "كا 
يتصرؼ افا، كترعد اؾ العاارة إذا أنت حاكلت أف تمضا فا كصفا حت  ال ترل فا  المختمف  التا

 .(ْ)المغ  كمفا أدؿ لم   رضؾ، كأامع لما فا نفسؾ كأيف لفذ  الحرير   ير كمم  اإللااز"
حيث يستطيع المفسر مف خةؿ لمـ المناساات  االستعانة بعمم المناسبات في فيم المعاني -ْ

 (ٓ).ات كالحكم  منفاصؿ إل  معن  اآليالتك 
كالذم يناغا فا كؿ آي  أف ياحث أكؿ كؿ شاء لف ككنفا مكمم  لما  قاؿ الزركشا: "

 .(ٔ)"قامفا أك مسترم ، اـ المسترم  ما كاا مناساتفا
لرد تميز الررآف الكريـ اارال  النظـ  الوقوف عمى سمة خاصة من سمات القرآن الكريم: -ٓ

فا السكرة الكاحدة ر ـ تنكع مكاضيعفا إال أف لفا هدؼ  حت كاكدة الساؾ، كتنكع ا ساليب، 
كاحد، تدكر حكؿ محكر كاحد، كينظمفا لرد كاحد، ككؿ ذلؾ فا دق  متناهي  دكف أف يؤدم 
إل  اضطراب فا المعن ، أك خركج لف المألكؼ اؿ كما فا  اي  التناسؽ مرالاة لطايع  

 لم  الرراء. كتيسيران  النفكس،
َّٓ ُكُػقراً   اإلسراء:قاؿ تعال  فا سكرة  ُروا َوَمو َيِزيُدُهْؿ إِ َـّ ْؾـَو ِِف َهَذا اْفُؼْرآِن فَِقذَّ   َوَفَؼْد ََصَّ

ـَ   :الحكم  مف نزكؿ الررآف منامان  (، كقاؿ تعال  فا سكرة الفرقاف ماينان ُْ)اإلسراء: َوَؿوَل افَِّذي

                                                 

 .ُّص ،د. ساما لطا حسف اامع  آؿ الايت ،ممخص احث (ُ)
 .ّٕص ،لمااقةنا ،إلااز الررآف (ِ)
 .ِٖٕص ،لمرافعا، آف كالاة   الناكي إلااز الرر  (ّ)
 .َِٖص ،نفس المراع السااؽ (ْ)
 .ُّص ،مكقؼ الشككانا فا تفسير  مف المناساات (ٓ)
 .ّٕ/صُج ،الارهاف فا لمـك الررآف، لمزركشا (6)
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َؾًي وَ  َل َظَؾْقِف اْفُؼْرآُن ُُجْ َػُروا َفْقٓ ُكز  ْؾـَوُه َتْرتِقلً ـَ ًَ بِِف ُؾَماَدَك َوَرتَّ َذفَِؽ فِـُثَب  ـَ فنزكؿ  (ِّ)الفرقاف: اِحَدًة 
الررآف مناما حساما ترتضيا الحكادث، كترتياا كما هك فا المكح المحفكظ ما هك إال سم  خاص  

 (ُ)مف سمات الررآف الكريـ.
حكاـ كيركؿ صاحب مناهؿ العرفاف ماينا خاصي  مف خكاص الررآف كه ا: "اكدة ساكا كا 

         كمعن  هذا أف الررآف امغ مف ترااط أازااا كتماسؾ كمماتا كامما كآياتا كسكر  مامغان  "سرد 
 كؿ نفسا، كتنكع مراصد ، كافتتانا كتمكينا فا المكضكع الكاحد،أفيا أم كةـ آخر مع  ال يدانيا

ا كامة تراط ا لصاب كالامكد كآي  ذلؾ أنؾ إذا تأممت فا الررآف الكريـ كادت منا اسم
كلمحت فيا ركحا لاما ياعث الحياة كالحس لم  تشااؾ كتساند ايف  كا  شي  ايف أازااا،

فايف كممات الامم   ، لم  حيف أنا كارة متنكل  متخالف ، لفألضااا، فإذا هك كحدة متماسك  متآ
كايف امؿ السكرة الكاحدة مف  الكاحدة مف التآخا كالتناسؽ ما اعمفا رااع  التاانس كالتااذب،

التشااؾ كالترااط ما اعمفا كحدة صغيرة متآخذة ا ازاء متعانر  اآليات، كايف سكر الررآف مف 
 .(ِٖ)الزمر:  ُؿْرآكًو َظَربِّقًو َؽْرَ ذِي ِظَقٍج   حسف السمت. لتناسب ما اعما كتااان ا

إل  التناسب الشااع فيا، مف  ير يعرؼ هذا اإلحكاـ ك الترااط فا الررآف كؿ مف ألر  االا 
متنكل  فمف تشريع إل  قصص  اينما المكضكلات مختمف  ، تفكؾ كال تخاذؿ كال انحةؿ كال تنافر
 .(ِ)إل  ادؿ إل  كصؼ إل   ير ذلؾ"

كاعد االطةع لم  هذ  الفكااد العظيم  التا الاد لكؿ ااحث، اؿ ككؿ طالب لمـ أف 
      خرل لفذ  المناساات ااختةؼ أنكالفا، فالررآف الكريـ احر أ يسع  ااهدا لكا يكتشؼ أسراران 

 ال يمكف أف تنتفا ادااعا.
 :ومن أقوال العمماء فيو أيضاً 

ف ك ااط آم الررآف اعضفا ااعض حت  تك"ارت فا سراج المريديف: (ّ)قاؿ ااف العراا
 .(ْ)كالكمم  الكاحدة متسر  المعانا، منتظم  الماانا"

                                                 

 .ُٕص ،الشككانا فا تفسير  مف المناسااتمكقؼ  ُ))
 .ُّٔ-ُّٓ/ صِج ، لمزرقانا ، مناهؿ العرفاف فا لمـك الررآف (ِ)
ااف العراا: هك الراضا أاك اكر اف العراا محمد اف لاد اهلل اف محمد اإلشايما المالكا، كلد فا اشايمي  ( ّ)

ق، قرأ الرراءات كاشتفر فا لمما كأترف الفرا كا صكؿ كمتف الحديث، كمسااؿ الخةؼ كالكةـ ّْٔسن  
ق. مف ّٗٓت فا فاس فا رايع آخر سن  كتاحر فا التفسير كارع فا ا دب. كلا قضاء اشايمي ، كما

المحرؽ: لما محمد ، َُٓ/صُج، )طارات المفسريف، لمسيكطا مصنفاتا: الناسخ كالمنسكخ، كأحكاـ الررآف
 .(ُّٔٗالراهرة، الطاع : ا كل ،  –الناشر: مكتا  كها   لمر،

 .ِِٕ/صّج، لمسيكطا ،اإلتراف فا لمـك الررآف (ْ)
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فا حسف المناسا  لمـ حسف، كلكف يشترط  :(ُ)ديف اف لاد السةـقاؿ الشيخ لز الك 
لـ يرع فيا ارتااط لكةـ أف يرع فا أمر متحد مرتاط أكلا اآخر ، فإف كقع لم  أسااب مختمف  

ارتااط، كمف راط ذلؾ ففك متكمؼ اما ال يردر لميا إال اراط ركيؾ يصاف لف ماما حسف الحديث، 
نزؿ فا نيؼ كلشريف سن  فا أحكاـ مختمف ، شرلت  سااب  فضةن لف أحسنا، فإف الررآف

 (ِ).مختمف ، كما كاف كذلؾ ال يتأت  راط اعضا ااعض
قد كهـ مف قاؿ ال يطمب لآلي  الكريم  مناسا   نفا  ": (ّ)كمٌ كقاؿ الشيخ كلا الديف الممَّ 

حسب الحكم   لم  حسب الكقااع المفرق ، كفصؿ الخطاب أنفا لم  حسب الكقااع تنزيةن كلم 
، كما ترتياان كتأصيةن، فالمصحؼ لم  كفؽ ما فا المكح المحفكظ مرتا  سكر  كمفا كآياتا االتكقيؼ

أف  أنزؿ امم  إل  ايت العزة، كمف المعاز الايف أسمكاا كنظما الااهر، كالذم يناغا فا كؿ آي 
لما قامفا، ففا ذلؾ لمـ اـ،  أك مسترم ، كما كاا مناساتفا لف ككنفا مكمم  لما قامفا اءأكؿ شياحث 

 ".مما قامفا كما سيرت لاكهكذا فا السكر يطمب كاا اتصالفا 
كفا  فا ختاـ تفسير  لسكرة الاررة: "كمف تأمؿ فا لطااؼ نظـ هذ  السكرة  كقاؿ اإلماـ الرازم

 ادااع ترتيافا لمـ أف الررآف كما أنا معاز احسب فصاح  ألفاظا كشرؼ معانيا ففك أيضان اساب
 .(ْ)"ترتياا كنظـ آياتا

 نواع المناسبات في القرآن الكريم وأىم المؤلفات فيو:المطمب الثالث: أ
لرد خاض العمماء فا ذكر أنكاع كايرة مف المناساات، ماؿ: المناساات ايف اآليات، كالمناسا  

 لكنا سأذكر اعضان ايف السكر التا قامفا كالتا اعدها، كمناسا  مردم  السكرة آلخرها، ك يرها الكاير، ك 
 مف هذ  ا نكاع، هذا تفصيمفا:

                                                 

لاد العزيز اف لاد السةـ اف أاا الراسـ اف الحسف اف محمد اف المفذب السمما،  العز اف لاد السةـ: هك (ُ)
الدمشرا الشافعا المعركؼ اااف لاد السةـ، فريا مشارؾ فا ا صكؿ كالعراي  كالتفسير، كلد ادمشؽ سن  

المؤلفيف، )معاـ  ق، كتفرا لم  فخر الديف اف لساكر، امغ رتا  االاتفاد. مف مصنفاتا: تفسير الررآفٕٕٓ
 .، مكتا  المان  لاناف، دار إحياء التراث العراا(ِْٗ/صّلمر رضا كحال .ج

 .ِِٕ/ صّج ،لمسيكطا ،اإلتراف فا لمـك الررآف (ِ)
    كلا الديف الممَّكٌم: هك الشيخ لاد العظيـ اف شرؼ الديف اف زيف العااديف اف محا الديف اف كلا الديف  (ّ)

ا زهرم، مف ايت العمـ كالرياس ، اد  زكريا شيخ اإلسةـ، نشأ فا لفاؼ أاا زرل  ا نصارم الشافعا 
  مات سن   ،الشيخ أحمد اف لاد المنعـ الاكرمكتركل كصةح، معظما لف الكااار، ككاف كاير االاتماع ا

      ست كاةايف كماا  كألؼ. )تاريخ لاااب اآلاار فا الترااـ كا خاار لعاد الرحمف اف حسف الاارتا، 
 ايركت. -، دار الايؿُّٓص ُج

 .ِّٕ/ صّج ،لمسيكطا ،اإلتراف فا لمـك الررآف (ْ)
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 أواًل: المناسبات في السورة الواحدة:
 : المناسبة بين اآلية واآلية التي قبميا -ُ

كذكر آيات  ،ككليد أكلاؾ ،، ككليد هؤالءكالمراام  ايف صفات المؤمنيف كصفات المشركيف
ـْ   ، كماالا قكلا تعال :(ُ).. كهكذاكآيات الترهيب اعد آيات التر يب. الرحم  اعد آيات العذاب، َؾَؿ

ٍة َخْرًا َيَرهُ  (، حيث ذكر محاساتا لم  الحسنات فناسب أف يذكر محاساتا ٕ)الزلزل :  َيْعَؿْؾ ِمْثَؼوَل َذرَّ
ًا َيَرهُ   لم  السيا  ٍة َذّ ـْ َيْعَؿْؾ ِمْثَؼوَل َذرَّ ْ  كماالا أيضان قكلا تعال :  .(ٖ)الزلزل :  َوَم ـَ  َأََل َتَر إَِػ افَِّذي

ـَ افْؽَِتوِب ُيْدَظْقَن إَِػ ـَِتوِب اَّللَِّ فَِقْحُؽَؿ َبقْـَُفْؿ ُثؿَّ َيَتَقػَّ َؾِريٌؼ ِمـُْفْؿ َوهُ  ُْؿ  ْؿ ُمْعِرُوقَن ُأوُتقا َكِصقبًو ِم َذفَِؽ بَِلَّنَّ

هُ  وموً َمْعُدوَداٍت َوَؽرَّ َّٓ َأيَّ ـَو افـَّوُر إِ ـْ ََتَسَّ ونَ َؿوُفقا َف وُكقا َيْػَسُ ـَ ككاا  (،ِْ، ِّ: آؿ لمراف) ْؿ ِِف ِديـِِفْؿ َمو 
معرضكف" قاؿ فا اآلي  الااني : اـ يتكل  فريؽ منفـ كهـ  النظـ: أنا تعال  لما قاؿ فا اآلي  ا كل  "

 "ذلؾ اأنفـ قالكا لف تمسنا النار إال أيامان معدكدات" أم ذلؾ التكلا كاإللراض إنما حصؿ اساب أنفـ
 قالكا لف تمسنا النار إال أيامان معدكدات.

 : المناسبة بين أجزاء اآلية الواحدة -ِ
أدير لساف العرب لم  لفظ   يرها لـ : "ككتاب اهلل لك نزلت منا لفظ ، اـ (ِ)ااف لطي يركؿ 

ب إل  لمينا كافا فا مكاضع لرصكرنا لف مرتا  العر  يكاد، كنحف يتايف لنا الارال  فا أكار ، كيخف 
 .(ّ)"م  الذكؽ كاكدة الرريح سة

   كالسياؽ مع مرالاة االنسااـ فامرالاة ما يرتضيا التعاير كالمعن :اً ومن المناسبات أيض
 :فكاصؿ اآليات لما لذلؾ مف تأاير كاير لم  السمع ، ككقع مؤار فا السمع، مف ذلؾ قكلا تعال 

  َُّصقَهو إِن ًَ اَّللَِّ ٓ ُُتْ وا كِْعَؿ ورٌ َوإِْن َتُعدُّ ػَّ ـَ ْكَسوَن َفظَُؾقٌم  ِ ْٕ وا  كقكلا ساحانا:  ،(ّْ:)إاراهيـ ا َوإِْن َتُعدُّ

ُصقَهو إِنَّ اَّللََّ َفَغُػقٌر َرِحقؿٌ  ( فة شؾ أف خاتم  كؿ مف اآليتيف تنساـ مع ُٖ:)النحؿ كِْعَؿَي اَّللَِّ ٓ ُُتْ
ف اآليتيف ذلؾ أف اآلي  فا اآليات فيفا، كلكف السياؽ يرتضا الفاصم  التا ختمت فيفا كؿ آي  م

سكرة إاراهيـ فا سياؽ كصؼ اإلنساف كذكر صفاتا ، فختـ اآلي  اصف  اإلنساف ، كأف اآلي  الااني  
 (ْ)فا سكرة النحؿ فا سياؽ صفات اهلل تعال  فذكر صفاتا.

                                                 

 .ٖٗص ،لمرطاف ،مااحث فا لمـك الررآف (ُ)
     لاد الحؽ اف  الب اف لاد الرحمف اف لطي  المحاراا، مف محارب قيس الغرناطا، ااف لطي : هك  (2)

   اا حكاـ كالحديث، لا شعر، كلا قضاء المري ، أاك محمد مفسر فريا، أندلسا مف أهؿ  رناط ، لارؼ 
    . ْٔٓك ُْٓككاف يكار الغزكات فا صفكؼ المماميف، كتكفا االكرق ، كقيؿ فا تاريخ كفاتا سن  

 .(ِِٖ/صّج، )ا لةـ لمزركما
 -، تحريؽ: لاد السةـ لاد الشافا محمد، دار الكتب العممي ِٓص ُالاف لطي ، ج ز،المحرر الكاي (ّ)

 هػ.ُِِْيركت، الطاع  ا كل  ا
 .ُٔص  ،ساما لطا حسف د. ،احث اعنكاف المناساات (ْ)
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كنحف نةحظ فا هذا المراـ أف فاتح  اآليتيف قد تشاافتا، إال أنفما قد اختمفتا فا الفاصم ، 
كهذا دليؿ لم  أف الررآف ال يكرر ا لفاظ نفسفا إال لغرض يرتضيا السياؽ، ككما رأينا هنا أف 

 الفاصم  ناسات اآلي  التا ااءت فيفا، كناسات المعن  الذم كردت فيا
 مناسبة فواتح السور وخواتميا : -ّ

ـُ   :كقكلا ،الرصص حيث ادأت اأمر مكس  كنصرتاكمف ذلؾ ما فا سكرة  ـْ َأ قَن َؾَؾ

اأال يككف ظفيرا  ( كخركاا مف كطنا كختمت اأمر الناا ُٕ:)الرصص َطِفرًا فِْؾُؿْجِرِمغَ 
وُه إَِفقِْؽ  مف مك  ككلد  االعكدة إليفا لركلا فا أكؿ السكرة لمكافريف كتسميتا لف إخرااا  و َرادُّ   إِكَّ

 .(ُ)(ٕ:)الرصص
ٌر فِْؾَعوَدِغَ  :قكلا تعال  ، كختمفا اا فافا سكرة )ص( التا ادأ افا االذكرك  ـْ َّٓ ِذ   إِْن ُهَق إِ

 (.ٖٗ ص:)
ًَ بِـِْعَؿِي َرب َؽ بَِؿْجـُقنٍ  : ادأها اركلا كفا سكرة ) الرمـ (  اركلا ( كختمفاِ :)الرمـ  َمو َأْك

 ْـ َػُروا َفُقْزفُِؼقَكَؽ بَِلْبَصوِرِهْؿ َدَّو َشِؿُعقا افذ  ـَ ـَ  ُف دََْجـُقنٌ َوإِْن َيَؽوُد افَِّذي  .(ِ)(ُٓ:)الرمـ   َر َوَيُؼقُفقَن إِكَّ
 :وقد تكون المناسبة في مراعاة حال المخاطبين -ٙ

ًْ َأَؾل َيـْظُُروَن إَِػ اْلِ  كركلا تعال   قَْػ ُخؾَِؼ ـَ ًْ   بِِؾ  ْقَػ ُرؾَِع ـَ ََمِء  قَْػ    َوإَِػ افسَّ ـَ َبوِل  َوإَِػ اْْلِ

 ًْ ـَ    ُكِصَب َْرِض  ْٕ ًْ َوإَِػ ا ( فامع ايف اإلاؿ كالسماء كالاااؿ مرالاة َِ – ُٕ :)الغاشي  قَْػ ُشطَِح
لما ارل لميا ا لؼ كالعادة االنسا  إل  المخاطايف فا الاادي  حيث يعتمدكف فا معايشتفـ لم  

يرقدكف اأخرل ينات المرل  كترد   اإلاؿ، فتنصرؼ لنايتفـ إليفا كال يتأت  لفـ ذلؾ إال االماء الذم
   حصنكف اا، ، اـ ال اد لفـ مأكل يتالمطر، كترمب كاكهفـ فا السماء اؿ، كهذا يككف انزكؿاإل

، فإذا سمع ، فيرحمكف مف أرض كيرقدكف اأخرل، كهـ يطماكف الكأل كالمألكال شاء أمنع كالاااؿ
 (ّ)أهؿ الاادي  هذ  اآليات خالطت شغاؼ قمكافـ اما هك حاضر ال يغيب لف أذهانفـ .

 : المناسبات بين السور: ثانياً 
َْرَض َوَجَعَؾ افظُُّؾََمِت  كافتتاح سكرة ا نعاـ االحمد : ْٕ ََمَواِت َوا ْؿُد َّللَِِّ افَِّذي َخَؾَؼ افسَّ احْلَ

ْؿ  ( فإنا مناسب لختاـ سكرة الماادة فا الفصؿ ايف العااد كماازاتفـ ُ:)ا نعاـ َوافـُّقرَ  ْْبُ إِْن ُتَعذ 

ُْؿ ِظَبو ؽِقؿُ َؾنَِّنَّ ًَ افَْعِزيُز احْلَ ْؿ َؾنِكََّؽ َأْك  (ْ)(َُِ-ُُٖ :إل  آخر السكرة )الماادة ... ُدَك َوإِْن َتْغِػْر ََلُ
ْ َيتَِّخْذ َوَفداً   :: آخر سكرة اإلسراءكمااؿ ذلؾ أيضان  ْؿُد َّللَِِّ افَِّذي ََل ( كأكؿ ُُُ :اإلسراء)  َوُؿِؾ احْلَ

                                                 

      ـ ََِْ -هػُِْٓتحريؽ : أحمد اف لما ط  ،لمحافظ اةؿ الديف السيكطا ،اإلتراف فا لمـك الررآف (ُ)
 .ِٕٗص  / ّج

 هػ. ُِْٔ –ـ  ََِٔ ط ،لفضيم  الشيخ محمد الصادؽ قمحاكم ،اإليااز كالاياف فا لمـك الررآف (ِ)
 .ُٓص  ،د . ساما لطا حسف ،احث اعنكاف المناساات (ّ)
 .َِٖص  / ّج ،لمسيكطا ،اإلتراف فا لمـك الررآف (ْ)
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ْؿُد  سكرة الكفؼ التا تميفا َعْؾ َفُف ِظَقَجو احْلَ ، ففا (ُ: )الكفؼ  َّللَِِّ افَِّذي َأْكَزَل َظَذ َظْبِدِه افْؽَِتوَب َوََلْ ََيْ
 سكرة اإلسراء نف  لف نفسا الكلد كأكد ذلؾ اعاكدي  الاشر لا تاارؾ كتعال  فا قكلا )لاد (.

َشبََّح  ، كأكؿ سكرة الحديد (ٔٗ :)الكاقع   َؾَسب ْح بِوْشِؿ َرب َؽ افَْعظِقؿِ  : كآخر سكرة الكاقع 

ؽِقؿُ  َْرِض َوُهَق افَْعِزيُز احْلَ ْٕ ََمَواِت َوا  حيث أمر اهلل تاارؾ كتعال  نايا  .(ُ)(ُ: )الحديد  َّللَِِّ َمو ِِف افسَّ
خاص  كالناس لام  اتسايحا ساحانا كايف ذلؾ اكؿ كضكح اأف كؿ مخمكؽ فا السماكات كا رض 

 شار كالحار كمفـ يساحكف هلل العزيز الحكيـ.مف الناس كا نعاـ كال
 : أما عن أىم المؤلفات فيو

تعددت المؤلفات فا لمـ المناساات منذ نشأة هذا العمـ،  فمف المؤلفات ما تكسعت فا 
الحديث لنا، كمنفا ما اقتصر لم  ذكر  فرط، كذلؾ حسب رأم العاًلـ فيا،  حسب اختةؼ رؤيتا 

 فات: ، كمف هذ  المؤللفذا العمـ
 لمسيكطا . ،اإلتراف فا لمـك الررآف -ُ
  .لادر الديف الزركشا ،الارهاف فا لمـك الررآف -ِ
 . لاةؿ الديف السيكطا ،سب السكرتناسؽ الدرر فا تنا -ّ

 مؤلفات لمـك الررآف التا خاضت فا الحديث لف هذا العمـ كأنكالا. مف أهـ كهذ 
ف المناساات فا الررآف، فاعض أما االنسا  لكتب التفسير، فرد اختمفت فا الحديث ل

المفسريف لـ يذكرها، كاعضفـ أفرد لفا كتااا، كهذا ما نرا  كاضحا اميا فا كتاب نظـ الدرر فا 
تناسب اآليات كالسكر، لارهاف الديف اف لمر الارالا، حيث ذكر المناساات ايف اآليات، كمناسا  

 الفاصم  لآلي  ك ير ذلؾ.
 ، ماؿ:ار إليا فا اعض اآلياتكمنفـ مف ذكر  اشكؿ خاطؼ، كأش

 ركح المعانا فا تفسير الررآف العظيـ كالساع الماانا لشفاب الديف السيد محمكد ا لكسا. -ُ
 اكم.لايضا لاداهلل اف لمر أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ ؿ -ِ
 .(ِ)التحرير كالتنكير لمحمد الطاهر اف لاشكر -ّ
 .(ّ)لتفسير المنير لكها  الزحيماا -ّ

                                                 

 .َِٖ/ ص  ّج ،لمسيكطا ،اإلتراف فا لمـك الررآف( ُ)
فا فيفا، كهك محمد الطاهر اف لاشكر: رايس المفتييف المالكييف اتكنس، كشيخ اامع الزيتكن ، كلد كدرس كتك  (ِ)

  ، الكقؼ كآاار  فا اإلسةـ. مف ألضاء المامعيف العراييف فا دمشؽ كالراهرة، مف مصنفاتا مكاز الاة
 .(ُْٔ/صٔج ،لمزركما ،ا لةـ)

ـ، ككاف كالد  حافظا لمررآف الكريـ، لامةن اا، محاان لمسن  الناكي ، ُِّٗكها  الزحيما: كلد فا دمشؽ لاـ  (ّ)
دراستا كتااع تحصيما العمما فا كمي  الشريع  اا زهر الشريؼ، كحصؿ لم  إاازة  كاف ماتفدان فا

التدريس، كحصؿ لم  ليسانس الحركؽ، كتخصص فا الفرا كأصكلا، مف كتاا: العةقات الدكلي  فا 
 (http://shamela.ws/index.phpاالسةـ، التفسير الكايز، ك يرهـ. )
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 لثانيالمبحث ا

 عمم الفواصل في القرآن الكريم
 

 كفيا أراع  مطالب:
 

 .: تعريف الفاصمة لغة واصطالحاً المطمب الول
 

 .أنواع الفواصل في القرآن الكريملمطمب الثاني: ا
 

 .فوائدىارفة الفاصمة القرآنية و المطمب الثالث: طرق مع
 

من  آياتياالمناسبة بين الفواصل القرآنية و المطمب الرابع: وجو 
  .خالل نماذج قرآنية
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 المبحث الثاني
 عمم الفواصل في القرآن الكريم

 
 المطمب الول : تعريف الفاصمة في المغة واالصطالح: 

، كفصمت الشاء اكف ما ايف الشيايف، فصؿ اينفا يفصؿ فصة فانفصؿ الفصؿ: :الفاصمة لغة
 .(1)قطعتا فانرطع  مفانفصؿ أ

يز الشاء مف الشاء، الةـ كمم  صحيح  تدؿ لم  تمي: الفاء كالصاد ك يركؿ ااف فارس
اانتا لنا، يراؿ  (2)لنا. المساف الف اا تفصؿ ا مكر كتميز: فصمت الشاء فصة ، كالمفصؿ كا 

 : التمييز كاإلاان  .صم  لغ فالفا
 : الفاصمة اصطالحاً 

 (ّ): ها كمم  آخر اآلي  كرافي  الشعر كقرني  الساعقاؿ الزركشا
طع تكاب حسف إففاـ المعانا الفكاصؿ اأنفا حركؼ متشااك  فا المرا (ْ)اكيعرؼ الرمان

 (ٓ).كيركؿ: الفكاصؿ اة   كا سااع ليب
 (ٔ): ها كمم  آخر الامم  .كيركؿ الدانا

 (ٕ): الفكاصؿ حركؼ متشاكم  فا المراطع يرع افا إففاـ المعانا .كقاؿ اعض العمماء
مف ، فراؿ فا الفاصم  ها الكةـ المنفصؿ  كقد فرؽ الدانا ايف الفاصم  كرؤكس اآلم

 ، كالكةـ المنفصؿ قد يككف رأس آي  ك ير رأس ، ككذلؾ الفكاصؿ تكف رؤكس آم ك يرها . اعد 
 ، فالفاصم  تعـ النكليف كتامع الضرايف.(ٖ)ككؿ رأس آم فاصم  ، كليس كؿ فاصم  رأس آي      

                                                 

 .ُِّْص /  ٓج ،الاف منظكر ،لساف العرب (ُ)
 .َٓٓ/ صْج ،الاف فارس ،معاـ مراييس المغ  (ِ)
 .ّٓ/ صُج ،لمزركشا ،الارهاف فا لمـك الررآف (ّ)
    الرمانا: أاك الحسف لما اف ليس  اف لاد المعركؼ االرمانا، فإنا كاف مف كاار النحكييف، ككاف متفننان  (ْ)

كصنؼ كتاان كايرة منفا كتااا المشفكر فا التفسير،  فا لمـك النحك كالمغ  كالفرا كالكةـ لم  مذهب المعتزل .
لااء فا طارات ا دااء، كلد سن  ست كتسعيف كمااتيف، كتكفا سن  أراع كامانيف كاةاماا . )نزه  ا 

ا ردف، الطاع :  –، المحرؽ: إاراهيـ السامرااا، الناشر: مكتا  المنار، الزرقاء ِّٓ/ صُج ،لألناارم
 .ـ(ُٖٓٗ -هػ َُْٓالاالا ، 

 .َِٕص  ،دار الفكر العراا –لهماـ محمد أاك زهرة  ،المعازة الكارل الررآف (ٓ)
 . ِِٕص  ،لعدناف زرزكر ،لمـك الررآف (ٔ)
 ـ .ُّٖٗ -هػ َُّْط ، ُِٕص  ،محمد لاد المنعـ الريعا د. ،ا صةف فا لمـك الررآف (ٕ)
 .ُِٕص  ،د. محمد الريعا ،لمـك الررآف ، كا صةف فاِْص  ،لعدناف زرزكر ،لمـك الررآف :انظر (ٖ)



-ُّ- 
 

لكةـ افا ، كها الطرير  التا ياايف كترع الفاصم  لند االستراح  فا الخطاب لتحسيف ا
الررآف افا ساار الكةـ ، كتسم  فكاصؿ  نا ينفصؿ لندها الكةماف ، كذلؾ أف آخر اآلي  فصؿ 

، كفرقكا ايف الفاصم  كالساع اأف الفكاصؿ تتاع المعانا ما اعدها، كلـ يسمكها أساالااينفا كايف 
 . (ُ)ؿ المعنا لمياياـ يح نفسام يرصد فا ، أما الساع ففك الذكال تككف مرصكدة فا نفسفا

 
 : لثاني : أنواع الفواصل في القرآنالمطمب ا

: التمكيف كالتصدير فكاصؿ الررآف لف أحد أراع  أشياء: ال تخرج قاؿ ااف أاا ا صاع
 .اإليغاؿكالترشيح ك 

فا احيث يمكف : كهك أف يردـ فا اآلي  ما يدؿ لم  ختامأك يسم  ااتةؼ الرافي  : التمكين:أوالً 
تككف الررين  مستررة فا قرارها، ، لذلؾ ياب أف الختاـ اعد سمالا فررات مف اآلي لمسامع أف يأتا ا

طرحت الختؿ المعن   ، احيث لكاها امعن  الكةـ كما تعمرا تاما، متعمرا معنمطمان  فا مكضعفا
 .(2)كاضطرب الففـ

كَ أَ   :ومثال ذلك ؾِقُؿ  َصلُتَؽ َتلُْمُرَك َأْن َكْسُ ًَ احْلَ َْك َٕ َؽ  َمو َيْعبُُد آَبوُؤَكو َأْو َأْن َكْػَعَؾ ِِف َأْمَقافِـَو َمو َكَشوُء إِكَّ

ِصقُد  ، اقتض  دة  كتة  ذكر التصرؼ فا ا مكاؿ( فإنا لما تردـ فا اآلي  ذكر العاإٖ)هكد/  افرَّ
 . (ّ)لرشد يناسب ا مكاؿلؾ ذكر الحمـ كالرشد لم  الترتيب،  ف الحمـ يناسب العاادات، كاذ

 ومن المالحظ في ىذا النوع من الفواصل أنو يشمل عدة أقسام وىي : 
ُؿْؾ َتَعوَفْقا   :أنا قد تاتمع فكاصؿ فا مكضع كاحد كيخالؼ اينفا : كمااؿ ذلؾ قكلا تعال  :الول

ُؽْؿ َظَؾقُْؽؿْ  َم َربُّ ُؽْؿ َتْعِؼُؾقنَ عَ فَ :ل  ختمت اركلافإف اآلي  ا ك ( ُّٓ-ُُٓ:)ا نعاـ....َأْتُؾ َمو َحرَّ ، ؾَّ
ُرونَ كالااني   َـّ ُؽْؿ َتَذ اآلي  ا كل  داؿ  ف ترؾ الكصايا فا ، كذلؾ قنؼُ تَّ تَ  َفَعؾَُّؽؿْ كالاالا    َفَعؾَّ

ككذلؾ لركؽ ، ؿ العرؿ الداؿ لم  تكحيد  كلظمتا،  ف اإلشراؾ ااهلل لعدـ استكمالم  لدـ التعرؿ
مةؽ إحسانفا إل  الكلد اكؿ طريؽ، ككذلؾ قتؿ ا كالد االكأد مف اإلتضيا العرؿ لساؽ الكالديف ال ير

   ،مع كاكد الرازؽ الحا الكريـ، ككذا قتؿ النفس لغيظ أك  ضب، فحسب اعد ذلؾ قكلا "يعرمكف"
 مف، فماة فتتعمؽ االحركؽ الركلي  كالمالي ، ككؿ إنساف يحرص لميفا لنفسافا اآلي  الااني  أما 

، كترؾ ذلؾ لؾ لامؿ الناس اا ليعاممك  اماما، كمف أحب ذكلد لك كلد لـ ياب أف يخمؼ كلد 
، كأما الاالا  فدلكة إل  شرع اهلل كالاعد لف ساؿ يناساا الكلكد إل  التذكراالنسا  لمغير  فم  

                                                 

 .ْٓ/ص  ُج ،لمزركشا ،الارهاف فا لمـك الررآف (ُ)
 ،لمسيكطا ،كاإلتراف فا لمـك الررآف ،ِٕٓص  ،لمحمد لاد المنعـ الريعا ،ا حداث فا لمـك الررآف :انظر( ِ)

 .ِٓٔ/ ص  ّج
 .ِٕٓ -ِٔٓ/ ص  ّج ،لمسيكطا ،اإلتراف فا لمـك الررآف (ّ)
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متيف أك قد تختمؼ الفاص سخطا فتناساا الدلكة إل  التركلالشيطاف كالمخالف  تؤدم إل   ضاا ك 
ـْ َظِؿَؾ َصوحِلًو َؾؾِـَْػِسِف قكلا تعال  فا سكرة الاااي  : مااؿ ذلؾ فا مكضعيف كالمحدث لنا كاحد َم

ُؽْؿ ُتْرَجُعقنَ  ـْ َأَشوَء َؾَعَؾقَْفو ُثؿَّ إَِػ َرب  ٍم  :كفا فصمت ختـ اركلا، (ُٓ :)الاااي َوَم َوَمو َربَُّؽ بِظَلَّ

ُؽْؿ :فا سكرة الاااي  الحديث لف الاعث فختـ اركلا . فالمراـ(ْٔ:)فصمتفِْؾَعبِقدِ  ُثؿَّ إَِػ َرب 

ٍم  :فكاف الحديث لف اياف العدؿ فختمفا اركلاأما فا سكرة فصمت  ،ُتْرَجُعقنَ  َوَمو َربَُّؽ بَِظلَّ

  .فِْؾَعبِقدِ 
ا سكرة قكلا تعال  ف، كمااؿ ذلؾ قد تككف اغير ما يرد لم  العركؿ أف اعض الفكاصؿ :الثاني
اٌب َحؽِقؿٌ  النكر: ُتُف َوَأنَّ اَّللََّ َتقَّ ( فإف اادئ الرأم يرتضا َُ:النكر) َوَفْقٓ َؾْضُؾ اَّللَِّ َظَؾقُْؽْؿ َوَرْْحَ

حكمتا كها  ف الرحم  مناسا  لمتكا  لكف لار اا إشارة إل  فاادة مشركلي  المعاف ك  "تكاب رحيـ"
 . المعينالستر لف هذ  الفاحش  

إِنَّ : غض فا سكرة النكر، كركلا لرب ا مر االالفكاصؿ ما ال نظير لا فا الررآفأف فا  :الثالث
 .(1) اَّللََّ َخبٌِر بََِم َيْصـَُعقنَ 

أم أف تككف اآلي  ، (2)هك أف تككف الكمم  أك المرط  قد تردمت مادتفا فا اآلي  : التصدير:ثانياً 
 .(ّ)ختمت امفظ ذكر فيفا

 :وىو ثالثة أقسام
َأْكَزَفُف بِِعْؾِؿِف َواْدَلئَِؽُي  :، آخر كمم  فا الصدر ماؿ قكلا تعال أف يكافؽ آخر الفاصم  :لولا

َػك بِوَّللَِّ َصِفقداً  ـَ  (.ُٔٔ :)النساء  َيْشَفُدوَن َو
ًَ ا: أف يكافؽ أكؿ كمم  منا نحك قكلا تعال  :الثاني ًي إِكََّؽ َأْك ـْ َفُدْكَؽ َرْْحَ وُب َوَهْى َفـَو ِم      ْفَقهَّ

 .(ٖ:)آؿ لمراف
ـَ َشِخُروا  :أف يكافؽ اعض كمماتا نحك قكلا تعال  :الثالث ـْ َؿبْؾَِؽ َؾَحوَق بِوفَِّذي َوَفَؼِد اْشُتْفِزَئ بُِرُشٍؾ ِم

وُكقا بِِف َيْستَْفِزُئقنَ  ـَ ْؾـَو َبْعَضُفؿْ  :كقكلا أيضان ، (َُ:)ا نعاـ  ِمـُْفْؿ َمو  ْقَػ َؾضَّ ـَ َظَذ َبْعٍض  اْكُظْر 

َزُ َتْػِضقلً  ـْ َزُ َدَرَجوٍت َوَأ ـْ  . (ْ)(ُِ :)اإلسراء َوَفْمِخَرُة َأ

                                                 

لمحمد  ،(، كا صةف فا لمـك الررآف ُِٔ -ِٕٓ/) ص ّج ،لمسيكطا ،: اإلتراف فا لمـك الررآفظران (ُ)
 .(ِٖٕ -ِٕٔ)ص  ،الريعا

 .ِِٖص  ،لعدناف زرزكر ،لمـك الررآف (ِ)
 .ِٖٕص  ،لمحمد الريعا ،ا صةف فا لمـك الررآف (ّ)
 .ِِٔص / ّج ،لمسيكطا ،اإلتراف فا لمـك الررآف (ْ)
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قد فا اعض ا حياف الفاصم  الررآني  اعينفا، كلكف  ةحظ هنا أف اآلي  الررآني  تفيئكي
ُمقَشك َوإِْذ َؿوَل  :مااؿ ذلؾ قكلا تعال ، ذلؾ سايؿ إحكاـ المعن ، ك تاد اآلي  قد ختمت اغيرها

ْؿ َأْن َتْذَبُحقا َبَؼَرًة َؿوُفقا َأَتتَِّخُذَكو ُهُزوًا َؿوَل َأُظقُذ بِوَّللَِّ َأْن أَ  ـُ وِهؾِغَ فَِؼْقِمِف إِنَّ اَّللََّ َيْلُمُر ـَ اْْلَ قَن ِم ( ٕٔ:)الاررة  ـُ
، كلكف لدؿ أف يككف مف المستفزايف يستعيذ فيفا مكس  فرد يرع فا النفس أف تأتا الفاصم  

 (ُ).ؿ كسفا ال يصدر مف صاحب خمؽ كديفافإشارة إل  أف االستفزاء االناس ل  مادة الافؿ إ
، أك أف يككف فا اآلي  إشارة الزم  عن  اآلي  مشيرا إل  هذ  الفاصم هك أف يككف م :: الترشيحثالثاً 

آَل إِْبَراِهقَؿ َوآَل ِظْؿَراَن َظَذ إِنَّ اَّللََّ اْصطََػك آَدَم َوُكقحًو وَ  :لركلا فا سكرة آؿ لمراف ،(ِ)اإل  ختامف

 ف لفظ " إال االمفظ ال يدؿ لم  أف الفاصم  "العالميف"اصطف "  ( فإفّّ :)آؿ لمراف اْفَعوَدِغَ 
تارا لم  شاء أف يككف مخ اصطفاء ،  نا يعمـ أنا لدكاـلميف  ير لفظ اصطف  كلكف االمعن العا

 .(ّ)فيف العالميانسا كانس هؤالء المصطف
 .(ْ)هك ختـ الكةـ اما يفيد نكت  يتـ المعن  ادكنفا : اإليغال:رابعاً 

بُِعقا اْدُْرَشؾِغَ :كمااؿ ذلؾ قكلا تعال  ـْ ٓ َيْسلَفُُؽْؿ َأْجرًا َوُهْؿ ُمْفَتُدونَ   َيو َؿْقِم اتَّ بُِعقا َم     اتَّ
ف ، لك لرسكؿ مفتد ال محال، إذ أف ادكف" يراؿ  نا يتـ المعن  ادكنامفت" :فركلا ،(ُِ-َِ :)يس

 .تااع الرسؿ كالتر يب فيافيا زيادة ماالغ  فا الحث لم  إ
 

  :معرفة الفاصمة القرآنية وفوائدىاالمطمب الثالث: طرق 
 .: تكفيرا كقياسالمعرف  الفكاصؿ الررآني  طريراف

، كما كقؼ صم كقؼ لميا دااما أنا فاصم ، كما كصما دااما ليس فا فما اات أنا  أما التوفيقي:
 .أك لةستراح  (ٓ)تعريؼ الكقؼ التاـلميا مرة ككصما أخرل احتمؿ أف يككف لتعريؼ الفاصم  أك ل

 ير كهك الذم يمحؽ االمكقكؼ لميا لشاا اينفما، أك ما الحؽ مف المحتمؿ  :وأما القياسي
احتاج  ، ككصؿ الررآف كما اااز، فالمنصكص االمنصكص لمناسب، كالكقؼ لم  كؿ مكمم  اااز

 .(ٔ)الرياس إل  طريؽ تعرفا

                                                 

 .ِّٖص  ،لعدناف زرزكر ،رآفلمـك الر (ُ)
 .ِّٖص  ،لعدناف زرزكر ،كلمـك الررآف ،ِٖٕص  ،لمحمد الريعا ،ا صةف فا لمـك الررآف :انظر (ِ)
 .ِّٔ/ ص  ّج ،لمسيكطا ،اإلتراف فا لمـك الررآف (ّ)
 .ُٕٖ/ ص  ّنفس المراع السااؽ، ج (ْ)
عمؽ اما اعد  ال لفظان كال معن . )فتح رب الاري  شرح الكقؼ التاـ: هك ما تـٌ لفظا كمعنا  فا نفسا كليس لا ت (ٓ)

هػ، ُِْْ، دار نكر المكتاات ادة الطاع  الااني ، ٖٔ/ صُج ،المردم  الازري  لصفكت محمكد سالـ
 ـ(. ََِِ

 .ُٕٖ/ ص  ّج ،لمسيكطا ،اإلتراف فا لمـك الررآف (ٔ)
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 : فوائد الفاصمة في القرآن الكريم أما من
 .د آم الررآف الكريـ كحفظا، حت  كصمنا كامة كما أنزؿالفاصم  تفيد فا ل -ُ
 ، فعند الفاصم  يحسف الكقؼ.يفي  أداء الررآف الكريـ كتاكيد أنفا تفيد فا ك -ِ
 .ئفا الفاصم  راح  لمرار  -ّ
 .فيفا تشكيؽ لمسامع -ْ
لفذا تخرج لنا ك ، ففا مناسا  لممعن  المذككر كال م  لم  أنصؿ الكةـ كارتااطفا اادالل  الفاص -ٓ

 .يستعاف افا لم  ففـ اآلي 
، فترل أف الفاصم  مكاكدة فا محمفاايف اآلي  كما تختـ اا كالتكافؽ المحكـ الترااط الكايؽ  -ٔ

لرضفا حساما ادة كؿ كمم  تؤدم ف التكمؼ ال تكرار كال نرص كال زياعيدة لمةام  لمكقعفا 
 .(ُ)كضعت لا

يصالا لم  نتؤدم الفاصم    .حك اديع معازإل  إتماـ المعن  كا 
ماالي  مراطع الكةـ كأكاخر  المـ أف مف المكاضع التا يتأكد فيفا إيراع ال: "قاؿ الزركشا

يراع الشاء فيفا اما يشاكما فة اد أف تككف مناسا  لم ال خرج اعض الكا  ، كةـ لف اعضمعن  كا 
   (ِ)"، كفيا ما يستخرج االتأمؿ لمايبصؿ الررآف العظيـ ال تخرج لف ذلؾ، لكف منا ما يظفركفكا

 أم أف فاادتفا معنكي  يحممفا السياؽ.
يات حسب مكضكلفا الذم سيرت  اما، كنرؿ السكرة تسالد الفاصم  فا رسـ لكح  اآل

سداء اعض ا كامر كالنكاها ال  إل  رسكلا : سكرة المدار تادأ انداء اهلل تعكامم ، فماة ، كا 
( فإذا تغير المكضكع ، طفراء قامفا حرؼ مشدد ماؿ ) كارفالفكاصؿ فا هذ  اآليات تنتفا ار 

، فتغير إيراع أنفا ادأت تتحدث لف أهكاؿ اآلخرةلكح  اديدة فا لرض مضمكنفا أم كادأت 
 .دة هنا لفظي  تتصؿ ااماؿ اإليراعلفااماؿ " الناقكر" كاقامفا حرؼ مد  راءالفاصم  فصارت 

داللي  كرلايتفا تؤدم إل  ترديـ لنصر أك تأخير  ليس الفاصم  قيم  صكتي  ذات كظيف  
 .(ّ). كهذا هك اإللاازاسؽ الصكتا اؿ رلاي  لممعن  أيضافرط رلاي  لمتن

 
  :قرآنيةية وآياتيا من خالل نماذج المطمب الرابع : وجو المناسبة بين الفواصل القرآن

  َوَمو ُهَق بَِؼْقِل َصوِظٍر َؿؾِقًل َمو ُتْمِمـُقنَ  : لررآف الكريـقاؿ تعال  فا سكرة الحاق  فا كصؼ ا

ُرونَ  َـّ ـٍ َؿؾِقًل َمو َتَذ وِه ـَ  (.ِْ-ُْ :)الحاق   َوٓ بَِؼْقِل 

                                                 

(ُ)  thread www.tafsir.net/vb/show http:// 
 .َُٕ/ص ُج ،لمزركشا ،الارهاف فا لمـك الررآف (ِ)
 .ِِٔص  ،اإللااز المغكم كالايانا فا الررآف الكريـ، لعما الشحكد (ّ)

http://www.tafsir.net/vb/show
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       فرد ااءت فاصم  اآلي  ا كل " تؤمنكف" كفاصم  اآلي  الااني  "تذكركف" فتـ افا 
        التنكيع كالتككيف فا النغـ كالنظـ المكسيرا ككانت اآلي  ا كل  يناسافا مف حيث المعن  
     أف تختـ اما ختمت اا  ف انفصاؿ الررآف كمخالفتا لنظـ الشعر أمر كاضح ايف فمف نسب 

، " قميال ما تؤمنونتناسب ذلؾ أف تختـ اآلي  اركلا " الررآف إل  الشعر فرد قاؿ ما قاؿ كفرا كلنادا 
، كفا الررآف الكريـ لدد  ير قميؿ مف اآليات الررآف لساع الكفاف ككةهما نار أما مخالف 
       إال لمف تدار تظفر  .. كلذلؾ الح لكؿ أحد كمخالف  الشعرفميست مف الكضك المساكل  

         ني  اركلا " قمية الررآف الكريـ كففـ آياتا كتعمؽ فا إدراؾ  ايتا كاة تا فختمت اآلي  الاا
 .(ُ)ما تذكركف "

ِحقؿُ   :قكلا تعال  ـُ افرَّ ْْحَ َّٓ ُهَق افرَّ ُؽْؿ إِفٌَف َواِحٌد ٓ إَِفَف إِ تكمـ أاك السعكد (. ُّٔ:)الاررة  َوإََِلُ
: فراؿ: هك تررير التكحيد فإنا تعال  حيث كاف مكليا لاميع رتااط هذ  الفاصم  اآياتفالف كاا ا

كاانا مفتررا إليا فا كاكد  كما يتفرع لميا مف كأصكلفا كفركلفا اميمفا كدقيرفا ككاف ما سكا   النعـ
 . (ِ)كماالتا تحررت كحدانيتا اة ريب كانحصر استحراؽ العاادة فيا تعال  قطعيا

كالمناسا  أم مناسا  الفاصم  لمسياؽ لفظيا كمعنكيا فالرحم  ااءت اعد ذكر التكحيد فا 
َػُروا َوَموُتقا   :فا اآلي  الساار  كهك قكلا تعال اعد ذكر الكفر ن  التا ااءت مرااؿ المع ـَ ـَ  إِنَّ افَِّذي

َؽ َظَؾقِْفْؿ َفْعـَُي اَّللَِّ َواْدَلئَِؽِي َوافـَّوِس َأُْجَِعغَ 
وٌر ُأوَفئِ ػَّ ـُ  (. ُُٔ)الاررة: َوُهْؿ 

ذا تدارن ُؽْؿ إَِفٌف َواحِ  : ا قكلا تعال كا  ِحقؿُ َوإََِلُ ـُ افرَّ ْْحَ َّٓ ُهَق افرَّ ناد أنفا تحدات   ٌد ٓ إَِفَف إِ
    كمف كحداني  ا لكهي  التا يؤكدها هذا التأكيد : "داني  ا لكهي  يركؿ صاحب الظةؿلف كح

    ، كتتكحد الاف  اا إليا الخمؽ االعاكدي  كالطال ، يتكحد المعاكد الذم يتالتأكيداشت  أساليب 
نا الخمؽ أصكؿ ، كيتكحد المصدر الذم يتمر  منفا الخمؽ قكالد ا خةؽ كالسمكؾم التا يتمر 

ـ يركؿ: يذكركف مف ، اؿ طريؽكالمنفج الذم يصرؼ حياة الخمؽ فا ، كيكحد الشرااع كالركانيف
"الرحمف الرحيـ " فمف رحمتا الساار  العمير  الداام  تنااؽ كؿ التشريعات  :صفات اهلل هنا

 .(ّ)ليؼ "كاكالت
ـَ اَّللَِّ َواَّللَُّ َظِزيٌز َحؽِقؿٌ : كقكلا تعال  َسَبو َكَؽوًٓ ِم ـَ ََم َجَزاًء بََِم  وِرَؿُي َؾوْؿطَُعقا َأْيِدهَيُ وِرُق َوافسَّ  َوافسَّ

كيؿ افما ازاء سرقتفما أف ازاء السارؽ كالسارق  قطع أيديفما كالتن ففا اآلي  (ّٖ:)الماادة 

                                                 

 .ُِٖص  ،لعدناف زرزكر ،لمـك الررآف (ُ)
 .ايركت –الناشر: دار إحياء التراث العراا  ،ُْٖ/ ص ُج، تفسير أاك السعكد (ِ)
الراهرة، الطاع : السااع  لشر  -ايركت -الناشر: دار الشركؽ  ،ُِٓص/ُج ،فا ظةؿ الررآف، لسيد قطب (3)

 .هػ ُُِْ -
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" كالسارؽ ، فررأت هذ  اآلي  سكرة الماادة، كمعا ألراااكنت أقرأ  :(ُ)ا صمعا ، قاؿكخيانتفما
: ؟ فرمت: كةـ اهلل، فراؿسفكا فراؿ ا لرااا: كةـ مف هذا" فرمت "كاهلل  فكر رحيـ كالسارق  ..."

" فراؿ: اآلف أصات، فرمت: كيؼ "كاهلل لزيز حكيـ :" اـ تنافت فرمت"كاهلل  فكر رحيـ :فألدتألد 
  .االرطع، فمك  فر لما أمر االرطع، فأمر فحكـ لزيا هذا،  لرفت؟ فراؿ:

ؼ  َوَخِنَ ُهـَوفَِؽ اْدُبْطُِؾقنَ  :ككذلؾ قكلا تعال   .َؾنَِذا َجوَء َأْمُر اَّللَِّ ُؿِِضَ بِوحْلَ
فرد ختـ ا كل  اركلا الماطمكف ، (ٖٓ افر:) َوَخِنَ ُهـَوفَِؽ اْفَؽوؾُِرونَ  :كقكلا ساحانا

، فا كل  كردت فا سياؽ مم  مناسا  لمسياؽ الذم كردت فيااركلا الكافركف كذلؾ  ف كؿ ك كالااني 
، أما اآلي  الااني  فكردت يذكر الفريؽ اآلخر كهـ الماطمكف، كالحؽ لكس الااطؿ ، فناسب أفالحؽ

 فا سياؽ ذكر المؤمنيف فناسب ذكر خسارة الكافريف.

                                                 

مضر اف نزار اف معد اف لدناف، المعركؼ ، كيصؿ نساا إل  أاك سعيد لاد الممؾ اف قريبا صمعا:  (ُ)
مامان فا ا خاار ك ، اا صمعا الااهما . ككانت كالدة النكادر كالممح كالغراابكاف صاحب لغ  كنحك، كا 
كتكفا فا صفر سن  ست لشرة، كقيؿ أراع لشرة كقيؿ  ،نتيف، كقيؿ اةث كلشريف كماا ا صمعا سن  اا

، خمس لشرة كقيؿ ساع لشرة كمااتيف االاصرة، كقيؿ امرك، رحما اهلل تعال .)كفيات ا لياف، الاف خمكاف
 ايركت(. -ر: دار صادر ، المحرؽ: إحساف لااس، الناشُٕٓ/صّج



-ُٗ- 
 

 
 
 
 

 الفصل الول
 الحج، المؤمنون تعريف بسور النبياء،

 

 :مااحثكفيا أراع  
 

 .تعريف عام بسورة النبياء: المبحث الول
 

 .المبحث الثاني: تعريف عام بسورة الحج
 

 المبحث الثالث: تعريف عام بسورة المؤمنون.
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 المبحث الول
 تعريف عام لسورة النبياء وأبرز مقاصدىا

 

 كفيا أراع  مطالب:
 

 .نزوليا، فضميا، عدد آياتياا، : تسميتيالمطمب الول
 

 .الجو الذي نزلت فيوالمطمب الثاني: 
 

 .ناسبة السورة لما قبميامالمطمب الثالث: 
 

 .بيان الىداف والمقاصد لسورة النبياءالمطمب الرابع: 
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 المبحث الول
 تعريف عام لسورة النبياء وأبرز مقاصدىا

 
 اتيا:تسميتيا، نزوليا، فضميا، عدد آي المطمب الول:

 : تسميتيا:أوالً 
سماها السمؼ سكرة ا ناياء،  ف اهلل تعال  ذكر فيفا امم  مف ا ناياء الكراـ، كذكر "

، "كقد امغ ُ))افدهـ كصارهـ كتضحيتفـ فا سايؿ اهلل، كتفانيفـ فا تاميغ الدلكة إلسعاد الاشر"
لـ يأت فا سكر الررآف ماؿ لدد ا ناياء الذيف ذكركا فيفا ست  لشر نايا، كقص  مريـ الصدير ، ك 

هذا العدد مف أسماء ا ناياء فا أم سكرة مف سكر الررآف ما لدا سكرة ا نعاـ، فرد ذكر فيفا 
ُتـَو آَتْقـَوَهو إِْبَراِهقَؿ َظَذ َؿْقِمِف... أسماء اماني  لشر نايا فا قكلا تعال : إل  قكلا تعال :  َوتِْؾَؽ ُحجَّ

 ََوُيقُكَس َوُفقضًو... َوإِْشََمِظقَؾ َواْفَقَسع (:فإف كانت سكرة ا ناياء نزلت قاؿ سكرة ٖٔ-ّٖا نعاـ )
ال فاختصاص سكرة ا نعاـ اذكر أحكاـ ا نعاـ أكاب  ا نعاـ أكاب تسميتفا اذلؾ االسـ، كا 

 .(ِ)تسميتفا اذلؾ االسـ، فكانت سكرة ا ناياء أادر مف اري  سكر الررآف افذ  التسمي "
 .آخر لفا  ير هذا االسـ لدد مف التفاسير، كلـ أاد اسمان  كقد اطمعت لم 

 : نزوليا ونوعيا:ثانياً 
فسكرة ا ناياء ها السكرة الحادي  كالساعكف فا ترتيب النزكؿ، نزلت اعد حـ السادة، كفا 
ركاي  أنفا نزلت اعد سكرة إاراهيـ، كقاؿ سكرة النحؿ، فتككف مف أكاخر السكر النازل  قاؿ الفارة. 

 .سكرة مكي  ااالتفاؽ كها
 لف ااف لااس (4)كااف مردكيا (3)كأخرج النحاس

 " (5)قاؿ: "نزلت سكرة ا نعاـ امك ،
ـَ   كما يرتضيا قكلا تعال :، كلعمفا نزلت اعد إسةـ مف أسمـ مف أهؿ المدين  وا افـَّْجَقى افَِّذي َوَأَهُّ

                                                 

 .ِٓٓ/صِج، صفكة التفاسير، لمصااكنا (ُ)
 .ُٓٔ/صُٕ/جٖمج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ِ)
النحاس: إاراهيـ اف ادكم النحاس: فريا شافعٌا أزهرم مصرم لا نظـ كتآليؼ، منفا )مردم ، فا الفرا( فا ( ّ)

)ا نكار ا زهري  المحيط االخطب المناري ( ص، ك ٕٖهػ، فا  ُِّْط( سن   -اف ا زهري ، رسال ، ك)ديك 
 .ّّ/صُج، ا لةـ، لمزركما، َُِّسن  

ااف مردكيا: )أحمد اف مكس  اف مردكيا ا صافانا،. أاك اكر، كيراؿ لا ااف مردكيا الكاير: حافظ مؤرخ  (ْ)
تخرج( فا الحديث. مفسر، مف أهؿ أصافاف، لا كتاب التاريخ( ككتاب فا )تفسير الررآف( ك)مسند( ك)مس

 .ُِٔ/صُج، ا لةـ لمزركما
 ، كحكما ضعيؼ  ف فا إسناد  لما اف زيد اف ادلاف.ُِٖ/ ص ُٖج ،لمدة الرارم شرح صحيح الاخارم (ٓ)
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َّٓ َبَؼٌ ِمثُْؾُؽْؿ َأَؾَتلْ  ونَ َطَؾُؿقا َهْؾ َهَذا إِ ْحَر َوَأْكُتْؿ ُتبِِْصُ (،  ير أف ما ركا  ااف ّ)ا ناياء:ُتقَن افس 
ـُ َمْرَيَؿ َمَثلً إَِذا َؿْقُمَؽ  أف قكلا تعال  فا سكرة الزخرؼ:  لف ااف لااس (1)إسحاؽ َب اْب َوَدَّو ُُضِ

ونَ  لزاعرم، لما نزؿ م ضراا ااف اذأف المراد اضرب الماؿ هك الماؿ ال (ٕٓ)الزخرؼ:ِمـُْف َيِصدُّ
و َواِرُدونَ  قكلا تعال : ـْ ُدوِن اَّللَِّ َحَصُى َجَفـََّؿ َأْكُتْؿ ََلَ ُؽْؿ َوَمو َتْعبُُدوَن ِم يرتضا أف  (ٖٗ)ا ناياء: إِكَّ

 .(2)سكرة ا ناياء نزلت قاؿ سكرة الزخرؼ، كقد لدت الزخرؼ ااني  كستيف فا النزكؿ
 : فضميا:ثالثاً 

تب التفسير، تايف أنا قد كرد فا فضمفا لدة أحاديث صحاح اعد النظر كالاحث فا ك
 منفا:

كا ناياء هف قاؿ: "انك إسراايؿ كالكفؼ كمريـ كطا  أخرج الاخارم لف لاد اهلل اف مسعكد
 . (4)"(3)مف تةدم فمف العتاؽ ا كؿ كه

ت لنفا؟ فراؿ: نزل : هؿ سألت الناا  (5)كلما نزلت هذ  السكرة قيؿ لعامر اف رايع 
  .(6)اليـك سكرة أذهمتنا لف الدنيا

                                                 

ااف إسحاؽ: أاك اكر، كقيؿ أاك لاد اهلل، محمد اف إسحاؽ اف يسار اف خيار المطماا االكالء المدينا صاحب  (ُ)
اد  يسار مكل  قيس اف مخرم  اف المطمب اف لاد مناؼ الررشا، ساا  خالد اف الكليد المغازم كالسير كاف 

مف ليف التمر، ككاف محمد المذككر ااتا فا الحديث لند أكار العمماء، كأما فا المغازم كالسير فة تافؿ 
سحاؽ ااغداد سن  إمامتا فيفا، قاؿ ااف شفاب الزهرم: مف أراد المغازم فعميا اااف إسحاؽ،كتكفا محمد اف إ

 .ِٕٕ/صْج، إحدل كخمسيف كماا . كفيات ا لياف، الاف خمكاف
 .ُٓٔ/صُٕج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ِ)
ا أىخذتي ًمفى اٍلريٍرآًف، شىاَّفىفيفَّ ًاتةد  (ّ) اًؿ.)لساف العرب،تةدم: أىم ًمٍف قىًديـً مى  .(ََُ/ّج، الاف منظكر اٍلمى
ق، ُِِْ: ُط، ، تحريؽ: محمد زهير اف ناصر الناصرّْٕٗرقـ الحديث:  ،ٔٗ/صٔج، صحيح الاخارم (ْ)

 .شرح كتعميؽ: مصطف  الاغا
لامر اف رايع : اف رايع  اف كعب اف مالؾ اف رايع  اف لامر اف سعد اف لاد المَّا اف الحارث اف رفيدة اف  (ٓ)

كليف، كهاار إل  الحاش ، كمعا امرأتا، لنز اف كااؿ العنزم. كقيؿ فا نساا  ير ذلؾ، كاف أحد السااريف ا 
فا الصحيحيف ك يرهما، ككاف  اـ هاار إل  المدين  أيضا، كشفد ادرا كما اعدها، كركل لف الناا 

صاحب لمر لما قدـ الاااي ، كاستخمفا لاماف لم  المدين  لما حٌج.)اإلصاا  فا تمييز الصحاا .، الاف 
حمد لاد المكاكد كلم  محمد معكض، الناشر: دار الكتب ، تحريؽ: لادؿ أْٗٔ/صّحار العسرةنا ج

 هػ(ُُْٓ-ايركت، الطاع : ا كل   –العممي  
ااكار محافظ  مصر،  -، الناشر: السعادة ُٕٗ/صُج ،لياء كطارات ا صفياء، لألصافاناحمي  ا ك  (ٔ)

 .ـُْٕٗ -هػ ُّْٗ
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مف قرأ سكرة ): : ما ركم لف أاا اف كعب، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل كلف فضمفا أيضان 
اقترب لمناس حساافـ حاساا اهلل حسااا يسيرا، كصافحا كسمـ لميا كؿ ناا ذكر اسما فا 

 .(ُ)(الررآف
 : عدد آياتيا:رابعاً 

: استاناء (3)فا اإلتراف (2)انتا لشرة آي . كنرؿ السيكطايامغ لدد آيات سكرة ا ناياء ماا  كا
ـْ َأْضَراؾَِفو َأَؾُفُؿ افَْغوفُِبقنَ  قكلا تعال : َْرَض َكـُْؼُصَفو ِم ْٕ و َكْلِِت ا  .(4)(ْْ )ا ناياء: مف اآلي  َأَؾل َيَرْوَن َأكَّ
 

 : الجو الذي نزلت فيو السورة:نيالمطمب الثا
     الفارة إل  المدين ، أم حكالا السن  الااني  لشرة مف الاعا ،  نزلت سكرة ا ناياء قاؿ"

كقد نزلت فا أكاخر العفد المكا، أم فا ذركة تاار أهؿ مك  كلنتفـ كانصراففـ لف اإلسةـ، 
 .(ٓ)فنزلت تنذر هؤالء الكفار ااقتراب العذاب"

 
 : مناسبة السورة لما قبميا: لثالمطمب الثا

إل  قرب ا اؿ المسم  لمعذاب، كدنك ا مؿ المنتظر، لذلؾ فإنا لما نزؿ "تشير هذ  السكرة     
بَُّصقا:قكلا تعال  ب ٌص َؾَسَ ؾٌّ ُمَسَ ـُ ( قاؿ مشركك قريش: محمد يفددنا االمعاد كالازاء ُّٓ)طا:ُؿْؾ 

ف صح ففيا اعد، فأنزؿ اهلل تعال :  َب فِؾـَّوِس ِحَسوُْبُ لم  ا لماؿ كليس اصحيح، كا  ْؿ َوُهْؿ ِِف اْؿَسَ

 .(ُ)ا ناياء:َؽْػَؾٍي ُمْعِرُوقن

                                                 

،         لاناف -ايركت، اء التراث العراا، دار إحيَّّ/صٓج، الكشؼ كالاياف،  اا إسحاؽ النيسااكرم (ُ)
ـ، تحريؽ اإلماـ: أاا محمد اف لاشكر. لف كتاب ترتيب ا مالا الخميسي  لمشارم ََِِ-قُِِْ: ُط
 ، كحكما مرفكع.َُّ/ ص ُج

السيكطا: لاد الرحمف اف أاا اكر اف محمد ااف سااؽ الديف الخضيرم السيكطا، اةؿ الديف: إماـ حافظ  (ِ)
مصنؼ، منفا الكتاب الكاير، كالرسال  الصغيرة. نشأ فا الراهرة يتيما )مات كالد   ََٔيب لا نحك مؤرخ أد

كلمر  خمس سنكات( كلما امغ أراعيف سن  التزؿ الناس، كخة انفسا فا ركض  المرياس، لم  النيؿ، كألؼ 
، لمزركما ط( )ا لةـ، -نراي  ط( ك)إتماـ الدراي  لرراء ال -أكار كتاا، مف كتاا )اإلتراف فا لمـك الررآف 

 .(َُّ/صّج
اإلتراف: هك اإلتراف فا لمـك الررآف، لهماـ السيكطا رحما اهلل، كهك كتاب اامع لهشارات كاالستنااطات  (ّ)

     كا لاريب، كالمغات كنكت الاة  ، كمحاسف الادااع، ك ير ذلؾ مما يحتاج إليا المفسر فا تفسير .
 .ـ(ََِْ-قُِْٓط  ،َُ/صُج، ررآف لمسيكطا)اإلتراف فا لمـك ال

          ،مف كتاب لمدة الرارم شرح صحيح الاخارم، ُٓٔ/ صُٕج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ْ)
 .ٓٔ/ صُٗج

 .ِّْْ/صُٕج، تفسير الررآف الكريـ، د: لاد اهلل شحاتا (ٓ)
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ف الناس قد شغمتفـ زهرة الدنيا إتحذير مف اال ترار االدنيا، حيث كذلؾ فإنفا تشير إل  ال
أف يتطمع إليفا، كأمر  االصةة  التا اعمفا اهلل تاارؾ كتعال  فتن ، كأف اهلل تعال  نف  رسكلا 

َن َظْقـَقَْؽ إَِػ َمو َمتَّْعـَو بِِف َأْزَواجوً راؿ تعال  فا آخر سكرة طا: كالصار لميفا، كالعمؿ لآلخرة، ف ٓ ََتُدَّ

ْكَقو  َقوِة افدُّ (، فإف قرب السال  يرتضا اإللراض لف زهرة الحياة ُُّ)طػا: مف اآلي ِمـُْفْؿ َزْهَرَة احْلَ
ات اا السكرة المتردم ، فأااف اهلل الدنيا لدنكها مف الزكاؿ كالفناء، كختمت سكرة ا ناياء اماؿ ما اد

تعال  أنا االر ـ مف قرب السال  كالحساب فإف الناس  افمكف لنفا، كالهكف لف الررآف كاالستماع 
 .(ُ)إليا"

طا اإنذارهـ اأنفـ سيعممكف الشرا كالسعيد، ككاف هذا العمـ سكرة كذلؾ فإنا "لما ختمت 
  ظفكر الديف كتارة اإحةؿ العذاب ينكتارة امعاشؼ الحااب ااإليماف، تارة يككف فا الدنيا اك

ذلؾ كهك اليكـ الذم يتـ فيا  هذ  اأام افتتحت  ك  ير ، كتارة ااعافا يكـ الديف،اإزهاؽ الركح ارتؿ أ
 .(ِ)كشؼ الغطاء فينترؿ فيا الخار مف لمـ اليريف إل  ليف اليريف كحؽ اليريف كهك يـك الحساب"

 
 ومقاصدىا: لمطمب الرابع: أغراض السورةا

 المقصد العام لمسورة:
تتحدث السكرة اشكؿ لاـ لف السال ، كلف أحكاؿ الناس كقت حدكث السال ، 
فمرصكدها: "االستدالؿ لم  تحرؽ السال  كقرافا كلك االمكت، ككقكع الحساب فيفا لم  الاميؿ 

داؿ لم  ذلؾ كالحرير،  ف مكادها ال شريؾ لا يعكقا لنفا، كهـ مف ال يادؿ الركؿ لديا، كال
أكضح دالل  مامكع قصص امال  ممف ذكر فيفا مف ا ناياء الكراـ لميفـ السةـ، كال يسترؿ 
قص  منفا استرةال ظاهرا ااميع ذلؾ، كال يخمك قص  مف قصصفـ مف دالل  لم  شاء مف ذلؾ، 

كاإلحساف االرأف  كالرحم   ، كذلؾ فرد اشتممت السكرة لم  إرساؿ المصطف  (ّ)فنسات إل  الكؿ"
 .(ْ)كتاميغ الرسال  كطمب حكـ اهلل لم  كفؽ الحؽ كالحكم "

ففك استااش  الرمب الاشرم إلدراؾ الحؽ ا صيؿ فا العريدة التا ااء افا " وأما ىدفيا الرئيسي:
 .(5)فة يتمراها الناس  افميف معرضيف" خاتـ الرسؿ 

                                                 

 .هػ ُُْٖ،  الطاع  : الااني  ،ُٓٔ/صُٕج ،التفسير المنير، لكها  الزحيما (ُ)
،           لاناف -، دار الكتب العممي ، ايركتّٔ/صٓج، لمارالا نظـ الدرر فا تناسب اآليات كالسكر، (ِ)

 .قُِْٕ-ـََِٔط: 
 ّٔ/صٓنظـ الدرر، لمارالا.ج (ّ)
 ، المكتب المصرم الحديث.ِّْْ/صُٕفا رحاب التفسير، لعاد الحميد كشؾ.ج (ْ)
 ـََِّ-قُِِْ، الطاع  الشرلي  الااني  كالاةاكف: ِّٓٔ/صُٕجفا ظةؿ الررآف، لسيد قطب.  (ٓ)
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 وأما عن أبرز أىدافيا:
ريدة اإلسةمي  كماادافا كها التكحيد، كالرسال  الناكي ، اياف أصكؿ الع تفدؼ السكرة إل  "

كالاعث كالازاء، كقد ادأت اكصؼ أهكاؿ الريام ، اـ ذكرت قصص امم  مف ا ناياء الكراـ لميفـ 
 (.1)السةـ"

 ويمكن استخالص مقاصد سامية كثيرة من سورة النبياء، منيا:
  فم  الناس لنفا.ادات السكرة االحديث لف السال  كقرب كقكلفا، ك * 
أاؿ تررير العريدة كالدفاع  تتحدث السكرة لف ا لكهي  كالتكحيد كالرسال  كالاعث، كذلؾ مف -ُ

 .لنفا
كقد لالات السكرة النكاميس الككني  الكارل كراطت افا العريدة، حيث أف العريدة تركـ لم   -ِ

ََمَء قاؿ تعال : ، الحؽ الذم قامت لميا السمكات كا رض كليست لعاا كال ااطةن  َوَمو َخَؾْؼـَو افسَّ

ِظبَِغ  َٓ َْرَض َوَمو َبقْـَُفََم  ْٕ  (.ُٔ)ا ناياء: َوا
كتمفت السكرة أنظار الناس إل  كحدة النكاميس التا تحكمفا كتصرففا، مف السماء كا رض،  -ّ

ل  دالل  هذ  الكحدة لم  كحدة الخالؽ ساحان  ا ال شريؾ لا.كالميؿ كالنفار، كالشمس كالرمر، كا 
كذلؾ فإف السكرة تتحدث لف أهـ مصدر مف مصادر الحياة لم  ا رض، كهك الماء، فراؿ  -ْ

ٍء َحل  تعال :  ؾَّ َرْ ـُ ـَ اْدَوِء   . َوَجَعْؾـَو ِم
ؾُّ َكْػٍس َذائَِؼُي اْدَْقِت كذلؾ فإنفا تتحدث لف كحدة النفاي ، فيركؿ:   -ٓ  .(ّٓ)ا ناياء:  ـُ
سكرة أف العريدة التا اعث اهلل افا الرسؿ كاحدة، كها كاير  االرتااط انكاميس الككف تايف ال -ٔ

ؼ   :الكارل، كالسن  التا ال تتخمؼ أف يظفر الحؽ، كيزهؽ الااطؿ، يركؿ تعال  َبْؾ َكْؼِذُف بِوحْلَ

ؿ لميفـ السةـ كيفمؾ ( فيناا اهلل الرسُٖ)ا ناياء: َظَذ اْفَبوضِِؾ َؾَقْدَمُغُف َؾنَِذا ُهَق َزاِهٌؼ 
ِر َأنَّ قاؿ تعال :  الظالميف، كيكرث ا رض لااد  الصالحيف. ـْ ـْ َبْعِد افذ  ُبقِر ِم َتْبـَو ِِف افزَّ ـَ َوَفَؼْد 

قنَ  وحِلُ َْرَض َيِرُثَفو ِظَبوِدَي افصَّ ْٕ  (.َُٓ)ا ناياء: ا
 تذكر السكرة مامكل  مف قصص ا ناياء لميفـ السةـ. -ٕ
، كيذكر داكد كسميماف، ا كما يستعرض استعراضا طكية كسريعا قص  إاراهيـ كضمف هذ -ٖ

دريس كزكريا كيحي  كليس  لميفـ السةـ.  سماليؿ كا   كنكح كمكس  كهاركف كلكط كا 
اـ أان  فا نفاي  السكرة لم  الذيف آمنكا ارسما، كأف العاقا  لفـ فا الدنيا كاآلخرة، كأف اهلل  -ٗ

 الحؽ، ففك خير الحاكميف.سيحكـ ايف الناس ا 
كالنظـ فا سكرة ا ناياء نظـ التررير الذم يتناسؽ مع مكضكلفا، كلذلؾ ختمت آياتفا االميـ 

 .(2)أك النكف
                                                 

 .ٔ/صُٕج، التفسير المنير، لكها  الزحيما (ُ)
 .ِّْٓ/صُٕج، تفسير الررآف الكريـ، د.لاد اهلل شحاتا (ِ)



-ِٔ- 
 

 
 

 
 

 المبحث الثاني
 تعريف عام لسورة الحج وأبرز مقاصدىا

 
 كفيا أراع  مطالب:

 
 المطمب الول: تسميتيا، نزوليا، فضميا، عدد آياتيا.

 
 .الجو الذي نزلت فيوثاني: المطمب ال
 

 المطمب الثالث: مناسبة السورة لما قبميا و ما بعدىا.
 

 المطمب الرابع: بيان الىداف والمقاصد لسورة الحج.
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 المبحث الثاني
 تعريف عام لسورة الحج وأبرز مقاصدىا

 
 تسميتيا، نزوليا، فضميا، عدد آياتيا: المطمب الول:

 : تسميتيا:أوالً 
، كهذا ما كرد فا المصاحؼ، "كقد سميت سكرة الحج اذلؾ لسكرة تكقيفيان يعتار اسـ ا

ْن ِِف  الشتمالفا لم  مناسؾ الحج، كتعظيـ الشعاار، كتأذيف إاراهيـ لمناس االحج، قاؿ تعال : َوَأذ 

  ٍ ( اعد اناء الايت العتيؽ، فأذف فامغ صكتا أنحاء ا رض، كأسمع النطؼ ِٕ)الحج: افـَّوِس بِوحْلَ
 .(ُ)ا ا صةب، كا ان  فا ا رحاـ، كأاااكا النداء: "لايؾ المفـ لايؾ"ف

: "أقرأ  خمس لشرة أف رسكؿ اهلل  ، فعف لمرك اف العاصكقد سميت فا زمف الناا 
    سادة فا الررآف، منفا اةث فا المفصؿ، كفا سكرة الحج سادتاف، كليس لفذ  السكرة اسـ 

 .(ِ) ير هذا"
االدلكة إل  حج الايت  أف اهلل تاارؾ كتعال  ذكر فيفا كيؼ أمر إاراهيـ "ووجو تسميتيا: 

ف كاف  الحراـ، كما فيا مف فضااؿ كمنافع، ترريعا لمذيف يصدكف المؤمنيف لف المساد الحراـ، كا 
نما فرض الحج ااآليات التا فا سكرة الاررة  نزكلفا قاؿ أف يرض الحج لم  المؤمنيف ااالتفاؽ، كا 

 .(ّ)لمراف" كفا سكرة آؿ
كليس لنا فا هذا المراـ، كنحف فا سكرة سميت اركف مف أركاف اإلسةـ، ككااب لم  كؿ 

 مسمـ االغ لاقؿ قادر أف يؤدم هذا الفرض، فة يسعنا إال أف نذكر الحكم  مف الحج.
"ففا الحج يتامع المسممكف لمتعارؼ، كالتآلؼ كالتشاكر، كالتعاكف، كاذلؾ يصاحكف يدا كاحدة،  -ُ

 ة متآلف ، كالانياف المرصكص يشد اعضا اعضا.كقك 
كرسالتا،  كفيا يشاهد اإلنساف ا ماكف المردس  التا شفدت ميةد اإلسةـ، ككالدة الرسكؿ  -ِ

 كافاد  كهديا.
، كهاار، فا الحج سياح  فا أرض اهلل، كأداء لمناسؾ مردس  فا أرض إاراهيـ الخميؿ  -ّ

سماليؿ  ، كالصفا كالمركة، كمن  كلرفات، كاعد الحج ، كرؤي  الكعا  المشرف ، كزمكا  ـز
، كزيارتا، كزيارة قاكر زيارة لمساد الناكم، كصةة االركض ، ككقكؼ أماـ قار الناا 

                                                 

 .ُْٖ/صُٕج، التفسير المنير، لكها  الزحيما (ُ)
  ب الساكد. المحرؽ: محمد محيا الديف ، ااب تفريع أاكاَُُْ، رقـ الحديث:ٖٓ/صِج، سنف أاا داكد (ِ)

 ايركت، حكـ لميا ا لاانا االضعؼ. –لاد الحميد، الناشر: المكتا  العصري ، صيدا 
 .ُٕٗ/صُٕج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ّ)
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الصحاا  كالشفداء، كرؤي  أمااد اإلسةـ، كمكاقع المعارؾ، كاذلؾ يستمر اإليماف فا الرمب 
 .(ُ)ـ المسممكف حكمتا كرسالتا"كالشعكر، كيصاح الحج لاادة ذات منافع متعددة إذا فف

كقد نزلت سكرة الحج االمدين ، كقد لدت السكرة الخامس  كالماا  فا لداد نزكؿ سكر 
الررآف، كفا ركاي  لف ااف لااس: نزلت اعد سكرة النكر، كقاؿ سكرة المنافركف، كهذا يرتضا أنفا 

 .(ِ)لند  مدني  كمفا،  ف سكرة النكر كسكرة المنافركف مدنيتاف"
: "ها مف ألاايب السكر، نزلت لية كنفارا، سفرا كحضرا، مكيا كمدنيا، (ّ(قاؿ الغزنكم

 (ْ)سمميا كحرايا، محكما كمتشاافا"
قاؿ:  (ٓ)ااف لااس رضا اهلل لنا قاؿ: "نزلت سكرة الحج االمدين "، كلف قتادةسيدنا كلف 

... َوَمو َأرْ نزؿ االمدين  مف الررآف الحج  ير أراع آيات مكيات،  َٓ َكبِل  ـْ َرُشقٍل َو ـْ َؿْبؾَِؽ ِم َشْؾـَو ِم

 .(ٔ)(ٓٓ-ِٓ)الحج:َظَذاُب َيْقٍم َظِؼقؿٍ 
 :  فضميا: ثانياً 

   ركف مف أركاف اإلسةـ، كما أنفا  سـاافمفذ  السكرة فضؿ لظيـ، كيكفا أنفا سميت 
. كقد كردت لدة أحاديث فا  كتدلك الناس إل  االستعداد ػػػـك الريامػػكاؿ يػػػػ  أهػػػػير إلػػػتش  لفذا اليـك

                                                 

 .ِّّْ-ُّّْ/صُٕج، تفسير الررآف الكريـ، د. لاد اهلل شحاتا (ُ)
 .َُٖ/صُٕج، تحرير كالتنكير، الاف لاشكرال (ِ)
ـ( لالا اف إاراهيـ اف إسماليؿ الغزنكم، تاج الشريع : فريا حنفا. كاف مريما فا ُُٖٗ -هػ ِٖٓالغزنكم: ) (ّ)

حمب. لرب اتاج الشًَّريعى  كيمرب نظاـ اإلسةـ صاحب فنكف إماـ فا التفسير كالفرا كالادؿ كالعراي  كا صكؿ، 
احاا كشؼ الظنكف كالاكاهر المضي : أادع مف كتاا )تفسير التفسير( فا مامديف ضخميف، قاؿ ص

الناشر:  ،َْْ/صُج، ، كالاكاهر المضي  فا طارات الحنفي ِْٗ/صّج، ا لةـ، لمزركما :فيا.)انظر
 .كراتشا( -مير محمد كتب خانا 

 .َُٓ/صُٕج، التفسير المنير، لكها  الزحيما (ْ)
إل  كأما أنيس  انت قيس اف لمرك كيصؿ نسافا  ،ظفرقتادة: قتادة اف النعماًف اف زيد اف لامر اف سكاد اف  (ٓ)

يكن  أاا لمر، ككاف لرتادة مف الكلد لاد اهلل كأـ لمرك، كقد شفد قتادة اف  ،ااف لدم اف الناار مف الخزرج
النعماف العرا  مع الساعيف مف ا نصار فا ركايتا كركاي  مكس  اف لرا  كأاا معشر، ككاف قتادة مف الرماة 

كرميت لينا يـك أحد فسالت حدقتا لم  كانتا فأت   كأحدان  كشفد ادران  مف أصحاب رسكؿ المَّا المذككريف 
ف ها رأت لينا خشيت أف ترذرنا رسكؿ اهلل فراؿ: يا رسكؿ اهلل إف لندم امرأة أحافا     قاؿ فردها  ،كا 

      تادة اف النعماًف مات ق ،فما اعد أف كارايد  فاستكت كراعت ككانت أقكل لينيا كأصح رسكؿ المَّا 
  سن  اةث كلشريف كهك يكماذ ااف خمس كستيف سن . كصم  لميا لمر اف الخطاب.)الطارات الكارل، 

ايركت، الطاع :  –، تحريؽ: محمد لاد الرادر لطا،الناشر: دار الكتب العممي  ّْٔ/صّج، الاف سعد
 .ـ( َُٗٗ -هػ  َُُْا كل ، 

 .ُّْ/صٔج، ناكرفا الدر المأكرد  السيكطا  (ٔ)
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 فضمفا منفا:
قاؿ: قمت يا رسكؿ اهلل:" أفضمت سكرة الحج لم  ساار الررآف  (ُ)كلف لرا  اف لامر

 .(ِ)"اسادتيف؟ قاؿ: نعـ
 : نوعيا وعدد آياتيا:ثالثاً 

كقد اختمؼ فا ككف سكرة الحج مدني  أك مكي ، "مدني  حيث أنفا يغمب لميفا المكضكلات 
ني ، ماؿ: حماي  الشعاار، كالكلد انصر اهلل لمف يرع لميا الاغا كهك يرد العدكاف، كا مر المد

االافاد فا سايؿ اهلل، أك مكي  فألف فيفا مكضكلات لكلات اطرير  الررآف المكا، كتغمب لميفا 
 .(ّ)السمات المكي ، كهذ  السمات تاعؿ سكرة الحج مما يشاا المكا كهك مدنا"

 أف هذ  السكرة اعضفا مكا، كاعضفا مدنا ففا مختمط .: ىو قول الجميور: والقول الراجح
 اماف كساعكف آي . :ويبمغ عدد آياتيا

 : الجو الذي نزلت فيو السورة:نيالمطمب الثا
فااتمع  ، فنادل رسكؿ اهلل (ْ)كيركل أف أكؿ آيتيف نزلتا لية فا  زكة انا المصطمؽ

   ػػػػػػػأكار ااكيا مف تمؾ الميم ، فمما أصاحكا لـ يحطكا السركج لمالناس حكلا فررأهما لميفـ، فمـ ير 
                                                 

لرا  اف لامر: اف ناائ اف زيد اف حراـ اف كعب كأما فكيف  انت سكف، كشفد لرا  العرا  ا كل  كياعؿ  (ُ)
 فا الست  النفر الذيف أسممكا امك  أكؿ ا نصار الذيف لـ يكف قامفـ أحد، كهك الاات لندنا كشفد لرا  ادران 

كشفد يـك  شفد الخندؽ كالمشاهد كمفا مع رسكؿ المَّا كألمـ يكماذ اعصاا  خضراء فا مغفرة ك  كأحدان 
طارات كقتؿ يكماذ شفيدا سن  اانتا لشرة كذلؾ فا خةف  أاا اكر الصديؽ رحم  اهلل لميا. )ال ،اليمام 

 .(ِْٖ/صّالكارل، الاف سعد.ج
خركف، لادؿ مرشد، كآ -المحرؽ: شعيب ا رنؤكط  ،ّٗٓ/صِٖج ،مسند أحمد. لهماـ أحمد اف حناؿ (ِ)

ـ، ََُِ -هػ ُُِْ  الرسال ، الطاع : ا كل ، إشراؼ: د لاد اهلل اف لاد المحسف التركا، الناشر: مؤسس
 كحكما حسف.

 .ّّّٖ/صُٕ/جٗ المامد، لاد اهلل شحاتا تفسير الررآف الكريـ، د. (ّ)
  مف الفارة ان  المصطمؽ مف خزال  ف  شعااف مف السن  السادس  زكة انا المصطمؽ: " زا الناا  (ْ)

اركف، لم  ماء يراؿ لم  ان  المصطمؽ، كهـ   كاستعمؿ لم  المدين  أاا ذر الغفارل، كأ ار رسكؿ اهلل 
، فرتؿ مف قتؿ منفـ، كسا  النساء كالذري . كمف ذلؾ الساا كانت اكيري  انت الحارث التا لا: المريسيع

 .تزكافا سيدنا رسكؿ اهلل 
لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الغزكة قاؿ لاد اهلل اف أاا اف سمكؿ: مف هذ   كف  راكع رسكؿ اهلل 

، فراؿ ، كتارأ لاد اهلل اف لاد اهلل اف أا  مف أايا، كأت  إل  رسكؿ اهلل (ٖ:)المنافركفالعز منيا الذل
يا قرب المدين ، لا: يا رسكؿ اهلل، أنت كاهلل ا لز كهك ا ذؿ، كاهلل إف شات لتخرانا يا رسكؿ اهلل. ككقؼ  ا

فا الدخكؿ فتدخؿ حيناذ. كلما لمـ المسممكف أف رسكؿ اهلل  فراؿ: كاهلل ال تدخمفا حت  يأذف لؾ رسكؿ اهلل 
  تزكج اكيري  ألتركا كؿ ما كاف فا أيديفـ مف ان  المصطمؽ، كرام  لمصاهرة رسكؿ اهلل فمرد أطمؽ ،

ف  زكة ان  المصطمؽ قاؿ أهؿ اإلفؾ ما قالكا، كأنزؿ اساافا ماا  أهؿ ايت مف قكمفا. كف  مراع الناس م
اهلل تعال  فا ذلؾ اراءة لااش  أـ المؤمنيف رضكاف اهلل لميفا ما أنزؿ" )اكامع السيرة الناكي ، لألندلسا 

 .ايركت( - . دار الكتب العممي ُُٔ/ صُج ،الررطاا
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 . (ُ)، ككانكا ايف حزيف كااؾ كمتفكرالدكاب، كلـ يضراكا الخياـ كقت النزكؿ، كلـ يطاخكا قدران 
ُؽْؿ إِنَّ َزْفَزَفَي افسَّ   ، قاؿ: لما نزلت:(ِ)كلف لمراف اف حصيف ُؼقا َربَّ و افـَّوُس اتَّ َ ٌء َيو َأهيُّ وَظِي َرْ

َـّ َظَذاَب اَّللَِّ َصِديٌد  ...( إل  قكلا:ُ)الحج: َظظِقؿٌ 
أنزلت لميا هذ  كهك فا سفر،  (،ِ)الحج: َوَفؽِ

فراؿ: أتدركف أم يكـ ذلؾ؟ قالكا: اهلل كرسكلا ألمـ، قاؿ: ذلؾ يـك يركؿ اهلل آلدـ: ااعث اعث النار. 
سعماا  كتسع  كتسعكف إل  النار، ككاحدا إل  قاؿ: يا رب، كما اعث النار؟ قاؿ: مف كؿ ألؼ ت

: قاراكا كسددكا، فإنفا لـ تكف ناكة قط إال كاف الان ، فأنسأ المسممكف ياككف، فراؿ رسكؿ اهلل 
ال أكممت مف المنافريف، كما مامكـ إال  ايف يديفا ااهمي ، فتؤخذ العدة مف الااهمي ، فإف تمت كا 

لشام  فا انب الاعير، اـ قاؿ: إنا  راك أف تككنكا راع أهؿ كماؿ الرقم  فا ذراع الداا ، أك كا
الان ، فكاركا، اـ قاؿ: إنا  راكا أف تككنكا امث أهؿ الان ، فكاركا، اـ قاؿ: إنا  راك أف تككنكا 
ف أمتا ازء  نصؼ أهؿ الان ، فكاركا، قاؿ: فة أدرم قاؿ الامايف أـ ال. كفا ركاي  لف أنس: "كا 

 .(ّ)مف ألؼ ازء"
 

 : مناسبة السورة لما قبميا وما بعدىا:لثالمطمب الثا
الاد لكؿ سكرة مف سكر الررآف مف ارتااط، كمناسا  تراط كؿ سكرة اما قامفا كما اعدها، مما 
ياعما كحدة مترااط  متكامم  كالعرد الكاحد، كؿ ازء فيا مرتاط اما قاما، ال تحيد كؿ قطع  لف 

 ا كاك :ا خرل، كلمناسا  السكرة لما قامف
ِجؾ  فِْؾُؽتُِى أف آخر السكرة قامفا كاف فا أمر الريام ، كركلا تعال : -ُ َطل  افس  ـَ ََمَء   َيْقَم َكْطِقي افسَّ

ؼُّ (، كقكلا: َُْ)ا ناياء: َب افَْقْظُد احْلَ (، كأكؿ هذ  السكرة االستدالؿ ٕٗ)ا ناياء: َواْؿَسَ
 لم  الاعث االاراهيف العرمي .

فا السكرة السالف  الحاج الطايعي  لم  الكحداني ، كفا هذ  اعؿ العمـ الطايعا  أنا قد أقيمت -ِ
 مف اراهيف الاعث.

فا السكرة السالف  كما قامفا قصص ا ناياء كاراهينفـ لركمفـ، كفا هذ  السكرة خطاب مف اهلل  -ّ
 فا لألمـ الحاضرة، كهك خطاب يسترلا السمع، كيكاب لمينا كلك إاماال أف نعرؼ صنع اهلل

                                                 

 .ّٖٓ/صٓج، الكشؼ كالاياف، لمنيسااكرم (ُ)
، لم  الاصرة كاف قاضيان ، م، تكفا االاصرة سن  اةث كخمسيفاك نايد الخزالا ا زدلمراف اف حصيف: أ (ِ)

كقد شكا اطنا اةايف سن ، كؿ  ،أحد يردـ لم  لمراف اف حصيف كلـ يكف االاصرة مف أصحاب الناٌا 
 ،ذلؾ يعرض لميا أف يكتكم فيأا ، حت  كاف قاؿ كفاتا اسنتيف. )سير السمؼ الصالحيف، لألصافانا

 .تحريؽ: د. كـر اف حمما اف فرحات اف أحمد.الناشر: دار الراي  لمنشر كالتكزيع، الرياض( ،ُْٔ/صُج
 ، كحكما حسف صحيح.ُْٖٖٗ، رقـ الحديث: ُُْ/صّّج، مسند أحمد اف حناؿ (ّ)
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 .(ُ)أرضا كسمااا، كتداير  خمؽ ا ان  كالناات كالحيكاف
كذلؾ فإنا تعال  لما ذكر حاؿ ا شرياء كالسعداء، كذكر الفزع ا كار، كهكؿ ما يككف يـك  -ْ

الريام ، ككاف مشركك مك  قد أنكركا المعاد، ككذاك  اساب تأخر العذاب لنفـ، نزلت هذ  
لميا مف ذكر زلزل  السال ، كشدة هكلفا، كذكر ما ألد  السكرة تحذيرا لفـ كتخكيفا لما انطكت

 .(ِ)لمنكرها، كتنايففـ لم  الاعث اتطكيرهـ فا خمرفـ، كافمكد ا رض كاهتزازها اعد الناات
كذلؾ فإنا فا السكرة المتردم  اياف قصص أكار مف لشرة مف ا ناياء، تدكر لم  ما قامكا اا  -٘

ماف االاعث، كفا هذ  السكرة استدالؿ اخمؽ اإلنساف مف إااات التكحيد، كناذ الشرؾ، كاإلي
اأطكار  المتعددة، كاإاداع السمكات كا رض لم  قدرة اهلل لم  إحياء الاشر لماعث، كلم  
كاكد  تعال  ككحدانيتا، اـ تنايا ا فكار لم  االلتفات  حكاؿ أهؿ الررل الظالم  التا أهمكفا 

 .(ّ)سؿاهلل، كاالتعاظ افا اساب تكذيافـ الر 

 أما مناسبتيا لما بعدىا:
يتاء الزكاة، كا مر  فإنا ساحانا لما ختـ السكرة اأمر المؤمنيف اا اإقام  الصةة كا 
االمعركؼ كالنفا لف المنكر، كالساكد هلل خاشعيف مطمانيف رااء الفةح كالتركل، ايف فا افتتاح 

ف مف اتصؼ افذ  الصفات فرد ناؿ سكرة المؤمنيف أف هذ  ا كامر ما ها إال صفات المؤمنيف، كأ
 الفةح فا الدنيا كاآلخرة.

 
 المطمب الرابع: أغراض السورة ومقاصدىا:

سكرة الحج مف السكر التا تحث الناس لم  التركل كالطال  كالخكؼ مف اهلل العما  دتع
ؽ العظيـ، كاالستعداد ليكـ الرحيؿ، فمرصكدها:" الحث لم  التركل المعمي  لف درا  االستحرا

فا يكـ الامع لمفصؿ، كأنسب ما اؿ اإلنعاـ االفضؿ فا يكـ الامع صلمحكـ االعدؿ إل  درا  استا
 .(ْ)"فيفا لذلؾ الحج كهك ظاهر

كذلؾ اياف هكؿ السال ، كزلزل  الريام ، كالحا  لم  إتياف الحشر كالنشر، كاداؿ أهؿ 
ا كااف كلاادتفا، كذكر نصرة  الااطؿ مع أهؿ الحؽ، كالشكاي  مف أهؿ النفاؽ اعد الااات، كليب

قام  الارهاف كالحا ، كخصكم  المؤمف كالكافر فا ديف التكحيد، كتأذيف إاراهيـ لم  الرسكؿ  ، كا 
الناس االحج، كتعظيـ الحرمات كالشعاار، كتفضيؿ الررااف فا المكسـ، كالمن  لم  العااد ادفع 

                                                 

 .ِِِٓ/صُٕج، المامد الاالث ،ا رحاب التفسير، لعاد الحميد كشؾف (ُ)
 .ِّْ/صٔج ،لساالاحر المحيط،  اا حياف ا ند (ِ)
 .ُْٖ/صُٕج، التفسير المنير، لكها  الزحيما (ّ)
 .َُِ/صٓج، نظـ الدرر، لمارالا (ْ)
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لم  إااات يكـ الريام ، كلاز ا صناـ فساد أهؿ الفساد كحديث الاار المعطم ، كأنكاع الحا  
كلاادها، كاختيار الرسؿ مف المةاك  كاإلنس، كأمر المسمميف اأنكاع العاادة، كاإلحساف كالمن  

ْؿ  :لميفـ ااسـ المسمميف، كااللتصاـ احفظ اهلل كحياطتا، فا قكلا تعال  ـُ َٓ َواْظَتِصُؿقا بِوَّللَِّ ُهَق َمْق

 .(ُ)(ٖٕ)الحج:  ْعَؿ افـَِّصرُ َؾـِْعَؿ اْدَْقَػ َوكِ 

 ويمكن استخالص مقاصد سامية كثيرة من سورة الحج، منيا:
االر ـ مف أف هذ  السكرة مدني  تضمنت الكةـ لم  فرضي  الحج، كمناسكا، كلف 
مشركلي  الرتاؿ، كمركمات النصر، فإنفا تحدات لف أمكر مشااف  لمكضكلات السكر المكي  مف 

 . (ِ)تكحيد  كالاعث كاالستدالؿ لميا كالازاء لم  ا لماؿك  اإليماف ااهلل 
 افتتحت السكرة اخطاب الناس اأمرهـ أف يتركا اهلل كيخشكا يـك الازاء كأهكالا. -ُ
    اهلل اانفراد االستدالؿ لم  نفا الشرؾ كخطاب المشركيف اأف يرمعكا لف المكاارة فا االلتراؼ -ِ

   الشياطيف ال تغنا لنفـ شياان  كأف س الشياطيف،ساك لا لك ااتا ذلؾا ااإللفي  كلف الماادل  فً  تعال 
 .ركنفـ فا الدنيا كفا اآلخرةصنيكال 

  ليضمُّكا اا الكحداني  اأنفـ ال يستندكف إل  لمـ كأنفـ يعرضكف لف الحمشركيف فال كتفظيع اداؿ -ّ
اإًلحياء اعد   ستحاليا اعم  اف كفارتاي يا ككيؼف يا  ر ت الااالناس. كأنفـ يرتااكف فا الاعث كهك ا

 .ااإلمات  كال ينظركف أف المَّا أكاد اإلنساف مف تراب اـ مف نطف  اـ طكر  أطكار 
فامدة فتحيا كتخرج مف أصناؼ الناات، فالمَّا هك الرادر لم  كؿ ال لم  ا رض نزؿ الماءي ف المَّاأك  -ْ

 ير.لم  كؿ شاء قد كيحيا المكت  كه كذلؾ، فف
 .كؿ الرسكؿ لر تكار لف االمتااؿك  رة لف افال ادعث صاال ـ اإنكارفأف ماادلتك  -ٓ
رهـ لف سن  امشركيف اأنفـ فا تردُّد مف أمرهـ فا إتااع ديف اإلسةـ. كالتعريض افـ اتكال صؼك  -ٔ

. فا أصؿ الديف اينا كأمناء ايتا كهـ يخالفكند كف إليا كيحساكف أنفـ حماةمالذم ينت  إاراهيـ
تمرا دلكة  اتنظيرهـ فك ، الحج مف المنافع فكفركا نعمتا  ميفـ فا مشركليفـ اما مفَّ المَّا لير لتذكك 

 .اإلسةـ اا مـ الااادة الذيف تمركا دلكة الرسؿ ااإللراض كالكفر فحؿ افـ العذاب
 فمـ مء ماما فة يغرهـ تأخير العذاب فإنا إمةء مف المَّا لفـ كما أمم  لألالكأنا يكشؾ أف يًحؿَّ افؤ  -ٕ

اشارة لفـ اعاقا  النصر لم  الذيف فتنكهـ كا، ك كالذيف آمن  تأنيس لمرسكؿ  لؾفا ذ، ك قامفـ
 .يارهـ اغير حؽد كأخراكهـ مف

ريام  ال ـك يف أهؿ هدل كأهؿ ضةؿ أمر اا افترؽ الناس إل  ممؿ كايرة. كأف يا ا مـ كأف اختةؼ  -ٖ
لضاليف خصماف االمفتديف ك  فـك الفصؿ اينفـ لمشاهدة ازاء أهؿ الفدل كازاء أهؿ الضَّةؿ. كأي هك

 .اختصمكا فا أمر المَّا فكاف لكؿ فريؽ ازاؤ 

                                                 

 .ِِِٓ/صُٕج، ا رحاب التفسير، لعاد الحميد كشؾف (ُ)
 .ُْٖ/صُٕج، التفسير المنير، لكها  الزحيما (ِ)
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اأف الشيطاف يفسد فا قمكب أهؿ الضةل  آاار  سم  اهلل رسكلا لميا الصةة كالسةـ كالمؤمنيفك   -ٗ
يعرضكف كينكركف  دلكة الرسؿ كلكف المَّا يحكـ دينا كياطؿ ما يمرا الشيطاف فمذلؾ ترل الكافريف

 .آفآيات الرر 
ا، ا كصؼ الكفار اكراهيتفـ الررآف كاغض المرسؿ، ك يا االررآف كالمتمريف لا اخشي  كصارك فيفا التنك  -َُ

. كأذف لفـ االرتاؿ كضماف يفسماهـ المسممك  كالاناء لم  المؤمنيف كأف المَّا يسر لفـ إتااع الحنيفي 
 .النصر كالتمكيف فا ا رض لفـ

ـ المَّا لميفـ كأف المَّا اصطف  خمرا مف المةاك  كمف الناس فأقاؿ عاتذكير الناس ان كختمت السكرة -ُُ
 .(ُ)ـ كناصرهـااإلرشاد إل  ما يررافـ إل  المَّا زلف  كأف المَّا هك مكاله مؤمنيف  اللم

                                                 

 .ُٖٔ-ُّٖ/صُٕج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ُ)
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 المبحث الثالث
 تعريف عام لسورة المؤمنون وأبرز مقاصدىا

 

 كفيا أراع  مطالب:
 

 .وليا، فضميا، عدد آياتياالمطمب الول : تسميتيا، نز 
 

 .مطمب الثاني: الجو الذي نزلت فيوال
 

 .ما بعدىاثالث: مناسبة السورة لما قبميا و المطمب ال
 

 .ونالمقاصد لسورة المؤمنالمطمب الرابع: بيان الىداف و 
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 المبحث الثاني
 تعريف عام لسورة الحج وأبرز مقاصدىا

 
دد آياتيا:المطمب الول: تسميتيا، نزوليا، فضميا، ع  

 : تسميتيا:أوالً 
(، اـ ُ)المؤمنكف: َؿْد َأْؾَؾَح اْدُْمِمـُقنَ سميت سكرة المؤمنكف الفتتاحفا اركؿ اهلل تعال : 

 .(ُ)ذكر أكصاؼ المؤمنيف الساع ، كازاءهـ العظيـ فا اآلخرة كهك ميراث الفردكس
، قاؿ: "صم  انا (ِ)كقد كردت تسمي  سكرة المؤمنيف فا السن ، فعف لاد اهلل اف السااب

الصاح امك ، فاستفتح سكرة المؤمنيف حت  إذا ااء ذكر مكس  كهاركف، أك ذكر  رسكؿ اهلل 
 . (ّ)سعم  فحذؼ فركع" مكس  كليس  أخذت الناا 

 كمما ارل لم  ا لسن  أف يسمكها سكرة "قد أفمح"، كيسمكنفا أيضا: سكرة الفةح.
ف  السكرة إل  المؤمنيف الفتتاحفا ااإلخاار لنفـ كيراؿ سكرة المؤمنكف: لم  التاار إضا

فاعؿ   َؿْد َأْؾَؾَح ادُْْمِمـُقنَ اأنفـ أفمحكا، أك لم  حكاي  لفظ "المؤمنكف" الكاقع أكلفا فا قكلا تعال : 
 .(ْ)ذلؾ المفظ تعريفا لمسكرة

 : فضميا:ثانياً 
الصادقيف فا  تعتار سكرة المؤمنكف مف السكر التا اختصت اذكر أكصاؼ المؤمنيف

 إيمانفـ، كقد كردت لدة أحاديث تايف فضمفا، كفضؿ مف لمؿ افا، منفا:
الكحا، يسمع لند كافا  قاؿ: "كاف إذا نزؿ لم  رسكؿ اهلل  لف لمر اف الخطاب 

 كدكٌم النحؿ، فماانا سال ، فاستراؿ الرام ، كرفع يديا كقاؿ: "المفـ زدنا كال تنرصنا، كأكرمنا كال تفنا،
 ا، كارض لنا كأرضنا، اـ قاؿ: لرد أنزؿ لما لشر آيات ػػػر لمينػػػا كال تؤاػػػا، كآارنػػػػا كال تحرمنألطنك 

                                                 

 .ٔ/صُٖج، ها  الزحيما، لك التفسير المنير (ُ)
لاد اهلل اف السااب: ااف يزيد اف سعيد اف امام  اف ا سكد اف لاد اهلل اف الحارث الكالدة ااف لمرك اف  (ِ)

ككاف لاد المَّا اف  ،معاكي ، ككاف اد  سعيد اف امام  حميؼ انا لاد شمس اف مناؼ اف قصا حميفا ااهميان 
   كلشريف كماا ( فا خةف  الكليد اف يزيد اف لاد الممؾ ككاف السااب يكن  أاا محمد. )كتكفا سن  ست 

    أهؿ المدين  كمف اعدهـ، لاد المَّا اف السااب ار  قميؿ الحديث.) الطارات الكارل، الرسـ المتمـ لتااعا 
المدين  المنكرة،  -، المحرؽ: زياد محمد منصكر، الناشر: مكتا  العمـك كالحكـ ِّٕ/صُج ،الاف سعد

 .(َُْٖع : الااني ، الطا
 ، كحكما مرفكع.ْٗٔ، رقـ الحديث: ُٕٓ/صُج، سنف أاا داكد (ّ)
 .ٓ/صُٖج ،التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ْ)
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دخؿ الان  اـ قرأ: قىٍد أىٍفمىحى اٍلميٍؤًمنيكفى حت  ختـ العشر"  (ُ)مف أقامفف
(ِ). 

؟ قاؿ: قمنا لعااش  أـ المؤمنيف: كيؼ كاف خمؽ رسكؿ اهلل  (ّ)لف يزيد اف ااانكسك 
ـَ ُهْؿ َظذ حت  انتفت إل   َؿْد َأْؾَؾَح اْدُْمِمـُقنَ الررآف، فررأت: الت: "كاف خمؽ رسكؿ اهلل ق َوافَِّذي

 .(ْ)"قالت: هكذا كاف خمؽ رسكؿ اهلل  َصَؾقاِِتِْؿ ُُيوؾُِظقنَ 
الررآف، حت  قاؿ أف يكح  إليا، فرد كاف يمرب فا قكما  لرد كاف خمؽ رسكؿ اهلل  حران 

لاب، ففك  ؽ ا ميف، ككاف حكيما فيما يفعؿ، ككاف متصفا ااميع الصفات الحسن ، الاالصاد
كلك اصف   رسكؿ هذ  ا م  كقدكتفا، لذلؾ أقؿ ما يمكف أف يراؿ فا هذا المراؿ أف نتاع رسكلنا 

مف صفاتا التا كاف متصفا افا، كالمتأمؿ فا آيات سكرة المؤمنكف العشر لا أف يتخيؿ كيؼ كاف 
 ، كفا هذ  اآليات أيضا رد لم  كؿ مف اتفما االكذب.اينا كحايانا محمد خمؽ ن
 : نزوليا، ونوعيا:ثالثاً 

، كها السكرة السادس  كالساعكف فا لداد نزكؿ سكر الررآف، نزلت اعد ها مكي  إامالان 
ُؽ ؾْ ادُ  هِ دِ قَ افذي بِ  كَ ورَ بَ تَ  سكرة الطكر، كقاؿ سكرة

 .(ٔ)سكرة ا ناياء. كفا ركاي  أنفا نزلت اعد (ٓ)
نزكؿ سكرة المؤمنكف ايف هذ  السكر، سكاء نزلت اعد سكرة الطكر، أك اعد سكرة  دكيع

 ا ناياء، فإف هذا يؤكد لم  ككنفا سكرة مكي ،  ف كة مف الطكر كا ناياء مكي .
 : عدد آياتيا:رابعاً 

ماا  كاماف لشرة  اختمؼ فا لدد آيات سكرة المؤمنكف، فذهب الككفيكف إل  أف لدد آياتفا
ُأوَفئَِؽ ُهُؿ آي ، كتسع لشرة لند الااقيف، كلند الامفكر ماا  كساع  لشر آي ، كذلؾ أنفـ لدكا: 

                                                 

المحرؽ: يكسؼ الشيخ  ،ِِٔ/صُج، أقامفف: مف أىقىاـى الشٍَّاءى أىٍم أىدىامىاي.)مختار الصحاح، لزيف الديف الرازم (1)
 ـ(.ُٗٗٗهػ / َُِْصيدا، الطاع : الخامس ،  –الدار النمكذاي ، ايركت  -ي  محمد، الناشر: المكتا  العصر 

(، كمحمد ِ، ُ أحمد محمد شاكر )اػ ، تحريؽ كتعميؽ:ُّّٕ، رقـ الحديث: ِّٔ/صٓسنف الترمذم، ج (ِ)
اراهيـ لطك ّ)جفؤاد لاد الااقا  (، الناشر: شرك  مكتا  ٓ، ْجة لكض المدرس فا ا زهر الشريؼ )(، كا 

ـ، حكـ لميا ا لاانا االضعؼ ُٕٓٗ -هػ ُّٓٗمصر، الطاع : الااني ،  –اا ع  مصطف  الاااا الحمكمطا
 لافال  يكنس اف سميـ.

اًاشى  زكج النًَّاٌا  ،يزيد اف ااانكس: اصرم (3) كىل لىف: لى كىل لىنا: أاك ًلٍمراف الاكنا ،رى قاؿ الاخارم: كىافى مف  ،كرى
قىاؿ أى ،الذيف قاتمكا لميان   /ِّج، لممزم، ايك أحمد اف لدم: أحادياا مشاهير.)تفذيب الكماؿ فا أسماء الرااؿكى

 .(ـَُٖٗ –هػََُْايركت، الطاع : ا كل ،–المحرؽ: د. اشار لكاد معركؼ، الناشر: مؤسس  الرسال  ،ِٗص
اشر: . المحرؽ: حسف لاد المنعـ شماا. النُُِٕٖرقـ الحديث: ، ُّٗ/صَُج، السنف الكارل، لمنسااا (4)

 ـ، كحكما مرفكع. ََُِ -هػ  ُُِْايركت، الطاع : ا كل ،  –مؤسس  الرسال  
 .ٔ/صُٖج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (5)
 .َّْٓ/صُٖج، لاد اهلل شحاتا د. تفسير الررآف الكريـ، (6)
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ـَ َيِرُثقَن اْفِػْرَدْوَس ُهْؿ ؾِقَفو َخوفُِدوَن )01اْفَقاِرُثقَن ) (، كأهؿ الككف  ُُ-َُ)المؤمنكف:(00( افَِّذي
 .(ُ)كما اعدها آي  أخرل  ُأوَفئَِؽ ُهُؿ اْفَقاِرُثقنَ  :لدكان 

 
 : الجو الذي نزلت فيو السورة:نيالمطمب الثا

أف سكرة المؤمنكف نزلت اعد سكرة ا ناياء، أم أنفا نزلت فا كقت إلراض  آنفان  تلرد ذكر      
نزاؿ ا ذل ارسكؿ اهلل  ، فكأنفا ااءت لتايف ازاء المؤمنيف الصااريف لم  المشركيف كتاارهـ، كا 

 مما كاف يمرا  مف قكما. تسمي  الرسكؿ ا ذل، كل
 
 : مناسبة السورة لما قبميا وما بعدىا:لثمطمب الثاال

 أوال: مناسبة السورة لما قبميا:
كما لممنا فإنا لكؿ سكرة مف سكر الررآف ارتااط االسكرة التا تااكرها، ككأف الررآف كما 

 لحج مف نكاح ها:كحدة كاحدة ال تتازأ، كهنا تظفر صم  هذ  السكرة اسكرة ا
أنا قد ختمت سكرة الحج اامم  مف ا كامر الاامع  لخيرم الدنيا كاآلخرة، كإقام  الصةة،  -ُ

يتاء الزكاة، كفعؿ الخيرات لعمفـ يفمحكف، قاؿ تعال  ُؽْؿ ُتْػؾُِحقنَ :كا  ْرَ َفَعؾَّ  َواْؾَعُؾقا اْْلَ
فـ، كذكر تعال  خصاؿ ( كهك مامؿ فصؿ فا فاتح  هذ  السكرة، حيث حرؽ فةحٕٕ)الحج:

( إل  نفاي  ُ)المؤمنكف: َؿْد َأْؾَؾَح اْدُْمِمـُقنَ الخير التا مف فعمفا فرد أفمح، فراؿ تعال : 
اآليات العشر، كيعتار خار فةحفـ كفكزهـ ارضكاف اهلل مف معاؿ الاشريات لفـ فا هذ  

 .(ِ)الدنيا
ذلؾ دلية لم  الاعث كالنشكر، حيث أنا تكمـ فا كؿ مف السكرتيف فا النشأة ا كل ، كاعؿ  -ِ

ـْ ذكر فا أكؿ سكرة الحج قكلا تعال : ْؿ ِم ـُ و َخَؾْؼـو  َؾنِكَّ
ٌِ ـَ اْفبَْع ـُْتْؿ ِِف َرْيٍى ِم ـُ و افـَّوُس إِْن  َ َيو َأهيُّ

ـْ ُكْطَػيٍ  ـْ َوَفَؼْد َخَؾْؼـَو اْلِ ، اـ زاد هنا ايانا إضافيا فا قكلا تعال : ٓآي   ... ُتراٍب ُثؿَّ ِم ْكَسوَن ِم

ـْ ضٍِغ ) (، فما أامؿ كأكاز ُْ-ُِ)المؤمنكف:( ُثؿَّ َجَعْؾـَوُه ُكْطَػًي ِِف َؿَراٍر َمؽٍِغ...01ُشَلَفٍي ِم
 هناؾ، فصؿ كأطنب هنا.

 فا كؿ مف السكرتيف أدل  لم  كاكد الخالؽ ككحدانيتا. -ّ

                                                 

 .ِٕٕٔ/صْج، ا رحاب التفسير، لعاد الحميد كشؾف (ُ)
، ِٖٕٔ/صُٖج، ، كفا رحاب التفسير، لعاد الحميد كشؾٔ/صُٖج، يماالتفسير المنير، لكها  الزح :رانظ (ٕ)

 .، دار الفكر العرااَُُُ/صُٖ/جٓمج، رآنا لمررآف، لعاد الكريـ الخطيبكالتفسير الر
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زمف كلصر، كلكؿ  ذكرت فا السكرة قصص اعض ا ناياء المتردميف لمعارة كالعظ  فا كؿ -ْ
 .(ُ)فرد كايؿ

 : مناسبة السورة لما بعدىا:ثانياً 
سكرة النكر ها السكرة التا تما سكرة المؤمنكف فا ترتيب المصحؼ، كتظفر مناسا   دتع

 سكرة المؤمنكف لسكرة النكر فيما يما:
سكرة النكر تتحدث لف أحكاـ تطالب افا ا م  اإلسةمي ، كتتحدث لف أحكاـ لفا صم  

نظاـ االاتمالا لألم  اإلسةمي ، كلذلؾ ناد أف سكرتا ا ناياء كالمؤمنكف تتحدث لف الكحدة اال
ُؽْؿ َؾوْظُبُدوِن )اإلسةمي  خةؿ العصكر، قاؿ تعال :  ًي واِحَدًة َوَأَكو َربُّ تُُؽْؿ ُأمَّ َوَتَؼطَُّعقا  (81إِنَّ هِذِه ُأمَّ

ؾٌّ إَِفْقـو راِجُعق ـُ ًي َواِحَدًة : (، كقكلا تعال ّٗ-ِٗ)ا ناياء: (82َن )َأْمَرُهْؿ َبْقـَُفْؿ  ُتُؽْؿ ُأمَّ َوإِنَّ َهِذِه ُأمَّ

ُؼقِن ) ُؽْؿ َؾوتَّ (، فالسكرتاف تتحدااف لف ّٓ-ِٓ)المؤمنكف:( َؾَتَؼطَُّعقا َأْمَرُهْؿ َبْقـَُفْؿ ُزُبًرا...41َوَأَكو َربُّ
اياء، كا خذ ااعضا كترؾ اعضا، كمردم  كحدة ا م  اإلسةمي  كتنكراف مكضكع ترطيع أمر ا ن

َٓ َتتَّبُِعقا ُخُطَقاِت  لسكرة النكر التا تفصؿ فا قكلا تعال :  ًي َو وؾَّ ـَ ْؾِؿ  ـَ َآَمـُقا اْدُخُؾقا ِِف افس  و افَِّذي َ َيو َأهيُّ

ُف َفُؽْؿ َظُدوٌّ ُمبِغٌ  ْقَطوِن إِكَّ  .(ِ)أم فا اإلسةـ اميعان  (َِٖ)الاررة:  افشَّ
 
 مطمب الرابع: أغراض السورة ومقاصدىا:ال

اطاؿ الشرؾ كنرض قكالد ك تدكر آم هذ  السكرة ح ااات ؿ محكر تحريؽ الكحداني  كا  ، كا 
 .(ّ)الرسال  كالاعث، كالتنكيا ااإليماف كشرااعا

 ويمكن استخالص مقاصد سامية كثيرة من سورة المؤمنون، منيا:
يف ااهلل كرسكلا التا استحركا افا ميراث كقد ااتدأت ااإلشادة اخصاؿ المؤمنيف المصدق -ُ

 الفردكس ا لم  فا الاناف.
اـ أاانت ا دل  لم  كاكد اهلل تعال  كالردرة اإللفي  كالكحداني  مف خمؽ اإلنساف مركرا اأطكار   -ِ

نزاؿ الماء منفا إلناات الانات أك الاساتيف التا تزهك  المتعددة، كخمؽ السمكات الاديع ، كا 
يااد ا نعاـ ذات المنافع العديدة االنخيؿ كا ل ناب، كالزيتكف كالرماف، كالفكاكا الكايرة، كا 

 لهنساف، كتسخير السفف لحمؿ الركاب كالاضااع.

                                                 

 .ٔ/صُٖج، كالتفسير المنير، لكها  الزحيما ،ِٖٕٔ/صُٖج، ا رحاب التفسير، لعاد الحميد كشؾف :انظر (ُ)
 .ـُٖٓٗ-قَُْٓط: ، دار السةـ، ُّّٔ/صُج، سعيد حكلا ساس فا التفسير، ل (ِ)
 .ٔ/صُٖج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ّ)
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اـ أكردت قصص اعض ا ناياء كالمرسميف كنكح كهكد كمكس  كهاركف كليس  كأما مريـ،  -ّ
ما يمرا  مف أذل المشركيف ل لتككف نماذج لمعارة كالعظ  لار ا اياؿ، كتسمي  لرسكؿ اهلل 

االانكف ك ير ،  مف قريش، مع تكايخفـ ككليدهـ لم  استكاارهـ لف الحؽ، ككصففـ الناا 
قنالفـ اا دل   خاارهـ اما يمركنا مف العذاب كالنكاؿ يكـ الريام ، كا  كلدـ إيمانفـ ارسالتا، كا 

 كالاراهيف لم  حدكث الاعث كالنشكر.
يات يسر التكميؼ كسماحتا كلدـ المطالا  إال اما فيا كفا خةؿ ذلؾ أكضحت اعض اآل -ْ

الكسع كالردرة، كالتذكير اما أنعـ اهلل اا لم  اإلنساف مف نعـ الحكاس كالمشالر، كاإلنكار 
 الشديد لم  نسا  الكلد كالشريؾ هلل تعال .

هلل لف نااتا مف الركـ الظالميف، ككضعت لا أسمكب الدلكة إل  ا اـ طمأنت اآليات الناا  -ٓ
 تعال ، كلرفتا طريؽ االلتصاـ ااهلل مف همزات الشياطيف.

كلرضت السكرة فا خاتمتفا لمكقؼ الحساب الرهيب كأهكالا كشدااد ، كما فيا مف معايير  -ٔ
النااة كالخسراف، مف ارؿ المكازيف كخفتفا، كقسم  الناس إل  فريريف: سعداء كأشرياء، كلدـ 

العكدة لدار الدنيا ليعممكا صالحا، كتذكيرهـ اسخريتفـ إفادة ا نساب فا شاء، كتمنا الكفار 
كضحكفـ مف المؤمنيف، كسؤالفـ لف مدة لاافـ فا الدنيا، كتكايخفـ لم  إنكار الاعث، 
لةف تفرد اإللا الممؾ الراهر االحساب كمحاكرتا أهؿ النار، كاياف خسارة مف لاد مع اهلل  كا 

فاض  رحم  اهلل لميفـ كمغفرتا لفـإلفا آخر، كنااة أهؿ اإليماف كالعمؿ الصال  .(ُ)ح، كا 
هذ  ها سكرة المؤمنكف كما اشتممت لميا، حيث أنفا سكرة ضمت كؿ شاء مف خمؽ 

 اإلنساف، كالصفات التا ياب أف يتصؼ افا، كامف ياب أف يؤمف كيتخذ اإللا الحؽ.

                                                 

 .ٕ-ٔ/صُٖج، التفسير المنير، لكها  الزحيما (ُ)
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 الفصل الثاني
 سوراصل دراسة تطبيقية عمى مناسبة فو 

 لمؤمنون" آلياتياوا -الحج -"النبياء
 

 كفيا اةا  مااحث:
 

المبحث الول: دراسة تطبيقية عمى فواصل سورة النبياء عمييم السالم 
 .آلياتيا

 
 المبحث الثاني: دراسة تطبيقية عمى فواصل سورة الحج آلياتيا.

 
المبحث الثالث: دراسة تطبيقية عمى فواصل سورة المؤمنون 

 آلياتيا.
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 المبحث الول
 تطبيقية عمى مناسبة فواصل سورة النبياء آلياتيا دراسة

 
 كيشتمؿ لم  أراع  مراطع:

 
 :[ٕٗ-ٔالمقطع الول: ......................]اآليات 
 :[ٓ٘-ٕ٘المقطع الثاني:......................]اآليات 
 :[ٕٛ-ٔ٘المقطع الثالث:......................]اآليات 
 ........:اآليات:المقطع الرابع[...............ٖٛ-ٕٔٔ] 
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 المبحث الول
 دراسة تطبيقية عمى مناسبة فواصل سورة النبياء آلياتيا

 
 :المقطع الول[ٔ-ٕٗ]  

 قرب الساعة والناس بين مصدق بيا ومكذب
ْؿ َوُهْؿ ِِف َؽْػَؾٍي ُمْعِرُوقَن ) :قاؿ تعال       َب فِؾـَّوِس ِحَسوُْبُ َّٓ ( َمو َيْلتِقفِ 0اْؿَسَ ِْؿ ُُمَْدٍث إِ ـْ َرْب  ٍر ِم ـْ ـْ ِذ ْؿ ِم

َّٓ َبَؼٌ ِمثُْؾُؽْؿ َأَؾَتْلُتقَن 1اْشَتَؿُعقُه َوُهْؿ َيْؾَعُبقَن ) ـَ َطَؾُؿقا َهْؾ َهَذا إِ وا افـَّْجَقى افَِّذي ْؿ َوَأَهُّ ِهَقًي ُؿُؾقُْبُ َٓ  )

وَن ) ْحَر َوَأْكُتْؿ ُتْبِِصُ ِؿقُع افَْعؾِقُؿ )( َؿوَل َرِب  َيْعَؾُؿ 2افس  َْرِض َوُهَق افسَّ ْٕ ََمِء َوا ( َبْؾ َؿوُفقا 3اْفَؼْقَل ِِف افسَّ

ُفقَن ) َوَّ ْٕ ََم ُأْرِشَؾ ا ـَ اُه َبْؾ ُهَق َصوِظٌر َؾْؾَقْلتِـَو بِآَيٍي  ـْ َؿْرَيٍي َأْهَؾْؽـَوَهو 4َأْوَغوُث َأْحَلٍم َبِؾ اْؾَسَ ًْ َؿبَْؾُفْؿ ِم ( َمو آَمـَ

َٓ َتْعَؾُؿقَن )5ِمـُقَن )َأَؾُفْؿ ُيمْ  ـُْتْؿ  ـُ ِر إِْن  ـْ ًٓ ُكقِحل إَِفقِْفْؿ َؾوْشَلُفقا َأْهَؾ افذ  َّٓ ِرَجو ( َوَمو 6( َوَمو َأْرَشْؾـَو َؿْبَؾَؽ إِ

ـَ ) وُكقا َخوفِِدي ـَ ُؾقَن افطََّعوَم َوَمو  ـُ َٓ َيْل ـْ َكَشوُء َوَأْهَؾْؽـَو ( ُثؿَّ َصَدْؿـَوُهُؿ اْفَقْظَد َؾَلكْ 7َجَعْؾـَوُهْؿ َجَسًدا  َجْقـَوُهْؿ َوَم

ؾَِغ ) ْؿ َأَؾَل َتْعِؼُؾقَن )8اْدُْنِ ـُ ُر ـْ ًْ َطودًَِي َوَأْكَشْلَكو 01( َفَؼْد َأْكَزْفـَو إَِفقُْؽْؿ ـَِتوًبو ؾِقِف ِذ وَك ـَ ـْ َؿْرَيٍي  ْؿ َؿَصْؿـَو ِم ـَ ( َو

ـَ ) قا 00َبْعَدَهو َؿْقًمو آَخِري ُضقَن )( َؾَؾَمَّ َأَحسُّ ـُ ُضقا َواْرِجُعقا إَِػ َمو ُأْتِرْؾُتْؿ 01َبْلَشـَو إَِذا ُهْؿ ِمـَْفو َيْر ـُ َٓ َتْر  )

ُؽْؿ ُتْسَلُفقَن ) ـَّو َطودَِِغ )02ؾِقِف َوَمَسوـِـُِؽْؿ َفَعؾَّ ـُ و  ًْ تِْؾَؽ َدْظَقاُهْؿ َحتَّك َجَعْؾـَوُهْؿ 03( َؿوُفقا َيو َوْيَؾـَو إِكَّ ( َؾََم َزاَف

ـَ )َحِص  ِظبَِغ )04قًدا َخوِمِدي َٓ َْرَض َوَمو َبْقـَُفََم  ْٕ ََمَء َوا ـْ 05( َوَمو َخَؾْؼـَو افسَّ ْذَكوُه ِم َ َّتَّ َٓ ًقا  ( َفْق َأَرْدَكو َأْن َكتَِّخَذ ََلْ

ـَّو َؾوِظؾَِغ ) ـُ و إِْن  ؼ  َظَذ اْفَبوضِِؾ َؾقَْدَمُغُف َؾنَِذا هُ 06َفُدكَّ َّو َتِصُػقَن )( َبْؾ َكْؼِذُف بِوحْلَ ( 07َق َزاِهٌؼ َوَفُؽُؿ اْفَقْيُؾ ِِم

وَن ) َٓ َيْستَْحِنُ ـْ ِظَبوَدتِِف َو وَن َظ َٓ َيْستَْؽِزُ ـْ ِظـَْدُه  َْرِض َوَم ْٕ ََمَواِت َوا ـْ ِِف افسَّ قَْؾ 08َوَفُف َم ( ُيَسب ُحقَن افؾَّ

وَن ) َٓ َيْػُسُ ًي مِ 11َوافـََّفوَر  ُذوا آَِلَ َ وَن )( َأِم اَّتَّ َْرِض ُهْؿ ُيـِْؼُ ْٕ َّٓ اَّللَُّ َفَػَسَدَتو 10ـَ ا ٌي إِ وَن ؾِقِفََم آَِلَ ـَ ( َفْق 

َٓ ُيْسَلُل َظَمَّ َيْػَعُؾ َوُهْؿ ُيْسَلُفقَن )11َؾُسْبَحوَن اَّللَِّ َرب  افَْعْرِش َظَمَّ َيِصُػقَن ) ًي ُؿْؾ 12(  ـْ ُدوكِِف آَِلَ ُذوا ِم َ ( َأِم اَّتَّ

ؼَّ َؾُفْؿ ُمْعِرُوقَن )َهوُتقا ُبرْ  َٓ َيْعَؾُؿقَن احْلَ َثُرُهْؿ  ـْ ـْ َؿبِْع َبْؾ َأ ُر َم ـْ ـْ َمِعَل َوِذ ُر َم ـْ  . (13َهوَكُؽْؿ َهَذا ِذ
 

ْؿ َوُهْؿ ِِف َؽْػَؾٍي ُمْعِرُوقَن  قال تعالى: -ٔ َب فِؾـَّوِس ِحَسوُْبُ  .ٔآية اْؿَسَ
 المعنى المغوي:

 اشاء كلف طرؽ لمم: الذهكؿ لف الاْلَغْفَمةُ "
كهك  -يفعاضـٌ ال -العرض فتفات إل  الشاء ارصد التاالد لنا، مشتؽ مللدـ اال :اإلعراض

    الاانب، فمعؿ أصؿ الفمزة فا فعؿ ألرض لمدخكؿ فا الشاء، أم دخؿ فا لرض المكاف، 
فا، اا لغير ، كلـ يظفر لا كاانصار ذا لرض، أم اانب، أم أظفر ا أك الفمزة لمصيركرة، أم
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لراض ف اإلمفا الترؾ كاإلمساؾ لف المخالط  كالمحادا ،  نا يتض شااعان  اـ استعمؿ استعماالن 
 .(ُ)"، يراؿ: ألرض لنا كما يراؿ: صد لنااان ال 

 المعنى اإلجمالي:
ااءت مردم  السكرة فكصفت حاؿ المشركيف اأنفـ  افمكف معرضكف، كأشار اصيغ  

م  اعد هذ  ينتظر أمرها، كأخر الفالؿ كهك الحساب تفكيةن االفتعاؿ إل  مزيد الررب  نا ال أ
لتذهب النفس فا تعيينا كؿ مذهب، كيصح أف يراد االحساب الازاء، فيككف ذلؾ تفديدان ايكـ ادر 
كالفتح كنحكهما، كيككف المراد االناس حيناذ قريشان أك اميع العرب، كالحاؿ أنفـ مف أاؿ ما فا 

ب لعدـ الااات لم  حال  ا مف أنرذ  اهلل منفـ مف هذا النرص كهـ ااةتفـ مف االضطراب المكا
أمر السال  كأمر الحساب،  فلف حالفـ كقت كقكع الحساب "ففـ  افمكف لاـ تحدث (ِ)قميؿ ادان"

ذا نافكا مف  فمتفـ اما يتم  لميفـ مف اآليات كالنذر ألرضكا كاستكاركا، كرفضكا االستماع إل   كا 
 .(ّ)"ما يراؿ لفـ

 : َوُهْؿ ِِف َؽْػَؾٍي ُمْعِرُوقنَ  حميل الفاصمة:ت
 .(ْ"ك)الكاك( لمحاؿ، ك)هـ( ماتدأ، ك)فا  فم ( خار، ك)معرضكف( خار ااف

 الامم  االسمي  تاات انغماسفـ فا الغفم  كاإللراض 
 مناسبة الفاصمة:

لم  ألمالفـ، لما ايف اهلل تاارؾ كتعال  اقتراب السال  كدنك أامفا، كاقتراب ماازاة الناس 
ف شران  اؿ الناس لند لتايف ح َوُهْؿ ِِف َؽْػَؾٍي ُمْعِرُوقنَ  :فشر، ااءت الفاصم  إف خيرا فخير، كا 

 نفـ ما ايف  افؿ كال .إاقتراب السال  حيث 
ِْؿ ُُمَْدٍث إَِّٓ اْشَتَؿُعقُه َوُهْؿ َيْؾَعُبقَن ) قال تعالى: -ٕ ـْ َرْب  ٍر ِم ـْ ـْ ِذ وا 1مو َيْلتِقِفْؿ ِم ْؿ َوَأَهُّ ( ِٓهَقًي ُؿُؾقُْبُ

وَن ) ْحَر َوَأْكُتْؿ ُتبِِْصُ ـَ َطَؾُؿقا َهْؾ هذا إَِّٓ َبَؼٌ ِمثُْؾُؽْؿ َأَؾَتْلُتقَن افس   .ٖ-ٕآية     (2افـَّْجَقى افَِّذي
 المعنى المغوي:

 .الررآف أطمؽ لميا اسـ الذكر الذم هك مصدر إلفادة قكة كصفا االتذكير "الذِّْكُر:
 .(ٓ)ا"فا ادخالكتماف كالكةـ ال كالمحادا  الخفي . كاإلسرار: ه النَّْجَوى:

                                                 

 .َُٖ/صٓج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ٔ)
 .ّٕٗ/صُِج، نظـ الدرر، لمارالا (ِ)
 .ِّْْ/صُج، أيسر التفاسير،  سعد حكمد (ّ)
سكري ،  -حمص  -د لمشاكف الاامعي  لناشر : دار اإلرشاا ،َِٖ/صٔإلراب الررآف كايانا، لمدركيش.ج (ْ)

 .هػ ُُْٓايركت( الطاع  : الرااع  ،  -دمشؽ  -، ) دار ااف كاير ايركت( -دمشؽ  -)دار اليمام  
 .ُّ/صُٕج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ٓ)
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 المعنى اإلجمالي:
تتحدث اآليات لف ساب  فم  الناس كاعدهـ لف الحؽ، حت  اا تتفـ السال  كهـ لم  

"ما يأتيفـ شاءه مف الكحا كالررآف مف لند   فمتفـ، كحالفـ مف اإللراض كالاعد، فايف تعال  أنا:
ٌدد ا هلل متاٌدد فا النزكؿ فيا لظ ه لفـ كتذكير إاٌل استمعكا الررآف مستفزايف، قاؿ الحسف: كمما اي

لفـ الذكري استمركا لم  الافؿ، ساهي ن قمكافـ لف كةـ اهلل،  افم  لف تدار معنا ، كما كاف منفـ 
لذم يٌدل  الرسال  إال إال أف تناا  المشرككف فيما اينفـ سران كقالكا فيما اينفـ خفي ن هؿ محمد ا

 .(ُ)شخص مامكـ يأكؿ الطعاـ كيمشا فا ا سكاؽ؟ أفترامكف السحر كأنتـ تعممكف أنا سحر؟" 
ونَ  تحميل الفاصمة: ْحَر َوَأْكُتْؿ ُتْبِِصُ  : َأَؾَتْلُتقَن افس 

( مفعكؿ ا ( الفمزة لةستففاـ، ك)الفاء( لاطف ، كمضارع كفالما، )السٍّْحرى ا كالامم  ")أىفىتىٍأتيكفى
( مضارع كفالما، كالامم  خار الماتدأ، كالامم   كفى ( ماتدأ كالكاك حالي ، )تيٍاًصري مستأنف ، )كىأىٍنتيـٍ

 .(ِ)االسمي  حالي "
  الامم  الفعمي  تايف استمرار تكذيافـ لمرسكؿ .اادلاء أنا ساحر 

 مناسبة الفاصمة:
كالاينات الكاضح  الدالل  التا يراها كؿ االذكر  لما ذكر اهلل تاارؾ كتعال  إرسالا رسكلا 

، كتناايفـ سرا فيما ذم لب، كيستنير افا كؿ إنساف، ايف إلراضفـ ككفرهـ اما ااء اا محمد 
ونَ  :اينفـ اتكذياا، ااءت الفاصم  ْحَر َوَأْكُتْؿ ُتبِِْصُ لتايف أنفـ مع إاصارهـ كرؤياهـ رأم  َأَؾَتْلُتقَن افس 

َٓ  قكلا:لـ يؤمنكا، كقد صدؽ اهلل تعال  فا    لم  صدؽ ناكتا العيف الدالاؿ الكاضح َو  َؾنَِّنَّ

ُدورِ  ـْ َتْعَؿك اْفُؼُؾقُب افَّتِل ِِف افصُّ
َْبَصوُر َوَفؽِ ْٕ  .(ْٔ)الحج:َتْعَؿك ا

َْرضِ  قال تعالى: -ٖ ْٕ ََمِء َوا  .ٗآية َؿوَل َرِب  َيْعَؾُؿ افَْؼْقَل ِِف افسَّ
 المعنى اإلجمالي:

هذ  اآلي  أنا ما مف ناكل لم  ا رض إال كاهلل ساحانا مطمع لميفا، ال تخف  لميا تايف 
خافي ، كما مف مؤامرة يحداكنفا إال كهك كاشففا كمطمع رسكلا لميفا، فاهلل تعال  هك الذم أنزؿ 
الررآف المشتمؿ لم  خار ا كليف كاآلخريف، الذم ال يستطيع أحد أف يأتا اماما إال الذم يعمـ 

سر فا السمكات كا رض، اـ ختـ اآلي  اركلا: )كهك السميع العميـ(: أم السميع  قكالكـ، العميـ ال
 .(ّ)اأحكالكـ، كهذا هك تفديد لفـ ككليد

                                                 

 .ِّْ/صِج، صفكة التفاسير، لمصااكنا (ُ)
 هػُِْٓدمشؽ، الطاع : ا كل ،  –. الناشر: دار المنير كدار الفارااا َِٖ/صِإلراب الررآف، لمدلاس.ج (ِ)
 ُِٕص/ّج، كتفسير الررآف العظيـ، الاف كاير، ِّٔ/صُٕج ،ْمج، يرااع: فا ظةؿ الررآف، لسيد قطب( ّ)

 .ـ(ُٗٗٗ -هػ َُِْ،الطاع : الااني  علمحرؽ: ساما اف محمد سةم ، الناشر: دار طيا  لمنشر كالتكزيا)
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 .(ُ)"كقدـ السميع لم  العميـ  نا الاد مف سماع الكةـ أكال اـ مف حصكؿ العمـ امعنا "
ِؿقُع اْفَعؾِقؿُ  :تحميل الفاصمة  : َوُهَق افسَّ

")كهك( الكاك لاطف ، ك)هك( ماتدأ، ك)السميع العميـ( خاراف لفك، كحذؼ متعمرفما لمعمـ اا، أم 
 .(ِ)السميع لما أسرك  كالعميـ اا"

 .الامم  االسمي  تاات أف اهلل تعال  هك المختص اصفتا السمع كالعمـ 
 مناسبة الفاصمة:

كا رض، كما تككف مف كاان  إال  لما ايف اهلل تاارؾ كتعال  لمما اما يدكر فا السمكات
َوُهَق  يعممفا، حت  الركؿ كما يسر  اإلنساف فا نفسا فإف اهلل يعمما، كلذلؾ ناسب قكلا تعال :

ِؿقعُ   أم يسمع أقكالكـ، كيرل أفعالكـ، كيعمـ ما يدكر فا نفكسكـ كأحكالكـ. افَْعؾِقؿُ   افسَّ
ُفقَن )َبْؾ ؿوُفقا َأْوغوُث َأْحلٍم بَ  قال تعالى: -ٗ َوَّ ْٕ َم ُأْرِشَؾ ا ـَ ( مو 4ِؾ اْؾَساُه َبْؾ ُهَق صوِظٌر َؾْؾَقْلتِـو بِآَيٍي 

ـْ َؿْرَيٍي َأْهَؾْؽـوهو َأَؾُفْؿ ُيْمِمـُقَن ) ًْ َؿبَْؾُفْؿ ِم  .ٙ-٘آية (5آَمـَ
 المعنى المغوي:

: امع ض ط اـ أطمؽ أك حشيش مختم   مف ألكاد أك لشبمث اكسر الضاد، كهك الحز غ"اٍ ىٍضغىاثي
 .(ّ)ا"لم  ا خةط مطمر
 :المعنى اإلجمالي

اعد أف أاات اهلل تعال  لنفسا صفتا السمع كالعمـ، كأنا ال يفكتا فاات  فا السمكات كال فا 
ا رض، ايف أف المشركيف ر ـ هذ  ا دل  الساطع  سطكع الشمس، اختمفكا فيما أرسؿ إليفـ مف 

ال لم  رأم يركنا، كيؼ يًصفكف هذا الررآف، قالكا فا أكؿ نايفـ "ففـ لـ ياايتكا لم  صف  لا، ك 
ا مر إف محمدان اشىره مامكـ، اـ قالكا إف ما ااء اا ًسحر، اـ قالكا إنا أحةـه مختمط ه يراها محمد 
كيركيفا لميكـ، اـ لادكا كقالكا إف هذا الذم يااء اا كذبه مفترل، اؿ هك شالر، فإذا كاف رسكالن 

نا امعازة مادي  تدؿ لم  صدقا، كما أيرًسؿ ا ناياء ا كلكف مؤيديف االمعازات. إنفـ حريريان فميأىتً 
حااركف ال يدركف اماذا يصفكف هذا الرسكؿ كالررآف، فينترمكف مف اٌدلاء إل  اٌدلاء، كمف تعميؿو 

امفـ . اـ يايف تعال  حاؿ مف سارفـ ففـ لم  مم  الذيف مف ق(ْ)إل  تعميؿ، كال يسترركف لم  رأم"
                                                 

     لمحرؽ: الشيخ لادؿ أحمد ا، ُْٓ/صُِج، فص سراج الديف الحناماالمااب فا لمـك الكتاب،  اا ح( ُ)
ايركت / لاناف، الطاع : ا كل ،  -لاد المكاكد كالشيخ لما محمد معكض، الناشر: دار الكتب العممي  

 .ـُٖٗٗ-هػ  ُُْٗ
 .ُِٖ/صٔج، ايانا، لمدركيشإلراب الررآف ك  (ِ)
 .ُٔ/صُٕج ،التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ّ)
 .ِْٕ/صِج، تيسير التفسير، لمرطاف (ْ)
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 نفـ فا العتك أشد مف الذيف اقترحكا لم  أناياافـ اآليات كلفدكا أنفـ يؤمنكف لندها فمما ااءتفـ "
 .(ُ)"نكاكا كخالفكا، فأهمكفـ اهلل، فمك ألطيناهـ ما يرترحكف لكانكا أشد نكاا

 : َأَؾُفْؿ ُيْمِمـُقنَ  تحميل الفاصمة:
 (ِ)لاطف ، ك)هـ( ماتدأ، كامم  يؤمنكف خار" ")أففـ( الفمزة لةستففاـ اإلنكارم، ك)الفاء(

.الامم  االسمي  تررر لدـ إيمانفـ 
 مناسبة الفاصمة:

لما ايف اهلل تاارؾ كتعال  تعنت ا قكاـ الذيف كانكا قاؿ مشركا مك  كركـ نكح كلاد 
نزاؿ العذاب افـ، ختـ اهلل تعال  هذ   اآلي  ك يرهـ، ككفرهـ كلدـ تصديرفـ اما أت  افـ رسمفـ، كا 

 اركلا:  
 ََأَؾُفْؿ ُيْمِمـُقن  ليايف لدـ إيماف مشركا مك  ااآليات التا ااء افا الناا كلك ااء اماؿ ما ،

 ااء اا مف قاما لـ يؤمنكا، ككؿ ذلؾ ليايف لدـ إيمانفـ ر ـ لظـ اآليات.
ـُْتْؿ ٓ َتْعَؾُؿقنَ َومو َأْرَشْؾـو َؿْبَؾَؽ إَِّٓ ِرجوًٓ ُكقِحل إَِفْقِفْؿ َؾْسَئؾُ  :قال تعالى -ٗ ـُ ِر إِْن  ـْ  قا َأْهَؾ افذ 

 .7آٌة 

 المعنى اإلجمالي:
يايف اهلل تعال  أف الرسؿ الذيف يرسمفـ فا كؿ زماف كمكاف هـ مف انا الاشر، كليسكا 
مةاك ، أك  يرهـ "كلكف هؤالء الرـك ينكركف أف يككف رسكؿ اهلل اشرا مامفـ.. فعم  أٌي  صكرة 

اعكث مف اهلل إليفـ؟ كلـ يككف رسكلفـ  ير اشر، كرسؿ اهلل كمفـ كانكا مف الاشر، يككف الرسكؿ الم
 كمف ايف أقكامفـ؟ إف لـ يعممكا هذا فميسألكا أهؿ العمـ، الذيف ال تخف  لميفـ هذ  الحرير  .

هنا، هـ أهؿ الكتاب، مف اليفكد كالنصارل. كا كل  أف يككف )أىٍهؿى « أىٍهؿى الذٍّْكرً »كقيؿ إف 
 ..(ّ)لذٍّْكًر( هـ كٌؿ مف لند  لمـ افذا، سكاء أكاف مف أهؿ الكتاب أـ مف  يرهـ"ا

ـُْتْؿ ٓ َتْعَؾُؿقنَ   تحميل الفاصمة: ـُ ِر إِْن  ـْ  : َؾْسَئُؾقا َأْهَؾ افذ 
"الفاء الفصيح ، ك)اسألكا( فعؿ أمر كفالؿ، ك)أهؿ الذكر( مفعكؿ اا، ك)إف( شرطي ، 

حؿ اـز فعؿ الشرط، ك)التاء( اسمفا، كامم  ال تعممكف خارها، ك)كنتـ( فعؿ ماض ناقص فا م
 .(ْ)كاكاب الشرط محذكؼ دلت لميا الفاء الفصيح "

                                                 

 -ايركت، الطاع : الاالا   –الناشر: دار إحياء التراث العراا  ،ُِِ/صِِج، التفسير الكاير، لمرازم( ُ)
 .هػَُِْ

 .ِٖٔ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ِ)
 .َٖٓ/صٗج، رآنا لمررآف، لعاد الكريـ الخطيبالتفسير الر (ّ)
 .ِٖٔ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ْ)
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 .الامم  الفعمي  مف فعؿ ا مر تدؿ لم  الحث لم  سؤاؿ أهؿ العمـ كالراكع إليفـ 
 مناسبة الفاصمة:

رآف إال سؤاؿ مف كانكا "لما لـ يكف لفـ طريؽ فا لمـ هذا الرسكؿ أف يرامكا خار  لف الر
َؾْسَئُؾقا  :، قاؿ(ُ)يفزلكف إليفـ مف أهؿ الكتاب ليشايعكهـ لم  ما هـ لميا مف الشؾ كاالرتياب"

ـُْتْؿ ٓ َتْعَؾُؿقن ـُ ِر إِْن  ـْ ليايف أف كؿ أمر ال اد لا مف مراع يراع إليا، سكاء كاف إنسانا  َأْهَؾ افذ 
م  اكؿ ما يدكر كهـ الذيف يراع إليفـ  ف لديفـ لمـ كحأك كتااا أك  ير ذلؾ، كهنا أهؿ الذكر 

 حكلفـ مف ناااات.
ـَ ) :قال تعالى -٘ ُؾقَن افطَّعوَم َومو ـوُكقا خوفِِدي ـُ ( ُثؿَّ َصَدْؿـوُهُؿ اْفَقْظَد 7َومو َجَعْؾـوُهْؿ َجَسدًا ٓ َيْل

ؾَِغ ) ـْ َكشوُء َوَأْهَؾْؽـَو اْدُْنِ ْؿ َأَؾل َتْعِؼُؾقَن ) ( َفَؼْد 8َؾَلْكَجْقـوُهْؿ َوَم ـُ ُر ـْ  (01َأْكَزْفـو إِفَقُْؽْؿ ـِتوبًو ؾِقِف ِذ

 .ٓٔ-8آٌة 

 المعنى اإلجمالي:
يايف اهلل تعال  فا هذ  اآليات حرير  رسما، كأنفـ اشرا كساار الاشر، إال أنفـ فضمكا اما 

ال يأكمكف كال يشراكف  ألطاهـ اهلل مف مميزات تميزهـ لف  يرهـ، فيركؿ:"ما اعمنا ا ناياء أاسادان 
    كالمةاك  اؿ هـ كساار الاشر يأكمكف كيشراكف، كينامكف كيمكتكف كما كانكا مخمَّديف فا الدنيا 
نااافـ مع أتاالفـ  هةؾ مكذايفـ كاً  ال يمكتكف، اـ صدقنا ا ناياء ما كلدناهـ اا مف نصرهـ كا 

الكفر كالضةؿ، كهذا تخكيؼه  هؿ مك ، اـ  المؤمنيف كأهمكنا المكذايف لمرسؿ، المااكزيف الحدَّ فا
أنزلنا ًإليكـ يا معشر العرب كتااان لظيمان مايدان ال يمااما  أقسـ تعال   اةـ الرسـ فراؿ: كاهلل لرد

 (ِ)"كتاب فيا شرفيكـ كلزكيـ  نا امغتكـ، أفة تعرمكف هذ  النعم  فتؤمنكف اما ااءكـ اا محمد 
 : ِؼُؾقنَ َأَؾل َتعْ  تحميل الفاصمة:

( مضارع كالكاك فالما  ")أىفىة( الفمزة لةستففاـ اإلنكارم، ك)الفاء( لاطف ، ك)ال( نافي ، )تىٍعًرميكفى
 .(ّ)كالامم  معطكف "

 .الامم  الفعمي  تدؿ لم  استمرار إنكارهـ كتعطيمفـ لعركلفـ 
 مناسبة الفاصمة:

ا لمناس لام ، كالذم هك معازة لما ايف اهلل تاارؾ كتعال  شرؼ هذا الكتاب الذم أرسم
، كأنا اا شرففـ لم  ساار ا مـ اشرؼ ما فيا مف مكاـر ا خةؽ التا كنتـ أيفا نايا محمد 

                                                 

 .َّٗ/ُِج، نظـ الدرر، لمارالا (ُ)
 .ِّْ/صِج، صفكة التفاسير، لمصااكنا (ِ)
 .ُِٖ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ّ)
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ليايف لفـ أف لمـ ذلؾ ال يحتاج إل   أىفىة تىٍعًرميكفى  العرب تتفاخركف افا، ختـ اآلي  اركلا تعال : 
  ير العرؿ المارد لف الفكل.

ـَ )وَ  قال تعالى: -ٙ ًَي َوَأْكَشْلكو َبْعَدهو َؿْقموً آَخِري
ًْ طودِ ـْ َؿْرَيٍي ـوَك ْؿ َؿَصْؿـو ِم قا َبلَْشـو إِذا 00ـَ ( َؾَؾَمَّ َأَحسُّ

ُضقَن ) ـُ ُؽْؿ ُتْسئَُؾقَن )01ُهْؿ ِمـْفو َيْر ُضقا َواْرِجُعقا إِػ مو ُأْتِرْؾتُْؿ ؾِقِف َوَمسوـِـُِؽْؿ َفَعؾَّ ـُ      (02( ٓ َتْر

 .ٖٔ-ٔٔآٌة 

 المعنى المغوي:
د  التااـ كال انتفاع. كاستعير لةستاصاؿ كاإلهةؾ الركٌم عرا  ا يالكسر الشديد الذم ال اْلَقْصُم:"

 .كامكد كساأ ادكإهةؾ ل
ْحَساُس: اإلدراؾ االحٌس فيككف ارؤي  ما يزلافـ أك سماع أصكات مؤذن  االفةؾ كالصكالؽ  اإلِْ

 .كالرياح
  لـ كالعذابشدة ا َواْلَبْأُس:
 ل  سير الفرس، كأصما الضرب االراؿ فيسم  اا العدك،  ف العدك يرتضا قكةر س الرَّْكُض:

  سرل  سير الناس لم  كاا االستعارة تشايفا مالضرب االراؿ كأطمؽ الركض فا هذ  اآلي  ل
 .لسرل  سيرهـ اركض ا فراس

ْترَاُف: ـي  اإلِْ فىًا اٍلعىٍيًش"ًإٍلطىاءي التَّرىًؼ، كىهيكى النًَّعي كىرى
(ُ). 

 المعنى اإلجمالي:
اعد أف ايف اهلل تعال  حرير  الرسؿ، كأف ما ااءكا اا هك الحؽ مف لند اهلل تعال ، كأف 
الكتاب الا أنزلا تعال  لم  نايا هك الحؽ، كأنا ال اد مف إلماؿ العرؿ لمتدار فا اآليات، كأف يعتار 

ما كضحا اهلل تعال  فا هذ  اآليات، حيث يركؿ:" لىرىٍد أٍهمىٍكنىا هؤالء الرـك اما حدث لألمـ قامفـ، كهذا 
، كأىٍنشىأنىا اىٍعدىهيـ أىٍقكىامان  تىٍكًذيًافىا الرُّسيؿى فىسىاًدها، كى مىفيكهيـ ًفا قيرلن كأيمىمان كىًايرىةن كىانىٍت ظىاًلم ن ًاكيٍفًرها كى ، خى ًريفى آخى

ـي اهللي تىعىالى   يفركف منفـ حت  الا ٍرًض، فما كاف منفـ إال أف كذاكهـ كأخذكا  يىتىفىكَّ يسمعكا كةمفـ، كى
ا كيٍنتيـٍ ًفيًا ًمفى ا : اٍرًاعيكا ًإلى  مى ـٍ مىٍيًف اان ًمفى العىذىاًب، كيىٍأميري ًاأىٍف يينىادىل لى ـٍ هىرى مىيًفـ ًلًفراًرًه كًر، لى لنٍّْعمىً  كالسُّري

مىٍيًا هلًل تىعىالى "كالعىٍيًش الرًَّ يًد، كالمىسىاًكًف الطَّيّْاى  ، كىهىٍؿ أدٍَّيتيـي الشٍُّكرى لى ً ، ًلتيٍسأىليكا لىمَّا كيٍنتيـٍ ًفيًا ًمفى النًَّعيـً
(ِ). 

ُؽْؿ ُتْسَئُؾقنَ  : تحميل الفاصمة  : َفَعؾَّ
"لعمكـ تسألكف: )لعؿ( كاسمفا كخارها، كالتراا هنا استفزاء افـ كتفكـ اما كانكا يظنكنا اأنفسفـ 

"مف أنفـ م  .(ّ)ظن  السخاء كمطمع الكـر

                                                 

 .ِٕ-ِٓ/صُٕج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ُ)
 .ِْْٖ/صُج، التفاسير،  سعد حكمد أيسر (ِ)
 .ِٖٖ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ّ)
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 مناسبة الفاصمة:
لما ايف اهلل تاارؾ كتعال  إلراض المشركيف قاـ ازارهـ، ككيؼ أنزؿ العذاب اا مـ الذيف 

ناسب أف تأتا الفاصم   قامفـ، حت  أنفـ أخذكا يركضكف مف شدة العذاب النازؿ افـ، كلذلؾ
ُؽْؿ ُتْسئَُؾقنَ  اركلا: العذاب اأـ ألينفـ، يتعظكا االذيف مف قامفـ حت  كلك رأكا ليايف أنفـ لـ  َفَعؾَّ

 افـ، كسخري  منفـ. كفا هذا تفكـ
ـَّو طودَِِغ ) :قال تعالى -8 ـُ و  ًْ تِْؾَؽ َدْظقاُهْؿ َحتَّك 03ؿوُفقا يو َوْيَؾـو إِكَّ َجَعْؾـوُهْؿ َحِصقدًا ( َؾَم زاَف

ـَ   .٘ٔ-ٗٔآٌة (04)خوِمِدي

 المعنى المغوي:
فراد كالتذكير إذا ارت لم  فعيؿ امعن  مفعكؿ، أىًم المحصكد، كهذ  الصيغ  تةـز اإل :"الحصيد

 ا المكصكؼ اف
يد لم  الزرع المحصكد صاز الزرع كالناات االمناؿ ال االيد. كقد شاع إطةؽ الح :والحصد

 .امنزل  االسـ الاامد
 .(ُ)"االميـ إذا زاؿ لفياف ـمد اضخ: اسـ فالؿ مف خمدت النار تدالخام

 المعنى اإلجمالي:
رسؿ، كما حؿ افـ اراء تتحدث هاتاف اآليتاف لف الظالميف الذيف ظممكا أنفسفـ اتكذيافـ ال

كممفـ ا يركا شخصي ذلؾ، ففـ لما قالت لفـ المةاك :" ال تركضكا" كنادٍت يا لاىارىاًت ا ناياء! كلـ
َمنا َيا َويْ كا)الذم ايًعثى فيفـ، فعند ذلؾ قالالناا  هك الذم سمط لميفـ لدكهـ ارتمفـ  لرفكا أف المَّا

كا ( أم لـ يزالما زاَلْت ِتْمَك َدْعواُىمْ فَ . )( فالترفكا اأنفـ ظممكا حيف ال ينفع االلتراؼِإنَّا ُكنَّا ظاِلِمينَ 
". )ركلي ٍيمىنا ًإنَّا كينَّا ظاًلًميفى ًؿ،  د الزرع( أم االسيكؼ كما يحصَحتَّى َجَعْمناُىْم َحِصيداً كف:" يىا كى ًااٍلًمٍناى

اًهده  قىالىاي مياى
. كىالخمكد الفمكد كخمكد النار إذا طفات فشااى خماِمِدينَ خ. )(ِ) يًّْتيفى د الحياة ك ( أىٍم مى

 .(ّ)مات قد طفئ تشايفا اانطفاء النار" راؿ لمفا ياخمكد النَّاًر كم
ًْ تِْؾَؽ َدْظقاُهْؿ َحتَّك َجَعْؾـوهُ  :تحميل الفاصمة ـَ َؾَم زاَف  : ْؿ َحِصقدًا خوِمِدي

")الفاء( لاطف ، ك)ما زالت( فعؿ ماض ناقص كالتاء لةم  التأنيث، ك)تمؾ( اسـ إشارة اسمفا فا 
محؿ رفع، ك)دلكاهـ( خارها منصكب افتح  مردرة لم  ا لؼ، ك)الفاء( مضاؼ إليا، ك)الميـ( 

                                                 

 .ِٖ/صُٕج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ُ)
مااهد: هك مااهد اف اار، أاك الحااج المكٌا، كاف فريفا لاادان كرلان، مات امك  كهك سااد سن  اانتيف أك  (ِ)

. )رااؿ صحيح مسمـ  حمد اف لما اف شريف فا خةف  لمر اةث كماا ، ككاف مكلد  سن  إحدل كل
 .هػ(َُْٕايركت، الطاع  ا كل   -، تحريؽ: لاد اهلل المياا، دار المعرف ِّْ/ صِمناكيا: ج

 .ِٕٓ/صُُج، الاامع  حكاـ الررآف، لمررطاا (ّ)
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ٍيمىنا ًإنَّا كينَّا ظاًلًميفى ي" المراد االدلكل تمؾ الكممات كها حرؼ داؿ لم  امع الذككر، ك  ، " ا كى
 ك)حت ( حرؼ  اي  كار، ك)اعمناهـ( فعؿ كفالؿ كمفعكؿ اا أكؿ، ك)حصيدا خامديف( مفعكؿ اا

ف معن  اعمناهـ حصيدا خامديف: اعمناهـ اامعيف لمماام  إااف  ف حكمفما حكـ الكاحد. إذ 
عا لمطعيف أم مزا، كلؾ أف تاعؿ الحصيد كالخمكد كمااؿ ذلؾ قكلؾ اعمتا حمكا حامضا أم اام

 .(ُ)خامديف صف  لحصيدا"
 .الامم  االسمي  تدؿ لم  ااكتفـ لم  مكقففـ حت  هةكفـ 

 مناسبة  الفاصمة:
لما ذكر اهلل تعال  مركلتفـ كالتراففـ اظممفـ  نفسفـ اعدـ اتاالفـ الحؽ، ناسب أف تأتا 

ًْ تِْؾَؽ َدْظقاُهْؿ َح  الفاصم  اركلا: ـَ َؾَم زاَف لتايف مدل ظممفـ  نفسفـ،   تَّك َجَعْؾـوُهْؿ َحِصقدًا خوِمِدي
 ما ادر منفـ، كليايف تعال  أف هذا مصير كؿ مف اتاع هكا  كاتخذ  ير اهلل إلفا.  كندمفـ لم

َْرَض َومو َبْقـَُفَم ِٓظبَِغ ) :قال تعالى -9 ْٕ َمَء َوا ـْ ( فَْق َأَرْدكو َأْن َكتَّ 05َومو َخَؾْؼـَو افسَّ ْذكوُه ِم َ قًا َّٓتَّ ِخَذ ََلْ

ـَّو ؾوِظؾَِغ ) ـُ و إِْن  ؼ  َظَذ اْفبوضِِؾ َؾَقْدَمُغُف َؾنِذا ُهَق زاِهٌؼ َوفَ 06َفُدكَّ َّو ( َبْؾ َكْؼِذُف بِوحْلَ ُؽُؿ اْفَقْيُؾ ِِم

 .8ٔ-ٙٔآٌة  (07)َتِصُػقنَ 

 المعنى المغوي:
 د ضراتا فا دما ا كركلفـ رأسا ككا فـ دمغت الراؿ أم:: أم يصيب دما ا، مف قكليدمغو"

 .(ِ)ما، إذا أصاب منا هذ  ا لضاءى"كرا
يا، فمك أردنا أف نتخذ ذا الدن فا لغ  حضرمكت الكلد، كقيؿ المفك المرأة، كتأكيما أف الكلد لفك "المَّْيو
 .(ّ)"اا  لفك يمف

      شاء مف دليؿ ال طؿزيؿ كياا يرما اسـ لم  اسـ. كاستعير هنا إليراد م :اْلَقْذُف، حقيقتو"
   أك زار أك إلداـ أك تككيف ما يغمب،  ف ذلؾ ماؿ رمًا الاسـ الماطؿ اشاء يأتا لميا ليتمفا 

 .(ْ)"أك يشتتا
 المعنى اإلجمالي:

ادالا فا الخمؽ، كأنا ما خمؽ السمكات  تتكال  اآليات الدال  لم  قدرة اهلل تعال ، كا 
لم  قدرتا ساحانا، كليتدار الخمؽ فيفما، كهذا ما "يخار اا كا رض كما فيفما إال لتككف دلية 

تعال  حيث أنا ما خمؽ السماكات كا رض لااا، كال لعاا مف  ير فاادة، اؿ خمرفا االحؽ كلمحؽ، 
                                                 

 .ِّٗ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ُ)
 .المحرؽ: الدكتكر أحمد محمد الخراط، الناشر: دار الرمـ، دمشؽ،ُّٗ/صٖج، الدر المصكف، لمسميف الحماا (ِ)
لرااا، لم (ّ)  .ّٖٔ/صّج، زااجمعانا الررآف كا 
 .ّْ/صُٕج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ْ)
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ليستدؿ افا العااد لم  أنا الخالؽ العظيـ، المدار الحكيـ، الرحمف الرحيـ، الذم لا الكماؿ كما، 
فا، الصادؽ فا قيما، الصادق  رسما، فيما تخار لنا، كأنا الرادر لم  كالحمد كما، كالعزة كم

خمرفما مع سعتفما كلظمفما، قادر لم  إلادة ا اساد اعد مكتفا، لياازم المحسف اإحسانا، 
 كالمساء اإساءتا.

ِإْن ُكنَّا ( أم: مف لندنا )االتََّخْذَناُه ِمْن َلُدنَّ (لم  الفرض كالتردير المحاؿ )َلْو َأَرْدَنا َأْن َنتَِّخَذ َلْيًوا)
( كلـ نطمعكـ لم  ما فيا لاث كلفك،  ف ذلؾ نرص كماؿ سكء، ال نحب أف نريا إياكـ، َفاِعِمينَ 

فالسماكات كا رض المذاف امرأل منكـ لم  الدكاـ، ال يمكف أف يككف الرصد منفما العاث 
فا هذ  الدنيا إال امردار، ككؿ لا ما قدر  كهاتاف اآليتاف دليؿ لم  أف اهلل لـ يخمؽ شياا .(ُ)كالمفك"

َّٓ   لا، كهك فا آي  أخرل يايف لـ خمؽ اإلنس كالاف، حيث يركؿ: ْكَس إِ َـّ َواْلِ ًُ اْْلِ َوَمو َخَؾْؼ

 (.ٔٓ)الذاريات: فَِقْعُبُدوِن 
نا الذم يميؽ انا أف ال يكك  ف اـ يضرب اهلل تعال  لف اتخاذ المفك كالمعب، فيركؿ:" اؿ أٍمري

نما هك ًادّّ فنرذؼ الحؽَّ فا كاا الااطؿ فيمحك  كياطما، فإذا هك هالؾ زااؿ، كالكيؿي  هناؾ لفك، كا 
 لكـ أيفا الكافركف مف كصًفكـ راكـ اصفاتو ال تميؽ اا كافترااكـ لم  اهلل كرسكلا.

ذا تفش   الحياةهذ  ها سن   الااطؿ كلة أمر  فإنما يككف ا صمي ، الحؽ دااما يعمك، كا 
 .(ِ)ذلؾ مف ترصير منا، كتخاذؿو فا أمرنا، كاعدو لف ديننا"

َّو َتِصُػقنَ تحميل الفاصمة:   :َوَفُؽُؿ اْفَقْيُؾ ِِم
")كلكـ( الكاك استانافي ، ك)لكـ( خار مردـ، ك)الكيؿ( ماتدأ مؤخر ك)مما( متعمراف ااالستررار الذم 

فكف، كمما ياكز أف تككف مكصكل  تعمؽ اا الخار كهك مما، أم استرر لكـ الكيؿ مف كؿ ما تص
 .(ّ)كأف تككف مصدري  كلم  كؿ امم  تصفكف ال محؿ لفا"

 . الترديـ كالتأخير فا الفاصم  يؤكد لم  أف الكيؿ خاص لفـ ازاء لم  ما كصفكا اا اهلل تعال 
 مناسبة الفاصمة:

  ففك سريع لما ايف اهلل تعال  قكة الحؽ، كسرل  محرا لمااطؿ لند كركد ،  ف لمحؽ صكل
المفعكؿ إذا كرد ككضح، كأف الااطؿ يفن  كأف لـ يكف مكاكدا، ناسب أف تختـ اآلي  اركلا تعال : 

َّو َتِصُػقن ليايف اهلل تعال  لممشركيف سكء كصففـ، كسكء تفكيرهـ كظنفـ أف الغما   َوَفُؽُؿ اْفَقْيُؾ ِِم
 كالنصر لفـ كلما يدلكنا مف لاادة  ير اهلل تعال .

                                                 

. لمحرؽ: لاد الرحمف اف معة المكيحؽ، الناشر: مؤسس  َِٓ/صُج، تيسير الكريـ الرحمف، لمسعدم (ُ)
 .ـَََِ-هػ َُِْلطاع : ا كل  ل ، االرسا

 ِْٗ./صِج، تيسير التفسير، لمرطاف (ِ)
 .ِْٗ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ّ)
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ـْ ِظبوَدتِ :ال تعالىق -ٓٔ وَن َظ ـْ ِظـَْدُه ٓ َيْستَْؽِزُ َْرِض َوَم ْٕ َمواِت َوا ـْ ِِف افسَّ ونَ َوَفُف َم ( 08) ِف َوٓ َيْسَتْحِنُ

وَن ) ْقَؾ َوافـَّفوَر ٓ َيْػُسُ وَن )11ُيَسب ُحقَن افؾَّ َْرِض ُهْؿ ُيـِْؼُ ْٕ ـَ ا ًي ِم ُذوا آَِلَ َ ٌي إَِّٓ ( فَْق ـوَن ؾِق10( َأِم اَّتَّ ِفَم آَِلَ

 .ٕٕ-9ٔآٌة  (11اَّللَُّ َفَػَسَدتو َؾُسبْحوَن اَّللَِّ َرب  اْفَعْرِش َظَمَّ َيِصُػقَن )

 المعنى المغوي:
ب. قاؿ: لمرم  اف لاعير أم كؿ كتعسر ا"ال يىٍستىٍحًسركف أم: ال يكمكف كال يتعاكف. يراؿ: استح

 :(ُ)لادة
ًمٍيبي  ...افا ًايىؼي الحسرل فأمَّا ًلظاميفا    فًاٍيضه كأمَّا ًاٍمديها فصى

تا أنا، فيككف الزمان كمتعديان. كأىٍحسىٍرتيا أيضان. فيككف فىعىؿ كأٍفعىؿى ، كحسر ر الاعيركيراؿ: حس
امعن ن فا أحًد كافىٍا فىعىؿ"
(ِ). 

 المعنى اإلجمالي:
ا رض  يذكر اهلل تعال  فا هذ  اآليات أنا  نا لف لااد ، كأنا ما خمرفـ إال ليعمركا

كيعادك ، فإذا انصرفكا لف لاادتا فالمةاك  التكؿ كال تمؿ مف لاادتا، كهذا ما كضحا فا اآليات 
"فما اؿَّ كلة اميع المخمكقات ممكان كخمران كتصرفان فكيؼ ياكز أف يشرؾ اا ما هك لاده كمخمكؽ 

ال يىٍعيىكف كال يممُّكف ك هـ لا؟ كالمةاك  الذيف لادتمكهـ مف دكف اهلل ال يتكاركف لف لاادة مكالهـ ك 
فا لاادة داام  ينٌزهكف اهلل لما ال يميؽ اا كيصٌمكف كيذكركف اهلل ليؿ نفارى ال يضعفكف كال 
يسأمكف، اـ أنا لما ذكر الدالاؿ لم  كحدانيتا كأف مف فا السماكات كا رض ممؾه لا كأف المةاك  

لمشركيف كذمفـ كتسفيا أحةمفـ، تكايخ االمررايف فا طالتا كخدمتا لاد إل  ما كاف لميا مف 
تساءؿ مستنكرا هؿ اتخذ هؤالء المشرككف آلف ن مف ا رض قادريف لم  إحياء المكت ؟ كة اؿ ك 

اتخذكا آلف  امادان ال تتصؼ االردرة لم  شاء ففا ليست اآلف  لم  الحرير   ف مف صف  اإًللا 
آلف   ير اهلل  كحدانيتا تعال  أم لك كاف فا الكاكد الردرةي لم  اإًلحياء كاإًلمات ، كهذا ارهاف لم 

لفسد نظاـ الككف كما لما يحدث ايف اآللف  مف االختةؼ كالتنازع فا الخمؽ كالتداير كقصد 
َؾُسْبَحوَن اَّلل َرب  المغالا ، أال ترل أنا ال يكاد مًمكاف فا مدين  كاحدة، كال رايساف فا داارة كاحدة؟ 

أم تنٌز  اهلل الكاحد ا حد خالؽ العرش العظيـ لما يصفا اا أهؿ الافؿ مف  قنَ افعرش َظَمَّ َيِصػُ 
 .(ّ)"الشريؾ كالزكا  كالكلد

                                                 

لمرم  اف لىاىدة )افتح العيف كالااء( اف ناشرة اف قيس، مف انا تميـ: شالر ااهما معركؼ. يعرؼ اعمرم   (ُ)
م  الخصا، كاف معاصرا المرئ الريس. )تاريخ الفحؿ، كسما اذلؾ تمييزان لا لف شالر آخر اسما لمر

تحريؽ: لمرك اف  رام  العمركم، دار الفكر لمطاال ، لاـ النشر  َُْ/صُْدمشؽ الاف لساكر، ج
 .ـ(ُٓٗٗهػ، ُُْٓ

 .ُُْ/صٖج، الدر المصكف، لمسميف الحماا (ِ)
 .ِّٓ/صِج، صفكة التفاسير، لمصااكنا (ّ)
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 : َؾُسْبحوَن اَّللَِّ َرب  اْفَعْرِش َظَمَّ َيِصُػقنَ  :تحميل الفاصمة
اؼ إليا، ( الفاء لاطف ، )ساحاف( مفعكؿ مطمؽ لفعؿ محذكؼ، )المَّاي( لفظ الاةل  مضفىسيٍاحافى ")

 ) ( ادؿ مف اهلل، )اٍلعىٍرًش( مضاؼ إليا، )لىمَّا( لف كما المكصكل  متعمراف اساحاف، )يىًصفيكفى )رىبّْ
 .(ُ)مضارع كفالما كالامم  صم  ال محؿ لفا مف اإللراب"

 الامم  الفعمي  المؤكدة االمفعكؿ المطمؽ تؤكد لم  تنزيا اهلل تعال  لف الكلد كالشريؾ 
 :مناسبة الفاصمة

عىٍرًش لىمَّا رىبّْ الٍ  "أنا ساحانا لما أقاـ الدالل  الراطع  لم  التكحيد قاؿ اعد : فساحاف المَّا
ايح سل  لف كصففـ اأف معا إلفنا، كهذا تنايا لم  أف االشتغاؿ االتد  ا ذاؿ هنز   م يىًصفيكفى أىٍم هك

 (ِ)"اال  منزهعإنما ينفع اعد إقام  الدالل  لم  ككنا ت
ًي ُؿْؾ َهوُتقا ُبْرَهوَكُؽْؿ َهَذا 12َٓ ُيْسَلُل َظَمَّ َيْػَعُؾ َوُهْؿ ُيْسَلُفقَن ) : ل تعالىقا -ٔٔ ـْ ُدوكِِف آَِلَ ُذوا ِم َ ( َأِم اَّتَّ

ؼَّ َؾُفْؿ ُمْعِرُوقَن ) َٓ َيْعَؾُؿقَن احْلَ َثُرُهْؿ  ـْ ـْ َؿبِْع َبْؾ َأ ُر َم ـْ ـْ َمِعَل َوِذ ُر َم ـْ  .ٕٗ-ٖٕآٌة  (13ِذ

 معنى اإلجمالي:ال
يتحدث اهلل تعال  فا هاتيف اآليتيف لف إحدل صفاتا، كها أنا مساكؿ لف كؿ ما يفعؿ دكف 

")الَّ ييٍساىؿي لىمَّا يىٍفعىؿي( لعظمتا يحاساا أحد أك يرااعا أحد، ففك ا كؿ كاآلخر، كهك المردـ كالمؤخر، 
ـٍ يي  (  نفـكقكة سمطانا كتفرد  اا لكهي  كالسمطن  الذاتي . )كىهي مممكككف مستعادكف كالضمير  ٍساىميكفى

 :، اـ يعكد ساحانا ليستنكر لميفـ اتخاذ آلف  أخرل يعادكنفا مف دكف اهلل تعال ، فيركؿلآلًلفى ه أك لمعااد
ظفاران لافمفـ، أك ضمان ) ذيكا ًمٍف ديكًنًا آًلفى ن( كرر  استعظامان لكفرهـ كاستفظالان  مرهـ كتاكيتان كا   أىـً اتَّخى

إًلنكار ما يككف لفـ سندان مف النرؿ إل  إنكار ما يككف لفـ دليةن مف العرؿ لم  معن  أكادكا آلف  
ينشركف المكت  فاتخذكهـ آلف ، لما كادكا فيفـ مف خكاص ا لكهي ، أك كادكا فا الكتب اإًللفي  ا مر 

ًذٍكري مى  ٍف قىٍاًما( مف الكتب السماكي  فانظركا هؿ اإشراكفـ فاتخذكهـ متااع  لألمر، )هذا ًذٍكري مىٍف مىًعاى كى
تادكف فيفا إال ا مر االتكحيد كالنفا لف اإًلشراؾ، كالتكحيد لما لـ يتكقؼ لم  صحتا اعا  الرسؿ 
ضاف  الًذٍكري إليفـ  نزاؿ الكتب صح االستدالؿ فيا االنرؿ كمىٍف مىًعاى أمتا كمىٍف قىٍاًما ا مـ المتردم  كا  كا 

( لف التكحيد  نا لظتفـ،. )اى  ؽَّ( كال يميزكف اينا كايف الااطؿ، )فىفيـٍ ميٍعًرضيكفى ـٍ الى يىٍعمىميكفى اٍلحى ٍؿ أىٍكاىريهي
 .(ّ)كاتااع الرسكؿ مف أاؿ ذلؾ"

                                                 

 .ِّٖ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ُ)
 .ُْٓ/صِِج، التفسير الكاير، لمرازم (ِ)
 – المحرؽ: محمد لاد الرحمف المرلشما، الناشر: دار إحياء التراث العراا ، ْٗ/صْج، تفسير الايضاكم (ّ)

 .قُُْٖ -ايركت، الطاع : ا كل  



-ْٓ- 
 

ؼَّ َؾُفْؿ ُمْعِرُوقنَ  :تحميل الفاصمة َٓ َيْعَؾُؿقَن احْلَ َثُرُهْؿ  ـْ  : َبْؾ َأ
 يعممكف( خار، ك)الكاك( فالؿ، ك)الحؽ( مفعكؿ ")اؿ( حرؼ إضراب، ك)أكارهـ( ماتدأ، كامم  )ال

 .(ُ)اا، )ففـ( الفاء لمتعميؿ، ك)هـ( ماتدأ، ك)معرضكف( خار"
 .الفعؿ المضارع يدؿ لم  تادد إنكارهـ كاستمرارهـ فا اعدهـ لف الحؽ كاتخاذ آلف  مف دكنا 

 مناسبة الفاصمة:
دكنفا مف دكف اهلل تعال  ر ـ لما ذكر اهلل تعال  شدة إلراضفـ ككفرهـ ااتخاذ آلف  يعا

ؼَّ  ا دل  التا ااءتفـ كما كاف مف أمر ا مـ الساار ، ااءت الفاصم :  َٓ َيْعَؾُؿقَن احْلَ َثُرُهْؿ  ـْ َبْؾ َأ

صرارهـ لم  لدـ   َؾُفْؿ ُمْعِرُوقنَ  لتايف فساد قمكافـ كما انطكت لميا سراارهـ مف الشرؾ ااهلل كا 
 كالشمس. قاكؿ الحؽ ر ـ ككنا ساطعان 

 : (ٕ)يقول سعيد حوى
ْؿ َوُهْؿ ِِف َؽْػَؾٍي ُمْعِرُوقنَ "الحظ أف اداي  السكرة كانت  َب فِؾـَّوِس ِحسوُْبُ الحظ كمم   اْؿَسَ

ؼَّ َؾُفْؿ  )معرضكف( اـ الحظ أف هذ  المامكل  انتفت اركلا تعال :  َٓ َيْعَؾُؿقَن احْلَ ثَُرُهْؿ  ـْ َبْؾ َأ

كل  تسترر فا النفاي  لم  لم  اإللراض، كهك افؿ الكافريف االحؽ، كلم  ففذ  المام ُمْعِرُوقنَ 
 .(ّ)اإللراض ها لم  لدـ اإليماف"

                                                 

 .َُّ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ُ)
امادم اآلخرة سن   ِٖكلد فا مدين  حماة اسكريا فا سعيد حكل: هك سعيد اف محمد ديب حكل النعيما،  (ِ)

هػ، كاف كالد  مف رااؿ حماة، كلا مشارك  كاسع  فا مكااف  االحتةؿ الفرنسا اسكريا، لمؿ مع كالد  ُّْٓ
هػ، لمؿ مدرسان كالترؿ لمدة خمس سنكات ُِّٕمنذ صغر  كحفظ الررآف كانضـ إل  امال  اإلخكاف سن  

هػ َُْٗالتفسير، كشارؾ فا قيادة اإلخكاف، كتكفا مع صراع مع المرض سن  ألؼ خةلفا ا ساس فا 
(Http://ar.wikipedia.org). 

 .ّّْٕ/صٕج ،يد حكلا ساس فا التفسير، لسع (ّ)
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 :اآليات: المقطع الثاني[ٕ٘-٘ٓ] 
 دالئل قدرة اهلل تعالى في السموات والرض

َّٓ ُكقِحل إَِفْقِف َأكَّ  قاؿ تعال : ـْ َرُشقٍل إِ ـْ َؿْبؾَِؽ ِم َّٓ َأَكو َؾوْظُبُدوِن )َوَمو َأْرَشْؾـَو ِم َٓ إَِفَف إِ ( َوَؿوُفقا 14ُف 

ـُ َوَفًدا ُشبَْحوَكُف َبْؾ ِظَبوٌد ُمْؽَرُمقَن ) ْْحَ َذ افرَّ َ َٓ َيْسبُِؼقَكُف بِوْفَؼْقِل َوُهْؿ بَِلْمِرِه َيْعَؿُؾقَن )15اَّتَّ ( َيْعَؾُؿ َمو َبْغَ 16( 

َٓ َيْشَػُعق ـْ َخْشَقتِِف ُمْشِػُؼقَن )َأْيِدهيِْؿ َوَمو َخْؾَػُفْؿ َو ـِ اْرَتَه َوُهْؿ ِم َّٓ دَِ ـْ 17َن إِ ـْ َيُؼْؾ ِمـُْفْؿ إِِّن  إَِفٌف ِم ( َوَم

َذفَِؽ َكْجِزي افظَّودَِِغ ) ـَ وَكتَو رَ 18ُدوكِِف َؾَذفَِؽ َكْجِزيِف َجَفـََّؿ  ـَ َْرَض  ْٕ ََمَواِت َوا َػُروا َأنَّ افسَّ ـَ ـَ  ْتًؼو ( َأَوََلْ َيَر افَِّذي

ٍء َحل  َأَؾَل ُيْمِمـُقَن ) ـُؾَّ َرْ ـَ اْدَوِء  و َوَجَعْؾـَو ِم َْرِض َرَواِدَ َأْن ََتِقَد ِْبِْؿ َوَجَعْؾـَو 21َؾَػَتْؼـَوُُهَ ْٕ ( َوَجَعْؾـَو ِِف ا

َتُدوَن ) ُفْؿ هَيْ ََمَء َشْؼًػو َُمُْػقًطو20ؾِقَفو ؾَِجوًجو ُشبًُل َفَعؾَّ و ُمْعِرُوقَن ) ( َوَجَعْؾـَو افسَّ ـْ آَيوِِتَ ( َوُهَق 21َوُهْؿ َظ

ؾٌّ ِِف َؾَؾٍؽ َيْسبَُحقَن ) ـُ ْؿَس َواْفَؼَؿَر  ْقَؾ َوافـََّفوَر َوافشَّ ْؾَد َأَؾنِْن 22افَِّذي َخَؾَؼ افؾَّ ـْ َؿْبؾَِؽ اْْلُ ( َوَمو َجَعْؾـَو فَِبَؼٍ ِم

وفُِدوَن ) ًَّ َؾُفُؿ اْْلَ ؾُّ َكْػٍس َذائَِؼُي 23ِم ـُ ْرِ ؾِْتـًَي َوإَِفْقـَو ُتْرَجُعقَن )(  ْؿ بِوفؼَّ  َواْْلَ ـُ ( َوإَِذا َرآَك 24اْدَْقِت َوَكبُْؾق

ـَ  ـِ ُهْؿ  ْْحَ ِر افرَّ ـْ تَُؽْؿ َوُهْؿ بِِذ ُر آَِلَ ـُ َّٓ ُهُزًوا َأَهَذا افَِّذي َيْذ َػُروا إِْن َيتَِّخُذوَكَؽ إِ ـَ ـَ  ( ُخؾَِؼ 25وؾُِروَن )افَِّذي

ْكَسو ـْ َظَجٍؾ َشُلِريُؽْؿ آَيوِِت َؾَل َتْستَْعِجُؾقِن )اْلِ ـُْتْؿ َصوِدؿَِغ )26ُن ِم ـُ ( َفْق 27( َوَيُؼقفُقَن َمَتك َهَذا اْفَقْظُد إِْن 

وَن ) َٓ ُهْؿ ُيـَِْصُ ـْ ُطُفقِرِهْؿ َو َٓ َظ ـْ ُوُجقِهِفُؿ افـَّوَر َو قَن َظ َٓ َيُؽػُّ َػُروا ِحَغ  ـَ ـَ  ( َبْؾ َتْلتِقِفْؿ 28َيْعَؾُؿ افَِّذي

َٓ ُهْؿ ُيـَْظُروَن ) َهو َو ـَ 31َبْغَتًي َؾَتْبَفتُُفْؿ َؾَل َيْستَطِقُعقَن َردَّ ـْ َؿبْؾَِؽ َؾَحوَق بِوفَِّذي ( َوَفَؼِد اْشُتْفِزَئ بُِرُشٍؾ ِم

وُكقا بِِف َيْستَْفِزُئقَن ) ـَ ْقِؾ 30َشِخُروا ِمـُْفْؿ َمو  ْؿ بِوفؾَّ ـُ ـْ َيْؽَؾُم ِْؿ ( ُؿْؾ َم ِر َرْب  ـْ ـْ ِذ ـِ َبْؾ ُهْؿ َظ ْْحَ ـَ افرَّ َوافـََّفوِر ِم

َٓ ُهْؿ ِمـَّو ُيْصَحبُقَن )31ُمْعِرُوقَن ) َٓ َيْستَطِقُعقَن َكِْصَ َأْكُػِسِفْؿ َو ـْ ُدوكِـَو  ٌي ََتْـَُعُفْؿ ِم ْؿ آَِلَ ( َبْؾ َمتَّْعـَو 32( َأْم ََلُ

ِء َوآَبوَءُهْؿ َحتَّك َضوَل َظؾَ  َٓ ـْ َأْضَراؾَِفو َأَؾُفُؿ اْفَغوفُِبقَن )َهُم َْرَض َكـُْؼُصَفو ِم ْٕ و َكْلِِت ا ( 33قِْفُؿ اْفُعُؿُر َأَؾَل َيَرْوَن َأكَّ

َظوَء إَِذا َمو ُيـَْذُروَن ) ؿُّ افدُّ َٓ َيْسَؿُع افصُّ ْؿ بِوْفَقْحِل َو ـُ ََم ُأْكِذُر ـْ َظَذ 34ُؿْؾ إِكَّ تُْفْؿ َكْػَحٌي ِم ـْ َمسَّ
اِب َرب َؽ ( َوَفئِ

ـَّو َطودَِِغ ) ـُ و  َـّ َيو َوْيَؾـَو إِكَّ وَن ِمْثَؼوَل 35َفَقُؼقُف ـَ ـَ اْفِؼْسَط فِقَْقِم اْفِؼَقوَمِي َؾَل ُتْظَؾُؿ َكْػٌس َصْقئًو َوإِْن  ( َوَكَضُع اْدََقاِزي

َػك بِـَو َحوِشبَِغ ) ـَ و َو ـْ َخْرَدٍل َأَتقْـَو ِْبَ ًرا َتْقـَو ُمقَشك َوَهوُروَن اْفُػْرَؿوَن َوِو ( َوَفَؼْد آ36َحبٍَّي ِم ـْ َقوًء َوِذ

وَظِي ُمْشِػُؼقَن )37)فِْؾُؿتَِّؼغَ  ـَ افسَّ ْؿ بِوْفَغقِْى َوُهْؿ ِم ُ ـَ ََيَْشْقَن َرْبَّ ٌر ُمبَوَرٌك َأْكَزْفـَوُه َأَؾَلْكُتْؿ َفُف 38( افَِّذي ـْ ( َوَهَذا ِذ

 .(41ُمـْؽُِروَن )

 

َّٓ َأَكو َؾوْظُبُدوِن وَ  :قال تعالى -ٕٔ َٓ إَِفَف إِ ُف  َّٓ ُكقِحل إَِفْقِف َأكَّ ـْ َرُشقٍل إِ ـْ َؿبْؾَِؽ ِم  .ٕ٘آٌة  َمو َأْرَشْؾـَو ِم

 المعنى اإلجمالي:
يايف اهلل تعال  فا هذ  اآلي  أف لاادة اهلل تعال  كالدلكة إليا ها الركيزة التا اتفؽ لميفا 

فالتكحيد قالدة العريدة منذ أف اعث اهلل إل  لااد ، " فـ اهلل الرسؿ لميفـ السةـ الذيف أرسم
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الرسؿ إل  الناس، ال تاديؿ فيفا، كال تحكيؿ، فة انفصاؿ ايف ا لكهي  كالراكاي ، كال مااؿ لمشرؾ 
فا ا لكهي  كال فا العاادة. ككؿ ناا اعاا اهلل كاف يدلك إل  لاادة اهلل كحد  ال شريؾ لا، كالفطرة 

 .(ُ)"ذلؾ، كالمشرككف لفـ ارهاف لفـ لم  ما يدلكفشاهدة ا
َّٓ َأَكو َؾوْظُبُدونِ  :تحميل الفاصمة َٓ إَِفَف إِ ُف   : َأكَّ

")أىنَّاي( حرؼ مشاا االفعؿ، كالفاء اسمفا، )ال ًإلاى( ال نافي  لمانس، ك)إلا( اسمفا، كالامم  خار أنا، 
( أداة حصر، )أىنىا( ادؿ مف محؿ ال كاسم فا، )فىاٍلايديكًف( الفاء الفصيح ، )الادكف( فعؿ أمر )ًإالَّ

 .(ِ)مانا لم  حذؼ النكف كالنكف لمكقاي ، كفالما كمفعكلا الياء المحذكف ، كالامم  ال محؿ لفا"
  أسمكب الحصر يؤكد لم  اختصاص اهلل تعال  اا لكهي 

 مناسبة الفاصمة:
اختةؼ كتاب كؿ معكا لميا قاطا  ر ـ لما ايف اهلل ما كاف منا مف إرسالا الرسؿ، كما اات

ااات ا لكهي  هلل تاارؾ كتعال ، كهذا ما كضحتا نرسكؿ منفـ، إال أ فـ ااتمعكا لم  أمر التكحيد، كا 
َّٓ َأَكو َؾوْظُبُدونِ  الفاصم  كأكدت لم  مضمكنا، حيث يركؿ تعال :  َٓ إَِفَف إِ ُف   . َأكَّ

َذ ا :قال تعالى -ٖٔ َ ـُ َوَفًدا ُشبَْحوَكُف َبْؾ ِظَبوٌد ُمْؽَرُمقَن )َوَؿوُفقا اَّتَّ ْْحَ َٓ َيْسبُِؼقَكُف بِوْفَؼْقِل َوُهْؿ بِلَْمِرِه 15فرَّ  )

ـِ اْرَتَه َوهُ 16َيْعَؿُؾقَن ) ـْ َخْشَقتِِف ( َيْعَؾُؿ َمو َبْغَ َأْيِدهيِْؿ َوَمو َخْؾَػُفْؿ َوٓ َيْشَػُعقَن إِٓ دَِ ْؿ ِم

 .8ٕ-ٕٙآٌة (17)ُمْشِػُؼقنَ 

 المعنى المغوي:
"مضارعه سىاىرا أم  ماا فا الساؽ ييراؿ: ساارا فىسىارا يىٍسايرا أم:  ماا فا السٍَّاؽ.  يساركنا:

كمضارع فىعىؿى فا المغالا  مضمكـي العيًف مطمران إالَّ فا ياءىٍم العيًف أك الةـ، كالمرادي: ال يىٍساركنا 
 .(ّ)"اركلا

ْشَفاُق:"  .(ْ)"نام كالحذر تكقع المكرك  اإلِْ
 المعنى اإلجمالي:

تايف هذ  اآليات صفات المةاك  الكراـ، اعد أف كصففـ المشرككف اأنفـ أاناء اهلل، كلكف 
يكضح حرير  المةاك  كأنفـ ما هـ إال مخمكقات اهلل تعال  خمرفا اهلل تعال  مف نكر،  اهلل 

ة المةاك . كهك يرد لميفـ ااياف طايع  "فالمففكـ الذم يعنيا السياؽ هنا هك دلكل العرب فا انك 

                                                 

 .ِْٓٓ/صُج، أيسر التفاسير،  سعد حكمد (ُ)
 .ِْٖ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ِ)
 .ُْٔ/صٖج، الدر المصكف، لمسميف الحماا (ّ)
  .ِٓ/صُٕج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ْ)
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( لند اهلل. ال يرترحكف لميا شياا  -كما يزلمكف -ففـ ليسكا انات هلل ،المةاك  )اىٍؿ ًلااده ميٍكرىميكفى
اةالن  . إنما يعممكف اأمر  ال يناقشكف. كلمـ اهلل افـ محيط. كال يتردمكف االشفال  إال تأداا كطال  كا 

ف يراؿ الشفال  فيا. كهـ اطايعتفـ خاافكف هلل مشفركف مف خشيتا لم  لمف ارتضا  اهلل كرضا أ
 .(ُ)قرافـ كطفارتفـ كطالتفـ التا ال استاناء فيفا كال انحراؼ لنفا"

ـْ َخْشَقتِِف ُمْشِػُؼقنَ  :تحميل الفاصمة  : َوُهْؿ ِم
ٍشيىًتًا( متعمراف امشفركف، ) ( ماتدأ، )ًمٍف خى ـٍ ( الكاك لاطف ، )هي ـٍ ( خار")كىهي هـ، كالامم   ميٍشًفريكفى

 .(ِ)معطكف  لم  ما ساؽ"
 . الامم  االسمي  تايف ااات خشي  المةاك  مف اهلل تعال  كاااتفـ لم  الطال 

 مناسبة الفاصمة:
لما ايف اهلل تاارؾ كتعال  صفات مةاكتا، كأنفـ ال يعادكف إال اهلل الكاحد ا حد ال شريؾ 

كينف ، كأنفـ امعكا فا الطال  ايف الركؿ كالعمؿ، كلذلؾ ناسب أف  لا، طااعيف لا فا كؿ ما يأمر
ليايف أنفـ حت  مع طالتفـ الشديدة هلل تعال ، ففـ  َوُىْم ِمْن َخْشَيِتِو ُمْشِفُقونَ  يختـ اركلا: 

 داامك الخشي  منا، خاافكف مف لذااا كلرااا ال يأمنكف مكر .
ـْ َيُؼْؾ ِمـُْفْؿ  :قال تعالى -ٗٔ َذفَِؽ َكْجِزي افظَّودِِغَ َوَم ـَ ـْ ُدوكِِف َؾَذفَِؽ َكْجِزيِف َجَفـََّؿ   .18آيي إِِّن  إَِفٌف ِم

 المعنى اإلجمالي:
يف يركف آيات اهلل اـ ينكركنفا، كيتخذكف آلف  يعادكنفا مف دكف ذتتحدث هذ  اآلي  لف ال

كاعد أف كصؼ ساحانا، " اهلل، فاعد أف ايف ما تتصؼ اا مةاكتا مف أمر العاادة الخالص  لا
كرامتفـ لميا كأان  لميفـ كأضاؼ إليفـ تمؾ ا فعاؿ السني  فااء االكليد الشديد كأنذر اعذاب 
 :افنـ مف ادل  منفـ أنا إلا كذلؾ لم  سايؿ العرض كالتمايؿ مع لمما اأنا ال يككف كركلا

وُكقا َيْعَؿُؾقَن[  ـَ بَِط َظـُْفْؿ َمو  قا حَلَ ـُ   قصد اذلؾ تفظيع أمر الشرؾ كتعظيـ  (ٖٖا نعاـ:)]َوَفْق َأْذَ
 .(ّ)"شأف التكحيد

 ـذفؽ َكْجِزى افظودغ" اـ ايف ساحانا نتيا  الشرؾ اا كلاقا  الظالميف، فراؿ مكضحا:
مصدره تشايفاّّ مؤكد لمضمكف ما قاما أم ماؿى ذلؾ الازاًء الفظيًع نازم الذيف يضعكف ا شياءى 

 .(ْ)"كف أطكارىهـفا  ير مكاضًعفا كيتعد
                                                 

 .ِّٕٓ/صْج، فا ظةؿ الررآف، لسيد قطب (ُ)
 .ِْٖ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ِ)
ايركت، الطاع :  –الفكر ، لمحرؽ: صدقا محمد اميؿ، الناشر: دار ِّْ/صٕج، الاحر المحيط، لألندلسا (ّ)

 .قَُِْ
 .ْٔ/صٔج، تاب الكريـ،  اا السعكدزايا الكإرشاد العرؿ السميـ إل  م (ْ)
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 :ـذفؽ َكْجِزى افظودغ :تحميل الفاصمة
( الكاؼ حرؼ ار، كاسـ اإلشارة فا محؿ ار متعمراف اصف  لمفعكؿ مطمؽ محذكؼ،  ")كىذًلؾى
( مفعكؿ اا كفعؿ الشرط  كالةـ لماعد، كالكاؼ لمخطاب، )نىٍاًزم( مضارع فالما محذكؼ، )الظَّاًلًميفى

 .(ُ)كاكااا خار الماتدأ مف"
 .الامم  الفعمي  تايف استمرار تعذيب الظالميف 

 مناسبة الفاصمة:
لما ايف اهلل تاارؾ كتعال  لاقا  ادلاء الراكاي ، كأف مف يفعؿ ذلؾ فإنما يظمـ نفسا، 

ليايف أف لراب  ـذفؽ َكْجِزى افظودغكيستحؽ المعف كالطرد مف رحمتا تعال ، ناسب قكلا: 
الظالميف الذيف كفركا ااهلل تاارؾ كتعال ، فالعراب كاحد كهك افنـ ادلاء الراكاي  لظيـ كعراب 

 كااس المصير.
ـْ ُدوكِِف َؾذفَِؽ َكْجِزيِف َجَفـَّؿَ : "ناا تعال  اركلا ـْ َيُؼْؾ ِمـُْفْؿ إِِّن  إِفٌف ِم لم  أف حالفـ حاؿ   َوَم

 .(ِ)"فكيؼ يصح ككنفـ آلف  يدساار العايد المكمفيف فا الكلد كالكل
ـَ اْدَوِء  :قال تعالى -٘ٔ و َوَجَعْؾـَو ِم وَكتَو َرْتًؼو َؾَػَتْؼـَوُُهَ ـَ َْرَض  ْٕ ََمَواِت َوا َػُروا َأنَّ افسَّ ـَ ـَ  ْ َيَر افَِّذي ؾَّ َأَوََل ـُ

ٍء َحل  َأَؾَل ُيْمِمـُقنَ   .ٖٓآٌةَرْ

 المعنى المغوي:
    امالفا  أم: منسدة الفرج، فمـ يمكف االنضماـ. ارتتؽ حمرا: أم: انضـ. كامرأة رتراء الرَّْتُق:"

 .مف ذلؾ
 (ْ)"ازاء"كهك االنفصاؿ كالتاالد ايف ا  .(ّ)"ؽً رتتؿ ذلؾ المفص الَفْتُق:

 المعنى اإلجمالي:
اعد أف أاات اهلل تعال  لنفسا ا لكهي ، كالراكاي ، كأنا هك اإللا الحؽ الذم يستحؽ أف يعاد 

أك لـ يعمـ  فيركؿ:" مف دالاؿ قدرتا لم  الخمؽ كاإلاداع، يةن مف دكف اآللف ، ايف فا هذ  اآلي  دل
الااحدكف  لكهي  اهلل، العاادكف معا  ير  أف اهلل هك المسترؿ االخمؽ، المستاد االتداير، فكيؼ 
يميؽ أف يعاد معا  ير ، أك يشرؾ اا ما سكا ، ألـ يعممكا أف السمكات كا رض كانتا متصمتيف 

ؤهما، كتراكـ اعضفا فكؽ اعض، اـ فصمناهما، كاعمنا ايف السماء الدنيا ااعضفما، تةصرت أازا

                                                 

 .ِْٖ/صِج ،إلراب الررآف، لمدلاس (ُ)
 .ُّٓ/صِِج، التفسير الكاير، لمرازم (ِ)
 .ُْٗ/صٖج، الدر المصكف، لمسميف الحماا (ّ)
 .ّٓ/صُٕج، التحرير كالتنكير،الاف لاشكر (ْ)
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كا رض طار  مف الفكاء؟! كهذ  ها نظري  السديـ لند لمماء الفمؾ الذيف يااتكف أف الشمس 
كالككاكب كا رض كانت قطع  كاحدة، كأف الشمس كانت كرة ناري ، كفا أاناء سيرها السريع 

ب السيارة ا خرل، كها تسع  مرتا  احسب قرافا مف الشمس، كلكؿ انفصمت لنفا أرضنا كالككاك
منفا مدار احسب تأاير الااذاي ، كها تارم فا الفمؾ، كها تسع  أفةؾ دكف السمكات المطار  
 التا يعيش فيفا المةاك . كهذا الساؽ العمما الذم ألمنا الررآف دليؿ كاضح قاطع لم  أف الررآف

الناا ا ما الذم يستحيؿ أف يككف لالما اماؿ ذلؾ  لم  لاد  محمد  كةـ اهلل ككحيا المنزؿ
 .(ُ)لكال الكحا اإللفا"

ـْ موءٍ خمرنا مف الماء كؿ حيكاف، أم فيا حياة، كركلا تعال : اـ   ٍي ِم ؾَّ َدابَّ ـُ  َواَّللَُّ َخَؾَؼ 
.أىفىة ييٍؤًمنيكفى أم أال ( فكؿ حيكاف مف النطف  التا ها ماء، كال ينات الناات إال االماءْٓ)النكر:

يتداركف هذ  ا دل ، كهـ يشاهدكف ليانا حدكث المخمكقات شياا فشياا، فيؤمنكف االخالؽ، كيترككف 
 .(ِ)منفج الشرؾ؟!"
 :َأَؾَل ُيْمِمـُقنَ  :تحميل الفاصمة

فعؿ  ")أفة( الفمزة لةستففاـ اإلنكارم، ك)الفاء( لاطف  لم  محذكؼ، ك)ال( نافي ، ك)يؤمنكف(
 .(ّ)مضارع مرفكع كالكاك فالؿ"

 الفعؿ المضارع يدؿ لم  تادد إنكارهـ كلدـ إيمانفـ ااآليات المنزل  لميفـ 
 مناسبة الفاصمة:

لما ذكر اهلل تاارؾ كتعال  ا دل  المادي  مف خمؽ السمكات كا رض، كرتؽ السمكات كفترفا 
حياء الكاانات االماء، ناسب  ناات ا رض كا   َأَؾَل ُيْمِمـُقنَ  أف يختـ اآلي  اركلا تعال : االمطر، كا 

ليايف أف الكافريف مفما ااءتفـ مف آيات كدالاؿ لم  كاكد الخالؽ كلظيـ خمرا، ففـ ال يتداركف 
 ذلؾ ارمكافـ، كال يركف األينفـ قيم  هذ  الدالاؿ.

َْرِض َرَواِدَ َأْن ََتِقَد ِْبِؿْ  :قال تعالى -ٙٔ ْٕ َتُدوَن  َوَجَعْؾـَو ِِف ا ُفْؿ هَيْ  َوَجَعْؾـَو ؾِقَفو ؾَِجوًجو ُشُبًل فََعؾَّ

 .ٖٔآٌة

 المعنى المغوي:
َواِسي" ف م كاسا امع راس. كهك كصؼر ،ات فيفخ: الاااؿ،  نفا رست فا ا رض، أم رسالرَّ

ت . كهك الااا-اضـ الراء كالسيف مشددة كتشديد الكاك -يراؿ.ك -افتح الراء كسككف السيف -الرٍَّسكً 
   ػػػػزن  فكالؿ لم  مل كالتمكف فا المكاف، كيطمؽ لم  الااؿ راس امنزل  الكصؼ الغالب. كامعا

                                                 

 .ْْ/صُٕج، التفسير المنير، لكها  الزحيما (ُ)
 .ْٓ/صُٕج، نفس المراع السااؽ (ِ)
 .َّْ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ّ)
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 .خةؼ الرياس. كهك مف النكادر ماؿ لكاذؿ كفكارس
 (ُ)"االضطراب اْلَمْيُد:

":  (ِ)"ااجالطريؽ الكاسع. كالامع: الف الَفجُّ
 المعنى اإلجمالي:

م  قدرتا فا الخمؽ، كما فا اآلي  الساار ، ااء االدليؿ اعد أف ذكر اهلل تعال  اةا  أدل  ل
الرااع فا هذ  اآلي ، كاعد أف ذكر إادالا فا خمؽ السمكات انترؿ إل  ذكر إادالا فا ا رض، فاعؿ 

عىٍمنىا ًفيفىا( أم فا ا رض فيفا الاااؿ تااتفا، " كراه ى أف تتحرؾ كتضطرب افـ أك لاة تميدى افـ ،)كىاى
ؿ الختةؼ الماعكليف كلتكفي  مراـ االمتناف حرَّا أك فا الركاسا  نفا المحتاا ي إل  كتكريري الفع

نما قدـ لم  قكلا تعال : )سيايةن( كهك كصؼه لا ليصير حاالن فيفيد  ااان( مسالؾى كاسع ن كا  الطرؽ، )ًفاى
ككسعفا مع ما فيا  أنا تعال  حيف خمرىفا كذلؾ أك ليادؿ منفا ساةن فيدؿ ضمنان لم  أنا تعال  خمرفا

( أم إل  مصالحفـ كمىفٌماتفـ" مف التككيد )لَّعىمَّفيـٍ يىٍفتىديكفى
(ّ). 

ُفْؿ هَيْتَُدونَ  :تحميل الفاصمة  : فََّعؾَّ
 .(ْ)")لعؿ( كاسمفا، كامم  يفتدكف خارها"

 .أسمكب التراا ليايف اعدهـ لف الحؽ كتمن  هدايتفـ اعد رؤيتفـ لمدالاؿ 
 مناسبة الفاصمة:

ما ايف اهلل تعال  هذا الدليؿ، دليؿ اعؿ ا رض ممفدة تااتفا الاااؿ كا ال تضطرب كال ل
  سفكل  كيسر، ناسب أف يختـ اركلا:تميؿ اعااد ، ككيؼ أنا سمؾ فيفا طرقا كاسع  ليسير فيفا اكؿ 

 ََتُدون ُفْؿ هَيْ لك كاف االطايع  كانت  "ليايف ما فيفا مف دالاؿ الكحداني  ك يرها فيعممكا أف كاكدها فََّعؾَّ
لم  نمط كاحد مساكي  لألرض متساكي  فا الكصؼ، كأف ككنفا لم   ير ذلؾ داؿ لم  أف صانعفا 

 (ٓ)قادر مختار متفرد اأكصاؼ الكماؿ"
و ُمْعِرُوقَن  :قال تعالى -7ٔ ـْ آَيوِِتَ ََمَء َشْؼًػو َُمُْػقًطو َوُهْؿ َظ  .ٕٖآٌة َوَجَعْؾـَو افسَّ

 المعنى المغوي:
لم  ادرانا، كال يراؿ السرؼ لم   طاء الخااء   طاء فضاء الايت المكضكع :"السَّْقُف، حقيقتو

 .(ٔ)" كالخيم
                                                 

 .ُُِ/صُْج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ُ)
 .ُُٓ/صٖج، الدر المصكف، لمسميف الحماا (ِ)
 .ٓٔ/صٔج، السميـ،  اا السعكدإرشاد العرؿ  (ّ)
 .َّٓ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ْ)
 .ُْْ/صُِج، نظـ الدرر، لمارالا (ٓ)
 .ٖٓ/صُٕج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ٔ)
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 المعنى اإلجمالي:
تعتار هذ  اآلي  دلية لظيما لم  قدرة اهلل تعال ، كلظيـ خمرا، ففك خمؽ السماء دكف 

ََم  :لمد تركنفا، حيث يركؿ تعال  ـْ إِنَّ اَّللََّ ُيْؿِسُؽ افسَّ ـْ َزاَفَتو إِْن َأْمَسَؽُفََم ِم
َٓ َوَفئِ َْرَض َأْن َتُزو ْٕ َواِت َوا

ـْ َبْعِدهِ  عىٍمنىا السماء سىٍرفان مٍَّحفيكظان( أم ُْ)فاطر: َأَحٍد ِم (،كقد ايف تعال  فاادة السماء فراؿ:)كىاى
الناكـ مف السماء كالسرؼ لألرض محفكظ  مف الكقكع كالسركط كقاؿ ااف لااس: حفظت ا اعمنا

( أم كالكفار لف اآليات الدال  لم  كاكد الصانع كقدرتا مف  كفى ـٍ لىٍف آيىاًتفىا ميٍعًرضي الشياطيف، )كىهي
الشمس كالرمر كالناكـ كساار ا دل  كالعار معرضكف ال يتفكركف فيما أادلتا يد الردرة مف الخمؽ 

 .(ُ)"الااهرةالعايب كالتنظيـ الفريد الداؿ لم  الحكم  الاالغ  كالردرة 
و ُمْعِرُوقَن  :تحميل الفاصمة ـْ آَيوِِتَ  :َوُهْؿ َظ

")كهـ( ماتدأ، ك)لف آياتفا( متعمراف امعرضكف، ك)معرضكف( خارهـ، كالامم  حالي  أك 
 .(ِ)استانافي "

 . الامم  االسمي  تررر إلراضفـ كتاات اعدهـ لف طريؽ الفداي 
 مناسبة الفاصمة:

ماء ككيؼ أنا ساحانا حفظفا مف السركط، كفا هذا دليؿ لم  لما ذكر اهلل تعال  الس
قدرتا ساحانا التا يعاز لنفا أيا كاف، كلكف المشركيف ر ـ لظـ هذا الدليؿ معرضكف، فختـ 

 اآلي  كاصفا إياهـ ااإللراض ليايف فساد قمكافـ كلماها، كتااهمفـ لف رؤي  الحؽ.
ؾٌّ ِِف َؾَؾٍؽ َيْسبَُحقَن َوُهَق افَِّذي َخَؾَؼ افؾَّ  :قال تعالى -ٛٔ ـُ ْؿَس َواْفَؼَؿَر   .ٖٖآٌة ْقَؾ َوافـََّفوَر َوافشَّ

 المعنى اإلجمالي:
تستمر ا دل  كالاراهيف الدال  لم  قدرة اهلل تعال ، فاعد أف تحدث لف خمؽ السمكات 

مف اهلل، كا رض، كلف الاااؿ، ااءت هذ  اآلي  كها: "خمؽ الميؿ كالنفار، كالشمس كالرمر، نعم  
كدلية لم  لظم  سمطانا، لف طريؽ دكراف ا رض حكؿ نفسفا كحكؿ الشمس، كدكراف الرمر 
حكؿ ا رض، كالشمس كالرمر كؿ منفما يدكر كيساح فا فمؾ خاص معيف لا، ال يفارقا، فالكؿ 

يااد النفار  يااد الميؿ لمنافع كايرة كالراح  كالنكـ كاالستررار، كا  لمترمب فا ذلؾ سااح متصرؼ، كا 
فادة الزركع كالامار  .(ّ)"فا معايش الدنيا، كخمؽ الشمس كالرمر لهضاءة، كا 

                                                 

 .ِّٗ/صِج، صفكة التفاسير، لمصااكنا (ُ)
 .َّٓ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ِ)
 .قُِِْ -ؽ، الطاع  : ا كل  دمش –الناشر: دار الفكر ، ُٕٗٓ/صِج، التفسير الكسيط، لمزحيما (ّ)
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كآي  الميؿ كالنفار مف لظيـ اآليات التا ذكرها اهلل تعال  فا كتااا، فرد أقسـ افما فا قكلا 
ْقِؾ إَِذا َيْغَشك ) :تعال  ذَّ )0َوافؾَّ  (.ِ-ُالميؿ:) (1( َوافـََّفوِر إَِذا ََتَ

دااع اإللااز فا هذ  اآلي  أف قكلا تعال : كؿ فا فمؾ فيا محسف اديعا فإف كمف ا"
حركفا تررأ مف آخرها لم  الترتيب كما تررأ مف أكلفا مع خف  التركيب ككفرة الفاادة كاريانا مارل 

 .(ُ)"الماؿ مف  ير تنافر كال  راا 
ؾٌّ ِِف َؾَؾٍؽ َيْسَبُحقنَ  :تحميل الفاصمة  : ـُ

( مات ( مضارع كفالما ")كيؿّّ ( متعمراف ايساحكف، كامم  الماتدأ كالخار حالي ، )يىٍساىحيكفى دأ، )ًفا فىمىؾو
 .(ِ)كالامم  خار كؿ"

 .الامم  االسمي  تدؿ لم  استررار دكراف هذ  الناـك فا مدارها الذم حدد  اهلل تعال  لفا 
 مناسبة الفاصمة:

ـْ آيوِِت : ـ أنا ساحانا لما قاؿم"ال مؾ اآليات هاهنا ً ىنَّاي تىعىالى  ؿ تفص و ُمْعِرُوقنَ َوُهْؿ َظ
لك خمؽ السماء كا رض كلـ يخمؽ الشمس كالرمر ليظفر افما الميؿ كالنفار كيظفر اًفما مف 

فىا   اؿ إنما يككف ذلؾ اساب حركاتادا تىعىالى  لم  لاالمَّ  الحًر كالارد لـ تتكامؿ نعـ اقبعافع اتنالم
ًكفىا، فى  : كيؿّّ ًفا فىمىؾو يىٍساىحيكفى ًفا أىٍفةى  .(ّ)"ًمفىذىا قىاؿى

وفُِدوَن ) :قال تعالى -9ٔ ًَّ َؾُفُؿ اْْلَ ْؾَد َأَؾنِْن ِم ـْ َؿبْؾَِؽ اْْلُ ؾُّ َكْػٍس َذائَِؼُي اْدَْقِت 23َوَمو َجَعْؾـَو فَِبَؼٍ ِم ـُ  )

ْرِ ؾِْتـًَي َوإَِفقْـَو ُتْرَجُعق ْؿ بِوفؼَّ  َواْْلَ ـُ  .24-23آيي(24َن )َوَكْبُؾق

 المعنى اإلجمالي:
اعد أف ذكر اهلل تعال  أدل  قدرتا، انترؿ إل  ذكر الفناء كالمكت، فيركؿ: "كما اعمنا  حدو  

مف الاشر قامؾ يا محمد الاراء الدااـ كالخمكد فا الدنيا، ففؿ إذا متَّ يا محمد سيخمَّدكف اعدؾ فا 
َصوِظٌر  إل  الفناء قاؿ المفسركف: هذا ردّّ لركؿ المشركيفهذ  الحياة؟ ال لف يككف لفـ ذلؾ اؿ كؿّّ 

بَُّص بِِف َرْيَى ادـقن َسَ ( فألمـ تعال  اأف ا ناياء قاما ماتكا كتكل  اهلل دينا االنصر ، َّ)الطكر:  كَّ
اـ انترؿ ساحانا ليايف أف المكت حرير  كاقع  لم  كؿ إنساف اؿ لم  كؿ كااف، ككؿ مخمكؽو إل  

نىٍاميككيـ االشر كالخير ًفٍتنى ن( أم كنختاركـ االمصااب كالنّْعـ لنرل  الفناء كال يدكـ إال الحاُّ الريكـ. )كى
الشاكر مف الكافر، كالصاار مف الرانط قاؿ ااف لااس: ناتميكـ االشدة كالرخاء، كالصح  كالسَّرـ، 

لينا   كالمعصي ، كالفدػػػر، كالحةؿ كالحراـ، كالطالػػػػ  كالفرػػكالغن ( أم كا  عيكفى لىٍينىا تيٍراى  ل كالضةؿ، )كىاً 

                                                 

 .ُٔ/صُٕج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ُ)
 .ِٖٓ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ِ)
 .َُْ/صِِج، التفسير الكاير، لمرازم (ّ)
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 .(ُ)مراعكـ فناازيكـ األمالكـ"
هذ  ها الحرير  التا الاد أف ال تغيب لف ااؿ أحد، كها أف المكت هك نفاي  كؿ شاء، 

مراعا يميؽ اما  اهلل فةاد أف يستغؿ اإلنساف أياما المعدكدة فا هذ  الدنيا حت  يككف مراعا إل 
اا  لرك تلميا، كاما أساغا اهلل مف نعـ لميا، فالشكر كالحمد كالعاادة أقؿ ما يمكف أف ن خمرا اهلل

 ليككف مآانا أحسنا.
 :َوإَِفْقـَو ُتْرَجُعقَن  :تحميل الفاصمة

لينا( متعمراف ب ، ك)تراعكف( فعؿ مضارع مانا لممافكؿ، ك)الكاك( نااب فالؿ، (تراعكف)")كا 
 .(ِ)ك حالي "كالامم  معطكف  لم  نامككـ، أ

  الترديـ كالتأخير ليدؿ لم  اختصاص اهلل .االمراع كالمآب 
 :مناسبة الفاصمة

لما ذكر اهلل تعال  حرير  الفناء، كأف كؿ شاء هالؾ إال كافا، كناا إل  أف اإلنساف فا 
ايف ساحانا أنا ، لي َوإَِفْقـَو ُتْرَجُعقنَ هذ  الحياة الدنيا ماتم ، ناسب أف يختـ اآلي  اركلا تعال : 

مفما طاؿ العمر ااإلنساف، كمفما امتدت اا السنكف، فإف المكت هك حتما، كأف مراعا كمآلا إل  
 اهلل تعال  الذم يادأ الخمؽ اـ يعيد .

َتؽُ  :قال تعالى -ٕٓ ُر آَِلَ ـُ َّٓ ُهُزًوا َأَهَذا افَِّذي َيْذ َػُروا إِْن َيتَِّخُذوَكَؽ إِ ـَ ـَ  ـِ َوإَِذا َرآَك افَِّذي ْْحَ ِر افرَّ ـْ ْؿ َوُهْؿ بِِذ

وؾُِروَن ) ـَ ـْ َظَجٍؾ َشُلِريُؽْؿ آَيوِِت َؾَل َتْسَتْعِجُؾقِن )25ُهْؿ  ْكَسوُن ِم  .7ٖ-ٖٙآٌة  ( 26( ُخؾَِؼ اْلِ

 المعنى المغوي:
مصدر هزأ اا، إذا اعما لمعاث كالتفكا. كمعن  اتخاذ  هزؤا أنفـ  -اضـ الفاء كضـ الزام -اْلُيُزؤُ "

 .(ّ)االمصدر لماالغ " مكنا مستفزأ اا ففذا مف اإلخاارياع
طمب الشاء قاؿ أكانا، كالمراد ااإلنساف هذا النكع، كقد اعؿ لفرط استعاالا، كقم  صار   العجمة:"

"  .(ْ)كأنا مخمكؽ مف العاؿ ماالغ ، كما يراؿ لمف يكار منا الكـر فةف خمؽ مف الكـر
 المعنى اإلجمالي:

كينافا إل  ما يركلا المشرككف لنا، كلف اهلل تعال ،  كتعال  نايا يخاطب اهلل تاارؾ 
كا( يعنا: كفار قريش كأاا افؿ كأشااهافيركؿ تعال : )كىا ً  يىتًَّخذيكنىؾى ًإال  ، )ًإفٍ ذىا رىآؾى الًَّذيفى كىفىري
كنا( أم: يست  : تعالـ كيسفا أحةمكـ، قاؿ كزاكف اؾ كينترصكنؾ، كيعنكف: أهذا الذم يسب آلفتفهيزي

                                                 

 .ِّٗ/صِج، لمصااكنا صفكة التفاسير، (ُ)
 .َّٖ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ِ)
 .ٓٔ/صُٕج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ّ)
 .ِْْٓ/صُٕ/جّمج، ا رحاب التفسير، لعاد الحميد كشؾف (ْ)
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 َوؾُِرون ـَ ـِ ُهْؿ  ْْحَ ِر افرَّ ـْ أم: كهـ كافركف االمَّا، كمع هذا يستفزاكف ارسكؿ المَّا، كما قاؿ  َوُهْؿ بِِذ
ـْ آَلَِ ل: خر فا اآلي  ا  ـَو َظ وَد َفُقِضؾُّ ـَ ٌَ اَّللَُّ َرُشقٓ. إِْن  تِـَو َوإَِذا َرَأْوَك إِْن َيتَِّخُذوَكَؽ إِٓ ُهُزًوا َأَهَذا افَِّذي َبَع

ـْ َأَوؾُّ َشبِقل َكو َظَؾقَْفو َوَشْقَف َيْعَؾُؿقَن ِحَغ َيَرْوَن اْفَعَذاَب َم  .(ُ)"(ِْ -ُْ)اٍلفيٍرقىاًف: َفْقٓ َأْن َصَزْ
اـ يذكر اهلل طايع  اإلنساف، كصف  مف الصفات التا يتصؼ افا، كأنا دااـ االستعااؿ 

خمؽ لاكال ياادر ات اا اآلي  اميا حيث اينت أنا لمعرف  حرااؽ ا مكر، كدقاارفا، كهذا ما تحد
ا شياء، كيستعاؿ اكقكلفا، فالمؤمنكف، يستعامكف لركا  اهلل لمكافريف، كيتااطاكنفا، كالكافركف 

ـُْتْؿ َصوِدؿِغَ يتكلكف كيستعامكف االعذاب، تكذياا كلنادا، كيركلكف:  ـُ  َمَتك َهَذا اْفَقْظُد إِْن 
ـٍ آيىاًتا{ أم: كاهلل تعا (،ِٓالممؾ:) ل ، يمفؿ كال يفمؿ ، كياعؿ لفـ أاة مؤقتا كلفذا قاؿ: }سىأيًريكي

 .(ِ)فا انتراما ممف كفر اا كلصانا }فىة تىٍستىٍعًاميكًف{ ذلؾ"
 : َشلُِريُؽْؿ آَيوِِت َؾَل َتْستَْعِجُؾقنِ  :تحميل الفاصمة

ر تردير  أنا كالكاؼ مفعكؿ اا أكؿ، ")سأريكـ( السيف لةسترااؿ، ك)أريكـ( فعؿ مضارع كفالؿ مستت
ك)آياتا( مفعكؿ اا ااف، ك)الفاء( لاطف ، ك)ال( ناهي ، ك)تستعامكف( فعؿ مضارع مازكـ اة 
الناهي  كلةم  ازما حذؼ النكف، كالكاك فالؿ كالياء المحذكف  لمرسـ مفعكؿ اا، كامم  سأريكـ 

 (ّ)رؤي  العذاب"مستأنف  أيضا مسكق  لتأكيد العام  كلاقاتفا التا ها 
 .الفعؿ المضارع يدؿ لم  استمرار نزكؿ اآليات، كتحرؽ كقكع العذاب 

 :مناسبة الفاصمة
أف ذكر استفزاء المشركيف االنااء صم  اهلل لميا كسمـ يفيج حنؽ  لما ايف اهلل تعال  "

عامكا رافـ المسمميف لميفـ فيكدكا أف ينزؿ االمكذايف الكليد لااة فخكطاكا االتريث كأف ال يست
،  نا ألمـ امرتض  الحكم  فا تكقيت حمكؿ الكليد كما فا تأخير نزكلا مف المصالح لمديف

 (ْ)"كأهمفا مصمح  إمفاؿ الركـ حت  يدخؿ منفـ كاير فا اإلسةـ
ـُْتْؿ َصوِدؿَِغ ) :قال تعالى -ٕٕ ـُ ـَ 27َوَيُؼقُفقَن َمَتك َهَذا اْفَقْظُد إِْن  قَن  ( َفْق َيْعَؾُؿ افَِّذي َٓ َيُؽػُّ َػُروا ِحَغ  ـَ

وَن ) َٓ ُهْؿ ُيـَِْصُ ـْ ُطُفقِرِهْؿ َو َٓ َظ ـْ ُوُجقِهِفُؿ افـَّوَر َو ( َبْؾ َتْلتِقِفْؿ َبْغتًَي َؾَتْبَفتُُفْؿ َؾَل َيْسَتطِقُعقَن 28َظ

َٓ ُهْؿ ُيـَْظُروَن ) َهو َو ـْ َؿبْؾَِؽ َؾَحو31َردَّ وُكقا بِِف ( َوَفَؼِد اْشتُْفِزَئ بُِرُشٍؾ ِم ـَ ـَ َشِخُروا ِمـُْفْؿ َمو  َق بِوفَِّذي

 .ٔٗ-8ٖآٌة  (30َيْسَتْفِزُئقَن )

                                                 

 .ِّْ/صٓج، تفسير الررآف العظيـ، الاف كاير (ُ)
 .ِّٓ/صُج، تيسير الكريـ الرحمف، لمسعدم (ِ)
 .َّٗ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ّ)
 .ٕٔ/صُٕج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ْ)



-ٔٓ- 
 

 المعنى المغوي:
 بالمفااأة، كها حدكث شاء  ير مترق "اْلَبْغَتُة:

: الغمب المفاائ المعاز لف المدافع ، يراؿ: افتا فافت ( ِٖٓ)اٍلاىرىرىًة:  اؿ تعال  فا سكرة. قاٍلاىٍفتي
 ًَّذم كىفىرى فىايًفتى ال  أىم  مب"(ُ). 

 المعنى اإلجمالي:
اعد أف كصؼ اهلل تعال  اإلنساف االعام ، أكد ذلؾ فا هذ  اآليات حيث يكضح 

 استاطاءهـ لكلد اهلل لفـ،كظنكا أف هذا الكلد حيم  مف الرسكؿ لحافـ لم  اإليماف.
اعذاب الدنيا كاآلخرة كمف معا مف المؤمنيف: مت  يايانا هذا الكلدي  " ففـ يسألكف الناا 

ـى  الذم تىًعدكننا اا إف كنتـ صادقيف فيما تركلكف؟ لذا اٌيف اهلل شدةى افمفـ اما يستعامكف، كلظي
حماقتفـ لفذا الطمب فراؿ: لك يعمـ هؤالء الكفار ما سيككف حاليفـ فا النار، يكـ ال يستطيعكف دىٍفعى 

لك يعممكف كؿ هذا  -مف ينصرهـ كينرذهـ النار لف أف تمفح كاكهفـ كتشكم ظفكرهـ، كال يادكف 
 ما قالكا ذلؾ، كال استعامكا العذاب، كهذا هك الاكاب كهك محذكؼ. . .

اـ اٌيف أف هذا الذم يستعامكنا  يري معمكـ كال يأتا إال فاأة فراؿ: إف السال  ال تأتا إال 
ال هـ ييمفىمكف حت  يتكاكا اغت ن، تفااافـ فتحٌيرهـ كتدهشفـ، كال يستطيعكف ردَّها، أك تأخيرها، ك 

 كيعتذركا فرد فات ا كاف.
دىثى لؾ مف استفزاء قد حدث قامؾ:  اـ سٌم  رسكلىا الكريـ لم  استفزاافـ اا فراؿ: إف ما حى
فحٌؿ ااٌلذيف سًخركا مف رسمفـ العذابي كالاةء، فعممكا أف مصير المستفزايف االرسؿ معركؼ، 

وْا المايف، كفا سكرة االنعاـ كلاقاتىفـ كخيم ه، كسيككف لؾ النصر  ـ َؿبْؾَِؽ َؾَصَزُ ًْ ُرُشٌؾ م  َب ذ  ـُ َوَفَؼْد 

َكو ُبقْا َوُأوُذوْا حتك َأَتوُهْؿ َكِْصُ ذ  ـُ  .(ِ)( . كقد نصر  اهلل كصدؽ كلد "ّٓ)اآلي :  ظذ َمو 
وُكقا بِِف َيْسَتْفزِ  :تحميل الفاصمة ـَ ـَ َشِخُروا ِمـُْفْؿ َمو   :ُئقَن َؾَحوَق بِوفَِّذي

")الفاء( لاطف ، ك)حاؽ( فعؿ ماض ك)االذيف( متعمراف احاؽ، كامم  سخركا ال محؿ لفا  نفا 
المكصكؿ، ك)منفـ( حاؿ مف فالؿ سخركا، ك)ما( فالؿ حاؽ، كامم  كانكا صم  المكصكؿ،  صم 

ر ك)كاف( كاسمفا، ك)اا( متعمراف اركلا يستفزاكف، ك)يستفزاكف( امم  فعمي  فا محؿ نصب خا
 .(ّ)كانكا"
 .الامم  الفعمي  تايف تحرؽ كقكع العذاب افـ ازاء لفـ لم  سخريتفـ كاستفزاافـ 
 

                                                 

 .ِٕ/صُٕج ،التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ُ)
 .ّْْ/صِج، تيسير التفسير، لمرطاف (ِ)
 .ُّٖ/صٔج، راب الررآف كايانا، لمدركيشإل (ّ)
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 مناسبة الفاصمة:
لما ايف اهلل تعال  استعاالفـ لمعذاب كما ها لادة ا قكاـ، كايف اهلل لفـ أنا حيف يأتيفـ 

يممككف، فكانت نتيا   يستطيعكف رد  كال دفعا كال استخدمكا فا ذلؾ كؿ ما العذاب، فإنفـ ال
استفزاافـ كاستعاالفـ العذاب أف أصاافـ ما كانكا ينتظركف، كهذا ما كضحتا الفاصم  فا قكلا 

وُكقا بِِف َيْستَْفِزُئقنَ  تعال : ـَ ـَ َشِخُروا ِمـُْفْؿ َمو   َؾَحوَق بِوفَِّذي

ـَ  :قال تعالى -ٖٕ ْقِؾ َوافـََّفوِر ِم ْؿ بِوفؾَّ ـُ ـْ َيْؽَؾُم ِْؿ ُمْعِرُوقنَ ُؿْؾ َم ِر َرْب  ـْ ـْ ِذ ـِ َبْؾ ُهْؿ َظ ْْحَ  .ٕٗآٌة  افرَّ

 المعنى المغوي:
ٍكميٍكءه  الِكالَءُة:" ، الًحٍفظي يراؿ: كىألى  يىٍكمىؤي  اهللي ًكةءة االكسر. كذا ضاطا الاكهرم ففك كاًل ءه كمى

، كمنا سيمّْا النااتي كىألن؛  فَّ اا ترك  اىمَّغى اهلل »ـي ايٍنيى ي الافااـً كتيٍحرس. كيراؿ: كاٍكتىأٍلتي منا: احتىرىٍستي
    (ُ)"كالميكىألي: مكضعه تيٍحفظ فيا السفف« اؾ أىٍكألى العيميرً 

 المعنى اإلجمالي:
فيركؿ: قؿ يا محمد لممستفزايف مف يحفظكـ، كيمنع  يخاطب اهلل تاارؾ كتعال  نايا 

آخر الكةـ تردير محذكؼ كأنفـ ليس لفـ لنكـ نكااب الدهر، "كهك استففاـ ترريع تكايخ، كفا 
ِْؿ ُمْعِرُوقنَ مانع كال كالئ، كلم  هذا النفا تركيب اؿ فا قكلا:  ِر َرْب  ـْ ـْ ِذ  .(ِ("َبْؾ ُهْؿ َظ

اـ ايف اهلل تعال  إلراضفـ كتكذيافـ ككفرهـ ااآليات النازل  إليفـ، فيركؿ: )اؿ هـ( 
لف أف يخافكا اأسا، حت  إذا رزقكا الكةءة منا معرضكف لف ذكر  كال يخطركنا ااالفـ، فضة 

اسؤالفـ لف الكالئ، اـ ايف أنفـ  لرفكا مف الكالئ، كصمحكا لمسؤاؿ لنا، كالمراد أنا أمر رسكلا 
 .(ّ)ال يصمحكف لذلؾ إللراضفـ لف ذكر مف يكمؤهـ"

ِْؿ ُمْعِرُوقنَ  :تحميل الفاصمة ِر َرْب  ـْ ـْ ِذ  :َبْؾ ُهْؿ َظ
، ك)معرضكف( خار (معرضكف)ك)لف ذكر رافـ( متعمراف ب راب، ك)هـ( ماتدأ،")اؿ( حرؼ إض

كال مانع  ير الرحمف مع  ئمف النفا، كالتردير ليس لفـ كالهـ كهك إضراب لما تضمنا الكةـ 
  (ْ)أنفـ ال يخطركنا فا االفـ فضة لف أف يخافكا اأسا كلذااا"

 مناسبة الفاصمة:
ادر لم  أف يرفع ا ذل لف لااد ، كهك الذم يحفظفـ مف لما ايف اهلل تعال  أنا هك الر

 كؿ سكء، كليس كما تفعؿ آلفتفـ التا ال تسمع كال تاصر، كال تنفع كال تضر، كال تسمف مف اكع،
                                                 

 .ُُٔ/صٖج، لمسميف الحماا الدر المصكف، (ُ)
 .ّّْ/صٕج، الاحر المحيط، لألندلسا (ِ)
 .قَُْٕ -ايركت، الطاع : الاالا   –الناشر: دار الكتاب العراا  ،ّٕٓ/صِج، الكشاؼ، لمزمخشرم (ّ)
 .ُّٖ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ْ)
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ِْؿ ُمْعِرُوقن  ناسب أف تأتا الفاصم  اركلا: ِر َرْب  ـْ ـْ ِذ ليايف شدة إلراضفـ كاعدهـ لف  َ  َبْؾ ُهْؿ َظ
 لياات اا صدؽ ناكتا، كقدرة الخالؽ ساحانا. لعرمي  التا ااء افا الناا تصديؽ الدالاؿ ا

َٓ ُهْؿ ِمـَّو ُيْصَحُبقَن )  :قال تعالى -ٕٗ َٓ َيْسَتطِقُعقَن َكِْصَ َأْكُػِسِفْؿ َو ـْ ُدوكِـَو  ٌي ََتْـَُعُفْؿ ِم ْؿ آَِلَ ( َبْؾ 32َأْم ََلُ

ِء َوآَبوَءُهْؿ َحتَّك َضو َٓ ـْ َأْضَراؾَِفو َأَؾُفُؿ َمتَّْعـَو َهُم َْرَض َكـُْؼُصَفو ِم ْٕ و َكْلِِت ا َل َظَؾقِْفُؿ اْفُعُؿُر َأَؾَل َيَرْوَن َأكَّ

 .ٗٗ-ٖٗآٌة  اْفَغوفُِبقنَ 

 المعنى اإلجمالي:
فا هذ  اآلي  إضراب لما تكهـ المشرككف ااياف ما هك الدالا إل  حفظفـ، كهك االستدراج "

لمار، أك لف الدالل  لم  اطةنا ااياف ما أكهمفـ ذلؾ، كأنا تعال  متعفـ كالتمتع اما قدر لفـ مف ا 
االحياة الدنيا، كأمفمفـ حت  طالت ألمارهـ فحساكا أف ال يزالكا كذلؾ، كأنا اساب ما هـ لميا، كلذلؾ 

َأَؾَل َيَرْونَ  :لراا اما يدؿ لم  أنا أمؿ كاذب فراؿ
("ُ) . 

 رض نرصاف مف لميفا مف الناس ال نرصاف مساحتفا، كالمراد انرصاف ا كالرؤي  لممي ،
 ف هذ  السكرة مكي  فمـ يكف سالتاذ شاء مف أرض المشركيف فا حكزة المسمميف،كالمراد نرصاف 
لدد المشركيف ادخكؿ كاير منفـ فا اإلسةـ ممف أسمـ مف أهؿ مك ، كمف هاار منفـ إل  

نزلت اعد إسةـ أهؿ العرا  ا كل  كالااني ،فكاف  الحاش ،كمف أسمـ مف أهؿ المدين  إف كانت اآلي 
 .(ِ)لدد المسمميف حيناذ يتااكز المااتيف

دليؿ لم  أف لساكر المسمميف كسراياهـ،تأتيفا  الا  :"َأَؾُفُؿ اْفَغوفُِبقنَ كفا قكلا:
 .(ّ)لميفا،كهذا استففاـ ترريع كتكايخ حيث لـ يعتاركا اما يارم لميفـ"

 :َؾُفُؿ اْفَغوفُِبقنَ أَ  :تحميل الفاصمة
")أففـ( الفمزة لةستففاـ اإلنكارم الترريعا، كالفاء لاطف  لم  مردر، ك)هـ( ماتدأ، ك)الغالاكف( 

 .(4)خار"
 .االستففاـ يكضح لدـ فكز الكافريف اما أرادكا مف أرض المسمميف 

 مناسبة الفاصمة:
 ، كيترراكف إليفا زلف ، كايف لما ايف اهلل تعال  ضعؼ آلفتفـ التا يعظمكنفا مف دكف اهلل

 ليستفزئ  َأَؾُفُؿ اْفَغوفِبُقنَ  :  أف يأتا أامفـ، كلذلؾ قاؿ فا فاصم  هذ  اآلي ػػػػػف إلػػػع الكافريػػػأنا يمت

                                                 

 .ٓٗ/صْج، ير الايضاكمتفس (ُ)
 .ٕٕ/صُٕ/جٖمج، الاف لاشكر انظر: التحرير كالتنكير، (ِ)
 .ّْْ/صٕج،  ندلسا الاحر المحيط، (ّ)
 .ُّٗ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ْ)
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 افـ كينكر لميفـ لاادتفـ، كيؤكد لم  لاز أصنامفـ
َٓ َيْسؿَ  :قال تعالى -ٕ٘ ْؿ بِوفَْقْحِل َو ـُ ََم ُأْكِذُر َظوَء إَِذا َمو ُيـَْذُروَن )ُؿْؾ إِكَّ ؿُّ افدُّ تُْفْؿ 34ُع افصُّ ـْ َمسَّ

( َوَفئِ

ـَّو َطودَِِغ ) ـُ و  َـّ َيو َوْيَؾـَو إِكَّ ـْ َظَذاِب َرب َؽ َفَقُؼقُف  .ٙٗ-٘ٗآٌة (35َكْػَحٌي ِم

 المعنى المغوي:
 .(ُ)"ضخ فا العطي ، يراؿ نفحا اشاء إذا ألطا الر  "النٍَّفحى ي: المرة مف

 معنى اإلجمالي:ال
اأف يخار قكما اأنا مرسؿ  فا هاتيف اآليتيف خطاب مف اهلل تاارؾ كتعال  لنايا محمد 

مف لند اهلل تعال ، فيركؿ لا:"قؿ أيفا الرسكؿ الناا: يا أيفا المرترحكف المتشططكف مف أهؿ 
مفا اهلل تعال  الشرؾ، إنما أنذركـ اكحا يكحيا اهلل إلا، كادالالت لم  العار كالعظات التا أقا

نما أنا ماٌمغ لف اهلل ما أنذرتكـ اا مف العذاب  لينظر فيفا، كنرصاف ا رض مف أطراففا ك ير ، كا 
إنذاركـ اا، كلمما: هك مارد التاميغ  كالنكاؿ، فة تظنكا أف ذلؾ مف قاما، اؿ اهلل آتيكـ اا، كأمرنا

نا، فإف لـ تاياكا دلكتا، فعميكـ الكااؿ ال اإللزاـ االراكؿ، كلـ أاعث اآي  مٌطردة كال اما ترترحك 
كالنكاؿ، ال لما. كال يادم هذا الكحا مف ألم  اهلل اصيرتا، كختـ لم  سمعا كقماا، كما ماؿ 
المعرضيف لف آيات اهلل إال ماؿ الٌصـٌ الذيف ال يسمعكف شياا أصة، فميس الغرض مف اإلنذار 

ااإلقداـ لم  فعؿ الكااب، كالتحرز لف  مارد السماع، اؿ اإلصغاء لما يسمع، كالتمسؾ اا،
 المحٌرـ، كمعرف  الحؽ، فإذا لـ يتحرؽ هذا الغرض، فة فاادة فا السماع.

كلاف مٌس أك أصاب هؤالء المكذايف شاء مف لذاب اهلل يكـ الريام ، لياادرف إل  
لراضنا  االلتراؼ اذنكافـ، كيركلكف: يا هةكنا، إنا ظممنا أنفسنا فا الدنيا، اترصيرنا فا الطال ، كا 

 .(ِ)لف اإليماف الحؽ ااهلل تعال "
ـَّو َطودَِِغ  :تحميل الفاصمة ـُ و  َـّ َيو َوْيَؾـَو إِكَّ  :َفَقُؼقُف

( الةـ كاقع  فا اكاب الرسـ، )يركلف( مضارع كحذفت الكاك كها الفالؿ اللتراء الساكنيف،  ")لىيىريكليفَّ
ٍيمىنا( يا لمنداء أك لمتنايا،  ٍيمىنا( مفعكؿ مطمؽ لفعؿ مردر، )ًإنَّا( إف كاسمفا كأصمفا إننا، )كينَّا( )يا كى )كى

( خار كنا كالامم  خار إف"  (ّ)كاف كاسمفا كالامم  مركؿ الركؿ، )ظاًلًميفى
 .الةـ التا سارت الفعؿ المضارع تؤكد لم  تادد ندمفـ لم  ما فرطكا فا دنياهـ 
 

                                                 

 .ٕٗ/صُٕج، الاف لاشكر التحرير كالتنكير،( ُ)
 .ُٖٔٓ/صِج، التفسير الكسيط، لكها  الزحيما (ِ)
 .ِٖٖ/صِج، ف، لمدلاسإلراب الررآ (ّ)
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 مناسبة الفاصمة:
اإاةغ الدلكة إل  اهلل كالتأكيد أف ما يأتيا ليس إال  أمر  لنايا محمد لما ايف اهلل تعال  

مف لند الكحا، كايف أنفـ مع ذلؾ تمادكا فا الضةؿ كالاعد لف الحؽ، كلذلؾ ناسب أف تأتا 
الفاصم  ماين  لمكقففـ كندمفـ لند أكؿ اختاار يختارهـ اا اهلل إذا أنزؿ لميفـ اةء أك لذاب 

 يعترفكف أنفـ ما كانكا إال ظالميف  نفسفـ. اسيط، ففـ حينفا
ـْ َخرْ  :قال تعالى -ٕٙ وَن ِمْثَؼوَل َحبٍَّي ِم ـَ ـَ اْفِؼْسَط فَِقْقِم اْفِؼقَوَمِي َؾَل ُتْظَؾُؿ َكْػٌس َصْقًئو َوإِْن  َدٍل َوَكَضُع ادََْقاِزي

َػك بِـَو َحوِشبِغَ  ـَ و َو  .7ٗآٌة َأَتْقـَو ِْبَ

 المعنى المغوي:
: م"الٍ   االكزف، فماراؿ الحا : مرداره مااؿ شياا فا الارؿ، أما يًمٍارىاؿي

اَّ ي: الكاحدة مف امر الناات الذم يخرج مف السناؿ  لرركفاأك فا المزادات التا ك اٍلحى
: حاكب دق ٍردىؿي ر  كحٌب السمسـ ها ازكر شار يسم  لند العرب الخردؿ.كاسما فا لمـ ياٍلخى

رتا ذات افند كمصر كأكركاا. كشا الصنفاف ارم كاستانا. كينات فالناات )سيناايس( . كهك 
ر. كأكراقفا كايرة. يخرج أزهارا صفرا منفا تتككف ازكر  إذ تنحك م  ساؽ دقير  ينتفا ارتفالفا إل

تخرج خضراء اـ تصير سكداء ماؿ الخرنكب  ،ة مممكءة مف هذا الحبٌ ير تخرج فا مزادات صغ
 (ُ)يًر"الصغ

 (ِ)ف محصيف"حاسايف: أم لادي
 المعنى اإلجمالي:

عي يايف اهلل تاارؾ كتعال  قم  لدلا التا يتصؼ افا كحد  ال شريؾ لا،فيركؿ: نىضى كى
حيث أف كضع المكازيف تمايؿ إلرصاد الحساب السكم،كالازاء لم  حسب  اٍلمىكىاًزيفى اٍلًرٍسطى 

:"أنا ساحانا يضع المكازيف ا لماؿ االعدؿ. يركؿ الرازم فا كضع المكازيف كهك قكؿ أام  السمؼ
 .(ّ)الحريري  فتكزف افا ا لماؿ"

  يرصد اا لازاء يكـ الريام   :ًليىٍكـً اٍلًريىامى ً العدؿ تكزف اا صحااؼ ا لماؿ.  "كالرسط:
 .(ْ)أك  هما"

كال تاازل  أم فة تظمـ أم نفس اغير حؽ استحرتا، :َفاَل ُتْظَمُم َنْفٌس َشْيًئا كقكلا تعال :
ف كاف  اف خيران ػػػػػإف ك ت،ػػػػػػؿ نفس اما كسات، كما قدمػػػػزل كػػػػػػػػإنما تا ادة ال تستحرفا،ػػػػػػػزيا       فخير كا 

                                                 

 .ٖٔ/صُٕج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ُ)
 .ِْٓٓ/صُٕ/جّمج، لعاد الحميد كشؾ فا رحاب التفسير، (ِ)
 .ُٕٔ/صِِج، لمرازم التفسير الكاير، (ّ)
 .ٔٗ/صْج، تفسير الايضاكم (ْ)
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 (ُ)فشر. شران 
ِإْن َكاَن ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدلٍ ككقكلا تعال : ََ  أم أنا حت  كلك كاف هذا العمؿ الذم

، كختـ (ِ)احا  الخردؿ دالل  لم  حرارة كدناءة هذا العمؿ يركـ اا اإلنساف أصغر ما يككف،كماؿ
"ها مفالم  مف اإلتياف  قاؿ الزمخشرم: :َى َأَتْيَنا ِبَيا َوَكَفى ِبَنا َحاِسِبيناآلي  اركلا ساحانا:

 (ّ)امعن  الماازاة كالمكافأة  نفـ أتك  اا لماؿ كآتاهـ االازاء"
َػك بِـَو َحوِشبِغَ  :تحميل الفاصمة ـَ  : َو

")ككف ( الكاك لاطف ، ك)كف ( فعؿ ماض، ك)الااء( حرؼ ار زااد، ك)حاسايف( تمييز أك حاؿ، 
 .(ْ)كأنث ضمير الماراؿ  نا أضيؼ إل  الحا "

  الامم  الفعمي  المادكءة االفعؿ الماضا تدؿ لم  تحرؽ كقكع الفعؿ، كهنا تدؿ لم  أف اهلل
 تعال  كحد  مف يفعؿ ذلؾ. 

 ة:مناسبة الفاصم
ككؿ إنساف اما  ككيؼ أنا ياازم كؿ نفس اما كسات، لما ايف اهلل تعال  لدلا مع العااد،

كلذلؾ ناسب أف  ككؿ ذلؾ فا ميزاف لدؿ ال تظمـ معا أم نفس مفما كاف قدرها، قدمت يدا ،
َػك بِـَو َحوِشبِغَ  تككف الفاصم : ـَ يستكم  ال رحيـ اعااد ، لتايف أف اهلل تعال  لادؿ فا حكما، َو

 كال المحسف كال المسئ. لند  الطيب كال الخايث،
رًا فِْؾُؿتَِّؼَغ ) :قال تعالى -7ٕ ـْ ـَ ََيَْشْقَن 37َوَفَؼْد آَتْقـو ُمقشك َوهوُروَن اْفُػْرؿوَن َوِوقوًء َوِذ          ( افَِّذي

وَظِي ُمْشِػُؼقَن ) ـَ افسَّ ْؿ بِوفَْغْقِى َوُهْؿ ِم ُ ٌر 38َرْبَّ ـْ          (41ُمبوَرٌك َأْكَزْفـوُه َأَؾَلْكُتْؿ فَُف ُمـْؽُِروَن )( َوهذا ِذ

 .ٓ٘-8ٗآٌة 

 المعنى المغوي:
: ما يفرؽ اا ايف الحؽ كالااطؿ مف كة  .ـو أىٍك ًفٍعؿو "اٍلفىٍرقىافي

يىاءي:   .النكر. يستعمؿ ماازا فا الفدل كالعمـ، كهك استعماؿ كاير، كهك المراد هناالضّْ
 .(ٓ)"شاء االااؿ اعد  فم  لنا. كيطمؽ لم  الكتاب الذم فيا ذكر اهلل الذكر أصما: خطكر
 (ٔ) زير النفع. ماارؾ: كاير الخير،

                                                 

 .ٖٓ/صُٕ/جٖمج، ر: التحرير كالتنكير، الاف لاشكرانظ (ُ)
 .ْٕٔ/صْج، الاف مسعكد السميـ إل  مزايا الكتاب الكريـ، انظر: إرشاد العرؿ (ِ)
 .ٕٓٓ/ِج، زمخشرملم الكشاؼ، (ّ)
 .ُِّ/ٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ْ)
 .ٖٗ/صُٕج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ٓ)
 .ِْٖٓ/صُٕ/جّمج، لعاد الحميد كشؾ فا رحاب التفسير، (ٔ)
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 المعنى اإلجمالي:
        تتحدث هذ  اآليات لف تأييد اهلل تعال  لرسما فا كؿ زماف كفا كؿ حيف، "فيايف 

   ة، كأف نزكؿ الكتاب لم  الرسكؿ اهلل تعال  هنا أف الرسؿ كٌمفـ مف الاشر كها السيٌن  المٌطرد
، كهك التكراة. كالفرقافي  محمد        ليس ادل ن مستغرا ، فرد أنزٍلنا لم  مكس  كهاركفى الفرقافى

   مف صفات الررآف أيضا، فالكتب المنزل  مف لند اهلل كٌمفا فرقاف ايف الحؽ كالااطؿ، كضياء 
الذم يخافكف راَّفـ فا السٌر كالغيب كالعةني ، كهـ  تكشؼ ظمماًت الرمب، كتذكير ينتفع اا المتركف

مع ذلؾ خاافكف كىًامكف مف لذاب يكـ الريام ، ففؤالء هـ الذيف ينتفعكف االضياء كيسيركف لم  
 .(ُ)هدا "

ٌر ُمَبوَرٌك :اـ يخارنا اهلل تاارؾ كتعال  لف الررآف الكريـ كلف مزي  مف مزايا  فيركؿ ـْ َوَهَذا ِذ

وؾُِظقنَ :فيا إشارة تعظيـ إل  الكتاب العزيز،يركؿ تعال  َأْكَزْفـَوهُ  و َفُف حَلَ َر َوإِكَّ ـْ ْفـَو افذ  ـُ َكزَّ و َكْح  إِكَّ
الررآف، كهك كتاب  كيعنا االذكر: إيماء اسفكل  تناكلا لميفـ، :كىهىذىا كأراد اركلا: (،ٗ)الحار:

 .(ِ)ا مف قرب الففـ كاإللاازكلفـ لم  ذلؾ زيادة لظمتا اما ل كاير الخير كالفكااد،
ٍلنىا ي كقكلا:  أم أف اهلل تاارؾ كتعال  أنزلا لم  محمد صم  اهلل لميا كسمـ اكاسط   :أىٍنزى

 .(ّ)، كهذا مف التشريؼ كالتعظيـ لفذا الكتابااريؿ 
تنكر استففاـ تكايخا يعكد لم  المشركيف ففك يس :َأَؾَلْكُتْؿ فَُف ُمـْؽُِرونَ  كأما قكلا تعال :

نكارهـ لفذا الررآف، كفا هذا تسمي  لمرسكؿ صم  اهلل لميا كسمـ فا أف قكما حاؿ  لميفـ تكذيافـ كا 
 (ْ)ا قكاـ الساار  التا أنكرت ما ااء اا الرسؿ لميفـ السةـ.

 : َأَؾَلْكُتْؿ َفُف ُمـْؽُِرونَ   تحميل الفاصمة:

( الفمزة   .(ٓ))أنتـ( ماتدأ، )لىاي( متعمراف امنكركف"، ك)الفاء( لاطف ، لةستففاـ")أىفىأىٍنتيـٍ
  الامم  االسمي  التا تدؿ لم  الااكت كاالستررار تفيد لف طريؽ االستففاـ إنكارهـ لمحؽ ر ـ

 اميع ا دل  التا تؤيد الحؽ كتركيا.
 مناسبة الفاصمة:

الذيف التكراة،ككصففا اأنفا ضياء لممتريف  لما ايف اهلل تاارؾ كتعال  أنا آت  مكس  
ايف أيضا أف هذا الررآف الكريـ كتاب اامع لكؿ أنكاع  يتصفكف االخشي  كالخكؼ مف الرحمف،

                                                 

 .ّْٕص،ِج، أيسر التفاسير،  سعد حكمد (ُ)
 .ٖٗ/صٓمج، لمارالا كنظـ الدرر، ،ٔٗ/ْج، تفسير الايضاكم :انظر (ِ)
 .ُٗ/صُٕ/جٖمج، ير كالتنكير، الاف لاشكريرااع: التحر  (ّ)
 .ّْٕص/ٕج، لألندلسا يرااع: الاحر المحيط، (ْ)
 .ِٖٖ/صِج ،إلراب الررآف لمدلاس (ٓ)



-ِٕ- 
 

 َأَؾَلْكُتْؿ فَُف ُمـْؽُِرونَ كلذلؾ ناسب أف تأتا الفاصم  اركلا: كما فيا صةح العااد كالاةد، الخير،
     دؽ هذ  الرسال  كص استففاـ تكايخا ليايف أنفـ مع كؿ هذ  الدالاؿ لم  صدؽ هذا الررآف،

التا ستركدهـ إل  ما فيا سعادتفـ فا الدنيا كاآلخرة ينكركف كيكذاكف هذا الضياء كهذا الذكر 
 الماارؾ.
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 :[ٜٔ-ٔ٘اآليات]المقطع الثالث 
 موقف الرسل مع أقواميم بعد دعوتيم إلى عبادة اهلل

ـْ َؿبْ  قاؿ تعال : ـَّو بِِف َظودَِِغ )َوَفَؼْد آَتْقـَو إِْبَراِهقَؿ ُرْصَدُه ِم ـُ َبِقِف َوَؿْقِمِف َمو َهِذِه 40ُؾ َو ِٕ ( إِْذ َؿوَل 

و َظوـُِػقَن ) ـَ )41افتَََّمثِقُؾ افَّتِل َأْكُتْؿ ََلَ و َظوبِِدي ْؿ ِِف َوَلٍل 42( َؿوُفقا َوَجْدَكو آَبوَءَكو ََلَ ـُ ـُْتْؿ َأْكُتْؿ َوآَبوُؤ ـُ ( َؿوَل َفَؼْد 

ِظبَِغ ) ( َؿوُفقا43ُمبٍِغ ) ـَ افلَّ ًَ ِم ؼ  َأْم َأْك َْرِض افَِّذي 44َأِجْئتَـَو بِوحْلَ ْٕ ََمَواِت َوا ُؽْؿ َربُّ افسَّ ( َؿوَل َبْؾ َربُّ

ـَ ) وِهِدي ـَ افشَّ َـّ َوَأَكو َظَذ َذفُِؽْؿ ِم ـَ )45َؾَطَرُه َـِقَدنَّ َأْصـَوَمُؽْؿ َبْعَد َأْن ُتَقفُّقا ُمْدبِِري َٕ ( َؾَجَعَؾُفْؿ 46( َوَتوَّللَِّ 

ُفْؿ إَِفقِْف َيْرِجُعقَن ) ْؿ فََعؾَّ بًِرا ََلُ ـَ  َّٓ ـَ افظَّودَِِغ )47ُجَذاًذا إِ
ِ ُف َد تِـَو إِكَّ ـْ َؾَعَؾ َهَذا بِآَِلَ ( َؿوُفقا َشِؿْعـَو 48( َؿوُفقا َم

ُرُهْؿ ُيَؼوُل فَُف إِْبَراِهقُؿ ) ـُ ُفْؿ َيْشَفُدوَن )( َؿوُفقا َؾْلُتقا بِِف َظَذ أَ 51َؾًتك َيْذ ًَ 50ْظُغِ افـَّوِس َفَعؾَّ ًَ َؾَعْؾ ( َؿوُفقا َأَأْك

تِـَو َيو إِْبَراِهقُؿ ) وُكقا َيـْطُِؼقَن )51َهَذا بِآَِلَ ـَ بُِرُهْؿ َهَذا َؾوْشَلُفقُهْؿ إِْن  ـَ ( َؾَرَجُعقا إَِػ َأْكُػِسِفْؿ 52( َؿوَل َبْؾ َؾَعَؾُف 

ُؽْؿ َأْكتُُؿ اف ِء َيـْطُِؼقَن )53ظَّودُِقَن )َؾَؼوُفقا إِكَّ َٓ ًَ َمو َهُم ( َؿوَل َأَؾَتْعُبُدوَن 54( ُثؿَّ ُكؽُِسقا َظَذ ُرُءوِشِفْؿ َفَؼْد َظؾِْؿ

ْؿ ) ـُ َٓ َيُُضُّ َٓ َيـَْػُعُؽْؿ َصْقًئو َو ـْ ُدوِن اَّللَِّ َمو  ـْ ُدوِن اَّللَِّ َأَؾَل َتْعؼِ 55ِم َو َتْعُبُدوَن ِم
( َؿوفُقا 56ُؾقَن )( ُأف  فَُؽْؿ َودِ

ـْتُْؿ َؾوِظؾَِغ ) ـُ َتُؽْؿ إِْن  وا آَِلَ ُؿقُه َواْكُِصُ قِِّن َبْرًدا َوَشَلًمو َظَذ إِْبَراِهقَؿ )57َحر  ـُ ( َوَأَراُدوا بِِف 58( ُؿْؾـَو َيو َكوُر 

ـَ ) ي َْخَنِ ْٕ ْقًدا َؾَجَعْؾـَوُهُؿ ا َْرِض افَّ 61ـَ ْٕ ْقـَوُه َوُفقًضو إَِػ ا ـَو ؾِقَفو فِْؾَعوَدَِغ )( َوَكجَّ ـْ ( َوَوَهْبـَو فَُف 60تِل َبوَر

َغ ) لا َجَعْؾـَو َصوحِلِ ـُ ًي هَيُْدوَن بِلَْمِرَكو َوَأْوَحْقـَو إَِفقِْفْؿ ؾِْعَؾ 61إِْشَحوَق َوَيْعُؼقَب َكوؾَِؾًي َو ؿَّ
( َوَجَعْؾـَوُهْؿ َأئِ

َلةِ َوإِيَتوَء افزَّ  اِت َوإَِؿوَم افصَّ ْرَ ـَ )اْْلَ وُكقا َفـَو َظوبِِدي ـَ وِة َو ـَ اْفَؼْرَيِي افَّتِل 62ـَ ْقـَوُه ِم ( َوُفقًضو آَتْقـَوُه ُحْؽًَم َوِظْؾًَم َوَكجَّ

وُكقا َؿْقَم َشْقٍء َؾوِشِؼَغ ) ـَ ُْؿ  ٌَ إَِّنَّ
َبوئِ ًْ َتْعَؿُؾ اْْلَ وَك َغ )63ـَ وحِلِ ـَ افصَّ ُف ِم تِـَو إِكَّ ( َوُكقًحو 64( َوَأْدَخْؾـَوُه ِِف َرْْحَ

ـَ اْفَؽْرِب اْفَعظِقِؿ ) ْقـَوُه َوَأْهَؾُف ِم ـْ َؿبُْؾ َؾوْشتََجْبـَو َفُف َؾـَجَّ ُبقا بِآَيوتِـَو 65إِْذ َكوَدى ِم ذَّ ـَ ـَ  ـَ اْفَؼْقِم افَِّذي َكوُه ِم ( َوَكَِصْ

وُكقا َؿْقَم َشْقٍء َؾَلْؽَرْؿـَوُهْؿ َأُْجَِعَغ ) ـَ ُْؿ  ًْ ؾِقِف َؽـَُؿ اْفَؼْقِم ( َوَداُووَد َوُش 66إَِّنَّ ْرِث إِْذ َكَػَش َؾقََْمَن إِْذ َُيُْؽََمِن ِِف احْلَ

ـَ ) ْؽِؿِفْؿ َصوِهِدي ـَّو حِلُ ـُ ـَ 67َو َبوَل ُيَسب ْح ْرَكو َمَع َداُووَد اْْلِ لا آَتْقـَو ُحْؽًَم َوِظْؾًَم َوَشخَّ ـُ ْؿـَوَهو ُشَؾْقََمَن َو ( َؾَػفَّ

ـَّو َؾوظِ  ـُ ـْ َبْلِشُؽْؿ َؾَفْؾ َأْكتُْؿ َصوـُِروَن )68ؾَِغ )َوافطَّْرَ َو ْؿـَوُه َصـَْعَي َفُبقٍس فَُؽْؿ فُِتْحِصـَُؽْؿ ِم ( 71( َوَظؾَّ

ٍء َظودِِ  ـَّو بُِؽؾ  َرْ ـُ ـَو ؾِقَفو َو ـْ َْرِض افَّتِل َبوَر ْٕ ِري بَِلْمِرِه إَِػ ا يَح َظوِصَػًي ََتْ ـَ 70َغ )َوفُِسَؾْقََمَن افر  َقوضِِغ ( َوِم افشَّ

ْؿ َحوؾِظَِغ ) ـَّو ََلُ ـُ ـْ َيُغقُصقَن َفُف َوَيْعَؿُؾقَن َظَؿًل ُدوَن َذفَِؽ َو ًَ 71َم ُّ َوَأْك ـَِل افُضُّ ُف َأِّن  َمسَّ ( َوَأيُّقَب إِْذ َكوَدى َربَّ

اِْحَِغ ) ـْ ُُض  َوآَتقْـَ 72َأْرَحُؿ افرَّ َرى ( َؾوْشَتَجْبـَو َفُف َؾَؽَشْػـَو َمو بِِف ِم ـْ ـْ ِظـِْدَكو َوِذ وُه َأْهَؾُف َوِمثَْؾُفْؿ َمَعُفْؿ َرْْحًَي ِم

ـَ ) ـَ )73فِْؾَعوبِِدي وبِِري ـَ افصَّ ؾٌّ ِم ـُ ـَ 74( َوإِْشََمِظقَؾ َوإِْدِريَس َوَذا افْؽِْػِؾ  ُْؿ ِم تِـَو إَِّنَّ ( َوَأْدَخْؾـَوُهْؿ ِِف َرْْحَ

َغ ) وحِلِ ًَ  ( َوَذا افـُّقِن إِْذ َذَهَى 75افصَّ َّٓ َأْك َٓ إَِفَف إِ ـْ َكْؼِدَر َظَؾْقِف َؾـَوَدى ِِف افظُُّؾََمِت َأْن  َـّ َأْن َف ُمَغوِوبًو َؾَظ

ـَ افظَّودَِِغ ) ًُ ِم ـْ ـُ َذفَِؽ ُكـِْجل اْدُْمِمـَِغ )76ُشْبَحوَكَؽ إِِّن   ـَ ـَ اْفَغؿ  َو ْقـَوُه ِم و 77( َؾوْشتََجْبـَو َفُف َوَكجَّ ِريَّ ـَ إِْذ ( َوَز
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ًَ َخْرُ اْفَقاِرثَِغ ) َٓ َتَذْرِِّن َؾْرًدا َوَأْك ُف َرب   ُْؿ 78َكوَدى َربَّ ( َؾوْشتََجْبـَو فَُف َوَوَهْبـَو َفُف َُيَْقك َوَأْصَؾْحـَو فَُف َزْوَجُف إَِّنَّ

وُكقا َفـَو َخو ـَ اِت َوَيْدُظقَكـَو َرَؽبًو َوَرَهبًو َو ْرَ وُكقا ُيَسوِرُظقَن ِِف اْْلَ ًْ َؾْرَجَفو َؾـََػْخـَو  (81ِصِعَغ )ـَ َوافَّتِل َأْحَصـَ

ـْ ُروِحـَو َوَجَعْؾـَوَهو َواْبـََفو آَيًي فِْؾَعوَدَِغ )  .(80ؾِقَفو ِم

 

ـَّو بِِف َظودَِِغ ) :قال تعالى -8ٕ ـُ ـْ َؿْبُؾ َو َبِقِف َوَؿقْ 40َوَفَؼْد آَتْقـَو إِْبَراِهقَؿ ُرْصَدُه ِم ِٕ ِمِف َمو َهِذِه افتَََّمثِقُؾ ( إِْذ َؿوَل 

و َظوـُِػقَن ) ـَ )41افَّتِل َأْكتُْؿ ََلَ و َظوبِِدي ْؿ ِِف َوَلٍل ُمبٍِغ 42( َؿوُفقا َوَجْدَكو آَبوَءَكو ََلَ ـُ ـُْتْؿ َأْكتُْؿ َوآَبوُؤ ـُ ( َؿوَل َفَؼْد 

ِظبَِغ )43) ـَ افلَّ ًَ ِم ؼ  َأْم َأْك َـّ َوَأَكو ( 44( َؿوُفقا َأِجْئَتـَو بِوحْلَ َْرِض افَِّذي َؾَطَرُه ْٕ ََمَواِت َوا ُؽْؿ َربُّ افسَّ َؿوَل َبْؾ َربُّ

ـَ ) وِهِدي ـَ افشَّ ـَ )45َظَذ َذفُِؽْؿ ِم َـِقَدنَّ َأْصـَوَمُؽْؿ َبْعَد َأْن ُتَقفُّقا ُمْدبِِري َٕ  .7٘-ٔ٘آٌة (46( َوَتوَّللَِّ 

 المعنى المغوي:
ٍمًؽ اآلدماّْ "التماايؿ: امع ًتٍمااؿ، كهك الصك  ، ييشىاَّا اخى شىبو رةي المصنكل ي مف ريخاـو أك نحاسو أك خى

 .(ُ)ك يًر  مف الحيكانات"
 (ِ)"ا كالسفاغالفدل كسداد الرأم، كيرااما ال -ففتح اضـ فسككف، كافتح -"الرشد

 المعنى اإلجمالي:
، مع قكما، كحكار  معفـ كنراشا اشكؿ كدم تتحدث هذ  اآليات لف قص  إاراهيـ 

فراؿ: "كاهلل لرد ألطينا إاراهيـ هيدا  كصةحا إل  كاك  الخير فا الديف كالدنيا مف صغر  حيث 
كفرنا  لمنظر كاالستدالؿ إل  كحداني  ذم الاةؿ لالميف أنا أهؿه لما آتينا  مف الفضؿ كالناكة، كهذا 

لمشركيف ما هذ  ا صناـ كقكما ا ايافه لمرشد الذم أيكتيا ًإاراهيـ مف صغر  أم حيف قاؿ  ايا آزر
التا أنتـ مريمكف لم  لاادتفا؟ كفا قكلا }مىا هذ  التماايؿ{ تحريره لفا كتصغيره لشأنفا كتااهؿ افا 

لرد كنتـ  مع لمما اتعظيمفـ لفا، فردكا قااميف: نعادها ترميدان  سةفنا، كيرد لميفـ إاراهيـ 
عاادتكـ ًإياها ًإذ ها امادات ال تنفع كال تضر كأسةفكـ الذيف لادكا هذ  ا صناـ فا خطأو اٌيف ا

كال تسمع. كاستعظمكا ًإنكار  لميفـ، كاستاعدكا أف يككف ما هـ لميا ضةالن، كاكَّزكا أف ما قالا 
لم  سايؿ المزاح ال الاد فأضرب لف قكلفـ كأخار أنا اادّّ فيما قاؿ  ير اللب، قاؿ راكـ 

رض الذم خمرففَّ كأادلففَّ ال هذ  ا صناـ المزلكم  كأنا الادير االعاادة هك ربُّ السماكات كا 
شاهد لمًَّا االكحداني  االاراهيف الراطع  كالحاج الساطع  كالشاهد الذم ترطع اا الدَّلاكل كأقسـي ااهلل 

 .(ّ) مكرفَّ اآلفتكـ كأحتالفَّ فا كصكؿ الضر إليفا اعد ذهااكـ لنفا إل  ليدكـ"
                                                 

 .ُٖٔ/صٖج، الدر المصكف، لمسميف الحماا (ُ)
 .ِٖ/صّج، الاف لاشكر لتنكير،التحرير كا (ِ)
 .ِْْ/صِج، صفكة التفاسير، لمصااكنا (ّ)
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ـَ َوَتوَّللَِّ  :تحميل الفاصمة َـِقَدنَّ َأْصـَوَمُؽْؿ َبْعَد َأْن ُتَقفُّقا ُمْدبِِري َٕ  : 
"هذا شركع فا تأكيد الطرير  الفعمي  أك الدليؿ العمما كما يراؿ، ؼ)الكاك( لاطف ، ك)التاء( تاء 
الرسـ، كالاار كالماركر متعمراف افعؿ محذكؼ تردير  أقسـ، ك)الةـ( اكاب الرسـ، ك)أكيدف( فعؿ 

انا لم  الفتح لكاكب تككيد  انكف التككيد الاريم  كفالما ضمير مستتر تردير  أنا، مضارع م
، ك)أف( كما فا حيزها مصدر مؤكؿ (كيدف) ك)أصنامكـ( مفعكؿ اا، ك)اعد( ظرؼ متعمؽ ب

 .(ُ)مضاؼ إل  الظركؼ، ك)مداريف( حاؿ أم تعكدكا إل  ماتمعاتكـ"
 لم  لـز إاراهيـ  الامم  مؤكد االرسـ، كالـ التككيد لتؤكد لم  الرياـ لم  ما أخارهـ اا 

 مناسبة الفاصمة:
الارهاف لم  إااات اإللا الحؽ، أتاعا الارهاف لم  إاطاؿ الااطؿ  "لما أقاـ إاراهيـ 

كلما كاف لزما لم  إيراع الكيد فا اميع الزماف الذم يرع فيا تكليفـ فا أٌم ازء ، فراؿ: )كتاهلل(
ااٌر فراؿ: )اعد أف تكلكا( أم تكقعكا التكلا لنفا، كحرؽ مراد  اركلا: تيسر لا منا، أسرط ال

 .(ِ))مداريف("
ُفْؿ إَِفْقِف َيْرِجُعقَن ) :قال تعالى -ٜٕ ْؿ َفَعؾَّ بًِرا ََلُ ـَ  َّٓ ـَ 47َؾَجَعَؾُفْؿ ُجَذاًذا إِ

ِ ُف َد تِـَو إِكَّ ـْ َؾَعَؾ َهَذا بِآَِلَ ( َؿوُفقا َم

ُرُهْؿ ُيَؼوُل َفُف إِْبَراِهقُؿ )( َؿو48افظَّودَِِغ ) ـُ ُفْؿ 51ُفقا َشِؿْعـَو َؾتًك َيْذ ( َؿوُفقا َؾْلُتقا بِِف َظَذ َأْظُغِ افـَّوِس َفَعؾَّ

 .ٔٙ-8٘آٌة (50َيْشَفُدوَن )

 المعنى المغوي:
المضمـك ،تاسـ لمشاء المكسر كالحطاـ كالرفات كالفتات امعن  الشاء المحطـ كالمفت"اذاذا: 
 .(ّ)"اذة االضـ، كالمكسكر امع ًاذاذة االكسر، كالمفتكح مصدرامع اذ

 المعنى اإلجمالي:
 لم  تحطيـ ا صناـ، ادأ فعة اما قرر "اـ انصرؼ إاراهيـ  اعد أف لـز إاراهيـ   

، فكاد ا صناـ كاقف ، اترتيب، ا كار منفا فا صغر،  إل  ايت أصنامفـ كحد ، فدخؿ كمعا قدـك
ذلؾ اليكـ ايف يدم ا صناـ تاركا افا، ليأكمكها اعد لكدتفـ مف العيد،  فـ فاكقد كضعكا أطعمت

فانرٌض لميفـ إاراهيـ ضراا اذلؾ الردكـ، كهٌشمفا، حت  أفسد أشكالفا كمفا، حاشا الكاير، فإنا 
يماأ  تركا احالا، كلٌمؽ الردكـ فا يد ، كخرج لنفا، لعؿ هؤالء الكانييف يراعكف إل  الكاير الذم

كقد لٌمؽ الردـك فا يد ، فيتايف لفـ أنا لااز ال يستطيع فعؿ شاء، كأنفـ اعاادة  ا لادة،إلي
 ف ااهمكف.ك ا صناـ مغركر 

                                                 

 .ِّٗ/صٔج ،شإلراب الررآف كايانا، لمدركي (ُ)
 .ّْٕ/صُِج، نظـ الدرر، لمارالا (ِ)
 .ُّٕ/صٖج، الدر المصكف، لمسميف الحماا (ّ)
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ـٍ كنحك  مف الكةـ الذم يخاطب اا العرةء: معامم  لألصناـ احاؿ مف  عىمىفي كقكلا تعال : فىاى
تكخيا منا أف يعرب ذلؾ منفـ يعرؿ، مف حيث كانت تعاد، كتنزؿ منزل  مف يعرؿ، أم فعؿ هذا كما 

ل  شرلا، كيحتمؿ لكدة إل  الكسر المتركؾ، أك إل  الصنـ ا كار  (ُ)"راع  إليا كا 
ُفْؿ َيْشَفُدونَ  :تحميل الفاصمة  : َفَعؾَّ

 .(ِ)"كامم  لعؿ مستأنف  ،كالامم  خار لعؿ ،مضارع كفالما (يىٍشفىديكفى ) ،لعؿ كاسمفا (لىعىمَّفيـٍ ")
 التراا لتايف رااء إاراهيـ  لعؿ التا تفيد .فا أف يفتدم قكما اعد رؤيتفـ لاز ا صناـ 

 :مناسبة الفاصمة
ارااا لم  كايرهـ، ناسب  لما ايف اهلل تعال  لـز إاراهيـ  كفعما فا تحطيـ ا صناـ، كا 

ُفْؿ َيْشَفُدونَ أف تأتا الفاصم  ماين  لردة فعمفـ، فراؿ تعال :  هذا الفعؿ، أك أنا فعؿ ااآللف   َفَعؾَّ
أنا ذكرها اسكء، فيككف ذلؾ مسك ان  خذ  اذلؾ، أك يشفد افعما اعضفـ،  ف الشاء إذا حضر 

أف يايف ما هـ  كانت أحكالا االذكر أكل  منفا إذا كاف  اااان، ككاف هذا ليف ما قصد  الخميؿ 
 .(ّ)"لميا مف كاضح الافؿ المتضمف قم  العرؿ

تِـَو َيو إِْبَراِهقُؿ )َؿوُفقا َأأَ  :قال تعالى -ٖٓ ًَ َهَذا بِآَِلَ ًَ َؾَعْؾ بُِرُهْؿ َهَذا َؾوْشَلُفقُهْؿ إِْن 51ْك ـَ ( َؿوَل َبْؾ َؾَعَؾُف 

وُكقا َيـْطُِؼقَن ) ُؽْؿ َأْكُتُؿ افظَّودُِقَن )52ـَ  ( ُثؿَّ ُكؽُِسقا َظَذ ُرُءوِشِفْؿ َفَؼْد 53( َؾَرَجُعقا إَِػ َأْكُػِسِفْؿ َؾَؼوُفقا إِكَّ

ِء َيـْطُِؼقَن ) َٓ ًَ َمو َهُم  .٘ٙ-ٕٙآٌة  (54َظؾِْؿ

 المعنى المغوي:
: الرمب يراؿ: نكس رأسا كنكسا مخففا كمشددا أم: ط أطأ  حت  صار ألة  "النٍَّكسي كالتٍَّنكيسي

 .(ْ)أسفما"
 المعنى اإلجمالي:

فااء السؤاؿ كقكما الذيف رأكا ما فعما اأصنامفـ،  تشفد هذ  اآليات حكارا ايف إاراهيـ 
قاؿ لفـ كلندما سألك ،" المتكقع اعد رؤيتفـ المعاد المفدـ مف فعؿ هذا اآلفتنا، كتذكركا إاراهيـ 

ف الذم حطـ ا صناـ هك الصنـ ا كار، كطمب إليفـ أف يسألكا هذ  ا صناـ : إإاراهيـ متفكمان 
ؽ.)ككانت  اي  إاراهيـ أف ذا إف كاف لفـ لساف ينطا، همفطاآللف  لتدلفـ لم  مف فعؿ هذا افا كح

 ليعتًرؼ الناس أماـ الحفؿ العظيـ أف ا صناـ حاارة ال تنطؽ، كأنفا لـ تستطع أف تمنع مف التد

                                                 

 .ُِٗٓ/صِج، التفسير الكسيط، لكها  الزحيما (ُ)
 .َِٗ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ِ)
 .َْْ/صُِج، نظـ الدرر، لمارالا (ّ)
 .ُٕٗ/صٖج، الدر المصكف، لمسميف الحماا (ْ)
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ؤكسفـ إل  ا رض، اـ قالكا كا ر فأدركت الركـ حيرة مف مرال  إاراهيـ، فنكس (،عمتافلميفا مف الرياـ ا
؟"لفال تنطؽ، فكيؼ نسأة نفـ حاار أ إلاراهيـ: إنؾ تعمـ ـٍ

كهذا هك الرد المتكقع مف أناس همشكا  (ُ)
   لركلفـ، كلـ يتداركا كلـ يعطكا أنسفـ حت  فرص   ف يركا اآليات الاينات لم  صدؽ دلكة 

 .إاراهيـ 
ِء َيـْطُِؼقَن  :تحميل الفاصمة َٓ ًَ َمو َهُم  :َفَؼْد َظؾِْؿ

فعؿ كفالؿ، كالخطاب إلاراهيـ، ")الةـ( اكاب لمرسـ المحذكؼ، ك)قد( حرؼ تحريؽ، ك)لممت( 
كالامم  معمكؿ لركؿ محذكؼ فا مكضع الحاؿ، ك)ما( نافي  حاازي ، ك)هؤالء( اسمفا كامم  
ينطركف خارها، كامم  )ما هؤالء ينطركف( فا مكضع المفعكليف لعممت، أك فا مكضع المفعكؿ 

 .(ِ)الكاحد إف كانت لممت امعن  لرفت"
 رؼ التحريؽ قد، تؤكد لم  تحرؽ لمـ هؤالء اأف آلفتفـ ال رااء الامم  الفعمي  المتضمن  لح

 مف نطرفا ففا حاارة صماء.
 :مناسبة الفاصمة

ا دل  كالاراهيف لم  صدؽ دلكتا، كلم  لاز ا صناـ التا يتخذها  لما قدـ إاراهيـ 
، ؤكدة لم  لاز ا صناـ لم  لسم تعال ، ناسب أف تأتا الفاصم  قكما آلف  مف دكف اهلل اف الرـك

ِء َيـْطُِؼقنَ فراؿ تعال :  َٓ ًَ َمو َهُم ليايف أنفـ مع رؤيتفـ الحؽ اأـ ألينفـ، كمعرفتفـ  َفَؼْد َظؾِْؿ
 احرااؽ ا مكر إال أنفـ ما زالكا لم  كفرهـ كلنادهـ.

َٓ يَ قال تعالى: -ٖٔ َٓ َيـَْػُعُؽْؿ َصْقًئو َو ـْ ُدوِن اَّللَِّ َمو  ْؿ )َؿوَل َأَؾَتْعبُُدوَن ِم ـُ ( ُأف  َفُؽْؿ َودَِو َتْعُبُدوَن 55ُُضُّ

ـْ ُدوِن اَّللَِّ َأَؾَل َتْعِؼُؾقنَ   .7ٙ-ٙٙآٌة ِم

 المعنى المغوي:
 (ّ")"أؼ: كمم  تدؿ لم  أف قاامفا متضار متألـ مف أمر ما

"كها اسـ فعؿ داؿ لم  الضار،كهك منركؿ مف صكرة تنفس المتضار لضيؽ نفسا مف 
 (ْ)سم  تنكيف التنكير كالمراد اا التعظيـ،أم ضارا قكيا لكـ".الغضب،كتنكيف أؼ ي
 المعنى اإلجمالي:

فيركؿ  يايف اهلل تعال  فا هذ  اآلي  رد إاراهيـ لميا السةـ لم  قكما كهك رد حكيـ مرنع،
ؿْ  تعال : ـُ َٓ َيُُضُّ َٓ َيـَْػُعُؽْؿ َصْقًئو َو ـْ ُدوِن اَّللَِّ َمو  لركما  كهذا إنكار مف إاراهيـ  َؿوَل َأَؾتَْعُبُدوَن ِم

                                                 

 .ِْٕٓ/صُج، دأيسر التفاسير،  سعد حكم (ُ)
 .ّّٓ/صٔج، لمدركيش إلراب الررآف كايانا، (ِ)
 .ِْٖٓ/صُٕ/جّمج، لعاد الحميد كشؾ فا رحاب التفسير، (ّ)
 .َُْ/صُٕ،جٖمج، الاف لاشكر التحرير كالتنكير، (ْ)
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كيتخذكنفا آلف  يعادكنفا  ال تنفع كال تضر، أنفـ كيؼ يعادكف أصنامان  اعد أف أقركا اضعؼ آلفتفـ،
كهذ  اآللف    ف اإللا ياب أف يككف متصفا اصفات الكماؿ ال يشكاا أم نرص كاف، مف دكف اهلل،

 .(ُ)ال تستطيع أف تدفع حت  لف نفسفا الضر
ذلؾ لما رأل إصرارهـ لم  لاادتفـ لفذ  ا صناـ أضار  ما رأل مف اااتفـ لم   اـ اعد

لاادتفا اعد انرطاع لذرهـ،ككضكح الحؽ اا دل  الراطع  لم  ضعففـ كقم  حيمتفـ،كلدـ 
 . (ِ)استطالتفـ ذكد الضر لف أنفسفـ

الكفر الذم ال يركج إال "أم أفة تتداركف ما أنتـ فيا مف الضةؿ ك  :أىفىةى تىٍعًرميكفى  كقكلا:
فمف حركـ  كحنكتكـ تاارب ا ياـ، كأنتـ الشيكخ الذيف لشتـ الزماف حمك  كمر ، لم  ااهؿ فاار،

 (ّ)كتفتدكف اعد الغا كالعم " أف تعاكدكا الرأم لعمكـ ترشدكف اعد الضةؿ،
 :َأَؾَل َتْعِؼُؾقنَ  :تحميل الفاصمة

الفاء( لاطف  لم  محذكؼ، ك)ال( نافي ، ك)تعرمكف( فعؿ ")أفة( الفمزة لةستففاـ اإلنكارم، ك)
 .(ْ)مضارع كالكاك فالؿ"

.الامم  الفعمي  تنفا رااح  لركلفـ، كاالستففاـ اإلنكارم يؤكد ذلؾ 
 مناسبة الفاصمة:

، كفساد لاادتفـ  لما ذكر اهلل تعال  لم  لساف نايا إاراهيـ لميا السةـ ضةؿ هؤالء الرـك
الارهاف الساطع،كاعد أف اكتشفكا كلرفكا اأـ ألينفـ أف هذ  اآللف  التسمف كال تغنا االدليؿ الراطع،ك 

صرارهـ لم  لنادهـ،ناسب أف تأتا الفاصم  اركلا:  َأَؾَل َتْعِؼُؾقنَ مف اكع،كال تنفع كال تضر،كا 
 ردهـ.ليايف أنفـ الزالكا فا الضةؿ كالكفر كالعناد ر ـ اآليات كالدالاؿ الكاضح  لم  فساد معت

ـُْتْؿ َؾوِظؾَِغ ) :قال تعالى -ٕٖ ـُ َتُؽْؿ إِْن  وا آَِلَ ُؿقُه َواْكُِصُ قِِّن َبْرًدا َوَشَلًمو َظَذ 57َؿوُفقا َحر  ـُ ( ُؿْؾـَو َيو َكوُر 

ـَ )58إِْبَراِهقَؿ ) ي َْخَنِ ْٕ ْقًدا َؾَجَعْؾـَوُهُؿ ا ـَ  .7ٓ-8ٙآٌة(61( َوَأَراُدوا بِِف 

 المعنى اإلجمالي:
سكاتا،  ياس قكـ إاراهيـ  لندما مف الاداؿ معا، "كأليتفـ الحيؿ كمفا فا إاراهيـ كا 

كضاقت لميفـ ا رض اما رحات ما كاف منفـ إال أف قالكا: ال ينفعا أادا إال المكت، كال يريحنا 
منا إال إهةكا، كليكف هةكا لم  أفظع صكرة، كاأقاح شكؿ، كهك إحراقا االنار فإذا تـ ذلؾ كاف 

 فافعمكا هذا. النصر كآللفتكـ الفكز، إف كنتـ فالميف شياا حران لكـ 
                                                 

 .ََُ/صْج، انظر: تفسير الايضاكم (ُ)
 .ُٖٔ/صِِج، لمرازم انظر: التفسير الكاير، (ِ)
 .ِّْٗ/صُٕ،جّمج، لعاد الحميد كشؾ فا رحاب التفسير، (ّ)
 .ّّٓ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ْ)
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الذم تكفؿ لعااد  كخاص  ا ناياء االحفظ كالرلاي  كالكةءة كالمعكن  أا  إال  كلكف اهلل
لم  إاراهيـ فمـ يشعر إاراهيـ  كسةمان  نصر إاراهيـ كحفظا مف النار، فراؿ اهلل: يا نار ككنا اردان 

اؿ ظؿ يساح احمد اهلل، كيشكر فضؿ اهلل الذم ال ينسا  حت  خات النار كلـ يؤلما  اشاء أادان 
 .(ُ)يمس اسكء. كهكذا تككف لناي  اهلل كرلايتا لألناياء كا كلياء كالصالحيف مف لااد "

و َفـَـُِْصُ :كهذ  اآليات تايف أف اهلل تعال  ينصر رسما فا كؿ زماف كمكاف، يركؿ تعال  إِكَّ

َْصَفوُد ُرُشَؾـَو َوافَّ  ْٕ ْكَقو َوَيْقَم َيُؼقُم ا َقوِة افدُّ ـَ آَمـُقا ِِف احْلَ  .(ُٓ) افر: ِذي
ـَ  : تحميل الفاصمة ي َْخَنِ ْٕ ْقًدا َؾَجَعْؾـَوُهُؿ ا ـَ  :َوَأَراُدوا بِِف 

    ")كىأىراديكا ًاًا كىٍيدان( الامم  مف الفعؿ كالفالؿ كالمفعكؿ اا معطكف  لم  قالكا، ك)اا( متعمراف
 ) ـي( فعؿ ماض كفالؿ كمفعكلا ا كؿ، كالامم  معطكف  االفاء، )اٍ ىٍخسىًريفى عىٍمناهي     اأرادكا، )فىاى

 .(ِ)مفعكؿ اا ااف"
 عؿ الماضا يدؿ لم  فالامم  الفعمي  تدؿ لم  نفاذ أمر اهلل افـ، اعد تخطيطفـ لما أرادكا، فال

 تحرؽ خسارتفـ.
 مناسبة الفاصمة:

يـ لم  إحراقا، كنفذكا ما لزمكا لميا، كاعد أف ظفرت نصرة اهلل لنايا لما لـز قكـ إاراه
ـَ ، ناسب أف تأتا الفاصم :إاراهيـ  ي َْخَنِ ْٕ ْقًدا َؾَجَعْؾـَوُهُؿ ا ـَ ليايف نتيا  ما أقدمكا  َوَأَراُدوا بِِف 

ـي اٍ ىٍخسىًريفى  لميا، كنتيا  كفرهـ، "فأىراديكا ًاًا كىٍيدان مكرا لظيما فا اإلضرار اا كمغمكايتا عىٍمناهي فىاى
لم  أنا  قاطعان  ارهانان  كفعةن  أم أخسر مف كؿ خاسر حيث لاد سعيفـ فا إطفاء نكر الحؽ قكالن 

  الرتفاع دراتا  لم  الحؽ كهـ لم  الااطؿ كمكااان "كاستحراقفـ  شد العذاب(ّ). 
َْرِض افَّ  :قال تعالى -ٖٖ ْٕ ْقـَوُه َوُفقًضو إَِػ ا ـَو ؾِقَفو فِْؾَعوَدَِغ )َوَكجَّ ـْ ( َوَوَهْبـَو َفُف إِْشَحوَق َوَيْعُؼقَب 60تِل َبوَر

َغ ) لا َجَعْؾـَو َصوحِلِ ـُ اِت َوإَِؿوَم 61َكوؾَِؾًي َو ْرَ ًي هَيُْدوَن بَِلْمِرَكو َوَأْوَحْقـَو إَِفقِْفْؿ ؾِْعَؾ اْْلَ ؿَّ
( َوَجَعْؾـَوُهْؿ َأئِ

َلِة َوإِيَتوَء افزَّ  ـَ افصَّ وُكقا َفـَو َظوبِِدي ـَ وِة َو  .7ٖ-7ٔآٌةـَ

 المعنى المغوي:
"يفدكف اأمرنا:أم يرشدكف الناس كيعممكنفـ ما اا كمالفـ كنااتفـ كسعادتفـ اإذف اهلل تعال ،حيث 

 اعمفـ رسة مامغيف.

                                                 

 .هػُُّْ-، الطاع : العاشرة ايركت –الناشر: دار الايؿ الاديد ،ّْٓ/ صِج، التفسير الكاضح، لحاازم (ُ)
 .ُِٗ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ِ)
 ايركت، –ي  المحرؽ: لما لاد الاارم لطي ، الناشر: دار الكتب العمم ،ٕٔ/صٗج، ركح المعانا، لأللكسا (ّ)

 .هػُُْٓالطاع : ا كل ، 
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 .(ُ)ككانكا لنا لااديف: خاشعيف مطيعيف قااميف اأمرنا"
 المعنى اإلجمالي:

 :فيركؿ تعال  ل  فا هذ  اآلي  كظيف  ا ناياء فا هذ  ا رض،يايف اهلل تاارؾ كتعا

ًي هَيُْدوَن بَِلْمِرَكو ؿَّ
 :"أم اعمناهـ رؤساء يفتدل افـ فا الديف اما ألطاهـ مف الناكة،َوَجَعْؾـَوُهْؿ َأئِ

إذا كانت إمامتا ظاهرة ال يصحافا صةح  كلما كاف اإلماـ قد يدلك إل  الردم كيصد لف الفدل،
 (.ِ)أم يدلكف إلينا مف كفرنا  لمفداي " يىٍفديكفى  احترز لف ذلؾ اركلا: ف،ااط

 .(ّ)"ففـ يفدكف الناس إل  ديننا اأمرنا إياهـ اإرشاد الخمؽ،كدلاافـ إل  التكحيد"
اِت :كقكلا تعال  ْرَ هذ  دليؿ لم  اختصاصفـ لميفـ السةـ  َوَأْوَحْقـَو إَِفْقِفْؿ ؾِْعَؾ اْْلَ

يتاء االناكة،كحا فـ الناس لم  فعؿ الخيرات اميعا، اـ فصؿ ساحانا هذ  الخيرات اإقاـ الصةة،كا 
ـَ :الزكاة _كهك مف لطؼ الخاص لم  العاـ لمتفضيؿ_ .كقكلا تعال  وُكقا َفـَو َظوبِِدي ـَ أم أنفـ :َو

 (ْ)يفعمكف ما يأمركف اا  يرهـ فأقكالفـ كأفعالفـ.
وُكقا َفـَو َظوبِ و :تحميل الفاصمة ـَ ـَ  :ِدي

 (ٓ)"ككانكا: )الكاك( لاطف ، ككانكا :كاف كاسمفا، ك)لااديف( خارها، ك)لنا( متعمراف اعااديف"
 . الفعؿ الماضا يايف تحرؽ كقكع أمر العاادة مف أنااء اهلل تعال 

 مناسبة الفاصمة:
عمفـ كا لما أنعـ اهلل تعال  لم  أنايااا لميفـ السةـ االذري  الصالح  ااستااا  دلكاتفـ،

ككماؿ ا خةؽ ففك  ككيؼ أنفـ مكصكفكف االصةح، أناياء يفتدم الناس افـ كيأتمركف اأمرهـ،
ـَ  كلذلؾ ناسب أف يختـ اركلا تعال : تعال  قد ألطاهـ حرفـ، وُكقا َفـَو َظوبِِدي ـَ ككأنفا نتيا  لما  و

ا كيككنكا اذلؾ قد كفكا حؽ ألطا  اهلل تعال  لفـ مف الخيرات فكاف لزاما لميفـ أف يعادك  حؽ لاادت
 العاد مع راا.

                                                 

حكـ، المدين  المنكرة، المممك  الناشر: مكتا  العمـك كال، ِْٖ/صّمج،  اا اكر الازاارم أيسر التفاسير،( ُ)
 .ـََِّهػ/ُِْْالعراي  السعكدي ، الطاع : الخامس ، 

 .ٖٗ/صٓمج، لمارالا نظـ الدرر، (ِ)
اراهيـ أطفيش، الناشر : دار الكتب َِِ/صُُج، مررطاال الاامع  حكاـ الررآف،( ّ) ، حريؽ : أحمد الاردكنا كا 

 .ـُْٔٗ -ػ هُّْٖلطاع  : الااني  ، الراهرة، ا –المصري  
 .ٖٗ/صٓمج ،، كنظـ الدرر، لمارالاَُُ/صْج ،متفسير الايضاك  :انظر (ْ)
 .ّّٖ/صٔج ،إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ٓ)
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وُكقا:قال تعالى -ٖٗ ـَ ُْؿ  ٌَ إَِّنَّ
َبوئِ ًْ َتْعَؿُؾ اْْلَ وَك ـَ ـَ اْفَؼْرَيِي افَّتِل  ْقـَوُه ِم َؿْقَم  َوُفقًضو آَتقْـَوُه ُحْؽًَم َوِظْؾًَم َوَكجَّ

 .7ٗآٌة  َشْقٍء َؾوِشِؼغَ 

 المعنى المغوي:
،أم ألط "آتينا  حكما كلمما: ككؿ هذا يدخؿ تحت الناكة  كفرفا فا الديف، ينا  فصة ايف الخصـك

 كالرسال .
ا لماؿ الخايا  التا يسترذرها أرااب الفطر  كالمكاط ك ير  مف المفاسد، كالخاااث: تعمؿ الخاااث:

 السميم .
 .أم لصاة متمرديف لف الشرع فاسريف:
 (ُ)ها سدـك التا اعث إليفا لكطا" الرري :

 جمالي:المعنى اإل
كاف  كهك لكط اف هاركف اف آزر، ،فا هذ  اآلي  لطؼ اهلل تاارؾ كتعال  اذكر لكط 

 أم الحكم  التا ياب فعمفا، َوُفقًضو آَتْقـَوُه ُحْؽًَم َوِظْؾًَم  فراؿ تعال : كاتاعا، قد آمف اإاراهيـ 
 ككف اا كهك العمـ،كلما ذكر الحكـ ذكر ما ي أك حسف الفصؿ ايف الخصـك فا الرضاء أك الناكة،

 .(ِ)أم أنا كاف فريفا يعمـ حرااؽ ا مكر
ـَ اْفَؼْرَييِ  كقكلا: ْقـَوُه ِم أك مف  أم أف اهلل تاارؾ كتعال  خمصا مف أهؿ الرري ، :َوَكجَّ

 (ّ)العذاب الذم حؿ افـ
ٌَ كقكلا تعال : َبوئِ تا ها فاستحركا النار ال ك ير ذلؾ مف الطغياف، االذكراف، :َتْعَؿُؾ اْْلَ

ُْؿ  اـ لمؿ ذلؾ اركلا: أمر المؤلمات اما ارتكاكا مف الشفكة المحظكرة لعدهـ لفا أحم  الممذات، إَِّنَّ

وُكقا َؿْقَم َشْقٍء َؾوِشِؼغَ  َؿْقَم  كقاؿ: أم أنفـ كانكا مف شرار الناس يفعمكف ما هك ضار اغيرهـ، :ـَ

 (ْ)ؾ خارايف لف طال  اهلل كلاادتا:خصفـ اا النفماكفـ فا ا لماؿ السيا ،كهـ اذلَشْقءٍ 

وُكقا َؿْقَم َشْقٍء َؾوِشِؼغَ  :تحميل الفاصمة ـَ ُْؿ   :إَِّنَّ
ف اسمفا، كامم  كانكا خارها، ك)قكـ( خار كانكا، ك)سكء(  "كامم  إنفـ تعميمي  ال محؿ لفا، كا 

"  .(ٓ)مضاؼ لركـ، ك)فاسريف( صف  لرـك

                                                 

 /ُٕج /ّمج ،لعاد الحميد كشؾ ، كفا رحاب التفسير،ِْٖ/صّمج ،أيسر التفاسير،  اا اكر الازاارم (ُ)
 .ِْٖٓص

ا رحاب ، كفَُٖ/صِِج، كالتفسير الكاير، لمرازم ،ّْٓص/ٕج، انظر: الاحر المحيط، لألندلسا (ِ)
 .ِْٓٗ/ صُٕ/ جّمج ،التفسير، لعاد الحميد كشؾ

 .ّْٓ/صٕج، لألندلسا الاحر المحيط، (ّ)
 .ٗٗ/صٓمج، لمارالا نظـ الدرر، (ْ)
 .ّّٖ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ٓ)
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 رؽ فسؽ كسكء قـك لكط، كأنفا صف  مةزم  لفـ.حرؼ التككيد إف كالفعؿ الماضا يؤكداف تح 
 مناسبة الفاصمة:

لفدايتفـ   ككيؼ أنا أرسؿ إليفـ لكطان  لما ذكر اهلل تاارؾ كتعال  تفضما لم  لااد ،
رشادهـ إل  ما فيا خيرهـ كصةحفـ، ككيؼ أنا ناا  مف قكما  تفضما لم  لكط  ذكر أيضان  كا 

وُكقا َؿْقَم َشْقٍء َؾوِشِؼغَ :اسب أف يختـ اركلا تعال كلذلؾ ن الذيف اتصفكا اأسكأ الصفات، ـَ ُْؿ  ككأنا  إَِّنَّ
 لاعدهـ لف الحؽ كانغماسفـ الشديد فا أفعالفـ الااطم . منفـ، تعميؿ لنااة لكط 

غَ  :قال تعالى -ٖ٘ وحِلِ ـَ افصَّ ُف ِم تِـو إِكَّ  .7٘آٌة َوَأْدَخْؾـوُه ِِف َرْْحَ

 المعنى اإلجمالي:
مف صفات لكط التا ذكرها فا اآلي  الساار ، كها الصةح،  ل تعال  صف  أخر يذكر اهلل

ليٍطفىاي  تىاي كى ٍف يىٍستىًحرُّكفى رىٍحمى ٍممىً  مى عىؿى اهللي ليكطان ًفا اي كهذا ما كاف سااا فا نيما رحم  اهلل تعال ، "فاى
فىاي اهللي تىعىالى  اً  . كىكىصى ا ي ًمٍف الرىٍكـ الفىاًسًريفى ـٍ ًمٍف فىنىاَّ اًلًحيفى الًذيف سىاىرىٍت لىفي أىنَّاي كىافى ًمٍف ًلاىاًدً  الصَّ

ٍسنى " ـي الحي اًّْف رى
(ُ) 

غَ  :تحميل الفاصمة وحِلِ ـَ افصَّ ُف ِم  :إِكَّ
")إف( كاسمفا كالاار كالماركر متعمراف االخار، كامم  إنا مف الصالحيف تعميمي  ال محؿ لفا مف 

 .(ِ)اإللراب"
  إف يؤكد لم  صةح سريرة لكط حرؼ التككيد  فما هك إال ناا مف لند اهلل تعال ، 

 مناسبة الفاصمة:
لما ذكر اهلل تعال  صف  قكـ لكط كذلؾ اأنفـ قكـ سكء فاسريف، ناسب أف تأتا الفاصم  

غَ   اركلا تعال : وحِلِ ـَ افصَّ ُف ِم  ،نفسا، كأنا أهؿ ليككف داخة فا رحمتا  لتايف صف  لكط  إِكَّ
كأف اإلنساف الصالح ينايا اهلل اعمما كصةح أمر  مف ايـ قكما الفاسريف، كفا هذا دليؿ لم  أف 

 اهلل تعال  مع المؤمنيف يؤيدهـ كينصرهـ كينايفـ.
ـَ افَْؽْرِب اْفَعظِقِؿ ) :قال تعالى -ٖٙ ْقـوُه َوَأْهَؾُف ِم ـْ َؿبُْؾ َؾوْشتََجْبـو َفُف َؾـَجَّ َكوُه و( 65َوُكقحًو إِْذ كودى ِم َكَِصْ

وُكقا َؿْقَم َشْقٍء َؾَلْؽَرْؿـَوُهْؿ َأُْجَِعغَ  ـَ ُْؿ  ُبقا بِآَيوتِـَو إَِّنَّ ذَّ ـَ ـَ  ـَ اْفَؼْقِم افَِّذي  .77-7ٙآٌةِم

 المعنى المغوي:
: ًشدَّةي حزف النفس اساب خكؼ أ  .(ّ)"حزف ك"اٍلكىٍربي

                                                 

 .َِْٖ/ُج،  سعد حكمد أيسر التفاسير، (ُ)
 .ِِٗ/صِج، الررآف، لمدلاسإلراب  (ِ)
 .ُُّص/ُٕج، لتحرير كالتنكير، الاف لاشكرا (ّ)
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 (ُ)منفمكيف فا شركرهـ كآاامفـ" "قـك سكء:

 :المعنى اإلجمالي
تتحدث هذ  اآلي  لف نصرة نكح لميا السةـ اعد نااتا مف الطكفاف،"حيث أنا تعال  لما 

االماء الذم  مرت اا قرا  الساع ، أتاع ذلؾ قص  نكح  المناسا  لرص  نكح  أتـ قص  لكط 
 الذم سخر لا مف الماء ما لـ يسخر  لغير  لغمر  اميع ا رض دانيفا كقاصيفا("ِ.) 

مف  أم أف اهلل تعال  انترـ لنكح  ،كنصرنا  لم امعن  لم ، أم  كقيؿ مف هنا 
)أم تكذيب الحؽ كما ااء اا الرسؿ( كانغماسفـ الشديد فا  قكما الذيف كانكا يتصفكف االكذب

 (ّ).كلفذا الساب استحركا أف يغرقفـ اهلل اميعا لكفرهـ كتكذيافـ ا لماؿ السيا ،
وُكق تحميل الفاصمة: ـَ ُْؿ   :ا َؿْقَم َشْقٍء َؾَلْؽَرْؿـَوُهْؿ َأُْجَِعغَ إَِّنَّ

")إف( كاسمفا، كامم  كانكا خارها، كامم  إنفـ تعميمي  ال محؿ لفا، ك)قكـ سكء( خار كانكا، 
 .(ْ)فأ رقناهـ لطؼ لم  ما تردـ، ك )أامعيف( تأكيد لمفاء"

 .إف المؤكدة تؤكد تحرؽ كقكع سكء العاقا  افـ اميعا كها الغرؽ 
 الفاصمة: مناسبة

لم  فساد قكما كتكذيافـ لا، ناسب أف يختـ اركلا:  لما ايف اهلل تعال  نصر  لنايا 
وُكقا َؿْقَم َشْقٍء َؾَلْؽَرْؿـَوُهْؿ َأُْجَِعغ ـَ ُْؿ  كأف العذاب قد حؿ افـ  ليايف لاقا  ما حؿ اركـ نكح، إَِّنَّ

عال  كلدـ تحيز   حد، ففك الحكيـ اميعا كلـ يستانا منفـ أحدا، كفا هذا دليؿ لم  لدؿ اهلل ت
يرااما ماازاة المكذايف  هك مرااؿ نصرة ا ناياء كالمؤمنيف، فا إنزاؿ العذاب اعد اإلنذار، كهذا

 الضاليف.
ْؽِؿفِ  :قال تعالى -ٖٚ ـَّو حِلُ ـُ ًْ ؾِقِف َؽـَُؿ اْفَؼْقِم َو ْرِث إِْذ َكَػَش         ْؿ َوداُوَد َوُشَؾْقَمَن إِْذ َُيُْؽَمِن ِِف احْلَ

ـَ ) ـَ َوافطَّْرَ 67صوِهِدي َبوَل ُيَسب ْح ْرَكو َمَع َداُووَد اْْلِ لا آَتْقـَو ُحْؽًَم َوِظْؾًَم َوَشخَّ ـُ ْؿـَوَهو ُشَؾقََْمَن َو  ( َؾَػفَّ

ـَّو َؾوِظؾِغَ  ـُ  .79-78آٌة َو

 المعنى المغوي:
 .(ٓ)"مرلا ليةل نفةت"النٍَّفشي اال

                                                 

 .ِٖٔٗ/صُٕ/جّمج، لعاد الحميد كشؾ فا رحاب التفسير، (ُ)
 .ٗٗ/صٓمج، لمارالا نظـ الدرر، (ِ)
، لمرازم كالتفسير الكاير، ،َُِ/صْج، كتفسير الايضاكم ،ٗٗ/صٓمج، مارالاانظر: نظـ الدرر، ل( ّ)

 .ُْٗ/صِِج
 .ِّْ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ْ)
 .ُُٔ/صُٕج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ٓ)
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 .التا ارل فيفا الحكـأم الرضي   "فففمناها:
 مف داكد ككلد  سميماف ألطينا  الناكة كلمما اأحكاـ اهلل كفرفا. أم كةن  :كلممان  آتينا حكمان  ككةن 

 يساحف:أم معا إذا ساح.
 .(ُ)فة تعااكا" أم لما هك أ رب كألاب مف تسايح الاااؿ كالطير، ككنا فالميف:

 المعنى اإلجمالي:
كها كيفي   الرضايا التا تفـ اإلنساف فا كؿ زماف كمكاف،تايف هذ  اآلي  قضي  مف أهـ 

قد  ككيؼ أف سميماف  الحكـ فا الرضايا التا يصعب التمييز فيفا ايف المخطئ كالمصيب،
ْؿـَوَهو ُشَؾْقََمنَ  فيركؿ تعال : كفرا اهلل فا الحكـ ايف الخصميف دكف أف يظمـ أحد منفما،   َؾَػفَّ

 .(ِ)فمنا  الرضاء الفاصؿ الذم أراد اهلل أف يسترر فا النازل ""الضمير يعكد لمفتكل، أم ف
"كفضؿ حكـ سميماف لم  حكـ أايا لميفما السةـ فا أنا أحرز أف يار  كؿ كاحد منفما 

كسميماف  حكـ االغنـ لصاحب الحرث، كتار  نفسا طيا  اذلؾ،كذلؾ أف داكد  لم  متالا،
 ،تفع األاانفا كسمكنفا كأصكاففا،كتدفع الحرث إل  فين رأل أف تدفع الغنـ إل  صاحب الحرث

رد كؿ  فإذا لاد الزرع إل  حالا الذم أصااتا الغنـ فا السن  المرام ، صاحب الغنـ ليركـ لميا،
كفرت يا انا ال يرطع اهلل ففمؾ،كقض  اما قض  اا  فراؿ داكد: كاحد منفما مالا إل  صاحاا،

كال يتعصب  حكيـ ياب أف يأخذ اما فيا الصالح العاـ،كهذا دليؿ لم  أف الراؿ ال ،(ّ)سميماف"
 كذلؾ يدؿ لم  أف الحكم  يعطيفا اهلل لمف يشاء كليس لمكاار فرط. لرأيا الخاطئ،
لا :كقكلا ـُ دليؿ لم  أف خطأ الماتفد ال يردح  آَتْقـَو ُحْؽًَم َوِظْؾًَم "أم داكد كسميماف،  :َو

"إذا حكـ الحاكـ  قاؿ: العاص أنا سمع رسكؿ اهلل ركل مسمـ ك ير  لف لمرك اف  .(ْ")فيا
ذا حكـ فااتفد اـ أخطأ فما أار" فااتفد اـ أصاب فما أاراف،  .(ٓ)كا 

ـَ َوافطَّْرَ  فراؿ: اـ ايف تاارؾ كتعال  ما كهب اا داكد  َبوَل ُيَسب ْح ْرَكو َمَع َداُووَد اْْلِ  َوَشخَّ
ا امساف الحاؿ، أك اصكت يتماؿ لا، أك اخمؽ اهلل تعال  أم كذلمنا الاااؿ يردسف اهلل مع داكد، إم

 .(ٔ)امم  حالي  مف الاااؿ، أم مساحات فيفا الكةـ، كيساحف:

                                                 

 .ُّْ/صّمج، يسر التفاسير،  اا اكر الازاارمأ (ُ)
 .ْٓٓص/ٕج، الاحر المحيط، لألندلسا (ِ)
 .َِْ/صُُج، الاامع  حكاـ الررآف، لمررطاا (ّ)
 .َُّ/صْتفسير الايضاكم، ج (ْ)
 .ُّ/صُِ/جٔمج، كتاب ا قضي ، مـ اشرح النككمصحيح مس (ٓ)
 .ْٓٓ/صٕج، كالاحر المحيط، لألندلسا ،َُّ/صْج يرااع: تفسير الايضاكم، (ٔ)
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كقدمت الاااؿ لم  الطير  ف تسخيرها كتسايحفا ألاب  "كالطير معطكف  لم  الاااؿ،
كختـ اآلي   .(ُ")ناطؽ كالطير حيكاف إال أنا  ير  نفا اماد، كأدخؿ فا اإللااز، كأدؿ لم  الردرة،

ـَّو َؾوِظؾِغَ :اركلا تعال  ـُ كهذا مما  أم أف اهلل قادر لم  تسخير الاااؿ كتسايحفف كالطير، :َو
 (ِ)ياعث العاب لدل كاير ممف خمؽ تعال  كلكنا اختص اا نايا مف أنايااا الكراـ

ـَّو َؾوِظؾِغَ  تحميل الفاصمة: ـُ  :َو
 (ّ)كاسمفا، ك)فالميف( خارها"")ككنا( الكاك لاطف ، ك)كاف( 

 .الامم  االسمي  تاات قرة اهلل تعال  لم  تسخير أم شاء لخدم  اإلنساف 
 مناسبة الفاصمة: 

كأنا تعال   لما ذكر اهلل تعال  حكمتا كفضما لم  أنايااا داكد كسميماف لميفما السةـ،
حينما يررأ  مع داكد آتاهما لمما مؤيدا اصالح العمؿ،ككيؼ ذلؿ الاااؿ كالطير يساحكف 

ـَّو َؾوِظؾِغَ  :ناسب أف يختـ اركلا  ككاف هذا مف لاااب قدرتا، ،زاكرال ـُ ليايف لفـ أف تسايح  َو
الاااؿ كتذليمفا إنما هك ازء اسيط مف مردرتا ساحانا،ففك يردر لم  أف يفعؿ أكار مف ذلؾ ففك 

 الرادر لم  كؿ شاء.
ْؿـَوُه َصـْ :قال تعالى -ٖٛ ـْ َبْلِشُؽْؿ َؾَفْؾ َأْكُتْؿ َصوـُِرونَ َوَظؾَّ  .8ٓآٌةَعَي َفُبقٍس َفُؽْؿ فِتُْحِصـَُؽْؿ ِم

 المعنى المغوي:
 .كها مف لااس الحرب ها الدركع، "صنع  لاكس لكـ:

 .الحرب الاأس:
 .أم تريكـ كتحفظكـ مف ضرب السيكؼ كطعف الرماح لتحصنكـ:

 (ْ)  ا مر هنا".فاالستففاـ معنا أم اشكركا، ففؿ أنتـ شاكركف:
 المعنى اإلجمالي:

"لما قرف   نا تعال إ، حيث يتحدث اهلل تاارؾ كتعال  فا هذ  اآلي  لما كهاا لنايا داكد 
أشار إل  تسخير الحديد الذم هك أقكل تراب الاااؿ كأصماا كأصفا ،  التسخير االتسايح،

ْؿـَوهُ :فراؿ  .(ٓ)"َوَظؾَّ

                                                 

 .َٖٓ/صِج، لمزمخشرم الكشاؼ، (ُ)
 .ْٔٓ/صٕج، لألندلسا الاحر المحيط، يرااع:  (ِ)
 .ّّْ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ّ)
 .ُّْ/صّمج، اكر الازاارم اا  أيسر التفاسير، (ْ)
 .َُُ/صٓمج، لمارالا نظـ الدرر، (ٓ)
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 ،(ُ)فامعت الخف  كالتحصيف" سردها كحمرفا داكد، فأكؿ مف كانت صفااح، "قاؿ قتادة:
 .(ِ")لياتمع لا مع العمـ سفكل  العمؿ ديْ دِ احَل  فُ و فَ ـَّ فَ أَ وَ  أم لتماسك  فا حراكـ، ك ":َفُؽؿْ كقكلا 

ـْ َبْلِشُؽؿْ اـ امتف لمينا افا اركلا:  "أم ليككف كقاي  لكـ فا حراكـ كسااان  :فُِتْحِصـَُؽْؿ ِم
 . ّ)")ككـلمنااة مف لد
استففاـ امعن  ا مر،أم فاشكركا اهلل تعال  لم  تعميـ داكد  :َؾَفْؾ َأْكُتْؿ َصوـُِرونَ كقكلا:

 .(ْ)إالن  الحديد كاالتالا تعميمكـ هذ  الصنع 
 :َؾَفْؾ َأْكتُْؿ َصوـُِرونَ  :تحميل الفاصمة

 (ٓ)خار، كالامم  مستأنف " ")الفاء( استانافي ، ك)هؿ( حرؼ استففاـ، ك)أنتـ( ماتدأ، ك)شاكركف(
 .االستففاـ يؤدم إل  تحريضفـ لم  شكر نعم  اهلل لميفـ 

 مناسبة الفاصمة:
ْؿـَوهُ  :فا هذ  اآلي  قكلا لما ذكر اهلل  ليدؿ لم  أنا المنعـ المتفضؿ لم  داكد  َوَظؾَّ

كسااا لمـ إالن  الحديد،      لماكس، ككيؼ فصنع منا الدركع ك يرها، كتعميما صنع  ا اتعميما كا 
     َؾَفْؾ َأْكُتْؿ َصوـُِرونَ :اهلل تعممتـ هذ  الصنع ، فكاف مناساا أف يختـ اهلل تعال  اركلا أنكـ يا لااد

ليحاكـ لم  شكر ، حيث أف نعمتا ساحانا فا تعميما داكد لفذ  الصنع  لمت اميع مف تعممكا 
 هذا العمؿ.

يَح :قال تعالى -ٜٖ ٍء َظودِِغَ  َوفُِسَؾْقََمَن افر  ـَّو بُِؽؾ  َرْ ـُ ـَو ؾِقَفو َو ـْ ِري بَِلْمِرِه إَِػ إْرِض افَّتِل َبوَر  َظوِصَػًي ََتْ

 .8ٔآٌة 

 المعنى المغوي:
 (ٔ")"إل  ا رض التا ااركنا:أم أرض الشاـ

 المعنى اإلجمالي:
كر اهلل "لما ذ ا ندلسا: أاك حياف ، يركؿفا هذ  اآلي  لرب ساحانا اذكر سميماف 

ذكر هنا ما خص اا اانا سميماف  ،تعال  ما خص اا داكد 
َوفُِسَؾْقََمَن  فراؿ تعال : .(ٕ")

                                                 

 .َٖٓ/صِج، لمزمخشرم الكشاؼ، (ُ)
 .َُُ/ٓمج، لمارالا نظـ الدرر، (ِ)
 .ْٔٓ/صٕج، لألندلسا الاحر المحيط، (ّ)
 .ِّْٖ/صٕج، لسعيد حكل، ا ساس فا التفسير يرااع: (ْ)
 .ِّٗ/صِج، مدلاسإلراب الررآف، ل (ٓ)
 .ُّْ/صّمج،  اا اكر الازاارم تفاسير،أيسر ال (ٔ)
 .ْٕٔ/صٕج، لألندلسا الاحر المحيط، (ٕ)
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يَح  يراد الةـ هنا دكف ا كؿ لمدالل  لم  ما ايف التسخيريف مف التفاكت،  افر  أم سخرنا لا الريح، كا 
أما تسخير داكد فكاف اطريؽ  فالتسخير لسميماف كاف ااالنرياد الكما لا، كاالمتااؿ  مر  كنفيا،

قتداء اا فا لاادة اهلل التاعي  كاال
(ُ). 

"أم شديدة الفاكب حيث أنفا تاعد اكرسيا فا مدة يسيرة  :لاصف ككصؼ الريح اأنفا 
َهو َصْفٌر َوَرَواُحَفو َصْفرٌ  كما قاؿ تعال : كقيؿ كانت  ككانت رخاء فا نفسفا طيا ، (،ُِ)ساأ:ُؽُدوُّ

 .(ِ")اصف  أخرل حسب إرادتارخاء مرة كل
ِري بَِلْمِرهِ  كقكلا: "أم أنفا مسيرة، إذا أمرها  ادي  كرااح  ذاها  إل  حيث أراد،  :ََتْ

 كقد خص اهلل تاارؾ كتعال  ا رض التا تتاا إليفا الريح، فراؿ: ،(ّ")كلاادة لم  حسب ما يريد
ـَو ؾِقَفو ـْ ٍء :كختـ اآلي  اركلا تعال  ـ الماارك .أم أرض الشا :إَِػ إْرِض افَّتِل َبوَر ـَّو بُِؽؾ  َرْ ـُ َو

    ففك محيط اعمما  أم أنا ال يخف  لميا ساحانا مف شاء فا ا رض كال فا السماء، :َظودِِغَ 
 ال تفكتا فاات .

ٍء َظودِِغَ  :تحميل الفاصمة ـَّو بُِؽؾ  َرْ ـُ  :َو
 (ْ))اكؿ شاء( متعمراف اعالميف، ك)لالميف( خارها"")الكاك( لاطف ، ك)كنا(: كاف كاسمفا، ك

 .الفعؿ الماضا الناقص يدؿ لم  تحرؽ لمـ اهلل تعال  اكؿ شاء 
 مناسبة الفاصمة:

كفا سكرة أخرل كصففا  ككصففا اأنفا لاصف ، تسخير الرياح لسميماف، لما ذكر اهلل 
ٍء َظودِِغَ :كلذلؾ قاؿ اأنفا رخاء، ـَّو بُِؽؾ  َرْ ـُ ليايف تداير  لاميع أمكر ، كلمما ساحانا اماريات  َو

ككيفما أراد، فاهلل ساحانا هك  ا مكر، كأنا ساحانا مع أنا سخر الرياح لسميماف يسيرها حياما أراد،
 .المتصرؼ فا استااا  الريح لسميماف 

ـْ َيُغقُصقَن َفُف َوَيْعَؿُؾقَن َظَؿًل  :قال تعالى -ٓٗ َقوضِِغ َم ـَ افشَّ ْؿ َحوؾِظِغَ َوِم ـَّو ََلُ ـُ  .8ٕآٌة ُدوَن َذفَِؽ َو

 المعنى المغوي:
 أم فا ألماؽ الاحار الستخراج الاكاهر. "يغكصكف:

 كاعض الصنالات كالاناء ك ير ، أم دكف الغكص، يعممكف لمة دكف ذلؾ:
 (ٓ)أم  لمالفـ حت  ال يفسدكها." ككنا لفـ حافظيف:

                                                 

 .ٖٔٔ/صْج، الاف مسعكد، إرشاد العرؿ السميـ إل  مزايا الكتاب الكريـ يرااع: (ُ)
 .َُّ/صْج، تفسير الايضاكم (ِ)
 .ُُِ/ٓمج، لمارالا نظـ الدرر، (ّ)
 .ّّْ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ْ)
 .ُّْ/صّمج،  اا اكر الازاارم أيسر التفاسير، (ٓ)
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 المعنى اإلجمالي:
َقوضِِغ  فيركؿ: رؾ كتعال  لف تسخير آخر لسميماف فا هذ  اآلي ،يتحدث اهلل تاا ـَ افشَّ َوِم

ـْ َيُغقُصقنَ  أم سخرنا مف اعض الشياطيف ال كمفـ لسميماف مف  تفيد التاعيض. مف هنا: :َم
كاناء المدف  كيتااكزكف ذلؾ إل  ا لماؿ كالمفف، يغكصكف فا الاحار الستخراج الدر كالاكاهر،

ـْ َُمَوِريَى َوََتَوثِقَؾ َوِجَػوٍن  :ختراع الصنااع العايا  كما قاؿ تعال كالرصكر، كا َيْعَؿُؾقَن فَُف َمو َيَشوُء ِم

َقاِب  وْْلَ كاسرل   كقد اختص سميماف اعظمتفا، ماؿ اناء هيكؿ ايت المردس، (،ُّ)ساأ:ـَ
 .(ُ)إتمامفا

ْؿ َحوؾِظِغَ  :"كمعن  قكلا يركؿ ااف لاشكر: ـَّو ََلُ ـُ أف اهلل اردرتا سخرهـ لسميماف،  :َو
كمنعفـ لف أف ينفمتكا لنا أك أف يعصك ، كاعمفـ يعممكف فا خفاء، كال يؤذكا أحدا مف الناس، 

كاعمفـ  فامع اهلل احكمتا ايف تسخيرهـ لسميماف، كلمما كيؼ يحكمفـ كيستخدمفـ كيطكلفـ،
ناس لاة يؤذكنفـ،كلما تكفا سميماف كقااميف اخدمتا دكف لناء لا،كحاؿ دكنفـ كدكف ال منراديف لا،

 ،إذ قاؿ: لـ يسخر اهلل الاف لغير  استااا  لدلكتا  ْـ ََحٍد ِم
ِٕ َٓ َيـْبَِغل  َوَهْى ِِل ُمْؾًؽو 

 .(ِ)("ّٓ)ص:َبْعِدي
ْؿ َحوؾِظِغَ  :تحميل الفاصمة ـَّو ََلُ ـُ  :َو

 (ّ)"")ككنا( كاف كاسمفا، ك)حافظيف( خارها، ك)لفـ( متعمراف احافظيف
 الفعؿ الماضا الناقص يدؿ لم  تحرؽ حفظ اهلل لعااد الصالحيف 

 مناسبة الفاصمة:
لما ايف اهلل تاارؾ كتعال  تسخير  لمشياطيف ليعممكا لسميماف ما يشاء مف الغكص فا 
الاحار كلمؿ الصنالات العايا  الغريا ، كأنفـ يسمعكف كةما كينرادكف لكؿ ما يأمرهـ،كمع ذلؾ 

ْؿ َحوؾِظِغَ :تا الفاصم  اركلاناسب أف تأ ـَّو ََلُ ـُ ليايف أنفـ مع هذ  الردرة التا كانكا لميفا، فاهلل  َو
تعال  هك المتحكـ فا تصرفاتفـ، فيمنعفـ مف الناس أف يؤذكهـ، أك يزيغكا لف أمر  تعال ، ففـ 

 فرط مسخركف لسميماف اأمر ،ال لايدا لا مف دكف اهلل تعال .
ـَّو َلَُ  ركلا:ف ـُ "مف أف يزيغكا لف أمر  أك يادلكا أك يغيركا،أك يكاد منفـ فساد  :ْؿ َحوؾِظِغَ َو

 .(ْ")مما هـ مسخركف فيا
                                                 

 .َُِ/صِِج، لمرازم كالتفسير الكاير، ،ُِٓ/صُٕ/جٖمج، الاف لاشكر التحرير كالتنكير، انظر: (ُ)
 .ُِٓ/صُٕ/جٖمج، الاف لاشكر التحرير كالتنكير، (ِ)
 .ّْْ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ّ)
 .ْٗٓ/صٕج، لألندلسا الاحر المحيط، (ْ)
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اِْحَِغ ) :قال تعالى -ٔٗ ًَ َأْرَحُؿ افرَّ ُّ َوَأْك ـَِل افُضُّ ُف َأِّن  َمسَّ ( َؾوْشتََجْبـو َفُف َؾَؽَشْػـو مو 72َوَأيُّقَب إِْذ كودى َربَّ

ـْ ُُض   ـَ ) بِِف ِم رى فِْؾعوبِِدي ـْ ـْ ِظـِْدكو َوِذ ًي ِم  .8ٗ-8ٖآٌة (73َوآَتقْـوُه َأْهَؾُف َوِمثَْؾُفْؿ َمَعُفْؿ َرْْحَ

 المعنى المغوي:
: اإلصاا  الخفيف . كالتعاي دب مع المَّا إذ اعؿ ما ا  اا حكاي  لما سمكا أيكب فا دلااا مف ر"اٍلمىسُّ

 .ا مف الضر كالمس الخفيؼا حؿ
رُّ  اد ما يتضرر اا المرء فا اسد  مف مرض أىك هزاؿ، أىٍك ًفا مالا مف نرص الض : اضـالضُّ
 (ُ)."كنحك 

 المعنى اإلجمالي:
كهذ  قص  أخرل مف قصص ا ناياء، كالاةء النازؿ افـ، كصارهـ لم  ا ذل كالاةء، فيركؿ 

ضنا  المرض، كمٌسا "اذكر أيفا الناا قص  أيكب حيف دلا راا كقد أ تعال  مخاطاا نايا محمد 
نت أرحـ الراحميف. فاستاانا لا دلاء ، أاانا الضر كأنت الكريـ الاكاد، ك الاةء، فراؿ: يا رب، قد أص

كلافينا  كرفعنا لنا الضر، كألطينا  أكالدان ارٍدر مف مات مف أكالد ، كزدنا  مامفـ، رحم ن اا مف 
 (ِ)فضمنا، كتذكرة لغير  مف العااديف"

ـَ  :تحميل الفاصمة رى فِْؾعوبِِدي ـْ ـْ ِظـِْدكو َوِذ ًي ِم  : َرْْحَ
")رحم ( مفعكؿ مف أاما، كياكز أف يككف مصدرا لفعؿ مردر أم رحمنا  رحم ، كا كؿ أراح 

 .(ّ)متعمراف اذكرل" ك)مف لندنا( صف  لرحم ، ك)ذكرل( لطؼ لم  رحم ، ك)لمعااديف(
 هلل الصالحيف. الامم  االسمي  تدؿ لم  ااكت هذ  الرحم  لعااد ا 

 مناسبة الفاصمة:
، كصار  لم  كؿ ما مر اا، كأنا لم  لما ذكر اهلل تاارؾ كتعال  قص  اةء أيكب 

الر ـ مما مر اا لـ يازع، كلكنا كاف دااـ الدلاء لرب العالميف،  نا يعمـ لمـ اليريف أف الذم 
ـْ ِظـِْدكو  :ا الفاصم  اركلاأنزؿ الضر هك الذم يرفعا، فكاف مااال لغير ، كلذلؾ ناسب أف تأت ًي ِم َرْْحَ

ـَ  رى فِْؾعوبِِدي ـْ "ليتأسكا اا فيصاركا إذا ااتمكا افتن  الضراء كال يظنكا أنفا لفكانفـ، كيشكركا إذا  َوِذ
 .(ْ)ااتمكا انعم  السراء لاة تككف ليف شراافـ"

ؾٌّ مِ  :قال تعالى -ٕٗ ـُ ـَ )َوإِْشَمِظقَؾ َوإِْدِريَس َوَذا افْؽِْػِؾ  وبِِري ـَ 74ـَ افصَّ ُْؿ ِم ( َوَأْدَخْؾـوُهْؿ ِِف َرْْحَتِـو إَِّنَّ

َغ ) وحِلِ  .8ٙ-8٘آٌة (75افصَّ

                                                 

 .ُِٔ/صُٕ/جٖمج، الاف لاشكر التحرير كالتنكير، (ُ)
 .ّْْ/صِج، تيسير التفسير، لمرطاف (ِ)
 .ُّٓ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ّ)
 .ّْٔ/صُِج، نظـ الدرر، لمارالا (ْ)
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 المعنى المغوي:
: الكىفال  يراؿ: إنا تكفَّؿى اأمكرو فكف  افا"  .(ُ)"الًكٍفؿي

 المعنى اإلجمالي:
ـ أامغ الاناء، "كاذكر لاادنا المصطفيف، كأناياءنا المرسميف اأحسف الذكر، كأاف لميف

( مف هؤالء المذككريف  دريس، كذا الكفؿ، ناييف مف أناياء انا إسراايؿ )كيؿّّ إسماليؿ اف إاراهيـ، كا 
( كالصار: هك حاس النفس كمنعفا، مما تميؿ اطاعفا إليا، كهذا يشمؿ أنكاع الصار  اًاًريفى )ًمفى الصَّ

لصار لم  أقدار اهلل المؤلم ، فة الاةا : الصار لم  طال  اهلل كالصار لف معصي  اهلل، كا
يستحؽ العاد اسـ الصار التاـ، حت  يكفا هذ  الاةا  حرفا. ففؤالء ا ناياء، لميفـ الصةة 
كالسةـ، قد كصففـ اهلل االصار، فدؿ أنفـ كفكها حرفا، كقامكا افا كما يناغا، ككصففـ أيضا 

اإلناا  إليا كؿ كقت، كصةح المساف، االصةح، كهك يشمؿ صةح الرمب، امعرف  اهلل كمحاتا، ك 
 .(ِ)اأف يككف رطاا مف ذكر اهلل، كصةح الاكارح، ااشتغالفا اطال  اهلل ككففا لف المعاصا"

غَ  :تحميل الفاصمة وحِلِ ـَ افصَّ ُْؿ ِم  :إَِّنَّ
( متعمراف اخار إف، كالامم  تعميمي  ال محؿ لفا  اًلًحيفى ( إف كاسمفا، )ًمفى الصَّ ـٍ مف ")ًإنَّفي

 .(ّ)اإللراب"
 .  الامم  االسمي  المؤكدة اإف تاات صةح هؤالء الرـك

 مناسبة الفاصمة:
لما ذكر اهلل تعال  أناياء  الصالحيف كذكر قصصفـ مع أقكامفـ ككيؼ ااهدكا كاذلكا 

كحد  ال شريؾ لا، ناسب أف كنشر ديف التكحيد، كلاادة اهلل  افدهـ فا سايؿ الدلكة إل  اهلل تعال 
غَ  الفاصم  اركلا تعال :  تأتا وحِلِ ـَ افصَّ ُْؿ ِم لتصففـ اأحسف الصفات التا ما كاف ليتصؼ افا  إَِّنَّ
 ، كلتؤكد لم  استحراقفـ لفذ  الصفات.مف اصطفا  اهلل ليعما كمم  الحؽ إال
ـْ َكْؼِدَر َظَؾقِْف ؾَ :قال تعالى -ٖٗ َـّ َأْن َف ًَ َوَذا افـُّقِن إِْذ َذَهَى ُمَغوِوبًو َؾَظ َّٓ َأْك َٓ إَِفَف إِ ـَوَدى ِِف افظُُّؾََمِت َأْن 

ـَ افظَّودَِِغ ) ًُ ِم ـْ ـُ َذفَِؽ ُكـِْجل اْدُْمِمـِغَ 76ُشْبَحوَكَؽ إِِّن   ـَ ـَ اْفَغؿ  َو ْقـَوُه ِم        ( َؾوْشَتَجْبـَو َفُف َوَكجَّ

 .88-87آٌة 

 المعنى المغوي:
َواَل َتُكْن  إل  النكف الذم هك الحكت فا قكلا تعال :كأضيؼ  ،هك يكنس اف مت   "ذا النكف:

 .(ْٖ)الرمـ: َكَصاِحِب اْلُحوتِ 
                                                 

 .ُٖٗ/صٖج، الدر المصكف، لمسميف الحماا (ُ)
 .ِٗٓ/صُج، تيسير الكريـ الرحمف، لمسعدم (ِ)
 .ِٓٗ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ّ)
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 أم لراا تعال  حيث لـ يراع إل  قكما لما امغا أف اهلل رفع لنفـ العذاب :إذ ذهب مغاضاان 
 أم لف نحاسا كنضيؽ لميا فا اطف الحكت مف أاؿ مغاضاتا. فظف أف لف نردر لميا:

 كظمم  الميؿ. كظمم  الاحر، م  الحكت،ظم فا الظممات:
 .(ُ)أم الكرب الذم أصااا كهك فا اطف الحكت" كناينا  مف الغـ:

 المعنى اإلجمالي:
"أم  :إِْذ َذَهَى ُمَغوِوبًو:فراؿ ،فا هذ  اآليات يصؼ اهلل تعال  حاؿ نايا يكنس 

مفاارا لنفـ، قاؿ أف  متضارا مف قكما لما اـر اطكؿ دلكتفـ كشدة شكيمتفـ، كتمادم إصرارهـ
يؤمر كقاؿ كلدهـ االعذاب، فمـ يأتفـ لميعادهـ اركتفـ، كلـ يعرؼ الحاؿ فظف أنا كذافـ ك ضب 

 .(ِ)مف ذلؾ"
ـْ َكْؼِدَر َظَؾقْفِ :ككؿ ذلؾ صدر منا لرم  صار  حيث قاؿ تعال  َـّ َأْن َف أم ادر إل  ذهنا  َؾَظ

عؿ معا فعؿ مف ال يردر، كهك تعاير لف الةـز "أف اهلل لف يعاقاا افذا الذنب، أم ظف أنا نف
، ماؿ التعاير لف العركا  االغضب،كلف اإلحساف االرحم "  .(ّ)االممزـك

     كأما نداؤ  راا فتمؾ تكا  صدرت منا لف ترصير  أك لامتا، أك خطأ ااتفاد  اأف اهلل 
ـَ افظَّودِِغَ :كلذلؾ قاؿ ال يعاز  شاء، ًُ ِم ـْ ـُ فا الترافا اظمـ نفسا، كماادرتا إل   ماالغ  إِِّن  

 .(ْ)المفاارة، كطمب مف راا أف يعفك لنا كما ها شيم  الرادريف
ْقـَوُه  حيث قاؿ تعال : كهنا ااء الرد اإللفا الساما ااالستااا  الفكري ، َؾوْشَتَجْبـَو َفُف َوَكجَّ

ـَ اْفَغؿ   كالترافا اخطاا  ا لم  ما فعؿ،كندم ،"أم أف اهلل تعال  اعدما سمع دلاء يكنس  : ِم
                  حيث قاؿ: الذم أقدـ لميا دكف إذف مف رب العااد، استااب اهلل لا كما ها لادتا ساحانا،

 ُْؽُؿ اْدُظقِِّن َأْشَتِجْى َفُؽؿ كاإلنااء كقع حيف  كاالستااا  ماالغ  فا اإلااا ، (َٔ) افر:َوَؿوَل َربُّ
 .(ٓ)كمدة ارااا فيا" مف الغـ اساب ككنا فا اطف الحكت، االستااا ، أم أناا  اهلل

َذفَِؽ ُكـِْجل ادُْْمِمـِغَ  :تحميل الفاصمة ـَ  :َو
( الكاك استانافي ، كالكاؼ حرؼ ار، كذا اسـ إشارة فا محؿ ار متعمراف امحذكؼ صف   كىذًلؾى ")كى

 االضم  المردرة لم  الياءمفعكؿ مطمؽ، كالةـ لماعد، كالكاؼ لمخطاب، )نيٍنًاا( مضارع مرفكع 
                                                 

 .ّْٔ/صّمج،  اا اكر الازاارم التفاسير،أيسر  (ُ)
 .َُٓ/صْج، تفسير الايضاكم (ِ)
 .َُٓ/صٓمج، لمارالا نظـ الدرر، (ّ)
كنظـ الدرر،  ،َُٓص/ْج ،، كتفسير الايضاكمُِّ/صُٕ/جٖمج ،ر: التحرير كالتنكير، الاف لاشكرانظ (ْ)

 .َُٔ/صٓمج ،لمارالا
 .ِْٔ/صٕج، لألندلسا الاحر المحيط، (ٓ)
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( مفعكؿ اا منصكب االياء  نا امع مذكر سالـ كالامم   لمارؿ، فالما مستتر، )اٍلميٍؤًمًنيفى
 .(ُ)مستأنف "

  الفعؿ المضارع يدؿ لم  التادد كاالستمرار، كهنا يفيد استمرار نااة المؤمنيف اتأييد مف اهلل
 تعال ، ففك ساحانا الرادر لم  ذلؾ.

 لفاصمة:مناسبة ا
فا مغادرتا لركما، ك ضاا منفـ، كلدـ  لما ايف اهلل تاارؾ كتعال  استعااؿ يكنس 

، كدلااا لتراـ الحكت لا، كاياف ندـ يكنس افـ لدلكتا، ككيؼ أف اهلل لاقاا اصار  لم  رفض
َذفَِؽ ُكـِْجل ادُْ لراا تعال  ر ـ ككنا ناا، كنااتا اأمر راا، ناسب أف تأتا الفاصم   ـَ ليايف  ْمِمـِغَ َو

َوإَِذا َشَلفََؽ  صدؽ المؤمنيف فا دلكاهـ، كحااتفـ إل  اهلل تاارؾ كتعال  حيث أنا هك الرااؿ:

فشرط استااا  الدلكة اإليماف  (ُٖٔ)الاررة: ِظَبوِدي َظـ ل َؾنِِّن  َؿِريٌى ُأِجقُى َدْظَقَة افداع إَِذا َدَظونِ 
كؼ يستايب لدلكتا مفما طاؿ اا ا مر، كأنا تعال  كما الصادؽ ااهلل تعال ، كاإليماف اأنا س

 .يناا أناياء ، ففك يناا المؤمنيف مف الغـ مفما كاف لسيران 
َذفَِؽ ُكـِْجل اْدُْمِمـِغَ  ركلا:ف ـَ  .ؤمنيف مف كرافـ إذا استغااكا اناأم نناا الم َو

َٓ َتَذ :قال تعالى -ٗٗ ُف َرب   و إِْذ َكوَدى َربَّ ِريَّ ـَ ًَ َخْرُ اْفَقاِرثَِغ )َوَز ( َؾوْشتََجْبـَو فَُف َوَوَهْبـَو فَُف 78ْرِِّن َؾْرًدا َوَأْك

وُكق ـَ اِت َوَيْدُظقَكـَو َرَؽًبو َوَرَهًبو َو ْرَ وُكقا ُيَسوِرُظقَن ِِف اْْلَ ـَ ُْؿ  ا َفـَو َُيَْقك َوَأْصَؾْحـَو َفُف َزْوَجُف إَِّنَّ

 .9ٓ-89آٌةَخوِصِعغ

 المعنى المغوي:
 كالعمـ كالحكم . أم اة كلد يرث لنا الناكة، :ال تذرنا فردان "

  (ِ)كرااء" أم خكفان  فينا كرهاا منا، أم طمعان  :كرهاان  ر اان 
 المعنى اإلجمالي:

اأمر ، إذ دلا راا  ، كيخار نايا محمد فا هذ  اآلي  يايف اهلل تعال  خار نايا زكريا 
اردرتا ساحانا لم  ذلؾ، كهك أف يرزقا الكلد الذم يراا،  كلالمان  لا فا دلااا، لارفان  خفي  مخمصان 

كيركـ اعد  فا دلكة الناس إليا تعال ، ككاف حيناذ قد امغ مف العمر ماا  لاـ، كزكاا تسع 
 .(ّ)كتسعكف لاما

                                                 

 .ِٓٗ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ُ)
 .َُٕ/صّمج،  اا اكر الازاارم أيسر التفاسير، (ِ)
 .ُِٕ/صِِج، ، كالتفسير الكاير، لمرازمُِِ/صُٕج، انظر: التفسير المنير، لكها  الزحيما (ّ)



-ّٗ- 
 

ًَ َخْرُ اْفَقاِرثِغَ  كقكلا: ف اهلل تعال  أ ن  ا  نياء لف إ" اناء لتمفيد اإلااا ، إذ  :َوَأْك
 .(ُ")ث، كأحسنفـ تصرفااإلر 

الفاء  َؾوْشَتَجْبـَو َفُف َوَوَهْبـَو َفُف َُيَْقك َوَأْصَؾْحـَو َفُف َزْوَجفُ  كهنا ااءت اإلااا  حيث قاؿ تعال :
هنا تفيد التعريب كهذا يدؿ لم  سرل  استاااتا ساحانا لخمرا إذا دلكا دلاء خالصا، فرد كهب اهلل 

، كقد (ِ)ف الكار لتيا، كأصمح لا زكاا اعد أف كانت لاقرا ال تمديحي ، كقد امغ م تعال  زكريا 
ذكر تعال  ساب استاااتا لدلاء أنايااا ر ـ أنا ساحانا ال يحتاج إل  ساب الستااا  الدلاء إنما 

اِت  ليككف ذلؾ لارة لغيرهـ فراؿ تعال : ْرَ وُكقا ُيَسوِرُظقَن ِِف اْْلَ ـَ ُْؿ  السةـ أم أف ا ناياء لميفـ  إَِّنَّ
مف زكريا ككلد  كأهما أامعيف كانكا مااكليف مفيايف لفعما، ماادركف إليا، كالسرل  تدؿ لم  الفم  

"الر ب كالرهب افتح اانيفما  :َوَيْدُظقَكـَو َرَؽبًو َوَرَهًبو كقكلا: .(ّ)كالحرص الشديد لفعؿ الخير
 .(ْ")لما هك ألـ فا انسا مصدراف مف ر ب كرهب،كهما كصؼ لمصدر يدلكننا لاياف نكع الدلاء

أم أنفـ كانكا يدلكف اهلل تاارؾ كتعال  فا حاؿ الرخاء كالشدة ر ا  فا رحمتا ساحانا، 
 . كختـ اآلي  اكصففـ االخشكع كالتذلؿ كالتكاضع.(ٓ)كخكفا مف لذااا

 "المعن  أنفـ ضمكا إل  فعؿ الطالات كالمسارل  فيفا أمريف: يركؿ كها  الزحيما:
 كرها  مف لرااا. ع إل  اهلل تعال  ر ا  فا اكااا،الفز  أحدىما:
 .(ٔ)أك الخكؼ الةـز لمرمب ال يفارقا أادا" الخشكع كهك المخاف  الااات  فا الرمب، ثانييما:

وُكقا َفـَو َخوِصِعغَ تحميل الفاصمة:  ـَ  :َو
 (ٕ)")ككانكا( كاف كاسمفا، ك)خاشعيف( خارها، ك)لنا( متعمراف اخاشعيف"

 كالتأخير فا الامم  يدؿ لم  اختصاص ا ناياء اصف  الخشكع، كاااتفـ لميفا. الترديـ 
 مناسبة الفاصمة:

 أف يرزقا كيفاا كلدان  ، كما كاف منا مف دلااا هلل أمر نايا زكريا  لما ذكر اهلل 
خالص يؤنسا كيكراا فا لاادة اهلل تعال  كالدلكة إليا، كيؼ أف اهلل تعال  استااب دلاء  ال صالحان 

.كذكر صفات ا ناياء فا دلاافـ هلل تعال ، كلذلؾ ناسب أف تأتا حيث كهاا يحي  
                                                 

 .َُٕ/صٓمج، نظـ الدرر، لمارالا (ُ)
 .ِْٔ/صٕج، حيط،  اا حياف ا ندلسالاحر المانظر: ا (ِ)
 .َُٔ/صْج، كتفسير الايضاكم ،ُّٔ/صُٕ/جٖمج، الاف لاشكر التحرير كالتنكير، انظر: (ّ)
 .ُّٕ/صُٕ/جٖمج، الاف لاشكر التحرير كالتنكير، (ْ)
 .ِِِ/صُُ/جٔمج، لمررطاا انظر: الاامع  حكاـ الررآف، (ٓ)
 .ُِّ/ُٕج، التفسير المنير، لكها  الزحيما (ٔ)
 .ّٖٓ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ٕ)
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وُكقا َفـَو َخوِصِعغَ :الفاصم  ـَ ليايف ساحانا أنفـ مع ككنفـ أناياء مستاااا الدلاء، كقتما دلكا  َو
ااا، كخكفا مكقنيف ااستاااتا ساحانا، إال أنفـ كانكا يخمصكف فا الدلاء، كالعاادة، ر ا  فا رض

 مف لذااا الشديد.
تِي َأْحَصنَْت َفْرَجها َفنََفْخنا فِوها ِمْن ُروِحنا َوَجَعْلناها َواْبنَها آَيًة لِْلعاَدِيَ  قال تعالى: -٘ٗ  .9ٔآٌة َوالَّ

 المعنى المغوي:
، حريرتا: إخراج هكاء الفـ اتضييؽ الشفتيف ف لمنسؿ فا أطمؽ هنا تماية إللراء ركح التككي. ك "النٍَّفخي

 ؿ المعتادة تشايفا لفيا  التككيف السريع افيا  النفخ. كقد قيؿ: إفاارحـ المرأة دفع  كاحدة ادكف الكس
 .لممؾ نفخ مما هك لا كالفـا

 (ُ)"الركح: هك الركة التا افا الحياة
 المعنى اإلجمالي:

حؽ، تحدث فا اعد أف تحدث اهلل تعال  لف لدد مف ا ناياء الذيف كمفكا اإاةغ دلكة ال
:"كاذكر مريـ التا ، كلف معازة خمرا، فراؿ مخاطاا نايا محمدا هذ  اآلي  لف ليس  

نما ذكرها كليست مف ا ناياء ليت َوَجَعْؾـوهو َواْبـَفو   :ؿاكلفذا ق   ذكر ليس ـأحصنت فرافا. كا 

 .(ِ)"ما كقصتفما آي  لمعالميفهمعن  الكةـ: كاعمنا شأنفما كأمر  تيف  فآي كلـ يرؿ آَيًي فِْؾعوَدِغَ 
 :َوَجَعْؾـوهو َواْبـَفو آَيًي فِْؾعوَدِغَ  :تحميل الفاصمة

لطؼ لم  الفاء أك مفعكؿ معا، ك)آي ( مفعكؿ اا  ")كاعمناها( فعؿ كفالؿ كمفعكؿ اا، ك)اانفا(
نما لـ يطااؽ المفعكؿ ا كؿ فيان   ف كٌة مف مريـ كاانفا آي  اانضماما لآل خر فصار آي  ااف، كا 

كاحدة، أك تركؿ إنا حذؼ مف أحدهما لدالل  الاانا لميا أم كاعمنا مريـ آي  كاانفا كذلؾ أك 
 .(ّ)االعكس، ك)لمعالميف( صف  آلي "

 مناسبة الفاصمة:
)كاعمناها  "لما قدمتا مف السر فا إفاض  النفخ إل  حممتفا، أتاع ذلؾ قكلا: يركؿ الارالا:

العظم  )آي ( اعمفما نفس اآلي  لكارة ما كاف فيفما مف ا لاايب. كلما  كاانفا( أم اتمؾ العظم 
، لـ يرؿ: آيتيف، أك لاة يظف كاف ما فيفما مف ذلؾ ليس مرصكدان لذاتا، اؿ لتررير أمر ليس  

أف نفس العدد مرصكد فينرص المعن  )لمعالميف( أم فا أف اهلل قادر لم  كؿ شاء ال سيما 
يتحدث اذلؾ اعدهما ايؿ اعد ايؿ، كلالـ اعد لالـ، كأم  اعد أم ، إل  قياـ  الاعث الذم هك آيتا،

                                                 

 .ُّٖ/صُٕج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ُ)
 .ّّٖ/ُُج، الاامع  حكاـ الررآف، لمررطاا (ِ)
 .ّٗٓ/صٔج، لراب الررآف كايانا، لمدركيشإ (ّ)
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السال  التا هك لممفا، كحفظنا اانفا اعممنا كحكمتنا كقدرتنا كلظمتنا ممف كاد ، كرفعنا  إل  محؿ 
 قدسنا، كختـ اا ا ناياء المذككريف هنا  نا خاتـ المادديف لفذا الديف المحمدم، كهك دليؿ السال ،
ككتااا ألظـ كتاب اعد التكراة التا ااتدأ اصاحافا ذكر هؤالء ا ناياء لميفـ الصةة كالسةـ، 

 .(ُ)حاش  الررآف الذم لازت لاة تا اإلنس كالااف"
 في ىذا المقطع: المطائف المستفادة

ازكريا كيحي   كخاتمان  ،يتحدث هذا المرطع لف قصص ا ناياء مع أقكامفـ ماتداا اإاراهيـ  -ُ
لم  كيفي  دلاء  مرتصران  ،كما لدا  ااء مختصراى  كقد فصؿ فا قص  إاراهيـ، ميفما السةـ،ل

 ا ناياء.
حيث ، كتنا ـ كقد انساات اآليات فيفا اسةس ، الفاصم  فا هذا المرطع ختمت االياء كالنكف، -ِ

نما كانت تتحدث لف دلاء ا ناياء لراإ فـ ف اآليات لـ تكف تتحدث لف قتاؿ أك ماادل ،كا 
 كاستاااتا ساحانا لفـ.

، كدااـ الار  اكرما مما يستفاد مف هذا المرطع:أف اإلنساف ياب أف يككف دااـ الار  ااهلل  -ّ
كامتنانا لم  لااد .أف اإلنساف مفما امغت اا الرتب، كارتر  فإنا دااـ الحاا  إل  اهلل تعال ، 

ياهـ لايدان كقد شاهدنا ا ناياء كيؼ دلكا رافـ كقد استااب لفـ، كهـ أ  .هلل  ناياء، كلكننا كا 

                                                 

 .ِْٕ/صُِج، نظـ الدرر، لمارالا (ُ)
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:اآلياتالمقطع الرابع[ٜٕ-ٕٔٔ]: 
 وحدة المة، وأحوال يوم القيامة والناس فييا

ُؽْؿ َؾوْظُبُدوِن ) قاؿ تعال : ًي َواِحَدًة َوَأَكو َربُّ تُُؽْؿ ُأمَّ ؾٌّ إَِفْقـَو 81إِنَّ َهِذِه ُأمَّ ـُ ( َوَتَؼطَُّعقا َأْمَرُهْؿ َبْقـَُفْؿ 

وتُِبقَن )82ِجُعقَن )َرا ـَ و َفُف  ْػَراَن فَِسْعقِِف َوإِكَّ ـُ ـٌ َؾَل  وِت َوُهَق ُمْمِم وحِلَ ـَ افصَّ ـْ َيْعَؿْؾ ِم ( َوَحَراٌم َظَذ َؿْرَيٍي 83( َؾَؿ

َٓ َيْرِجُعقَن ) ُْؿ  ؾ  َح 84َأْهَؾْؽـَوَهو َأَّنَّ ـُ ـْ  ًْ َيْلُجقُج َوَمْلُجقُج َوُهْؿ ِم ( 85َدٍب َيـِْسُؾقَن )( َحتَّك إَِذا ُؾتَِح

ـْ  ـَّو ِِف َؽْػَؾٍي ِم ـُ َػُروا َيو َوْيَؾـَو َؿْد  ـَ ـَ  ؼُّ َؾنَِذا ِهَل َصوِخَصٌي َأْبَصوُر افَِّذي َب اْفَقْظُد احْلَ ـَّو َطودَِِغ َواْؿَسَ ـُ  َهَذا َبْؾ 

ـْ ُدوِن اَّللَِّ َحَصُى َجَفـََّؿ َأْكتُْؿ 86) ُؽْؿ َوَمو َتْعُبُدوَن ِم و َواِرُدوَن )( إِكَّ ـُؾٌّ 87ََلَ ًي َمو َوَرُدوَهو َو ِء آَِلَ َٓ وَن َهُم ـَ ( فَْق 

َٓ َيْسَؿُعقَن )88ؾِقَفو َخوفُِدوَن ) ْؿ ؾِقَفو َزؾٌِر َوُهْؿ ؾِقَفو  ْسـَك ُأوَفئَِؽ َظـَْفو 011( ََلُ ْؿ ِمـَّو احْلُ ًْ ََلُ ـَ َشبََؼ ( إِنَّ افَِّذي

َٓ َيْسَؿُعقنَ 010ُمْبَعُدوَن ) ًْ َأْكُػُسُفْؿ َخوفُِدوَن ) (  َزُ 011َحِسقَسَفو َوُهْؿ ِِف َمو اْصتََف ـْ
َ ْٕ َٓ َُيُْزَُّنُُؿ اْفَػَزُع ا  )

ـُْتْؿ ُتقَظُدوَن ) ـُ وُهُؿ ادََْلئَِؽُي َهَذا َيْقُمُؽُؿ افَِّذي  ََم َبَدأْ 012َوَتَتَؾؼَّ ـَ ِجؾ  فِْؾُؽتُِى  َطل  افس  ـَ ََمَء  َكو ( َيْقَم َكْطِقي افسَّ

ـَّو َؾوِظؾَِغ ) ـُ و  َل َخْؾٍؼ ُكِعقُدُه َوْظًدا َظَؾْقـَو إِكَّ َْرَض َيِرُثَفو 013َأوَّ ْٕ ِر َأنَّ ا ـْ ـْ َبْعِد افذ  ُبقِر ِم تَْبـَو ِِف افزَّ ـَ ( َوَفَؼْد 

قَن ) وحِلُ ـَ )014ِظَبوِدَي افصَّ ًي فِْؾَعوَدَِغ )( َوَمو َأْرَش 015( إِنَّ ِِف َهَذا َفبََلًؽو فَِؼْقٍم َظوبِِدي َّٓ َرْْحَ ( ُؿْؾ 016ْؾـَوَك إِ

ُؽْؿ إَِفٌف َواِحٌد َؾَفْؾ َأْكُتْؿ ُمْسؾُِؿقَن ) ََم إََِلُ ََم ُيقَحك إَِِلَّ َأكَّ ( َؾنِْن َتَقفَّْقا َؾُؼْؾ آَذْكُتُؽْؿ َظَذ َشَقاٍء َوإِْن َأْدِري 017إِكَّ

ـَ اْفَؼْقِل َوَيْعَؾُؿ َمو َتْؽُتُؿقَن )( إِكَّ 018َأَؿِريٌى َأْم َبِعقٌد َمو ُتقَظُدوَن ) ْفَر ِم ُف ؾِْتـٌَي 001ُف َيْعَؾُؿ اْْلَ ( َوإِْن َأْدِري فََعؾَّ

ـُ اْدُْسَتَعوُن َظَذ َمو َتِصُػقَن )000َفُؽْؿ َوَمَتوٌع إَِػ ِحٍغ ) ْْحَ ـَو افرَّ ؼ  َوَربُّ  .( 001( َؿوَل َرب  اْحُؽْؿ بِوحْلَ

 

ُؽْؿ َؾوْظُبُدوِن ) :قال تعالى -ٙٗ ًي َواِحَدًة َوَأَكو َربُّ ُتُؽْؿ ُأمَّ ؾٌّ إَِفْقـَو 81إِنَّ َهِذِه ُأمَّ ـُ ( َوَتَؼطَُّعقا َأْمَرُهْؿ َبْقـَُفْؿ 

وتُِبقَن )82َراِجُعقَن ) ـَ و َفُف  ْػَراَن فَِسْعقِِف َوإِكَّ ـُ ـٌ َؾَل  وِت َوُهَق ُمْمِم وحِلَ ـَ افصَّ ـْ َيْعَؿْؾ ِم      (83( َؾَؿ

 .9ٗ-9ٕآٌة 

 المعنى المغوي:
فعادكا آلف  متعددة  اإليفـ  نفـ اعمكا أنفسفـ فرق طعرتَّرىطُّعي: مطاكع قطع، أم تفرقكا. كأسند الت"ال

 .التَّرىطُّعً كاتخذت كؿ قايم  لنفسفا إلفا مف ا صناـ مع المَّا، فشاا فعمفـ ذلؾ ا
راف. كاستعمؿ هنا فا حرماف الازاء كضد الشمصدر أصما لدـ االلتراؼ ااإلحساف،  :اٍلكيٍفرىافي 

 .(ُ)ا"لم  العمؿ الصالح لم  طرير  المااز  ف االلتراؼ االخير يستمـز الازاء لميا لرف
 المعنى اإلجمالي:

، كأما الصدير ، كذكر أف اعد أف ذكر اهلل تعال  قصص ا ناياء كختمفـ اعيس  
ع الناس، إف هذ  مٌمتكـ مم  كاحدة، كأنا راكـ أيفا شريعتفـ ها شريع  التكحيد، "فالخطاب هنا لامي

                                                 

 .ُِْ/صُٕج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ُ)
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الناس، فعميكـ أف تدينكا اميعان اًديف التكحيد الذم ااء اا امع ا ناياء. فالادكنا دكف اميع هذ  
ـَ افصوحلوت َوُهَق ُممْ اآللف  كا كااف.  ؾٌّ إَِفْقـَو َراِجُعقَن َؾَؿـ َيْعَؿْؾ ِم ـُ ْػَراَن وتؼطعقا َأْمَرُهْؿ َبْقـَُفْؿ  ـُ ـٌ َؾَل  ِم

وتُِبقنَ  ـَ و فَُف  كمع كؿ هذا اإلرشاد تفرَّؽ أكاري الناس احسب شفكاتفـ، كصاركا ًشيعان  فَِسْعقِِف َوإِكَّ
مختمف ، منفـ الااحدكف كمنفـ المشرككف، ككٌمفـ رااعكف إلينا، فمف يعمؿ ا لماؿ الصالح ى كهك 

ـَ َظَؿلً  ا  كامةن كفٌ مؤمف ااهلل فة ينرص شاء مف سعيا، اؿ سيي  ـْ َأْحَس و َٓ ُكِضقُع َأْجَر َم  إِكَّ
 (ُ)(.َّ)الكفؼ: 

وتُِبقنَ  :تحميل الفاصمة ـَ و فَُف  ْػَراَن فَِسْعقِِف َوإِكَّ ـُ  :َؾَل 

")الفاء( رااط ، ك)ال( نافي  لمانس، ك)كفراف( اسمفا، ك)لسعيا( خار، ك)الكاك( استانافي ، أك حالي ، 
ف كاسمفا، ك)ك  .(ِ)اتاكف( خارها، ك)لا( متعمراف اكاتاكف"كا 

 . الامم  تؤكد لم  لدـ ضياع حؽ اإلنساف فكؿ شاء مدكف فا كتاب ال يضؿ كال ينس 
 مناسبة الفاصمة:

أنا رب ا م  المكحدة اا، كأف المراع فا النفاي  إليا كحد  ال شريؾ لا،  لما ذكر اهلل 
مكحد ااهلل تعال ، كلذلؾ ناسب أف تأتا الفاصم  لتؤكد كأف الناس لم  هذا ا ساس منفـ المؤمف ال

وتُِبقنَ  لم  نتيا  العمؿ الصالح، فراؿ تعال :  ـَ و َفُف  ْػَراَن فَِسْعقِِف َوإِكَّ ـُ لتؤكد لم  أف كؿ لمؿ  َؾَل 
 يركـ اا اإلنساف مف خير أك شر تؤيد  المةاك  المكمف  اذلؾ.

َٓ َيْرِجُعقَن )َوَحَراٌم َظَذ َؿرْ  :قال تعالى -ٚٗ ُْؿ  ًْ َيلُْجقُج َوَمْلُجقُج 84َيٍي َأْهَؾْؽـَوَهو َأَّنَّ ( َحتَّك إَِذا ُؾتَِح

ؾ  َحَدٍب َيـِْسُؾقَن ) ـُ ـْ  َػُروا َيو َوْيَؾـَو 85َوُهْؿ ِم ـَ ـَ  ؼُّ َؾنَِذا ِهَل َصوِخَصٌي َأْبَصوُر افَِّذي َب اْفَقْظُد احْلَ ( َواْؿَسَ

ـَّو ِِف َؽْػؾَ  ـُ ـَّو َطودَِِغ )َؿْد  ـُ ـْ َهَذا َبْؾ   .97-9٘آٌة (86ٍي ِم

 المعنى المغوي:
دىب: النَّشىزي مف ا رض أم: المرتفع، كمنا الحدب فا الظفر ككؿ كدي  أك أكم  ففا حدا ،  "الحى

 . (ّ)  لم  كاا ا رض"لظفكر  الرار كافا سما
سًر كالضـ ينسيؿ االفتح فا الماضا، كالكؿ ك سراًع، يراؿ: نسؿ ينسمع اإلً  "كالنَّسىةف: مرارا  الخطك
يَّ " فا المضارع، ... كالنسؿ  .(ْ)مف ذلؾ كهك الذُّرّْ

 
                                                 

 .ْْٓ/صِج، تيسير التفسير، لمرطاف (ُ)
 .ُّٔص/ٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ِ)
 .َِّ/صٖج، الدر المصكف، لمسميف الحماا (ّ)
 .َِّ/صٖج، فس المراعن (ْ)
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 المعنى اإلجمالي:
اختمؼ المفسركف فا تفسير هذ  اآلي ، فمنفـ مف فسرها لم  "أف قكما لـز اهلل لم  

ٍيمىنا قىٍد إهةكفـ  ير متصٌكر أف يراعكا كينياكا، إل  أف تركـ الريام  فحيناذ يراعكف  كيركلكف: يا كى
ٍفمى و ًمٍف هذا اىٍؿ كينَّا ظاًلًميفى يعن : أنفـ مطاكع لم  قمكافـ فة يزالكف لم  كفرهـ  كينَّا ًفا  ى

 .(ُ)كيمكتكف لميا حت  يركا العذاب"
ـٍ ًفا الدٍُّنيىا  ـٍ ريايكلىفي ـٍ ًلكيٍفًرًه كىفي ـٍ ًإٍهةى مىٍيًف يمىاًف ًإلى  أىٍف "ميٍمتىًنعه لم  أهؿ قري  قدرنا لى ًإلى  اإٍلً

ٍفمى و ًمٍف هىذىا" ٍيمىنا قىٍد كينَّا ًفا  ى تىريكـى اٍلًريىامى ي، فحيناذ يراعكف كيركلكف يىا كى
(ِ). 

"حت  إذا فتح سدُّ يأاكج كمأاكج كهـ لكارتفـ مف كؿ مرتفع مف ا رض كمف كؿ أكم  
ـ يخراكف مف كؿ طريؽ لمفساد فا كناحي  يسرلكف لمنزكؿ، كالمرادي أف يأاكج كمأاكج لكارتف

ا رض فإذا اقترب كقت الريام  قاؿ المفسركف: اعؿ اهلل خركج يأاكج كمأاكج لممان لم  قرب 
َػُرواْ السال   ـَ الضمير لمرص  كالشأف أم فًإذا شأف الكافريف أفَّ  َؾنَِذا ِهَل َصوِخَصٌي َأْبَصوُر افذيـ 

مف الحيرة كشدة الفزع كيركلكف يا حسرتنا  د تطرؼأاصارهـ شاخص  مف هكؿ ذلؾ اليـك ال تكا
 .كهةكنا قد كنا فا  فم و تام  لف هذا المصير المشاكـ كاليكـ الرهيب

 َـَّو َطودِِغ ـُ أضراكا لف الركؿ السااؽ كأخاركا االحرير  المؤلم  كالمعن  لـ نكف فا  َبْؾ 
 .(ّ)"ميف  نفسنا االتكذيب كلدـ اإًليماف فم و حيث ذكَّرتنا الرسؿي كناَّفتنا اآليات اؿ كنا ظال

ـَّو َطودَِِغ  :تحميل الفاصمة ـُ ـْ َهَذا َبْؾ  ـَّو ِِف َؽْػَؾٍي ِم ـُ  :َؿْد 
ٍفمى و( متعمراف االخار المحذكؼ، )ًمٍف( حرؼ ار،  ")قىٍد( حرؼ تحريؽ، )كينَّا( كاف كاسمفا، )ًفا  ى

كمتعمراف اغفم ، )اىٍؿ( حرؼ إضراب، )كينَّا( كاف )هذا( الفاء لمتنايا كذا اسـ إشارة فا محؿ ار 
( خار كاف منصكب االياء  نا امع مذكر سالـ، كالامم  مركؿ الركؿ  كاسمفا، )ظاًلًميفى

 .(ْ)المحذكؼ"
 .ضراافـ لف سماع الحؽ المايف  قد حرؼ يفيد التحريؽ، ككذلؾ يؤكد لم  ظممفـ  نفسفـ كا 

 مناسبة الفاصمة:
كاف مف الكضكح فا الدالاؿ كالرسكخ فا الخكاطر احيث ال يافما أحد، لما  قاؿ الارالا:"

أم اعدـ التراد  كاضعيف الشاء فا  ير مكضعا حيث  بؾ ــو طودغأضراكا لف الغفم  فرالكا: 
 ف ا، كتراؿ كةـ الرسؿ فيا، فأنكرنا ما هك أضكأ مػػػػر فا مخايمػػػػػا، كالنظػػػػؿ دالامػػػف تأمػػػا لػػػػألرضن

                                                 

 .ُّْص/ّج، الكشاؼ، لمزمخشرم (ُ)
 .ْٕٔ/صٕج، الاحر المحيط، لألندلسا (ِ)
 .ُِٓ/صِج، صفكة التفاسير، لمصااكنا (ّ)
 .ِٕٗ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ْ)



-ٗٗ- 
 

 .(ُ)"الشمس
و َواِرُدوَن ) قال تعالى: -ٛٗ ـْ ُدوِن اَّللَِّ َحَصُى َجَفـََّؿ َأْكُتْؿ ََلَ ُؽْؿ َوَمو َتْعُبُدوَن ِم ًي 87إِكَّ ِء آَِلَ َٓ وَن َهُم ـَ ( فَْق 

ؾٌّ ؾِقَفو َخوفُِدوَن ) ـُ َٓ َيْسَؿُعقَن )88َمو َوَرُدوَهو َو ْؿ ؾِقَفو َزؾٌِر َوُهْؿ ؾِقَفو   .ٓٓٔ-98آٌة (011( ََلُ

 المعنى المغوي:
( االمفممتيف كالصادي مفتكح ه، كهك ما ييٍحصىبي أم: يرم  فا الناًر،  بي الحصب: "قرأ العامَّ ي )حىصى
طىبه كشاره ك ير ذلؾ. كقيؿ: ها لغ ه  كال يراؿي لا حىصىب إالَّ كهك فا الناًر. فأمَّا ما قاؿ ذلؾ فىحى

 .(ِ)"فا النار لراءحاشي . كقيؿ: ييراؿ لا حىصىبه قاؿ اإلً 
 "لك كاف هؤالء آلف :أم ا كااف التا يعادها المشرككف مف قريش.

 ما كردكها:أم لحالكا ايف لااديفـ كدخكؿ النار.
 .(ّ)ككؿ فيفا خالدكف: أم العاادكف مف الناس كالمعاكدكف مف الشياطيف كا كااف"

 المعنى اإلجمالي:
عاد إلفا  ير اهلل تعال ، كما يككف مصير ، كأنا يذكر اهلل تعال  فا هذ  اآليات أمر مف ي

ليس إال طعاما لافنـ يزيد سعيرها، اـ يايف اهلل تعال  حاؿ هذ  اآللف  ككيؼ أنفا ال تدفع الضر 
ًي َمو َوَرُدوَهولف نفسفا،فيركؿ تعال : ِء آَِلَ َٓ وَن َهُم ـَ أم لك كانت هذ  ا صناـ آلف  صحيح   َفْق 
لعاادكف، لما كرد لاادكها النار، كالكركد:الدخكؿ، كيدؿ لم  ذلؾ قكلا تنفع كتضر كما يظف ا

و َواِرُدونَ تعال : ـْ ُدوِن اَّللَِّ َحَصُى َجَفـََّؿ َأْكُتْؿ ََلَ ُؽْؿ َوَمو َتْعُبُدوَن ِم ؾٌّ ؾِقَفو ( كقكلا:ٖٗا ناياء:)إِكَّ ـُ َو

عاكد،اـ يصؼ حالفـ اأف لىفيـٍ ًفيفا أم ال خةص لفـ لنفا، ككؿ تعكد لم  العااد كالم َخوفُِدونَ 
ا تىٍعايديكفى  ًفيره أنيف كتنفس شديد كهك مف إضاف  فعؿ الاعض إل  الكؿ لمتغمب إف أريد ب مى زى

ـٍ ًفيفا الى يىٍسمىعيكفى مف الفكؿ كشدة العذاب. كقيؿ الى يىٍسمىعيكفى ما يسرهـ .  (ْ)ا صناـ. كىهي
ؾٌّ ؾِقَفو َخوفُِد  تحميل الفاصمة: ـُ َٓ َيْسَؿُعقنَ َو ْؿ ؾِقَفو َزؾٌِر َوُهْؿ ؾِقَفو   : وَن ََلُ

 ، ك)خالدكف( خار.(خالدكف)")كؿ( ماتدأ، ك)فيفا( متعمراف ب
( )لفـ( خار مردـ، ك)فيفا( حاؿ، ك)زفير( ماتدأ مؤخر،  ـٍ ًفيفا ال يىٍسمىعيكفى ًفيره كىهي ـٍ ًفيفا زى  )لىفي

 .(ٓ)كامم  ال يسمعكف خارهـ" ،(يسمعكف)مراف بماتدأ، ك)فيفا( متع ك)الكاك( لاطف ، ك)هـ(

                                                 

 .ِْٖ/صُِج، نظـ الدرر، لمارالا (ُ)
 .َِٔ/صٖج، الدر المصكف، لمسميف الحماا (ِ)
 .ْْْ-ّْْ/صّمج،  اا اكر الازاارم أيسر التفاسير، (ّ)
 .ْٗٔ/صٕج، لألندلسا كالاحر المحيط، ،َُٗ/صْج، تفسير الايضاكم يرااع: (ْ)
 .ّْٔ/صٔج، ركيشإلراب الررآف كايانا، لمد (ٓ)
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 .الامم  االسمي  تؤكد لم  استررارهـ فا افنـ، كتأقمـ حياتفـ لم  طايعتفا 
 مناسبة الفاصمة:

ما كاف مف أمر اآللف ، كضعففـ لف أف ينفعكا الذيف لادكهـ مف دكف  لما ذكر اهلل 
ؾٌّ ؾِقَفو  ب أف تأتا الفاصم  اركلا تعال :اهلل، كلف أف يحكلكا اينفـ كايف دخكلفـ النار، ناس ـُ َو

َٓ َيْسَؿُعقنَ  َخوفُِدونَ  ْؿ ؾِقَفو َزؾٌِر َوُهْؿ ؾِقَفو  نتيا  لما ترتب مف اتخاذهـ ا صناـ كا كااف   ََلُ
  .كالشياطيف آلف  مف دكف اهلل تعال ، فذلؾ ازاؤهـ افنـ داامكف فيفا ال يخراكف منفا أادان 

ْسـَك ُأوَفئَِؽ َظـَْفو ُمْبَعُدوَن ):قال تعالى -ٜٗ ْؿ ِمـَّو احْلُ ًْ ََلُ ـَ َشَبَؼ َٓ َيْسَؿُعقَن َحِسقَسَفو 010إِنَّ افَِّذي  )

ًْ َأْكُػُسُفْؿ َخوفُِدوَن) وُهُؿ اْدََلئَِؽُي َهَذا َيْقُمُؽُؿ 011َوُهْؿ ِِف َمو اْصَتَف َزُ َوَتَتَؾؼَّ ـْ
َ ْٕ َٓ َُيُْزَُّنُُؿ اْفَػَزُع ا  )

ـُْتْؿ ُتقَظُدوَن )ا ـُ  .ٖٓٔ-ٔٓٔآٌة  (012فَِّذي 

 المعنى المغوي:
 أم كتب اهلل تعال  أزال أنفـ أصحاب الان . "سارت لفـ منا الحسن :

 .(ُ)أك الصكت الذم يحس مف حركتفا" أم حس صكتفا، حسيسفا:
 مف النعيـ. "كهـ فيما اشتفت أنفسفـ:

 (ِ")داامكف فا  اي  التنعـ خالدكف:
 جمالي:المعنى اإل

ًْ ادأ اهلل تاارؾ كتعال  الحديث فا هذ  اآلي  لف المؤمنيف، فيركؿ تعال : ـَ َشَبَؼ إِنَّ افَِّذي

ْسـَك ْؿ ِمـَّو احْلُ امم  مستأنف  مراام  لحكاي  حاؿ الكافريف مف أهؿ الرري  الذيف ساؽ الحديث  ََلُ
،"فالذيف سارت لفـ مف اهلل (ّ)لنفـ، كها لاـ يعـ كؿ مؤمف مات لم  اإليماف كالعمؿ الصالح

 .(ْ)السعادة كأسمفكا ا لماؿ الصالح  فا الدنيا ففـ ماعدكف لف دخكؿ النار"
اكر كلاماف كلمر كطمح   كأاك أنا منفـ، كـر اهلل كافا قرأ هذ  اآلي  اـ قاؿ: "كركم أف لميان       

َٓ َيْسَؿُعقَن هك يركؿ:كالزاير كسعد كلاد الرحمف اف لكؼ،اـ أقيمت الصةة،فراـ يار رداء  ك 

 .(ٓ")هك قاؿ دخكؿ الان ، كقيؿ اعد دخكلفـ كاستررارهـ فيفا،كالشفكة:طمب النفس المذة َحِسقَسَفو

                                                 

 /ّكفا رحاب التفسير، لعاد الحميد كشؾ، مج ،ْْْ/صّمج،  اا اكر الازاارم أيسر التفاسير، انظر: (ُ)
 .ُِِٓ/ صُٕج

 .ُّْ/صُٕج، التفسير المنير، لكها  الزحيما (ِ)
 .ُٓٓ/صُٕ/جٖمج، يرااع: التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ّ)
 .ُّٕ/صُٕج، التفسير المنير، لكها  الزحيما (ْ)
 .َْٕ/صٕج، الاحر المحيط، لألندلسا (ٓ)
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يركؿ ااف لطي :"هذ  صف  لفـ اعد دخكلفـ الان   ف الحديث يرتضا أف فا المكقؼ 
 .(ُ)تزفر افنـ زفرة ال يار  ناا كال ممؾ إال ااا لم  ركاتيا"

ـُْتْؿ ُتقَظُدونَ  :الفاصمةتحميل  ـُ  :َهَذا َيْقُمُؽُؿ افَِّذي 
"امم  هذا يكمكـ مركؿ قكؿ محذكؼ كاقع مكقع الحاؿ أم قااميف: هذا يكمكـ، ك)هذا( ماتدأ 
ك)يكمكـ( خار، ك)الذم( صف  ليكمكـ، كامم  كنتـ صم ، ككاف كاسمفا، كامم  تكلدكف خار 

 .(ِ)كنتـ"
  ارهـ فا الان ، كااكتفا لفـ، كاسـ اإلشارة هذا يدؿ لم  الررب.الامم  االسمي  تاات استرر 

 مناسبة الفاصمة:
لما ايف اهلل تاارؾ كتعال  ازاء المؤمنيف المكحديف ااهلل تعال ، كما سيادكنا مف نعيـ فا 
اآلخرة كفا الان ، كايف أنفـ لف يدخمكا النار كلف يسمعكا صكتفا كال حركتفا، كلذلؾ ناسب أف تأتا 

ـْتُْؿ ُتقَظُدونَ اصم  اركلا:الف ـُ ليايف أنفـ حت  اعد فكزهـ ادخكؿ الان ، كنااتفـ   َهَذا َيْقُمُؽُؿ افَِّذي 
مف النار فإف لفـ كؿ ما يشتفكف، كما تتمن  أنفسفـ مف ا طايب كالممذات. فالان  فيفا ماال ليف 

 المةاك  كترحب افـ.رأت كال أذف سمعت كال خطر لم  قمب اشر، كفكؽ هذا كذاؾ تسترامفـ 
ـَّ  قال تعالى: -ٓ٘ ـُ و  َل َخْؾٍؼ ُكِعقُدُه َوْظًدا َظَؾْقـَو إِكَّ ََم َبَدْأَكو َأوَّ ـَ ِجؾ  فِْؾُؽتُِى  َطل  افس  ـَ ََمَء  و َيْقَم َكطِْقي افسَّ

 .ٗٓٔآٌةَؾوِظؾِغَ 

 المعنى المغوي:
 فا الظرؼ.السماء طا الكرق  لتدخؿ  "كطا الساؿ لمكتب:أم يطكم الااار 

كما ادأنا أكؿ خمؽ نعيد :أم يعيد اهلل الخةاؽ كما ادأهـ أكؿ مرة فياعث اهلل الناس مف قاكرهـ حفاة 
  (ّ)كما كلدكا لـ ينرص منفـ شاء". لراة  رال،

 المعنى اإلجمالي:
َيْقَم َكطِْقي يتحدث اهلل تاارؾ كتعال  لف لةم  مف لةمات السال ، فيركؿ لز كاؿ:

ََمءَ  أك لم  تردير: كتتمراهـ  لم  تردير كالمـ أنا ال يحزنفـ الفزع ا كار يكـ نطكم السماء، افسَّ
"كما يطكل الساؿ أم الصحيف  لمكتاا  فيا،كهذا المكقؼ فيا  كذلؾ: (ْ)المةاك  يـك نطكم السماء".

َْرُض َُجِقًعو َؿبَْضُتُف َيْقَم اْفِؼَقوَمِي  َدُروا اَّللََّاااااَوَمو ؿَ    :ػػػػػاؿ تعالػػػػػكما ق رة،ػػػػػػكؼ كحيػػػػركع كخ ْٕ  َحؼَّ َؿْدِرِه َوا

                                                 

 .ُٖٔ/صُُج، المحرر الكايز، الاف لطي  (ُ)
 .ّٗٔ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ِ)
 .ْْْ/صّمج،  اا اكر الازاارم أيسر التفاسير، (ّ)
 .ِِٖ/صِِج، لمرازم التفسير الكاير، (ْ)
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قنَ  ـُ وٌت بَِقِؿقـِِف ُشبَْحوَكُف َوَتَعوَػ َظَمَّ ُيْؼِ ََمَواُت َمْطِقيَّ  .(ُ)("ٕٔ)الزمر: َوافسَّ
َل َخْؾٍؼ ُكِعقُدهُ كأما قكلا تعال : ََم َبَدْأَكو َأوَّ دة ماؿ ادانا إيا  أم نعيد ما خمرنا  ماتدأ إلا":ـَ

اياف صح  اإللادة االرياس  كالمرصكد: فا ككنفا إياادا لف العدـ،أك امعا ايف ا ازاء المتاددة،
 .(ِ)لم  اإلاداء"

ـَّو َؾوِظؾِغَ  كزاد  اركلا: ،َوْظًدا َظَؾْقـَو كقد أكد ذلؾ اركلا: ـُ و  "أم أزال كأادا لم  حال   :إِكَّ
 .(ّ")ؿ ما نريد ال كمف  لمينا مف ذلؾ اكااال تحكؿ، قادريف لم  أف نفع

ـَّو َؾوِظؾِغَ  :تحميل الفاصمة ـُ و   :إِكَّ
")إف( كاسمفا، كامم  كنا خار إنا، ك)كاف( كاسمفا، ك)فالميف( خارها، كامم  إنا تعميمي  امااا  

 (ْ)التأكيد لمردرة لم  فعؿ ذلؾ"
 ما كلد اا لااد  المؤمنيف. الامم  االسمي  تؤكد لم  قدرة اهلل تعال  لم  إتماـ 

 مناسبة الفاصمة:
هذا العمؿ ففك   لندما ايف ساحانا ما يككف يكـ الريام  مف ا هكاؿ كطا السماء كسفكل

لادة الناس أحياء كما كلدكا،لذلؾ ناسب أف تأتا الفاصم  اركلا ـَّو َؾوِظؾِغَ :كالاعث كا  ـُ و  ليايف أنا  إِكَّ
ففك أهكف لميا مف خمرا أكؿ مرة، فالذم يخمؽ أكؿ مرة يستطيع ساحانا قادر لم  إلادة الخمؽ 

 أف يعيد الكرة مرة أخرل.
 

قَن ):قال تعالى -ٔ٘ وحِلُ َْرَض َيِرُثَفو ِظَبوِدَي افصَّ ْٕ ِر َأنَّ ا ـْ ـْ َبْعِد افذ  ُبقِر ِم َتْبـَو ِِف افزَّ ـَ ( إِنَّ ِِف 014َوَفَؼْد 

ـَ  ًي فِْؾَعوَدَِغ )015)َهَذا َفَبَلًؽو فَِؼْقٍم َظوبِِدي َّٓ َرْْحَ  .7ٓٔ-٘ٓٔآٌة (016( َوَمو َأْرَشْؾـَوَك إِ

 المعنى المغوي:
ايكًر: اصيغ  اإلفراد كهك اسـ لممزاكر، أىًم المكت  ، فعكؿ امعن  مفعكؿ، ماؿ: ناق  حمكبكب"الزَّ

فكزنا  أم مزاكر، -اكسر فسككف -اكزف فعكؿ امع زار كرقرأ حمزة اصيغ  الامع زا. ك رككبك 
مسم  االمزامير مف كتب ال كد كهك مااكث فا الكتاباك ، أم فا الكتب. كتاب دكرماؿ قشر كقش

 .(ٓ)"اليفكد

                                                 

 .ُّٖ/صُٕج، التفسير المنير، لكها  الزحيما (ُ)
 .َُُ/صْج، تفسير الايضاكم (ِ)
 .ُُٕ/صٓمج، لمارالا نظـ الدرر، (ّ)
 .َّٕ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ْ)
 .ُِٔ/صُٕج، الاف لاشكر التحرير كالتنكير، (ٓ)



-َُّ- 
 

 المعنى اإلجمالي:
دث اعد أف تحدث اهلل تعال  لف لةم  مف لةمات يكـ الريام ، فإنا فا هذ  اآلي  يتح

فا  ،لعااد  الصالحيف االسعادة لف ساب النااة مف العذاب، "فيخار اهلل تعال  لف حتما كقضااا
قض  فا الكتب التا أنزلفا لم   االدنيا كاآلخرة، ككراا  ا رض فا الدنيا كاآلخرة، فراؿ تعال : إن

ايكًر( كما قض  فا الٌمكح المحفكظ كهك أـ الك الترسما )الزَّ كف حاب )الذٍّْكًر( أىفَّ ا رض يرافا الصَّ
 .، كقد اعؿ سن  كمنفاااحمؿ الصالمف لااد ؛ الذيف امعكا اإليماف كالع

ذا كلد مف اهلل، هإيماف الرمب، كنشاط العمؿ فا أم  ففا الكارا  لألرض. ك  فإذا ااتمع
اؾ يا محمد افذا كأىماالا مف الشرااع كا حكاـ إال لرحم  الناس، ن. كما أرسمكلف يخمؼ اهلل كلد  أادان 

رىاًُّؿ الفيدىل" الميتىفىيّْايٍكفى لت يفتدم اا إالالكهداياهـ فا شؤكف دينفـ كدنياهـ، ك 
(ُ) 

ـَ ) :تحميل الفاصمة ًي فِْؾَعوَدِغَ 015إِنَّ ِِف َهَذا َفَبَلًؽو فَِؼْقٍم َظوبِِدي َّٓ َرْْحَ  : ( َوَمو َأْرَشْؾـَوَك إِ

")إف( حرؼ مشاا االفعؿ، ك)فا هذا( خارها المردـ، كالةـ المزحمر ، ك)لركـ( صف  لاة ا 
 ( صف .ك)لااديف

(: )الكاك( حرؼ لطؼ، ك)ما( نافي ، ك)أرسمناؾ( فعؿ كفالؿ  ٍمناؾى ًإالَّ رىٍحمى ن ًلٍمعالىًميفى ما أىٍرسى )كى
كمفعكؿ اا، ك)إال( أداة حصر، ك)رحم ( مفعكؿ مف أاما، أك حاؿ ماالغ  فا أف اعما نفس 

 .(ِ)انفس الرحم "الرحم ، أك لم  حذؼ مضاؼ أم ذا رحم ، ك)لمعالميف( صف  لرحم  أك يتعمؽ 
  أف الكتب المنزل  لم  ا ناياء ها التا تايف المؤمنيف الصادقيف  الامم  االسمي  تؤكد لم

 كتؤكد لم  صدؽ ناكة ا ناياء.
 مناسبة الفاصمة:

"لما كاف ما ذكر فا هذ  السكرة مف الحكـ كالدالاؿ كالرصص كالظان شافيان حكيمان، كمرشدان 
ةن اما تردـ إشارة إل  أنا نتياتا: )إف فا هذا( أم الذم ذكرنا  هنا مف هاديان لميمان، قاؿ كاص

ا دل  لم  قدرتنا لم  قياـ السال  ك يرها مف الممكنات، كلم  أف مف ادل  لمينا أمران فأيدنا  
لميا كاعمنا العاقا  لا فيا ففك صادؽ محؽ، كخصما كاذب ماطؿ، كلما كاف هذا مشيران إل  

تردير: فما أرسمناؾ إال إلسعادهـ كالكفاي  لفـ فا الاةغ إل  انات النعيـ، لطؼ رشادهـ، فكاف ال
لميا ما يففـ ساب التأخير إلنااز ما يستعاما  ير العااديف مف العذاب فراؿ: )كما أرسمناؾ( أم 

كمفـ، أهؿ السماكات  اعظمتنا العام  لم  حال  مف ا حكاؿ )إال( لم  حاؿ ككنؾ )رحم  لمعالميف(
هؿ ا رض مف اإلنس كالاف ك يرهـ، طااعفـ االاكاب، كلاصيفـ اتأخير العراب، الذم كنا كأ

لػػػػاران لشػػػػـ، إظفػػػؽ افػػػـ كنترفػػػـ، فنحف نمفمفػنستأصؿ اا ا م  لردرؾ، حت  نايف أنفـ مع  ةءن ػػػرفؾ كا 
                                                 

 .ِْٔٗ/صُج، أيسر التفاسير،  سعد حكمد (ُ)
 .ِّٕ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ِ)
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 (ُ)"كارتفـ كقكتفـ كشككتفـ كشدة تمالافـ لميؾ ال يصمكف إل  ما يريدكف منؾ
ُؽْؿ إَِفٌف َواِحٌد َؾَفْؾ َأْكُتْؿ ُمْسؾُِؿقنَ :قال تعالى -ٕ٘ ََم إََِلُ ََم ُيقَحك إَِِلَّ َأكَّ  .8ٓٔآٌة ُؿْؾ إِكَّ

 المعنى المغوي:
.أم منرادكف خاضعكف لما يكح  إلا مف (ِ)كاالستففاـ لألمر" أم أسممكا، "ففؿ أنتـ مسممكف:

 كحداني  اإللا.
إلفكـ إلا كاحد: أم ما يكح  إلا فا أمر اإللا إال كحدانيتا،ففك اإللا قؿ إنما يكح  إلا أنما 

الكاحد، ف المرصكد ا صما مف اعاتا مرصكر لم  التكحيد،فكمم  إنما ا كل  لرصر الحكـ لم  
 .(ّ")الشاء،كالااني  لم  العكس

 المعنى اإلجمالي:
كتا ساحانا اأنا كاحد ال طالاا منا أف يامغ دل يخاطب اهلل تاارؾ كتعال  نايا محمد 

نما اعاتا  شريؾ لا، كيأمر لااد  أف يخمصكا فا لاادتا، كال يشرككا معا أصناما كال آلف  أخرل، كا 
  ،مرصكرة لم  إااات الكحداني  هلل تعال . كفا اآلي  قصراف:ا كؿ :لرصر الحكـ لم  الشاء

فا شأف اإللا إال أف اإللا إلا  . كالرصر ا كؿ إضافا:أم ما يكح  إلا(ْ)كالااني  لم  العكس
 كاحد، كالرصر الاانا إضافا:فا شأف اإللا مف حيث الكحداني .

يدلك إل   يركؿ ااف لاشكر:"الرصر ا كؿ إلاطاؿ ما يماسكف اا لم  الناس مف أف 
 .(ٓ)التكحيد اـ يذكر اهلل كالرحمف، كيماسكف تارة اأنا ساحر  نا يدلك إل  ما ال يعرؿ"

َؾَفْؾ َأْكُتْؿ :استففاـ امعن  ا مر كركلا تعال  "أم أسممكا، :فىٍؿ أىٍنتيـٍ ميٍسًمميكفى فى  كقكلا:

 .(ٔ)أم انتفكا" (ُٗ)الماادة: ُمـَْتُفقنَ 
 .(ٕ")"كهك كناي  لف التحريض لم  ناذ الشرؾ كالدخكؿ فا اإلسةـ

 :َؾَفْؾ َأْكُتْؿ ُمْسؾُِؿقنَ  :تحميل الفاصمة
 .(ٖ))أنتـ( ماتدأ، ك)مسممكف( خار"")هؿ( حرؼ استففاـ، ك

  . االستففاـ يكضح حث الناس لم  اإلسةـ اعد رؤي  الدالاؿ الكاضح 

                                                 

 .َٖٓ/صُِج، ارالانظـ الدرر، لم (ُ)
 .ْْٕ/صّمج،  اا اكر الازاارم أيسر التفاسير، (ِ)
 .ُّْ/صُٕج، التفسير المنير، لكها  الزحيما (ّ)
 .َُُ/صْج، كتفسير الايضاكم ،ِِّ/صِِج، انظر: التفسير الكاير، لمرازم (ْ)
 .ُُٕ/ُٕ/جٖمج، ، الاف لاشكرالتحرير كالتنكير (ٓ)
 .ِِّ/صُُ/جٔمج، لمررطاا ف،الاامع  حكاـ الررآ ظر:ان (ٔ)
 .ُِٕ/صُٕ/جٖمج، الاف لاشكر التحرير كالتنكير، (ٕ)
 .ِّٕ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ٖ)
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 مناسبة الفاصمة:
كحدانيتا، كأنا اإللا الحؽ المستحؽ لمعاادة الحر ، كاعد أف ذكر الدالاؿ  لما ذكر اهلل 

ليحافـ لم   َفْؾ َأْكتُْؿ ُمْسؾُِؿقنَ ؾَ فا هذ  السكرة لم  كحدانيتا، ناسب أف تأتا الفاصم  اركلا:
اإلسةـ كليايف أنفـ مع كؿ هذ  الدالاؿ كاإلاااتات لم  استحراقا ساحانا لمعاكدي  كالكحداني  ففـ 

 (ُ)متمكاكف فا اإلسةـ، كفا االستااا  لمدلكة، كالفاء لمدالل  لم  أف ما قامفا مكاب لما اعدها.
ُف َيْعَؾُؿ 018َؾُؼْؾ آَذْكتُُؽْؿ َظَذ َشَقاٍء َوإِْن َأْدِري َأَؿِريٌى َأْم َبِعقٌد َمو ُتقَظُدوَن ) َؾنِْن َتَقفَّْقا قال تعالى: -ٖ٘ ( إِكَّ

ـَ اْفَؼْقِل َوَيْعَؾُؿ َمو َتْؽتُُؿقَن ) ْفَر ِم ُف ؾِْتـٌَي َفُؽْؿ َوَمَتوٌع إَِػ ِحٍغ )001اْْلَ ( َؿوَل َرب  000( َوإِْن َأْدِري َفَعؾَّ

ـُ اْدُْستََعوُن َظَذ َمو َتِصُػقَن ) اْحُؽؿْ  ْْحَ ـَو افرَّ ؼ  َوَربُّ  .ٕٔٔ-9ٓٔآٌة   (001بِوحْلَ

 المعنى المغوي:
: اإل يذىافي ك اكزف أفعؿ مف أذف لكذا امعن  سمع. كاشتراقا مف اسـ ا ذف، كها اارح  هلةـ، ك "اإٍلً

 ا.عمـ مطمرالسمع اـ شاع استعمالا فا الا السمع، اـ استعمؿ امعن  العمـ
( فف  نذار كهك اإللةـ المشكبفعؿ متعد االفمزة ككار استعماؿ الصيغتيف فا معن  اإل ككأما )آذىفى

 .يرتحذا
 .ةالفتن : اختةؿ ا حكاؿ المفضا إل  ما فيا مضر 

 .(ِ)"متاع: ما ينتفع اا مدة قميم ال
 الررآف شعر. ساحر،كأف اهلل اتخذ كلد،كأف "لم  ما تصفكف: مف الكذب مف أف الناا 

أم اقض اينا كايف مكذاا مف أهؿ مك  االعدؿ،اتعايؿ العذاب لفـ أك النصر  رب احكـ االحؽ:
 .ّ))لميفـ"

 المعنى اإلجمالي:
نزاؿ  يتحدث اهلل تاارؾ كتعال  فا هذ  اآليات لف أحكاؿ الناس اعد إرساؿ الرسكؿ، كا 

ع دلكتؾ، فرؿ لفـ: لرد ألممتكـ اميعان الكحا لميا، كأنا الحؽ مف لند اهلل، "فإف ألرضكا لف اتاا
ارسالتا كما أمرنا اا راا كال أدرم ما تكلدكف اا مف الاعث كالحساب أهك قريب أـ اعيد إف لمما 

 لند اهلل الذم يعمـ كؿ ما يراؿ مما تافركف اا كما تكتمكف فا أنفسكـ.
ؤخركـ ليمتعكـ امذااذ كما أدرم سابى تأخير ازااكـ، لعٌما اختاار لكـ يمتحنكـ اا اهلل، كي

 .الحياة إل  حيفو قدر  اهلل احسب حكمتا

                                                 

 .ٖٗٔ/صْج، الاف مسعكد إرشاد العرؿ السميـ إل  مزايا الكتاب الكريـ، (ُ)
 .ُٕٓ-ُّٕ/صُٕج، الاف لاشكر التحرير كالتنكير، (ِ)
 .ُّْص/ُٕج، ها  الزحيماالتفسير المنير، لك  (ّ)
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َؿوَل مف راا أف يحكـ اينا كايف قكما الذيف كذاك  االحؽ، فراؿ تعال : اـ يطمب  الناا 

ؼ    . (ُ) كذلؾ اتفكيض ا مر هلل تعال ، كتكقع النصر كالفرج مف لند  ساحانا َرب  اْحُؽْؿ بِوحْلَ
 .(ِ")لم  لزـك اإلنساف الحؽ ليتأهؿ لفذ  الدلكة "كفا اآلي  ألظـ حث

ـُ اْدُْسَتَعوُن َظَذ َمو َتِصُػقنَ كقكلا تعال : ْْحَ ـَو افرَّ رانا الرحمف:كاير الرحم  لم  خمرا،  َوَربُّ
درار النعـ لميفـ، كالمستعاف: المطمكب منا العكف لم  ما تصفكف مف الشرؾ كالكفر كالكذب  كا 

 (ّ)كالضةؿ.
ـُ اْدُْسَتَعوُن َظَذ َمو َتِصُػقنَ  :الفاصمةتحميل  ْْحَ ـَو افرَّ  :َوَربُّ

م  ما(: )ما( اسـ مكصكؿ فا محؿ ار اعم ، كمتعمراف  "ماتدأ كخار كالامم  مستأنف ، )لى
( مضارع مرفكع اااكت النكف كالكاك فالؿ كالامم  صم "  (ْ)االمستعاف، )تىًصفيكفى

 عال  هك نعـ المعيف فا السراء كالضراء.الامم  االسمي  تاات أف اهلل ت 
 مناسبة الفاصمة:

   منا أف يرضا اينا كايف قكما االحؽ  لما ايف اهلل تاارؾ كتعال  طمب نايا محمد 
كالعدؿ الذم هك مف أسم  صفاتا ساحانا، أكد ذلؾ االفاصم  التا أت  افا فا خاتم  اآلي  حيث 

ـُ اْدُْستَ  قاؿ: ْْحَ ـَو افرَّ ففك ساحانا مف لميا االتكاؿ، كلميا االلتماد فا كاف   َعوُن َظَذ َمو َتِصُػقنَ َوَربُّ
 شاكف الحياة.

 خالصة القول في ىذا المقطع:
يتحدث هذا المرطع لف كحدة ا م  اإلسةمي ، كأف اإللا المعاكد المستحؽ لمعاادة احؽ هك  -ُ

 مر  كااتناب نكاهيا.اهلل تاارؾ كتعال ، ككمنا مأمكركف لةنصياع لا، كطال  أكا
 ،  كما يككف مف خركج يأاكج كمأاكجكذلؾ تدكر أحداث هذا المرطع لف أهكاؿ يكـ الريام -ِ

ككيؼ أف المؤمنيف  ككذلؾ تتحدث لف أحكاؿ المؤمنيف كالكافريف يكـ الريام ، كطا السماء،
 حال .اعيدكف لف النار كؿ الاعد، حت  لف سماع صكتفا، كأف الكافريف سيردكف النار ال م

الفاصم  فا هذا المرطع ختمت االكاك كالنكف، كقد ناسات الاك الذم نزلت اا اآليات حيث  -ّ
 سمكت مسمؾ التحذير كالكليد.

ما يستفاد مف هذا المرطع أف يكـ الريام  قريب،كلةماتا كاضح  كضكح الشمس، كأف اإلنساف  -ْ
 .ير يعمما اهللسكؼ ياازل لم  ما قدـ مف لمؿ فا دنيا ، كأف كؿ شاء صغير أك كا

                                                 

 .ُْٓ/صُٕج، كالتفسير المنير، لكها  الزحيما ،ِّّ/صُُ/جٔمج ،:الاامع  حكاـ الررآف، لمررطااانظر (ُ)
 .ُِٕ/صٓمج، لمارالا نظـ الدرر، (ِ)
 .ُْٓ/صُٕج، كالتفسير المنير، لكها  الزحيما ،ُُِ/صْج انظر: تفسير الايضاكم، (ّ)
 .ِٗٗ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ْ)
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 المبحث الثاني
 دراسة تطبيقية عمى مناسبة فواصل سورة الحج آلياتيا

 

:[ٗ-ٔاآليات] المقطع الول: 
 أىوال الساعة وتكذيب الناس بيا

و افـَّوُس اتَُّؼقا َربَّؽُ  :قاؿ تعال  َ ٌء َظظِقٌؿ )َيو َأهيُّ وَظِي َرْ ؾُّ 0ْؿ إِنَّ َزْفَزَفَي افسَّ ـُ ( َيْقَم َتَرْوََّنَو َتْذَهُؾ 

َـّ 
َؾَفو َوَتَرى افـَّوَس ُشَؽوَرى َوَمو ُهْؿ بُِسَؽوَرى َوَفؽِ ؾُّ َذاِت َْحٍْؾ َْحْ ـُ ًْ َوَتَضُع  َظَذاَب اَّللَِّ ُمْرِوَعٍي َظَمَّ َأْرَوَع

ـْ 1َصِديٌد ) ـَ افـَّوِس َم ـُؾَّ َصْقَطوٍن َمِريٍد ) ( َوِم ُه َؾَلكَُّف 2َُيَوِدُل ِِف اَّللَِّ بَِغْرِ ِظْؾٍؿ َوَيتَّبُِع  َّٓ ـْ َتَق ُف َم تَِى َظَؾقِْف َأكَّ ـُ  )

ِعِر ) ِديِف إَِػ َظَذاِب افسَّ ُف َوهَيْ  .( 3ُيِضؾُّ

 

ُؽْؿ إِنَّ َزفَْزَفيَ  :قال تعالى -ٔ ُؼقا َربَّ و افـَّوُس اتَّ َ ٌء َظظِقؿٌ  َيو َأهيُّ وَظِي َرْ  .ٔآٌة افسَّ

 المعنى اإلجمالي:
لام  المسمميف المكمفيف، حيث أمرهـ اتركا ، محذرا لفـ مف  فا هذ  اآلي  يخاطب اهلل 

 ،(ُ)كذلؾ افعؿ ما أمرهـ اا مف الكاااات، كترؾ ما نفاهـ لنا مف المحرمات لرااا،
ؿ اشأف لفا مناسب لممراـ،كأكؿ تركا  هك "كهذا متعمؽ التركل، ف التركل ال تتعمؽ االذات ا

 (ِ)تنزيفا لف النرااص، كفا مردم  ذلؾ تنزيفا لف الشركاء االتراد كحدانيتا فا اإللفي "
ٌء َظظِقؿٌ كختـ ساحانا اآلي  اركلا تعال : وَظِي َرْ : فالزلزل  هنا: ها الفزة إِنَّ َزْفَزَفَي افسَّ

كضعا،كفا هذا دليؿ لم  ما سيككف فا هذا اليـك مف كتكرير انحرافا كتزحزحا لف م كالرلدة،
 .(ّ)أهكاؿ

ككما نرل أف فا هذ  اآلي  تخكيؼ مما سيككف مف أمر السال  إال أنا تعال  مف رحمتا 
، كما سيككف فيا مف أهكاؿ، فما هذ  الدنيا  اعااد  ادأ اآلي  اأمر الناس االتركل كاالستعداد لفذا اليـك

 ايتا ان  أك نار.إال دار لمؿ كطريؽ فا نف
ٌء َظظِقؿٌ تحميل الفاصمة:  وَظِي َرْ  :إِنَّ َزْفَزَفَي افسَّ

)إف زلزل  السال ( إف كاسمفا ك)شاء( خارها ك)لظيـ( صف  لشاء كامم  )إف زلزل  السال  شاء 
لظيـ( تعميمي  ال محؿ لفا مف اإللراب كذلؾ لركلا اتركا راكـ. كزلزل  السال  مف إضاف  المصدر 

                                                 

 الاف كاير. تفسير الررآف العظيـ، انظر: (ُ)
 .ُٖٔ/صُٕ/جٖمج، الاف لاشكر التحرير كالتنكير، (ِ)
 ،لمشنريطا ،، كأضكاء الايافُٕٗ/صٗ/جٓمج ،رآنا لمررآف، لعاد الكريـ الخطيبانظر: التفسير الر( ّ)

 .ِْٓ/صْج
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فالما أك إل  مفعكلا فعم  ا كؿ كأنفا ها التا تزلزؿ ا شياء لم  المااز الحكما كلم  إل  
ارااا مارل المفعكؿ اا  .(ُ)الاانا لم  طرير  االتساع فا الظرؼ كا 

 . الامم  االسمي  تؤكد لم  ااكت قياـ السال 
 مناسبة الفاصمة:

دتا، كاف ذلؾ ليايف لفـ أمر لظيـ لااد  المكمفيف اتركا ، كلاادتا حؽ لاا لما أمر اهلل 
ٌء َظظِقؿٌ :سكؼ يخار  لفـ، فااء التعميؿ اذلؾ فا قكلا تعال  وَظِي َرْ ليايف لظـ كهكؿ  إِنَّ َزْفَزَفَي افسَّ

 كمفاا  هذا اليكـ، فيفيؽ الناس مف  فمتفـ ليعممكا ااديف لفذا اليكـ. 
ؾُّ ُمرْ  :قال تعالى -ٕ ـُ َؾَفو َوَتَرى افـَّوَس َيْقَم َتَرْوََّنَو َتْذَهُؾ  ؾُّ َذاِت َْحٍْؾ َْحْ ـُ ًْ َوَتَضُع  ِوَعٍي َظَمَّ َأْرَوَع

َـّ َظَذاَب اَّللَِّ َصِديٌد 
 .ٕآٌة  ُشَؽوَرى َوَمو ُهْؿ بُِسَؽوَرى َوَفؽِ

 المعنى المغوي:
 .(ِ)"الذهكؿ الذهاب لف ا مر مع الدهش  "تذهؿ:

أرضعت  ير  كالرصد قصد مماف أم  أكا امرأة مرضع أم ذات رضاع أرضعت كلده "مرضع :
 .(ّ)"لافكف ك ذات لا

سكارل: امع سكراف ،كمىًريدو متمرد لات"
(ْ). 

 المعنى اإلجمالي:
هذ  اآلي  تفصيؿ اعد إاماؿ، أم أنفا فصمت ما سيحدث فا هذا اليكـ العظيـ، فادأت  دتع

إليفا كأحافـ، نفا مف هكؿ ما ترل تنشغؿ لف أقرب الناس إاكصؼ ما يحدث لممراضع، حيث 
اًلفىا لىاي، أم قاؿ فطاما، كتضح الحامؿ  اًؿ ًإٍرضى ٍناي ًفا حى مىٍيًا، تىٍدهىشي لى كىالًَّتا ًهاى أىٍشفىؽي النَّاًس لى
حممفا قاؿ تماما، اـ كصؼ الناس االسكارل لذهاب لركلفـ مف هكؿ ما يركف، فمف رآهـ حسب 

فا االخمر المذها  لمعرؿ كالمغيا  لف كؿ أمر ، فشاا السال  كأهكال(ٓ)أنفـ سكارل كما هـ اسكارل
نما ها دليؿ لم  شدة لذاب اهلل   .رشيد.اـ ايف أف لةمات السكر هذ  ليست حرير  كا 

َـّ َظَذاَب اَّللَِّ َصِديٌد  تحميل الفاصمة:
 :َوَفؽِ

محٌؿ  ال« لكٌف لذاب.. شديد»)الكاك( لاطف  )لكٌف( حرؼ مشٌاا االفعؿ لةستدراؾ، ناسخ، كامم : 
 .(ٔ)لفا معطكف  لم  استاناؼ مرٌدر أم هذا كٌما هٌيف كلكٌف لذاب اهلل شديد

                                                 

 .ّٖٔ/صٔج، محا الديف الدركيش، إلراب الررآف كايانا (ُ)
 .قُُّْ، َُ، طْٔٓ/صِج، ضح، لمحمد محمكد الحاازمالتفسير الكا (ِ)
لرااا، لمزااج معانا (ّ)  .ـُٖٖٗ-قَُْٖ ،ُط، َُْ/صّج، الررآف كا 
 .ْٔٓ/صِج، سير الكاضح، لمحمد محمكد الحاازمالتف (ْ)
 .ّْٗ/صٓج، :تفسير الررآف العظيـ، الاف كاير يرااع (ٓ)
 .ِٖ/صُٕج، محمكد صافا، الادكؿ فا اإللراب (ٔ)
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 .حرؼ االستدراؾ لكف، يؤكد لم  شدة لذاب اهلل فة يستفيف اا أحد 
 مناسبة الفاصمة:

لما ذكر اهلل تاارؾ كتعال  أهكاؿ السال ، كما يحدث لمناس يكـ يركنفا، أكد ساحانا ذلؾ 
َـّ َظَذاَب اَّللَِّ َصِديٌد وَ  فا قكلا تعال :

ليايف ساحانا أف السال  حرير  كاقع ، آتي  ال ريب فيفا،  َفؽِ
 كال اد مف االستعداد لفذا اليكـ.

ـُؾَّ َصقَْطوٍن َمِريٍد) :قال تعالى -ٖ ـْ َُيَوِدُل ِِف اَّللَِّ بَِغْرِ ِظْؾٍؿ َوَيتَّبُِع  ـَ افـَّوِس َم ـْ 2َوِم ُف َم تَِى َظَؾْقِف َأكَّ ـُ ُه  (  َّٓ َتَق

ِعِر ) ِديِف إَِػ َظَذاِب افسَّ ُف َوهَيْ ُف ُيِضؾُّ  .ٗ-ٖآٌة (3َؾَلكَّ

 المعنى المغوي:
 "ييااًدؿي ًفا المًَّا: ياحد اا كيمارل.

: اغير حا  كال دليؿ  ًاغىٍيًر ًلٍمـو
: متمرد  .(ُ)"مىًريدو

 المعنى اإلجمالي:
فا، انترؿ ساحانا لمحديث لف اعد أف تحدات اآليات لف أهكاؿ السال  كما يككف في

فاعضه مف الناس مف يخاصـ كينازع فا قدرة اهلل  ا سااب التا تكدم ااإلنساف إل  التفمك ،"
 .(ِ)"كصفاتا اغير دليؿ كال ارهاف كيركؿ ما ال خير فيا مف ا ااطيؿ

قرر اهلل كقض  أف  كيتاع الشيطاف فا كؿ ما يفعؿ دكف تفكير االنتااج كالعكاقب، كلذلؾ
، كسمؾ سايما  أضٌما الشيطاف لف طريؽ الحؽ، ككافا إل  الااطؿ  كؿ مف اتاع ذلؾ الشيطافى

 .(ّ)المفضا اا إل  لذاب افنـ
ِعرِ   :تحميل الفاصمة ِديِف إَِػ َظَذاِب افسَّ ُف َوهَيْ ُف ُيِضؾُّ  :َؾَلكَّ

يضما خار أنا )فأنا( خار لركلا )مف( كدخمت الفاء لما فا المكصكؿ مف رااح  الشرط كامم  
ل  لذاب السعير متعمراف  ،كامم  الشرط أك المكصكؿ خار أنا )كيفديا( لطؼ لم  يضما كا 

 .(ْ)ايفديا
 .حرؼ التككيد أف يؤكد لم  أف الشيطاف ما هك إال سايؿ لمضةؿ كالاعد لف الحؽ كالصكاب 
 

                                                 

 .قَُْٓط: ، إلاراهيـ ا ايارم المكسكل  الررآني ، (ُ)
 .ِٕٓ/صِج، نفس المراع السااؽ (ِ)
 .ْْٗ/صِج، لمرطاف تيسير التفسير، (ّ)
 .ّٖٖ/صٔج، لمدركيش إلراب الررآف كايانا، (ْ)
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 مناسبة الفاصمة:
ُف َوهَيْ فا هذ  الفاصم   يايف اهلل  ُف ُيِضؾُّ ِعرِ َؾَلكَّ تااع الشيطاف انتيا   ِديِف إَِػ َظَذاِب افسَّ

ك كايتا، كالتشكيؾ فا قدرة اهلل تعال  كصفاتا، اأف كؿ هذ  أسااب تؤدم ااإلنساف إل  سكء 
 العذاب كااس المصير.
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:المقطع الثاني: اآليات [٘-ٔٙ] 
 دالئل عمى قدرة اهلل في خمقو

و افـَّوُس إِْن  :قاؿ تعال  َ ـْ َيو َأهيُّ ـْ ُكْطَػٍي ُثؿَّ ِم ـْ ُتَراٍب ُثؿَّ ِم ْؿ ِم ـُ و َخَؾْؼـَو  َؾنِكَّ
ٌِ ـَ اْفَبْع ـُْتْؿ ِِف َرْيٍى ِم ـُ

َْرَحوِم َمو َكَشوُء إَِػ  ْٕ َ فَُؽْؿ َوُكِؼرُّ ِِف ا َؼٍي فِـَُبغ  ؾَّ َؼٍي َوَؽْرِ ُُمَ ـْ ُمْضَغٍي ُُمَؾَّ ك ُثؿَّ ُكْخرِ  َظَؾَؼٍي ُثؿَّ ِم ُجُؽْؿ ضِْػًل َأَجٍؾ ُمَسؿا

ـْ ُيَردُّ إَِػ َأْرَذِل اْفُعُؿِر فَِؽْقَل َيْعَؾؿَ  ـْ ُيَتَقَّفَّ َوِمـُْؽْؿ َم ْؿ َوِمـُْؽْؿ َم ـُ ـْ َبْعِد ِظْؾٍؿ َصْقًئو َوَتَرى  ُثؿَّ فَِتْبُؾُغقا َأُصدَّ ِم

ًْ وَ  ْت َوَرَب َْرَض َهوِمَدًة َؾنَِذا َأْكَزْفـَو َظَؾقَْفو اْدَوَء اْهَتزَّ ْٕ ٍٍ )ا ؾ  َزْوٍج َْبِق ـُ ـْ  ًْ ِم ُف 4َأْكَبَت ؼُّ َوَأكَّ ( َذفَِؽ بَِلنَّ اَّللََّ ُهَق احْلَ

ٍء َؿِديٌر ) ؾ  َرْ ـُ ُف َظَذ  ِل اْدَْقَتك َوَأكَّ ـْ ِِف اْفُؼُبقِر )5ُُيْ ٌُ َم َٓ َرْيَى ؾِقَفو َوَأنَّ اَّللََّ َيْبَع وَظَي آتَِقٌي  ـَ 6( َوَأنَّ افسَّ ( َوِم

َٓ ـَِتوٍب ُمـٍِر ) افـَّوسِ  َٓ ُهًدى َو ـْ َُيَوِدُل ِِف اَّللَِّ بَِغْرِ ِظْؾٍؿ َو ْكقَو 7َم ـْ َشبِقِؾ اَّللَِّ َفُف ِِف افدُّ ( َثوِِّنَ ِظْطِػِف فُِقِضؾَّ َظ

ِريِؼ ) ًْ َيَداَك َوَأنَّ اَّللََّ 8ِخْزٌي َوُكِذيُؼُف َيْقَم اْفِؼقَوَمِي َظَذاَب احْلَ َم ٍم فِْؾَعبِقِد )( َذفَِؽ بََِم َؿدَّ ـَ 01 َفْقَس بَِظلَّ ( َوِم

ـْ َيْعبُُد اَّللََّ َظَذ َحْرٍف َؾنِْن َأَصوَبُف َخْرٌ اْضَؿلَنَّ بِِف َوإِْن َأَصوَبْتُف ؾِْتـٌَي اْكَؼَؾَى َظَذ  ْكقَو افـَّوِس َم  َوْجِفِف َخِنَ افدُّ

اُن اْدُبُِغ ) ْنَ ِخَرَة َذفَِؽ ُهَق اْْلُ ْٔ َٓ َيـَْػُعُف ذَ ( يَ 00َوا ُه َوَمو  َٓ َيُُضُّ ـْ ُدوِن اَّللَِّ َمو  َلُل ْدُظق ِم فَِؽ ُهَق افضَّ

ـْ َكْػِعِف َفبِْئَس اْدَْقَػ َوَفبِْئَس اْفَعِشُر )01)اْفَبِعقُد  ُه َأْؿَرُب ِم ـْ َُضُّ ـَ آَمـُقا 02( َيْدُظق َدَ ( إِنَّ اَّللََّ ُيْدِخُؾ افَِّذي

وحِلَ  ََّْنَوُر إِنَّ اَّللََّ َيْػَعُؾ َمو ُيِريُد )َوَظِؿُؾقا افصَّ ْٕ تَِفو ا ـْ َُتْ ِري ِم ُه اَّللَُّ 03وِت َجـَّوٍت ََتْ ـْ َيـُِْصَ ُـّ َأْن َف وَن َيُظ ـَ ـْ  ( َم

قْ  ـَ َـّ  ََمِء ُثؿَّ ْفقَْؼطَْع َؾْؾَقـُْظْر َهْؾ ُيْذِهَب  َؾْؾَقْؿُدْد بَِسبٍَى إَِػ افسَّ
ِخَرةِ ْٔ ْكَقو َوا َذفَِؽ َأْكَزْفـَوُه 04ُدُه َمو َيِغقُظ )ِِف افدُّ ـَ ( َو

ـْ ُيِريُد )  .(05آَيوٍت َبق ـَوٍت َوَأنَّ اَّللََّ هَيِْدي َم

 

ـْ ُكطَْػٍي ُثؿَّ مِ  :قولو تعالى -ٗ ـْ ُتَراٍب ُثؿَّ ِم ْؿ ِم ـُ و َخَؾْؼـَو  َؾنِكَّ
ٌِ ـَ اْفَبْع ـُْتْؿ ِِف َرْيٍى ِم ـُ و افـَّوُس إِْن  َ َؼٍي ـْ َظؾَ َيو َأهيُّ

َْرَحوِم َمو َكَشوُء إَِػ َأَجٍؾ مُ  ْٕ َ َفُؽْؿ َوُكِؼرُّ ِِف ا َؼٍي فِـَُبغ  َؼٍي َوَؽْرِ ُُمَؾَّ ؾَّ ـْ ُمْضَغٍي ُُمَ ك ُثؿَّ ُكْخِرُجُؽْؿ ضِْػًل ُثؿَّ ِم َسؿا

ـْ ُيَردُّ إَِػ أَ  ـْ ُيَتَقَّفَّ َوِمـُْؽْؿ َم ْؿ َوِمـُْؽْؿ َم ـُ ـْ َبْعِد ِظْؾٍؿ َصْقًئو َوَتَرى ُثؿَّ فَِتْبُؾُغقا َأُصدَّ ْرَذِل اْفُعُؿِر فَِؽْقَل َيْعَؾَؿ ِم

( ٍٍ ؾ  َزْوٍج َْبِق ـُ ـْ  ًْ ِم ًْ َوَأْكَبَت ْت َوَرَب َْرَض َهوِمَدًة َؾنَِذا َأْكَزْفـَو َظَؾقَْفو اْدَوَء اْهَتزَّ ْٕ ؼُّ 4ا ( َذفَِؽ بَِلنَّ اَّللََّ ُهَق احْلَ

ِل اْدَْقتَ  ُف ُُيْ ٍء َؿِديٌر )َوَأكَّ ـُؾ  َرْ ُف َظَذ   .ٙ-٘اآلٌات( 5ك َوَأكَّ

 المعنى اإلجمالي:
يؤكد اهلل تاارؾ كتعال  فا هذ  اآلي  قدرتا التا يتصؼ افا كحد  ساحانا كما ترتب لم  
هذ  الردرة مف نتااج، فاعد أف ذكر خمؽ اإلنساف فا أطكار  المختمف ، كازدهار ا رض االناات اعد 

ف كاف مكاكدان إنزاؿ المطر   حران  لميفا، قرر ساحانا اةا  حرااؽ ها أنا هك الحؽ، كأف ما سكا  كا 
 كأف اهلل هك المكاكد الااات الذم الشؾ فيا الخالؽ ك ضعيؼ لاازػػا ففػػػػ  لا مف نفسػػفإنا ال حرير
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 .(ُ)المدار الفعاؿ لما يشاء
ِل اْدَْقَتك :اـ ايف اهلل تاارؾ كتعال  قدرتا لم  إحياء المكت ،فراؿ ُف ُُيْ ففك كما أنا  َوَأكَّ

قادر لم  إناات الناات مف ا رض الميت ، كاعؿ فيفا الحياة، كخمؽ النطؼ فا ا رحاـ، ففك 
 (ِ)ساحانا قادر لم  أف يحيا المكت ، فاإلحياء اعد اإلمات  أسفؿ مف الخمؽ ا كؿ

ٍء َؿدِ  اآلي  اركلا: اـ ختـ  ؾ  َرْ ـُ ُف َظَذ  يركؿ الرازم:"إف الذم يصح منا إيااد  يرٌ َوَأكَّ
هذ  ا شياء الاد أف يككف كااب اإلنصاؼ لذاتا االردرة، كمف كاف كذلؾ كاف قادرا لم  اميع 

 .(ّ)اإللادة" الممكنات، كمف كاف كذلؾ فإنا الاد أف يككف قادرا لم 
ٍء َؿِديرٌ   تحميل الفاصمة: ؾ  َرْ ـُ ُف َظَذ   :َوَأكَّ

( متعمراف اردير )شىٍاءو( مضاؼ الكاك لاطف م  كيؿّْ   كأف كاسمفا كالامم  معطكف  لم  ما ساؽ )لى
( خار أف المرفكع  .(ْ)إليا )قىًديره

 ف تدؿ لم  أف الردرة ااات  هلل تعال .أالامم  االسمي  المؤكدة ا 
 مناسبة الفاصمة:

اذلؾ دؿ لم  قدرتا  لما ايف اهلل تاارؾ كتعال  خمؽ اإلنساف فا أطكار  المتعددة، كأنا
العظيم  لم  إحياء المكت ، كأنا متصؼ اصفات الكماؿ كالردرة كاإلرادة، ناسب أف تأتا الفاصم  

ٍء َؿِديرٌ  اركلا: ؾ  َرْ ـُ ُف َظَذ  ليؤكد قدرتا كلظيـ شأنا فا كؿ شاء خمرا، كأف أمر الخمؽ  َوَأكَّ
حيااا اعد الممات إنما هك أهكف لميا، كما هك إال ا  شاء يسير مف لظااـ قدرتا.كا 

َٓ ـَِتوٍب ُمـٍِر ):قال تعالى -ٗ َٓ ُهًدى َو ـْ َُيَوِدُل ِِف اَّللَِّ بَِغْرِ ِظْؾٍؿ َو ـَ افـَّوِس َم ـْ 7َوِم ( َثوِِّنَ ِظْطِػِف فِقُِضؾَّ َظ

ْكقَو ِخْزٌي َوُكِذيُؼُف َيْقَم اْفِؼَقوَمِي َظَذاَب احْلَ  ٍم 8ِريِؼ )َشبِقِؾ اَّللَِّ َفُف ِِف افدُّ ًْ َيَداَك َوَأنَّ اَّللََّ َفقَْس بَِظلَّ َم ( َذفَِؽ بََِم َؿدَّ

 .ٓٔ-8اآلٌات فِْؾَعبِقدِ 

 المعنى المغوي:
ااءن "اانا لطفا: الكيا رقا  .تا أك ااناا تكارا، كتاارا كا 

 .(ٓ)خزم: ذؿ كهكاف"

 

                                                 

 .ُُ/صُِ/جٔجم، ، كالاامع  حكاـ الررآف، لمررطاأَُ/صُٕج، انظر: التفسير المنير، لكها  الزحيما (ُ)
 .ُُٓ/صْج، انظر: تفسير الايضاكم (ِ)
 .َُ/صِّج، لمرازم التفسير الكاير، (ّ)
 .َّّ/صِج، آف لمدلاسإلراب الرر  (ْ)
 .َِّٓ/صُج،  سعد حكمد أيسر التفاسير، (ٓ)
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 :المعنى اإلجمالي
الناس اعد ظفكر اآليات كالمعازات فا هذ  اآليات يايف اهلل تاارؾ كتعال  حاؿ كاير مف 

لم  كاكد اهلل خالؽ ا ككاف، كهك ككنفـ ياادلكف فا كاكد اهلل تاارؾ كتعال ، كهؿ أنا حرير  هك 
الذم خمرنا كخمؽ الناات كالحيكاف."كالمراد االعمـ العمـ الضركرم، كاالفدل: االستدالؿ كالنظر  نا 

 .(ُ)"يفدم إل  المعرف ، كاالكتاب المنير: الكحا
ـْ ُدوِن :، يركؿ تعال (ِ)"كالمعن : أنا ياادؿ مف  ير مردم  ضركري  كال نظري " َوَيْعُبُدوَن ِم

ـْ َكِصرٍ  ْؿ بِِف ِظْؾٌؿ َوَمو فِؾظَّودَِِغ ِم ْل بِِف ُشْؾَطوًكو َوَمو َفقَْس ََلُ  .(ُٕ)الحج:اَّللَِّ َمو ََلْ ُيـَز 
ففذا إنما ازاؤ  الخزم فا الدنيا، كالعذاب ا ليـ "كان  العطؼ كناي  لف التكار كالخيةء، 

فا اآلخرة، كالتكار كالذنكب كالمعاصا، فإنما ذلؾ ساب لمعذاب، كليس أف اهلل يعذب مف يشاء 
 .(ّ)دكف أف يرترؼ  ذناا، أك يحدث أمرا يضر اا كاالمؤمنيف، ففذ  اآلي  تعميؿ لما قامفا"

مَ  :تحميل الفاصمة ٍم فِْؾَعبِقدِ ...َذفَِؽ بََِم َؿدَّ  ًْ َيَداَك َوَأنَّ اَّللََّ َفقَْس بَِظلَّ
( اسـ إشارة ماتدأ كالةـ لماعد كالكاؼ لمخطاب، )ًاما( ما مكصكلي  كمتعمراف امحذكؼ خار  )ذًلؾى
( فالؿ مرفكع اا لؼ  نا مان  كالكاؼ مضاؼ إليا  الماتدأ )قىدَّمىٍت( ماض كالتاء لمتأنيث )يىداؾى

ؿ نصب مركؿ الركؿ لفعؿ محذكؼ )كىأىفَّ المَّاى( أف كلفظ الاةل  اسمفا كالامم  كامم  ذلؾ فا مح
( الااء زاادة كظةـ خار ليس ماركر  ـو ( فعؿ ماض ناقص كاسما محذكؼ )ًاظىةَّ معطكف  )لىٍيسى

 .(ْ)ـمتعمراف اظٌة « ًلٍمعىًايدً »كامم  ليس كاسمفا كخارها فا محؿ رفع خار أف  لفظا منصكب محةن 
 . الامم  تشتمؿ لم  تككيد لياات ساب ما يةقيا يكـ الريام  مف العذاب، ففا تعميمي 

 مناسبة الفاصمة:
لما ايف اهلل تاارؾ كتعال  حاؿ فريؽ مف الناس كهـ الذيف ياادلكف فا اهلل  اغير أف يككف 

، ففؤالء معفـ أم دليؿ يدؿ لم  مشركلي  كةمفـ، كأنفـ يتاعكف كؿ طريؽ ليضمكا لف سايؿ اهلل
ًْ َيَداَك  :إنما ازاؤهـ العذاب ا ليـ كالخزم، كلذلؾ ناسب أف تأتا الفاصم  اركلا تعال  َم َذفَِؽ بََِم َؿدَّ

ٍم فِْؾَعبِقدِ        ليايف ازاء مف يتاع طريؽ الضةؿ كيتاع طريؽ الشيطاف كأف اهلل  َوَأنَّ اَّللََّ َفقَْس بَِظلَّ
 التا تغضب اهلل تاارؾ كتعال . ـس أنفسفـ يظممكف األمالفكلكف النا ال يظمـ الناس شياان 

 
                                                 

 .ْٖٖ/صٕج، لألندلسا الاحر المحيط، (ُ)
 .َِٕ/صِّج، لمرازم التفسير الكاير، (ِ)
 .ُُٖ/صٗج، لأللكسا ،يرااع: ركح المعانا (ّ)
 .َّّ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ْ)
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ـْ َيْعُبُد اَّللََّ َظَذ َحْرٍف َؾنِْن َأَصوَبُف َخْرٌ اْضَؿَلنَّ بِِف َوإِْن َأَصوَبْتُف ؾِْتـٌَي اْكَؼؾَ :قال تعالى -٘ ـَ افـَّوِس َم َى َظَذ َوِم

ِخَرَة َذفَِؽ ُهَق اْْلُ  ْٔ ْكَقو َوا اُن اْدُبِغُ َوْجِفِف َخِنَ افدُّ  .ٔٔآٌة  ْنَ
 المعنى المغوي:

 ."لم  حرؼ: لم  شؾ كقمؽ كتزلزؿ فا الديف
 .فتن : شر كاةء

 .(ُ)انرمب: راع"

 المعنى اإلجمالي:
فا هذ  اآلي  الكريم  يذكر تعال  كصؼ فريؽ آخر مف الذيف يراامكف ا مر االتركل 

إلسةـ، ففـ يتصفكف االشؾ كالنفاؽ كالمصمح  كاإلنذار االسال  مراام   ير المطماف اصدؽ دلكة ا
كالمنفع  المادي ، ففـ يعادكف اهلل لم  طرؼ مف الديف يعادكنا فا السراء دكف الضراء، أم أنا إف 
ظفر ماال أك انتصر لم  أحد ألدااا، أك سارت كؿ أمكر  اخير صار يعاد اهلل لاادة الراؿ 

ف صار العكس أصاح ال يؤمف اا كيس ئ التراد  ااهلل، كهك اذلؾ ال يعمـ أنا خسر فا  الصالح، كا 
 .(ِ)الدنيا لعدـ ارتا ااهلل تعال ، كفا اآلخرة ازاء لا لم  ذلؾ

اُن اْدُبِغُ  كقكلا: ْنَ أم أنا خسر خير الدنيا كخير اآلخرة اعمما هذا، كلدـ  َذفَِؽ ُهَق اْْلُ
 .(ّ)اف شديد ال يخف إيمانا كارتا ااهلل تاارؾ كتعال ، كالمايف:ليكضح أنا خسر 

اُن اْدُبِغُ  :تحميل الفاصمة ْنَ  ...َذفَِؽ ُهَق اْْلُ
)ذلؾ( ماتدأ، كاإلشارة إل  الكفر كاالرتداد )هك( ضمير فصؿ ال محٌؿ لا، )الخسراف( خار الماتدأ 

 .(ْ)( ال محٌؿ لفا استانافٌي  ...ذلؾ.. كامم : )ذلؾ.. الخسراف 
  ة الداؿ لم  الاعد تدؿ لم  لظيـ خسراف الكافر اساب لناد .الامم  المادكءة ااسـ اإلشار 

 مناسبة الفاصمة:
لما ذكر ساحانا حاؿ المنافؽ الشاؾ ااهلل تعال ، ككيؼ أنا يعاد اهلل فا السراء كيحمد  

اُن ، ناسب أف يختـ اآلي  اركلا: فيفا دكف الضراء، ليس لند  يريف اما لند اهلل  ْنَ َذفَِؽ ُهَق اْْلُ

ليايف لراب ذلؾ المنافؽ كلظيـ خسارتا التا لحرت اا اراء لدـ ارتا ااهلل تعال ، كأف  بِغُ ادُْ 
 خسارتا هذ  شممت خسارة الدنيا كاآلخرة.

                                                 

 .َِْٓ/صُج، أيسر التفاسير،  سعد حكمد (ُ)
، كالتفسير المنير، لكها  الزحيما ،ُُِ/صُٕ/جٖمج، ير كالتنكير، الاف لاشكرانظر ممخص: التحر ( ِ)

 .ُٗٔ/صُٕج
 .ُِْ/صُٕ/جٖمج، الاف لاشكر يرااع التحرير كالتنكير، (ّ)
 .ّٗ/صُٕج، لمحمكد صافا لادكؿ فا اإللراب،ا (ْ)
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َلُل اْفبَِعقُد  :قال تعالى -ٙ َٓ َيـَْػُعُف َذفَِؽ ُهَق افضَّ ُه َوَمو  َٓ َيُُضُّ ـْ ُدوِن اَّللَِّ َمو   .ٕٔآٌة  َيْدُظق ِم

 إلجمالي:المعنى ا
فا هذ  اآلي  استكماؿ لكصؼ ذلؾ المنافؽ، ففك يدلك مف دكف اهلل آلف  أخرل مف 

 .(ُ)ا صناـ كا نداد، يستغيث افا كيستنصرها، كها ال تضر كال تنفع حت  نفسفا
"قدـ الضر لم  النفع إيماء إل  أنا تممص مف اإلسةـ تاناا لمنصر  يركؿ ااف لاشكر:
لضر اساب اإلسةـ كاساب  ضب ا صناـ لميا فعاد إل  لاادة ا صناـ لتكهما أف ما لحرا مف ا

َٓ َيـَْػُعفُ حاساا أنفا ال تضر ، كفا هذا اإليماء تفكـ اا يظفر اتعرياا اركلا تعال  أم هك  َوَمو 
 .(ِ)مخطئ فا دلااا ا صناـ لتزيؿ لنا الضر فينتفع افعمفا"

َلُل اْفبَ كقكلا تعال : : "أم أف هذا االرتداد كلاادة ا صناـ إنما هك ضةؿ ِعقُد َذفَِؽ ُهَق افضَّ
 .(ّ)لف طريؽ الصكاب" مك ؿ فا الضةل ، اعيد ادان 

َلُل اْفَبِعقُد :تحميل الفاصمة  :... َذفَِؽ ُهَق افضَّ
ذلؾ ماتدأ كهك ماتدأ ااف كالضةؿ خار هك كالامم  خار ذلؾ كالاعيد نعت لمضةؿ كالامم  

 .(ْ)تاعؿ هك ضمير فصؿمستأنف  كلؾ أف 
  الامم  االسمي  المادكءة ااسـ اإلشارة الداؿ لم  الاعد لتدؿ لم  ما يةقيا الضاؿ مف سكء

 المراع.
 مناسبة الفاصمة:

لما أتـ اهلل تعال  ذكر صفات ذلؾ المنافؽ، كأنا مع نفاقا كلاادتا اهلل لم  حرؼ فإنا مع 
رراا إل  اهلل زلف  كتدفع لنا الضر، كتامب لا النفع، ذلؾ يعاد أصناما مف دكف اهلل كيدلا أنفا ت

َلُل اْفبَِعقُد فناسب أف تأتا الفاصم :  ليايف ساحانا فساد التراد ذلؾ المنافؽ، كأف ما  َذفَِؽ ُهَق افضَّ
 اتخذ  مف دكف اهلل إلفا إنما زاد  اعدا لف اهلل تاارؾ كتعال ، كزاد  فا الضةؿ.

ـْ :قال تعالى -ٚ ـْ َكْػِعِف َفبِْئَس اْدَْقَػ َوَفبِئَْس اْفَعِشرُ  َيْدُظق َدَ ُه َأْؿَرُب ِم  .ٖٔآٌة َُضُّ

 المعنى المغوي:
 .(ٓ)"العشير: الصاحب كالخميؿ"

                                                 

 .ُُٕ/صُٕج، : التفسير المنير، لكها  الزحيماانظر (ُ)
 .ُِٓ/صُٕ/جٖمج، الاف لاشكر التحرير كالتنكير، (ِ)
 .َُّٕ/صُٕج، التفسير المنير، لكها  الزحيما (ّ)
 .َِْ/صٔج، لمدركيش إلراب الررآف كايانا، (ْ)
 .َِٖ/صِج ،لمصااكنا اسير،فصفكة الت (ٓ)
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 المعنى اإلجمالي:
ـْ َكْػِعف :تستمر اآليات الكريم  فا ذكر صفات ذلؾ المنافؽ، فيركؿ تعال  ُه َأْؿَرُب ِم ـْ َُضُّ  َيْدُظق َدَ

هذ  ا صناـ التا يعادها كيتخذها آلف  مف دكف اهلل ضررها الخزم فا الدنيا قاؿ اآلخرة، أم أف 
 .(ُ)تغنا مف الحؽ شياا كهذا الضرر أقرب مف النفع الذم ينتظر  مف هذ  ا صناـ التا ال

ف يرل ما حؿ فذلؾ قكؿ الكافر يكـ الريام  حي :َفبِْئَس اْدَْقَػ َوَفبِْئَس اْفَعِشرُ :كأما قكلا تعال 
   اا مف سكء العذاب كدخكلا النار اساب لاادتا تمؾ ا صناـ ففك قد تضرر اعاادتفا أكار مما 

 .(ِ)انتفع منفا
 ... َفبِئَْس اْدَْقَػ َوَفبِْئَس اْفَعِشرُ :تحميل الفاصمة

( الةـ الـ االاتداء أك كاقع  فا اكاب قسـ محذكؼ كااس فعؿ ماض اامد إلنشا ء الذـ )لىًاٍاسى
 ) لىًاٍاسى اٍلعىًشيري ٍكل ( فالؿ ااس المرفكع االضم  المردرة لم  ا لؼ لمتعذر كالامم  خار مف )كى )اٍلمى

 .(ّ)إلراافا ماؿ ساارتفا
 .الامم  الفعمي  تدؿ لم  سكء منرمب المشركيف 

 مناسبة الفاصمة:
آلف  يعادها مف دكف اهلل اعد أف ذكر اهلل تعال  صفات المنافؽ الذم يصر لم  أف يتخذ ا صناـ 

تاارؾ كتعال  ظنا منا أنفا تامب لا النفع كتدر لميا الرزؽ، كتدفع لنا الضر كا ذل، كلذلؾ 
ليايف اهلل تاارؾ كتعال  أف ذلؾ المنافؽ  َفبِْئَس اْدَْقَػ َوَفبِْئَس اْفَعِشرُ ناسب أف تأتا الفاصم  اركلا:

 اهلل تاارؾ كتعال .سيكتشؼ انفسا سكء ما كاف يعاد مف دكف 
ََّْنَوُر إِنَّ اَّللََّ  :قال تعالى -ٛ ْٕ تَِفو ا ـْ َُتْ ِري ِم وِت َجـَّوٍت ََتْ وحِلَ ـَ آَمـُقا َوَظِؿُؾقا افصَّ َيْػَعُؾ َمو إِنَّ اَّللََّ ُيْدِخُؾ افَِّذي

 .ٗٔآٌة ُيِريُد 

 المعنى اإلجمالي:
نكف الذيف آمنكا ااهلل تعال  حؽ يايف اهلل تاارؾ كتعال  فا هذ  اآلي  فريؽ آخر كهـ المؤم

اإليماف كترراكا إليا ساحانا اكاف  أنكاع الطالات كالعاادات، كتحممكا ا ذل فا سايؿ إلةء كمم  
إِنَّ اَّللََّ َيْػَعُؾ كقكلا: الحؽ، كازاء ذلؾ كانت لفـ الانات التا تارم مف تحتفا ا نفار، كالرصكر.

 .(ْ)زيادة لم  أاكرهـ مف أنكاع الفضؿ كاإلحسافيعطيفـ  أم أف اهلل  :َمو ُيِريُد 

                                                 

 .ِّٖ/صِج، لمصااكنا اسير،ف/ص، كصفكة التٓج، الاف كاير تفسير الررآف العظيـ، انظر اتصرؼ: (ُ)
 .ْٔٗ/صّج، ، كفتح الردير، لمشككانأَُ/صُٕج، تفسير ا لكسا انظر اتصرؼ: (ِ)
 .َّْ/صِج ،إلراب الررآف، لمدلاس (ّ)
 .ُٓ/صِّج، لمرازم التفسير الكاير، يرااع: (ْ)
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:"تعميؿ لما قاما كتررير لا إِنَّ اَّللََّ َيْػَعُؾ َمو ُيِريُد يركؿ ااف مسعكد فا تفسير  قكلا تعال :
اطريؽ التحريؽ، أم يفعؿ كؿ ما يريد مف ا فعاؿ المترن  الةار  الماني  لم  الحكـ الراار  التا مف 

، كلراب مف أشرؾ اا ككذب ارسكلا لميا الصةة مف اا، كصدؽ رسكلا اممتفا إااا  مف آ
 .(ُ)كالسةـ"

 ...إِنَّ اَّللََّ َيْػَعُؾ َمو ُيِريُد  تحميل الفاصمة:
")ًإفَّ المَّاى( إف كلفظ الاةل  اسمفا كالامم  مستأنف  )يىٍفعىؿي( مضارع فالما مستتر كالامم  خار إف )ما( 

 .(ِ)كؿ اا )ييًريدي( مضارع فالما مستتر كالامم  صم  ال محؿ لفا"مكصكلي  فا محؿ نصب مفع
 .الامم  االسمي  المؤكدة تؤكد لم  أف اإلرادة ااات  هلل تعال  هك كحد  مف يتصؼ افا 

 مناسبة الفاصمة:
لما ايف اهلل تاارؾ كتعال  حاؿ كؿ مف المنافؽ كالمؤمف كازاء كؿ منفما لند اهلل تعال  فا 

ٌُِرٌدُ خرة، ناسب أف يختـ ساحانا اركلا تعال :الدنيا كاآل ا  لُ م  ْفع   ٌ   
ليايف أف اهلل تاارؾ كتعال   إِنَّ هللاَّ

قادر لم  أف يايب المؤمف المحسف لم  إيمانا كتصديرا اآيات اهلل، كأف ياازم المنافؽ لم  كذاا 
 كضةلا، ككؿ ذلؾ حسب إرادة اهلل تعال .

وَن َيظُ  قولو تعالى: -ٜ ـَ ـْ  ََمِء ُثؿَّ ْفَقْؼطَْع َم  َؾْؾَقْؿُدْد بَِسَبٍى إَِػ افسَّ
ِخَرةِ ْٔ ْكَقو َوا ُه اَّللَُّ ِِف افدُّ ـْ َيـُِْصَ ُـّ َأْن َف

ْقُدُه َمو َيِغقُظ ) ـَ َـّ  ـْ ُيِريُد )04َؾْؾَقـُْظْر َهْؾ ُيْذِهَب َذفَِؽ َأْكَزْفـَوُه آَيوٍت َبق ـَوٍت َوَأنَّ اَّللََّ هَيِْدي َم ـَ   (05( َو
 .ٙٔ-٘ٔآٌة

 المعنى اإلجمالي:
يايف اهلل تعال  فا هذ  اآلي  حاؿ الكفار الذيف أساءكا الظف ااهلل تعال ، كنسكا قدرة اهلل تاارؾ 

اا، فميذهب افمف كاف يظف مف الكفار أف اهلل لف ينصر محمدا، كدينا، ككت كتعال  فا نصرة لااد ،"
 ال ر اصف اهلل نإنفسا اا، إف كاف ذلؾ  ااظا، ف فميرتؿ نفسا اراط حاؿ فا سرؼ ايتا، اـ ليخنؽ

و َفـَـُِصُ ُرُشَؾـَو وافذيـ آَمـُقْا ِِف احَل إل: محال . فرد قاؿ تعال  فا آي  أخر  قاؿ  ـ( آُ) افر:وقَ كْ افدُّ  وةِ قَ  ِكَّ
ما هذا ر ا  نفسا فا عال : فمينظر هذا المغيظ هؿ يشفا فعما هذا صدر  مف الغيظ، كهؿ يحرؽ فعت

، .اـ يايف ساحانا اعد نصرتا لنايا (ّ)" إف ذلؾ لف يكصما إل   ايتاة؟ ك ال ينصر اهلل نايا أف
إنزالا الررآف آيات كاضحات ترشد إل  الحؽ كالصكاب، "فيركؿ كذلؾ أنزلنا الررآف آي  اٌين  كاضح ، لمف 

شاء آخر، كيستعاؿ  نظر كاهتدل، يتعظ افا المعتار، كيتأمؿ افا الكالا المتعظ، ال ليرترح معفا
 .(ْ)الردر، فإف إنزاؿ كؿ شاء احكم  كميعاد، كفا الكقت المناسب"

                                                 

 .ُْ/صٓج، زايا الكتاب الكريـ،  اا السعكدرشاد العرؿ السميـ إل  مإ (ُ)
 .َّٓ/صِج ،إلراب الررآف، لمدلاس( ِ)
 .َِٔٓ/صُج،  سعد حكمد أيسر التفاسير، (ّ)
  .ُُّٔ/صِج، التفسير الكسيط، لمزحيما (ْ)
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ـْ ُيِريُد :تحميل الفاصمة  ... َوَأنَّ اَّللََّ هَيِْدي َم
")أف( كما فا حيزها فا محؿ رفع لماتدأ مضمر أم كا مر أف اهلل يفدم مف يريد كأف كاسمفا كامم  

 .(ُ)امم  )يريد( صم  مف"يفدم خارها ك)مف( مفعكؿ يفدم ك 
 .الامم  االسمي  تؤكد لم  أف الفداي  ايد اهلل تعال ، يفدم مف يشاء، كيضؿ مف يشاء 

 مناسبة الفاصمة:
رادتا قد قررت  ااءت الفاصم  تعميؿ لآلي  قامفا، فةـ التعميؿ محذكف  تايف أف اهلل تعال  كا 

، كفؽ سنتا، ككذلؾ مف طمب  افدايتاساؽ الفدل كالضةؿ. فمف طمب الفدل تحررت إرادة اهلل
نما يفرد هنا حال  الفدل االذكر، امناسا  ما فا اآليات مف اياف يرتضا الفدل فا الرمب  ،الضةؿ كا 
 .(ِ)المستريـ

                                                 

 .َْٔ/صٔج، لمدركيش إلراب الررآف كايانا، (ُ)
 .ُِْْص/ْج، فا ظةؿ الررآف، لسيد قطب (ِ)
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 [ٕٗ-ٚٔالمقطع الثالث: ]اآليات 
 فرون وسجود الخالئق هللالمؤمنون والكا

ـَ   قاؿ تعال : ـَ آَمـُقا َوافَِّذي قا إِنَّ اَّللََّ  إِنَّ افَِّذي ـُ ـَ َأْذَ وبِئَِغ َوافـََّصوَرى َواْدَُجقَس َوافَِّذي َهوُدوا َوافصَّ

ٍء َصِفقٌد ) ؾ  َرْ ـُ ـْ ِِف 06َيْػِصُؾ َبقْـَُفْؿ َيْقَم افِْؼَقوَمِي إِنَّ اَّللََّ َظَذ  ََمَواِت َوَم ـْ ِِف افسَّ ْ َتَر َأنَّ اَّللََّ َيْسُجُد َفُف َم ( َأََل

َرْ  ْٕ ثٌِر َحؼَّ َظَؾقْ ا ـَ ـَ افـَّوِس َو ثٌِر ِم ـَ َوابُّ َو َجُر َوافدَّ َبوُل َوافشَّ ْؿُس َواْفَؼَؿُر َوافـُُّجقُم َواْْلِ ِف اْفَعَذاُب ِض َوافشَّ

ـْ ُمْؽِرٍم إِنَّ اَّللََّ َيْػَعُؾ َمو َيَشوُء ) ـِ اَّللَُّ َؾََم َفُف ِم ـْ هُيِ َػُروا ( َهَذاِن َخْصََمِن اْخَتَصُؿقا 07َوَم ـَ ـَ  ِْؿ َؾوفَِّذي ِِف َرْب 

ِؿقُؿ ) ـْ َؾْقِق ُرُءوِشِفُؿ احْلَ ـْ َكوٍر ُيَصىُّ ِم ْؿ ثَِقوٌب ِم ًْ ََلُ ُؾقُد )08ُؿط َع ُيْصَفُر ( 11( ُيْصَفُر بِِف َمو ِِف ُبطُقَِّنِْؿ َواْْلُ

ُؾقُد  ََم َأَراُدوا َأْن ََيُْرُجق10)بِِف َمو ِِف ُبطُقَِّنِْؿ َواْْلُ ؾَّ ـُ ِريِؼ )(  ـْ َؽؿ  ُأِظقُدوا ؾِقَفو َوُذوُؿقا َظَذاَب احْلَ ( 11ا ِمـَْفو ِم

ْقَن ؾِ  ؾَّ ََّْنَوُر ُُيَ ْٕ تَِفو ا ـْ َُتْ ِري ِم وِت َجـَّوٍت ََتْ وحِلَ ـَ آَمـُقا َوَظِؿُؾقا افصَّ ـْ َذَهٍى إِنَّ اَّللََّ ُيْدِخُؾ افَِّذي ـْ َأَشوِوَر ِم قَفو ِم

ِؿقِد )12قَفو َحِريٌر )َوُفْمُفًما َوفَِبوُشُفْؿ ؾِ  اِط احْلَ ـَ اْفَؼْقِل َوُهُدوا إَِػ َِصَ  (13( َوُهُدوا إَِػ افطَّق ِى ِم

 

قا إِنَّ اَّللََّ  :قال تعالى -ٓٔ ـُ ـَ َأْذَ وبِئَِغ َوافـََّصوَرى َواْدَُجقَس َوافَِّذي ـَ َهوُدوا َوافصَّ ـَ آَمـُقا َوافَِّذي إِنَّ افَِّذي

ٍء َصِفقٌد  َيْػِصُؾ َبْقـَُفؿْ  ؾ  َرْ ـُ  .7ٔآٌة َيْقَم اْفِؼَقوَمِي إِنَّ اَّللََّ َظَذ 

 المعنى المغوي:
: طملادة الككاكب، أك لادة المةاك ، ك  الصااايف: عت. صاأ ناب الاعير أم: خرج، كصاأت الناـك

اىٍأتي لم  الركـً إذا طىرىٍأتي لميفـ، فال»كقاؿ أاك لمٌا:  الطارًئ  ئً لصاالديًنا كا صاًائي: التاًرؾصى
 .(ُ)«لم  الركـً فإنا تاًرؾه  رًضا كمنترؿي لنفا

 "الماكس:قـك يعادكف الشمس كالرمر كالنار.
 الذيف أشرككا: لادكا ا صناـ كا كااف، فا دياف ست ، خمس  لمشيطاف ككاحد لمرحمف.

 يفصؿ اينفـ: يرضا اإظفار المحؽ مف الماطؿ.
 .(ِ)"شفيد: لالـ اكؿ ا شياء كمراقب لفا

 المعنى اإلجمالي:
أصناؼ الفرؽ المختمف  التا سكؼ يرضا اينفا يكـ الريام ، "فادأ  اذكر الذيف  يذكر 

، اـ ان  االذيف (ّ)آمنكا اما ذكر مف اآليات الاينات افداي  اهلل تعال ، أك اكؿ ما ياب أف يؤمف اا"
ـ يترراكف افا إل  الناكـ أتاعفـ اذكر هادكا أم الذيف انتحمكا اليفكدي ، كلما كانكا قد لادكا ا صنا

                                                 

 .َْٕ/صُج، لمسميف الحماا الدر المصكف، (ُ)
 .ّّٗٓ/صُٕج، لاد اهلل شحاتا د. تفسير الررآف الكريـ، (ِ)
 .ُْ،صٓج، إرشاد العرؿ السميـ  اا السعكد (ّ)
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الصااايف الذيف هـ لادة الشمس كالرمر، اـ ذكر ساحانا الفريؽ الاانا مف أهؿ الكتاب كهـ 
النصارل الذيف قالكا اأف المسيح ااف اهلل كاتخذك  إلفا، كأتاعفـ اذكر مف أشاففـ مف الفرؽ فذكر 

ؽ األمفـ اميعا كهـ المشرككف  نفـ امعكا كؿ هذ  الفر  الماكس الذيف هـ لادة النار، اـ ختـ 
أم أنا ساحانا يحكـ اينفـ يكـ الريام  فيما  إِنَّ اَّللََّ َيْػِصُؾ َبْقـَُفْؿ َيْقَم اْفِؼَقوَميِ  كقكلا: .(ُ)أنكاع الشرؾ

اختمفكا فيا، فياازم كة اعمما لم  ما يرتضيا، كيرتص لاعضفـ مف اعض، كيميز الخايث مف 
ٍء َصِفقٌد  اـ لمؿ ذلؾ اركلا: .(ِ)الطيب منفـ ؾ  َرْ ـُ  .إِنَّ اَّللََّ َظَذ 

ٍء َصِفقٌد  :تحميل الفاصمة ؾ  َرْ ـُ  ....إِنَّ اَّللََّ َظَذ 
إف كاسمفا كلم  كؿ شاء متعمراف اشفيد كشفيد خار إف كقيؿ الخار محذكؼ تردير  

 .(ّ)معترفكف أك نحك ذلؾ
 ؿ لم  ااكت الشفادة هلل تعال ، ففك المطمع لم  كؿ شاء.الامم  االسمي  المؤكدة اإف تد 

 مناسبة الفاصمة:
أصناؼ الفرؽ المختمف  ماتداا االمؤمنيف المكحديف اا ساحانا، خاتما هذ   لما ذكر 

الفرؽ االمشركيف الضاليف،كايف ساحانا كيؼ أنا يرضا اينفـ احكما يكـ الريام ، ناسب أف تأتا 
ٍء َصِفقٌد إِ :الفاصم  اركلا تعال  ـُؾ  َرْ ليايف أف ساحانا مطمع لم  كؿ هذ  الفرؽ كما  نَّ اَّللََّ َظَذ 

َّٓ َفَدْيِف َرؿِقٌى  يصدر منفا مف ألماؿ، ترضا اهلل تعال  أك تغضاا، يركؿ تعال : ـْ َؿْقٍل إِ َمو َيْؾِػُظ ِم

 (.ُٖ)ؽ:َظتِقٌد 
ْ َتَر َأنَّ اَّللََّ َيْسُجُد َففُ :قال تعالى -ٔٔ ْؿُس َواْفَؼَؿُر َوافـُُّجقُم  َأََل َْرِض َوافشَّ ْٕ ـْ ِِف ا ََمَواِت َوَم ـْ ِِف افسَّ َم

ـِ اَّللَُّ َؾََم  ـْ هُيِ ثٌِر َحؼَّ َظَؾْقِف اْفَعَذاُب َوَم ـَ ـَ افـَّوِس َو ثٌِر ِم ـَ َوابُّ َو َجُر َوافدَّ َبوُل َوافشَّ ـْ ُمْؽِرٍم إِنَّ َواْْلِ  َفُف ِم

 .8ٔآٌة َيَشوءُ اَّللََّ َيْػَعُؾ َمو 
 المعنى المغوي:

 .(ْ)يساد لا: "يخضع لا اما يراد منا كهك الساكد االتسخير كاالنرياد إلرادتا تعال "
 المعنى اإلجمالي:

يايف اهلل تعال  فا هذ  اآلي  ساكد المخمكقات اميعا مف إنساف كحيكاف كناات كاماد  
ْ أَ  لا ساحانا، كالرؤي  هنا امعن  العمـ أم:  ، فاهلل ...قاتؿَ ِف افسَّ  ـْ مَ  فُ فَ  ُد ُج ْس اَّلل يَ  نَّ أَ  ؿْ ؾَ عْ تَ  ََل

مف فا السمكات مف المةاك ، كمف فا ا رض مف اإلنس كالاف،  ككرهان  يساد لا كؿ شاء طكلان 
                                                 

 .َُْ/صٓمج، لمارالا انظر: نظـ الدرر، (ُ)
 .َُْ/صٓمج، الامارلكنظـ الدرر،  ،ِِٓ/صُٕ/جٖمج، الاف لاشكر انظر التحرير كالتنكير، (ِ)
 .َْٕ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ّ)
 .ُٕٔ/صُٕج، التفسير المنير، لكها  الزحيما (ْ)
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ففؤالء ساكدهـ كالشمس كالرمر كالناكـ مف العكالـ العمكي ، كالشار كالدكاب مف العكالـ السفمي ، 
كاير مف الناس يسادكف لا ساكد طال  كلاادة، ككاير حؽ لميا العذاب  ساكد تسخير، ككذلؾ

 .(1)ممف أا  كامتنع لف االمتااؿ   مر  كالساكد لا ساحانا
ـْ ُمْؽِرمٍ :كأما قكلا تعال   ـِ اَّللَُّ َؾََم َفُف ِم ـْ هُيِ "المعن  أف الذيف حؽ  يركؿ الرازم: :َوَم

 .(ِ)ال  ذلؾ الفكاف لنفـ فيككف مكرما لفـ"لميفـ العذاب ليس لفـ أحد يردر لم  إز 
كيركؿ ااف لاشكر:"أف اهلل أهانفـ ااستحراؽ العذاب فة يادكف مف يكرمفـ االنصر أك  

 .(ّ)الشفال "
:أم أف اهلل ساحانا هك الذم ايد  أف يكـر مف يشاء إِنَّ اَّللََّ َيْػَعُؾ َمو َيَشوءُ كقكلا تعال : 

 .(ْ)ال راد لرضااا كال معرب لحكماكيفيف مف يشاء يـك الريام  
 :... إِنَّ اَّللََّ َيْػَعُؾ َمو َيَشوءُ :تحميل الفاصمة

( مضارع مرفكع فالما مستتر تردير   )إفَّ المَّاى( لفظ الاةل  اسـ إف المنصكب كالامم  مستأنف  )يىٍفعىؿي
رفكع فالما مستتر هك )ما( مكصكلي  فا محؿ نصب مفعكؿ اا كالامم  خار إف )يىشاءي( مضارع م

 (.5كالامم  صم )
 الامم  االسمي  المؤكدة اإف تدؿ لم  ااكت الفعؿ كاإلرادة هلل تعال  هك الذم يتحكـ فيفا كيؼ

 يشاء.
 مناسبة الفاصمة:

لما ذكر ساحانا ساكد المخمكقات لا اميعا ساكد طال  كاختيار كتسخير، كأف مف  
َ َيْفَعُل َما َيَشاءُ الفاصم :يمتنع لف الساكد لا حؽ لميا العذاب ااءت  لتايف أنا ساحانا  إِنَّ َّللاَّ

يذؿ مف يشاء كيعز مف يشاء، كأنا مف أهانا اهلل حت  كلك أكرما الاشر أامعيف فميس لا إال 
 .اإلهان  كالذؿ كالشراء،  نا استكار لف الساكد هلل 

ِ  قال تعالى:  -ٕٔ ـْ َهَذاِن َخْصََمِن اْختََصُؿقا ِِف َرْب  ـْ َكوٍر ُيَصىُّ ِم ْؿ ثَِقوٌب ِم ًْ ََلُ َػُروا ُؿط َع ـَ ـَ  ْؿ َؾوفَِّذي

ِؿقُؿ ) ُؾقُد )08َؾْقِق ُرُءوِشِفُؿ احْلَ ـْ َحِديٍد )11( ُيْصَفُر بِِف َمو ِِف ُبطُقَِّنِْؿ َواْْلُ ْؿ َمَؼوِمُع ِم ؾَََّم 10( َوََلُ ـُ  )

ـْ َؽؿ  ُأِظق ِريِؼ )َأَراُدوا َأْن ََيُْرُجقا ِمـَْفو ِم  .ٕٕ-9ٔاآلٌات (11ُدوا ؾِقَفو َوُذوُؿقا َظَذاَب احْلَ

                                                 

 .ّّٖٓ/صٕج ،فا التفسير، لسعيد حكلكا ساس  ،ُٕٕ/صُٕج، التفسير المنير، لكها  الزحيما :انظر (ُ)
 .ُٗ/صِّكالتفسير الكاير، لمرازم.ج

 .َِ/صِّج، لمرازم التفسير الكاير، (ِ)
 .ِِٕ/صُٕ/جٖمج، الاف لاشكر التحرير كالتنكير، (ّ)
 .ُٕٕ/صُٕج، لمنير، لكها  الزحيماانظر:  التفسير ا (ْ)
 .َّٔ/صِج ،إلراب الررآف، لمدلاس (ٓ)
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 المعنى اإلجمالي:
تايف هذ  اآلي  حاؿ فريؽ مف الناس الذيف اختمفكا فا شأف رافـ الذم خمرفـ، كهـ الذيف  

: سكيت كاعمت لفـ لااسا، ترا  قد شاا النار ماؤهـ أنا قطعت لفـ اياب مف نار أككاف از كفركا "
الحرارة  نفا مشتمم  لميفـ كاشتماؿ الاياب، كقيؿ إنفا اياب مف نحاس مذاب مف شدةاالاياب  

ـْ َؿطِراٍن َوَتْغشك ُوُجقَهُفُؿ فصار كالنار، كهذ  ها السراايؿ التا ذكرت فا قكلا تعال :  َهابِقُؾُفْؿ ِم

 .(ُ)("َٓ)إاراهيـ:افـَّورُ 
سفـ، فتنكشؼ أدمغتفـ، فيصب "كلفـ مرامع مف حديد، أم لفـ مضارب، تضرب افا رؤك 

الحميـ حيناذ لميفا. ككمما أرادكا الخركج أك الفركب مف افنـ اساب شدة العذاب الحزف الشديد، 
أليدكا فيفا كما كانكا، كيراؿ لفـ:ذكقكا العذاب المحرؽ، كهك لذاب النار الشديد، ففـ يفانكف 

اكاب النار، فيريدكف الخركج، فيضراكف االعذاب قكال كلمة، فإذا ارتفع لفب رفعفـ، فيصمكف إل  أ
 (ِ)االمرامع، كتردهـ الزااني "

ِريِؼ  ...:تحميل الفاصمة  :َوُذوُؿقا َظَذاَب احْلَ
ذيكقيكا( الكاك لاطف  كذكقكا أمر مانا لم  حذؼ النكف كالكاك فالؿ كالامم  فا محؿ نصب  )كى

ًريؽً  ( مفعكؿ اا )اٍلحى  .(ّ)( مضاؼ إليامفعكؿ اا لفعؿ قيؿ المحذكؼ )لىذابى
  الفعؿ الماضا المانا لممافكؿ يدؿ لم  أف اهلل تعال  هك الذم يذيرفـ العذاب ازاء ما اقترفكا

 مف الذنكب.
 مناسبة الفاصمة:

ِريِؼ ااءت الفاصم   اا مر، كا مر هنا لههان ، لتؤكد لم  نيمفـ  َوُذوُؿقا َظَذاَب احْلَ
ما ظنك  فا شأف رافـ، كما اقترفكا اكفرهـ مف ألماؿ أكدت العذاب المفمؾ كالمحرؽ ازاء لفـ لم  

 افـ إل  نار افنـ كااس المصير.
ْقَن ؾِ  :قال تعالى -ٖٔ ؾَّ ََّْنَوُر ُُيَ ْٕ تَِفو ا ـْ َُتْ ِري ِم وِت َجـَّوٍت ََتْ وحِلَ ـَ آَمـُقا َوَظِؿُؾقا افصَّ قَفو إِنَّ اَّللََّ ُيْدِخُؾ افَِّذي

ـْ َذَهٍى  ـْ َأَشوِوَر ِم اِط 12َوُفْمُفًما َوفِبَوُشُفْؿ ؾِقَفو َحِريٌر ) ِم ـَ اْفَؼْقِل َوُهُدوا إَِػ َِصَ ( َوُهُدوا إَِػ افطَّق ِى ِم

ِؿقِد )  .ٕٗ-ٖٕاآلٌات: (13احْلَ

 المعنى اإلجمالي:
فا هاتيف اآليتيف يايف اهلل تعال  حاؿ الفريؽ الاانا كهـ المؤمنكف، الذيف آمنكا ااهلل كهـ  

 كأسند  ذ  اآلي ػػػػػا هػػػمكب فػػػػػ"فاهلل ساحانا  ير ا س د اهلل،ػػػر مف لنػػػػػػػػف اما سينالفـ مف خيػػػلم  يري

                                                 

 .ٕٔٓ/صِج، لمحمد محمكد الحاازم فسير الكاضح،الت (ُ)
 .ُّٔٔ/صِج، التفسير الكسيط، لكها  الزحيما (ِ)
 .َّٕ/صِج، لمدلاس إلراب الررآف، (ّ)
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 .(ُ)إليا تعال  كأكد  اإف إحمادان لحاؿ المؤمنيف كتعظيمان لشأنفـ" اإًلدخاؿ
ظفاران "كقد صدر ساحانا الامم  احرًؼ التَّحريًؽ إيذانان اكماؿ مااينً  حاًلفـ لحاًؿ الك فرًة كا 

( االتَّشديًد مف  مٍَّكفى لمزيًد العنايً  اأمًر المؤمنيف كدالل  لم  تحرؽ مضمكًف الكةـ، كااء االفعؿ )ييحى
التحمي  كقرئ االتَّخفيًؼ مف اإلحةًء امعن  اإللااًس أم ييحمّْيفـ المةاك ي اأمر  تعال ، اـ ايف ما 

اأف ااكت المااًس لفـ أمره محرؽه  ناّّ لف الاياف إذ  يتمتعكف فيا مف المااس كايف أف ذلؾ لهيذافً 
نَّما المحتاجي إل  الاياًف أفَّ لااسىفـ ماذا اخةًؼ ا ساكًر كالمؤلؤ فإنَّفا ليسٍت  ال يمكف لراؤهـ لٍناي كا 

يـً اياًف مف المَّكازـً الضَّركريًَّ  فاعؿ اياف تحميتفـ افا مرصكدان االذَّاًت كلعؿَّ هذا هك الاالثي إل  ترد
 .(ِ)"التَّحميً  لم  اياًف حاًؿ المّْااس

ففـ كما طاب كحسف ظاهرهـ، طاب كحسف كذلؾ ااطنفـ، فة اـ انترؿ إل   ذاء الركح "
ْؿُد َّللَِِّ َرب  افْعوَدِغَ ينطركف لغكا، كال يسمعكف لغكا..  قَُّتُفْؿ ؾِقفو َشلٌم َوآِخُر َدْظقاُهْؿ َأِن احْلَ

 َُتِ
كالصراط الحميد، هك صراط اهلل.. كقد هدكا إل  أف يحمدك  حمدا دااما متصة،  نا  (َُ)يكنس:

هك ساحانا المستأهؿ لمحمد، ك ف نعما التا أفاضفا لميفـ تستكاب منفـ أف يمزمكا هذا الصراط، 
 .(ّ)كال يحيدكا لنا لحظ "

ِؿقِد  ...:تحميل الفاصمة اِط احْلَ  :َوُهُدوا إَِػ َِصَ
طف  كهدكا فعؿ ماض مانا لممافكؿ كالكاك نااب فالؿ )كال  صراط( متعمراف )افدكا( "الكاك لا

 .(ْ)ك)الحميد( مضاؼ إليا، كالمعن  أنفـ هدكا إل  طريؽ اهلل المحمكد كدينا الركيـ"
   الامم  الفعمي  تدؿ لم  أف الفداي  ااات  لممؤمنيف، كالفعؿ الماضا المانا لممافكؿ يدؿ لم

 لفادم إل  الصراط المستريـ.أف اهلل هك ا
 مناسبة الفاصمة:

ااءت الفاصم  فا هذ  اآلي  لتؤكد لم  لظـ الاكاب الذم ينالا المؤمنكف اإيمانفـ 
كاتاالفـ الحؽ، كقد ااء الفعؿ مسندا إل  اهلل تعال  ليايف لظيـ منتا لميفـ، ففك الذم هداهـ إل  

 الطريؽ الركيـ المؤدم افـ إل  انات النعيـ.
 طائف المستفادة في ىذا المقطع:مال
 دل  اا تحدات هذ  اآليات لف يكـ الريام  كما يككف فيا مف أهكاؿ كشدااد، كقد ااء  -ُ

 .لم  قدكـ هذا اليكـ متدراان 

                                                 

 .ٖٔ/صْج، تفسير الايضاكم (ُ)
 .َُِ/صٔج، اب الكريـ،  اا السعكدانظر: إرشاد العرؿ السميـ إل  مزايا الكت (ِ)
 .َُُِ/صٗج، لعاد الكريـ الخطيب التفسير الررآنا لمررآف، (ّ)
 .ُْٗ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ْ)
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 .خمؽ اإلنساف فا أطكار  المتعددة كاستدؿ اا لم   -ِ
التصديؽ كالتكذيب اـ نك  إل  مف يعاد  كهك مؤمف مصدؽ اا، كمف يعاد  كهك متردد ايف  -ّ

 كالناس لم  ذلؾ أحكاؿ.
 ف الداؿ تتميز  كامتاز هذا المرطع اأف ختمت فكاصما االياء كالداؿ، كالياء كالراء، كنظران  -ْ

اصف  الرمرم  كها كارل فا آخر الكمم  فرد ااءت مناسا  لحاؿ هذا المرطع إذ أنا يتحدث 
 .لف زلزل  يـك الريام 
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 :اآلياتالمقطع الرابع[ ٕ٘-ٖٚ] 
 وجوب تعظيم حرمات اهلل وشعائره

َراِم افَِّذي َجَعْؾـَوُه فِؾـَّوِس َشَقاًء   قاؿ تعال :  ـْ َشبِقِؾ اَّللَِّ َوادَْْسِجِد احْلَ وَن َظ َػُروا َوَيُصدُّ ـَ ـَ  إِنَّ افَِّذي

ـْ  وٍد بِظُْؾٍؿ ُكِذْؿُف ِم ـْ ُيِرْد ؾِقِف بِنحِْلَ ْبَراِهقَؿ َمَؽوَن 14َظَذاٍب َأفِقٍؿ ) اْفَعوـُِػ ؾِقِف َواْفَبوِد َوَم ْأَكو ِلِ ًِ َأْن     ( َوإِْذ َبقَّ اْفَبْق

ُجقدِ ) ِع افسُّ َـّ ِؿَغ َوافرُّ
ْر َبْقتَِل فِؾطَّوئِِػَغ َواْفَؼوئِ ْك ِِب َصْقئًو َوَضف  ًٓ 15َٓ ُتْؼِ ٍ  َيْلُتقَك ِرَجو ْن ِِف افـَّوِس بِوحْلَ ( َوَأذ 

ؾ  َو  ـُ ٍ  َظِؿقٍؼ )َوَظَذ  ؾ  َؾ ـُ ـْ  وٍم َمْعُؾقَموٍت َظَذ َمو 16وِمٍر َيْلتَِغ ِم ُروا اْشَؿ اَّللَِّ ِِف َأيَّ ـُ ْؿ َوَيْذ ( فَِقْشَفُدوا َمـَوؾَِع ََلُ

َْكَعوِم َؾُؽُؾقا ِمـَْفو َوَأْضِعُؿقا اْفَبوئَِس اْفَػِؼَر ) ْٕ ـْ َْبِقَؿِي ا َثُفْؿ َوْفُققُؾقا ُكُذوَرُهْؿ ( ُثؿَّ ْفَقْؼُضقا َتػَ 17َرَزَؿُفْؿ ِم

ًِ اْفَعتِقِؼ ) ُؾقا بِوْفَبْق َّٓ َمو 18َوْفَقطَّقَّ َْكَعوُم إِ ْٕ ًْ َفُؽُؿ ا ِف َوُأِحؾَّ ـْ ُيَعظ ْؿ ُحُرَموِت اَّللَِّ َؾُفَق َخْرٌ فَُف ِظـَْد َرب  ( َذفَِؽ َوَم

َْوَثوِن  ْٕ ـَ ا ْجَس ِم وِر )ُيْتَذ َظَؾْقُؽْؿ َؾوْجَتـُِبقا افر  ْك 21َواْجَتـُِبقا َؿْقَل افزُّ ـْ ُيْؼِ ـَِغ بِِف َوَم ( ُحـََػوَء َّللَِِّ َؽْرَ ُمْؼِ

يُح ِِف َمَؽوٍن َشِحقٍؼ ) ََمِء َؾتَْخَطُػُف افطَّْرُ َأْو َِتِْقي بِِف افر  ـَ افسَّ ََم َخرَّ ِم ـْ ُيَعظ ْؿ َصَعوئَِر اَّللَِّ 20بِوَّللَِّ َؾَؽَلكَّ ( َذفَِؽ َوَم

ـْ َتْؼَقى اْفُؼُؾقِب )ؾَ  َو ِم ًِ افَْعتِقِؼ )21نَِّنَّ َفو إَِػ اْفَبْق ؾُّ ك ُثؿَّ َُمِ ٍي 22( فَُؽْؿ ؾِقَفو َمـَوؾُِع إَِػ َأَجٍؾ ُمَسؿا ( َوفُِؽؾ  ُأمَّ

َْكَعوِم َؾنَِلَُ  ْٕ ـْ َْبِقَؿِي ا ُروا اْشَؿ اَّللَِّ َظَذ َمو َرَزَؿُفْؿ ِم ـُ              ُف َأْشؾُِؿقا ااٌد َؾؾَ اااااُؽْؿ إِفٌَف َواحِ َجَعْؾـَو َمـَْسًؽو فَِقْذ

ِ اْدُْخبِتَِغ ) َّو23َوَبؼ  َلِة َوِِم ْؿ َواْدُِؼقِؿل افصَّ ـَ َظَذ َمو َأَصوَْبُ وبِِري ْؿ َوافصَّ ًْ ُؿُؾقُْبُ ـَ إَِذا ُذـَِر اَّللَُّ َوِجَؾ  ( افَِّذي

ُروا اْشَؿ اَّللَِّ َظَؾْقَفو َصَقافَّ َؾنَِذا ( َواْفُبْدَن َج 24َرَزْؿـَوُهْؿ ُيـِْػُؼقَن ) ـُ ـْ َصَعوئِِر اَّللَِّ َفُؽْؿ ؾِقَفو َخْرٌ َؾوْذ َعْؾـَوَهو فَُؽْؿ ِم

ُؽْؿ َتْشُؽرُ  ْرَكوَهو فَُؽْؿ فََعؾَّ َذفَِؽ َشخَّ ـَ ْعَسَّ 
و َؾُؽُؾقا ِمـَْفو َوَأْضِعُؿقا اْفَؼوكَِع َوادُْ ًْ ُجـُقُْبَ ـْ 25وَن )َوَجَب َيـَوَل اَّللََّ ( َف

وا اَّللََّ َظَذ َمو ُ َرَهو َفُؽْؿ فِتَُؽز  َذفَِؽ َشخَّ ـَ ـْ َيـَوُفُف افتَّْؼَقى ِمـُْؽْؿ 
َٓ ِدَموُؤَهو َوَفؽِ قُمَفو َو ِ  حُلُ ْؿ َوَبؼ  ـُ     َهَدا

 .(26اْدُْحِسـَِغ )

 
ـْ َشبِقِؾ ا:قال تعالى -ٗٔ وَن َظ َػُروا َوَيُصدُّ ـَ ـَ  َراِم افَِّذي َجَعْؾـَوُه فِؾـَّوِس َشَقاًء إِنَّ افَِّذي َّللَِّ َواْدَْسِجِد احْلَ

ـْ َظَذاٍب َأفِقؿٍ  وٍد بِظُْؾٍؿ ُكِذْؿُف ِم ـْ ُيِرْد ؾِقِف بِنحِْلَ  .ٕ٘آٌة  اْفَعوـُِػ ؾِقِف َواْفَبوِد َوَم

 المعنى المغوي:
 ."يصدكف: يمنعكف

 .الااد: الطارئ مف الاادي 
 .كاالسترام  اإلحاد: لدكؿ لف الرصد

 .(ُ)اظمـ: اغير حؽ"

                                                 

 .ُٕٖ/صُٕج، التفسير المنير، لكها  الزحيما (ُ)
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 المعنى اإلجمالي:
 يايف اهلل تاارؾ كتعال  فا هذ  اآلي  حاؿ الكفار، ففـ مع كفرهـ كشركفـ ااهلل كرسكلا  

يمنعكف الناس لف الدخكؿ فا اإلسةـ، كيمنعكف المسمميف مف أداء حرفـ فا الكصكؿ إل  المساد 
المريـ  لعاادة كالطكاؼ، مع أف اهلل تعال  اعما لمناس اميعان الحراـ كأداء مناسكفـ فيا مف الصةة كا

 .(ُ)منفـ فيا، كالطارئ لميا النااا لنا مف أهؿ الاادي 
وٍد بُِظْؾؿٍ  قكلا:  ـْ ُيِرْد ؾِقِف بِنحِْلَ : أم أنا مف يرد منع الناس لف لمارة المساد الحراـ َوَم

اصا كالكااار فإف اهلل ساحانا سكؼ يذيرا لدكال لف الرصد ظالما هاما فيا اأمر فظيع مف المع
لذااا أليما، كهذا العذاب لاـ لكؿ مف ارتكب فيا ذناا  ف المساد الحراـ إنما اعما اهلل مكانا 

 .(ِ)لتطفير الذنكب كالتكا  إل  اهلل
ـْ َظَذاٍب َأفِقؿٍ :تحميل الفاصمة  :... ُكِذْؿُف ِم

لما مستتر تردير  نحف كالفاء مفعكؿ اا كاممتا الشرط )نيًذٍقاي( مضارع مازكـ  نا اكاب الشرط فا
( صف  لعذاب ماركرة  ( متعمراف ب)نذقا(، )أىًليـو كالاكاب فا محؿ رفع خار مف )ًمٍف لىذابو

 .(ّ)مامفا
 .الامم  الفعمي  المادكءة االفعؿ المضارع تدؿ لم  تادد كاستمرار العذاب ا ليـ 

 مناسبة الفاصمة:
ؿ الكفار الذيف يصدكف لف سايؿ اهلل، كيمنعكف الناس مف أداء لما ذكر ساحانا حا 

مناسكفـ فا المساد الحراـ، كايف أف هذا الفعؿ ظمـ لظيـ، كذلؾ لعظـ الفعؿ الذم يركمكف اا، 
ـْ َظَذاٍب َأفِقؿٍ  ختمت الفاصم  اركلا:       اكاب شرط ليايف ساحانا أف العذاب كاقع افـ  ُكِذْؿُف ِم

  مف تسكؿ لا نفسا أف يرتكب المعاصا كالفكاحش فا المساد الحراـ مف صد  ال محال ، كاكؿ
   لتطفير الذنكب،  ،  ف هذا المكاف اعما اهلل مكانان مف الذنكبلنا كقتاؿ، كسرق  ك ير ذلؾ 

 كالتكا  إل  اهلل.
 

َٓ ُتْؼِ  قال تعالى: -٘ٔ ًِ َأْن  ْبَراِهقَؿ َمَؽوَن اْفَبْق ْأَكو ِلِ ْر َبْقتَِل فِؾطَّوئِِػَغ َوإِْذ َبقَّ          ْك ِِب َصْقئًو َوَضف 

ُجقدِ ) ِع افسُّ َـّ ِؿَغ َوافرُّ
ؾ  15َواْفَؼوئِ ـُ ـْ  ـُؾ  َووِمٍر َيْلتَِغ ِم ًٓ َوَظَذ  ٍ  َيْلُتقَك ِرَجو ْن ِِف افـَّوِس بِوحْلَ ( َوَأذ 

ٍ  َظِؿقٍؼ ) ـُ 16َؾ ْؿ َوَيْذ ـْ َْبِقَؿِي ( فِقَْشَفُدوا َمـَوؾَِع ََلُ وٍم َمْعُؾقَموٍت َظَذ َمو َرَزَؿُفْؿ ِم ُروا اْشَؿ اَّللَِّ ِِف َأيَّ

                                                 

 .ُٖٖ/صُٕج، كالتفسير المنير، لكها  الزحيما ،ّْْٓ/صٕج، ر: ا ساس فا التفسير، لسعيد حكلانظ (ُ)
كالتفسير  ،ّْْٔ/صٕج، كا ساس فا التفسير، لسعيد حكل ،ََٓ/صٕج، لألندلسا الاحر المحيط، :انظر (ِ)

 .َُٗ/صُٕالمنير، لكها  الزحيما.ج
 .َّٖ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ّ)
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َْكَعوِم َؾُؽُؾقا ِمـَْفو َوَأْضِعُؿقا اْفبَوئَِس اْفَػِؼَر ) ْٕ ًِ 17ا ُؾقا بِوْفَبْق ( ُثؿَّ ْفَقْؼُضقا َتَػَثُفْؿ َوْفُققُؾقا ُكُذوَرُهْؿ َوْفَقطَّقَّ

َّٓ َمو ُيتَْذ َظَؾْقؽُ ( َذفَِؽ وَ 18اْفَعتِقِؼ ) َْكَعوُم إِ ْٕ ًْ فَُؽُؿ ا ِف َوُأِحؾَّ ـْ ُيَعظ ْؿ ُحُرَموِت اَّللَِّ َؾُفَق َخْرٌ َفُف ِظـَْد َرب  ْؿ َم

وِر ) َْوَثوِن َواْجَتـُِبقا َؿْقَل افزُّ ْٕ ـَ ا ْجَس ِم  .ٖٓ-ٕٙاآلٌات: (21َؾوْجَتـُِبقا افر 

 المعنى المغوي:
: الد الكف تاا  الكعا ، كمنا سما مراـ إاراهيـ، كهك مكاف قياما لمدلاء فكاف الممتـز "اٍلرىاًاًميفى

 .اءمدلل ان مكضع
ر، كناق  ضامر أيضا.كالضمكر مف ام: قميؿ لحـ الاطف. يراؿ: ضمر ضمكرا ففك ضرالضام

م  ؿ  نا يعينفا لم  السير كالحرك .فالضامر هنا امنزل  االسـ كأنا قاؿ: كليمحاسف الركاحؿ كالخ
 .راحم  ؿك

فيا الركاب، فغمب الفج لم  الطريؽ  ف أكار الطرؽ المؤدي  إل   يريف ااميف تسا الفج: الشؽ
 .(ُ)"مك  تسمؾ ايف الاااؿ

كمغاكر فا مغفكر. كقيؿ: هك  قمات الفاء ااء، "التَّفىثي قيؿ: أصما مف التؼ كهك كسخ ا ظفار
    ر . كمعن  راؿ أم: كار كسخا فا سفال ثالكسخ كالرذر يراؿ: ما تفاؾ؟ كحك  قطرب: تف

كا تى  ا، كفا ضمف فىاىفـ( : ليصنعكا ما يصنعا المحـر مف إزال  شعر كشعث كنحكهما لند حم)ليٍرضي
 .(ِ)فا"ضاء اميع المناسؾ، إذ ال ييفعؿ هذا إال اعد فعؿ المناسؾ كمهذا ق

 .احذركا "ااتناكا:
 .(ّ)ااا"التعظيـ: العمـ اكاكب تكاليؼ الشرع كالعمؿ امك 

 المعنى اإلجمالي:
لف مكان  الايت الحراـ، ككيؼ هيأ  لمعاادة مف أياـ إاراهيـ  نايا محمد  يخاطب اهلل  
 كالامفكر لم  أف الخطاب إلاراهيـ ، كأرل أف الخطاب خاص اإاراهيـ ،  كلكنا لاـ

كا ذاف االحج.  أمر تعال  اتطفير الايتفيمف اتاع ديف إاراهيـ كمحمد لميفما السةـ،حيث "
كتطفير الايت لاـ فا الكفر كالادع كاميع ا نااس كالدماء ك ير ذلؾ، ك)الراامكف(، هـ 

 .(ْ)"كها الرياـ كالرككع كالساكد ،ر تعال  مف أركاف الصةة: ألظمفاالمصمكف، كذك
 أف يدلك الناس إل  حج ايت اهلل الحراـ "ككاف ذلؾ فا حا  الكداع، اـ أمر تعال  نايا  

ليحضركا مىناًفعى لىفيـٍ ديني  كدنيكي ،  كايف أنفـ مع هذا النداء يأتكنا رااال مشاة مف كؿ مكاف اعيد

                                                 

 .ِْٓ، ِْْ، ِِْ/صُٕج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ُ)
 .ِٖٔ/صٖج، الدر المصكف فا لمـك الكتاب المكنكف، لمسميف الحماا (ِ)
 .َِْ/صُٕج، التفسير المنير، لكها  الزحيما (ّ)
 .ُُٕ/صْج، الاف لطي  المحرر الكايز، (ْ)
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ـى المًَّا لند إلداد الفدايا  كا اٍس يىٍذكيري كتنكيرها  ف المراد افا نكع مف المنافع مخصكص افذ  العاادة، كى
ـٍ ًمٍف ًفا أىيَّاـو مىٍعميكماتو ها لشر ذم الح،كالضحايا كذاحفا قىفي زى م  مىا رى ا ، كقيؿ أياـ النحر. لى

ً  اٍ ىٍنعاـً   .(ُ)، كمف اـ يأكمكا منفا كيطعمكا الاااس كالفرير"اىًفيمى
اإزال  تفافـ ارص ا ظفار اـ اعد أداء ألماؿ الحج مف الطكاؼ كالذاح ك يرها، "أمرهـ  

 .(ِ)"كقيؿ: التفث ألماؿ الحج كاالستحداد كساار خصاؿ الفطرة كالتنظؼ اعد أف يحٌمكا مف الحج،
:" كيرصد اا ذكر اسـ اهلل فا ذىًلؾى اـ ذكر تعال  أمر مف يعظـ حرمات اهلل، فادأ اركلا: 

يفاء النذكر، كالطكاؼ االايت العتيؽ. طعاـ الاااس، كا   أياـ معمكمات كا 
  َِّـْ ُيَعظ ْؿ ُحُرَموِت اَّلل اا  المرالاة كالعمؿ : أم مف يعظـ أحكاـ اهلل االعمـ اأنفا كاَوَم

فِ  امكاافا، اأف ياتنب المعاصا كالمحاـر كيمتـز اا كامر أم أف لا اكااا لم   :َؾُفَق َخْرٌ َفُف ِظـَْد َرب 
 .(ّ)الفعؿ كلم  الترؾ

َّٓ َمو ُيتَْذ َظَؾقُْؽؿْ  كقكلا:  َْكَعوُم إِ ْٕ ًْ َفُؽُؿ ا إال  أحؿ لكـ ا نعاـ اميعا : أم أف اهلل َوُأِحؾَّ
ـِْزيِر َوَمو ما استان  منفا مما ذكر  فا سكرة الماادة قكلا تعال : ُؿ اْْلِ ُم َوحَلْ ًْ َظَؾقُْؽُؿ اْدَْقَتُي َوافدَّ َم ُحر 

 َّٓ ُبُع إِ َؾ افسَّ ـَ َيُي َوافـَّطِقَحُي َوَمو َأ د  َسَ
ْقتُْؿ َوَمو ُذبَِح َظَذ  ُأِهؾَّ فَِغْرِ اَّللَِّ بِِف َواْدُـَْخـَِؼُي َواْدَْقُؿقَذُة َواْدُ َـّ َمو َذ

 .(ْ)( فحافظكا لم  حدكد  كال تحرمكا شياا مناّ)الماادة:افـُُّصِى...
اـ ناا ساحانا إل  ا كامر التا ياب لم  المرء أف ياتنافا لند كاكد  فا ا ماكف  

َْوَثوِن َواْجَتـُِبقالمردس ، فراؿ تعال : ْٕ ـَ ا ْجَس ِم ورِ َؾوْجَتـُِبقا افر  : أم" ااتناكا ا كااف كما ا َؿْقَل افزُّ
 .(ٓ)تاتنب ا نااس كهك  اي  الماالغ  فا النفا لف تعظيمفا كالتنفير مف لاادتفا"

"ااتناكا االنحراؼ لف الدليؿ كالشرؾ المؤدم إل  لزكـ لاز اإللا كتحريـ  كيركؿ الارالا: 
 .(ٔ)"ما لـ ينزؿ اهلل اا سمطانان 

ورِ ... :تحميل الفاصمة َْوَثوِن َواْجَتـِبُقا َؿْقَل افزُّ ْٕ ـَ ا ْجَس ِم  َؾوْجَتـِبُقا افر 
ا كمف يعظـ حرمات اهلل، كااتناكا الراس فعؿ أمر كفالؿ كمفعكؿ اا كمف ػػػػ"الفاء تفريع لم  قكل

 .(ٕ)"كااتناكا قكؿ الزكر لطؼ لم  ما تردـ ،ا كااف اياف لمراس ففك فا محؿ نصب لم  الحاؿ

                                                 

 .َٕ/صْج، تفسير الايضاكم (ُ)
 .ّٖ/صِج، الاف ازم التنزيؿ،التسفيؿ لعمـك  (ِ)
 ،،كا ساس فا التفسير، لسعيد حكلَِٔ/صُٕج، : التفسير المنير، لكها  الزحيماانظر اتصرؼ قميؿ( ّ)

 .ّْٓٓ/صٕج
 .ّْٔٓ/صٕج، لسعيد حكل ا ساس فا التفسير، (ْ)
 .ُِْ/صْج، تفسير الايضاكم (ٓ)
 .َُٓ/صٓمج، لمارالا نظـ الدرر، (ٔ)
 .ِْٕ/صٔج، لمدركيش انا،إلراب الررآف كاي (ٕ)



-َُّ- 
 

  الفعمي  تدؿ لم  ضركرة االمتااؿ  مر اهلل اااتناب المعاصا. الامم 
 مناسبة الفاصمة:

ازاء مف يعظـ حرماتا ساحانا مف المساد الحراـ كالشفر الحراـ  اعد أف ايف  
  ، ااءت الفاصم : ك يرها مف الحرمات، كتحميؿ ما أحما اهلل كتحريـ ما حرما 

  َ ْٕ ـَ ا ْجَس ِم ورِ َؾوْجَتـُِبقا افر  تايف كاكب ااتناب ا كااف كقكؿ الزكر،  ف   ْوَثوِن َواْجَتـُِبقا َؿْقَل افزُّ
 مف يركـ اتعظيـ ما لظما اهلل تعال  ال يناغا لا أف يتصؼ افاتيف الصفتيف المتيف هما مف صفات

 المشركيف.
ْك بِو :قال تعالى -ٙٔ ـْ ُيْؼِ ـَِغ بِِف َوَم ََمِء َؾَتْخَطُػُف افطَّْرُ َأوْ ُحـََػوَء َّللَِِّ َؽْرَ ُمْؼِ ـَ افسَّ ََم َخرَّ ِم       َّللَِّ َؾَؽَلكَّ

يُح ِِف َمَؽوٍن َشِحقٍؼ ) ـْ َتْؼَقى اْفُؼُؾقِب 20َِتِْقي بِِف افر  َو ِم ـْ ُيَعظ ْؿ َصَعوئَِر اَّللَِّ َؾنَِّنَّ ( َذفَِؽ َوَم

(21)ٖٔاآلٌات-ٖٕ. 

 المعنى اإلجمالي:
اااتناب لاادة ا صناـ، كقكؿ الزكر، أمرهـ ساحانا اأمر لظيـ   اعد أف أمر ساحانا لااد

تمسككا افذ  يترتب لم  تركفـ هذ  المحرمات،  ف هذا مف قايؿ التخمي  قاؿ التحمي ، "كذلؾ اأف  ي
 .(ُ)ا مكر لم  كاا العاادة هلل كحد  دكف إشراؾ أحد سكا  معا"

ؾ االمَّا  ير  أم كمات كلـ يتب مف ذلؾ يف تعال  فا هذ  اآلي  الكريم :" أف مف أشر اـ ا
ا اكاا كال نااة معا احاؿ،  نا شافا االذم سرط مف السماء نفرد كقع فا هةؾ، ال خةص م

ر تتخطففا كتفكم افا الريح فتمريفا فا محؿ اعيد لشدة يا رض، فتمزقت أكصالا، كصارت الط  إل
 ،ص كال يطمع لا فا نااةا  لا خةر ال يالمتمزق ، كمف كانت هذ  صفتا فإنا  اهاكافا اأكصال

 ؿ  ار ؾ مف أشرؾ االمَّا كأنا ال يؾ ال محال ؛ كما تضمنتا هذ  اآلي  الكريم  مف هةالففك ه
 .(ِ)"خةص

اـ ايف تعال  أف تعظيـ شعاار  التا ها ألةـ دينا، كقيؿ: مناسؾ الحج،مف ألظـ ألماؿ 
نما ذكرت الرمكب،  ف المنافؽ قد  يظفر التركل مف نفسا كقماا خاؿ لنفا، فمفذا ال يككف الرمكب "كا 

ماٌدان فا الطالات، كأما المخمص الذم تمكنت التركل مف قماا فإنا ياالغ فا أداء الطالات لم  
 .(ّ)سايؿ اإلخةص"

                                                 

 .َُُ/صُٕج، تفسير المرا ا (ُ)
 .ِٔٓ/صٓج، لمشنريطا أضكاء الاياف فا إيضاح الررآف االررآف، (ِ)
 .ٖٓ/صُْج، الاف لادؿ الدمشرا النعمانا كتاب،المااب فا لمـك ال (ّ)
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ـْ َتْؼَقى اْفُؼُؾقِب  ...:تحميل الفاصمة َو ِم  :َؾنَِّنَّ
ف كاسمفا كمف تركل الرمكب خاره  .(ُ)ا""الفاء رااط  كا 

 الامم  االسمي  المؤكدة اإف تاات أف تعظيـ شعاار اهلل مف التركل 
 :"كفا الضمير المؤنث كافاف

هك ضمير الشعاار، كالمضاؼ محذكؼ، تردير : فإف تعظيمفا، كالعااد لم  )ًمٍف(  دىما:حأ
ف ك كمحذكؼ: أىم فإف تعظيمفا منا، أك مف تركل الرمكب منفـ. كيخرج لم  قكؿ الككفييف أف ي

 .لؼ كالةـ ادؿ مف الضمير: مف تركل قمكافـ، كا يرالترد
 .(ِ) ى"ك الحرم  أك الخصمأ أف يككف ضمير مصدر مؤنث، تردير : فإف العظم  والوجو الثاني:

 مناسبة الفاصمة:
"أف الرمكب مراكز التركل التا إذا ااتٍت فيفا ااءت الفاصم  مؤكدة لآليات قامفا، حيث 

 التَّْقَوى َىاُىَنا(:" )فا صحيح الحديث  كلفذا قاؿ ،(ّ)"ها فا ساار ا لضاءً كتمكَّنٍت ظفر أاري 
ضاف  تركل إل  الرمكب  ف كمف لظـ شعاار اهلل فرد حمت التركل قماا، " (ْ)"كأشار إل  صدر  كا 

 .(ٓ)ؿ"تعظيـ الشعاار التراد قماا ينشأ لنا العم
ٍي َجَعْؾـَو َمـْ :قال تعالى -ٚٔ ُؽْؿ إِفٌَف َوفُِؽؾ  ُأمَّ َْكَعوِم َؾنََِلُ ْٕ ـْ َْبِقَؿِي ا ُروا اْشَؿ اَّللَِّ َظَذ َمو َرَزَؿُفْؿ ِم ـُ َسًؽو فَِقْذ

ِ اْدُْخبِتَِغ ) ـَ َظَذ َمو َأَصوَْبُْؿ 23َواِحٌد َؾَؾُف َأْشؾُِؿقا َوَبؼ  وبِِري ْؿ َوافصَّ ًْ ُؿُؾقُْبُ ـَ إَِذا ُذـَِر اَّللَُّ َوِجَؾ ( افَِّذي

َّو َرَزْؿـَوُهْؿ ُيـِْػُؼقَن )َوادُْ  َلِة َوِِم  .ٖ٘-ٖٗاآلٌات(24ِؼقِؿل افصَّ

 المعنى المغوي:
 حمنسؾ، كهك الذال مكاف اسـالمنسؾ: "

ت مف سمؾ الخات. كهك المكاف المنخفض اكأصؿ المخ ،متكاضع الذم ال تكار لند ال المخات:
 ضاخفنكأنا سمؾ نفسا فا اال عضد المصعد، اـ استعير لممتكاض

: الخكؼ الش ؿي  .(ٔ)"ديداٍلكىاى
 

                                                 

 .ِْٖ/صٔج، لمدركيش إلراب الررآف كايانا، (ُ)
 .ِْٗ/صِج، لتاياف فا إلراب الررآف، لمعكارما (ِ)
 .َُٔ/صٔج،  اا السعكد إرشاد العرؿ السميـ، (ّ)
، المحرؽ: محمد فؤاد لاد الااقا، الناشر: دار إحياء ِْٔٓرقـ الحديث:  ،ُٖٔٗ/صْصحيح مسمـ، ج (ْ)

 ايركت. –التراث العراا 
 .ِٕٓ/صُٕج، الاف لاشكر التحرير كالتنكير، (ٓ)
 .ُِٔ/صُٕج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ٔ)
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 المعنى اإلجمالي:
يايف اهلل تعال  فا هذ  اآلي  ضركرة ذكر اهلل لند إقام  المناسؾ، كأف ذلؾ مف الشعاار 

اعد أف ذكر ساحانا أف تعظيـ الشعاار مف ألظـ دلااـ التركل، كأف التا أمر اهلل اتعظيمفا، "ف
راق  الدماء لم  كاا التررب إليا  محؿ نحرها هك الايت العتيؽ قفٌ  لم  ذلؾ ااياف أف الذاح كا 

تعال  ليس اخاص افذ  ا م ، اؿ لكؿ أم  مناسؾ كذاااح تذكر ااهلل حيف ذاحفا كالشكر لا لم  
تكفيرا إلقام  هذ  الشعاار، فاإللا كاحد كالتكاليؼ تختمؼ ااختةؼ ا زمن  كا مكن  كالمصالح، 

اضعيف الخاشعيف هلل الذيف يريمكف الصةة كينفركف مما رزقناهـ كاعداذ أمر رسكلا أف ياشر المتك 
 .(ُ)"اانات تارل مف تحتفا ا نفار

َّو َرَزْؿـَوُهْؿ ُيـِْػُؼقنَ :تحميل الفاصمة  : ... َوِِم
ًممَّا") ٍقناهيـٍ ) ،كهما متعمراف ارزقناهـ ،مكصكل  (ما)ك ،حرؼ ار (مف)ك ،الكاك لاطف  (كى زى ماض  (رى

كالكاك فالما كالامم   ،مضارع مرفكع اااكت النكف (ييٍنًفريكفى ) ،كالامم  صم  ،ما مستتركمفعكلا كفال
 (ِ)"صم  أيضا

 .الترديـ كالتأخير فا الامم  الفعمي  يدؿ لم  اختصاصفـ اصف  اإلنفاؽ كمداكمتفـ لميفا 
 مناسبة الفاصمة:

ففـ  (كمما رزقناهـ)ب فيا اركلا: لما كاف ما يحصؿ فيا مف زيادة النفر  راما كاف مرعدان لنا، ر "
أم ياددكف اذلا لم   (ينفركف)لككنا نعم  منا ال ياخمكف اا، ك اؿ لظمتنا يحسنكف ظف الخمؼ 

االستمرار، االفدايا التا يغالكف فا أامانفا ك ير ذلؾ، إحسانان إل  خمؽ اهلل، امتااالن  مر  كالخات 
 .(ّ)"ل الااذؿ لما يكدلا تعال  فيا مف الماء كالمر 

 

ُروا اْشَؿ اَّللَِّ َظَؾقْفَ ااااَواْفُبْدَن َجَعْؾـَوهَ  :قال تعالى -ٚٔ ـُ ِر اَّللَِّ َفُؽْؿ ؾِقَفو َخْرٌ َؾوْذ
ـْ َصَعوئِ و َصَقافَّ ااو َفُؽْؿ ِم

ْرَكوهَ  َذفَِؽ َشخَّ ـَ ْعَسَّ 
و َؾُؽُؾقا ِمـَْفو َوَأْضِعُؿقا افَْؼوكَِع َوادُْ ًْ ُجـُقُْبَ ُؽْؿ َتْشُؽُروَن َؾنَِذا َوَجَب  و فَُؽْؿ َفَعؾَّ

 .ٖٙآية
 المعنى المغوي:

: امع ادن  االتحريؾ، كها الاع   العظيـ الادف. كهك اسـ مأخكذ مف الادان ، كها لظـ الاا ير"اٍلايٍدفي
خكذ مف مادة الكصؼ، كامعا أكالٌسمف، كفعما ككـر كنصر، كليست زن  ادن  كصفا كلكنفا اسـ م

مع أف يككف مضمـك الداؿ ماؿ خشب امع خشا ، كامر امع امرة، فتسكيف ادف. كقياس هذا الا
 .المعيف لمفدم يرشااع، ك مب اسـ الادن  لم  الاع الداؿ تخفيؼ

                                                 

 .ُُِ/صُٕج، تفسير المرا ا (ُ)
 .ُُّ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ِ)
 .ْٗ/صُّج، نظـ الدرر، لمارالا (ّ)
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: امع صاف . يراؿ: صٌؼ إذا كاف مع  ير  صٌفا اأف اتصؿ كىاؼَّ ا. كلعمفـ كانكا يصفكنفا فا ا صى
 .رمنحر كهك المنحل نا كاف امن  مكضع ألدالمنحر يـك النحر امن ،  

، ؿإذا سأؿ اتذل -اضـ الراؼ -امف ااب سأؿ. قنكل اٍلرىاًنعي: المتصؼ االرنكع، كهك التذلؿ. يراؿ: قنع
 .مع اختةؼ المكاب ففعمفا مف ااب تعب كيستكم الفعؿ المضارع كأما الرنال 

، إذا تعرض لمعطاء، أم دكف سؤاؿ اؿ االتعريض  : اسـ فالؿ مف التى ضر مكضع حأف ي ككهاٍلميٍعتىرُّ
مالؾ: "كسمعت أف  اإلماـ . كفا )المكطأ( فا كتاب الصيد قاؿ(ُ)"العطاء، يراؿ: التر، إذا تعرض

 .رض لمعطاءعالت ، أم فتككف مف لرا ًإذا زار كالمراد زيارة(ِ)"رالزاا المعتر هك
 ..(ّ)"شعاار اهلل: ألةـ دينا"

 المعنى اإلجمالي:
لعااد  كها الادف، أك اإلاؿ،  مف ا نعاـ التا أحمفا اهلل  يايف اهلل تاارؾ كتعال  نكلا 

 .(ْ)"سميت اذلؾ إذا أهديت إل  الحـر لعظـ ادنفا"
 .(ٓ):"الادن  لف ساع  كالاررة لف ساع "الارر ااإلاؿ فراؿ  كقد ألحؽ رسكؿ اهلل 

ـْ َصَعوئِِر اَّللَِّ  كقكلا: ج إل  الايت الحراـ كها أنفا تفدل فا الح أم" :َجَعْؾـَوَهو َفُؽْؿ ِم
 .(ٔ)أفضؿ ما يفدل، كفيفا منافع دنيكي  أم خير فا الدنيا، كأار فا العرا "

ُروا اْشَؿ اَّللَِّ َظَؾقَْفو :كلذلؾ قاؿ تعال  ـُ أم لندما تذاحكنفا ياب لميكـ أف تركلكا:اهلل  : ََصَقاّف  َؾوْذ
ليؾ"  .(ٕ)أكار، ال إلا إال اهلل كاهلل أكار المفـ منؾ كا 

"امعن  قاامات أم تذاح اإلاؿ كها كاقف ، فإذا سرطت لم  ا رض فكمكا  كصكاؼ: 
 .(ٖ)منفا كأطعمكا الراضا اما لند  مف  ير مسأل ، كالمعتر الذم يتعرض لمسؤاؿ"

ْرَكوَهو َفُؽؿْ كقكلا:  َذفَِؽ َشخَّ : أم أف اهلل تعال  قد ذلؿ هذ  الداا  ر ـ لظمفا كقكتفا ـَ
 .(ٗ)فافتركدكنفا كتذاحكن

                                                 

 .ِٔٔ-ِْٔ/صُٕج، الاف لاشكر التحرير كالتنكير، (ُ)
، ْٕٗ/صِـ، جُٖٓٗ -هػ  َُْٔلااقا،لاـ النشر: مكطأ مالؾ خرج أحادياا كلمؽ لميا: محمد فؤاد لاد ا (ِ)

 .ُٓرقـ الحديث
 .ُِٔ/صُٕج، التفسير المنير، لكها  الزحيما (ّ)
 .ّٓ/صِّج، التفسير الكاير، لمرازم (ْ)
 .، ااب االشتراؾ فا الفدمٓٓٗ/صِج صحيح مسمـ: (ٓ)
 .ّْٕٓ/صٕج، سعيد حكلل ا ساس فا التفسير، (ٔ)
 .ُِٕ/صْتفسير الايضاكم، ج (ٕ)
 .ِٔ/صٓج، مسعكدالاف  إرشاد العرؿ السميـ إل  مزايا الكتاب الكريـ، (ٖ)
 .َُٓ/صٕج،  اا حياف ا ندلسا الاحر المحيط،انظر:  (ٗ)
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ُؽْؿ َتْشُؽُرونَ :تحميل الفاصمة  :... فََعؾَّ
( مضارع مرفكع  كفى ( لعؿ حرؼ مشاا االفعؿ كالكاؼ اسمفا كالميـ لمامع )تىٍشكيري ـٍ         ")لىعىمَّكي
اااكت النكف كالكاك فالؿ كالامم  خار لعؿ كامم  لعمكـ فا محؿ نصب حاؿ مف لكـ أك تعميمي  ال 

 .(ُ)"محؿ لفا
  االسمي  تدؿ لم  رااء شكرهـ لم  ما أفاض اهلل تعال  لميفـ مف النعـ. الامم 

 مناسبة الفاصمة:
طعاـ  لما ايف   قدرتا لم  تذليؿ ألظـ الدكاب لهنساف لمذاح كلركدها أينما يريد، كا 

ْشُكُروالمحتاج ك ير ، لتعـ النعـ لم  الاميع، ناسب أف تأتا الفاصم  اركلا تعال : لَُّكْم ت  : ن  ل ع 
ليايف الكااب الذم لم  اإلنساف أف يؤديا تاا  راا، كأقؿ ما يمكف ترديما هلل تعال  هك الشكر 

لتشكركا إنعاـ اهلل لميكـ االتررب لا  ، لم  النعـ التا سخرها ساحانا لنا كذلمفا لتككف طكلا لنا
 ساحانا كاإلخةص لا فا العمؿ.

ق  قال تعالى: -ٛٔ ـْ َيـَوَل اَّللََّ حُلُ وا ف ُ َرَهو َفُؽْؿ فُِتَؽز  َذفَِؽ َشخَّ ـَ ـْ َيـَوُفُف افتَّْؼَقى ِمـُْؽْؿ 
َٓ دَِموُؤَهو َوَفؽِ ُمَفو َو

ِ ادُْْحِسـِغَ  ْؿ َوَبؼ  ـُ  .7ٖآٌة اَّللََّ َظَذ َمو َهَدا

 المعنى المغوي:
 ."لف يناؿ اهلل لحكمفا كال دماؤها: أم ال يرفعاف إليا

 .ع إليا العمؿ الصالح الخالص لا مع اإليمافينالا التركل منكـ: أم يرف
 .هداكـ: أرشدكـ لمعالـ دينا، كمناسؾ حاا

 .(ِ)المحسنيف: المكحديف المخمصيف هلل"
 المعنى اإلجمالي:

ف المرصكد مف الفدم ركحا إذاح ا نعاـ، إذ  فا هذ  اآلي  الفدؼ كالغاي  مف يايف اهلل  
أف ذاح ا نعاـ كتضريج دماافا حكؿ الكعا  قرا  إل  اهلل،  ال صكرتا، فأهؿ الااهمي  كانكا يعتردكف

أف الذاح كالتررب إليا ياب أف يككف االعمؿ الخالص لكافا ساحانا، كالعمؿ   كقد ايف اهلل
 .(ّ)الصالح ال يككف إال االني  الخالص 

وا اَّللََّ َظَذ َمو :تحميل الفاصمة ُ َرَهو فَُؽْؿ فِتَُؽز  َذفَِؽ َشخَّ ـَ ِ اْدُْحِسـِغَ ...  ْؿ َوَبؼ  ـُ  :َهَدا

"الكاؼ نعت لمصدر محذكؼ كقد تردمت نظاار  كسخرها فعؿ ماض كفالؿ مستتر كمفعكؿ اا 
ك)لكـ( متعمراف اسخرها ك)لتكاركا( الةـ لمتعميؿ كتكاركا منصكب اأف مضمرة اعد الـ التعميؿ 

                                                 

 .ُِّ/صِج، لمدلاس إلراب الررآف، (ُ)
 .ُِٔ/صٕج، التفسير المنير، لكها  الزحيما (ِ)
 .ّٕ/صِّج، لمرازم ، كالتفسير الكاير،ُِٖ/صْج ،انظر اتصرؼ: تفسير الايضاكم (ّ)
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كفالؿ كلفظ الاةل  مفعكؿ اا،  ك)الةـ( كما فا حيزها متعمر  اسخرها ك)تكاركا( فعؿ مضارع
)لم  ما هداكـ(: ما مصدري  أك مكصكل  أم لم  هدايتا إياكـ أك لم  ما هداكـ إليا ك)لم ( 

كاشر فعؿ أمر كفالؿ مستتر  استانافي متعمر  ب)تكاركا( لتضمينا معن  الشكر )كاشر( الكاك 
 .(ُ)"كالمؤمنيف مفعكؿ اا

 ؿ هك اهلل تاارؾ كتعال ، كلذلؾ ااء ا مر االحث لم  الامم  تدؿ لم  أف المنعـ كالمتفض
 التكاير لشكر اهلل لم  الفداي  كاإلحساف.

 مناسبة الفاصمة:
كيفي  التررب إليا االفدم، ككيؼ ياب أف يككف خالصا لكافا ساحانا،  لما ذكر  

ِ اْدُْحِسـِغَ :ناسب أف تأتا الفاصم  اركلا المسمميف هـ الذيف  ليايف أف هذا الفريؽ مف َوَبؼ 
يستاياكف  مر  ساحانا كتعال ، كيخمصكف الني  هلل تعال  فا ألمالفـ كأقكالفـ، ففـ أادر مف 

  يرهـ فا هذ  الصف .
ؿْ  :ركلا تعال ف  ـُ وا اَّللََّ َظَذ َمو َهَدا ُ َرَهو َفُؽْؿ فِتَُؽز  َذفَِؽ َشخَّ ليايف أنا تعال  ذلمفا فرط  :ـَ

نما ها احسب ما يريدها "ليعمـ العاد أف ا  مكر ليست لم  ما تظفر إل  العاد مف التداير، كا 
 .(ِ)العزيز الردير"
 .(ّ)"كقد أرشدكـ ساحانا إل  طريؽ تسخيرها ككيفي  التررب افا" 

 المطائف المستفادة في ىذا المقطع:
فا رافـ كما فا هذ  اآليات الكريمات إل  فريريف مف الناس كهـ الذيف اختصمكا  يشير اهلل  -ُ

القكا مف العذاب، كفريؽ المؤمنيف الذيف ال يخافكف فا اهلل لكم  الاـ، كهؤالء هـ الذيف 
 يعظمكف شعاار اهلل كيخافكف لذااا.

          مف أركاف اإلسةـ كهك الحج، كأشار إل  اذؿ كؿ  كذلؾ أشار هذا المرطع إل  ركف -ِ
كهيأ  لحااج  إاراهيـ  ا ناياء لذم قاـ اا أاكا الركف ا لظـ اما ااستطالتنا لتأديتا،  ن

 ايت اهلل الحراـ.
         فرد ااءت الفكاصؿ أيضا متنكل ، كمتنا م  مع ، لفذا التنكع فا المكضكلات كنظران  -ّ

 ما ااءت اا.
 

                                                 

 .ّْٔ/صٔج، لمدركيش إلراب الررآف كايانا، (ُ)
 .ْْ/صُِ/جٔمج ،الاامع  حكاـ الررآف، لمررطاا (ِ)
 .ُِٖ/صْج، تفسير الايضاكم (ّ)
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:[ٛٗ-ٖٛالمقطع الخامس: ]اآليات 
 نصرة اهلل لعباده المؤمنين والتمكين ليم في الرض

ُػقٍر ) ؿول تعوػ:  ـَ اٍن  ـُؾَّ َخقَّ َٓ ُُيِىُّ  ـَ آَمـُقا إِنَّ اَّللََّ  ـِ افَِّذي ـَ 27إِنَّ اَّللََّ ُيَداؾُِع َظ ِذي ( ُأِذَن فِؾَّ

ِهْؿ َفَؼِديٌر ) ُْؿ ُطؾُِؿقا َوإِنَّ اَّللََّ َظَذ َكِْصِ ـْ ِدَيوِرِهْؿ بَِغْرِ َحؼ  إِ 28ُيَؼوَتُؾقَن بِلََّنَّ ـَ ُأْخِرُجقا ِم َّٓ َأْن َيُؼقفُقا ( افَِّذي

ًْ َصَقاِمُع َوبَِقٌع َوَصَؾَقاٌت َوَمَسوِجُد  َم د  َٓ َدْؾُع اَّللَِّ افـَّوَس َبْعَضُفْؿ بِبَْعٍض ََلُ ـَو اَّللَُّ َوَفْق ُر ؾِقَفو اْشُؿ اَّللَِّ  َربُّ ـَ ُيْذ

ُه إِنَّ اَّللََّ َفَؼِقيٌّ َظِزيزٌ  ـْ َيـُِْصُ نَّ اَّللَُّ َم ثًِرا َوَفَقـُِْصَ َلَة َوآَتُقا 31) ـَ َْرِض َأَؿوُمقا افصَّ ْٕ ـَّوُهْؿ ِِف ا ـَ إِْن َمؽَّ ( افَِّذي

ُُمقِر ) ْٕ ـِ اْدُـَْؽِر َوَّللَِِّ َظوؿَِبُي ا وَة َوَأَمُروا بِوْدَْعُروِف َوََّنَْقا َظ ـَ ًْ َؿْبَؾُفْؿ َؿْقُم ُكقٍح 30افزَّ َب ذَّ ـَ ُبقَك َؾَؼْد  ( َوإِْن ُيَؽذ 

ـَ ُثؿَّ 32( َوَؿْقُم إِْبَراِهقَؿ َوَؿْقُم ُفقٍط )31) َوَظوٌد َوَثُؿقدُ  ًُ فِْؾَؽوؾِِري َب ُمقَشك َؾَلْمَؾقْ ذ  ـُ ـَ َو ( َوَأْصَحوُب َمْدَي

وَن َكؽِِر ) ـَ ْؿ َؾَؽْقَػ  َب ُمقَشك ( 33َأَخْذُِتُ ذ  ـُ ـَ َو  َؾِفَل َخوِوَيٌي َظَذ ُظُروِصَفو َوبِْئٍر ُمَعطََّؾيٍ ( َوَأْصَحوُب َمْدَي

َٓ تَ 34َوَؿِْصٍ َمِشقٍد ) َو  و َؾنَِّنَّ و َأْو آَذاٌن َيْسَؿُعقَن ِْبَ ْؿ ُؿُؾقٌب َيْعِؼُؾقَن ِْبَ َْرِض َؾَتُؽقَن ََلُ ْٕ ْعَؿك ( َأَؾَؾْؿ َيِسُروا ِِف ا

ُدوِر ) ـْ َتْعَؿك اْفُؼُؾقُب افَّتِل ِِف افصُّ
َْبَصوُر َوفَؽِ ْٕ ـْ َُيْؾَِػ اَّللَُّ َوْظَدُه َوإِنَّ َيْقًمو ( َوَيْسَتْعِجُؾقَكَؽ بِوْفَعَذاِب وَ 35ا َف

وَن ) َّو َتُعدُّ َلْفِػ َشـٍَي ِِم ـَ و َوإَِِلَّ ادَِْصُر )36ِظـَْد َرب َؽ  ٌَي ُثؿَّ َأَخْذُِتَ
و َوِهَل َطودِ ًُ ََلَ ـْ َؿْرَيٍي َأْمَؾْق ـْ ِم َلي  ـَ  . (37( َو

 
ـِ افَّ  قال تعالى: -ٜٔ ُػقرإِنَّ اَّللََّ ُيَداؾُِع َظ ـَ اٍن  ؾَّ َخقَّ ـُ َٓ ُُيِىُّ  ـَ آَمـُقا إِنَّ اَّللََّ   .8ٖآٌة ِذي

 المعنى المغوي:
 .(ُ)"يدافع: أم ياالغ فا الدفع ماالغ  مف يغالب فيا"

: الشديد الخكًف، كالخكف كالخيان ، الغدر اا مان ، ك  كَّافي فر،  ف الكفر خيان  المراد االخكاف الكا"اٍلخى
أخذ  لم  المخمكقات اأف يكحدك  فاعما فا الفطرة كأامغا الناس لم  ألسن  الرسؿ  لعفد المَّا الذم

 .طرتفـا ففناا اذلؾ ما أكدلفـ ف
 .(ِ)"ر: الشديد الكفكرالكفكفكر: 

 المعنى اإلجمالي:
فا هذ  اآلي   فا هذ  اآلي  اشارة لممؤمنيف الذيف أخراكا مف ديارهـ كأمكالفـ، فرد ايف  

ف لااد  المؤمنيف الذيف لادك  حؽ لاادتا، كأطالكا أمر  كاستاااكا  كامر ، كيؼ أنا يدافع ل
كااتناكا معاصيا، كذلؾ اتمكيف اإليماف فا قمكافـ، كيديـ تكفيرفـ، كذلؾ احمايتفـ كرلايتفـ مف 

 .(ّ)كيد الكفار كألداء اإلسةـ الذيف يصركف لم  صد المسمميف لف سايؿ اهلل
                                                 

 .ِِٓ/صُٕج، التفسير المنير، لكها  الزحيما (ُ)
 .ِِٕ/صُٕج، الاف لاشكر التحرير كالتنكير، (ِ)
 ،د اهلل شحاتالررآف الكريـ، د. لا، كتفسير أْ/صُِ/جٔمج ،: الاامع  حكاـ الررآف، لمررطااانظر (ّ)

 .ّّٕٖص/ُٕج
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و َفـَ :يركؿ تعال   َْصَفودُ إِكَّ ْٕ ْكَقو َوَيْقَم َيُؼقُم ا َقوِة افدُّ ـَ آَمـُقا ِِف احْلَ (، ُٓ) افر:ـُِْصُ ُرُشَؾـَو َوافَِّذي
ٍء َؿْدًرا : ًكيركؿ أيضا ْؾ َظَذ اَّللَِّ َؾُفَق َحْسبُُف إِنَّ اَّللََّ َبوفُِغ َأْمِرِه َؿْد َجَعَؾ اَّللَُّ فُِؽؾ  َرْ َـّ ـْ َيَتَق  (.ّ)الطةؽ: َوَم

ُػقر :فا قكلا تعال ك   ـَ اٍن  ؾَّ َخقَّ ـُ َٓ ُُيِىُّ  يركؿ الرازم:"المعن  أنا ساحانا اعؿ  :إِنَّ اَّللََّ 
العم  فا أف يدافع لف الذيف آمنكا أف اهلل ال يحب صدهـ، كهك الخكاف الكفكر أم خكاف فا أمان  

 .(ُ)اهلل كفكر لنعمتا"
َٓ ُُيِىُّ :تحميل الفاصمة ُػقر ... إِنَّ اَّللََّ  ـَ اٍن  ؾَّ َخقَّ  :ـُ

( مضارع مرفكع فالما  ")ًإفَّ المَّاى( إف كلفظ الاةل  اسمفا كالامم  مستأنف  )ال( نافي  )ييًحبُّ كيؿَّ
 .(ِ)"مستتر كمفعكلا المنصكب )مختاؿ( مضاؼ إليا )فخكر( صف  كالامم  خار إف

 ريف الخاانيف.الامم  االسمي  المؤكدة اإف تاات انتفاء حب اهلل تعال  لمكاف 
 مناسبة الفاصمة:

دفالا لف المؤمنيف الذيف لادكا اهلل كاتصفكا اكؿ الصفات المحاا  إل  اهلل  لما ايف  
تعال ، كذلؾ مكاب لحب اهلل لفـ، ناسب أف تأتا الفاصم  لتايف أف اهلل تعال  ال يحب أضدادهـ 

 .(ّ)ؿ  كؿ اآلي كهـ الخكن  الكفرة الذيف يخكنكف اهلل كرسكلا، فالفاصم  تعمي
ِهْؿ َفَؼِديرٌ   :قال تعالى -ٕٓ ُْؿ ُطؾُِؿقا َوإِنَّ اَّللََّ َظَذ َكِْصِ ـَ ُيَؼوَتُؾقَن بَِلَّنَّ ِذي  .9ٖآٌة  ُأِذَن فِؾَّ

 المعنى المغوي:
 .(ْ)اأنفـ ظممكا: اساب ككنفـ مظمكميف، اظمـ الكافريف إياهـ

 المعنى اإلجمالي:
لممؤمنيف االرتاؿ اعدما ظممكا كأخراكا مف ديارهـ رخص اهلل تعال  فا هذ  اآلي   

يتظممكف مما يفعؿ المشرككف افـ مف  كأمكالفـ، كأكذكا فا سايؿ اهلل، إذ أنفـ كانكا يذهاكف لمناا 
ينفاهـ لف الرتاؿ حت  ااء اإلذف االرتاؿ اعد نفا لنا فا  كتعذيب، ككاف الناا  ضرب كشج

 .(ٓ)نيؼ كساعيف آي 
ِهْؿ َفَؼِديرٌ  كقكلا تعال :  هذا كلد االنصر مف اهلل تعال ، كتأكيد لما  َوإِنَّ اَّللََّ َظَذ َكِْصِ

هك الرادر  ااء فا اآلي  الساار  ادفالا ساحانا لف المؤمنيف، كذلؾ تايف هذ  اآلي  أف اهلل 

                                                 

 .ّٗ/صِّج ،التفسير الكاير، لمرازم (ُ)
 .ُِّ/صِج ،إلراب الررآف، لمدلاس (ِ)
 .ّٗٔٓ/ٕج ،انظر: ا ساس فا التفسير، لسعيد حكل (ّ)
 .ّّٖٓ/ُٕج ،تاتفسير الررآف الكريـ، د. لاد اهلل شحا (ْ)
 .ُِٗ/صْج، انظر: تفسير الايضاكم (ٓ)
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     ساحانا كحد  لم  نصر لااد  حت  مف  ير قتاؿ، كلكنا يريد منفـ أف ياذلكا افدهـ لمدفاع 
   لف ديف اهلل، كتنايا المؤمنيف إل  أف الدنيا دار ااتةء كاختاار، كأنفـ ياب أف يااتكا كفاءتفـ 

 .(ُ)لينالكا الان 
ِهْؿ َفَؼِديرٌ  :تحميل الفاصمة  :... َوإِنَّ اَّللََّ َظَذ َكِْصِ
فَّ المَّاى( الكاك  ف حرؼ مشاا االفعؿ كلفظ الاةل  اسمفا، استانافي ")كىاً  ( متعمراف  كا  ـٍ م  نىٍصًرًه )لى

( الةـ المزحمر  كقدير خار كالامم  مستأنف "  .(ِ)االخار المؤخر، )لىرىًديره
  الامم  االسمي  كما تحتكيا مف تككيديف، كمف ترديـ كتأخير تاات اختصاص اهلل  انصرة

 المؤمنيف، كقدرتا لم  ذلؾ.
 مناسبة الفاصمة:

االرتاؿ اعد أف ظممكا كذاقكا أنكاع العذاب مف المشركيف لعااد  المؤمنيف  لما أذف اهلل  
ِهْؿ َفَؼِديرٌ  :ناسب أف تأتا الفاصم  لتايف أف اهلل تاارؾ كتعال  قادر لم  نصرة  َوإِنَّ اَّللََّ َظَذ َكِْصِ

لااد  مف  ير قتاؿ، كلكنا يريد منفـ أف يأخذكا اا سااب كيتككمكا لم  اهلل، كقد صدؽ رسكؿ اهلل 
 لرمفا كتككؿ"ا" ف قاؿ:حي(ّ). 
َٓ َدْؾُع اَّللَِّ افـَّوَس   :قال تعالى -ٕٔ ـَو اَّللَُّ َوَفْق َّٓ َأْن َيُؼقُفقا َربُّ ـْ ِدَيوِرِهْؿ بَِغْرِ َحؼ  إِ ـَ ُأْخِرُجقا ِم َبْعَضُفْؿ  افَِّذي

ُر ؾِق ـَ ًْ َصَقاِمُع َوبَِقٌع َوَصَؾَقاٌت َوَمَسوِجُد ُيْذ َم د  ُه إِنَّ بَِبْعٍض ََلُ ـْ َيـُِْصُ نَّ اَّللَُّ َم ثًِرا َوَفَقـُِْصَ ـَ َفو اْشُؿ اَّللَِّ 

 .ٓٗآٌة اَّللََّ َفَؼِقيٌّ َظِزيزٌ 

 المعنى المغوي:
 ."الفدـ: تركيض الاناء كتسريطا

الصكامع: امع صكمع  اكزف فكلم ، كها اناء مستطيؿ مرتفع يصعد إليا ادرج كاألة  ايت، كاف 
 اادة، لياتعدكا لف مشا م  الناس إياهـ، ككانكا يكقدكف افا مصاايح لهنارة كالعاادة.الرهااف يتخذكنا لمع

 .الايع: امع ايع ، اكسر الااء كسككف التحتي ، كها مكاف لاادة النصارل
 االماما . الصمكات: امع صةة، كها هنا امعن  كنااس اليفكد، كها معرا  مف كمم )صمكتا(

 .(ْ)ف كؿ مكضع لاادة"المسااد: اسـ لمحؿ الساكد م

                                                 

 .ِِٗ/ُٕج، نير، لكها  الزحيماانظر: التفسير الم (ُ)
 .ُِّ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ِ)
، حك  لنا الترمذم اأنا حديث  ريب، كحكـ لميا ُِٕٓ، رقـ الحديث: ٖٔٔ/صْج، سنف الترمذم (ّ)

 .ا لاانا االحسف
 .ِٖٕ/صُٕ/جٖمج، الاف لاشكر التحرير كالتنكير، (ْ)
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 المعنى اإلجمالي:
يايف اهلل تاارؾ كتعال  فا هذ  اآلي  اعضا مف ا سااب التا تؤدم إل  مشركلي  الرتاؿ،  
ـَو اَّللَُّ  الطرد مف ا كطاف، حيث قاؿ تعال : أوليا: َّٓ َأْن َيُؼقُفقا َربُّ ـْ ِدَيوِرِهْؿ بَِغْرِ َحؼ  إِ ـَ ُأْخِرُجقا ِم  افَِّذي

 .(ُ)يث لـ يكف لفـ ذنب كال إساءة إال أنفـ كحدكا اهلل ساحانا كلادك  ال شريؾ لاح
ْؿ َأْن ُتْمِمـُقا بِوَّللَِّ َرب ُؽؿْ  قاؿ تعال :  ـُ و ُشقَل َوإِيَّ  (، كذلؾ قكلا تعال :ُ)الممتحن : َُيِْرُجقَن افرَّ

 ََأْن ُيْمِمـُقا بِوَّللَِّ اْفع َّٓ ِؿقدِ َوَمو َكَؼُؿقا ِمـُْفْؿ إِ  (.ٖ)الاركج:ِزيِز احْلَ
َٓ :هك الدفاع لف حري  العاادة فا ا رض، كحماي  ا ماكف المردس ، فراؿ والسبب الثاني: َوَفْق

ًْ َصَقاِمعُ  َم د  كلذلؾ أذف اهلل لممؤمنيف فا افاد أهؿ الشرؾ،  ...َدْؾُع اَّللَِّ افـَّوَس َبْعَضُفْؿ بِبَْعٍض ََلُ
ؾ الستكل  أهؿ الشرؾ لم  أهؿ ا دياف كلطمكا ما يانكنا مف أماكف كنصرهـ لميفـ، كلكال ذل

 .(ِ)لمعاادة
"كالتنرؿ فا اياف مكاضع العاادة مف ا قؿ إل  ا كار، كمف ا ضيؽ إل  ا كسع، ليايف أف  

، كقدمت الصكامع كالايع لم  المسااد  نفا أقدـ كأصح لاادة كأسمـ قصدان  المسااد أكار ارتيادان 
 .(ّ)كاكدا"

. (ْ)اـ ايف اهلل تاارؾ كتعال  أنا "سينصر مف ينصر ، اإلةء الحؽ كرفع كمم  اإلسةـ" 
ًْ َأْؿَداَمُؽْؿ ):قاؿ تعال  ْؿ َوُيَثب  ـُ وا اَّللََّ َيـُِْصْ ـَ آَمـُقا إِْن َتـُِْصُ و افَِّذي َ ْؿ َوَأَوؾَّ 6َيو َأهيُّ َػُروا َؾتَْعًسو ََلُ ـَ ـَ  ( َوافَِّذي

ؿْ   (.ٕ،ٖ)محمد َأْظََمََلُ
اـ ايف تعال  أنا "قكم قادر لم  هذ  النصرة التا كلدها المؤمنيف كأنا ال ياكز لميا  

 .(ٓ) ف العزيز هك الذم ال يضاـ كال يمنع مما يريد " ظزيزالمنع كهك معن  قكلا:
 :... إِنَّ اَّللََّ َفَؼِقيٌّ َظِزيزٌ  :تحميل الفاصمة

ؿ النصر ك)اهلل( اسمفا كالةـ المزحمر  ك)قكم( خارها ا كؿ ك)لزيز( "امم  إف كما اعدها تأكيد لتعمي
 .، كالامم  مستأنف  ال محؿ لفا(ٔ)خارها الاانا"

                                                 

، الررآف الكريـ، د. لاداهلل شحاتا، كتفسير ِِٗ/صُٕج، التفسير المنير، لكها  الزحيما ر:انظ (ُ)
 .ّّٖٖ/صُٕج

 .ّٗ/صِّج، انظر: التفسير الكاير، لمرازم (ِ)
 .َِّ/صُٕج، التفسير المنير، لكها  الزحيما (ّ)
 .َِّ/صُٕج نفس المراع السااؽ، (ْ)
 .ُْ/صِّج، التفسير الكاير، لمرازم (ٓ)
 .ّْٗص/ٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ٔ)
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 . الامم  االسمي  المؤكدة اإف كالةـ تاات كتؤكد صفتا العزة كالركة هلل تعال 
 مناسبة الفاصمة:

كااب لم  المؤمنيف، كايف  أسااب مشركلي  اإلذف االرتاؿ، كأنفا حؽ لما ايف اهلل  
لتؤكد هذا المعن  فاهلل تاارؾ  إِنَّ اَّللََّ َفَؼِقيٌّ َظِزيزٌ  :أنا سينصرهـ ال محال ، ناسب أف تأتا الفاصم 

ذاللفـ، ككسر شككتفـ فا ا رض، كذلؾ اإمداد  كتعال  هك الركم الرادر لم  سحؽ الكفار كا 
 م ال يغماا أحد كال يردر لميا ساحانا أحد.المسمميف االركة لم  قتالفـ، كهك العزيز الذ

ـِ   قال تعالى: -ٕٕ وَة َوَأَمُروا بِوْدَْعُروِف َوََّنَْقا َظ ـَ َلَة َوآَتُقا افزَّ َْرِض َأَؿوُمقا افصَّ ْٕ ـَّوُهْؿ ِِف ا ـَ إِْن َمؽَّ افَِّذي

ُُمقرِ  ْٕ  .ٔٗآٌة  اْدُـَْؽِر َوَّللَِِّ َظوؿَِبُي ا

 المعنى المغوي:
: التكايؽ، كأصما إقرار الشاء فا مكاف كهك مستعمؿ هنا فا الت"التَّ   .(ُ)"يؾميط كالتممسٍمًكيفي

 .(ِ)العاقا : آخر الشاء كما يعرب الحاضر
 المعنى اإلجمالي:

لمذيف أخراكا مف ديارهـ، كهؤالء الذيف أذف لفـ االرتاؿ،  فا هذ  اآلي  كصؼ مف اهلل  
رض كألطكا السمط  كالنفكذ، كاسط لفـ فا ا رض، اتصفكا ففؤالء المفااريف إذا مكف لفـ فا ا 

إقام  الصةة فا أكقاتفا احدكدها، كأركانفا، كشركطفا، كآتكا الزكاة التا لميفـ  اأراع صفات، ها:
 .(ّ)، كأمركا االمعركؼ كآتك ، كنفكا لف المنكر، كااتعدكا لنا، كلم  رليتفـ لمكمان خصكصان 
ُُمقرِ َوَّللَِِّ :اـ ختـ اآلي  اركلا  ْٕ فيا دالل  لم  أف تمكنفـ فا ا رض كااف ال   َظوؿَِبُي ا

محال ، كفيا تأنيس لممفااريف لاة يستاطاكا النصر، كأف مراع ا مكر كمفا إل  حكم  اهلل 
 .(ْ)كتردير 

كفا هذا كلد مف اهلل تعال  لكؿ مف أخرج مف ديار  لظمـ حؿ اا، كاليفكد الذيف أخراكا  
يارهـ، كاسترهاكهـ، كشردكهـ، كفا هذا يعطينا اهلل أمؿ فا العكدة كالراكع، كأف النصر أهمنا مف د

نما يؤخر  ليكـ ال يعمما إال هك، فاصاركا كصااركا.  ايد اهلل تعال ، كهك قادـ ال محال ، كا 

                                                 

 .َِٖ/صُٕج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ُ)
 .ِِٖ/صُٕ/جٖمج، الاف لاشكر التحرير كالتنكير، (ِ)
، كتيسير الكريـ الرحمف، ُْ/صِّج، كالتفسير الكاير، لمرازم ،ُٗٓ/ٕج، انظر: الاحر المحيط، لألندلسا (ّ)

 .َْٗص، لمسعدم
كالتفسير  ،ِِٖ/صُٕ/جٖمج، تحرير كالتنكير، الاف لاشكر، كالُْ/صِّج، تفسير الكاير، لمرازمانظر: ال (ْ)

 .ُِّ/صُٕج، المنير، لكها  الزحيما
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ُُمقرِ  تحميل الفاصمة: ْٕ  :... َوَّللَِِّ َظوؿَِبُي ا
ًلمًَّا( الكاك استانافي  كالةـ  حرؼ ار كلفظ الاةل  ماركر احرؼ الار متعمراف امحذكؼ خار ")كى

 .(ُ)"مردـ )لاًقاى ي( ماتدأ مؤخر )اٍ يميكًر( مضاؼ إليا كالامم  مستأنف 
 . الترديـ كالتأخير يدؿ لم  اختصاص اهلل ساحانا اراك  ا مكر كمفا إليا ال إل   ير 

 مناسبة الفاصمة:
اريف فا ا رض، كهـ افذا التمكيف  قد أقامكا حدكد لما ايف اهلل تعال  تمكينا لممفا 

 اهلل، كأمركا اما أمر، كنفكا لما نف ، ككؿ ذلؾ اأمر  ساحانا، كلذلؾ ناسب أف تأتا الفاصم  اركلا:
ُُمقرِ و ْٕ ليايف ساحانا أنا هك كحد  المدار لألمكر كمفا، كهك الذم يسيرها كيؼ يشاء،   َّلَلَِِّ َظوؿَِبُي ا

 يُ بَ وؿِ افعَ وَ :عا إل  اهلل فا الاكاب كالعراب فا الدار اآلخرة، حيث قاؿ تعال فكؿ شاء مرا

 .غؼِ تَّ فؾؿٌ 
ًْ َؿبَْؾُفْؿ َؿْقُم ُكقٍح َوَظوٌد َوَثُؿقُد )  :قال تعالى -ٖٕ َب ذَّ ـَ ُبقَك َؾَؼْد        ( َوَؿْقُم إِْبَراِهقَؿ َوَؿْقُم 31َوإِْن ُيَؽذ 

وَن َكؽِرِ ( َوَأْصَحوُب َمْديَ 32ُفقٍط ) ـَ ْؿ َؾَؽْقَػ  ـَ ُثؿَّ َأَخْذُِتُ ًُ فِْؾَؽوؾِِري َب ُمقَشك َؾَلْمَؾْق ذ  ـُ   ـَ َو

 .ٗٗ-ٕٗآٌة

 المعنى المغوي:
 ."أمميت: أمفمت

 .(ِ)أخذتفـ: أهمكتفـ"
"نىًكيًر : النكيري مصدره امعن  اإًلنكار كالنَّذير امعن  اإًلنذار"
(ّ). 

 المعنى اإلجمالي:
يايف اهلل تاارؾ كتعال  أحكاؿ ا قكاـ مع أناياافـ، ككيؼ أنفـ اميعا اتصفكا فا هذ  اآليات  

، حيث أنا لميا الصةة  اتكذيب أناياافـ كلدـ اإليماف افـ كاتاالفـ، كفا هذا تسمي  لمرسكؿ
نما ها شيم  اميع ا قكاـ، قاؿ تعال : ى ُثؿَّ َأْرَشْؾـَو ُرُشَؾـَ كالسةـ ليس كحد  مف كذاا قكما، كا  و َتْسَ

ُبقهُ  ذَّ ـَ و  ًي َرُشقَُلَ ؾَّ َمو َجوَء ُأمَّ (، حيث أنا الاد مف اداؿ ايف الفدل كالضةؿ، كايف ْْ)المؤمنكف:ـُ
 .(ْ)أصحاب الحؽ كالااطؿ، فا كؿ زماف كمكاف

                                                 

 .ُّْ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ُ)
 .ِّٓ/صُٕج، التفسير المنير، لكها  الزحيما (ِ)
 .ِٖٔ/صٖج، الدر المصكف، لمسميف الحماا (ّ)
 /ُٕج /ٔمج ،، كتفسير المرا اَُْٗ/صُٕ/جٓمج ،بمررآف، لعاد الكريـ الخطيانظر: التفسير الررآنا ل (ْ)

 .ُُِص
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ـَ  كقكلا:  ًُ فِْؾَؽوؾِِري أم أف اهلل أمفمفـ كأخر لنفـ العذاب حت  انصرمت آاالفـ  َؾَلْمَؾْق
 .(ُ)ف اهلل أمم  لفـ اـ أخذهـ فا  زكة ادر كفتح مك إكهـ فا ذلؾ ماؿ قريش حيث  مردرة،ال

وَن َكؽِرِ  :كختـ اآلي  اركلا  ـَ ْؿ َؾَؽقَْػ  أم أف اهلل قد أخذهـ االعذاب كالعركا  ":ُثؿَّ َأَخْذُِتُ
الحياة هةكا، أخذ لزيز مرتدر كأهمكفـ، ففذا زار  ساحانا لفـ اعد إمفالفـ، كتغيير النعم  محن ، ك 

 .(ِ)"كالعمارة خرااان 
وَن َكؽِرِ  ... :تحميل الفاصمة ـَ ْؿ َؾَؽْقَػ   :ُثؿَّ َأَخْذُِتُ

")الفاء( استانافٌي ، )كيؼ( اسـ استففاـ مانٌا فا محٌؿ نصب خار كاف، )نكير( اسـ كاف مرفكع، 
حذكف  لمتخفيؼ اساب كلةم  الرفع الضٌم  المرٌدرة لم  الراء الشتغاؿ المحٌؿ احرك  الياء الم

فكاصؿ اآلم، ك)الياء( المحذكف  ضمير مضاؼ إليا كامم : )كاف نكير ... ( ال محٌؿ لفا 
 .(3)استانافٌي "

  االستففاـ يدؿ التعاب كاإلنكار، كأف اهلل تعال  مكقع افـ العذاب ال محال. 
 مناسبة الفاصمة:

ع ا قكاـ كليس قريش فرط، كأنفـ تكذيب ا قكاـ لرسمفـ، كأف هذا دأب امي اعد أف ذكر  
اميعا أمفمكا، كأخذكا فرصتفـ قاؿ أف يحؿ لميفـ لذاب رافـ، كلذلؾ ناسب أف تأتا الفاصم  

وَن َكؽِرِ  اركلا: ـَ ْؿ َؾَؽْقَػ  نكار زارم، كقد ااء امفظ النكير دكف  ُثؿَّ َأَخْذُِتُ استففاـ تعااا كا 
ف اهلل إير المنكر منتف  استطالتفـ، حيث كا فا تغيالعذاب ليناا ساحانا المسمميف لم  أف ياذل

 .(ْ)لاقب لم  المنكر اأشد العراب
ـْ َؿْرَيٍي َأْهَؾْؽـَوَهو َوِهَل َطودٌَِي َؾِفَل َخوِوَيٌي َظَذ ُظُروِصَفو َوبِئٍْر ُمَعطََّؾٍي َوَؿِْصٍ  :قال تعالى -ٕٗ ـْ ِم     َؾَؽَلي 

َٓ َتْعَؿك ( َأَؾَؾْؿ َيِسُروا ِِف 34َمِشقٍد ) َو  و َؾنَِّنَّ و َأْو آَذاٌن َيْسَؿُعقَن ِْبَ ْؿ ُؿُؾقٌب َيْعِؼُؾقَن ِْبَ َْرِض َؾَتُؽقَن ََلُ ْٕ  ا

ُدوِر ) ـْ َتْعَؿك اْفُؼُؾقُب افَّتِل ِِف افصُّ
َْبَصوُر َوفَؽِ ْٕ  .ٙٗ-٘ٗآٌة (35ا

 المعنى المغوي:
: ًمٍف اىأىٍرتي ا رض أم حفرتيفا. كمنا )التَّ  ٍأًاير( كهك شىؽُّ. . . الطمع. كالًاٍار ًفٍعؿ امعن  "الًاٍاري

 .مىٍفعكؿ كالذٍّْاح امعن  المىٍذاكح كها مؤنا ه، كقد تيذىكَّري لم  معن  الرميب

                                                 

 .ُٖٓ/صٕج، لألندلسا ، كالاحر المحيط،َُّ/صْج، انظر: تفسير الايضاكم (ُ)
 .ِْٖ/صُٕ/جٖمج، الاف لاشكر كالتحرير كالتنكير، ،ُٗٓ/صٕج، لألندلسا انظر: الاحر المحيط، (ِ)
 .ُِّ/صُٕج، الادكؿ فا اإللراب، لمحمكد لاد الرحيـ صافا (ّ)
 .ِْٖ/صُٕ/جٖمج، الاف لاشكر انظر اتصرؼ: التحرير كالتنكير، (ْ)
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)ميٍعطىمى و( االتخفيؼ يراؿ: أىٍلطىٍمتي الاار كلىطٍَّمتيفا  ئٍفمم ، كالتعطيؿ: اإًلهماؿ. كقر الميعىطَّمى ي: المي 
ًماَّ فاكسًر الطاءً فىعىطىمىت افتح الط  .(ُ)"اء، كأما لىًطمىٍت المرأةي مف الحي

ٍاًناُّ ًاالشّْيدً  سيكيكًف اٍليىاءً  -"اٍلمىًشيدي: اٍلمى ًر  -ًاكىٍسًر الشّْيًف كى اى ا ييٍانى  ًاًا اٍلًانىاءي ًمفى اٍلحى نَّمى : كىاً  كىهيكى اٍلًاصُّ
ًر الًَّذم ريصَّ ًااً ً ىفَّ اٍلًاصَّ أىشىدُّ ًمفى التُّرىاًب فىًاًشدًَّة مى  اى  .(ِ)"ٍسًكًا يىطيكؿي اىرىاءي اٍلحى

 المعنى اإلجمالي:
فا هذ  اآليات الكريم  يتااع اهلل تاارؾ كتعال  حدياا لف أصحاب الررل الذيف كذاكا 

فكاير مف الررل أهمكناها، كأادنا أهمفا لف آخرهـ، كالحاؿ أنفا  رسمفـ ككيؼ كانت نتيا  تكذيافـ،"
 ت ال ترل إال مساكنفـ، التا ها خاكي  لم  لركشفا، كهذا نكع مف اإلاادة شديد.ظالم  فأصاح

ككاير مف اآلاار لطمت لفناء أصحاافا أك لغكر مياهفا، ككذلؾ كاير مف الرصكر المشيدة 
أخميت مف سكانفا كتركت تنع  أصحاافا كركادها امساف الحاؿ، ألم  هؤالء المشرككف مف 

، كالذيف يؤذكف الناا كأصحااا أفمـ يسيركا فا ا رض فتككف لفـ قمكب قريش؟، كالمكذاكف لمناا 
يعرمكف افا الحرااؽ، كيدرككف افا ا سرار، كخفيات ا مكر، حت  يعممكا لاقا  تكذيافـ، كأنا كااؿ 

قِ ، لميفـ، كسيحؿ افـ ما حؿ امف سارفـ، فسن  اهلل ال تتغير أادان   اَّللَِّ َُتْ
ًِ ـْ ََتَِد فُِسـَّ  يًل َوَف

 .(ّ)فإنفا ال تعم  ا اصار الظاهرة كحكاسفا، كلكنفا تعم  الرمكب التا فا الصدكر" (ّْ)فاطر:
ُدورِ  :تحميل الفاصمة ـْ َتْعَؿك اْفُؼُؾقُب افَّتِل ِِف افصُّ

َْبَصوُر َوَفؽِ ْٕ َٓ َتْعَؿك ا َو   :...َؾنَِّنَّ
الشأف، كامم  )ال تعم  ا اصار( خار  ")الفاء( لمتعميؿ كاف كاسمفا كالضمير يعكد لم  الرص  أك

)كلكف( الكاك لاطف  كلكف حرؼ استدراؾ أهمؿ  نا خفؼ، ك)تعم  الرمكب( فعؿ مضارع كفالؿ 
 .(ْ)ك)التا( صف  الرمكب ك)فا الصدكر( متعمراف امحذكؼ صم  المكصكؿ"

 ماا، كيفتدم المؤمف يرل ارالامم  االسمي  المؤكدة اإف تاات أف الرمكب ها محؿ اإليماف، ف
 تؤكد لم  أف العم  معنكيا كليس اسديا ، كمااا

 مناسبة الفاصمة:
"كلما كاف الضار لهنساف إنما هك لم  الاصاار دكف ا اصار، نف   يركؿ الارالا:

العم  أصةن لف ا اصار لعدـ ضركرة مع إنارة الاصاار، كخصا االاصر لكاكد الضرر اا كلك 
ض  مع ما أرشد إليا مف التردير، فراؿ: )فإنفا ال تعم  ا اصار( كادت ا اصار، مسااان لما م

أم لعدـ الضرر اعماها المستنير الاصيرة )كلكف تعم  الرمكب( كأكد المعن  اركلا: )التا فا 

                                                 

 .ِٖٖ/صٖج، الدر المصكف، لمسميف الحماا (ُ)
 .ِٖٔ/صُٕ/جٖمج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ِ)
 .ّٗٓ/صِج، تفسير الكاضح، لمحمد محمكد حاازمال (ّ)
 .ْْٓ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ْ)
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ف كاف الاصر مكادان، فاحتيج فا  الصدكر( لكاكد الضرر اعماها الماطؿ لمنفع  صاحافا كا 
ا تعكرؼ مف أف العم  إنما هك لماصر، إلةمان اأف الرمكب ما تصكير لماها إل  زيادة تعييف لم

ذكرت  مطان، اؿ لمدان، تنايفان لم  أف لم  الاصر لدـ االنسا  ل  لماها، كالمراد االرمب لطيف  
رااني  ركحاني  مكدل  فا المحـ الصنكارم المكدع فا الاانب ا يسر مف الصدر، لديا تعمؽ 

عمؽ العرض االاسـ، أك الصف  االمكصكؼ، أك المتمكف امكاف، لركؿ ا كار فا أنا يضاها ت
كهذ  المطيف  لم  حرير  اإلنساف سميت قماان لممااكرة كالتعمؽ، كها كالفارس كالادف كما كالفرس، 
كلم  الفارس أضر لم  الفارس مف لم  الفرس، اؿ ال نسا   حد الضرريف ااآلخرة، فمذلؾ نف  

 .(ُ)"فة شاء ضرر  االنسا  إل  لم  الاصاارلم  ا اصار أصةن كرأسان، 
َّو قال تعالى: -ٕ٘ َلْفِػ َشـٍَي ِِم ـَ ـْ َُيْؾَِػ اَّللَُّ َوْظَدُه َوإِنَّ َيْقًمو ِظـَْد َرب َؽ  َوَيْسَتْعِجُؾقَكَؽ بِوفَْعَذاِب َوَف

ونَ   .7ٗآٌة  َتُعدُّ

 المعنى اإلجمالي:
كتكذيافـ اآيات اهلل التا أنزلفا إليفـ،فكصؼ يايف اهلل تعال  فا هذ  اآلي  مكقؼ الكفار، 

 :"اأنفـ يستفزاكف ااستعااؿ العذاب فراؿحالفـ 
يىٍستىٍعاً ) كاف يخكففـ االعذاب إف استمركا لم  كفرهـ  ( كفا ذلؾ دالل  لم  أنا ميكنىؾى ًااٍلعىذابً كى

لى ذلؾ فراؿ تع( يدؿ لم  ٕ)اٍلًحٍاًر: َفْق َمو َتْلتِقـو بِودَْلئَِؽيِ : ك ف قكلفـ ٍف ييٍخًمؼى المَّاي كىٍلدى ي( ال : )كى
يف أف العاقؿ ال ا يا فاستعاالا يككف كالخمؼ اـن ف الكلد االعذاب إذا كاف فا اآلخرة دكف الد

فَّ يىٍكميناغا أف يستعاؿ لذاب اآلخرة فراؿ ( يعنا فيما ينالفـ مف العذاب كشدتا : )كىاً  اّْؾى ان ًلٍندى رى
كلٌذب فا كارة اآلالـ كشدتفا فايف ساحانا أنفـ لك لرفكا حاؿ لذاب اآلخرة كأنا كألؼ سن  لك ارا 

 .(ِ)"ك افذا الكصؼ لما استعام
ونَ :تحميل الفاصمة َّو َتُعدُّ َلْفِػ َشـٍَي ِِم ـَ  : ... َوإِنَّ َيْقًمو ِظـَْد َرب َؽ 
( الكاك  فَّ ف حرؼ مشاا االفعؿ )يىٍكمان( اسمفا )لً  استانافي ")كىاً  ٍندى( ظرؼ مكاف متعمؽ امحذكؼ كا 

( مضاؼ إليا كالكاؼ مضاؼ إليا، كالامم  معطكف  )كىأىٍلًؼ( متعمراف اخار إف  اّْؾى صف  ليكـ. )رى
)سىنى و( مضاؼ إليا )ًممَّا( مف حرؼ ار كما مكصكلي  فا محؿ ار كهما متعمراف اصف  محذكف  

( مضارع مرفكع اااكت النكف كالكاك فال  .(ّ)"ؿ كالامم  صم  ال محؿ لفالسن  )تىعيدُّكفى
 . الامم  االسمي  تؤكد لم  اختةؼ يكمنا هذا لف أياـ يـك الريام 
 

                                                 

 .ْٔ/صٓج، لمارالا الدرر،نظـ  (ُ)
 .ِّْ/صِّج، لمرازم التفسير الكاير، (ِ)
 .ُّٓ/صِج، لمدلاس إلراب الررآف، (ّ)
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 مناسبة الفاصمة:
كاما يدلكهـ إليا، كأف  حاؿ كفار مك  كهـ يستفزاكف اأمر الناا  لما ذكر اهلل 

تكضح لفـ ما هـ فيا استفزاءهـ هذا يدؿ لم  قم  لركلفـ، كلذلؾ ااءت الفاصم  لتستفيف اأمرهـ ك 
مف السفاه  كقم  إدراكفـ لألمكر، كلدـ اتعاظفـ اما حدث لألمـ قامفـ مف العذاب، فايف تعال  أف 

 العذاب لند  أشد ألؼ مرة مما سيادكنا فا الحياة الدنيا، كهك ساحانا يمفؿ كال يفمؿ.
و َوِهَل طَ  :قال تعالى -ٕٙ ًُ ََلَ ـْ َؿْرَيٍي َأْمَؾْق ـْ ِم َلي  ـَ و َوإَِِلَّ ادَِْصرُ َو ٌَي ُثؿَّ َأَخْذُِتَ

 .8ٗآٌة  ودِ

 المعنى اإلجمالي:
"يايف اهلل تعال  فا هذ  اآلي  أف كايرا مف الررل التا ااءتفا الدالالت كالاينات لم   

كحداني  الخالؽ ساحانا، كلكنفـ كفركا اما ااءهـ مف الحؽ، كمع ذلؾ فرد أمفمفـ اهلل تاارؾ كتعال  
ؤمنكا، أك يرا  منفـ خير، كأخر لنفـ العذاب كالفةؾ، كلكف لذاب اهلل كاقع ال محال  امف لعمفـ ي

 .(ُ)كفر كا تر اكفر  كطغيانا"
 :... َوإَِِلَّ ادَِْصرُ  :تحميل الفاصمة

( الكاك لاطف  أك حالي  أك استانافي ، كالاار كالماركر متعمراف امحذكؼ خار مردـ  لىاَّ ")كىاً 
)  .(ِ)ماتدأ مؤخر كالامم  معطكف  أك حالي  أك استانافي " )اٍلمىًصيري

 .الترديـ كالتأخير فا الفاصم  يؤكد لم  اختصاص اهلل ساحانا اأنا إليا المآؿ كالمراع 
 مناسبة الفاصمة:

كيؼ أنا هك كحد  الرادر لم  إمفاؿ الكافريف إل  أاؿ مسم ، أك تعذيافـ  اعد أف ايف  
ليايف كيؤكد أف المراع إليا كحد  كالررار  َوإَِِلَّ اْدَِصرُ  الفاصم  اركلا: فا الحاؿ، ناسب أف تأتا

 لا كحد  ساحانا فا تحديد أاؿ هؤالء الكفار إما اتعايؿ العذاب أك تأخير  لنفـ إل  أاؿ مسم .
"إشارة إل  أنفـ إذا لـ يؤخذكا اظممفـ فا هذ  الدنيا فإنفـ صااركف إل  اهلل كفا هذا  

وُكقا َيْعَؾُؿقنَ  :ازاء الظالميف يكـ الريام ، قاؿ تعال  كسيمركف ـَ َزُ فَْق  ـْ  َأ
ِخَرةِ ْٔ  َوَفَعَذاُب ا

 .(ّ)("ِٔ)الزمر:

                                                 

 .ِْٔ/صُٕج، : التفسير المنير، لكها  الزحيماانظر (ُ)
 .ُّٓ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ِ)
 .َُٕٓ/صُٕ/جٓمج، ررآنا لمررآف، لاد الكريـ الخطيبالتفسير ال (ّ)
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  [ٗ٘-ٜٗاآليات:]: السادسالمقطع: 
 الرسل مبمغون رساالت ربيم

َو افـَّوُس إِكََّم َأَكو َفُؽْؿ َكِذيٌر ُمبٌِغ ) قال تعالى:  ْؿ ( ؾَ 38ُؿْؾ يو َأهيُّ وحِلوِت ََلُ ـَ آَمـُقا َوَظِؿُؾقا افصَّ وفَِّذي

ِريٌؿ ) ـَ ِحقِؿ )41َمْغِػَرٌة َوِرْزٌق  ـَ ُأوفئَِؽ َأْصحوُب اْْلَ ـَ َشَعْقا ِِف آيوتِـو ُمعوِجِزي ـْ 40( َوافَِّذي (َومو َأْرَشْؾـو ِم

قْطوُن  ـْ َرُشقٍل َوٓ َكبِل  إَِّٓ إِذا ََتَـَّك َأفَْؼك افشَّ ْقطوُن ُثؿَّ ُُيْؽُِؿ اَّللَُّ آيوتِِف َؿْبؾَِؽ ِم ِِف ُأْمـِقَّتِِف َؾَقـَْسُخ اَّللَُّ مو ُيْؾِؼل افشَّ

ْؿ َوإِنَّ افظَّودِِغَ 41َواَّللَُّ َظؾِقٌؿ َحؽِقٌؿ ) ـَ ِِف ُؿُؾقِْبِْؿ َمَرٌض َواْفؼوِشَقِي ُؿُؾقُْبُ ِذي ْقطوُن ؾِْتـًَي فِؾَّ  ( فَِقْجَعَؾ مو ُيْؾِؼل افشَّ

ْؿ َوإِنَّ  (42وٍق َبِعقٍد )َفِػل ِصؼ ًَ َفُف ُؿُؾقُْبُ ـْ َرب َؽ َؾُقْمِمـُقا بِِف َؾُتْخبِ ؼُّ ِم ُف احْلَ ـَ ُأوُتقا افِْعْؾَؿ َأكَّ ودِ َوفِقَْعَؾَؿ افَِّذي اَّللََّ ََلَ

اٍط ُمْسَتِؼقٍؿ ) ـَ آَمـُقا إَِػ َِصَ  . (43افَِّذي

 
و افـَّوُس إِ   قال تعالى: -ٕٚ َ َم َأَكو فَُؽْؿ َكِذيٌر ُمبٌِغ )ُؿْؾ يو َأهيُّ ْؿ 38كَّ وحِلوِت ََلُ ـَ آَمـُقا َوَظِؿُؾقا افصَّ ( َؾوفَِّذي

ِريٌؿ ) ـَ  .ٓ٘-9ٗاآلٌات(41َمْغِػَرٌة َوِرْزٌق 

 المعنى اإلجمالي:
"كاأف يديـ لفـ  ر الناس اأنا نايفـ المرسؿ إليفـ،خااأف ي يأمر اهلل تعال  نايا محمد 

أف ال يصد  استعاالفـ لمعذاب لم  سايؿ الفزء لف إدام  التخكيؼ كاإلنذار، التخكيؼ كاإلنذار، ك 
 كأف يركؿ لفـ: إنما اعات لهنذار فاستفزاؤكـ اذلؾ ال يمنعنا منا.

ًرٍزؽه كىًريـه( . لما أمر الرسكؿ اأف يركؿ  ـٍ مٍَّغًفرىةه كى ًمميكٍا الصالحات لىفي قكلا: )فالذيف آمىنيكٍا كىلى
يف أردؼ ذلؾ اأف أمر  اكلدهـ ككليدهـ،  ف هذ  صف  المنذر، فراؿ: )فالذيف لفـ: إنا نذير ما

ًمميكٍا الصالحات( فامع ايف الكصفيف، اـ ايف تعال  أف مف امع اينفما فاهلل تعال  يامع  نيكٍا كىلى آمى
تكا ، لا ايف المغفرة كالرزؽ الكريـ، فالمغفرة لاارة لف  فراف الصغاار، أك لف  فراف الكااار اعد ال

أك لف  فرانفا قاؿ التكا ، كا كالف كااااف لند الخصـ، كأداء الكااب ال يسم   فرانان فارا الاالث 
 كهك العفك لف أصحاب الكااار مف أهؿ الرام .

كأما الرزؽ الكريـ ففك إشارة إل  الاكاب، كالكريـ: هك الذم ال ينرطع أادان كقيؿ: هك  
 .(ُ)الان "

ِريؿٌ ... َلَُ :تحميل الفاصمة ـَ ْغِػَرٌة َوِرْزٌق   :ْؿ مَّ
"لفـ خار مردـ كمغفرة ماتدأ مؤخر كرزؽ لطؼ لم  مغفرة ككريـ صف  لرزؽ كامم  لفـ مغفرة 

 .(ِ)خار الذيف"
                                                 

 .ُُْ/صُْج، فا لمـك الكتاب، لسراج الديف النعماناالمااب  (ُ)
 .ْْٗ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ِ)
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 .الترديـ كالتأخير فا الفاصم  يدؿ لم  اختصاص المؤمنيف االمغفرة كالرزؽ 
 مناسبة الفاصمة:

قكما اناكتا ر ـ استفزاافـ كاستعاالفـ العذاب، ايف كر ذلما ذكر ساحانا أمر  لنايا اأف ي 
أف نتيا  هذا ا مر كاكد فريريف، فريؽ المؤمنيف الذيف امعكا ايف اإليماف كالعمؿ الصالح كلذلؾ 

ِريؿٌ  ختـ اآلي  اركلا: ـَ ْغِػَرٌة َوِرْزٌق  ْؿ مَّ نتيا  مؤكدة لم  صدقفـ، كأف اهلل ال يضيع أار  ََلُ
 المؤمنيف المصدقيف.

ِحقؿِ  :قال تعالى -ٕٛ ـَ ُأوَفئَِؽ َأْصَحوُب اْْلَ ـَ َشَعْقا ِِف آَيوتِـَو ُمَعوِجِزي  .ٔ٘آٌة  َوافَِّذي

 المعنى المغوي:
 .(ُ)"معاازيف: مسااريف مغالايف لنا، أم يظنكف أف يفكتكنا اإنكار الاعث كالعراب"

 المعنى اإلجمالي:
مف الذيف كذاكا الرسؿ اعد ما ااءتفـ الاينات يايف اهلل تاارؾ كتعال  فا هذ  اآلي  فريرا  

 كالرساالت كاضح  لم  صدؽ الناكة، كقد كصففـ اكصؼ يدؿ لم  شدة إنكارهـ فيركؿ ساحانا:
 َـ ـَ َشَعْقا ِِف آَيوتِـَو ُمَعوِجِزي اتفاد فا تكذيب الرسكؿ، ككصفا االكذب أم أنفـ ااتفدكا كؿ اال َوافَِّذي

 .(ِ)مككا فا ذلؾ كؿ مسمؾ ليحرركا مآرافـكالسحر كالشعر كالانكف، كس
ِحقؿِ   :كختـ اآلي  اركلا أم ازاؤهـ النار فا اآلخرة، كقاؿ ذلؾ سيكشؼ اهلل  :ُأوَفئَِؽ َأْصَحوُب اْْلَ

 .(ّ)كذافـ كلازهـ اكشؼ أااطيمفـ اتصدير أصحاب الرمكب المنيرة لفـ
ِحقؿِ :تحميل الفاصمة  :... ُأوَفئَِؽ َأْصَحوُب اْْلَ

( مضاؼ إليا كالامم  ") ًحيـً ( خار الماتدأ )اٍلاى ( أكالء اسـ إشارة فا محؿ رفع ماتدأ )أىٍصحابي أيكلًاؾى
 .(ْ)خار الذيف"

  ،الامم  االسمي  المادكءة ااسـ اإلشارة الداؿ لم  الاعد، تدؿ لم  ااكت الاعد لمظالميف
 كاستررارهـ فا الاحيـ.

 مناسبة الفاصمة:
ؽ الذم سمكا الكافركف فا تكذيب الرسؿ ااء نتيا  هذا التصرؼ، لما ذكر ساحانا الطري 

ِحقؿِ  كأااف العراب الذم يستحركنا فراؿ: كخصفـ اركلا: أصحاب ليايف  ،ُأوَفئَِؽ َأْصَحوُب اْْلَ
 لفا. اراءهـ الدااـ فيفا ككأنفـ امتمككها، أم صاركا مةكان 

                                                 

 .ِّْ/صُٕج، التفسير المنير، لكها  الزحيما (ُ)
 .ْٔ/صِّج، انظر: التفسير الكاير، لمرازم (ِ)
 .ُّٔ/صٓمج، انظر: نظـ الدرر، لمارالا (ّ)
 .ُّٔ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ْ)
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ـْ َؿبْؾَِؽ مِ  :قال تعالى -ٜٕ ْقَطوُن ِِف ُأْمـِقَّتِِف َؾَقـَْسُخ اَّللَُّ َوَمو َأْرَشْؾـَو ِم َّٓ إَِذا ََتَـَّك َأْفَؼك افشَّ َٓ َكبِل  إِ ـْ َرُشقٍل َو

قَْطوُن ُثؿَّ ُُيْؽُِؿ اَّللَُّ آَيوتِِف َواَّللَُّ َظؾِقٌؿ َحؽِقؿٌ   .ٕ٘آٌة  َمو ُيْؾِؼل افشَّ

 المعنى المغوي:
 "التمنا: طمب الشاء العسير حصكلا.

 : ياطؿ كيزيؿ.فينسخ اهلل
 يحكـ اهلل آياتا: يااتفا.

 لميـ: اأحكاؿ الناس كاإلراء الشيطاف.
 .(ُ)حكيـ: فيما يفعما افـ، فإنا يفعؿ ما يشاء"

 ."الرسكؿ: هك الراؿ الماعكث مف اهلل إل  الناس اشريع 
ك الناا: مف أكح  اهلل إليا اإصةح أمر قـك يحممفـ لم  شريع  ساار ، أك اإرشادهـ إل  ما ه

 .(ِ)مسترر فا الشرااع كمفا"
 المعنى اإلجمالي:

، ككيؼ أف كؿ ناا مف ا ناياء يتمن  أف يؤمف  تايف هذ  اآلي  أنفا نزلت مكاساة لمناا 
ـْ  :فراؿ تعال  قكما كمفـ ال اعضفـ، كأف يكفؽ فا تاميغ الدلكة التا أمر  اهلل افا، َوَمو َأْرَشْؾـَو ِم

 َٓ ـْ َرُشقٍل َو َّٓ إَِذا ََتَـَّك َؿْبؾَِؽ ِم أم كما أرسمنا قامؾ يا محمدان رسكالن كال نايان }ًإالَّ ًإذىا تمن { أم "  َكبِل  إِ

فيما يشتفيا كيتمنا  اعض  أم ألر  (أىٍلرى  الشٍَّيطىافي ًفا أيٍمًنيًَّتاً ) إال إذا أحبَّ شياان كهكيتا نفسا
إال إذا تمن  ألر  »"خارم: قاؿ ااف لااس: الا، كفا صحيح تغالا االدنياشالتا تكاب ا الكساكس

يمرا الشيطاف كيحكـ اهلل  إذا حدث ألر  الشيطاف فا حدياا فياطؿ اهلل ما« الشيطاف فا أمنيتا
كهذا مف أحسف ما قيؿ فا اآلي  كأاما، كمعن  اآلي : كما أرسمنا رسكالن كال نايان فحدث  ،(ّ)"آياتا

اتزييف  ماف إال ألر  الشيطاف الكساكس كالعراات فا طريرانفسا اشاء كتمن   متا الفداي  كاإًلي
لرااا فا نفكسفـ مخالف ن  مر الرسكؿ ككأفَّ اآلي  تسمي  لمرسكؿ          تركؿ لا:  الكفر لركما كا 

ا ييٍمًرا الشيطاف{ أم يزيؿ  ال تحزف يا محمد لم  معاداة قكمؾ لؾ ففذ  سن  المرسميف }فىيىنسىخي اهلل مى
ـي اهلل آيىاًتًا{ أم ياات فا نفس الرسكؿ كياطؿ اهلل  ما يمريا الشيطاف مف الكساكس كا كهاـ }ايَـّ ييٍحًك

 .(ْ)آياتا الدال  لم  الكحداني  كالرسال 

                                                 

 .ِْٔ/صُٕج، زحيماالتفسير المنير، لكها  ال (ُ)
 .ِٕٗ/صُٕ/جٖمج، الاف لاشكر التحرير كالتنكير، (ِ)
 .، )ااب: كما ادأنا أكؿ خمؽ نعيد (ٕٗ/ صٔج ،صحيح الاخارم (ّ)
 .ِٗٔ/صِج ،انظر: صفكة التفاسير، لمصااكنا (ْ)
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"إنما سميت الرراءة أمني   ف الرارئ إذا انتف  إل  آي  رحم  تمن  حصكلفا،  يركؿ الرازم:  
ذا انتف  إل  آي  لذاب تمن  أال ياتم  .(ُ)  افا"كا 

 :... َواَّللَُّ َظؾِقٌؿ َحؽِقؿٌ :مةالفاصتحميل 
 .(ِ)"الكاك استانافي ، كماتدأ كخارا  كالامم  مستأنف "

  الامم  االسمي  تدؿ لم  ااكت صفتا العمـ كالحكم  هلل تعال ، كأنا ساحانا مختص افما
 كحد   نفما اصيغ  الماالغ .

 مناسبة الفاصمة:
، كما كاف مف تزييف الشيطاف لممشركيف، انسب  كاف مف أمر الناا ما  لما ذكر اهلل  

ليايف أف اهلل تاارؾ  َواَّللَُّ َظؾِقٌؿ َحؽِقؿٌ  :ناسب أف يختـ اآلي  اركلا تعظيـ اآللف  إل  الناا 
كتعال  قد حفظ نايا مف أف يزؿ أك تشكاا شااا  نرص، ففك رسكؿ هذ  ا م ، لميـ اما ياكؿ فا 

 اد، حكيـ فا تصريفا  مكر خمرا، كتداير شؤكنفـ.أذهاف العا
"أم لميـ اكؿ شاء، كاما أكح  إل  نايا، كاما يككف مف  َواَّللَُّ َظؾِقٌؿ َحؽِقؿٌ  ركلا:ف 

ا مكر كالحكادث، حكيـ فا تردير  كخمرا، لا الحكم  التام  كالحا  الاالغ ، فياازم المفترم 
 .(ّ)اافترااا، كيظفر الحؽ لممؤمنيف"

ْؿ َوإِنَّ افظَّودِِغَ  :قال تعالى -ٖٓ ـَ ِِف ُؿُؾقِْبِْؿ َمَرٌض َواْفَؼوِشَقِي ُؿُؾقُْبُ ِذي ْقَطوُن ؾِْتـًَي فِؾَّ  َفِػل فَِقْجَعَؾ َمو ُيْؾِؼل افشَّ

 .ٖ٘آٌة ِصَؼوٍق َبِعقدٍ 

 المعنى المغوي:
 "الذيف فا قمكافـ مرض: هـ المترددكف فا قاكؿ اإليماف.

 هـ الكافركف المصممكف لم  الكفر.الراسي  قمكافـ: 
 .(ْ)الشراؽ، الخةؼ كالعداكة"

 المعنى اإلجمالي:
ا الشيطاف فا نفس يايف اهلل تاارؾ كتعال  فا هذ  اآلي  حرير  اإللراء الذم يمري 

سكس  إليفـ كتطرؽ الك  ف ا ناياء لميفـ السةـ يامغكف ما أمرهـ اهلل اا تماـ التاميغ،إا ناياء، حيث 
ا ييٍمًرا الشيطاف{ أم لياعؿ تمؾ الشاا كالكساكس التا يمريفا الشيطاف }ًفٍتنى ن لّْمًَّذيفى ًفا }لّْ  يىٍاعىؿى مى

                                                 

 .ُٓ/صِّج، التفسير الكاير، لمرازم (ُ)
 .ُّٔ/صِج ،إلراب الررآف، لمدلاس (ِ)
 .َِٓ/صُٕج، التفسير المنير، لكها  الزحيما (ّ)
 .َِّ/صُٕ/جٖمج، الاف لاشكر التحرير كالتنكير، (ْ)
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{ أم فتن  لممنافريف الذيف فا قمكافـ شؾ كارتياب }كالر { أم كفتن ن لقيميكًاًفـ مَّرىضه ـٍ فريف مكااسي  قيميكايفي
   .(ُ) لكفار لتاةه كأاا افؿ، كالنضر، كلتاالذيف ال تميف قمكافـ لذكر اهلل، كهـ خكاص مف ا

 :... َوإِنَّ افظَّودَِِغ َفِػل ِصَؼوٍق َبِعقدٍ :تحميل الفاصمة
ف كاسمفا كالةـ المزحمر  ك)فا شراؽ( خارها، )كاعيد( صف   ")الكاك( حالي  أك استانافي ، كا 

 .(ِ)لشراؽ"
  ااكت سكء العاقا  لمظالميف. الامم  االسمي  المؤكدة اإف المشددة كالةـ تؤكد لم 

 مناسبة الفاصمة:
لما ايف تاارؾ كتعال  لم  ما يمريا الشيطاف فا نفكس ا ناياء كأنفا محن  كااتةء لممنافريف  

 حيث كصففـ اهلل  َوإِنَّ افظَّودَِِغ َفِػل ِصَؼوٍق َبِعقدٍ  كالمشركيف، ناسب أف تأتا الفاصم  اركلا:
فسفـ ااتااع أهكاافـ، كتصديؽ شيطانفـ كما يكسكس لفـ اا مف الكفر نفـ ظممكا أن االظمـ 

 كالضةؿ، كأف مصيرهـ هك العداكة كاالختةؼ كالاعد لف الحؽ كلف طريؽ االسترام  كالفداي .
أم أف الفريريف السااريف لفـ فا أشد الاعد لف الحؽ كلف ما  َوإِنَّ افظَّودَِِغ َفِػل ِصَؼوٍق َبِعقدٍ  :قكلاك 

 .يدلك إليا الرسكؿ 
ْؿ َوإِنَّ  :قال تعالى -ٖٔ ًَ فَُف ُؿُؾقُْبُ ـْ َرب َؽ َؾُقْمِمـُقا بِِف َؾتُْخبِ ؼُّ ِم ُف احْلَ ـَ ُأوُتقا افِْعْؾَؿ َأكَّ ودِ َوفَِقْعَؾَؿ افَِّذي اَّللََّ ََلَ

اٍط ُمْسَتِؼقؿٍ  ـَ آَمـُقا إَِػ َِصَ  .ٗ٘آٌة  افَِّذي
 المعنى المغوي:

 ا العمـ: المؤمنكف."الذيف أكتك 
 .فيؤمنكا اا: فيزدادكا إيمانان 

 .(ّ)اإلخاات: االطماناف كالخشكع"
 المعنى اإلجمالي:

هذ  اآلي  تتم  لآلي  الساار  ففؤالء هـ الفريؽ الاالث، كلكنفـ فريؽ أهؿ الحؽ، ففـ الذيف  
إنما هك  رسكؿ يميزكف ايف الحؽ كالااطؿ، كايف الفدل كالضةؿ، ففـ يعممكف أف ما ااء اا ال

 .(ْ)مف لند اهلل، كقد صانا كحفظا مف أف يختمط اا  ير ، فينرادكا لا فتخشع قمكافـ كتذؿ لا
ُف َفؽَِتوٌب َظِزيٌز )... :يركؿ تعال   ـْ 30َوإِكَّ ـْ َخْؾِػِف َتـِْزيٌؾ ِم َٓ ِم ـْ َبْغِ َيَدْيِف َو َٓ َيْلتِقِف اْفَبوضُِؾ ِم  )

 (.ِْ-ُْ)فصمت: َحؽِقٍؿ َْحِقدٍ 
                                                 

 .َِٕ/صِج ،فاسير، لمصااكناصفكة الت (ُ)
 .َْٓ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ِ)
 .َّّ/صُٕ/جٖمج، الاف لاشكر التحرير كالتنكير، (ّ)
 .ُِٓ/صُٕج، ، لكها  الزحيماانظر: التفسير المنير (ْ)
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اٍط ُمْسَتِؼقؿٍ  :تحميل الفاصمة ـَ آَمـُقا إَِػ َِصَ وِد افَِّذي  :... َوإِنَّ اَّللََّ ََلَ
")الكاك( استانافي ، كاف كاسمفا، ك)لفاد( الةـ المزحمر ، ك)هاد( خار إف، ك)الذيف( مفعكؿ هاد  نا 

 ك)مستريـ( صف  لفاد.(ُ)اسـ فالؿ، كامم  )آمنكا( صم ، ك)إل  صراط مستريـ( متعمراف افاد"
  الامم  االسمي  المؤكدة اإف كالةـ تاات أف مصدر الفداي  هك اهلل تعال. 

 مناسبة الفاصمة:
، كلممكا أف ما ااء اا هك لما ذكر اهلل تاارؾ كتعال  أصحاب الحؽ الذيف صدقكا الناا  

اٍط َوإِنَّ اَّللََّالحؽ المنزؿ مف لند اهلل، ناسب أف تأتا الفاصم  اركلا:  ـَ آَمـُقا إَِػ َِصَ وِد افَِّذي  ََلَ

ليايف الازاء العادؿ الذم يستحركنا فا الدنيا كاآلخرة كذلؾ اساب اتاالفـ الفدل  ُمْسَتِؼقؿٍ 
 .كما ااء اا مف لند اهلل  كتصديرفـ الناا 

اٍط ُمْسَتِؼقؿٍ  :ركلاف  ـَ آَمـُقا إَِػ َِصَ  افَِّذي
ودِ م أف اهلل تعال  سكؼ يفدم المؤمنيف أ :َوإِنَّ اَّللََّ ََلَ

كيرشدهـ إل  طريؽ الفداي  كالحؽ كالصكاب كاتاالا، كمخالف  الااطؿ، كهذا فا الدنيا، أما فا 
 .(ِ)اآلخرة فسكؼ يفديفـ إل  الطريؽ المستريـ المكصؿ إل  الانات العة

 

                                                 

 .ْٕٔ/صٔج ،إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ُ)
 .َِْٔ/صٓج، انظر: تفسير الررآف العظيـ، الاف كاير (ِ)
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اآلياتبعالمقطع السا[:٘٘-ٙٙ] 
 إثبات الممك هلل

َٓ َيزَ  قال تعالى: وَظُي َبْغَتًي َأْو َيْلتِقَُفْؿ َظَذاُب َيْقٍم َو َػُروا ِِف ِمْرَيٍي ِمـُْف َحتَّك َتْلتِقَُفُؿ افسَّ ـَ ـَ     اُل افَِّذي

وِت ِِف َجـَّوِت افـَِّعقِؿ )44َظِؼقٍؿ ) وحِلَ ـَ آَمـُقا َوَظِؿُؾقا افصَّ ُؽُؿ َبْقـَُفْؿ َؾوفَِّذي ـَ ( 45( ادُْْؾُؽ َيْقَمئٍِذ َّللَِِّ َُيْ َوافَِّذي

ْؿ َظَذاٌب ُمِفٌغ ) ُبقا بِآَيوتِـَو َؾُلوَفئَِؽ ََلُ ذَّ ـَ َػُروا َو ُزَؿـَُّفُؿ 46ـَ ـَ َهوَجُروا ِِف َشبِقِؾ اَّللَِّ ُثؿَّ ُؿتُِؾقا َأْو َموُتقا َفَرْ ( َوافَِّذي

اِزؿَِغ ) َق َخْرُ افرَّ ( َذفَِؽ 48ـَُّفْؿ ُمْدَخًل َيْرَوْقَكُف َوإِنَّ اَّللََّ َفَعؾِقٌؿ َحؾِقٌؿ )( َفقُْدِخؾَ 47اَّللَُّ ِرْزًؿو َحَسـًو َوإِنَّ اَّللََّ ََلُ

ُف اَّللَُّ إِنَّ اَّللََّ َفَعُػقٌّ َؽُػقٌر ) كَّ ـْ َظوَؿَى بِِؿثِْؾ َمو ُظقؿَِى بِِف ُثؿَّ ُبِغَل َظَؾْقِف َفقَـُِْصَ قَْؾ ِِف 51َوَم ٍُ افؾَّ
( َذفَِؽ بِلَنَّ اَّللََّ ُيقفِ

ْقِؾ َوَأنَّ اَّللََّ َشِؿقٌع َبِصٌر ) افـََّفورِ  ٍُ افـََّفوَر ِِف افؾَّ
ـْ ُدوكِِف ُهَق 50َوُيقفِ ؼُّ َوَأنَّ َمو َيْدُظقَن ِم ( َذفَِؽ بِلَنَّ اَّللََّ ُهَق احْلَ

ََم 51اْفَبوضُِؾ َوَأنَّ اَّللََّ ُهَق اْفَعِعُّ افَْؽبُِر ) ـَ افسَّ ًة إِنَّ اَّللََّ فَطِقٌػ ( َأََلْ َتَر َأنَّ اَّللََّ َأْكَزَل ِم َْرُض ُُمَُْضَّ ْٕ ِء َموًء َؾُتْصبُِح ا

ِؿقُد )52َخبٌِر ) َق اْفَغـِلُّ احْلَ َْرِض َوإِنَّ اَّللََّ ََلُ ْٕ ََمَواِت َوَمو ِِف ا َر فَُؽْؿ َمو ِِف 53( َفُف َمو ِِف افسَّ ْ َتَر َأنَّ اَّللََّ َشخَّ ( َأََل

ِري ِِف  َْرِض َواْفُػْؾَؽ ََتْ ْٕ َّٓ بِنِْذكِِف إِنَّ اَّللََّ بِوفـَّوِس َفَرُءوٌف ا َْرِض إِ ْٕ ََمَء َأْن َتَؼَع َظَذ ا   اْفبَْحِر بَِلْمِرِه َوُيْؿِسُؽ افسَّ

ْكَسوَن َفَؽُػقٌر )54َرِحقٌؿ ) قِقُؽْؿ إِنَّ اْلِ ْؿ ُثؿَّ ُيِؿقتُُؽْؿ ُثؿَّ ُُيْ ـُ  .(55( َوُهَق افَِّذي َأْحَقو

 
وَظُي َبْغَتًي َأْو َيلْتَِقُفْؿ َظذاُب َيْقٍم   قال تعالى: -ٕٖ َػُروا ِِف ِمْرَيٍي ِمـُْف َحتَّك َتْلتِقَُفُؿ افسَّ ـَ ـَ     َوٓ َيزاُل افَِّذي

وحِلوِت ِِف َجـَّوِت افـَِّعقِؿ 44َظِؼقٍؿ ) ـَ آَمـُقا َوَظِؿُؾقا افصَّ ُؽُؿ َبقْـَُفْؿ َؾوفَِّذي ( 45)( اْدُْؾُؽ َيْقَمئٍِذ َّللَِِّ َُيْ

ْؿ َظذاٌب ُمِفٌغ ) ُبقا بِآيوتِـو َؾُلوفئَِؽ ََلُ ذَّ ـَ َػُروا َو ـَ ـَ   .7٘-٘٘اآلٌات(46َوافَِّذي

 المعنى المغوي:
أنا السد يراؿ: امرأة معركم  الرحـ أم: مسدكدتا لف ـ. كفيا قكالف، أحدهما: العىريـ: مف العر "لريـ:

يـ( أم:  نا يرطع صم  الرحـ االتزاحـ لميا. كمنا الكالدة. كالاانا: أف أصما الرطع. كمنا )الممؾ لر
 ااعد  كال يـك فشا ا ال ليم العريـ النرطاع كالدتفا. كالعرـ: انرطاع الخير، كمنا )يـك لريـ( . قيؿ:  ن

ف أريد اا يـك ادر فريؿ:  فَّ أاناء الحرب ترتؿ فيا،  امف انرطع نسما. هذا إف أريد اا يـك الريام . كا 
. كيراؿ: راؿ لريـ كامرأة لريم  أم: ال ييكلد لفما، كالامعي ليريـ"ء لـ تمدهف، فيكف لرمافكأف النسا

(ُ). 
 المعنى اإلجمالي:

تررر حكما دااما مستمرا:  "كما، تايف اآليات حاؿ مشركا مك  مف رسال  ناينا محمد 
لر  الشيطاف مف ، أك مما أكهك أنا ما يزاؿ الكفار فا شؾ كريا  مف هذا الررآف أك مف محمد 

كساكس كترهات، حت  تأتيفـ السال ، أم يكـ الريام  فاأة مف  ير أف يشعركا، أك يأتيفـ لذاب 
                                                 

 .ِٓٗ/صٖج، الدر المصكف، لمسميف الحماا (ُ)
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فا اآلخرة يـك الريام ، كسما يكـ الريام  ك  ،يـك لريـ، أم يكـ متفرد االشدة، كهك فا الدنيا يـك ادر
. كا مم  هذ  اآلي  تكلد  هؿ الكفر، ففـ أك يكـ االستاصاؿ كالرتؿ لريما،  نا ال ليم  اعد  كال يـك

 (ُ)"ما يزالكف لم  كفرهـ ال يؤمنكف، حت  يفمككا
ْؿ َظذاٌب ُمِفغٌ  ...:تحميل الفاصمة  :َؾُلوفئَِؽ ََلُ

( متعمراف اخار مردـ،  ـٍ ( الفاء زاادة، )أكلاؾ( اسـ إشارة ماتدأ كالكاؼ لمخطاب، )لىفي ")فىأيكلًاؾى
( ماتدأ" كالماركر  مرتفعه لم  الفالمي  ااالستررار فا الاار خاره  كلاؾ كلذابه  ، "أك لفـ(ِ))لىذابه

لم  الكافيف خار لممكصكؿ كتصدير  االفاء لمدالل  لم  أف   كلاؾ مع خار اللتماد  لم  الماتدأ كأ
 إااا  تعذيب الكفار اساب ألمالفـ السيا  كما أف تاريد خار المكصكؿ ا كؿ لنفا لهيذاف اأف

( صف ، كامم  أكلاؾ لفـ (ّ)اها"طريؽ التفضؿ ال إليااب ا لماؿ الصالح  إيالمؤمنيف ا ، )ميًفيفه
 .(ْ)"لذاب مفيف خار الذيف، كامم  لفـ لذاب خار أكلاؾ

  الامم  االسمي  تفيد ااستررار الكفار فا العذاب كأنا كاقع افـ ال محال 
 مناسبة الفاصمة:

صرارهـ لؿ كفرهـ ناسب لما ذكر ساحانا حاؿ الكفار كتكذيافـ كشك فـ فا رسال  نايفـ كا 
ْؿ َظذاٌب ُمِفغٌ  ... :أف تأتا الفاصم  اركلا:  "إشارةه إل  المكصكؿ االتاار اتصافا اما  َؾُلوفئَِؽ ََلُ

فا حيز الصم  مف الكفر كالتَّكذيًب كما فيا مف معن  الاعد لهيذاًف اايعًد منزلًتفـ فا الشر كالفساد 
 .(ٓ)فكف اما ذكر مف الكفر كالتَّكذيًب"أم أكلاؾ المكصك 

ُزَؿـَُّفُؿ اَّللَُّ ِرْزًؿو َحَسـًو َوإِنَّ اَّللََّ قال تعالى: -ٖٖ ـَ َهوَجُروا ِِف َشبِقِؾ اَّللَِّ ُثؿَّ ُؿتُِؾقا َأْو َموُتقا َفَرْ َق َخْرُ َوافَِّذي  ََلُ

اِزؿِغَ   .8٘آٌة افرَّ

 المعنى المغوي:
  .(ٔ)ما يتفضؿ اا مف ألياف كمنافع""الرزؽ: العطاء، كهك كؿ 

 المعنى اإلجمالي:
يعظـ اهلل تاارؾ كتعال  فا هذ  اآلي  أمر المفااريف الذيف خراكا مف ديارهـ ااتغاء  

لما لند ، حيث ترككا ديارهـ كأمكالفـ كأهمفـ، كااهدكا فا سايؿ اهلل حت  قتمكا،  مرضاتا، كطماان 
                                                 

 .ُٗٓٔ/صِج، التفسير الكسيط، لمزحيما (ُ)
 .ُّٕ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ِ)
 .ُُٔ/صٔج، ميـ،  اا السعكدإرشاد العرؿ الس (ّ)
 .ُّٕ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس  (ْ)
 .ُُٓ/صٔج،  اا السعكد إرشاد العرؿ السميـ، (ٓ)
 .َُّ/صُٕ/جٖمج، الاف لاشكر كير،التحرير كالتن (ٔ)
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     ء مف لند اهلل تعال ، كما هك أفضؿ مف الان  االاز  ففؤالء قد نالكا الرزؽ الكفير كألظـ
 .(ُ)ليرزقكا اا
اِزؿِغَ  كقكلا تعال :  َق َخْرُ افرَّ اِزؿِغَ  : يركؿ ا ندلسا فا قكلا:َوإِنَّ اَّللََّ ََلُ "أفعؿ  َخْرُ افرَّ

ا صؿ فا تفضيؿ، كالتفاكت أنا تعال  مختص اأف يرزؽ اما ال يردر لميا  ير  تعال ، كاأنا 
 .(ِ)الرزؽ، ك ير  إنما يرزؽ امالا مف الرزؽ مف اف  اهلل"

اِزؿِغَ :تحميل الفاصمة َق َخْرُ افرَّ  :... َوإِنَّ اَّللََّ ََلُ
( الةـ المزحمر  كهك  ف كلفظ الاةل  اسمفا، كالامم  معطكف ، )لىفيكى فَّ المَّاى( الكاك لاطف ، كا  ")كىاً 

( خار، كالامم ٍيري ( مضاؼ إليا ماركر االياء  نا امع مذكر ماتدأ، )خى   خار إف، )الرَّاًزًقيفى
 .(ّ)سالـ"
 سمي  المؤكدة اإف المشددة كالةـ تؤكد لم  أف الرزؽ ايد اهلل تعال  كحد  هك يكزلا الامم  اإل

 كيؼ يشاء.
 :مناسبة الفاصمة

ضما لميفـ أف أمر مف هاار كقتؿ فا سايما كااتغاء مرضاتا، كاف مف ف لما ذكر اهلل  
 ياازيفـ خير الازاء كيغدؽ لميفـ مف  زير نعما ككرما، كلذلؾ ناسب أف تأتا الفاصم  اركلا:

 َاِزؿِغ َق َخْرُ افرَّ ليايف أف ساحانا قد صدقفـ كلد ، كازاهـ لم  ما فعمك  مف الافاد  َوإِنَّ اَّللََّ ََلُ
لدهـ اأف النصر سيككف حميففـ أينما كصد المشركيف كالدفاع لف أرضفـ كديارهـ اأف نصرهـ، كك 

نما  ذهاكا طالما أنفـ مؤمنكف ااهلل كيتركنا حؽ تراتا، فالرزؽ ال يككف فرط فا الطعاـ كالشراب، كا 
 يككف فا كؿ ما يتفضؿ اهلل اا لم  لااد .

 .9٘آٌة َفُقْدِخَؾـَُّفْؿ ُمْدَخًل َيْرَوْقَكُف َوإِنَّ اَّللََّ فََعؾِقٌؿ َحؾِقؿٌ قال تعالى:  -ٖٗ

 المعنى اإلجمالي:
فا هذ  اآلي  الكريم  يايف اهلل تاارؾ كتعال  "الازاء الذم سينالا المؤمنكف الذيف صدقكا  

اهلل كهااركا فا سايما، كألمكا كممتا، كهذا الازاء ازاء دااـ ال يرضكف ادية لنا يتمنا  كؿ امرئ 
و إِْن  :فـ الصةة السةـ، قاؿ تعال لرؼ اهلل حؽ معرفتا، كآمف اا كآمف اما ااء اا رسما لمي َؾَلمَّ

بَِغ ) ـَ اْدَُؼرَّ وَن ِم ًُ َكِعقؿٍ 77ـَ  .(ْ)("ٖٗ-ٖٖ)الكاقع : ( َؾَرْوٌح َوَرُْيَوٌن َوَجـَّ
                                                 

 /ٓج، ، كتفسير الررآف العظيـ الاف كايرِٕٓ/صُٕج، : التفسير المنير، لكها  الزحيماانظر اتصرؼ (ُ)
 .َِْٕص

 .ِٗٓ/صٕج، الاحر المحيط، لألندلسا (ِ)
 .ُّٖ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ّ)
 .ِٕٓ/صُٕج، يرااع: التفسير المنير، لكها  الزحيما (ْ)
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 :... َوإنَّ اَّللََّ َفَعؾِقٌؿ َحؾِقؿٌ :تحميل الفاصمة
 .(ُ)مستأنف " "إف كلفظ الاةل  اسمفا كلميـ كحكيـ خاراها كالةـ المزحمر  كالامم 

 سمي  تؤكد لم  ااكت صفتا العمـ كالحمـ هلل تعال ، كاختصاصا افما، كقد أكدت إلالامم  ا
 اتككيديف إف كالةـ.
 مناسبة الفاصمة:

الازاء الذم يستحرا المفااريف فا سايما، كالذيف يراتمكف إللةء كممتا،  لما ذكر اهلل  
ليايف ساحانا لمما اخفايا النفكس، كمف هـ   َفَعؾِقٌؿ َحؾِقؿٌ َوإِنَّ اَّللََّ:ناسب أف يختـ اآلي  اركلا

المؤمنكف حرا الذيف آمنكا اا كصدقك ، كماتكا لم  ذلؾ، ففك ياازم المحسف لم  إحسانا، كيعاقب 
الظالـ لم  ظمما اعد أف يمفما كيعطيا فرص  العكدة إل  رشد  كاإليماف ااهلل الذم ال إلا إال هك. 

َـّ افـَّوَس َأْكُػَسُفْؿ َيظْؾُِؿقنَ  :قكلا تعال  كهذا دليؿ لم 
َٓ َيظْؾُِؿ افـَّوَس َصْقًئو َوفَؽِ  .(ْْ)يكنس:إِنَّ اَّللَ 

أم أنا لميـ االنيات كالمراصد كا حكاؿ، كمف هـ أحؽ ارضا   َوإنَّ اَّللََّ َفَعؾِقٌؿ َحؾِقؿٌ :ركلاف 
حسانا مف لااد ،"حميـ"أم أنا ساحانا ال يعاؿ اعركاتا لمظالميف اؿ يمفمفـ  اؿ ال  كمغفرتا كا 

 .(ِ)ريب فيا لمفـ يراعكا إل  رافـ كيتكاكا إليا، فإف لـ يفعمكا فالنار ماكل لفـ
ُف اَّللَُّ إِنَّ اَّللََّ َفَعُػقٌّ َؽُػق:قال تعالى -ٖ٘ كَّ ـْ َظوَؿَى بِِؿْثِؾ َمو ُظقؿَِى بِِف ُثؿَّ ُبِغَل َظَؾْقِف َفَقـُِْصَ  رٌ َذفَِؽ َوَم

 .ٓٙآٌة

 المعنى المغوي:
 ."لاقب: اازل

 .(ّ)اغا لميا: ظمـ اإخرااا مف منزلا"
 المعنى اإلجمالي:

يتحدث اهلل تاارؾ كتعال  فا هذ  اآلي  لف مكضكع يخص المؤمنيف كهك كااب لميفـ إذا  
 تعرضكا لا اغت ، فالمسمـ شفيد إذا مات دكف مالا كأرضا كلرضا.

االاغا كالعدكاف، كتاعؿ لممعتدم لميا سمطانا نصيرا مف اهلل، "ففذ  اآلي  الكريم  تندد  
ْف ِِف :يركؿ  نا فا تمؾ الحال  مظمكـ، كاهلل  ـْ ُؿتَِؾ َمْظُؾقًمو َؾَؼْد َجَعْؾـَو فَِقفِق ِف ُشْؾَطوًكو َؾَل ُيْنِ َوَم

وَن َمـُْصقًرا ـَ ُف  لممعتدل لميا أف يأخذ احرا مف (، اـ إف اآلي  الكريم  تايز ّّ)اإلسراء:اْفَؼْتِؾ إِكَّ
 .(ْ)المعتدم"

                                                 

 .ُّٖ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ُ)
/ ُٕ/ جٔمج ،آنا لمررآف، د.لاد الكريـ الخطيب، كالتفسير الرر ُٖٔ/صٓمج ،انظر: نظـ الدرر، لمارالا (ِ)

 .َُِٕص
 .ِٔٓ/ُٕج، التفسير المنير، لكها  الزحيما (ّ)
 .َُٖٔ/صُٕ،جٓمج، لعاد الكريـ الخطيب ررآنا لمررآف،التفسير ال (ْ)



-ُٓٔ- 
 

ـْ َظوَؿَى بِِؿْثِؾ َمو ُظقؿَِى بِفِ :كقكلا  أم أنا لندما تعرض لمرتاؿ دافع لف نفسا "كااتدأ :َوَم
 .(ُ)االعراب الذم هك ازاء الاناي  لممشاكم  أك لككنا سااا لا"

مىٍيًا ف قاؿ:كقد ايف تاارؾ كتعال  نصرتا لممسمميف فا حاؿ الاغا لميفـ حي  ايَـّ ايًغاى لى
نَّاي المَّاي  رى  أم أف النصر حميؼ لممسمميف ال محال . لىيىٍنصي

 :... إِنَّ اَّللََّ فََعُػقٌّ َؽُػقرٌ :تحميل الفاصمة
 .(ِ)"امم  إف اهلل لعفك  فكر تعميمي  ال محؿ لفا"

  الذم يعفك لف لااد  الامم  االسمي  تدؿ لم  ااكت صفتا العفك كالغفراف هلل تعال ، ففك
 كيتااكز لف سيااتفـ كيغفر زالتفـ.

 مناسبة الفاصمة:
لما ايف اهلل تاارؾ كتعال  ضركرة رد العدكاف كأنا ياب أف يدافع اإلنساف لف نفسا فا  

ف لتاي إِنَّ اَّللََّ َفَعُػقٌّ َؽُػقرٌ  حيف أنا ياكز لا العفك لند المردرة، كلذلؾ ناسب أف تأتا الفاصم  اركلا:
إذا أقمع لف إساءتا ،  فكر لمف يستحؽ  اءؾ كتعال  يشمؿ لفك  المحسف كالمسأف اهلل تاار 

 .المغفرة، فالعفك كالمغفرة مف صفاتا ساحانا
"أم أف اهلل تاارؾ كتعال  يصفح لف المؤمنيف كيغفر لفـ خطأهـ  إِنَّ اَّللََّ فََعُػقٌّ َؽُػقرٌ :ركلاف 

، كفيا حث لم  العفك لف الاانيف، اءالعفك كالمغفرة لف المسإذا ترككا ما هك ا ادر افـ كهك 
ُُمقرِ كما قاؿ تعال : ْٕ ـْ َظْزِم ا

ِ ـْ َصَزَ َوَؽَػَر إِنَّ َذفَِؽ َد
( كفيا دالل  لم  أنا ساحانا ّْ)الشكرل:َوَدَ

 .(ّ)اذكر العفك كالمغفرة قادر أيضا لم  العركا ،  نا ال يكصؼ االعراب إال الرادر لم  ضد "
ْقِؾ َوَأنَّ اَّللََّ َشِؿقٌع َبِصرٌ :قال تعالى -ٖٙ ٍُ افـََّفوَر ِِف افؾَّ

قَْؾ ِِف افـََّفوِر َوُيقفِ ٍُ افؾَّ
 .ٔٙآٌة َذفَِؽ بَِلنَّ اَّللََّ ُيقفِ

 المعنى المغوي:
اإليةج: اإلدخاؿ. ماؿ اا اختفاء ظةـ الميؿ لند ظفكر نكر النفار كلكسا تشايفا لذلؾ  "يكلج:

يةج الميؿ فا النفار:  شياف ضكء النفار لم  ظمم  إصًيير اإدخاؿ اسـ فا اسـ آخر،فالت
يةج النفار فا الميؿ:  ش ؿ لم  ما كاف مف ضكء النفار. فالمكلج هك ياف ظمم  الميالميؿ، كا 

 .(ْ)" المختفا، فإيةج الميؿ انرضاؤ 
 

                                                 

 .ّٗ/صٓج، إرشاد العرؿ السميـ ، اا السعكد (ُ)
 .ْٗٔ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ِ)
 .ِٖٓ/صُٕج، التفسير المنير، لكها  الزحيما (ّ)
 .ُّْ/صُٕج، الاف لاشكر ير كالتنكير،التحر  (ٗ)



-ُٕٓ- 
 

 المعنى اإلجمالي:
اا مف اكانب قدرتا العظيم  التا يتصؼ افا يايف اهلل تاارؾ كتعال  فا هذ  اآلي  اان 

ساحانا، كهك إيةج الميؿ فا النفار حيث "يمحك ظةما اضيااا، كلك شاء مؤاخذة الناس لتعطمت 
مصالح النفار، كأما إيةج النفار فا الميؿ،"فينسخ ضياء  اظةما كلكال ذلؾ لتعطمت مصالح 

 .(ُ)الميؿ"
ْقَؾ فِبَوًشو ):تحرؽ قكلا تعال  أم أنا لك طغ  أحدهما لم  اآلخر لما  ( 01َوَجَعْؾـَو افؾَّ

 (.ٔٔ-ٓٔ)النبأ: َوَجَعْؾـَو افـََّفوَر َمَعوًصو

"أف هذ  اآلي  رد لم  الذيف يركلكف اأف رد العدكاف لم   يركؿ لاد الكريـ الخطيب: 
 شرار العدكاف هك لدفع اأس الناس اعضفـ لف اعض الذم لكال  لفسد نظاـ الماتمع كلتسمط ا

لم  ا خيار، كذلؾ إشارة إل  نظاـ الكاكد، كأنا قااـ لم  التدافع ايف الخير كالشر، كالشر 
فع النفار الميؿ، فمك أنا سكف النفار إل  دفع الميؿ لا، كلـ دكالخير، تماما كما يدفع الميؿ النفار، كي

 .(ِ)لدنيا ظةـ إل  ا اد"يدفعا كما دفعا لما طمع نفار أادا، كالختف  إل  يـك الريام  كلساد ا
"يسمع ا قكاؿ كياصر ا فعاؿ، فة يعزب لنا ماراؿ ذرة كال دايب نمم  َوَأنَّ اَّللََّ َشِؿقٌع َبِصرٌ :كقكلا

 .(ّ)إال يعممفا كيسمعفا كياصرها"
 :... َوَأنَّ اَّللََّ َشِؿقٌع َبِصرٌ :تحميل الفاصمة

 .(ٓ)")أف اهلل سميع اصير( لطؼ لم  )اأف اهلل يكلج...(".ك(ْ)"أف كاسمفا كخاراها كالامم  مستأنف "
  الامم  االسمي  المؤكدة اأف تؤكد لم  ااكت صفتا السمع كالاصر، كهما صفتاف مف صفات

 الكماؿ هلل تعال .
 مناسبة الفاصمة:
يةج النفار فا الميؿ، كأنا لكال   لما ايف  قدرتا العظيم  لم  إيةج الميؿ فا النفار ، كا 

اغ  أحدهما لم  اآلخر، كما يتسمط الغنا لم  الفرير، أك الركم لم  الضعيؼ، كلذلؾ ناسب أف ل
صيغتا ماالغ ، ليايف ساحانا أنا يسمع كؿ ما يدكر فا  َوَأنَّ اَّللََّ َشِؿقٌع َبِصرٌ تأتا الفاصم  اركلا: 

ك شاهد ليؤكد ما يسمع كما نفكس العااد، كما يفكركف اا قاؿ أف يردمكا لميا، كال يحتاج إل  دليؿ أ
 يرل، ففك الاصير الذم يرل ما ال يرا  الناس أنفسفـ، كيرل أيضا ما تخفا الصدكر كما تعمف، ففك 

                                                 

 .ُٗٔ/صٓمج، نظـ الدرر، لمارالا (ُ)
 .َُٖٖ/صُٕ/جٓمج، لعاد الكريـ الخطيب التفسير الررآنا لمررآف، (ِ)
 .َٔ/صُِ/جٔمج، الاامع  حكاـ الررآف، لمررطاا (ّ)
 .ُّٖ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ْ)
 .َْٕ/صٔح، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ٓ)
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 اذلؾ يعمـ المحسف مف المساء، كالعادؿ مف الظالـ.
ـْ ُدوكِِف ُهَق افْ :قال تعالى -ٖٚ ؼُّ َوَأنَّ َمو َيْدُظقَن ِم  َبوضُِؾ َوَأنَّ اَّللََّ ُهَق اْفَعِعُّ افَْؽبِرُ َذفَِؽ بِلَنَّ اَّللََّ ُهَق احْلَ

 .ٕٙآٌة

 المعنى المغوي:
ؽُّ: المطااؽ لمكاقع، أىًم الصدؽ، مأخكذ مف حؽ الشاء إذا اات  .(ُ)""اٍلحى

 ."الااطؿ: الزااؿ المعدكـ
 .(ِ)العما: العالا لم  ا شياء اردرتا"

 المعنى اإلجمالي:
يةج النفار فا الميؿ، ايف فا هذ  لما ذكر ساحانا قدرتا فا إيةج ا لميؿ فا النفار، كا 

اآلي  أنا اتمؾ الردرة العظيم  هك الكحيد المستحؽ لمعاادة كالتاايؿ كالتعظيـ، دكف  ير  مف 
    الشركاء، ففـ ال يستطيعكف رد الضر لف أنفسفـ، كال يستطيعكف مكتا كال حياة كال نشكرا، فكؿ 

 ما دكنا زااؿ ااطؿ.
أم أف "كؿ شاء تحت قفر  كسمطانا كلظمتا، ال إلا إال  َأنَّ اَّللََّ ُهَق اْفَعِعُّ افَْؽبِرُ وَ :كقكلا

هك، كال رب سكا ،  نا العظيـ الذم ال ألظـ منا، العما الذم ال ألم  منا، الكاير الذم ال أكار 
 .(ّ)منا"

 :... َوَأنَّ اَّللََّ ُهَق افَْعِعُّ افَْؽبِرُ :تحميل الفاصمة

، "كالمصدر المؤٌكؿ (ْ)"أف كاسمفا كامم  هك العما خار أف، كالكاير خار ااف، كالامم  مستأنف "
 .(ٓ)")أٌف اهلل هك العمٌا( فا محٌؿ اٌر معطكؼ لم  المصدر المؤٌكؿ )أٌف اهلل هك الحٌؽ(

 سمي  تدؿ لم  ااكت صفتا العما الكاير هلل تعال  كاختصاصا افما، كدؿ لميا الامم  اإل
 .(هك)لا قك 

 مناسبة الفاصمة:
 لما ذكر ساحانا استحراقا لمعاكدي ، كأف ما دكنا ااطؿ ال يستحؽ أف يطمؽ لميا اسـ إلا،
كأنا اتمؾ الردرة كهذ  الصفات ال يستحؽ ساحانا أف ينسب إليا الشريؾ كلذلؾ ناسب أف تأتا 

 ك الذمػػػػػركاء، ففػػػػػػف الشػػا للنػػا ساحانا ػػػػأن  د لمػػػيتأك َوَأنَّ اَّللََّ ُهَق اْفَعِعُّ افَْؽبِرُ ا: ػػالفاصم  اركل

                                                 

 .ُّٔ/صُٕج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ُ)
 .َِٔ/صُٕج، التفسير المنير، لكها  الزحيما (ِ)
 .َِْٖ/صٓج، الاف كاير تفسير الررآف العظيـ، (ّ)
 .ُّٗ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ْ)
 .ُّٖ/ُٕج، الادكؿ فا اإللراب، لمحمكد صافا (ٓ)
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 يتصؼ اصفات الكماؿ، ال يعياا نرص، كهك الكاير الذم ايد  ممككت كؿ شاء.
ًة إِنَّ اَّللََّ َفطِ :قال تعالى -ٖٛ َْرُض ُُمَُْضَّ ْٕ ََمِء َموًء َؾتُْصبُِح ا ـَ افسَّ  .ٖٙآٌة  قٌػ َخبِرٌ َأََلْ َتَر َأنَّ اَّللََّ َأْكَزَل ِم

 المعنى اإلجمالي:
ااات لككنا حؽ، حيث أف كؿ ما يرسما لمناس حؽ  هذ  اآلي  مف دالاؿ قدرتا ساحانا، كا 
ال ريب فيا، ففك ساحانا يرسؿ الرياح فتاير سحااا فيتساب اذلؾ سركط ا مطار، هذ  ا مطار 

ات كأنات اهلل فيفا مف كؿ زكج نزلت لم  أرض هامدة ميت  ال حياة فيفا، اهتزت كر  التا إذا
 .(ُ)افيج

ةً كهذا معن  قكلا: َْرُض ُُمَُْضَّ ْٕ أم مزهرة االنااتات كا زهار ذات ا لكاف  َؾُتْصبُِح ا
المختمف  كا شكاؿ الرااع ."كهذا أيضا دليؿ لم  اإلحياء اعد اإلمات ، كهك دليؿ اسيط لم  قدرتا 

 .(ِ)يـك الريام " ساحانا فا مرااؿ إحياء الناس اعد مكتفـ
 :... إِنَّ اَّللََّ فَطِقٌػ َخبِرٌ :تحميل الفاصمة

ف كاسمفا كخاراها"  .(ّ)"الامم  تعميؿ لما تردـ كا 
 سمي  تدؿ لم  ااكت خارة اهلل الامم  اإل . كلطفا اعااد 

 مناسبة الفاصمة:
ناات لما ايف ساحانا قدرتا لم  إلادة الحياة إل  ا رض الميت  اإنزاؿ المطر  لميفا، كا 

ليايف ساحانا أنا  إِنَّ اَّللََّ فَطِقٌػ َخبِرٌ  الناات فيفا، ككؿ ذلؾ اعمما، ناسب أف تأتا الفاصم  اركلا:
يعمـ ما تحتاج إليا كؿ أرض مف مردار الماء الذم ينزلا لميفا، خاير اترسيما، كتكزيعا لم  

ف كاف  ا رض الارز، كأف هذ  ا مطار إنما ها أمطار رحم  تنات الخير، ال أمطار لذاب، كا 
 ساحانا يرسمفا لينذر افا ا قكاـ كيتعظكا افا.

: "أم أنا ساحانا يصؿ لمما إل  كؿ ما اؿ كدؽ، خاير إِنَّ اَّللََّ َفطِقٌػ َخبِرٌ :ركلاف
 .(ْ)االتدااير الظاهرة"

َْرِض َوإِنَّ اقال تعالى: -ٜٖ ْٕ ََمَواِت َوَمو ِِف ا ِؿقُد َفُف َمو ِِف افسَّ َق افَْغـِلُّ احْلَ  .ٗٙآٌة  َّللََّ ََلُ

 المعنى اإلجمالي:
ََمَواِت دليؿ لم  إااات الممؾ هلل ساحانا، يركؿ الارالا:" هذ  اآلي  أيضان  أم  َفُف َمو ِِف افسَّ

 التا أنزؿ منفا الماء، كلما كاف السياؽ إلااات الاعث كاإلنفراد االممؾ، اقتض  الحاؿ التأكيد اإلادة 
                                                 

 .َِْٗ/ٓج، رالاف كاي : تفسير الررآف العظيـ،انظر (ُ)
 .ِّٔ/صُٕج، التفسير المنير، لكها  الزحيما (ِ)
 .ُْٕ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ّ)
 .ُّٖ/صْج، تفسير الايضاكم (ْ)
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َْرضِ مكصكؿ فراؿ:ال ْٕ  .(ُ)أم التا استرر فيفا، كذلؾ يرتضا ممؾ السمكات كا رضيف" َوَمو ِِف ا
ِؿقُد كقكلا: َق اْفَغـِلُّ احْلَ :الغنا الذم ال يحتاج إل  أحد، كال يحتاج إل  مسالدة،" كهك َوإِنَّ اَّللََّ ََلُ

 .(ِ)الحميد المستكاب لمحمد اصفاتا كأفعالا"
ِؿقُد  :تحميل الفاصمة َق اْفَغـِلُّ احْلَ  :َوإِنَّ اَّللََّ ََلُ

ًميدي( الةـ المزحمر ، كماتدأ كخارا  كالامم   فَّ المَّاى( إف كاسمفا، كالامم  مستأنف ، )لىفيكى اٍلغىًناُّ اٍلحى ")كىاً 
 .(ّ)خار إف"

  الحمد هلل سمي  المؤكدة اتككيديف إف المشددة، كالةـ تؤكد لم  ااكت صفتا الغن  ك الامم  اإل
 كحد  دكف  ير .

 مناسبة الفاصمة:
لما أاات ساحانا ممكا لما فا السمكات كما فا ا رض، كأنا المتصرؼ لكؿ ما فيفا، ففك 
       اذلؾ أ ن  ا  نياء، كلما كاف أ مب ا  نياء يتصفكف االاخؿ ناسب أف تأتا الفاصم  اركلا:

 ِؿقُد َق اْفَغـِلُّ احْلَ ليايف ساحانا أنا ر ـ ممكا الكاسع كلطااا الذم ال ينفذ ففك ال يتصؼ  َوإِنَّ اَّللََّ ََلُ
ْؿ َيـَْػُد َوَمو ِظـَْد اَّللَِّ اصفات النرص، فخزاانا مؿء السمكات كا رض حيث يركؿ تعال : ـُ َمو ِظـَْد

 .(ْ)(، كأنا اتمؾ ا فعاؿ استحؽ الحمد لم  ما ألط  لااد ٔٗ)النحؿ:َبوٍق 
ََمَء أَ أَ  قال تعالى: -ٓٗ ِري ِِف اْفَبْحِر بَِلْمِرِه َوُيْؿِسُؽ افسَّ َْرِض َواْفُػْؾَؽ ََتْ ْٕ َر فَُؽْؿ َمو ِِف ا ْ َتَر َأنَّ اَّللََّ َشخَّ ْن ََل

َّٓ بِنِْذكِِف إِنَّ اَّللََّ بِوفـَّوِس َفَرُءوٌف َرِحقؿٌ  َْرِض إِ ْٕ  .٘ٙآٌة  َتَؼَع َظَذ ا

 المعنى المغوي:
: تسف" تفاع ادكف مانع كهك يؤذف اصعكا  االنتفاع لكال ذلؾ التسخير، كأصما تسفيؿ نيؿ االالتٍَّسًخيري

ماؿ تسخير الخادـ كتسفيؿ استخداـ الحيكاف الدااف مف الخيؿ،  االنتفاع اما فيا إرادة التمنع
لؼ هكاإلاؿ، كالارر، كالغنـ كنحكها اأف اعؿ المَّا فيفا طاع الخكؼ مف اإلنساف مع تفياتفا ل

تفاع اما فا طاعا أك فا حالا ما يعذر االنتفاع اا لكال ما ألفـ نأطمؽ لم  تسفيؿ اال ، اـنسافااإل
رؼ نكاميسا كأحكالا كحركاتا كأكقات ظفكر ، عا اتفالمَّا إليا اإلنساف مف كسااؿ التغمب لمي

ر ماؿ صيد الكحش كمغاصات المؤلؤ كالمرااف، كماؿ آالت الحفر كالنر كااالحتياؿ لم  تممكا
ا صنع الفمؾ كالعاؿ، كماؿ التركيب كالتصفير فا صنع الاكاخر ف لممعادف، كماؿ التشكيؿ

                                                 

 .َُٕ/صٓمج، لانظـ الدرر، لمارا (ُ)
 .ُّٖ/صْج، تفسير الايضاكم (ِ)
 .ُّٗ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ّ)
 .ُُٕ/صٓمج ،انظر: نظـ الدرر، لمارالا (ْ)
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العظيم  مف الشمس كالرمر  اترشاد إل  ضاط أحكاؿ المخمكقكالمزايات كالصيا  ، كماؿ اإل
كاا   ر كا كدي  كا نكاء كالميؿ كالنفار، االتاار ككف تمؾ ا حكاؿ تظفر لماكالككاكب كا نف

 ير.  التسخا رض فكؿ ذلؾ داخؿ فا معن  ض، كما ال يحص  مما ينتفع اا اإلنساف مما لما ر 
: الشد، كهك ضد اإللراء. كقد ضمف معن  المنًع هن ٍمسىاؾي  .(ُ")ااإٍلً

 .الفمؾ: السفف
 .(ِ)اإذنا: امشياتا"

 المعنى اإلجمالي:
ناات ال ناات فا ا رض اليااس  يعكد ساحانا ليايف كماؿ قدرتا، كأنا اعد إنزاؿ المطر كا 

كاعمفا مكانا طياا  ف تكار النااتات فيفا، ايف ساحانا فا هذ  اآلي  أنا ذلؿ لعااد  كؿ ما فا 
ا رض مف حيكاف كناات كمعادف كاماد لينتفع افا اإلنساف فا حياتا اليكمي ، كيتصرؼ افا كيفما 

 .(ّ)خدم  اإلنسافشاء، فة أصمب مف الحار، كال أشد مف الحديد، ككمفا مذلم  ل
كذلؾ مف إحسانا ساحانا أنا سخر السفف لتارم قا الاحر اأمر ، فينترمكف فيفا مف مكاف 
آلخر لمتاارة فيحممكف فيفا ما يشاءكف مف اضااع كأشياء أخرل، كذلؾ يسافركف افا  داء 

 .(ْ)العاادات
أف يحكؿ اينفا كذلؾ مف لظااـ قدرتا أنا خمؽ السماء اغير لمد، كاذلؾ هك الرادر لم  

كايف سركطفا لم  لااد  فيفمؾ مف فا هذ  ا رض، كهذا مف لطفا كرحمتا اعااد . فريد هذا 
"حيث فيفا تطميف لمناس اما  إِنَّ اَّللََّ بِوفـَّوِس َفَرُءوٌف َرِحقؿٌ السركط اإذنا، كلذلؾ ختـ اآلي  اركلا:

 .(ٓ)تا افـ"سخر  اهلل لعااد ، كأف السماء لف ترع لميفـ لرحمتا كرأف
 :إِنَّ اَّللََّ بِوفـَّوِس َفَرُءوٌف َرِحقؿٌ  تحميل الفاصمة:

ف كاسمفا كاالناس متعمراف ارءكؼ، كالةـ المزحمر  كرءكؼ خار أكؿ، كرحيـ  "الامم  تعميمي ، كا 
 .(ٔ)خار ااف"

  الامم  االسمي  المتضمن  لمتككيد، كالترديـ كالتأخير فيفا يدالف لم  اختصاص اهلل  اصفتا
 الرأف  كالرحم  كااكتفما لا ساحانا.

                                                 

 .ِِّ/صُٕج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ُ)
 .ُِٔ/صُٕج، : التفسير المنير، لكها  الزحيماانظر (ِ)
 .َْ/صٓج،  اا السعكدانظر: إرشاد العرؿ السميـ إل  مزايا الكتاب الكريـ،  (ّ)
 .َِْٗ/صٓج، تفسير الررآف العظيـ، الاف كاير انظر: (ْ)
 .َُُٗ/صُٕ،جٓمج، رآف، لعاد الكريـ الخطيبرآنا لمرالتفسير الر (ٓ)
 .ُْٕ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ٔ)
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 مناسبة الفاصمة:
لما ذكر ساحانا تسخير  ما فا ا رض اشت  أشكالا كأنكالا، كتسخير السفف لتارم فا 

إِنَّ اَّللََّ بِوفـَّوِس َفَرُءوٌف :الاحر اأمر ، كقدرتا لم  إااات السماء، ناسب أف تأتا الفاصم  اركلا

لفـ، كفيما رزقفـ مف الطياات، كأنا ساحانا لف  سخر رحمتا اعااد  فيما  يف ساحاناليا َرِحقؿٌ 
يفمكفـ إال إذا تمادت ذنكافـ، أم أنا أكضح لفـ ما يركدهـ إليا، كأرسؿ الرسؿ لتفديفـ إل  ما فيا 

 خيرهـ كصةحفـ كياعد لنفـ  ضب رافـ كلذااا.
ْؿ ُثؿَّ ُيِؿقتُ :قال تعالى -ٔٗ ـُ ْكَسوَن فََؽُػقرٌ َوُهَق افَِّذي َأْحَقو  .ٙٙآٌة  ُؽْؿ ُثؿَّ ُُيْقِقُؽْؿ إِنَّ اْلِ

 المعنى المغوي:
 .(ُ)كفكر: احكد لمنعـ مع ظفكرها

 المعنى اإلجمالي:
تتحدث هذ  اآلي  لف اةث مراحؿ يمر افا اإلنساف، مف النشأة كما اعد المكت، حيث 

ا فا ا رحاـ، كاث فيفـ الحياة، اـ اعد يايف ساحانا أنا هك الذم أحياهـ أكؿ مرة اعد أف كانكا نطف
ذلؾ لندما انرض  أامفـ فا هذ  الحياة الدنيا، اـ اعد ذلؾ ألادهـ إل  الحياة مرة أخرل، كها 

 .(ِ)الحياة ا ادي  إما خمكد فا الان  أك خمكد فا النار
ْكَسوَن َفَؽُػقرٌ تحميل الفاصمة:   :إِنَّ اْلِ

 .(ّ)مر  كالامم  مستأنف ""إف كاسمفا كخارها كالةـ المزح
  الامم  االسمي  المؤكدة اتككيديف إف كالةـ تؤكداف كفر اإلنساف كاحكد  االنعـ التا ينعمفا اهلل

 لم  لااد .
 مناسبة الفاصمة:

لادة الاعث اعد المكت، كما يكتساا اإلنساف  لما ايف ساحانا قدرتا لم  اإلحياء كاإلمات  كا 
       :كما يرترفا مف ألماؿ كذنكب، ناسب أف تأتا الفاصم  اركلا فا حياتا مف حسنات كسياات،

 ٌْكَسوَن َفَؽُػقر      ليايف أف اإلنساف ر ـ رؤيتا الدالاؿ لم  قدرة اهلل تاارؾ كتعال  كتسخير  إِنَّ اْلِ
ما فا ا رض لخدمتا، ك نا أصاح كاانا حيا اعد أف كاف لدما، ففك ر ـ هذا كما ااحد لنعم  

لميا، ال يردر ما هك فيا مف نعـ اميم ، كما سينالا مف خير إذا هك آمف ااهلل إيمانا صادقا راا 
 كلاد  حؽ لاادتا.

ْنَساَن َلَكُفورٌ ركلا:ف لميا مع ظفكرها  "أم احكد لمنعـ التا يمنفا اهلل  ِإنَّ اإلِْ
 .(ْ)ككضكحفا لمعياف"

                                                 

 .ُِٔ/صُٕج، التفسير المنير، لكها  الزحيما (ُ)
 .ِٔ/صُِ/جٔمج، : الاامع  حكاـ الررآف، لمررطااانظر (ِ)
 .َِّ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ّ)
 .ُْ/صٓج، إرشاد العرؿ السميـ،  اا السعكد (ْ)
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اآليات:لثامنالمقطع ا[ :ٙٚ-ٚٛ:] 
 في السماء والرض دالئل قدرة اهلل

َْمِر َواْدُع إَِػ َرب َؽ إِكََّؽ فََعَذ   قال تعالى: ْٕ ٍي َجَعْؾـَو َمـَْسًؽو ُهْؿ َكوِشُؽقُه َؾَل ُيـَوِزُظـََّؽ ِِف ا فُِؽؾ  ُأمَّ

ـُْتْؿ ؾِقِف ( اَّللَُّ َُيْ 57( َوإِْن َجوَدفُقَك َؾُؼِؾ اَّللَُّ َأْظَؾُؿ بََِم َتْعَؿُؾقَن )56ُهًدى ُمْسَتِؼقٍؿ ) ـُ ُؽُؿ َبقْـَُؽْؿ َيْقَم اْفِؼقَوَمِي ؾِقََم 

َتؾُِػقَن ) َْرِض إِنَّ َذفَِؽ ِِف ـَِتوٍب إِنَّ َذفَِؽ َظَذ اَّللَِّ يَ 58ََّتْ ْٕ ََمِء َوا ْ َتْعَؾْؿ َأنَّ اَّللََّ َيْعَؾُؿ َمو ِِف افسَّ ( 61ِسٌر )( َأََل

ـْ ُدوِن اَّللَِّ َمو ََلْ يُ  ـْ َكِصٍر )َوَيْعُبُدوَن ِم ْؿ بِِف ِظْؾٌؿ َوَمو فِؾظَّودَِِغ ِم ْل بِِف ُشْؾَطوًكو َوَمو َفقَْس ََلُ ( َوإَِذا ُتتَْذ َظَؾقِْفْؿ 60ـَز 

ـَ َيْتُؾقَن َظَؾْقِفؿْ  َػُروا اْدُـَْؽَر َيَؽوُدوَن َيْسطُقَن بِوفَِّذي ـَ ـَ  و ُؿْؾ َأَؾُلَكب ئُُؽْؿ بَِؼ   آَيوتِـَ آَيوُتـَو َبق ـَوٍت َتْعِرُف ِِف ُوُجقِه افَِّذي

َػُروا َوبِْئَس اْدَِصُر ) ـَ ـَ  ـْ َذفُِؽُؿ افـَّوُر َوَظَدَهو اَّللَُّ افَِّذي ـَ 61ِم َب َمَثٌؾ َؾوْشتَِؿُعقا َفُف إِنَّ افَِّذي و افـَّوُس ُُضِ َ ( َيو َأهيُّ

ُؾُؼقا ُذَبوًبو َوَفِق اْجتَ  ـْ ََيْ ـْ ُدوِن اَّللَِّ َف َٓ َيْسَتـِْؼُذوُه ِمـُْف َوُعَػ افطَّوفُِى َتْدُظقَن ِم َبوُب َصْقًئو  َؿُعقا َفُف َوإِْن َيْسُؾبُْفُؿ افذُّ

ـَ افـَّوِس 63( َمو َؿَدُروا اَّللََّ َحؼَّ َؿْدِرِه إِنَّ اَّللََّ َفَؼِقيٌّ َظِزيٌز )62َواْدَْطُؾقُب ) َؽِي ُرُشًل َوِم
ـَ ادََْلئِ ( اَّللَُّ َيْصَطِػل ِم

ُُمقُر )64اَّللََّ َشِؿقٌع َبِصٌر ) إِنَّ  ْٕ ـَ آَمـُقا 65( َيْعَؾُؿ َمو َبْغَ َأْيِدهيِْؿ َوَمو َخْؾَػُفْؿ َوإَِػ اَّللَِّ ُتْرَجُع ا َو افَِّذي ( َيو َأهيُّ

ُؽْؿ ُتْػؾُِحقَن ) ْرَ َفَعؾَّ ُؽْؿ َواْؾَعُؾقا اْْلَ ُعقا َواْشُجُدوا َواْظُبُدوا َربَّ ـَ ا ِِف اَّللَِّ َحؼَّ ِجَفوِدِه ُهَق ( َوَجوِهُدو66اْر

ُؿ ادُْْسؾِِؿَغ مِ  ـُ َي َأبِقُؽْؿ إِْبَراِهقَؿ ُهَق َشَمَّ ـْ َحَرٍج ِمؾَّ ـِ ِم ي ْؿ َوَمو َجَعَؾ َظَؾْقُؽْؿ ِِف افد  ـُ ـْ َؿبُْؾ َوِِف َهَذا فِقَُؽقَن اْجَتَبو

ُشقُل َصِفقًدا َظَؾقُْؽْؿ َوَتُؽقُكقا ُصَفَداَء َظَذ افـَّ  ْؿ افرَّ ـُ َٓ وَة َواْظَتِصُؿقا بِوَّللَِّ ُهَق َمْق ـَ َلَة َوآُتقا افزَّ قُؿقا افصَّ
وِس َؾَلؿِ

 .(67َؾـِْعَؿ اْدَْقَػ َوكِْعَؿ افـَِّصُر )

 

َْمِر َواْدُع إَِػ َرب  قال تعالى: -ٕٗ ْٕ ٍي َجَعْؾـَو َمـَْسًؽو ُهْؿ َكوِشُؽقُه َؾَل ُيـَوِزُظـََّؽ ِِف ا َؽ إِكََّؽ فََعَذ ُهًدى فُؽؾ  ُأمَّ

 .7ٙآٌة  ُمْسَتِؼقؿٍ 

 المعنى المغوي:
ٍنسىؾي  فىٍتًح السّْيفً  -"اٍلمى مى  -ًافىٍتًح اٍلًميـً كى ييٍطمىؽي لى مًّْفمىا. كىأىٍصؿي النُّسيًؾ اٍلًعاىادىةي كى ـي مىكىاًف النُّسيًؾ ًاضى : اٍس

" جّْ الررااف، فىاٍلميرىاد االنسؾ هينىا مىكىاًضعي اٍلحى
(ُ). 

 .ناسكك : لاممكف اا
 .(ِ)هدل مستريـ: ديف قكيـ"

 المعنى اإلجمالي:
ُروا اْشَؿ اَّللَِّ يركؿ ااف لاشكر:" هذا متصؿ فا المعن  اركلا: ـُ ٍي َجَعْؾـَو َمـَْسًؽو فَِقْذ َوفُِؽؾ  ُأمَّ

د الكةـ إل  ( كقد فصؿ ايف الكةميف ما اقتض  الحاؿ استطراد ، فعاّْ)الحج: َظَذ َمو َرَزَؿُفْؿ...
                                                 

 .ِّٖ/صُٕج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ُ)
 .ِٖٔ/صُٕج، : التفسير المنير، لكها  الزحيماانظر (ِ)
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ُروا اْشَؿ اَّللَِّ َظَذ َمو َرَزَؿُفْؿ... :الغرض الذم فا قكلا ـُ ٍي َجَعْؾـَو َمـَْسًؽو فَِقْذ ليان  لميا قكلا  َوفُِؽؾ  ُأمَّ
َْمِر...:تعال  ْٕ  .(ُ)"َؾَل ُيـَوِزُظـََّؽ ِِف ا

ٍي َجَعْؾـَو َمـَْسًؽو:قكلا أنا اعؿ لكؿ أم  مف ا مـ شريعتفا يخار اهلل تاارؾ كتعال   فُؽؾ  ُأمَّ
كمنفاافا الذم تتاعا كتسير لميا، كها الشريع  التا تةاـ ظركففا كأحكالفا، كذلؾ رحم  منا 

 .(ِ)ساحانا، إذ لك كمؼ كؿ ا مـ اشريع  كاحدة لكاف ذلؾ تعنتا لفـ كتضييرا لميفـ
قْ يركؿ"أنتـ ألمـ اأمكر دنياكـ"، كقاؿ تعال : كالرسكؿ  ُبقَهو َواْْلَ ـَ ِؿَر فَِسْ

َؾ َواْفبَِغوَل َواحْلَ

َٓ َتْعَؾُؿقنَ  ُؾُؼ َمو   ( .ٖ)النحؿ: َوِزيـًَي َوََيْ
َْمرِ كقكلا: ْٕ     "اأف ال يتأار اما يفعما المشرككف معؾ  خطاب لمناا  َؾَل ُيـَوِزُظـََّؽ ِِف ا

 .(ّ)كما ينازلنؾ فيا كال يصرفؾ ذلؾ لما أنت لميا مف الحؽ"
أم ادع أيفا الناا الناس اميعا إل  لاادة اهلل تعال   َواْدُع إَِػ َرب َؽ :ؾ قاؿ ساحاناكلذل

 .(ْ)كحد  ال شريؾ لا حساما ايف لفـ فا شريعتفـ كمنفافـ
َؽ فََعَذ ُهًدى ُمْسَتِؼقؿٍ  تحميل الفاصمة:  :إِكَّ

ف كاسمفا كالةـ المزحمر ، ك)لم  هدل( خار   .(ٓ)ها، ك)مستريـ( صف  لفدل""تعميمي  ال محؿ لفا، كا 
  الامم  االسمي  تؤكد لم  ااكت الناا .لم  الحؽ، كاستررا  لم  الطريؽ الركيـ 

 مناسبة الفاصمة:
لما ايف تعال  اختصاص كؿ أم  االشريع  التا تناسب ظركففا كأحكالفا، كأمر  ساحانا 

كأال يمتفت لمنازل  المشركيف  أف يتمسؾ اما هك لميا  نا هك الحؽ الذم ال ريب فيا، لمناا
ليايف ساحانا أف هذا  إِكََّؽ َفَعَذ ُهًدى ُمْسَتِؼقؿٍ :كالكفار لا، كلذلؾ ناسب أف تأتا الفاصم  اركلا

الطريؽ هك الطريؽ الحؽ المكصؿ إل  ما فيا خير العااد كالاةد، كما فيا صةح ا مـ، كهذا 
 اعا نحف المسممكف.كالذم ياب أف نت الطريؽ الذم اتاعا الناا 

َؽ فََعَذ ُهًدى ُمْسَتِؼقؿٍ :ركلاف أم كف لم  يريف أنؾ لم  طريؽ كاضح سميـ مكصؿ إل   إِكَّ
ـَ :سعادة الداريف، كركلا تعال  َـّ ِم َٓ َتُؽقَك ًْ إَِفقَْؽ َواْدُع إَِػ َرب َؽ َو ـْ آَيوِت اَّللَِّ َبْعَد إِْذ ُأْكِزَف َؽ َظ كَّ َٓ َيُصدُّ َو

 .(ٔ)(ٕٖ)الرصص: ـِغَ اْدُْؼِ 

                                                 

 .ِّٕ/صُٕ/جٖمج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ُ)
 .َُّٗ/صُٕ،جٓمج، لعاد الكريـ الخطيب انظر: التفسير الررآنا لمررآف، (ِ)
 .َُِْ/صٓج، الاف كاير تفسير الررآف العظيـ، (ّ)
 .ُْ/صٓج، انظر: إرشاد العرؿ السميـ،  اا السعكد (ْ)
 .ْٕٔ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ٓ)
 .َِٕ/صُٕج، : التفسير المنير، لكها  الزحيماانظر (ٔ)
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ـْتُْؿ ؾِقِف 57َوإِْن جوَدفُقَك َؾُؼِؾ اَّللَُّ َأْظَؾُؿ بَِم َتْعَؿُؾقَن ) :قال تعالى -ٖٗ ـُ ( اَّللَُّ َُيُْؽُؿ َبْقـَُؽْؿ َيْقَم افِْؼقوَمِي ؾِقَم 

َتؾُِػقَن ) َ ( 58ََّتْ ْٕ ََمِء َوا ْ َتْعَؾْؿ َأنَّ اَّللََّ َيْعَؾُؿ َمو ِِف افسَّ  ْرِض إِنَّ َذفَِؽ ِِف ـَِتوٍب إِنَّ َذفَِؽ َظَذ اَّللَِّ َيِسرٌ َأََل

 .7ٓ-8ٙاآلٌات
 المعنى المغوي:

 .فا كتاب: أم فا المكح المحفكظ
 .(ُ)يسير: سفؿ

 المعنى اإلجمالي:
 مفكنا لميا أمر المكذايف ارسالتا، فيركؿ ساحانا لا: يخاطب اهلل تاارؾ كتعال  نايا 

ف لـ يصغ الناس إل   دلكتؾ المكحدة هذ ، كاادلكؾ االااطؿ، اعد أف ظفر الحؽ، فرؿ لفـ لم  "كا 
سايؿ التفديد كالكليد اهلل لميـ اما تعممكف كاما ألمؿ، كياازم كؿ امرئ اما لمؿ، كما قاؿ اهلل 

َّو َأْظَؿُؾ :ساحانا ُبقَك َؾُؼْؾ ِِل َظَؿِع َوَفُؽْؿ َظَؿُؾُؽْؿ َأْكُتْؿ َبِريُئقَن ِِم ذَّ ـَ َّو َتْعَؿُؾقنَ َوأَ  َوإِْن   َكو َبِريٌء ِِم
 (.ُْ)يكنس:

: اهلل يرضا ايف المؤمنيف كالكافريف يكـ الريام ، فيما اختمفكا كمحٌذران  متكلدان  كقؿ لفـ أيضان 
فيا مف أمر العريدة كالديف، كالرضاء مردم  لمازاء الحاسـ، المتردد ايف الان  كالنار، كالاكاب 

ف قاؿ ادلكة الررآف، كالنار كالعذاب لمف رفض هذ  الدلكة، كاا يتايف كالعراب، الان  كاإلااا  لم
 .(ِ)"الحؽ مف الااطؿ، كالمحؽ مف الماطؿ

كذلؾ فا هذ  اآلي  اياف لسع  لمـ اهلل، فعمما ساحانا ال تحيطا الاحار كال المحيطات، 
ما يخفيا يعمـ ما فا السماء مف أاراـ كككاكب، كما فا ا رض مف كاانات كمخمكقات، حت  

اإلنساف فا نفسا  ف كؿ ما فا السمكات كا رض مف صنعا ساحانا،" ككؿ هذا العمـ الذم يحيط 
اأسرار الكاكد كما مكدع فا كتاب مكاكد لند اهلل تعال ، كما كاف كما سيككف كما فا ذلؾ 

 .(ّ)الكتاب"
 :إِنَّ َذفَِؽ َظَذ اَّللَِّ َيِسرٌ تحميل الفاصمة: 
( حرؼ مشا ( ذا اسـ إشارة فا محؿ نصب اسـ إف، كالةـ لماعد كالكاؼ ")إفَّ ا االفعؿ، )ذًلؾى

( خار إف، كالاممتاف تعميميتاف ال محؿ لفما مف ، لمخطاب مى  المًَّا( متعمراف ايسير، )يىًسيره )لى
 .(ْ)اإللراب"

                                                 

 .ِٗٔ:صُٕج، : التفسير المنير، لكها  الزحيماانظر (ُ)
 .ُٕٔٔ/صِج، التفسير الكسيط، لمزحيما (ِ)
 .َُٔٗ/صُٕ/جٓمج، رآنا لمررآف، لعاد الكريـ الخطيبلرالتفسير ا (ّ)
 .ُِّ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ْ)
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  الامم  المؤكدة اإف تؤكد لم  اختصاص اهلل اعمما ااميع ا مكر. 
 مناسبة الفاصمة:

ما ذكر ساحانا لمما الشامؿ اكؿ ما هك مكاكد فا هذ  الدنيا فا السماء كفا ا رض، ل
كما تحمؿ مف أنا ، كما تسرط مف كرق ، كأف ذلؾ كما مكاكد لند  فا المكح المحفكظ، ناسب أف 

يا، كال قدرة ليايف ساحانا أف كؿ ذلؾ سفؿ ال صعكا  ف إِنَّ َذفَِؽ َظَذ اَّللَِّ َيِسرٌ تأتا الفاصم  اركلا: 
 حد لم  اإلتياف اماما، أك اشاء اسيط منا، كلك كاف ماراؿ حا  مف خردؿ، ففك يعمـ ما تخفا 

 النفكس كما تظفر، كما ذلؾ لم  اهلل اعزيز.
حاطتا اكؿ ا مكر كتصرفا فيفا ككتاا  ذلؾ  إِنَّ َذفَِؽ َظَذ اَّللَِّ َيِسرٌ ركلا:ف أم أف لمما كا 

 هك إال شاء يسير ااانب لظمتا ساحانا.فا المكح المحفكظ ما 
ـْ قال تعالى: -ٗٗ ْؿ بِِف ِظْؾٌؿ َوَمو فِؾظَّودَِِغ ِم ْل بِِف ُشْؾطَوًكو َوَمو َفْقَس ََلُ ـْ ُدوِن اَّللَِّ َمو ََلْ ُيـَز   َكِصرٍ  َوَيْعُبُدوَن ِم

 .7ٔآٌة 

 المعنى المغوي:
 .سمطانا: حا  كارهانان 

 .(ُ)نصير: معيف
 جمالي:المعنى اإل

لف المشركيف كلف اعض أحكالفـ كأااطيمفـ الدال  لم  سخاف  لركلفـ،  يركؿ تعال  مخاران 
يعادكنفا مف دكف اهلل ما لـ ينزؿ اا حا  كارهانا، كما ليس  كركاك  آراافـ، اتخاذهـ آلف  كأصنامان 

نما أصما ما سكؿ لفـ اا الشيطاف كزينا فا قمكافـ فصار كأنا  لفـ اا لمـ فيما اختمرك  كااتفكك ، كا 
 .(ِ)هك الحؽ كأف ما دكنا ااطؿ

ـْ َكِصرٍ  :تحميل الفاصمة  :َوَمو فِؾظَّودَِِغ ِم
")كما( الكاك لاطف ، ك)ما( نافي ، ك)لمظالميف( خار مردـ، ك)مف( حرؼ ار زااد، ك)نصير( 

 .(ّ)ماتدأ مؤخر" ماركر لفظا مرفكع محةن 
 يف انتفاء تامان أسمكب النفا يدؿ انتفاء نصرة الظالم. 

 مناسبة الفاصمة:
لما ايف ساحانا إلراض المشركيف لف لاادتا كانريادهـ لا، كاتخاذهـ آلف  يعادكنفا 
كيترراكف إليفا مف دكنا كهـ قد لطمكا أسمالفـ كأاصارهـ لف الحؽ، ناسب أف تأتا الفاصم  

                                                 

 .ِْٕ/صُٕج، : التفسير المنير، لكها  الزحيماانظر (ُ)
، العظيـ الاف كاير ، كتفسير الررآفِْ/صٓج،  اا السعكد انظر مختصر إرشاد العرؿ السميـ، (ِ)

 .ُُِْص/ٓج
 .َْٖ/صٔج، ا، لمدركيشإلراب الررآف كايان (ّ)
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ـْ َكِصرٍ  اركلا: هؤالء المشرككف اأنفسفـ كما تكصمكا إليا لتايف نتيا  ما فعما  َوَمو فِؾظَّودَِِغ ِم
 ااتاالفـ أهكاءهـ، كاعدهـ كصدهـ لف الحؽ، كلاادة اهلل تعال  ال شريؾ لا.

ـْ َكِصرٍ ركلا:ف فيا"تفديد لممشركيف الذيف ظممكا أنفسفـ فمـ يستعممكا حكاسفـ  َوَمو فِؾظَّودَِِغ ِم
 .(ُ)الضةؿ كالفةؾ"كممكاتفـ فا النظر لما فيا هدايتفـ فركاكا مراكب 

 فميس لفـ شفيع يكماذ كليس لفـ مف ينرذهـ مف لذاب اهلل.
َػُروا اْدُـَْؽَر َيَؽوُدوَن َيْسُطقَن بِوفَّ  قال تعالى: -٘ٗ ـَ ـَ  ـَ َوإَِذا ُتتَْذ َظَؾْقِفْؿ آَيوُتـَو َبق ـَوٍت َتْعِرُف ِِف ُوُجقِه افَِّذي ِذي

َػُروا  َيْتُؾقَن َظَؾقِْفْؿ آَيوتِـَو ُؿْؾ  ـَ ـَ  ـْ َذفُِؽُؿ افـَّوُر َوَظَدَهو اَّللَُّ افَِّذي  .7ٕآٌة َأَؾُلَكب ئُُؽْؿ بَِؼ  ِم

 المعنى المغوي:
 .(ِ)اينات: كاضحات

مّْف معن  يىٍاًطشيكف في يسطكف: الَّ ففك متعدٍّ ب لم ، ييراؿ: سىطا لميا. كأصميا ت"ضي عدل تعديىتا، كا 
مُّطه كقفره الرفري كالغىمىاى ي. كقيؿ: إظف ؿي لًهخافً . كلفةف سىٍطكىةه أم: تىسى اري ما ييفىكّْ

 (ّ). 
 المعنى اإلجمالي:

َوإَِذا ُتتَْذ َظَؾقِْفْؿ آَيوُتـَو :فا هذ  اآلي  استطراد لساب لدـ نصرة المشركيف، فيركؿ تعال 

لا، كأف إرسالا الرسؿ أم إذا ذكرت لفـ آيات الررآف كالحاج الكاضح  الدال  لم  تكحيد اإل َبق ـَوٍت 
َتْعِرُف حؽ ينكركف هذ  اآليات، كيظفر إنكارهـ كتافمفـ لم  كاكهفـ كهذا ما اينا قكلا تعال : 

َػُروا اْدُـَْؽرَ  ـَ ـَ  ِِف ُوُجقِه افَِّذي
(ْ). 

ـَ كال يظفر هذا اإلنكار لم  كاكهفـ إنما يصؿ إل  أيديفـ، فيركؿ: َيَؽوُدوَن َيْسُطقَن بِوفَِّذي

أم أنفـ يتأهاكف لياطشكا االذيف يتمكف آيات الررآف لميفـ، كالذيف يفدكنفـ إل   ُؾقَن َظَؾقِْفْؿ آَيوتِـَوَيتْ 
 ما فيا خيرهـ كصةحفـ.

يا محمد لفؤالء الكفار هؿ أخاركـ اشر مما  ُؿْؾ :اـ يخاطب اهلل تاارؾ كتعال  نايا فيركؿ
كـ ماكل كمصيرا ازاء لكـ لم  ما أقدمتـ لميا مف أنتـ لميا مف الكفر كالضةؿ، النار ألدها اهلل ل

 .(ٓ)تنكيمكـ اأكلياء اهلل فا الدنيا فالنار ازاؤكـ فا اآلخرة كااس المصير
 

                                                 

 .َُٕٗ/صُٕ/جٓمج، لعاد الكريـ الخطيب ررآنا لمررآف،التفسير ال (ُ)
 .ِْٕ/صُٕج، انظر: التفسير المنير، لكها  الزحيما (ِ)
 .َّٓ/ٖج، الدر المصكف، لمسميف الحماا  (ّ)
 .ِْ/صٓج، انظر: إرشاد العرؿ السميـ،  اا السعكد (ْ)
 .ُِِْ/صٓج، الاف كاير ،انظر: تفسير الررآف العظيـ (ٓ)
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 :َوبِْئَس ادَِْصرُ  :تحميل الفاصمة
 .(ُ)"فعؿ كفالؿ كالمخصكص االذـ محذكؼ أم ها"

 ا  كالمآؿ.الامم  الفعمي  المتضمن  لفعؿ الذـ ااس تدؿ لم  سكء العاق 
 مناسبة الفاصمة:

أكال ظفر  ،ذلؾ لف لما ايف اهلل تاارؾ كتعال  إلراض المشركيف لف قاكؿ الحؽ، كصدهـ
لم  كاكهفـ، اـ نالكا المؤمنيف اأيديفـ، ايف تعال  أف ازاءهـ النار كلذلؾ ناسب أف يختـ 

اساب احكدهـ كنكرانفـ الحؽ  ليايف سكء العاقا  التا كصؿ إليفا الكفار َوبِْئَس اْدَِصرُ اركلا:
 كاعدهـ لف الصكاب، ففذ  نتيا  كؿ لمؿ يغضب اهلل تاارؾ كتعال  كيؤذم أكلياء  فا الدنيا.

ُؾُؼقا ُذَبوًبو :قال تعالى -ٙٗ ـْ ََيْ ـْ ُدوِن اَّللَِّ َف ـَ َتْدُظقَن ِم َب َمَثٌؾ َؾوْشَتِؿُعقا َفُف إِنَّ افَِّذي و افـَّوُس ُُضِ َ  َوفَقِ َيو َأهيُّ

َٓ َيْسَتـِْؼُذوُه ِمـُْف َوُعَػ افطَّوفُِى َواْدَْطُؾقُب  َبوُب َصقًْئو   .7ٖآٌة  اْجَتَؿُعقا َفُف َوإِْن َيْسُؾبُْفُؿ افذُّ

 المعنى المغوي:
 .(ِ)"الماؿ: الشاا"

: اختطاؼ الشاء اسرل . يراؿ: سماا نعمتا. كالسمب مىٍف ": ما لم  الرتيؿ. كفا الحديث: "السٍَّمبي
مىاياقتؿ   .(ّ)"قتيةن فما سى

مَّصا يستنرذكف:  .(ْ)"االستنراذ: استفعاؿه امعن  اإلفعاؿ يراؿ: أنرذ  ًمٍف كذا أم: أناا  منا، كخى
 .(ٓ)الطالب كالمطمكب: العااد كالمعاكد"

 المعنى اإلجمالي:
يضرب اهلل تاارؾ كتعال  فا هذ  اآلي  ماة لم  حرارة ما يعاد أكلاؾ المشركيف، كهذ  

َب ة الررآف الكريـ فا تكضيح الدالاؿ كالاراهيف لم  كحدانيتا، فيركؿ تعال :لاد و افـَّوُس ُُضِ َ َيو َأهيُّ

أم أنا ساحانا يخاطب الناس اميعا لينتافكا لما سيراؿ، فاستمعكا استماع تدار  َمَثٌؾ َؾوْشَتِؿُعقا فَفُ 
نصات كففـ.  كا 

ـَ َتْدُظقَن مِ :حيث يركؿ تعال  ُؾُؼقا ُذَبوًبو َوَفِق اْجَتَؿُعقا فَفُ إِنَّ افَِّذي ـْ ََيْ فيايف فا هذ   ـْ ُدوِن اَّللَِّ َف
اآلي  دليؿ قكم محكـ لم  لاز ا صناـ التا يتخذها الكفار آلف ،"ففذ  ا صناـ ال تردر لم  

                                                 

 .ُْٖ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ُ)
 .ِٕٓ/صُٕج ،التفسير المنير، لمزحيما (ِ)
 .حديث حسف صحيح :، قاؿ لنا الترمذمُِٔٓ، رقـ الحديث: ُُّ/صْج، سنف الترمذم (ّ)
 .َّٖ/صٖج، الدر المصكف، لمسميف الحماا (ْ)
 .ِٕٓ/صُٕج، زحيما: التفسير المنير، لكها  الانظر (ٓ)
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خمؽ ذااا  ر ـ صغرها كحرارتفا، أم أنفـ لك ااتمعكا اميعا لم  خمؽ ذااا  كاحدة لف يردركا 
 .(ُ)لك كانكا منفرديف"فكيؼ 

َٓ َيْسَتـِْؼُذوُه ِمـْفُ كأما قكلا: َبوُب َصْقًئو  ففذا دليؿ آخر لم  لازهـ اعد  َوإِْن َيْسُؾْبُفُؿ افذُّ
لازهـ لف خمرا، إذ أف هذ  اآللف  ال تستطيع مراكم  الذااب كاالنتصار منا لك سمافا شياا مف 

 .(ِ)ر ـ حرارة هذا المعتدم كضعفا الذم لميفا مف الطيب، كلك أرادت ما استطالت
 :َوُعَػ افطَّوفُِى َواْدَْطُؾقُب  :تحميل الفاصمة

( معطكؼ لم  الطالب، كالامم  حاؿ ( ماض كفالما، )كىاٍلمىٍطميكبي عيؼى الطَّاًلبي  .(ّ)"")ضى
 .الامم  الفعمي  مف الفعؿ المانا لممافكؿ تايف تحرؽ لازهـ 

 مناسبة الفاصمة:
ا كايف لاز ا صناـ التا يتخذها المشرككف كيعادكنفا مف دكف اهلل تعال ، لما ذكر ساحان

لتؤكد لم   َوُعَػ افطَّوفُِى َواْدَْطُؾقُب كايف ذلؾ اضرب الماؿ، ناسب أف تأتا الفاصم  اركلا:
    ضعؼ العااد كهـ المشرككف، كالمعاكد الذم هك الصنـ الذم يتخذ  المشرككف إلفا مف دكف اهلل 

 يؾ لا.ال شر 
"أم لااد الصنـ كمعاكد ، أك الذااب  : يركؿ أاك السعكد:َوُعَػ افطَّوفُِى َواْدَطُْؾقُب ركلا:ف

الطالب لما يسماا مف الصنـ مف الطيب، كالصنـ المطمكب منا ذلؾ، أك الصنـ كالذااب كأنا يطماا 
 .(ْ)ليستنرذ منا ما يسماا، كلك حررت لكادت الصنـ أضعؼ مف الذااب ادراات"

 .7ٗآٌة َمو َؿَدُروا اَّللََّ َحؼَّ َؿْدِرِه إِنَّ اَّللََّ َفَؼِقيٌّ َظِزيزٌ ؿول تعوػ: -36

 المعنى المغوي:
: العظم ، كفعؿ قدر يفيد أنا لامؿ اردر . فالمعن : ما لظمك  حؽ تعظيما  .(ٓ)""اٍلرىٍدري

 .(ٔ)"لزيز:  الب"
 المعنى اإلجمالي:

، فيصؼ اهلل تعال  حاؿ المشركيف حيث أنفـ لـ يعرفكا اهلل هذ  اآلي  استاناؼ لآلي  الساار 
      صؼ اصفات ركاء لا، كاعمكها تتػػػػػػ  شػػػػذ  اآللفػػػػكا هػػػػا، كلـ يعظمك  حؽ تعظيما، فاعمػػػحؽ معرفت

                                                 

 .ُِْ/صْج، تفسير الايضاكم (ُ)
 .ُِِْ/صٓج، الاف كاير انظر: تفسير الررآف العظيـ، (ِ)
 .ِِّ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ّ)
  اا السعكد.  إرشاد العرؿ السميـ، (ْ)
 .ِّْ/صُٕج، الاف لاشكر التحرير كالتنكير، (ٓ)
 .ِٕٓ/صُٕج، لكها  الزحيماانظر: التفسير المنير،  (ٔ)
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  .ال تميؽ إال ااةؿ اهلل
 :إِنَّ اَّللََّ َفَؼِقيٌّ َظِزيزٌ  :تحميل الفاصمة

ف كاسمفا، كالةـ المزحمر ، ك)قكم( خار إف ا كؿ، ك)لزيز( "امم  )إف اهلل( تعم يؿ لما تردـ، كا 
 .(ُ)"خار إف الاانا

 . الامم  االسمي  المؤكد اإف تدؿ لم  ااكت صفتا الركة كالعزة هلل تعال 
 مناسبة الفاصمة:

ما كصؼ اا المشركيف مف تعظيـ آلف   ير اهلل، ر ـ اتصافا ساحانا  لما ايف اهلل 
ليايف ساحانا أف قدرتا  مات  إِنَّ اَّللََّ َفَؼِقيٌّ َظِزيزٌ ت الكماؿ، ناسب أف تأتا الفاصم  اركلا:اصفا

، فة يركـ حيناذ لااهؿ أف (ِ)كؿ شاء، "كأف قكتا متفردة االركة كمفا، كأف لزتا تممؾ العزة كمفا"
 يتخذ  ير اهلل لزيز كال قكم.

    :"أم أف اهلل الاامع لصفات الكماؿ لركم لم  خمؽ كؿ  إِنَّ اَّللََّ َفَؼِقيٌّ َظِزيزٌ ركلا:ف
  اء، اخةؼ أصنامفـ التا ال تستطيع ذكد الضر لف ػػػؿ شػب كػممكف، ال يغماا شاء، كهك يغم

 .(ّ)نفسفا"
ـَ افـَّوِس إِنَّ اَّللََّ َشِؿقٌع َبِصرٌ :قال تعالى -ٛٗ َؽِي ُرُشًل َوِم

ـَ ادََْلئِ  .7٘آٌة  اَّللَُّ َيْصَطِػل ِم

 المعنى المغوي:
 .(ْ)يصطفا: يختار

 المعنى اإلجمالي:
فا هذ  اآلي  الكريم  ينسب اهلل أمر اصطفاء ا ناياء كاختيارهـ إليا كحد  ساحانا، "ففك 

 .(ٓ)يختار مف المةاك  رسة فيما يشاء مف شرلا كقدر ، كذلؾ إلاةغ الكحا لرسما"
 .(ٔ)ا يشرلا اهلل لعااد  لتركـ لميفـ اذلؾ الحا "إلاةغ رساالتا، "كم كمف الناس رسةن 

 ٌإِنَّ اَّللََّ َشِؿقٌع َبِصر أم أنا ساحانا سميع  قكاؿ لااد ، اصير امف يختار  مف خمرا" :
 .(ٕ)لرسالتا"

                                                 

 .ُْٖص/ٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ُ)
 .َُُُص/ُٕ/جٓمج ،لعاد الكريـ الخطيب ررآنا لمررآف،التفسير ال (ِ)
 .ُٕٕ/صٓج، نظـ الدرر، لمارالا (ّ)
 .ِٕٓ/صُٕج، التفسير المنير، لكها  الزحيما (ْ)
 .ُِّْ/صٓج، الاف كاير تفسير الررآف العظيـ، (ٓ)
 .ُٕٕ/صٓمج، مارالانظـ الدرر، ل (ٔ)
 .ٔٔ/صُِ،جٔمج، الاامع  حكاـ الررآف، لمررطاا (ٕ)
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 :إِنَّ اَّللََّ َشِؿقٌع َبِصرٌ  :تحميل الفاصمة
ف "امم  )إف اهلل سميع اصير( تعميمي  لما تردـ أم سميع لما ي ركلكنا اصير امف يتخذ  رسكال، كا 

 .(ُ)كاسمفا كسميع خارها ا كؿ، كاصير خارها الاانا"
 . الامم  االسمي  تؤكد لم  ااكت صفتا السمع كالاصر هلل تعال 

 مناسبة الفاصمة:
لما ايف ساحانا أمر اصطفاء الرسؿ مف المةاك  كالناس، كأف ذلؾ منكط اا كحد  ساحانا، 

رشاد  صطفاهـ حسبا قد اكأنا ساحان إِنَّ ، كلذلؾ ناسب أف تأتا الفاصم  اركلا:إرادتا كهدايتا كا 

َ َسِميٌع ) فامم ليايف إحاطتا كلمما لكؿ ما يارم لم  هذ  الاسيط ، "   اَّللََّ َشِؿقٌع َبِصر إِنَّ َّللاَّ

ذم يختص ف المحيط لمما اا شياء هك الًفا(،  )المَّاي يىٍصطى  ( تعميؿ لمضمكف امم َبِصيرٌ 
صطفاء. كليس  هؿ العركؿ ما امغت افـ لركلفـ مف الفطن  كاالختيار أف يطمعكا لم  خفايا االا

، اءف  لنفـ نرااصفـ اما اصطفاء الحاارة الصمخا مكر فيصطفكا لممرامات العميا مف قد ت
تعدكا  فالسميع الاصير: كناي  لف لمكـ العمـ اا شياء احسب المتعارؼ فا المعمكمات أنفا ال

 .(ِ)المسمكلات كالماصرات"
ُُمقرُ  :قال تعالى -ٜٗ ْٕ  .7ٙآٌة  َيْعَؾُؿ َمو َبْغَ َأْيِدهيِْؿ َوَمو َخْؾَػُفْؿ َوإَِػ اَّللَِّ ُتْرَجُع ا

 المعنى المغوي:
 .(ّ)ما ايف أيديفـ كما خمففـ: أم ما قدمكا كما أخركا

 المعنى اإلجمالي:
كفاادتفا  إِنَّ اَّللََّ َشِؿقٌع َبِصرٌ مم  مرررة لمضمكف امم هذ  اآلي  كما يركؿ ااف لاشكر:"ا

زيادة لم  التررير أنفا تعريض اكاكب مراقاتفـ رافـ فا السر كالعةني ،  نا ال تخف  لميا 
 .(ْ)خافي "

ساحانا "يعمـ ما يفعؿ رسما فيما أرسمفـ اا  تايف أنا َيْعَؾُؿ َمو َبْغَ َأْيِدهيِْؿ َوَمو َخْؾَػُفؿْ فركلا: 
 .(ٓ)فة تخف  لميا خافي "

 
                                                 

 .ِْٗ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ُ)
 .ْْٓ/صُٕ/جٖمج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ِ)
 .ِٕٓ/صُٕج، : التفسير المنير، لكها  الزحيماانظر (ّ)
 .ّْْ/صُٕ/جٖمج، الاف لاشكر كالتنكير،التحرير  (ْ)
 .ُِّْ/صٓج، الاف كاير تفسير الررآف العظيـ، (ٓ)
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ُُمقرُ  :تحميل الفاصمة ْٕ  :َوإَِػ اَّللَِّ ُتْرَجُع ا
( نااب فالؿ،  عي( مضارع مانا لممافكؿ، )اٍ يميكري لى  المًَّا( الكاك لاطف ، كمتعمراف اتراع، )تيٍراى ")كىاً 

 (ُ)كالامم  معطكف "
 لتأخير فا الامم  يؤكد لم  اختصاص اهلل كحد  اا مكر كمفا، كأف مراعفا إليا كحد  الترديـ كا

 ال إل   ير .
 مناسبة الفاصمة:

حاطتا اا مكر كمفا كأنا يعمـ ما تردـ كؿ نفس كما تؤخر مف  لما ايف ساحانا لمما كا 
ُُمقرُ المةاك  كمف الناس، أكد ذلؾ اركلا: ْٕ ليايف ساحانا أنا مالؾ كؿ شاء، كهك  َوإَِػ اَّللَِّ ُتْرَجُع ا

 المتصرؼ فا كؿ شاء، فة يستطيع أحد يـك الريام  أف يرد لا طمب أك أف يتفك  اكمم .
ُُمقرُ ركلا:ف ْٕ      أم أنا ساحانا إليا مرد كؿ شاء يكـ الريام ، فة أمر  َوإَِػ اَّللَِّ ُتْرَجُع ا

 .(ِ)كال نفا إال لا ساحانا كتعال 
 .(ّ)رة إل  الردرة التام  كالتفرد ااإللفي  كالحكـ""كفيا إشا

ُؽْؿ ُتْػؾُِحقنَ  :قال تعالى -ٓ٘ ْرَ فََعؾَّ ُؽْؿ َواْؾَعُؾقا اْْلَ ُعقا َواْشُجُدوا َواْظُبُدوا َربَّ ـَ ـَ آَمـُقا اْر و افَِّذي َ     َيو َأهيُّ

 .77آٌة 
 المعنى المغوي:

 .(ْ)الادكا راكـ: كحدك 
 المعنى اإلجمالي:

اطب اهلل تاارؾ كتعال  فا هذ  اآلي  لااد  المؤمنيف، الذيف آمنكا اا كاتاعك  كساركا يخ
، فيأمرهـ أكال االصةة كها المشتمم  لم  الرككع كالساكد، كهذ  تؤكد لم  هدم نايا محمد 

ُؽْؿ َواْؾعَ لم  تكايؽ الصم  ايف العاد كراا، كتفذب نفكسفـ. اـ أمرهـ اركلا: ْرَ َواْظُبُدوا َربَّ  ُؾقا اْْلَ
يتاء الزكاة،  اعاادتا كحد  ساحانا ال شريؾ لا، كفعؿ الخيرات كمفا دكف استاناء مف إقاـ الصةة كا 

ُؽْؿ ُتْػؾُِحقنَ  كاإلصةح كالتخمؽ امكاـر ا خةؽ رااء الفكز كالفةح اما لند اهلل مف اكاب فا  َفَعؾَّ
 .(ٓ)الدنيا كاآلخرة

 
                                                 

 .ِِّ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ُ)
 .ِٕٗ/صُٕج، انظر: التفسير المنير، لكها  الزحيما (ِ)
 .َٕ/صِّج، التفسير الكاير، لمرازم (ّ)
 .ِِٖ/صُٕج، التفسير المنير، لكها  الزحيما (ْ)
 .ُِْ/صْج، انظر: اتصرؼ: تفسير الايضاكم (ٓ)



-ُّٕ- 
 

 :ُتْػؾُِحقنَ  َفَعؾَُّؽؿْ : تحميل الفاصمة
( مضارع مرفكع اااكت النكف كالكاك فالؿ، كالامم   ( لعؿ كاسمفا، كالميـ لمامع، )تيٍفًمحيكفى ـٍ ")لىعىمَّكي

."كامم  لعمكـ تفمحكف حاؿ مف الكاك فا اركعكا كما لطؼ لميا أم افعمكا هذ  ا مكر (ُ)خار لعؿ"
 .(ِ)حاؿ ككنكـ راايف الفةح"

 مناسبة الفاصمة:
قامتفا لم  أكمؿ كاا، كلاادتا حؽ  لما أمر اهلل ساحانا لااد  المؤمنيف االصةة كا 

ُؽْؿ ُتْػؾُِحقنَ  العاادة، كفعؿ الخيرات المختمف  المتعارؼ لميفا، ناسب أف يختـ اركلا ليايف أنفـ  َفَعؾَّ
، مع هذ  ا فعاؿ التا يركمكف اعممفا مخمصيف هلل ساحانا فا أداءها، ففـ تحت رحمتا ساحانا

 كأف اإلنساف ال يدخؿ الان  اعمما، إنما ارحم  اهلل تعال  التا شممت ككسعت كؿ شاء.
َي َأبِقُؽْؿ  قال تعالى: -ٔ٘ ـْ َحَرٍج ِمؾَّ ـِ ِم ي ْؿ َوَمو َجَعَؾ َظَؾقُْؽْؿ ِِف افد  ـُ َوَجوِهُدوا ِِف اَّللَِّ َحؼَّ ِجَفوِدِه ُهَق اْجَتَبو

ُؿ ادُْ  ـُ ُشقُل َصِفقًدا َظَؾقُْؽْؿ َوَتُؽقُكقا ُصَفَداَء َظَذ إِْبَراِهقَؿ ُهَق َشَمَّ ـْ َؿْبُؾ َوِِف َهَذا فَِقُؽقَن افرَّ ْسؾِِؿَغ ِم

ْؿ َؾـِْعَؿ اْدَْقَػ َوكِْعَؿ افـَّ  ـُ َٓ وَة َواْظَتِصُؿقا بِوَّللَِّ ُهَق َمْق ـَ َلَة َوآُتقا افزَّ قُؿقا افصَّ
 .78آٌة  ِصرُ افـَّوِس َؾَلؿِ

 ي:المعنى المغو 
 ."فا اهلل: فا سايما
 .لكافا ساحانا خالصان  حؽ افاد : افادان 
 .ااتااكـ: اختاركـ

 .حرج: ضيؽ
 .مم  أايكـ إاراهيـ: شريعتا

 .أقيمكا: ترراكا
 .التصمكا ااهلل: أم كاركا اا فا ماامع أمكركـ

 .(ّ)مكالكـ: ناصركـ كمتكلا أمكركـ"
 المعنى اإلجمالي:

اهلل ساحانا فا اآلي  الساار  مف أمر المؤمنيف االصةة،  فا هذ  اآلي  استكماؿ لما ادأ 
كفا هذ  اآلي  أمرهـ ساحانا االافاد، فالصةة افاد النفس، كالافاد فا سايؿ اهلل افاد االماؿ 
لةء راي  اإلسةـ، فاهلل تاارؾ كتعال  اختاركـ لفذ  المفم  كاصطفاكـ لحمؿ رسالتا  كالنفس، كا 

                                                 

 .ِّّ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ُ)
 .ِْٗ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ِ)
 .ِّٖ/صُٕج، انظر: التفسير المنير، لكها  الزحيما (ّ)
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دؿ، حيث أنفا ال فيفا تضييؽ لميكـ كال مشر  فا التكاليؼ، حيث قاؿ الراام  لم  الرحم  كالع
ُؼقا اَّللََّ َمو اْشتََطْعُتؿْ تعال : ، حيث (، كهذ  الرسال  إنما ها شريع  ناينا إاراهيـ ُٔالتغااف:)َؾوتَّ

ـْ دلا راا أف ياعما كاانا مسمميف، قاؿ تعال : ـَو َواْجَعْؾـَو ُمْسؾَِؿْغِ َفَؽ َوِم ًي ُمْسؾَِؿًي  َربَّ تِـَو ُأمَّ يَّ ُذر 

 .(ُ)(ُِٖ)الاررة:َفَؽ 
ُشقُل َصِفقًدا َظَؾقُْؽْؿ َوَتُؽقُكقا ُصَفَداَء َظَذ افـَّوسِ :كفا قكلا "تايف أف أم  اإلسةـ  فَِقُؽقَن افرَّ

قد امغ رسال  راا، كيككف الناس  ها أم  كسطا مشفكدا اعدالتفـ ايف ا مـ، كهكذا يككف الرسكؿ 
 .(ِ)قد شفدكا أف الرسؿ امغتفـ الرسال ، كاتاعكها كقامكا اتاميغفا"

يتاء الزكاة لتطفير  كاساب ككنفـ خير ا مـ أمرهـ اهلل اإقام  الصةة تام  لم  كاففا، كا 
 أمكالفـ، كااللتصاـ ااهلل كطمب النصرة منا ساحانا،  نا نعـ الناصر كنعـ المعيف.

 :َػ َوكِْعَؿ افـَِّصرُ َؾـِْعَؿ اْدَقْ :تحميل الفاصمة
الفاء استانافي ، ك)نعـ( فعؿ ماض اامد إلنشاء المدح، ك)المكل ( فالؿ كالمخصكص  )فنعـ المكل ("

 .(ّ)"االمدح محذكؼ أم هك، ك)نعـ النصير( لطؼ لم  نعـ المكل 
 .الامم  الفعمي  المتضمن  لفعؿ المدح تدؿ لم  تفرد  ساحانا االنصرة 

 :مناسبة الفاصمة
لةء كممتا، كأف يككنكا أم  مسمم  لا ساحانا  لما أمر ساحانا لااد  االافاد فا سايما كا 

يتاء الزكاة، ختـ اآلي  اركلا تماـ ذلؾ اإقاـ الصةة كا  يمانفا، كا  َؾـِْعَؿ اْدَْقَػ :مخمص  فا دينفا، كا 

هـ، كيرفع مف شأنفـ، كيتكل  ليؤكد ساحانا أنا مع لااد  المؤمنيف ينصرهـ كيؤازر  َوكِْعَؿ افـَِّصرُ 
 مما تصكركها. أمكرهـ لتككف خيران 

                                                 

 .َُُٕ-َُُْ/صُٕ/جٓمج، لعاد الكريـ الخطيب انظر: مختصر التفسير الررآنا لمررآف، (ُ)
 .ِٖٗ/صُٕج، انظر اتصرؼ: التفسير المنير، لكها  الزحيما (ِ)
 .ّْٗ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ّ)
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 المبحث الثالث

 المناسبة بين الفواصل وآياتيا في سورة المؤمنون
 

 :خمس  مراطع كتشتمؿ لم 
 

 .(ٔٔ-ٔالمقطع الول: المناسبة بين الفواصل وآياتيا)
 

 .(ٙٔ-ٕٔالمقطع الثاني: المناسبة بين الفواصل وآياتيا)
 
 .(ٕٕ-ٚٔالثالث: المناسبة بين الفواصل وآياتيا) المقطع
 

 .(ٗ٘-ٖٕالمقطع الرابع: المناسبة بين الفواصل وآياتيا)
 

 .(ٗٚ-٘٘المقطع الخامس: المناسبة بين الفواصل وآياتيا)
 

 .(ٛٔٔ-٘ٚ: المناسبة بين الفواصل وآياتيا)المقطع السادس
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[ :11-1المقطع األول] 
 صفات المؤمنين وجزاؤىم

ـَ ُهْؿ ِِف َصَلِِتِْؿ َخوِصُعقَن )0َؿْد َأْؾَؾَح اْدُْمِمـُقَن ) ال تعالى:ق -ٔ ْغِق 1( افَِّذي ـِ افؾَّ ـَ ُهْؿ َظ ( َوافَِّذي

وِة َؾوِظُؾقَن )2ُمْعِرُوقَن ) ـَ ـَ ُهْؿ فِؾزَّ ـَ ُهْؿ فُِػُروِجِفْؿ َحوؾُِظقَن )3( َوافَِّذي َّٓ َظَذ َأْزَواِجِفْؿ أَ 4( َوافَِّذي ْو َمو ( إِ

ُْؿ َؽْرُ َمُؾقِمَغ ) ًْ َأْيََمَُّنُْؿ َؾنَِّنَّ ـِ اْبتََغك َوَراَء َذفَِؽ َؾُلوَفئَِؽ ُهُؿ افَْعوُدوَن )5َمَؾَؽ ََموَكوِِتِْؿ 6( َؾَؿ ِٕ ـَ ُهْؿ  ( َوافَِّذي

ـَ ُهْؿ َظَذ َصَؾَقاِِتِْؿ ُُيَوؾُِظقَن )7َوَظْفِدِهْؿ َراُظقَن ) ـَ َيِرُثقَن 01اْفَقاِرُثقَن ) ( ُأوَفئَِؽ ُهؿُ 8( َوافَِّذي ( افَِّذي

 .(00اْفِػْرَدْوَس ُهْؿ ؾِقَفو َخوفُِدوَن )

 المعنى المغوي:
: الظفر االمطم حي نيط الفةح اكصؼ اإليماف لهشارة إل  أنا الساب ، ك مف لمؿ العامؿ كب"اٍلفىةى

 .مياا لظـ فا الفةح فإف اإليماف كصؼ اامع لمكماؿ لتفرع اميع الكماالت ل
 شؾ أف الخشكع، أم الخشكع لمَّا، يرتضا الكهك خكؼ يكاب تعظيـ المخكؼ منا، ك الخشكع: 

.التركل ففك ساب فة  حو
: الكةـ الااط  .ؿالمٍَّغكي

المٍَّكـي: اإلنكار لم  الغير ما صدر منا مف فعؿ أك قكؿ ال يميؽ لند المةاـ، كهك مرادؼ العذؿ 
 ."يؼف التعنم كأضعؼ

اإصةًح ما يفسد منا، فمنا رلا الماشي ، كمنا رلا ا ك شةشاء احفظا مف الت الرلا: مراقا 
را ذك ا خةؽ الحميدة مف حسف المعامم . كالرااـ حالناس، كمنا أطمرت المرالاة لم  ما يست

.االرلًا ر   اعو
 .(ُ)"افرلا ا مان : حفظف
 المعنى اإلجمالي:

مؤمنيف ااهلل تعال ، المصدقيف اما ااء يكضح اهلل تاارؾ كتعال  فا هذ  اآليات صفات ال
ها أنفـ خاشعكف فا  ، كاعد أف كصففـ ااإليماف كصففـ االفةح كاعدة صفات،اا محمد 

 كالصكف، صةتفـ، يؤدكنفا فا كقتفا لم  أتمفا، ماادركف إلخراج الزكاة، كهـ أهؿ العف 
ةة فا كقتفا كالمداكم  المحافظكف لم  العفكد كا مانات، ككذلؾ المحافظكف لم  أداء الص

صفات المؤمنيف الصادقيف فا إيمانفـ، كالذيف أطالكا اهلل فا كؿ  ، كاعد أف ذكر اهلل (ِ)لميفا
 ذ  ػػػكف لفػػػػػػ  اأف قاؿ " أكلاؾ الاامعػػػػذ  الطالػػػنتيا  ه ما أمرهـ اا، كااتناكا ما نفاهـ لنا، ايف 

                                                 

 .ُٕ-ٖ/صُٖج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ُ)
 .ُٖٕٔ/صِج، انظر: التفسير الكسيط، لمزحيما (ِ)



-ُٕٕ- 
 

 .(ُ)كرااا دكف مف لداهـ"ا كصاؼ هـ الكاراكف، ا حراء أف يسمكا 
ـَ َيِرُثقَن افِْػْرَدْوَس ُهْؿ ؾِقَفو َخوفُِدوَن 01ُأوَفئَِؽ ُهُؿ اْفَقاِرُثقَن ) :تحميل الفاصمة  :( افَِّذي

ا حسف  ")أكلاؾ( ماتدأ، ك)هـ( ضمير فصؿ، ك)الكاراكف( خار، كياكز إلراب هـ ماتدأ اانيا كلكف
( )الذيف( خار  أف يككف لمفصؿ لمدالل  لم  التخصيص. ـٍ ًفيفا خاًلديكفى )الًَّذيفى يىًرايكفى اٍلًفٍردىٍكسى هي

ااف أك صف  لمكاراكف، كامم  )يراكف( صم ، ك)الفردكس( مفعكؿ اا، ك)هـ( ماتدأ كفيفا متعمراف 
اخالدكف، ك)خالدكف( خار هـ، كأنث الفردكس االتاار المعن  أف الان ، كامم  )هـ فيفا خالدكف( 

 .(ِ)"حاؿ
 . اسـ اإلشارة يدؿ لم  اختصاصفـ افذ  الصف 

 مناسبة الفاصمة:
، ناسب أف تأتا  فا اآلي  ا كل  لفذ  السكرة صفات المؤمنيف ااهلل  لما ذكر 

ـَ َيِرُثقَن اْفِػْرَدْوَس ُهْؿ ؾِقَفو َخوفُِدونَ أ الفاصم  اركلا: َؽ ُهُؿ اْفَقاِرُثقَن  افَِّذي
ليايف لظيـ الازاء   ُوَفئِ

ذم ينالا مف يتؽ اهلل حؽ تراتا، كيطيعا فا كؿ أمر، كينتفا لما نف ، كما ألظـ مف الان  ال
 ليككف ازاء لفـ لم  إيمانفـ، كمكانا دااما لخمكدهـ فيا.

يركؿ ااف لاشكر:" كاستعيرت الكراا  لةستحراؽ الااات،  ف اإلرث أقكل ا سااب 
ـُ ؿُ تُ ثْ ورِ افتل أً  يُ ـَّ اَْل  َؽ ؾْ تِ وَ الستحراؽ الماؿ، قاؿ تعال :  .(ّ)"قنؾُ ؿَ عْ ؿ تَ تُ ـْ قهو بَم 

                                                 

 .َٓٓ/صٕج، الاحر المحيط، لألندلسا (ُ)
 .ْٕٗ/صٔج، مدركيشإلراب الررآف كايانا، ل (ِ)
 .َِ/صُٖ/جٗمج ،الاف لاشكر التحرير كالتنكير، (ّ)
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 :[11-11]المقطع الثاني 
 مراحل خلق اإلنسان

ـْ ضٍِغ ):قال تعالى ـْ ُشَلفٍَي ِم ْكَسوَن ِم ( ُثؿَّ 02( ُثؿَّ َجَعْؾـَوُه ُكْطَػًي ِِف َؿَراٍر َمؽٍِغ )01َوَفَؼْد َخَؾْؼـَو اْلِ

ًَم ُثؿَّ َأْكَشْلَكوُه َخْؾًؼو  َخَؾْؼـَو افـُّْطَػَي َظَؾَؼيً  آَخَر َؾَخَؾْؼـَو افَْعَؾَؼَي ُمْضَغًي َؾَخَؾْؼـَو ادُْْضَغَي ِظظَوًمو َؾَؽَسْقَكو اْفِعَظوَم حَلْ

وفِِؼَغ ) ـُ اْْلَ ُؽْؿ َبْعَد َذفَِؽ َدَق ُتقَن )03َؾَتَبوَرَك اَّللَُّ َأْحَس ُؽْؿ َيْقَم اْفؼِ 04( ُثؿَّ إِكَّ  .(05َقوَمِي ُتْبَعُثقَن )( ُثؿَّ إِكَّ

 

ـْ ضٍِغ ):قال تعالى -ٕ ـْ ُشَلَفٍي ِم ْكَسوَن ِم ( ُثؿَّ 02( ُثؿَّ َجَعْؾـَوُه ُكْطَػًي ِِف َؿَراٍر َمؽٍِغ )01َوَفَؼْد َخَؾْؼـَو اْلِ

ًَم ُثؿَّ َأْكَشْلَكوُه َخْؾًؼو آَخَر َخَؾْؼـَو افـُّْطَػَي َظَؾَؼًي َؾَخَؾْؼـَو افَْعَؾَؼَي ُمْضَغًي َؾَخَؾْؼـَو اْدُْضَغَي ِظَظو ًمو َؾَؽَسْقَكو افِْعظَوَم حَلْ

وفِِؼغَ  ـُ اْْلَ  .ٗٔ-ٕٔآٌة  َؾَتَبوَرَك اَّللَُّ َأْحَس
 المعنى المغوي:

 .(ُ)"اٍلرىرىاري فا ا صؿ: مصدر قر إذا اات فا مكانا، كقد سما اا هنا المكاف نفسا"
: الا ال يرمع مف مكانا، فمرتض  الظاهر أف يكصؼ االمكيف الشاء ت فا المكاف احيث اا"كىاٍلمىًكيفي

 (ِ)"الحاؿ فا المكاف الااات فيا
 ."لمر : الدـ الاامد
 .مضغ : قطع  لحـ

 .(ّ")تاارؾ: تعال  شأنا فا قدرتا
 المعنى اإلجمالي:

تايف هذ  اآلي  المراحؿ التا يمر افا خمؽ اإلنساف، فادأ اأصؿ هذا اإلنساف كهك الطيف، 
فا الرحـ يحفظا مف التغيرات التا تصيب اإلنساف، اـ صار لمر  كمف اـ  عما نطف  مسترران اـ ا

 ، ال اعمت، لتايف قدرة الخالؽ ، ككؿ هذ  المراحؿ إنما خمرت خمران ، اـ لحمان مضغ ، اـ لظمان 
 فا خمؽ كؿ مرحم  مف هذ  المراحؿ حت  يصير إنسانا كامة يخرج إل  الدنيا، فتاارؾ اهلل أحسف

 .(ْ)الخالريف، الذم خمؽ اإلنساف فا أحسف تركيـ
وفِِؼغَ  :تحميل الفاصمة ـُ اْْلَ  :َؾَتَبوَرَك اَّللَُّ َأْحَس

")فتاارؾ( الفاء استانافي ، ك)تاارؾ( فعؿ ماض، ك)اهلل( فالؿ، ك)أحسف( ادؿ مف اهلل، ك)الخالريف( 
ف أضيؼ،  ف اػػػا نكػػػػػػا كليس اصف   نػػػمضاؼ إلي  ز ػػػػف )مف(، كمميػكض مػػػا لػػػػػاؼ إليػػػػلمضرة كا 

                                                 

 .ِّ/صُٖج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ُ)
 .ِّ/صٖج، نفس المراع السااؽ (ِ)
 .ُٕ/صُٖج، : التفسير المنير، لكها  الزحيماانظر (ّ)
 .ُُُِ-َُُِ/صُٖ/جٓمج، لعاد الكريـ الخطيب ررآنا لمررآف،انظر مختصر: التفسير ال (ْ)
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 .(ُ)"أحسف محذكؼ لمعمـ اا أم خمرا
 الامم  الفعمي  تدؿ لم  تحرؽ قدرة اهلل فا خمرا اأف خمرفـ فا أحسف صكرة. 

 مناسبة الفاصمة:
المراحؿ التا يمر افا خمؽ اإلنساف، كأف كؿ مرحم  خمرت ال أتاعت لتدؿ  لما ذكر 

وفِِؼغَ  خالؽ، كلذلؾ ناسب أف تأتا الفاصم  اركلا:لم  لظم  ال ـُ اْْلَ لتايف قدرتا  َؾَتَبوَرَك اَّللَُّ َأْحَس
 .(ِ)ساحانا كحكمتا فا خمرا، كلتدؿ لم  اإلتراف فا التركيب كالتأليؼ

ُؽْؿ َبْعَد َذفَِؽ َدَق ُتقَن ) :قال تعالى -ٖ ُؽْؿ َيْقَم اْفِؼَقو04ُثؿَّ إِكَّ  .ٙٔ-٘ٔآٌة(05َمِي ُتْبَعُثقَن )( ُثؿَّ إِكَّ

 المعنى اإلجمالي:
فيركؿ:" إنكـ أيفا يذكر اهلل تعال  فا هاتيف اآليتيف ما يعرب الخمؽ كالحياة فا الدنيا، 

الاشر اعد النشأة ا كل  مف العدـ تصيركف إل  المكت. اـ تاعاكف مف قاكركـ أحياء لمنشأة اآلخرة، 
ِخَرةَ كما قاؿ اهلل تعال : ، كلرااان  لمحساب كالازاء اكااان  ْٔ ( يعنا َِ)العنكاكت: ُثؿَّ اَّللَُّ ُيـِْشُئ افـَّْشَلَة ا

 يـك المعاد. كهذا خار االاعث كالنشكر.
كانتراؿ اإلنساف امكتتيف: ا كل  قاؿ كاكد  كالااني  اعد مكتا، اـ انترالا احياتيف: حياة 

ز كاؿ،  ف هذا االنتراؿ فا صكرتيف متتاليتيف الدنيا كحياة اآلخرة: دليؿ كاضح لم  قدرة اهلل ل
 .(ّ)"يحتاج إل  مادع خالؽ، أال كهك اهلل أحسف الخالريف

ُؽْؿ َيْقَم اْفِؼَقوَمِي ُتْبَعُثقنَ تحميل الفاصمة:   :ُثؿَّ إِكَّ
( إف كاسمفا، كالامم  معطكف ، )يىٍكـى( ظرؼ زماف متعمؽ اتاعاكف، )اٍلرً  ـٍ ً ( ")ايَـّ( لاطف ، )ًإنَّكي يامى

( مضارع مانا لممافكؿ مرفكع اااكت النكف كالكاك نااب فالؿ كالامم  فا  مضاؼ إليا، )تيٍاعىايكفى
 .(ْ)"محؿ رفع خار إف

  . الامم  االسمي  تدؿ لم  تأكيد كقكع الاعث يـك الريام ، ففك أمر كاقع ال محال 
 مناسبة الفاصمة:

راا اانتفاء الحياة لم  هذ  ا رض كيككف لما ذكر اهلل ساحانا أطكار خمؽ اإلنساف، كأل
 :امكت اميع الخةاؽ، أكد لم  كاكد حياة أخرل يكـ الريام ، كلذلؾ ناسب أف تأتا الفاصم  اركلا

 َُؽْؿ َيْقَم اْفِؼَقوَمِي ُتبَْعُثقن ليايف أف الاعث حرير  الاد منفا، كأف اإلنساف سياعث اعد مكتا  ُثؿَّ إِكَّ
 ا الدنيا، فالاعث نتيا  داام  لفذ  الحياة الزاام .ليحاسب لم  ألمالا ف

                                                 

 .ْٗٗ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ُ)
 .ٖٔ/صِّج، انظر: التفسير الكاير، لمرازم (ِ)
 .َُٖٔ/صِج، لمزحيما التفسير الكسيط، (ّ)
 .ِّٓ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ْ)
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[ :ٚٔالمقطع الثالث-ٕٕ] 
 دالئل قدرة اهلل في السموات والرض

ْؾِؼ َؽوؾِؾَِغ )ؿول تعوػ:  ـِ اْْلَ ـَّو َظ ـُ ََمِء َموًء 06َوَفَؼْد َخَؾْؼـَو َؾْقَؿُؽْؿ َشبَْع َضَرائَِؼ َوَمو  ـَ افسَّ ( َوَأْكَزْفـَو ِم

و َظَذ َذَهوٍب بِِف َفَؼوِدُروَن )بَِؼَدٍر  َْرِض َوإِكَّ ْٕ ـْ َكِخقٍؾ َوَأْظـَوٍب َفُؽْؿ 07َؾَلْشَؽـَّوُه ِِف ا ( َؾَلْكَشْلَكو َفُؽْؿ بِِف َجـَّوٍت ِم

ُؾقَن ) ـُ ثَِرٌة َوِمـَْفو َتْل ـَ ـِ 08ؾِقَفو َؾَقاـُِف  ْه ًُ بِوفدُّ ـْ ُضقِر َشْقـَوَء َتـُْب ُرُج ِم ( َوإِنَّ 11َوِصْبٍغ فِْمـِؾَِغ ) ( َوَصَجَرًة ََّتْ

ُؾقنَ  ـُ ثَِرٌة َوِمـَْفو َتْل ـَ َّو ِِف ُبطُقَِّنَو َوَفُؽْؿ ؾِقَفو َمـَوؾُِع  ًة ُكْسِؼقُؽْؿ ِِم َْكَعوِم َفِعْزَ ْٕ ( َوَظَؾْقَفو َوَظَذ اْفُػْؾِؽ 10 )َفُؽْؿ ِِف ا

َؿُؾقَن )  .(11ُُتْ

 

ْؾِؼ َؽوؾِؾِغَ َوَفَؼْد َخَؾْؼـَو َؾقْ  :قال تعالى -ٗ ـِ اْْلَ ـَّو َظ ـُ  .7ٔآٌةَؿُؽْؿ َشبَْع َضَرائَِؼ َوَمو 

 المعنى المغوي:
طرااؽ سير الككاكب الساع  ا "الطَّرىاًاؽي: امع طرير  كها اسـ لمطريؽ تذكر كتؤنث، كالمراد افا هن

ؽ لم  فرضي  التا ضاط الناس افا سميكتى سير الككاكب، كقد أطمال كها أفةكفا، أم الخطكط
َمِء َوافطَّوِرِق  : لا تعالك ؽ فا قار الككاكب اسـ الط ينترؿ فا  ا( مف أاؿ أنُ )الطارؽ: َوافسَّ

 .(ُ)"سىٍمتو يسم  طريرى  فإف الساار فا طريؽ يراؿ لا: طارؽ
 المعنى اإلجمالي:

ؽ اآلي  لظااـ قدرتا فا الخمؽ، "فاعد أف أشار تعال  إل  خميكضح اهلل تعال  فا هذ  
فيركؿ  .ا، أشار إل  قدرتا تعال  فا خمؽ السماكات كا رض، كما أادع فيففاساف كمكتا كاعناإل

خمؽ ساع طرااؽ؛ كهذ  الطرااؽ تعنا السماكات الساع ، كهذ  الطرااؽ الساع كاان  فكؽ  اتعال : إن
قد خمرفا اهلل احكم  كتداير، ، ك أك تحيط اا رض، اعضفا فكؽ اعض، أك خمؼ اعض، ا رض
نامكس كاحد، ككمفا فا ااهفا، كحكمافا انامكس محفكظ ففا متناسر  فا كظااففا كفا اتكحفظ
لما خمؽ فا السمكات كا رض، كلك أهمؿ  فا أداء كظااففا، كلـ يكف اهلل تعال   افةن  فتتعاك 

 .(ِ)"نا كاضطرب فا سير كاز الخمؽ الختؿ ت
ْؾِؼ َؽوؾِؾِغَ  :تحميل الفاصمة ـِ اْْلَ ـَّو َظ ـُ  :َوَمو 

ٍمًؽ( متعمراف  ما كينَّا( الكاك كاك الحاؿ، ك)ما( نافي  ، )كنا( ماض ناقص كنا اسمفا، )لىًف اٍلخى ")كى
( خار كاف منصكب االياء، كالامم  فا محؿ نصب حاؿ  .(ّ)"اغافميف، ) اًفًميفى

                                                 

 .ِٕ/صُٖج، الاف لاشكر التحرير كالتنكير، (ُ)
 .َِٕٓ/صُج، أيسر التفاسير،  سعد حكمد (ِ)
 .ِّٓ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ّ)
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 .حاطتا اا  الترديـ كالتأخير كالنفا  يدؿ لم  لمـ اهلل الكاسع اكؿ شاء خمرا، كا 
 الفاصمة:مناسبة 

اعد أف ايف اهلل تاارؾ كتعال  قدرتا لم  خمؽ ساع سمكات اعضفا فكؽ اعض، دكف لمد، 
ْؾِؼ  كدكف أف ترع لم  ا رض إال اإذنا، كلذلؾ ناسب أف تأتا الفاصم  اركلا: ـِ اْْلَ ـَّو َظ ـُ َوَمو 

مخمكقا كال ينسا ، "فكما أف خمرا لاـ لكؿ مخمكؽ، فعمما أيضا محيط اما خمؽ، فة يغفؿ َؽوؾِؾِغَ 
كال يخمؽ خمرا فيضيعا، كال يغفؿ لف السماء فترع لم  ا رض، كال ينس  ذرة فا لاج الاحار 

ٍي ِِف إْرِض إِٓ َظَذ اَّللَِّ ِرْزُؿَفو َوَيْعَؾُؿ كاكانب الفمكات، كال داا  إال ساؽ إليفا رزقفا  ـْ َدابَّ َوَمو ِم

َهو َوُمْسَتْقَدَظَفو ـْ َخَؾَؼ َوُهَق ( ككايرا ما يررف تعال  ايف خمرا كلمما كركلا: ٔد:)هك ُمْسَتَؼرَّ َأٓ َيْعَؾُؿ َم

بِرُ  لُق اْفَعؾِقؿُ (، ُْ)الممؾ:افؾَّطِقُػ اْْلَ (  ف خمؽ المخمكقات، مف أقكل ُٖ)يس:َبَذ َوُهَق اْْلَ
 .(ُ)ا دل  العرمي ، لم  لمـ خالرفا كحكمتا"

و َظَذ َذَهوٍب بِِف َفَؼوِدُرونَ  َوَأْكَزْفـَو:قال تعالى -٘ َْرِض َوإِكَّ ْٕ ََمِء َموًء بَِؼَدٍر َؾَلْشَؽـَّوُه ِِف ا ـَ افسَّ  .8ٔآٌة ِم

 المعنى المغوي:
أف يحمؿ لم  صريحا، أم امردار  ح، فيص "اٍلرىدىري هنا: التردير كالتعييف لممردار فا الكـ كفا النكا

ل . از ، ككذلؾ ذكااف الامكج النكذلؾ حصؿ اا الرم كالتعاقبإذا أنزؿ  انيف مناسب لهنعاـ اا  عم
 .افكيصح أف يرصد مع ذلؾ الكناي  لف الضاط كاإلتر

، كهك مفعؿ اسـ مكاف مشتؽ مف اركالمسكف: محؿ الرر  ،كاإلسكاف: اعؿ الشاء فا مسكف
 .(ِ)"كفالسك

 .(ّ)ذهاب اا: إزال 
 المعنى اإلجمالي:

لذم تنزؿ إل  ا رض،"فاهلل أنزؿ مف السحاب الرطر كالمطر تايف هذ  اآلي  مردار ا مطار ا
 .(ْ)احسب الحاا ، ال كايرا فيفسد ا رض، كال قمية فة يكفا الزركع كالامار"

كاعما مستررا اااتا فا ا رض لةنتفاع اا لف طريؽ اآلاار كالعيكف ك يرها، اـ ذكر 
،      (ٓ)يفمككا االعطش كتفمؾ مكاشيفـ"ساحانا أنا قادر لم  أف يحـر الناس مف هذا الماء " ف

ـْ َيْلتِقُؽْؿ بََِمٍء َمِعغٍ  قاؿ تعال : ْؿ َؽْقًرا َؾَؿ ـُ  .(َّ)الممؾ: ُؿْؾ َأَرَأْيُتْؿ إِْن َأْصَبَح َموُؤ
                                                 

 .ْٗٓ/صُج، ـ الرحمف، لمسعدمتيسير الكري (ُ)
 .ِٗ/صُٖج، الاف لاشكر التحرير كالتنكير، (ِ)
 .ِْ/صُٖج، انظر: التفسير المنير، لكها  الزحيما (ّ)
 .ِٕٖ/صِج، كة التفاسير، لمحمد لما الصااكناصف (ْ)
 .ٕٔ/صُِ/جٔمج، الاامع  حكاـ الررآف، لمررطاا (ٓ)
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و َظَذ َذَهوٍب بِِف َفَؼوِدُرونَ  :تحميل الفاصمة  :َوإِكَّ
ف كاسمفا، ك)لم  ذهاب( متعمراف ا رادركف، كاا متعمراف اذهاب، ك)قادركف( ")الكاك( لاطف ، كا 

 .(ُ)خار إنا كالةـ المزحمر "
  الامم  االسمي  المؤكدة اإف تدؿ لم  قدرة اهلل تعال ، كحكمتا فا أف ينزؿ الماء أك       

 يرطعا لنا.
 مناسبة الفاصمة:

فذا نعمتا اإنزاؿ المطر، كاستفادة اميع خمرا مف إنساف كحيكاف كناات ا اعد أف ذكر 
و  فا ا رض زيادة فا االستفادة، ناسب أف تأتا الفاصم  اركلا: الماء، ككذلؾ اعما مسترران  َوإِكَّ

ضالتا إذا هـ لصك  كااتعدكا  َظَذ َذَهوٍب بِِف فََؼوِدُرونَ  ليناا ساحانا أنا قادر لم  إزالتا كتاديد  كا 
 لف طريؽ الحؽ كالصكاب.

ُؾقَن ) َؾَلْكَشْلَكو َفُؽؿْ  :قال تعالى -ٙ ـُ ثَِرٌة َوِمـَْفو َتْل ـَ ـْ َكِخقٍؾ َوَأْظـَوٍب َفُؽْؿ ؾِقَفو َؾَقاـُِف  ( 08بِِف َجـَّوٍت ِم

ـِ َوِصْبٍغ فِْمـِؾَِغ ) ْه ًُ بِوفدُّ ـْ ُضقِر َشْقـَوَء َتـُْب ُرُج ِم  .ٕٓ-9ٔآٌة(11َوَصَجَرًة ََّتْ

 المعنى المغوي:
: لصارة ما فيا دسـ. كالدهف اال فتح المسح االدهف مصدر دهف يدهف، كالمداهن  مف ذلؾ؛ "الدٍُّهفي

  .كأنا يمسح لم  صاحاا ليرر خاطر 
ااغ كالداغ كالدااغ كهك اسـ ما يف ٍاغ كالصّْ  .(ِ)عؿ اا"الصى

 المعنى اإلجمالي:
يستكمؿ اهلل تعال  نعما لمينا فا هاتيف اآليتيف مكضحا ما يترتب لم  نزكؿ ا مطار 

لنا دكف أف يككف مصحكاا اعذاب منا، أم ا مطار التا يرسمفا رحم   االردر الذم حدد  تعال 
ـٍ ًفيفىا فىكىاًكاي كىًايرىةه(  لعااد ، فيايف أنا "أخرج اذلؾ الماء حدااؽ كاساتيف فيفا النخيؿ كا لناب، )لَّكي

( أم  ًمٍنفىا تىٍأكيميكفى كمف امر الانات أم لكـ فا هذ  الاساتيف أنكاع الفكاكا كالامار تتفكفكف افا، )كى
نما خصَّ النخيؿ كا لناب االذكر لكارة  تأكمكف صيفان كشتاءن كالرطب كالعنب كالتمر كالزايب، كاً 
منافعفما فًإنفما يركماف مراـ الطعاـ، كمراـ اإًلداـ، كمراـ الفكاكا رطاان كيااسان كهما أكار فكاكا 

رىةن تىٍخريجي ًمف طيكًر سىٍينىآءى( أم كممَّ  شىاى ا أنشأنا لكـ االماء أيضان شارة الزيتكف التا تخرج العرب )كى
حكؿ ااؿ الطكر كهك الااؿ الذم كمَّـ اهلل لميا مكس ، )تىنايتي االدهف( أم تينات الدهف أم الزيت 
داـ لآلكميف سما صاغان  نا يمكف الخاز إذا  يمس  ( أم كاً  ًصٍاغو لّْآلًكًمًيفى الذم فيا منافع لظيم  )كى

                                                 

 .َّٓ/صٔج، شإلراب الررآف كايانا، لمدركي (ُ)
 .َّّ/صٖج، الدر المصكف، لمسميف الحماا (ِ)
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كمكا الزيت كادهنكا اا فًإنا مف ، كفا الحديث: (ُ)فا هذ  الشارة ايف ا يدـ كالدهف"فيا، امع اهلل 
شارةو ماارك 

(ِ). 
ُؾقَن ) تحميل الفاصمة: ـُ ثَِرٌة َوِمـَْفو َتْل ـَ ـِ 08َفُؽْؿ ؾِقَفو َؾَقاـُِف  ْه ًُ بِوفدُّ ـْ ُضقِر َشْقـَوَء َتـُْب ُرُج ِم ( َوَصَجَرًة ََّتْ

 :(11َغ )َوِصْبٍغ فِْمـِؾِ 
( )لكـ( خار مردـ، ك)فيفا( حاؿ، ك)فكاكا( ماتدأ مؤخر  ًمٍنفا تىٍأكيميكفى ـٍ ًفيفا فىكاًكاي كىًايرىةه كى ")لىكي
ك)كايرة( صف ، ك)منفا( متعمراف اتأكمكف، ك)تأكمكف( فعؿ مضارع كفالؿ كامم  )لكـ فيفا... 

رىةن تىٍخريجي ًمٍف طيك  شىاى ًر سىٍيناءى( )الكاك( حرؼ لطؼ، ك)شارة( اآلي ( حاؿ مف انات أك صف . )كى
لطؼ لم  انات، كامم  )تخرج( صف  لشارة، ك)مف طكر سيناء( اار كماركر متعمراف اتخرج. 
( الامم  صف  ااني  لشارة ك)االدهف( فا مكضع نصب لم  الحاؿ  ًصٍاغو ًلآٍلًكًميفى )تىٍنايتي ًاالدٍُّهًف كى

ؼ لم  )الدهف( اار لم  إلرااا لطؼ أحد أم ممتاس  االدهف كمصحكا  اا، ك)صاغ( لط
كصفا الشاء لم  اآلخر أم تنات االشاء الاامع ايف ككنا دهنا يدهف اا كيسرج منا كككنا 

 .(ّ)إداما يصاغ اا الخاز أم يغمس فيا لةاتداـ اا، كلآلكميف صف  لصاغ"
  الااكت، كأف هذا الرزؽ الاار كالماركر متعمراف االفكاكا، كالامم  اإلسمي  تدؿ لم  االستررار ك

 دااـ ادكاـ ا مطار.
 مناسبة الفاصمة:

لما ذكر اهلل تاارؾ كتعال  نزكؿ ا مطار ، ايف الفكااد المترتا  لم  ذلؾ، كايف ما ينتج 
لذلؾ لف هذ  ا مطار مف فكاكا كأشاار، كما ينتج لف هذ  ا شاار مف فكااد تعـ الاميع، ك 

تدؿ لم  لظـ الفاادة التا تعـ الاميع مف أار هذ   زركلاتنااتات كمناسب أف تأتا الفاصم  ا
 ا مطار.

َّو ِِف ُبُطقَِّنَو َوَفُؽْؿ ؾِقَفو َمـَوؾُِع  :قال تعالى -ٚ ًة ُكْسِؼقُؽْؿ ِِم َْكَعوِم فَِعْزَ ْٕ ثَِرٌة َوِمـَْفو َوإِنَّ َفُؽْؿ ِِف ا ـَ

ُؾقنَ  ـُ َؿُؾق10)َتْل  .ٕٕ-ٕٔآٌة(11َن )( َوَظَؾْقَفو َوَظَذ اْفُػْؾِؽ ُُتْ

 المعنى المغوي:
 .(ْ)ل"عرفتا إل  معرف  أخر م "اٍلًعٍارىةي: الدليؿ  ٌنا يعار مف

                                                 

 .ِٕٗ/صِج ،صفكة التفاسير، لمصااكنا (ُ)
، أحمد محمد شاكر ااب ما ااء فا أكؿ الزيت، تحريؽ: ،ُِٖٓرقـ الحديث: ،ِٖٓ/صْج، سنف الترمذم (ِ)

اراهيـ لطكة لكض.ج -ّ كمحمد فؤاد لاد الااقا: - ِ، ُج  ،ـُٕٓٗ -هػ ُّٓٗالطاع : الااني ، ، ْ،ٓكا 
 كقاؿ لنا الترمذم صحيح.

 .َّٓ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، الدركيش (ّ)
 .ّٗ/صُٖج، الاف لاشكر التحرير كالتنكير، (ْ)
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 المعنى اإلجمالي:
فا هاتيف اآليتيف "اياف لمنعـ الكاصم  إليفـ مف اف  الحيكاف إار اياف النعـ  يذكر اهلل  

فا نعم  ينتفعكف افا لم  كاك  الفااض  مف اف  الماء كالناات، كقد ايف أنفا مع ككنفا فا نفس
كسااغ رحمتا  شت  لارة ال اد مف أف يعتاركا افا، كيستدلكا اأحكالفا لم  لظـ قدرة اهلل 

 .(ُ)كيشكرك  كال يكفرك ، كخص هذا االحيكاف لما أف محؿ العارة فيا أظفر"
مف  -مالز كها اإلاؿ كالارر كالغنـ كال -كمف هذ  النعـ "ما اعما اهلل تعال  فا ا نعاـ 

كمفا، كيماسكف مف أصكاففا كأكاارها حيأكمكف مف لا، ك ، ففـ يشراكف مف ألاانفامنافع لخمر
، اسلمن كأشعارها، كيركاكف لم  اإلاؿ كيحممكف أارالفـ. كقد اعؿ اهلل فا خمؽ هذ  ا نعاـ لارة

لاف طيب  لم  لظيـ قدرتا، فالدـ الذم يتكلد مف ا  ذي  يتحكؿ فا  دد الضرًع إل   كدالل
 .(ِ)"المذاؽ، لذيذ الطعـ، صالح لمتغذي 

ُؾقَن ):تحميل الفاصمة ـُ ثَِرٌة َوِمـَْفو َتْل ـَ َؿُؾقنَ 10َفُؽْؿ ؾِقَفو َمـَوؾُِع   :( َوَظَؾقَْفو َوَظَذ اْفُػْؾِؽ ُُتْ

ناًفعي( ماتدأ مؤخر، كالامم  معطكف ، ) ـٍ ًفيفا( كةهما متعمراف االخار المحذكؼ، )مى لىكي كىًايرىةه( ")كى
ًمٍنفا( الكاك لاطف ، كمتعمراف اتأكمكف" صف  لمنافع، )كى
(ّ). 

مىٍيفا( الكاك لاطف ، )لميفا( " ( مضارع مرفكع اااكت النكف كالكاك فالؿ كالامم  معطكف ى،)كلى )تىٍأكيميكفى
، )تٍحمىميكفى  مى  اٍلفيٍمًؾ( معطكفاف لم  ما قامفما متعمراف اتحممكفي ، )لى ( مضارع متعمراف اتحممكفى

مانا لممافكؿ مرفكع كلةم  رفعا ااكت النكف  نا مف ا فعاؿ الخمس  كالكاك نااب فالؿ، 
 .(ْ)كالامم  الفعمي  معطكف  لم  ما قامفا"

 .الاار كالماركر متعمراف اخار الماتدأ، كهذا يدؿ لم  ااكت هذ  النعـ كااكتفا كدكاـ منافعفا 
 مناسبة الفاصمة:

كتعال  إنعاما لم  لااد  اا نعاـ لم  اختةؼ تصانيففا، ناسب أف  لما ذكر اهلل تاارؾ
ُؾقَن ) :تأتا الفاصم  ماين  تعدد فكاادها، كلذلؾ قاؿ تعال  ـُ ثَِرٌة َوِمـَْفو َتْل ـَ ( َوَظَؾْقَفو 10َفُؽْؿ ؾِقَفو َمـَوؾُِع 

َؿُؾقنَ      ر امتناع ما لف شاء مف ذلؾ، "كهذ  المنافع ذلمفا تعال  اسفكل  مف  ي َوَظَذ اْفُػْؾِؽ ُُتْ
كلك شاء لمنعفا مف ذلؾ كسمطفا لميكـ، كلك شاء لاعؿ لحمفا ال ينضج، أك اعما قذران ال يؤكؿ، 

 كلكنا اردرتا كلمما هيأها لما ذكر كذلمفا لا.
                                                 

 .ِِٓ/صٗج، لأللكسا ركح المعانا، (ُ)
 .ِْٕٓ،صُج، أيسر التفاسير،  سعد حكمد (ِ)
 .ِّٔ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ّ)
 .ِّٔ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ْ)
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كلما كانت المفاكت  ايف الحيكانات فا الركل كسفكل  االنرياد دال  لم  كماؿ الردرة، ككاف 
فس كالمتاع لميفا كلم   يرها مف الحيكاف مف أاٌؿ المنافع احيث لكال هك تعطمت أكار الحمؿ لمن

المصالح، ذكر  فيفا مذكران اغيرها فا الار تمكيحان، كذاكران لمحامؿ الاحر تصريحان، فراؿ مردمان لماار 
لمحمؿ مف  لدان لحمؿ  يرها االنسا  إل  حممفا لعظيـ كقعا لدمان: }كلميفا{ أم ا نعاـ الصالح 

 .(ُ)اإلاؿ كالارر فا الار }كلم  الفمؾ{ فا الاحر"

                                                 

 .ُِٗ/صُّج، لمارالا نظـ الدرر، (ُ)
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[ :ٖٕالمقطع الرابع-٘ٗ:] 
 أحوال المم مع رسميم

ـْ إِفَ : قال تعالى   ُه َأَؾَل َوَفَؼْد َأْرَشْؾـَو ُكقًحو إَِػ َؿْقِمِف َؾَؼوَل َيو َؿْقِم اْظُبُدوا اَّللََّ َمو َفُؽْؿ ِم ٍف َؽْرُ

َؾ َظَؾقُْؽْؿ َوفَقْ ( ؾَ 12)َتتَُّؼقنَ  َّٓ َبَؼٌ ِمْثُؾُؽْؿ ُيِريُد َأْن َيَتَػضَّ ـْ َؿْقِمِف َمو َهَذا إِ َػُروا ِم ـَ ـَ  َْكَزَل َؼوَل اْدَََلُ افَِّذي َٕ  َصوَء اَّللَُّ 

فَِغ ) َوَّ ْٕ ـَو ا
َذا ِِف آَبوئِ َّٓ َرُجٌؾ بِِف ِجـٌَّي 13َمَلئَِؽًي َمو َشِؿْعـَو ِْبَ بَُّصقا بِِف َحتَّك ِحٍغ )( إِْن ُهَق إِ ( َؿوَل َرب  14َؾَسَ

ُبقِن ) ذَّ ـَ ِِّن بََِم  ْؽ ؾِقَفو ( َؾَلْوَحْقـَو إَِفقِْف َأِن اْصـَِع اْفُػْؾَؽ بَِلْظُقـِـَو َوَوْحقِـَو َؾنَِذا َجوَء َأْمُرَكو َوَؾوَر افتَّـُّقُر َؾوْشؾُ 15اْكُِصْ

ؾ  َزْوَجْغِ اْثـَْغِ َوَأْهَؾَؽ  ـُ ـْ  ُْؿ ُمْغَرُؿقَن ) ِم ـَ َطَؾُؿقا إَِّنَّ وضِْبـِل ِِف افَِّذي َٓ َُّتَ ـْ َشبََؼ َظَؾْقِف اْفَؼْقُل ِمـُْفْؿ َو َّٓ َم ( 16إِ

ـَ اْفَؼْقِم افظَّودِِ  وَكو ِم ْؿُد َّللَِِّ افَِّذي َكجَّ ـْ َمَعَؽ َظَذ اْفُػْؾِؽ َؾُؼِؾ احْلَ ًَ َوَم ًَ َأْك ْؾ َرب  َأْكِزْفـِل ( َوؿُ 17َغ )َؾنَِذا اْشَتَقْي

ًَ َخْرُ اْدُـِْزفَِغ ) و َوَأْك ـً ًٓ ُمَبوَر ـَّو َدُْبتَؾَِغ )18ُمـَْز ـُ َيوٍت َوإِْن  َٔ ـْ َبْعِدِهْؿ َؿْرًكو 21( إِنَّ ِِف َذفَِؽ  ( ُثؿَّ َأْكَشْلَكو ِم

ـَ ) ًٓ ِمـُْفْؿ َأِن اْظُبُدوا اَّللََّ 20آَخِري ُه َأَؾَل َتتَُّؼقَن )( َؾَلْرَشْؾـَو ؾِقِفْؿ َرُشق ـْ إَِفٍف َؽْرُ ـْ 21َمو فَُؽْؿ ِم ( َوَؿوَل اْدَََلُ ِم

َّٓ َبَؼٌ  ْكَقو َمو َهَذا إِ َقوِة افدُّ ِخَرِة َوَأْتَرْؾـَوُهْؿ ِِف احْلَ ْٔ ُبقا بِؾَِؼوِء ا ذَّ ـَ َػُروا َو ـَ ـَ  ُؾقَن ِمـُْف َؿْقِمِف افَِّذي ـُ َّو َتْل ُؾ ِِم ـُ  ِمثُْؾُؽْؿ َيْل

ُبقَن )وَ  َّو َتْؼَ ُب ِِم وَن )22َيْؼَ وِهُ ُؽْؿ إًِذا َْلَ ا ِمثَْؾُؽْؿ إِكَّ ـْ َأَضْعُتْؿ َبَؼً
ـْتُْؿ 23( َوَفئِ ـُ ْؿ َأكَُّؽْؿ إَِذا ِمتُّْؿ َو ـُ ( َأَيِعُد

ُؽْؿ ُُمَْرُجقَن ) َّٓ 25( َهقَْفوَت َهقَْفوَت دَِو ُتقَظُدوَن )24ُتَراًبو َوِظَظوًمو َأكَّ ْكَقو َكُؿقُت َوَكْحقَو ( إِْن ِهَل إِ  َحَقوُتـَو افدُّ

ـُ بَِؿْبُعقثَِغ ) ـُ َفُف بُِؿْمِمـَِغ )26َوَمو َكْح ِذًبو َوَمو َكْح ـَ َّٓ َرُجٌؾ اْؾَسَى َظَذ اَّللَِّ 
ِِّن 27( إِْن ُهَق إِ ( َؿوَل َرب  اْكُِصْ

ُبقِن ) ذَّ ـَ َـّ َكودِمِ 28بََِم  ؼ  َؾَجَعْؾـَوُهْؿ ُؽَثوًء َؾُبْعًدا فِْؾَؼْقِم 31َغ )( َؿوَل َظَمَّ َؿؾِقٍؾ َفُقْصبُِح قَْحُي بِوحْلَ ُؿ افصَّ ( َؾَلَخَذِْتُ

ـَ )30افظَّودَِِغ ) ـْ َبْعِدِهْؿ ُؿُروًكو آَخِري ٍي َأَجَؾَفو َوَمو َيْستَلِْخُروَن )31( ُثؿَّ َأْكَشْلَكو ِم ـْ ُأمَّ ( ُثؿَّ 32( َمو َتْسبُِؼ ِم

ٌَ َؾُبْعًداَأْرَشْؾـَو ُرُشَؾـَ  ُبقُه َؾَلْتَبْعـَو َبْعَضُفْؿ َبْعًضو َوَجَعْؾـَوُهْؿ َأَحوِدي ذَّ ـَ و  ًي َرُشقَُلَ ؾَّ َمو َجوَء ُأمَّ ـُ ى  َٓ  و َتْسَ فَِؼْقٍم 

وا ( إَِػ ؾِْرَظْقَن وَ 34( ُثؿَّ َأْرَشْؾـَو ُمقَشك َوَأَخوُه َهوُروَن بِآَيوتِـَو َوُشْؾَطوٍن ُمبٍِغ )33ُيْمِمـُقَن ) َمَؾئِِف َؾوْشتَْؽَزُ

وُكقا َؿْقًمو َظوفَِغ ) ـَ ـِ ِمثْؾِـَو َوَؿْقُمُفََم فَـَو َظوبُِدوَن )35َو ْي ـُ فَِبَؼَ ـَ اْدُْفَؾؽَِغ 36( َؾَؼوُفقا َأُكْمِم و َؾَؽوُكقا ِم ُبقُُهَ ( َؾَؽذَّ

َتُدوَن )37) ُفْؿ هَيْ و إَِػ َرْبَقةٍ َذاِت َؿَراٍر ( وَ 38( َوَفَؼْد آَتْقـَو ُمقَشك افْؽَِتوَب َفَعؾَّ ُف آَيًي َوآَوْيـَوُُهَ ـَ َمْرَيَؿ َوُأمَّ َجَعْؾـَو اْب

و إِِّن  بََِم َتْعَؿُؾقَن َظؾِقٌؿ )41َوَمِعٍغ ) ـَ افطَّق َبوِت َواْظَؿُؾقا َصوحِلً ُؾقا ِم ـُ ُشُؾ  َو افرُّ ًي 40( َيو َأهيُّ تُُؽْؿ ُأمَّ ( َوإِنَّ َهِذِه ُأمَّ

ُؼقِن )َواِحَدًة وَ  ُؽْؿ َؾوتَّ  .( 41َأَكو َربُّ

 

ُه َأَؾَل َتتَّ : قال تعالى -8 ـْ إِفٍَف َؽْرُ      ُؼقنَ َوَفَؼْد َأْرَشْؾـَو ُكقًحو إَِػ َؿْقِمِف َؾَؼوَل َيو َؿْقِم اْظُبُدوا اَّللََّ َمو فَُؽْؿ ِم

 .ٖٕآٌة 

 المعنى اإلجمالي:
كهك أاك الاشر الاانا اعد آدـ   نكحان  يذكر اهلل تعال  لااد  فا هذ  اآلي  أنا أرسؿ

  لفداي  الناس إل  لاادة اهلل كحد  ال شريؾ لا، كأال يتخذكا آلف  أخرل كالتا انتشرت فا
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اقكما، إذ قاؿ تعال : َٓ َيُغقَث َوَيُعقَق َوَكْنً َٓ ُشَقاًظو َو ا َو َٓ َتَذُرنَّ َودا تَُؽْؿ َو َٓ َتَذُرنَّ آَِلَ  َوَؿوُفقا 
 .( كيحضفـ لم  تركل اهلل ِّ:)نكح

 :َأَؾَل َتتَُّؼقنَ  :تحميل الفاصمة
( مضارع مرفكع اااكت النكف كالكاك فالؿ كالامم   ")أىفىة( الفمزة لةستففاـ، ك)ال( نافي ، )تىتَّريكفى

 .(ُ)مركؿ الركؿ"
 أف التركل االستففاـ مرركف االفعؿ المضارع الذم يحث لم  التادد كاالستمرار، كهذا يدؿ لم  

 تحتاج دااما إل  التادد.
 مناسبة الفاصمة:
لفداي  قكما مما هـ فيا مف الكفر كالضةؿ، كأمر  لفـ اأف  إرسالا نكح  لما ايف 

ليايف أنفـ اعد هذا اإلنذار كالتذكير  َأَؾَل َتتَُّؼقنَ  يعادكا اهلل كحد  ، ناسب أف تأتا الفاصم  اركلا:
 الكفر كلاادة ا كااف. اآيات اهلل الزالكا لم 

َؾ َظَؾقُْؽْؿ َوفَ  :قال تعالى -ٜ َّٓ َبَؼٌ ِمْثُؾُؽْؿ ُيِريُد َأْن َيَتَػضَّ ـْ َؿْقِمِف َمو َهَذا إِ َػُروا ِم ـَ ـَ        ْق َؾَؼوَل ادَََْلُ افَِّذي

فِ  َوَّ ْٕ ـَو ا
َذا ِِف آَبوئِ َْكَزَل َمَلئَِؽًي َمو َشِؿْعـَو ِْبَ َٕ بَُّصقا بِِف َحتَّك 13َغ )َصوَء اَّللَُّ  َّٓ َرُجٌؾ بِِف ِجـٌَّي َؾَسَ

( إِْن ُهَق إِ

ُبقِن )14ِحٍغ ) ذَّ ـَ ِِّن بََِم   .ٕٙ-ٕٗآٌة(15( َؿوَل َرب  اْكُِصْ

 المعنى المغوي:
: تكمؼ الفضؿ كطماا، كالفضؿ أصما الزيادة اـ شاع فا زيادة الشرؼ كالرفع ، أم يريد  ؿي "التَّفىضُّ

 .ةؿنا نسافـ كمفـ إل  الضؿ الناس  أف يككف أفض
: التكقؼ لف لمؿ يراد لمما كالتريث فيا انتظارا لما قد يغنا لف العمؿ أك انتظارا لفرص   التَّرىاُّصي

 المفعكؿ االااء التا ها  لل إتمكف مف إيرالا لم  أترف كيفي  لنااحا، كهك فعؿ قاصر يتعد
تراص اساب مدخكؿ الااء. كالمراد: اساب ما يطرأ لمتعدي  كمعناها السااي ، أم كاف تراص الم

 .(ِ)"أحكاؿ فلميا م
 المعنى اإلجمالي:

، كما الذم دلاهـ إل  يايف اهلل تعال  فا هذ  اآلي  التراضات الكفار لم  سيدنا نكح 
  تكذياا كلدـ اإليماف اا، كها أسااب تدؿ لم  قم  لركلفـ، كتماديفـ فا الكفر كالضةؿ، كمف هذ

 اب: أنا اشر مامفـ، "يريد أف يطمب الفضؿ لم  قكما كيتردمفـ اادلاء الرسال  مع ككناا سا
، كأنكركا رسال  لفـ لم  معاداتا  كا  راء لمميخاطايف لميا    اذلؾ إ ضااامامفـ، كصفك 

                                                 

 .ِّٕ/صِج، لمدلاس إلراب الررآف، (ُ)
 .ْْ ،ِْ/صُٖج، الاف لاشكر التحرير كالتنكير، (ِ)
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نما قيؿ  الاشر لم  اإلطةؽ، كقالكا لك شاء اهلل تعال  إرساؿ الرسكؿ  رسؿ رسة مف المةاك  كا 
المففكـ مف  ساؿاإلر  زؿ  ف إرساؿ المةاك  ال يككف إال اطريؽ اإلنزاؿ فمفعكؿ المشيا  مطمؽ ن

   كما كرمك  االانكف ففك لذلؾ يركؿ ما يركؿ فاحتممك  كاصاركا لميا كانتظركا لعما يفيؽ الاكاب، 
  اافـ لميا ، كقد ااء الرد الناكم لم  ادلاءاتفـ اأف ينصر  اهلل لميفـ كلم  افتر (ُ)ا فيا"مم

 كتكذيافـ إيا .
ُبقنِ  :تحميل الفاصمة ذَّ ـَ ِِّن بََِم   :َؿوَل َرب  اْكُِصْ

"كةـ مستأنؼ مسكؽ لطمب االنتصاؼ منفـ كاالنتصار لميفـ مف راا اعد أف ياس مف إيمانفـ، 
ك)رب( منادل مضاؼ إل  ياء المتكمـ المحذكف ، ك)انصرنا( فعؿ أمر كالفالؿ مستتر كالنكف 

  كالياء مفعكؿ اا، كالااء حرؼ ار، كما مصدري  مؤكل  مع الفعؿ اعدها امصدر ماركر لمكقاي
االااء أم اساب تكذيافـ إيام فالااء لمسااي . كياكز أف تككف لمادؿ ،أم انصرنا ادؿ تكذيافـ 

 .(ِ)"إيام، كما تركؿ هذا اذاؾ أم ادؿ ذاؾ كمكانا، كالاار كالماركر متعمراف اانصرنا
 فعمي  المتضمن  معن  الطمب، كتدؿ لم  طمب النصرة كالرااء.الامم  ال 

 مناسبة الفاصمة:
لنايفـ، كايف أف هذا التكذيب ما هك  قكـ نكح  كاراء لما ذكر اهلل تعال  أسااب تكذيب

إال دليؿ لم  لنادهـ، كتماديفـ فا الااطؿ، ك ياب الحؽ لف لركلفـ، أك أنفـ ادلكا اتااع آااافـ، 
هلل ، ففا نتيا  لما القا  ناا الفاصم  ردا لم  ادلاءاتفـ، ككفرهـ ارسال  نكح كلذلؾ ااءت ا

، كنتيا  لشدة صار  لميفـ فرد لاث فيفـ تسعماا  كخمسيف لاما، لـ يؤمف منفـ مف التكذيب كالصد
 إال الرميؿ.

ـْ َؾَلْوَحْقـَو إَِفْقِف َأِن اْصـَِع اْفُػْؾَؽ بَِلْظقُـِـَو َووَ  : قال تعالى -ٓٔ ْحقِـَو َؾنَِذا َجوَء َأْمُرَكو َوَؾوَر افتَّـُّقُر َؾوْشُؾْؽ ؾِقَفو ِم

ـَ َطَؾُؿق وضِْبـِل ِِف افَِّذي َٓ َُّتَ ـْ َشبََؼ َظَؾقِْف اْفَؼْقُل ِمـُْفْؿ َو َّٓ َم ؾ  َزْوَجْغِ اْثـَْغِ َوَأْهَؾَؽ إِ ُْؿ ُمْغَرُؿقنَ ـُ  ا إَِّنَّ

 .7ٕآٌة 

 المعنى المغوي:
 .السفين "الفمؾ: 

 .األيننا: احفظنا كرلايتنا
 .ككحينا: أمرنا

 .فار: ناع
 .التنكر: مكاف خاز الخااز، أك كاا ا رض

                                                 

 .َُّ/صٔج،  اا السعكد إرشاد العرؿ السميـ، :انظر (ُ)
 .َٔٓ/صٔج، لمدركيش إلراب الررآف كايانا، (ِ)
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( يككف قاصر  مىؾى        :ن  دخؿ كمتعديا امعن  أدخؿ كمنا قكلا تعالعما ا"فىاٍسميٍؾ أدخؿ، كفعؿ )سى
َمو َشَؾَؽُؽْؿ ِِف َشَؼر  :المدار(ِْ). 

: اسـ لكؿ شا ٍكجي  (ُ)ا."م  اعما شفعا فا حالي آخر متصؿ اا احيث لا شاء ءالزَّ
 .(ِ)ساؽ لميا الركؿ: مف قض  لميا الركؿ مف اهلل افةكا"

 المعنى اإلجمالي:
أف يصنع سفين  لظيم  ايد ، كذلؾ اعد ما  أمر نايا نكح  تايف هذ  اآلي  أف اهلل 

ظ اذكر الحياة السميم  كا يعاد ذرها رآ  مف تكذيب قكما لا،"كها الكسيم  لمنااة مف الطكفاف كلحف
 .(ّ)مف اديد"

اـ طمأنا ساحانا اأنا سكؼ يحفظا مف أذل المشركيف كيسالد  فا اناء تمؾ السفين ، 
، فإذا أزفت اآلزف " كااء كقت إنزاؿ العذاب فأدخؿ فا هذ  السفين  مف كؿ صنؼ َوَوْحقِـَو اركلا:

نسؿ ذلؾ الحيكاف، كاحمؿ أهمؾ المؤمنيف، كال تسألنا  مف الحيكاف زكايف ذكر كأنا ، كا ال ينرطع
 .(ْ)الشفال  فا الظالميف،  نا قضيت افةكفـ"

ُْؿ ُمْغَرُؿقنَ  :تحميل الفاصمة ـَ َطَؾُؿقا إَِّنَّ وضِْبـِل ِِف افَِّذي َٓ َُّتَ  :َو
  أنت، ")الكاك( لاطف ، ك)ال( ناهي ، ك)تخاطانا( فعؿ مضارع مازكـ اة، كالفالؿ مستتر تردير 

ك)النكف( لمكقاي ، ك)الياء( مفعكؿ اا ،ك)فا الذيف( متعمراف اتخاطانا أم اترؾ إهةكفـ كذلؾ اعد 
أف لزمتفـ الحا  الاالغ ، كاعد أف أمم  لفـ الدهر المتطاكؿ، لـ ياؽ إال أف ياعمكا لارة لممعتاريف، 

ف كاسمفا كامم  )ظممكا( صم ، كامم  )إنفـ مغرقكف( تعميؿ لمنفا لف المخاطا   اشأنفـ، كا 
 .(ٓ)كخارها"
 .الامم  الفعمي  المرترن  اة النافي  لتدؿ لم  أف ا مر محسكـ، كال مااؿ لمنراش 

 مناسبة الفاصمة:
لراضفـ لف الحؽ، كأمر اهلل  ااناء  لما ااء الكقت إلنزاؿ العذاب اركـ نكح اعد كفرهـ كا 

هةؾ مف كفر، كلذلؾ  كر كأنا ، يايف اهلل سفين  الطكفاف كحمؿ المؤمنيف فيفا، كالحيكانات ذ
ُْؿ ُمْغَرُؿقنَ ناسب أف تأتا الفاصم :  ـَ َطَؾُؿقا إَِّنَّ وضِْبـِل ِِف افَِّذي َٓ َُّتَ ليايف ساحانا أف أمر  قد نفذ  َو

 فيفـ،  نفـ هالككف ال محال ، كال شفال   حد منفـ  نفـ استنفذكا كؿ الفرص المتاح  إليمانفـ.
                                                 

 .ْٔص/ُٖج ،التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ُ)
 .ِّ/صُٖج، التفسير المنير، لكها  الزحيما (ِ)
 .ِْٓٔ/صُٖ/جْمج ،فا ظةؿ الررآف، سيد قطب (ّ)
 .ْٕٖ/صِج، كة التفاسير، لمحمد لم  الصااكناصف (ْ)
 .َٕٓ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ٓ)
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وكَ  :ىقال تعال -ٕٔ ْؿُد َّللَِِّ افَِّذي َكجَّ ـْ َمَعَؽ َظَذ اْفُػْؾِؽ َؾُؼِؾ احْلَ ًَ َوَم ًَ َأْك ـَ اْفَؼْقِم َؾنَِذا اْشَتَقْي و ِم

ًَ َخْرُ اْدُـِْزفِغَ 17)افظَّودِِغَ  و َوَأْك ـً ًٓ ُمَبوَر  .9ٕ-8ٕآٌة  ( َوُؿْؾ َرب  َأْكِزْفـِل ُمـَْز

 المعنى المغوي:
 .(ُ)كلمكتاستكيت: التدلت 
 المعنى اإلجمالي:

اعد انتفاء الطكفاف كالتداؿ السفين  لم  أرض النااة، أمر اهلل تاارؾ كتعال  لااد  أف 
 .(ِ)يحمدك  ساحانا لم  تخميصا لفـ مف الركـ الظالميف، كذلؾ اإهةكفـ كا  راقفـ

ًَ َخْرُ  كقكلا تعال : و َوَأْك ـً ًٓ ُمَبوَر " هك تمريف لنكح اتمؾ الدلكة   اْدُـِْزفِغَ َوُؿْؾ َرب  َأْكِزْفـِل ُمـَْز
الماارك  التا يدلك افا راا، كهك فا طريؽ العكدة إل  اليااس ، اعد أف تنفا السفين  دكرتفا لم  

 .(ّ)مف المكاف الذم شفد فيا لناد قكما" خيران  ظفر هذا الطكفاف حت  يفيئ اهلل لا مكانان 
ًَ َخْرُ اتحميل الفاصمة:   :ْدُـِْزفِغَ َوَأْك

( مضاؼ إليا ماركر االياء كالامم  فا  ٍنًزًليفى ( خار، )اٍلمي ٍيري ( الكاك حالي ، )أنت( ماتدأ، )خى ")كىأىٍنتى
 .(ْ)"محؿ نصب حاؿ

 . الامم  اإلسمي  تدؿ لم  االستررار كالااكت، كأف هذ  الصف  ااات  هلل تاارؾ كتعال 
 مناسبة الفاصمة:

كمف معا لم  السفين  ، ككيؼ هيأ اهلل  لذم تكصؿ إليا نكح اعد اياف طريؽ النااة ا
تعال  ا سااب لتسترر السفين  فا مكاف سيتـ فيا أمر لظيـ، ككيؼ أمر نايا أف يحمد  لم  تمؾ 

ًَ َخْرُ اْدُـِْزفِغَ النعم ، ناسب أف تأتا الفاصم  اركلا:   لتناا لم  كاكب الاناء لم  اهلل  َوَأْك
ف كاف فا السراء ألظـ كأشد تاايتا.فا السراء ك   فا الضراء، كا 

ـَّو َدُْبتَؾِغَ  : قال تعالى -ٕٔ ـُ َيوٍت َوإِْن  َٔ  .ٖٓآٌة إِنَّ ِِف َذفَِؽ 
 المعنى المغوي:

ءي: افتعاؿ مف الاةء، كصيغ  االفتعاؿ هنا لمماالغ  كالاة  .(ٓ)"ارء االختا"ااًلٍاًتةى
 

                                                 

 .ِّ/صُٖج، التفسير المنير، لكها  الزحيما (ُ)
 .َٖ/صُِ/جٔمج ،ررطااالاامع  حكاـ الررآف، لم (ِ)
 .ُُُّ/صُٖ/جٓمج ،، لعاد الكريـ الخطيبالتفسير الررآنا لمررآف (ّ)
 .ِّٖ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ْ)
 .َُٕ/صُج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ٓ)
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 المعنى اإلجمالي:
َيوٍت  :  ما مر فا قص  نكح لميا السةـ كمااؿ، فركلاتكضح هذ  اآلي َٔ "أم  إِنَّ ِِف َذفَِؽ 

هةؾ الكافريف دالالت لم  كماؿ قدرة اهلل تعال  كأنا ينصر أناياء ، كيفمؾ  فا أمر نكح كالسفين  كا 
ألداءهـ، كما كنا إال ماتميف لألمـ قامكـ فنرسؿ الرسؿ إليفـ ليظفر المطيع كالعاصا فيظفر 

 .(ُ)ممةاك  حالفـ ال أف يستاد الرب لمما"ل
ـَّو َدُْبَتؾِغَ  :تحميل الفاصمة ـُ َيوٍت َوإِْن  َٔ  :إِنَّ ِِف َذفَِؽ 

"الامم  مستأنف  مسكق  لتعميؿ ما ذكر، ك)إف( حرؼ مشاا االفعؿ، ك)فا ذلؾ( خارها المردـ 
  كالغالب إهمالفا، ك)كنا( كاف ك)آليات( الةـ المزحمر  كآيات اسـ إٌف، ك)إف( مخفف  مف الاريم

كاسمفا كالةـ الفارق ، ك)ماتميف( خار كنا، كياكز أف يككف اسمفا ضمير الشأف كالامم  خارها 
 .(ِ)"كياكز أف تككف إف نافي  كالةـ امعن  إال

  ، الامم  اإلسمي  المؤكدة اأف تؤكد لم  أف اهلل تعال  ياعث الدالاؿ كالعار لياتما لااد   
 ر كالشر.االخي

 مناسبة الفاصمة:
كما كاف مف أمر قكما كهةكفـ كنااتا كمف معا  اعد أف ذكر اهلل قص  سيدنا نكح 

ـَّو   مف الطكفاف كانااا لم  رب العااد، ناسب أف تأتا الفاصم  اركلا: ـُ َيوٍت َوإِْن  َٔ إِنَّ ِِف َذفَِؽ 

مات ها تأكيد لم  إمفاؿ الاشر قاؿ إنزاؿ ليناا ساحانا لم  أف هذ  الدالالت كالعة َدُْبَتؾِغَ 
ـَ فَِئلَّ   :العذاب افـ، كأنا يرسؿ الرسؿ ليككنكا حا  لميفـ، حيث قاؿ تعال  ـَ َوُمـِْذِري ي ِ ُرُشًل ُمبَؼ 

ُشؾ ٌي َبْعَد افرُّ  .(ُٓٔ)النساء: َيُؽقَن فِؾـَّوِس َظَذ اَّللَِّ ُحجَّ
ـْ َبعْ  :قال تعالى -ٖٔ ـَ )ُثؿَّ َأْكَشْلكو ِم ( َؾَلْرَشْؾـو ؾِقِفْؿ َرُشقًٓ ِمـُْفْؿ َأِن اْظُبُدوا اَّللََّ مو َفُؽْؿ 20ِدِهْؿ َؿْركوً آَخِري

ُه َأَؾل َتتَُّؼقَن ) ـْ إِفٍف َؽْرُ  .ٕٖ-ٖٔآٌة  (21ِم

 المعنى اإلجمالي:
 فيركؿ يايف اهلل تاارؾ كتعال  تعاقب ا قكاـ، كيايف كفرهـ كشركفـ ااهلل كلاادتا  ير ،

، فإنفـ كانكا ساحانا:"اـ أكادنا مف اعد قـك نكح المفمكيف قكما آخريف، هـ قايم  لاد قكـ هكد 
     ، فأرسؿ اهلل تعال  فيفـ رسكال منفـ، فدلاهـ إل  لاادة اهلل كحد  مستخمفيف اعد قكـ نكح 

افكف لذاب اهلل ال شريؾ لا، فكذاك  كخالفك ، كرفضكا اتاالا، فراؿ لفـ: أفة تتركف؟! أم أال تخ
  د الذم ال شريؾ ػػػػد ا حػػػػػادة ال يستحرفا إال اهلل الكاحػػػػػر  مف ا كااف كا صناـ، فإف العاػػػػاعاادتكـ  ي

                                                 

 .ُٖ/صُِ/جٔمج، الاامع  حكاـ الررآف، لمررطاا (ُ)
 .َٗٓ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ِ)
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 .(ُ)كال ند كال نظير لا"
 :َأَؾَل َتتَُّؼقنَ  :(ٕ)تحميل الفاصمة

 . استففاـ إخاارم الغرض منا حافـ لم  التركل، كلاادة اهلل تعال 
 ناسبة الفاصمة:م

لما نفذ أمر اهلل فا ا مـ الغاارة الذيف كذاكا الرسؿ، كاريت الفا  المؤمن ، كظفر منفا مف 
يشرؾ ااهلل، كاف الاد مف إرساؿ الرسؿ لميفـ السةـ، كلذلؾ ناسب أف تأتا الفاصم  االحث لم  

 التركل كالدلكة إليفا، كنتيا  لدلكة الرسؿ.
ْكقو مو هذا َوؿوَل اْدَََلُ  :قال تعالى -ٗٔ قوِة افدُّ ِخَرِة َوَأْتَرْؾـوُهْؿ ِِف احْلَ ْٔ ُبقا بِؾِؼوِء ا ذَّ ـَ َػُروا َو ـَ ـَ  ـْ َؿْقِمِف افَِّذي  ِم

ُبقَن ) َّو َتْؼَ ُب ِِم ُؾقَن ِمـُْف َوَيْؼَ ـُ َّو َتْل ُؾ ِِم ـُ ـْ َأَضْعُتْؿ َبَؼًا ِمْثَؾُؽْؿ إِكَّ 22إَِّٓ َبَؼٌ ِمْثُؾُؽْؿ َيْل
ُؽْؿ إِذًا ( َوَفئِ

وَن )  .ٖٗ-ٖٖآٌة (23َْلوِهُ

 المعنى المغوي:
 .(ّ)"أترفناهـ: أم أنعمنا لميفـ االماؿ كسع  العيش"

 المعنى اإلجمالي:
يتتااع نزكؿ الرسؿ كا ناياء، كتتكرر الصكرة ذاتفا، فالرسكؿ يدلك لعاادة إلا كاحد ال 

اعض مركالت الرـك  اأنزؿ اهلل، "كتمؾ ه إيمانفـ اما شريؾ لا، كا قكاـ لم  تكذيافـ لرسمفـ كلدـ
 التا استرامكا افا دلكة رسكلفـ لفـ، إل  اإليماف ااهلل، فحاتفـ أنا اشرا مامفـ، فمـ فضؿ لميفـ؟

ْكقو كف  قكلا تعال :  قوِة افدُّ ِخَرِة َوَأْتَرْؾـوُهْؿ ِِف احْلَ ْٔ ُبقا بِؾِؼوِء ا ذَّ ـَ َػُروا َو ـَ ـَ  ٍفناهي افَِّذي ( لم  لطؼ )أىٍترى ـٍ
التكذيب كالكفر إشارة إل  أف نعـ اهلل التا نعمفـ افا كأترففـ االتنعـ فيفا كانت لندهـ لدال لمكفر 
كالتكذيب.. ككأف ذلؾ صف  مف صفاتفـ إل  اانب الكفر كالتكذيب. أم كفركا ككذاكا امراء اآلخرة، 

كا أف يؤمنكا لاشر مامفـ، كلدكا كاحدكا انعمنا التا أترفناهـ افا، ككذاكا االرسكؿ الذم ااءهـ، كأا
 .(ْ)هذا خسرانا كاةء لميفـ"

وَن  :تحميل الفاصمة ُؽْؿ إِذًا َْلوِهُ ـْ َأَضْعتُْؿ َبَؼًا ِمثَْؾُؽْؿ إِكَّ
 :َوَفئِ

")الكاك( لاطف ، ك)الةـ( مكطا  لمرسـ، ك)إف( شرطي ، ك)أطعتـ( فعؿ كفالؿ كهك فا محؿ اـز 
ف كاسمفا كالةـ المزحمر ، ك)خاسركف( خارها، فعؿ الشرط، ك)اشرا( مفعكؿ ا ا، ك)مامكـ( صف ، كا 

                                                 

 .ُٖٖٔ/صِج، التفسير الكسيط، لمزحيما (ُ)
 .ََِ، صِّآي   :انظر (ِ)
 .ُٔٓ/صّج، أيسر التفاسير، لمازاارم (ّ)
 .ُُّٓ/صٗج، لعاد الكريـ الخطيب ،ر اتصرؼ: التفسير الررآنا لمررآفانظ (ْ)
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نما ها إذا الشرطي  حذفت اممتفا التا تضاؼ  ك)إذف(: هذ  ليست ها الناصا  لمفعؿ المضارع كا 
كلكض لنفا التنكيف كما فا يكماذ كلفذا ال يختص دخكلفا لم  المضارع اؿ تدخؿ لم  الماضا 

 .(ُ)كلم  االسـ"
 لفعمي  المصدرة اإف الشرطي ، كالمؤكدة اةـ الرسـ، تدؿ تحرؽ خسارتفـ إذا أطالكا الامم  ا

 الناا المرسؿ.
 مناسبة الفاصمة:

كما ايف اهلل تعال  تكذيافـ لمرسؿ، كاما ااءكا اا مف الحؽ المايف الذم ال شؾ فيا، ناسب 
اتكذيب الرسؿ كرساالتفـ، أف تأتا الفاصم  مؤكدة لتكذيافـ كاعدهـ لف الحؽ، ففـ راطكا الخسارة 

 كنسكا أف الخسارة ها فا الاعد لف الحؽ، كاتااع الفكل.
ُؽْؿ ُُمَْرُجقَن ) :قال تعالى -٘ٔ ـُْتْؿ ُترابًو َوِظظومًو َأكَّ ـُ ُؽْؿ إِذا ِمتُّْؿ َو ْؿ َأكَّ ـُ ( َهْقفوَت َهْقفوَت دِو 24َأَيِعُد

ْكقو 25ُتقَظُدوَن ) ـُ بَِؿبُْعقثَِغ )( إِْن ِهَل إَِّٓ َحقوُتـَو افدُّ ( إِْن ُهَق إَِّٓ َرُجٌؾ اْؾَسى 26َكُؿقُت َوَكْحقو َومو َكْح

ـُ َفُف بُِؿْمِمـَِغ  ِذبوً َومو َكْح ـَ  .8ٖ-ٖ٘آٌة  (27)َظَذ اَّللَِّ 

 المعنى المغوي:
 ."هيفات: اسـ فعؿ لمماضا مف الاعد

 .(ِ)"رفيا لممخا ااًلٍفًترىاءي: االختةؽ. كهك الكذب الذم ال شاف 
 المعنى اإلجمالي:

 إتااعيستمر كةـ المشركيف، كتحميةتفـ لشركفـ، كترديـ ا سااب التا تدلكهـ إل  لدـ 
اعيد اعيد ما يعدكـ اا مف الاعث اعد أف تمزقتـ ككنتـ ترااا كلظاما الفدل، ففاهـ يركلكف لاعضفـ "

 (.ّ)فنظركا نظرا قاصرا كرأكا هذا االنسا  إل  قدرهـ  ير ممكف"
فأنكركا قدرتا لم  إحياء المكت  كلازك   اي   -تعال  اهلل-"فراسكا قدرة الخالؽ اردرهـ 

التعايز كنسكا خمرفـ أكؿ مرة كأف الذم أنشأهـ مف العدـ فإلادتا لفـ اعد الام  أهكف لميا 
 ككةهما هيف لديا فمـ ال ينكركف أكؿ خمرفـ كيكااركف المحسكسات كيركلكف إننا لـ نزؿ مكاكديف

. (ْ)حت  يسمـ لفـ إنكارهـ لماعث كينترمكا معفـ إل  االحتااج لم  إااات كاكد الخالؽ العظيـ؟"
"كأما هذا الراؿ  كااإلضاف  إل  ما ساؽ، ااءكا اساب آخر يدلكهـ إل  الكفر االناا المرسؿ فرالكا:
ااات الاعث فما هك إال راؿ اختمؽ لم  اهلل ا كاذيب، كادل    أنا رسكؿ اهلل، الذم يدل  الناكة كا 

                                                 

 .َُٓ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ُ)
 .ٕٓ-ٓٓ/صُٖج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ِ)
 .ُٓٓ/صُج، تيسير الكريـ الرحمف، لمسعدم (ّ)
 .ُٓٓ/صُج، تيسير الكريـ الرحمف، لمسعدم (ْ)
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 .(ُ)كما نحف لا امؤمنيف كال يمكف أف نصدقا اميعا فا دلكا "
ـُ فَُف بُِؿْمِمـَِغ  :تحميل الفاصمة  :َومو َكْح

")ما( نافي  حاازي ، ك)نحف( اسمفا، ك)لا( متعمراف امؤمنيف، ك)مؤمنيف( محما الرريب ماركر 
 .(ِ)االااء الزاادة كمحما الاعيد خار ما"

 اإليماف دـعا، تدؿ لم  ااكتفـ لم  مكقففـ سمي  المساكق  اة النافي م  االالام. 
 مناسبة الفاصمة:

لما ذكر اهلل تاارؾ كتعال  أسااب المشركيف فا لدـ إيمانفـ، كاقتداافـ اآااافـ فا تكذيب 
ؿ الرسؿ، ففـ ادلكا نفس ا سااب، كلذلؾ ناسب أف تأتا الفاصم  مؤكدة لعدـ إيمانفـ، حيث قا

ـُ َفُف بُِؿْمِمـِغتعال :  ، ففـ ينفكف نفيا قاطعا أف يصدقكا فرط الناا اما ااء اا كليس أف  ََومو َكْح
 .يتاعك 
ُبقِن ):قال تعالى -ٙٔ ذَّ ـَ ِِّن بََِم  َـّ َكوِدِمَغ )28َؿوَل َرب  اْكُِصْ قَْحُي 31(َؿوَل َظَمَّ َؿؾِقٍؾ َفقُْصبُِح ُؿ افصَّ ( َؾَلَخَذِْتُ

ؼ  ؾَ   .ٔٗ-9ٖآٌة  (30َجَعْؾـَوُهْؿ ُؽَثوًء َؾبُْعًدا فِْؾَؼْقِم افظَّودَِِغ )بِوحْلَ

 المعنى المغوي:
 " ااء: الغااء هك العشب إذا ياس، ك ااء السيؿ: ما يحمما مف الحشيش كالرصب اليااس كنحك .

 .(ّ)": هةكان اعدان 
 .(ْ)"الصيح : الصكت الشديد"

 المعنى اإلجمالي:
نايا لم  ما القا  مف تكذيب قكما لا، فااء الدلاء الناكم الذم يدؿ  يايف اهلل تعال  رد

لم  أنا ال  ن  لمناا كال لغير  لف راا،أ، ينصر  لم  قكما،  نا نعـ المكل  كنعـ النصير، كهك 
َـّ َكوِدِمغَ المطمع لم  ا حكاؿ كا فعاؿ، اـ ااءت هذ  اآلي     مف اهلل استااا َؿوَل َظَمَّ َؿؾِقٍؾ َفقُْصبُِح

   لنايا اعد أف طمب منا النصرة لم  الركـ الكافريف، كهذا دليؿ لم  أف اهلل سريع االستااا
لعااد  المؤمنيف،" فطمأنا راا إل  أنفـ اعد زمف قريب سيندمكف لم  تكذيافـ لا، كذلؾ لند 

 .(ٓ)معاينتفـ لمعذاب الذم سيحؿ افـ"
                                                 

 .ِٓٔ/صِلحاازم، ج التفسير الكاضح، (ُ)
 .ُٓٓ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ِ)
 .ّٕٖ/صِج، لمصااكنا صفكة التفاسير، (ّ)
 .ُْ/صُٖج، التفسير المنير، لكها  الزحيما (ْ)
 .ّٔ،صٓج، العرؿ السميـ،  اا السعكدإرشاد  (ٓ)
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لف العذاب    إال ها كيمكف أف تككف ماازان فأخذتفـ الصيح " التا كأنفا لركتفا ال صيح
    ب لفـ، الذم ال تمكف مدافعتا لفـ، كال  حد ػػػذاب الذم أكاػػػػت مف العػػػػر الاااػػػػؾ اا مػػػػػؿ، كذلػػػػالفاا

 .(ُ) ير اهلل"
رهـ : "إشارة إل  أف ما خمفا الاةء الكاقع افـ مف ذكاتفـ كدياَؾَجَعْؾـَوُهْؿ ُؽَثوءً كقكلا:

كأمكالفـ لـ يكف إال ترااا كحطاما أشاا االغااء الذم يحمما السيؿ فا اندفالا مما ياد  فا طريرا 
 .(ِ)مف مخمفات ا شياء التا ال يمتفت إليفا أحد"

 الفدل. إتاالفـاـ ختـ اآلي  االدلاء لميفـ االفةؾ، ككسمفـ االظمـ لظممفـ أنفسفـ اعدـ 
 :َؼْقِم افظَّودِِغَ َؾُبْعًدا فِؾْ  :تحميل الفاصمة

مف المفظ افعما ففك مفعكؿ مطمؽ لفعؿ محذكؼ  ( مصدر يذكر ادالن ")الفاء( حرؼ لطؼ، ك)اعدان 
، كال تتعمؽ اا ، ك)لمركـ( صف  لاعدان كااب اإلضمار  نا امعن  الدلاء لميفـ كا صؿ اعدكا اعدان 

ككضع الظاهر مكضع المضمر   نا ال يحفظ حذؼ هذ  الةـ ككصكؿ المصدر إل  ماركرها الات 
 .(ّ)"لمتعميؿ
 الامم  الفعمي  المحذكف  الفعؿ تدؿ لم  االستمرار كالتادد، أم استمرار الدلاء لميفـ االاعد. 

 مناسبة الفاصمة:
لما استااب اهلل تعال  لنايا اإنزاؿ العذاب االركـ الذيف كذاك  كاادلك ، ايف كيؼ كاف 

 َؾُبْعًدا فِْؾَؼْقِم افظَّودِِغَ ، كلذلؾ ناسب أف تأتا الفاصم :يككنكا أادان  لاقاتفـ كما حؿ افـ، ككأنفـ لـ
لتايف الذل  كالمفان  كاالحترار الذم صاركا لميا اكفرهـ كصدهـ لف سايؿ اهلل، كلتايف سكء العاقا  

ـَ التا كانكا لميفا ليككنكا لظ  كلارة لغيرهـ، قاؿ تعال : ـْ 
 وُكقا َأْكُػَسُفْؿ َيظْؾُِؿقنَ َوَمو َطَؾْؿـَوُهْؿ َوَفؽِ

 (.ُُٖ)النحؿ:
ـَ ) :قال تعالى -ٚٔ ـْ َبْعِدِهْؿ ُؿُروًكو آَخِري ٍي َأَجَؾَفو َوَمو َيْسَتْلِخُروَن )31ُثؿَّ َأْكَشْلَكو ِم ـْ ُأمَّ ( 32( َمو َتْسبُِؼ ِم

بُ  ذَّ ـَ و  ًي َرُشقَُلَ ؾَّ َمو َجوَء ُأمَّ ـُ ى  ٌَ َؾُبْعًدا ُثؿَّ َأْرَشْؾـَو ُرُشَؾـَو َتْسَ قُه َؾَلْتَبْعـَو َبْعَضُفْؿ َبْعًضو َوَجَعْؾـَوُهْؿ َأَحودِي

َٓ ُيْمِمـُقَن )  .ٗٗ-ٕٗآٌة(33فَِؼْقٍم 

 المعنى المغوي:
 .(ْ)تترا: تتااع

                                                 

 .ّٔ/صٓمج، لمارالا نظـ الدرر، (ُ)
 .ُُّٕ/صُٖ/جٓمج، لعاد الكريـ الخطيب التفسير الررآنا لمررآف، (ِ)
 .ُٓٓ/ ٔج، لمدركيش إلراب الررآف كايانا، (ّ)
 .ْٕٖ/صِج، صفكة التفاسير، لمصااكنا (ْ)
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 المعنى اإلجمالي:
تتحدث هذ  اآليات لف تتااع نشأة الخمؽ، كأف اهلل تعال  يخمؽ الخمؽ ليستر ذكر اهلل 

كحيف، كأنا سكؼ تأتا أم  مكحدة ااهلل تعال . فساحانا "اعد أف أهمؾ اهلل قـك  تعال  فا كؿ كقت
لاد، كقكـ امكد، خمؽ مف اعدهـ أمما أخرل كايرة، ااء اعضفا إار اعض.. فكاف لكؿ أم  ميرات 

أم  قاؿ الكقت المردر لميةدها،  تااءلميةدها كمفمكفا، تماما كميرات مكلد اإلنساف كمفمكا.. ال 
 .(ُ)ستأخر لنا"كال ت

أنا لـ يتكقؼ لف إرساؿ الرسؿ لميفـ السةـ لفداي  لااد  إل  الطريؽ  اـ يايف اهلل 
الركيـ، "كيايف أنا كمما ااء أم  االتكاليؼ كالشرااع المختمف  كذاك  كسمككا فا ذلؾ كؿ مسمؾ، فأتاع 

 الناس ليككنكا اذلؾ لارةن  يتداكلفا اهلل اعضفـ االفةؾ إار اعض حيف كذاكا رسما، كاعمفـ أخااران 
ٍق .قاؿ تعال :(ِ)لغيرهـ" ؾَّ ُِمَزَّ ـُ ْؿـَوُهْؿ  ٌَ َوَمزَّ  (.ُٗ)ساأ:  َؾَجَعْؾـَوُهْؿ َأَحوِدي

افذ  ا مـ التا همكت  د مف ال يؤمف ااهلل مف ا قكاـ الحاضرة أك المرام ، كلارةن " اـ هدٌ 
 .(ّ)اعذاب اهلل"

 :َٓ ُيْمِمـُقنَ  َؾُبْعًدا فَِؼْقمٍ  :تحميل الفاصمة
( تردـ  كهذا دلاءه  ( مصدر لفعؿ محذكؼ أم اعدكا اعدان ")الفاء( استانافي ، ك)اعدان  لميفـ ك)لرـك

" الركؿ فا هذ  الةـ فا اآلي  الساار  كامم  )ال يؤمنكف( صف ه   .(ْ)لرـك
 ميفـ االاعد.الامم  الفعمي  المحذكف  الفعؿ تدؿ لم  االستمرار كالتادد، أم استمرار الدلاء ل 

 مناسبة الفاصمة:
إرساؿ الرسؿ إل  كؿ ا قكاـ، كلدـ إتااع أك إيماف هؤالء ا قكاـ افـ، كاتخاذهـ  ف لما ايَّ 

مف اإليماف ااهلل تعال  فمـ يؤمنكا، كلـ يشارككا فا الصد لف سايؿ اهلل، كلذلؾ ناسب  رافضا مكقفان 
َٓ  أف تأتا الفاصم  اركلا: لميفـ لغمكهـ فا الكفر، كتااكز الحد فا  دلاءه  ُيْمِمـُقنَ  َؾُبْعًدا فَِؼْقٍم 

 الاعد لف ديف اهلل كلدـ اإليماف اما ااء اا الرسؿ لميفـ السةـ.
( إَِػ ؾِْرَظْقَن َوَمَؾئِِف 34ُثؿَّ َأْرَشْؾـَو ُمقَشك َوَأَخوُه َهوُروَن بِآَيوتِـَو َوُشْؾَطوٍن ُمبٍِغ ) : قال تعالى -ٛٔ

و وُكقا َؿْقًمو َظوفَِغ )َؾوْشَتْؽَزُ ـَ ـِ ِمثْؾِـَو َوَؿْقُمُفََم َفـَو َظوبُِدوَن )35ا َو ْي ـُ فَِبَؼَ و 36( َؾَؼوُفقا َأُكْمِم ُبقُُهَ ( َؾَؽذَّ

ـَ اْدُْفَؾؽَِغ )  .8ٗ-٘ٗآٌة(37َؾَؽوُكقا ِم

                                                 

 .ُُّٖ/صُٖ/جٓمج ،يبرآنا لمررآف، لعاد الكريـ الخطالتفسير الر (ُ)
 .ْٖ/صُٖج، التفسير المنير، لكها  الزحيما (ِ)
 .ُُّٗ/صُٖ،جٓمج، لكريـ الخطيبلعاد ا التفسير الررآنا لمررآف، (ّ)
 .ُٗٓ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ْ)
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 المعنى المغوي:
 .(ُ)"افرلكف كممات لم  ضا المَّا مكس  فانتفف"السمطاف المايف: الحا  الكاضح  التا لرن

 المعنى اإلجمالي:
لفداي  الناس إل  لاادة اهلل كحد  ال شريؾ لا،  كمكافو  يتتااع إرساؿ الرسؿ فا كؿ زمافو 

فيركؿ تعال  "اـ  ف اهلل لنا قص  سيدنا مكس  ككذلؾ يتتااع تكذيب ا مـ، كفا هذ  اآليات يايّْ 
ما مؤيديف اآياتنا يماف ااهلل، كأرسمناهأرسمنا مكس  كأخا  هاركف لفرلكف كمماا يدلكانفما له

 سمطاف مايف كهك أشرؼ المعازات كأقكاها.المؤيديف ااآليات ك   افكان ،المعازة
كقد حك  اهلل لف فرلكف كمماا أخص صفاتفـ كشاففـ الكاهي  التا دلتفـ إل  لدـ 

 إتااعا كأنفكا مف اإليماف، كفا هذا كما لارة كلظ   كل  ا لااب. أما صفاتفـ ففـ قـك استكارك 
يؤيد  التاريخالم  اانب مف الحضارة كالعز كالسمطاف كالعمـ كالعرفاف، كالكاقع  مكس ، ككانكا قكمان 

الشاف  الااني : كيؼ نؤمف امكس  كهاركف ك  نؤمف لاشريف مامنا؟! ذلؾ كما. أما شاففـ: فرالكا: كيؼ
كال يمكف أف يككنا  يركمكف االخدم  لنا، ايؿ الذيفكنسمـ لفما االزلام  كالريادة، كهـ مف انا إسرا

رسكليف مف لند اهلل، كترتب لم  ذلؾ أنفـ كانكا مف المفمكيف الذيف  رقكا فا اليـ، كناا مكس  
ـَ افـَّ  (ِ)كمف معا مف انا إسراايؿ المؤمنيف" ثِرًا ِم ـَ ـْ َخْؾَػَؽ آَيًي َوإِنَّ  َ

قَؽ بِبََدكَِؽ فِتَُؽقَن دِ وِس َؾوْفَقْقَم ُكـَج 

ـْ آيوتِـو فَغوؾُِؾقنَ   .(ِٗ)يكنس: َظ
ـَ اْدُْفَؾؽِغَ :تحميل الفاصمة و َؾَؽوُكقا ِم ُبقُُهَ  :َؾَؽذَّ

")الفاء( لاطف ، ك)كذاكهما( فعؿ كفالؿ كمفعكؿ اا، )فكانكا( لطؼ لم  كذاكهما، ككاف كاسمفا، 
 .(ّ)خارها" ك)مف المفمكيف(

 ةؾ اتكذيافـ كاعدهـ لف طريؽ الفدل.الامم  الفعمي  تدؿ لم  تحرؽ كقكع الف 
 مناسبة الفاصمة:

   لما أرسؿ اهلل تاارؾ كتعال  مكس  كهاركف إل  فرلكف، كدلا  إل  لاادة اهلل الكاحد 
         الفةؾ، كلذلؾ ناسب يحتمفـ إال التكذيب، كانت النتيا  الالرفار، هك كقكما، كما كاف من

بُ أف تأتا الفاصم  اركلا:  ـَ اْدُْفَؾؽِغَ َؾَؽذَّ و َؾَؽوُكقا ِم      لتدؿ لم  سرل  العراب الذم نالفـ  قُُهَ
 اراء تكذيافـ.

 
                                                 

 .ّٔ/صُٖج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ُ)
 .ر، ااختصإِٔ/صِج، التفسير الكاضح، لمحاازم (ِ)
 .َِٓ/صٔج ،إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ّ)
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َتُدونَ  :قال تعالى -ٜٔ ُفْؿ هَيْ  .9ٗآٌة  َوَفَؼْد آَتْقـَو ُمقَشك اْفؽَِتوَب َفَعؾَّ

 المعنى اإلجمالي:
س، يركؿ الرازم هذ  اآلي  تتحدث لف قص  ناا مف ا ناياء الذيف أرسمفـ اهلل لفداي  النا

االكتاب الذم هك التكراة ال لذلؾ  مكس   :" معنا  أنا ساحانا خصَّ (ُ)لف قكؿ الراضا نرةن 
 .(ِ)التكذيب لكف لكا يفتدكا اا فمما أصركا لم  الكفر مع الاياف العظيـ استحركا أف يفمككا"

ُفْؿ هَيْتَُدونَ تحميل الفاصمة:   :َفَعؾَّ
( لعؿ كاسمفا  ـٍ ( مضارع مرفكع كالكاك فالما كالامم  خار ")لىعىمَّفي كالامم  تعميؿ ال محؿ لفا، )يىٍفتىديكفى

 .(ّ)لعؿ كامم  اكاب الرسـ ال محؿ لفا"
 .الامم  تدؿ لم   استمرار رااء الفداي  منفـ 

 مناسبة الفاصمة:
االتكراة كاختصا افا، كأنفا معازتا لركما اعد هةؾ فرلكف،  د ساحانا مكس  لما أيَّ 

االتكراة إال  ف أنفـ ر ـ تأييد مكس  ليايّْ  لََعلَُّهْم َيْهَتُدونَ لذلؾ ناسب أف تأتا الفاصم  اركلا:ك 
 أنا يكاد مف قكما مف يكذب افا، كال يفتدم اما ااء فيفا مف تعاليـ تفدم إل  الطريؽ الركيـ.

ُف آَيًي َوآَوْيـَوُُهَ  :قال تعالى -ٕٓ ـَ َمْرَيَؿ َوُأمَّ  .ٓ٘آٌة و إَِػ َرْبَقةٍ َذاِت َؿَراٍر َوَمِعغٍ َوَجَعْؾـَو اْب

 المعنى المغوي:
 .(ْ)"مكاف أك ذم سمطافا ، أم االلتصاـ اما فيا منع "اإليكاء:

 المعنى اإلجمالي:
، حيث يركؿ تعال : "كاعمنا لرب ارص  ليس   مف قص  مكس   كاعد انتف  

ٍاكىةو( أم كاعمنا  تدؿ لم  كماؿ قص  مريـ كاانفا ليس  معازةن لظيم ن  ٍينىاهيمىآ إل  رى قدرتنا )كىآكى
مف أرض ايت المردس، قاؿ ااف لااس: الراكة المكاف المرتفع  منزلفما كمأكاهما ًإل  مكافو مرتفعو 

                                                 

الراضا لياض: هك الراضا لياض اف مكس  اف لياض اليحصاا، اإلماـ، العةم ، الحافظ ا كحد، شيخ  (ُ)
اإلسةـ، الراضا، أاك الفضؿ،ا ندلسا، اـ الساتا، المالكا. كلد: فا سن  ست كساعيف كأراع ماا . استاحر 

ألؼ، كسارت اتصانيفا الركااف، كاشتفر اسما فا اآلفاؽ، كلا الرضاء كلا خمس مف العمٍكـ، كامع، ك 
كاةاكف سن ، كاف هٌينا مف  ير ضعؼ، صمياا فا الحؽ، لا كتاب )الشفىا ًفا شرؼ الميٍصطىفى ( ، ككتاب 

تىٍرًرٍيب المسىالؾ فً  اًلؾ()تىٍرًتٍيب المدىارؾ كى ٍذهىب مى ة(. سير ألةـ الناةء، لمذهاا. ، ككتاب )العريدى ا ذكًر فيرىفىاء مى
 .ـ(ُٖٓٗ-قَُْٓ)ّط:

 .َُِ/صِّج، التفسير الكاير، لمرازم (ِ)
 .ُّّ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ّ)
 .ٕٔ/صُٖج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ْ)
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( أم مستكي ن  مىًعيفو يسترر لميفا كماءو اارو  مف ا رض، كهك أحسف ما يككف فيا الناات )ذىاًت قىرىارو كى
 .(ُ)ظاهر لمعيكف"

و إَِػ َرْبَقٍة َذاِت َؿَراٍر َوَمِعغٍ  ميل الفاصمة: تح  :َوآَوْيـَوُُهَ
ٍاكىةو( متعمراف اآكيناهما  ٍيناهيما( الكاك لاطف  كماض كفالما كمفعكلا، كالامم  معطكف ، )ًإل  رى ")كىآكى

( معطكف  لم  قرار" )ذاًت( صف ن  مىًعيفو ( مضاؼ إليا، )كى  .(ِ)لراكة، )قىرارو
 آكيناهما يعكد لم   عمي  تدؿ تحرؽ ا ماف االنسا  لعيس  كأما، حيث أف الضمير فاالامم  الف

 اهلل تعال ، كهك نعـ المكل  كنعـ النصير.
 مناسبة الفاصمة:

، ككاف هك فا نفسا آي ، كاف الاد أف كاعما نايان  لما أرسؿ اهلل تاارؾ كتعال  ليس  
و إَِػ َرْبَقٍة َذاِت َؿَراٍر َوَمِعغٍ  :الفاصم  يكذاا قكما كساار ا قكاـ، كلذلؾ ناسب أف تأتا  َوآَوْيـَوُُهَ

، كيحميفـ مما قد يةقكنا مف التكذيب كمكافو  ف أف اهلل تعال  ينصر أناياء  فا كؿ زمافو ليايّْ 
إذ كفر اهلل  ما الطعاـ  كأصناؼ الصد لف لاادة اهلل، كهذ  الحماي  تامت منذ كالدتا 

 لف نفسا. كمعرفان  مفد  متحداان كالشراب، كحما  فا 
و إِِّن  بََِم َتْعَؿُؾقَن َظؾِقؿٌ :قال تعالى -ٕٔ ـَ افطَّق َبوِت َواْظَؿُؾقا َصوحِلً ُؾقا ِم ـُ ُشُؾ  و افرُّ َ  .ٔ٘آٌة  َيو َأهيُّ

 المعنى المغوي:
 .(ّ)"الطياات: ما يستطاب كيستمذ مف المااحات فا المآكؿ كالفكاكا

 المعنى اإلجمالي:
، كقد ااء االامع لرياما مراـ الرسؿ، ك ف الرسؿ  تاارؾ كتعال  نايا محمد يخاطب اهلل

 .(ْ)لميفـ السةـ اميعفـ كانكا لم  هذا الطريؽ
ـَ افطَّق َبوِت   :فا قكلا (ٓ)قاؿ الحسف الاصرم ُؾقا ِم ـُ ُشُؾ  َو افرُّ قاؿ: " أما كاهلل ما أمركا  َيو َأهيُّ

 .(ٔ)ال حامضكـ، كلكف قاؿ: انتفكا إل  الحةؿ منا"اأصفركـ كال أحمركـ، كال حمككـ ك 

                                                 

 .ِْٖ/صِج، صفكة التفاسير (ُ)
 .ِّّ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ِ)
 .ٔٓص/ُٖج، زحيماالتفسير المنير، لكها  ال( ّ)
 .ٔٔٓ/صٕج، لألندلسا انظر: الاحر المحيط، (ْ)
الحسف الاصرم: هك الحسف اف يسار الاصرم، أاك سعيد تااعا، كاف إماـ أهؿ الاصرة كحار ا م  فا كقتا،  (ٓ)

كهك أحد العمماء العظماء الفصحاء، كلد االمدين  كشب فا كنؼ لما اف أاا طالب، سكف االاصرة كتكفا 
 ـ.َُٖٗ/ٓط ،ِِٔ/صِج، لمزركما ا لةـ، ،قَُُت:، ككاف ال يخاؼ فا الحؽ لكم  الاـ فيفا،

 .َِّْ/صٓج، تفسير الررآف العظيـ، الاف كاير (ٔ)
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كقد قرف ساحانا أكؿ الطياات االعمؿ الصالح لشديد التعمؽ اينفما، حيث أف الطياات ما 
 ها إال نتيا  لمعمؿ الصالح الذم يشمؿ العاادات كالمعامةت.

، يركؿ بََِم َتْعَؿُؾقَن َظؾِقؿٌ إِِّن  اـ شمؿ الكؿ مف الرسؿ كالمؤمنيف فا الكليد الذم تضمنا قكلا تعال :
سيد قطب:" كليس المطمكب مف الرسكؿ أف يتارد مف اشريتا، إنما المطمكب أف يرترا افذ  

 لفذا ا فؽ كماةن  كاعؿ ا ناياء ركادان  الاشري  فيا إل  أفرفا الكريـ الكضاء الذم أراد  اهلل لفا،
 .(ُ)"إِِّن  بََِم َتْعَؿُؾقَن َظؾِقؿٌ  الدقيؽ:كاهلل هك الذم يردر لممفـ اعد ذلؾ اميزانا  ألم ،

 :إِِّن  بََِم َتْعَؿُؾقَن َظؾِقؿٌ  : تحميل الفاصمة
ف كاسمفا كاما متعمراف اعميـ، كامم  )تعممكف( صم  ك)لميـ( خار  "امم ) إنا( تعميؿ لألمر، كا 

 .(ِ)"إف
   فا، إنما تدؿ لم  اختصاص اهلل المؤكدة اإف، كالتا تتضمف الترديـ كالتأخير في االسمي الامم
 .كحد  االعمـ 

 مناسبة الفاصمة:
اعد أف ايف اهلل ساحانا أمر  لمرسؿ خاص ، كلممؤمنيف لام  اأف يأكمكا الطياات كيعممكا 
الصالحات، كيتاناكا فا ذلؾ كؿ ما يؤدم افـ إل  التفمك ، كيراقاكف اهلل فا أفعالفـ، كلذلؾ ختـ 

ف ساحانا تحذير  لعااد  مما يرع منفـ مف أفعاؿ، كأنا يعمـ كؿ ليايّْ   َتْعَؿُؾقَن َظؾِقؿٌ إِِّن  بََِم اآلي  اركلا:
 لكافا ساحانا. ، كما تخفا نفكسفـ كما تعمف، فالعمؿ ياب أف يككف خالصان ككايرةو  صغيرةو 

ُؼقنِ  :قال تعالى -ٕٕ ُؽْؿ َؾوتَّ ًي َواِحَدًة َوَأَكو َربُّ تُُؽْؿ ُأمَّ ؾُّ 41) َوإِنَّ َهِذِه ُأمَّ ـُ ( َؾَتَؼطَُّعقا َأْمَرُهْؿ َبْقـَُفْؿ ُزُبًرا 

 .ٗ٘-ٕ٘آٌة (43( َؾَذْرُهْؿ ِِف َؽْؿَرِِتِْؿ َحتَّك ِحٍغ )42ِحْزٍب بََِم فََدهْيِْؿ َؾِرُحقَن )

 المعنى المغوي:
 ."فاتركف: فاحذركف

 ميتىعىدّْينا ًامىٍعنى  قىطَّعى ًارىٍصًد ًإفىادىًة الشّْدًَّة ًفا التَّرىطُّعي أىٍصمياي ميطىاًكعي قىطَّعى. كىاٍستيٍعًمؿى ًفٍعةن "فترطعكا: 
كًؿ اٍلًفٍعؿً   .حيصي

 .متخالفيف كأحزااان  زارا: قطعان 
 .اماتمعكف لم  أمر مف التراد أك لمؿ، أك المتفركف لميال الامال حزب: 
 .(ّ)"يفمسرة، أم راضكف اذلكف اأٌنفـ اتخذكا طريرتفـ فا الدال الفرح: شدةفرحكف: 

                                                 

 .ِْٗٔ/صُٖ/جْمج، فا ظةؿ الررآف، لسيد قطب (ُ)
 .ُِٓ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ِ)
 .ٕٓ/صُٖج، الاف لاشكر التحرير كالتنكير، (ّ)
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يغمر ا رض، اـ استعير ذلؾ  الذم الرام ، كالغمر: الماء ر"الغىٍمرىةي فا ا صؿ: الماء الذم يغم
لمافال ، فريؿ: فةف فا  مرة، كالمادة تدؿ لم  الغطاء كاالستتار، كمنا الغمر االضـ لمف لـ 

الرمب.  طايارب ا مكر، ك مار الناس كخمارهـ: زحامفـ. كالغمر االكسر الحرد؛  نا يغ
 .(ُ)ؾ"كالغىمىرات: الشدااد. كالغامر: الذم يمرا نفسا فا المفال

 .(ِ)حت  حيف: حيف مكتفـ أك قتمفـ"
 المعنى اإلجمالي:

يخاطب اهلل تعال  أناياء  فا هذ  اآلي  فيركؿ أف دلكة ا ناياء كممتفـ الماتمع  لم  
  ا م  أم  كاحدة ال شتات فيفا التكحيد ها مرصدهـ الذم يناغا أف يكافكا هممفـ إليا،  ف هذ

 .(ّ)تعاد رافا حؽ اليريف، فاهلل تعال  هك المحسف إليكـ فا ا مكر كمفا ما دامت متكحدةن 
لم  لااد  هذا التفرؽ الذم صاركا إليا اعد ما كاف يامعفـ ديف كاحد كشريع   اـ ينكر 

 .(ْ)دا أنا لم  الحؽكاحدة، كلكنفـ تنكاكا هذا الطريؽ، كذهب كؿ فريؽ اازء منا، معتر
 :َؾَذْرُهْؿ ِِف َؽْؿَرِِتِْؿ َحتَّك ِحٍغ  :تحميل الفاصمة

"الفاء الفصيح ، ك)ذرهـ( فعؿ أمر، كفالؿ مستتر تردير  أنت، ك)الفاء( مفعكؿ اا، كالخطاب 
، كالضمير لكفار مك ، ك)فا  مرتفـ( حاؿ أم متخاطيف فا  مرتفـ أك مفعكؿ ااف لذر لمحمد 

متخاطيف فا  مرتفـ، ك)حت ( حرؼ  اي  كار، ك)حيف( ماركر احت  كالاار  أم اتركفـ
 .(ٓ)"كالماركر متعمراف اذرهـ

 الامم  الطماي  لمحث لم  تركفـ لم  ما هـ لميا مف الغفم  كاإللراض. 
 مناسبة الفاصمة:

كرسكلفا  ،لما ذكر اهلل تعال  أمر هذ  ا م ، كأنفا أم  كاحدة دينفا اإلسةـ، كرافا اهلل 
اختةؼ هذ  ا م  إل  أمـ كفرؽ مختمف  كؿ لا التراد  كميكلا، ناسب  ساب كايف ساحانا كاحد، 

ففذ  نتيا  مترتا   َؾَذْرُهْؿ ِِف َؽْؿَرِِتِْؿ َحتَّك ِحٍغ  أف تأتا الفاصم  ماين  لفذا التفرؽ فراؿ ساحانا:
لم  حالفـ، حيث  كاتركاأف يي  ليد لفـاب كفيا تفديد كك لم  تفرقفـ كاعدهـ لف طريؽ الحؽ كالصك 

أنفـ اتخذكا هذا ا مر الذم هـ لميا، كصار ككأنا ازء منفـ، فاتركفـ حت  يمكتكا لم  ما هـ 
 .(ٔ)لميا مف الشرؾ أك يرتمكا، كفا كة الحاليف لفـ لذاب فا الدنيا كاآلخرة

                                                 

 .َّٓ/صٖج، الدر المصكف، لمسميف الحماا (ُ)
 .ٔٓ/صُٖج، التفسير المنير، لكها  الزحيما (ِ)
 .َِٕ/صٓمج، لمارالا انظر: نظـ الدرر، (ّ)
 .ُُْٔ/صُٖ/جٓمج، انظر: التفسير الررآنا لمررآف، لعاد الكريـ الخطيب (ْ)
 .ِِٓ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ٓ)
 .َٕ/صٓج، السميـ،  اا السعكد انظر: إرشاد العرؿ (ٔ)
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 المطائف والفوائد في ىذا المقطع:
لرسؿ لميفـ السةـ مع أقكامفـ، كما اذلا الرسؿ فا سايؿ دلكة تتحدث هذ  اآليات لف أحكاؿ ا -ُ

أقكامفـ إل  لاادة اهلل تعال ، كما القا  الرسؿ مف تكذيب أقكامفـ، كلذلؾ ناد لركا  كؿ مف 
 كذب الرسؿ لميفـ السةـ مف اهلل تعال  كؿ اما يستحؽ مف العذاب.

لنكف تارة، كاالياء كالنكف تارة أخرل، كر ـ تميزت الفكاصؿ فا هذا المرطع اأنفا ختمت االكاك كا -ِ
هذا التنكع إال أنفا قد انساات فا سةس  تناسب اآليات التا كردت فيفا، كتؤدم إل  كماؿ 

 .المعن  المراد مف اآلي  كالذم اا نففـ معن  اآلي  كما ترما إليا مف حرااؽ
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[ٗٚ-٘٘اآليات]: خامسالمقطع ال: 
 باطل ل الحق، والأىآيات اهلل بين 

ـْ َموٍل َوَبـَِغ )  قال تعالى: ُهْؿ بِِف ِم ََم ُكِؿدُّ ْؿ ِِف اْْلَ 44َأَُيَْسُبقَن َأكَّ َٓ ( ُكَسوِرُع ََلُ اِت َبْؾ  ْرَ

ِْؿ ُمْشِػُؼقَن )45)َيْشُعُرونَ  ـْ َخْشَقِي َرْب  ـَ ُهْؿ ِم ِْؿ ُيْمِمـُقَن )46( إِنَّ افَِّذي ـَ ُهْؿ بِآَيوِت َرْب  ـَ 47( َوافَِّذي ( َوافَِّذي

قَن ) ـُ َٓ ُيْؼِ ِْؿ  ِْؿ َراِجُعقَن )48ُهْؿ بَِرْب  ُْؿ إَِػ َرْب  ْؿ َوِجَؾٌي َأَّنَّ ـَ ُيْمُتقَن َمو آَتْقا َوُؿُؾقُْبُ ( ُأوَفئَِؽ 51( َوافَِّذي

و َشوبُِؼقَن ) اِت َوُهْؿ ََلَ ْرَ َّٓ ُوْشعَ 50ُيَسوِرُظقَن ِِف اْْلَ ُػ َكْػًسو إِ َٓ ُكَؽؾ  َٓ ( َو ؼ  َوُهْؿ  َفو َوَفَدْيـَو ـَِتوٌب َيـْطُِؼ بِوحْلَ

و َظوِمُؾقَن )51ُيْظَؾُؿقَن ) ـْ ُدوِن َذفَِؽ ُهْؿ ََلَ ْؿ َأْظََمٌل ِم ـْ َهَذا َوََلُ ْؿ ِِف َؽْؿَرٍة ِم ( َحتَّك إَِذا َأَخْذَكو 52( َبْؾ ُؿُؾقُْبُ

َلُروَن ) ؾِقِفْؿ بِوْفَعَذاِب إَِذا ُهْؿ ََيْ وَن )( 53ُمْسَ َٓ ُتـَِْصُ ُؽْؿ ِمـَّو  َلُروا اْفقَْقَم إِكَّ ًْ آَيوِِت ُتْتَذ َظَؾقُْؽْؿ 54َٓ ََتْ وَك ـَ ( َؿْد 

ـَ بِِف َشوِمًرا َِتُْجُروَن )55َؾُؽـُْتْؿ َظَذ َأْظَؼوبُِؽْؿ َتـْؽُِصقَن ) ي
ُروا اْفَؼْقَل َأْم َجوَءُهْؿ َمو ََلْ 56( ُمْسَتْؽِزِ بَّ ( َأَؾَؾْؿ َيدَّ

فَِغ )يَ  َوَّ ْٕ ْؿ َؾُفْؿ فَُف ُمـْؽُِروَن )57ْلِت آَبوَءُهُؿ ا ْ َيْعِرُؾقا َرُشقََلُ ؼ  58( َأْم ََل ( َأْم َيُؼقُفقَن بِِف ِجـٌَّي َبْؾ َجوَءُهْؿ بِوحْلَ

وِرُهقَن ) ـَ َثُرُهْؿ فِْؾَحؼ   ـْ ََمَواُت 61َوَأ ؼُّ َأْهَقاَءُهْؿ َفَػَسَدِت افسَّ َبَع احْلَ َـّ َبْؾ َأَتْقـَوُهْؿ  ( َوَفِق اتَّ ـْ ؾِقِف َْرُض َوَم ْٕ َوا

ِرِهْؿ ُمْعِرُوقَن ) ـْ ـْ ِذ ِرِهْؿ َؾُفْؿ َظ ـْ اِزؿَِغ )60بِِذ ْؿ َخْرًجو َؾَخَراُج َرب َؽ َخْرٌ َوُهَق َخْرُ افرَّ ( 61( َأْم َتْسَلَُلُ

اٍط ُمْستَِؼقٍؿ ) َؽ َفتَْدُظقُهْؿ إَِػ َِصَ ـَ 62َوإِكَّ اِط َفـَوـِبُقَن ) ( َوإِنَّ افَِّذي َ ـِ افِص  ِخَرِة َظ ْٔ  .(63َٓ ُيْمِمـُقَن بِو

 

ـْ َموٍل َوَبـَِغ ) :قال تعالى -ٖٕ ُهْؿ بِِف ِم ََم ُكِؿدُّ َٓ َيْشُعُرونَ 44َأَُيَْسُبقَن َأكَّ اِت َبْؾ  ْرَ ْؿ ِِف اْْلَ     ( ُكَسوِرُع ََلُ

 .ٙ٘-٘٘آٌة 

 المعنى المغوي:
 .ا لفـكناعما مدد"نمدهـ: نعطيفـ 
 .(ُ)نسارع: نعاؿ"

 المعنى اإلجمالي:
فا هاتيف اآليتيف سكء تفكير هؤالء المشركيف الذيف اتخذكا ااناا مف الشريع ،  يايف اهلل 

كساركا لميا كظنكا أنا الحؽ،" فايف لفـ تعال  أف هذا اإلمداد مف ا مكاؿ كالانيف ما هك إال 
 .(ِ)لفـ فا الخيرات" كهـ يحساكنا مسارل  ا،استدراج لفـ فا المعاص

َٓ َيْشُعُرونَ  كقكلا: تدؿ لم  أنفـ لطمكا لركلفـ كأذهانفـ لف التفكير فا الحؽ كلف   َبْؾ 
 .(ّ)اتاالا

                                                 

 .ٕٓ/صُٖج، التفسير المنير، لكها  الزحيما (ُ)
 .َُٓ/صِّج، التفسير الكاير، لمرازم (ِ)
 .ٖٔٓ/صٕج، لألندلسا انظر: الاحر المحيط، (ّ)
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َٓ َيْشُعُرونَ  :تحميل الفاصمة  :َبْؾ 
( ال نافي  كمضارع مرفكع اااكت النكف كالكاك فالؿ كالامم  خار  كفى ")اىٍؿ( حرؼ إضراب، )ال يىٍشعيري

 .(ُ)اتدأ محذكؼ تردير  هـ"لم
 .الامم  الفعمي  المساكق  اة النافي  تدؿ لم  انتفاء ففمفـ، كالترادهـ أف الااطؿ حؽ 

 مناسبة الفاصمة:
إمداد  لممشركيف االماؿ كالانيف، كفرحفـ اذلؾ كظنفـ أنا خير لفـ فا الدنيا،  لما ايف 

َٓ َيْش كظنفـ أنفـ لم  الحؽ، ااءت الفاصم : ب لتايف لدـ إدراكفـ لما هـ فيا مف العذا ُعُرونَ َبْؾ 
، اؿ أقؿ مف اإلدراؾ كهك لدـ الشعكر اما هـ فيا مف الخير الخفا الذم فا ظاهر  خير كنعيـ

 الكفير كالنعم  التا هـ فيفا مما أنعـ اهلل لميفـ.
ِْؿ ُمْشِػُؼقَن ): قال تعالى -ٕٗ ـْ َخْشقَِي َرْب  ـَ ُهْؿ ِم ِْؿ ُيْمِمـُقَن )( 46إِنَّ افَِّذي ـَ ُهْؿ بِآَيوِت َرْب  ( 47َوافَِّذي

قَن ) ـُ َٓ ُيْؼِ ِْؿ  ـَ ُهْؿ بَِرْب  ُ 48َوافَِّذي ْؿ َوِجَؾٌي َأَّنَّ ـَ ُيْمُتقَن َمو آَتْقا َوُؿُؾقُْبُ ِْؿ َراِجُعقنَ ( َوافَِّذي ( 51)ْؿ إَِػ َرْب 

و َشو اِت َوُهْؿ ََلَ ْرَ َؽ ُيَسوِرُظقَن ِِف اْْلَ
 .ٔٙ-7٘آٌة (50بُِؼقَن )ُأوَفئِ

 المعنى المغوي:
 ."كام : خااف 

 .(ِ)يسارلكف فا الخيرات: ير اكف فا الطالات"
 .اكالحذر من ك المكر  ع"اإلشفاؽ: تكق

 .المَّا يؤتكف ما آتكا يعطكف ا مكاؿ صدقات كصةت كنفرات فا سايؿ
 فس كالتفاكت فا اإلكاار مفمف ألماؿ الخير، فالساؽ تمايؿ لمتنا اريتنافسكف فا اإلكاسااركف: 

 .(ّ)" الخيرات احاؿ السااؽ إل  الغاي
 المعنى اإلجمالي:

اعد أف ذكر اهلل الكفرة كتكلدهـ فا اآليات الساار  ايف ساحانا فا هذ  اآلي  صفات 
"خشي  اهلل تعال : ففـ الذيف يخافكف مف لذاب رافـ، يشفركف مف الكقكع فا المؤمنيف كمف اينفا: 

اإليماف ااآليات اإللفي : ففـ الذيف يصدقكف ككذلؾ: ،. كاإلشفاؽ: أامغ التكقع كالخكؼشدة العذاب
ال شؾ فيا اآيات اهلل الككني  كالديني  الررآني . أما اآليات الككني : ففا المتعٌمر  االككف  تامان  تصديران 

 .(ْ)اف كالناات"الدال  لم  كاكب النظر كالتأمؿ، كإاداع السماكات كا رض كخمؽ اإلنساف كالحيك 
                                                 

 .ِّّ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ُ)
 .ّٔ/صُٖج، التفسير المنير، لكها  الزحيما (ِ)
 .ٖٕ/صُٖج، الاف لاشكر التحرير كالتنكير، (ّ)
 .ََُٕ/صِج، التفسير الكسيط، لكها  الزحيما (ْ)



-َِٓ- 
 

"كأما اآليات الديني  الررآني : ففا المتعمر  اأخاار ا ناياء كخار زكريا كيحي  كخار مريـ  
، أك المتعمر  االشرااع كا حكاـ، فكؿ ما أمر اهلل اا ففك محاكب لا راض لنا، كاانفا ليس  

ال يعادكف مع اهلل إلفا ككؿ ما نف  لنا ففك مكرك  لا كمعيب. كمف اـ: تانب الشرؾ: ففـ الذيف 
كال يردسكف سكا ، اؿ « ال إلا إال اهلل»آخر، اؿ يكحدكنا كيعظمكنا، كيعتردكف اكحداني  المطمر : 

 اةؿ اهلل.
الراكاي ،  كالامع ايف ضركرة اإليماف اآيات اهلل كرفض الشرؾ، يكاب أمريف هما: تكحيد

ـْ  ف اكحداني  الرب، كما قاؿ اهلل تعال :كتكحيد ا لكهي  كالعاادة، فإف المشركيف كانكا يعترفك  َوَفِئ

َـّ اَّللَُّ  َْرَض َفَقُؼقُف ْٕ َمواِت َوا ـْ َخَؾَؼ افسَّ  .(ُ)( كال يرركف اكحداني  ا لكهي  كالعاادة"ِٓ)لرماف:  َشَلْفَتُفْؿ َم
كما أنفـ يردمكف لم  فعؿ الطالات كفا قمافـ خكؼ مف اهلل، كيصدقكف اكؿ ما أت  اا 

لم  لساف رسما لميفـ السةـ، كيأتكف ما استطالكا مف فعؿ الطالات، كهـ ر ـ ذلؾ ساحانا 
خاافكف أال تراؿ منفـ لترصيرهـ فا اعضفا، كلكنا تعال  ايف "أنفـ أهؿ  ف يسددكا كيرشدكا 

 .(ِ)كيككنكا مف السااقيف إل  الخير مادامكا فا صحا  اإليماف ااهلل"
و َشوبُِؼقنَ ُأوَفئَِؽ ُيَسو :تحميل الفاصمة اِت َوُهْؿ ََلَ ْرَ  :ِرُظقَن ِِف اْْلَ

"الامم  خار إف الذيف هـ مف خشي  رافـ، كما لطؼ لميا، فاسـ إف أراع  مكصكالت كخارها 
 (يسارلكف)امم  أكلاؾ، ك)أكلاؾ( ماتدأ كامم  يسارلكف خار الماتدأ، ك)فا الخيرات( متعمراف ب

ارتفا امااا  تأكيد لفا، ك)هـ( ماتدأ، ك)لفا( متعمراف ك)الكاك( لاطف ، كالامم  معطكف  لم  سا
، ك)سااركف( خارهـ كالضمير فا لفا يعكد لم  الخيرات لتردمفا لميا فا المفظ كهك (سااركف)ب

الظاهر مف سياؽ الكةـ كقيؿ لم  الان  كليس ااعيد، كمفعكؿ سااركف محذكؼ أم سااركف الناس 
ليا كياكز أف تك  .(ّ)كف الةـ لمتعميؿ أم سااركف  امفا"لفا كيراؿ ساؽ لا كا 

  اسـ اإلشارة الذم يدؿ لم  الاعد ليايف أف هؤالء الناس هـ الذيف يشار إليفـ االاناف، ككذلؾ
 الترديـ كالتأخير فا )كهـ لفا سااركف( يدؿ لم  اختصاصفـ افذ  الصف .

 مناسبة الفاصمة:
 ذكر اهلل  ا أنعـ اهلل لميفـ، اعدما ذكر اهلل تعال  صفات المشركيف، كاحكدهـ ام

صفات المؤمنيف المكحديف ااهلل تعال  الرااميف لم  الحؽ، كالفالميف لمطالات الماادركف إليفا 
و َشوبُِؼقنَ ناسب أف تأتا الفاصم  اركلا:ف ليككنكا هـ ا ساؽ، اِت َوُهْؿ ََلَ ْرَ َؽ ُيَسوِرُظقَن ِِف اْْلَ

 ُأوَفئِ
 خير ككأف الخيرات ها التا تساؽ إليفـ لماادرتفـ إل  فعمفا.لتايف نتيا  ما فعمك  مف 

                                                 

 .َُُٕ/صِج، التفسير الكسيط، لكها  الزحيما (ُ)
 .ُُْٗ/صُٖ/جٓمج، لعاد الكريـ الخطيب التفسير الررآنا لمررآف، (ِ)
 .ِّٓ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ّ)
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َٓ ُيظَْؾُؿقنَ :قال تعالى -ٕ٘ ؼ  َوُهْؿ  َّٓ ُوْشَعَفو َوَفَدْيـَو ـَِتوٌب َيـْطُِؼ بِوحْلَ َٓ ُكَؽؾ ُػ َكْػًسو إِ  .ٕٙآٌة  َو

 المعنى المغوي:
 .(ُ)"كتاب: صحيف  ا لماؿ"

 المعنى اإلجمالي:
كأنفا امسـ يزيؿ الفـ كالحزف لف قمكب الخاافيف الذيف يعتردكف لدـ ااءت هذ  اآلي  ك 
َّٓ ُوْشَعَفو:قاكؿ لممفـ، فيركؿ تعال  َٓ ُكَؽؾ ُػ َكْػًسو إِ أم أنا ساحانا " يخار لف لدلا فا شرلا  َو

لم  لااد  فا الدنيا، ففك ال يكمففا إال ما تطيؽ حمما كالرياـ اا، كأنا يكـ الريام  يحاسافـ 
األمالفـ التا كتافا لميفـ فا كتاب مسطكر ال يضيع منا شاء، ففذا كتاب ا لماؿ ال ياخس 

 .(ِ)فيا مف الخير شاء، كالسيا  يعفك لنفا اهلل لعااد  المؤمنيف"
ََمِل َؿِعقٌد )يركؿ تعال : ـِ افش  ـِ اْفَقِؿِغ َوَظ قَوِن َظ ـْ 06إِْذ َيَتَؾؼَّك اْدُتََؾؼ  َّٓ َفَدْيِف ( َمو َيْؾِػُظ ِم َؿْقٍل إِ

 .(ُٖ-ُٕ)ؽ:   َرؿِقٌى َظتِقد
َٓ ُيظَْؾُؿقنَ  :تحميل الفاصمة  :َوُهْؿ 

( ال نافي  كمضارع مانا  ( الكاك استانافي ، ك)هـ(ماتدأ، كالامم  مستأنف ، )ال ييٍظمىميكفى ـٍ ")كىهي
 .(ّ)لممافكؿ كالكاك نااب فالؿ كالامم  خار"

 الااكت، إنما تدؿ لم  ااكت العدؿ لفـ كلدـ ظممفـ.الامم  اإلسمي  التا تدؿ لم   
 مناسبة الفاصمة:
لدلا فا شرلا الذم كمؼ اا لااد ، كأف ما يركـ اا لااد  مكتكب لند  فا  لما ايف 

صحااؼ ا لماؿ كؿ حسب لمما كحسب قكلا، كحت  نكايا ، كلذلؾ ناسب أف تأتا الفاصم  
َٓ ُيْظَؾُؿقناركلا: قم  لدلا ساحانا كأنا ال يظمـ الناس شياا، كأنا إنما يدخمفـ الان   ليايف  ََوُهْؿ 

 .(ْ)"ـيد كتأييس مف الحيؼ كالظمد"اآلي  فيفا تف ارحمتا، كمغفرتا كرضكانا.يركؿ الررطاا:
و َظوِمؾُ : قال تعالى -ٕٙ ـْ ُدوِن َذفَِؽ ُهْؿ ََلَ ْؿ َأْظََمٌل ِم ـْ َهَذا َوََلُ ْؿ ِِف َؽْؿَرٍة ِم ( َحتَّك إَِذا 52قَن )َبْؾ ُؿُؾقُْبُ

َلُروَن ) ؾِقِفْؿ بِوفَْعَذاِب إَِذا ُهْؿ ََيْ وَن )53َأَخْذَكو ُمْسَ َٓ ُتـَِْصُ ُؽْؿ ِمـَّو  َلُروا اْفقَْقَم إِكَّ َٓ ََتْ  )54 ًْ وَك ـَ ( َؿْد 

ـَ بِ 55آَيوِِت ُتْتَذ َظَؾقُْؽْؿ َؾُؽـُْتْؿ َظَذ َأْظَؼوبُِؽْؿ َتـْؽُِصقَن ) ي ُروا 56ِف َشوِمًرا َِتُْجُروَن )( ُمْسَتْؽِزِ بَّ ( َأَؾَؾْؿ َيدَّ

فَِغ ) َوَّ ْٕ ْؿ َؾُفْؿ َفُف ُمـْؽُِروَن )57اْفَؼْقَل َأْم َجوَءُهْؿ َمو ََلْ َيلِْت آَبوَءُهُؿ ا    (58( َأْم ََلْ َيْعِرُؾقا َرُشقََلُ

                                                 

 .ّٔص/ُٖج، التفسير المنير، لكها  الزحيما (ُ)
 .ِّْْ/صٓج، الاف كاير تفسير الررآف العظيـ، (ِ)
 .ّّّ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ّ)
 .ُّْ/صُِج، لمررطاا ،الاامع  حكاـ الررآف (ْ)
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ؼ  وَ               وِرُهقَن )َأْم َيُؼقُفقَن بِِف ِجـٌَّي َبْؾ َجوَءُهْؿ بِوحْلَ ـَ َثُرُهْؿ فِْؾَحؼ   ـْ  (61َأ

 المعنى المغوي:
ؤىار: الصراخ كار، اأر الاكر كخار كاحد، إال أف هذا مفمكز العيف كذلؾ  ،مطمرا "الاي ؤار كالخي ك الاي

 .(ُ)فا"معتم
 .«اتأفرط فا الدلاء كالتضرع، تشايفا ااؤار الكحشي ر إذااأ»قاؿ الرا ب: 

هك سفر الميؿ، مأخكذ مف السمر كهك ما يرع لم  الشار مف ضكء "السامر: مأخكذ مف السمر ك 
 .(ِ)"سيف ااالرمر، فيامسكف إليا يتحداكف مستأن

 ء كضـ الايـ كاضـ التاء ككسر الايـ فالحا  لمف فتح التاء أىنا أراد اااافتح الت أيرر "تفاركف: 
ا اعما مف قكلفـ أىهار هاراف المصادم  لتركفـ سماع الررآف كاإليماف اا كالحا  لمف ضـ أىن

عن  يحصؿ  نفـ كانكا إذا سمعكا الررآف لغكا فيا م تحتا المريض إذا أت  اما ال يففـ لنا كال
 .(ّ)"يؽمستكاريف اا قيؿ االررآف كقيؿ االايت العت اهلل  كتكممكا االفحش كهذكا كساكا فراؿ

: المعطكف ترفا كهك الرفاهي ، أم المنع فيكفى بَِغ ُأوِِل افـَّْعَؿيِ  : كلا تعالكف، كرم"اٍلميٍترى  َوَذْرِِّن َواْدَُؽذ 
 .( فالمترفكف منفـ هـ سادتفـ كأكاارهـُُ)المزمؿ: 

: الراكع مف حيث أت ، كهك الفرار. كا لراب: مؤخر ا راؿ  .النُّكيكصي
 ا دارمف النظر ف ار: إلماؿ النظر العرمٌا فا دالالت الدالاؿ لم  ما نصات لا. كأصما أناالتد

"ذم اد ئلممتأمؿ ااد نام  يظفرا الا مر، أم فيم  .(ْ)ءو
 المعنى اإلجمالي:

ث لف اعد أف تحدات اآليات الساار  لف المؤمنيف كصفاتفـ، ادأت هذ  اآليات فا الحدي
اما ااء  ادالمشركيف، فتايف اآليات: أف قمكب المشركيف فا  فم  لف هدل الررآف، كلف االسترش

كتاب ينطؽ االحٌؽ  اداركا لرأكا أناى ك  دة الدنيا كاآلخرة، فمك أنفـ قرؤكا الررآففيا، مما فيا سعا
ظمـ أحدا مف ي محاسب لميفا، كأف راؾ ال كالصدؽ، كأنا يرضا اأف ألماؿ المرء، مفما دقت، ففك

خمرا. كلفؤالء المشركيف ألماؿ سيا  أخرل، فرد أ رقكا فا الشرؾ كالمعاصا، كاتخذكا الررآف هزكا، 
نا قد يعمـ الررآف مف  ير  مف كق الكا لنا إنا سحر مفترل، ككذاكا رسكؿ اهلل، كقالكا إنا مانكف، كا 

 .(ٓ)"أهؿ الكتاب
                                                 

 .َِْ/صٕج، الدر المصكف، لمسميف الحماا (ُ)
 .ّٗٓ/صٖج، الدر المصكف، لمسميف الحماا (ٕ)
: ْط، لاد العاؿ سالـ مكـر ، المحرؽ: د.ِٖٓص، اف خالكيا الحا  فا الرراءات الساع، لمحسيف اف أحمد (ّ)

 .ايركت - ق، دار الشركؽَُُْ
 .ٕٖ-ْٖ/صُٖج، الاف لاشكر التحرير كالتنكير، (ْ)
 .ُِٔٔ/صُج ، سعد حكمد أيسر التفاسير، (ٓ)
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ؿى لىيىٍعمىؿي لىمىؿى أىٍهًؿ لف ااف مسعكد  ااء فا الحديثك  ٍيري ي ًإفَّ الرَّاي : " فىكالًذم الى ًإلىاى  ى
اىٍينىفى  ا يىكيكفي اىٍينىاي كى ت  مى نًَّ  حى ميفا"الاى مىٍيًا الًكتىابي فىيىٍعمىؿي ًاعىمىًؿ أىٍهًؿ النَّاًر فىيىٍدخي ا ًإالَّ ًذرىاعه فىيىٍسًاؽي لى

(ُ).  
كهـ مع هذ  الغفم  كاعدهـ لف الحؽ لما رأكا العذاب ادأكا فا الصراخ كالعكيؿ كاستنكركا 

ـ غياكا فمف يايركال تست" كهنا يأتا الرد اإللفا لم  صراخفـ، فيركؿ تعال : .الذم يحدث معفـا
كـ أحد مما حؿ اكـ مف سكء العذاب، سكاء استغاتـ كصرختـ، أك سكتـ، كلف ينصركـ أحد مف الي

 .(ِ)"اباهلل، فرد قضا ا مر، ككاب العذ
"لرد كنتـ تسمعكف آيات الررآف  كيستمر الررآف فا تاكيتفـ ليشعركا اسكء ألمالفـ، فيركؿ:

يات كما يذهب الناكص لم  لرايا االراكع ًإل  كرااا، كهذا تررأ لميكـ فكنتـ تنفركف لف تمؾ اآل
 .(ّ)"تمايؿه إًللراضفـ لف الحؽ االرااع إل  الخمؼ مستكاريف اساب الررآف لف اإًليماف

ما لعدـ معرف  كاٌيف أف إقدامفـ لميا ال اٌد اف يككف  حًد أسااب أراع  : إما لافمفـ كا 
ما الستكاارهـ" رسكلفـ، أك  ف دلكتا  ريا  لف الدلكات  . (ْ)ا خرل، كا 

كما يرمكنا اا، " فرمك  االانكف كهك  اـ يايف تعال  ما يعترد  كفار قريش فا رسكؿ اهلل 
 .(ٓ)"ليس كذلؾ،  نفـ يعممكف أنا أراحفـ لرة كأارافـ ذهنان 
ؼ  فراؿ:  كقد ايف تاارؾ كتعال  افتراءهـ لم  الرسكؿ  ضراب " كهك إَبْؾ َجوَءُهْؿ بِوحْلَ

، اؿ ااءهـ االحؽ أم لما يدؿ ما ساؽ،أم ليس ا مر كما زلمكا فا حؽ الررآف، كالرسكؿ 
 .(ٔ)الصدؽ الااات الذم ال محيد لنا أصة كال مدخؿ فيا لمااطؿ اكاا مف الكاك " 

ؼ   تحميل الفاصمة:  وِرُهقنَ  َبْؾ جوَءُهْؿ بِوحْلَ ـَ َثُرُهْؿ فِْؾَحؼ   ـْ  :َوَأ
ضراب انترالا، ك)ااءهـ( فعؿ كمفعكؿ اا كفالؿ مستتر، ك)االحؽ( متعمراف ")اؿ( حرؼ لطؼ  كا 

اااءهـ أك امحذكؼ حاؿ أم ممتاسا االحؽ، ك)الكاك( حالي ، ك)أكارهـ( ماتدأ، ك)لمحؽ( متعمراف 
 .(ٕ)، ك)كارهكف( خار أكارهـ"(كارهكف)ب
 م  ااكتفـ لم  اإلضراب فا هذ  اآلي  يدؿ لم  ااكت الحؽ، كالامم  اإلسمي  تدؿ ل

 اإللراض كالاعد لف الصكاب.
                                                 

شرح ق، ُِِْ: ُمحمد زهير اف ناصر الناصر،ط المحرؽ:، اخارم، لمحمد اف إسماليؿ الاخارمصحيح ال (ُ)
 .كلرد سارت...( :ااب قكلا تعال ، ُّٓ/صٗج، د: مصطف  الاغا

 .ُِٖٔ/صُج، أيسر التفاسير،  سعد حكمد (ِ)
 .ِٕٖ/صِج، صفكة التفاسير، لمصااكنا (ّ)
 .ُْٖ/صِج، تيسير التفسير، لمرطاف :انظر (ْ)
 .ـَََِ-ُُِْ: ُط، سيد زكريا تحريؽ:، ُٕٓ/صّمج، لمنسفامدارؾ التنزيؿ كحرااؽ التأكيؿ،  (ٓ)
 .ٕٓ/صٓج، إرشاد العرؿ السميـ،  اا السعكد (ٔ)
 .ِٕٓ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ٕ)
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 مناسبة الفاصمة:
مف صفات يعممكف يرينا أنفا ليست  لندما ذكر ساحانا ما كصؼ اا المشرككف الناا 

اا، ففـ الذيف كصفك  االصادؽ ا ميف، كقد ااءهـ اما فيا الخير كالصةح لفـ كلذريتفـ، كلكنفـ 
ؼ   كلا:كذاك ، كلذلؾ ناسب أف تأتا الفاصم  ار وِرُهقنَ  َبْؾ جوَءُهْؿ بِوحْلَ ـَ َثُرُهْؿ فِْؾَحؼ   ـْ لتايف أنفـ  َوَأ

حادكا لف طريؽ الصكاب كلف الحؽ الذم ااء إليفـ لينرمفـ إل  النكر، كلكنفـ ال يعرفكف 
 مصمحتفـ كال حرير  ما هـ لميا مف الكفر كالضةؿ.

لحؽ، كأنا إنما هك "حسد كاغا حردهـ ككرهفـ لفذا التايف  افذ  الفاصم  ختـ اآلي ك 
 .(ُ)كترميد"
ِرِهْؿ :قال تعالى -ٕٚ ـْ َـّ َبْؾ َأَتقْـَوُهْؿ بِِذ ـْ ؾِقِف َْرُض َوَم ْٕ ََمَواُت َوا ؼُّ َأْهَقاَءُهْؿ َفَػَسَدِت افسَّ َبَع احْلَ َوَفِق اتَّ

ِرِهْؿ ُمْعِرُوقنَ  ـْ ـْ ِذ  .7ٔآٌة َؾُفْؿ َظ
 المعنى المغوي: 

 .ا المشاهد"لفسدت: لخرات لف نظامف
 .(ِ)الذكر: الررآف"

 المعنى اإلجمالي:
مكافؽ لما يصنعكنا  فا هذ  اآلي  فساد لريدة المشركيف،" كظنفـ أف اهلل  يذكر اهلل 

ذا كاف معن  الحؽ هك الررآف امعن  لك  لفسدت السماكات كا رض، لك كاف معن  الحؽ هك اهلل، كا 
 .(ّ)ض كاختؿ نظامفما"نزؿ الررآف اما يحاكف لفسدت السماكات كا ر 

اـ يضرب اهلل تعال  لما اتاعك  كانرادكا إليا اعيدا لف الحؽ الذم نزؿ إليفـ، فيركؿ أاك 
انتراؿ مف تشنيعفـ اكراه  الحؽ الذم اا يركـ العالـ إل  تشنيعفـ ااإللراض لما ااؿ " السعكد:

 .(ْ)ضكا لنا"لميا كؿ نفس مف الر ا  فيما فيا خير، فأتيناهـ االفخر كالشرؼ فألر 
ِرِهْؿ ُمْعِرُوقنَ  تحميل الفاصمة:  ـْ ـْ ِذ ِرِهْؿ َؾُفْؿ َظ ـْ  :َبْؾ َأَتْقـَوُهْؿ بِِذ

")اؿ( حرؼ إضراب انترالا، ك)آتيناهـ( فعؿ كفالؿ كمفعكؿ اا، ك)اذكرهـ( متعمراف اآتيناهـ، 
لفاء( لاطف ، ك)هـ( كالمعن  كيؼ يكرهكف الحؽ مع أف الررآف أتاهـ اتشريففـ كالتنكيا اذكرهـ. ك)ا

 .(ٓ)ماتدأ، ك)لف ذكرهـ( متعمراف امعرضكف، ك)معرضكف( خار هـ"
                                                 

 .ّٗ/صُِ/جٔمجاا، الاامع  حكاـ الررآف، لمررط (ُ)
 .َٕ/صُٖجا، التفسير المنير، لكها  الزحيم (ِ)
 .ْٗ/صُِ/جٔمج، : الاامع  حكاـ الررآف، لمررطااانظر (ّ)
 .ٕٔ/صٓج، لعرؿ السميـ،  اا السعكدإرشاد ا (ْ)
 .ِّٓ/ٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ٓ)
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 لراضفـ لنا.الامم  اال  سمي  تدؿ لم  ااكتفـ لم  آراافـ المنحرف  كاعدهـ لف الحؽ كا 
 مناسبة الفاصمة:

اتفـ، أك أف فساد لريدة المشركيف كظنفـ أف الررآف قد يأتا مكافرا  فكارهـ كالتراد لما ذكر اهلل 
ااء اما يريدكنا كيسير كفؽ هكاهـ، كلكنفـ ترككا الحؽ كاتاعكا الااطؿ، كلذلؾ ناسب أف  الرسكؿ 

ِرِهْؿ ُمْعِرُوقنَ  تأتا الفاصم  اركلا: ـْ ـْ ِذ ِرِهْؿ َؾُفْؿ َظ ـْ فيا تشنيع لتمؾ ا فكار، كليايف  َبْؾ َأَتْقـَوُهْؿ بِِذ
 التا تركدهـ إل  ما فيا هةكفـ.أنفـ ال يسمعكف إال صكت لركلفـ فرط 

اِزؿِغَ :قال تعالى -ٕٛ ْؿ َخْرًجو َؾَخَراُج َرب َؽ َخْرٌ َوُهَق َخْرُ افرَّ  .7ٕآٌة  َأْم َتْسَلَُلُ

 المعنى المغوي:
: العطاء المعيف لم  الذكات أك لم  ا رضيف كاإلتاكة، كأما الخراج فريؿ هك مرادؼ الخرج " ٍرجي اٍلخى

لم  الذكات  ةنفما اأف الخرج اإلتاك ي: التفرق  ا(ُ)اكر المغكييف. كلف ااف ا لرااكهك ظاهر كةـ امف
 .كالخراج اإلتاكة لم  ا رضيف

 .(ِ)" اا المعطا كالخراج: ما لزما أداؤ  عكقيؿ الخرج: ما تار 
 المعنى اإلجمالي:
يركؿ  فضما لم  لااد  كأنا يفديفـ إل  الحؽ دكف أف يطمب منفـ أارا، حيث يايف اهلل 

َّٓ فَِقْعُبُدوِن ):تعال  ْكَس إِ َـّ َواْلِ ًُ اْْلِ ـْ ِرْزٍق َوَمو ُأِريُد َأْن ُيْطِعُؿقنِ 45َوَمو َخَؾْؼ  ( َمو ُأِريُد ِمـُْفْؿ ِم
"كالمعن  أنؾ ال تسألفـ لم  ما امغتفـ مف الرسال   (. يركؿ الشنريطا:ٕٓ-ٔٓ)الذاريات:

ال يسألفـ أارا فا  ال اعة، كهذ  اآلي  تتضمف أف الرسكؿ المتضمن  لخيرم الدنيا كاآلخرة أارة 
َّٓ َظَذ اَّللَِّ :. قاؿ تعال (ّ)مراام  تاميغ الرسال " ًٓ إِْن َأْجِرَي إِ َٓ َأْشَلُفُؽْؿ َظَؾقِْف َمو  .(ِٗ)هكد:...َوَيو َؿْقِم 
اِزؿِغَ  تحميل الفاصمة:   :َوُهَق َخْرُ افرَّ
( الكاك كاك ا ( خار ")كىهيكى ٍيره لحاؿ، هك ضمير منفصؿ مانا لم  الفتح فا محؿ رفع ماتدأ، )خى

( مضاؼ إليا ماركر االياء"  .(ْ)كالامم  حالي ، )الرَّاًزًقيفى
 .الضمير العااد لم  اهلل تعال  يدؿ لم  تفرد  ساحانا االرزؽ، اؿ أفضما 

                                                 

مف أهؿ  ،ناسب، لةم  االمغ  ااف ا لرااا: محمد اف زياد، المعركؼ اااف ا لرااا، أاك لاد اهلل، راكي ، (ُ)
خ(  - لراااؿ( ك)النكادرخ( ك )تاريخ ا -الككف . كاف أحكؿ، لا تصانيؼ كايرة، منفا )أسماء الخيؿ كفرسانفا 

 .ُُّ/صٔج، ا لةـ لمزركما ،فا ا دب
 .ٔٗ،صُٖج، الاف لاشكر التحرير كالتنكير، (ِ)
 .َٖٔ/صٓج، أضكاء الاياف، لمشنريطا (ّ)
 .ّّٓ/صِج، لمدلاسإلراب الررآف،  (ْ)



-ُُِ- 
 

 مناسبة الفاصمة:
إنما ااء ارسالتا ليأخذ  الرسكؿ  لما ايف تعال  ما كاف مف أمر المشركيف كظنفـ أف

لمماؿ أك الرياس ، كلكف ذلؾ مناؼ لكظيف  الرسؿ، كلذلؾ ناسب أف تأتا الفاصم   ، أك طماان أاران 
اِزؿِغَ  اركلا: ليايف ساحانا أف الرزؽ مف لند  فرط، كأنا هك المالؾ لاميع خزااف  َوُهَق َخْرُ افرَّ

ََمِء ِرْزُؿُؽْؿ َوَمو ُتقَظُدونَ َوِِف افالسمكات كا رض، قاؿ تعال : (، فاهلل هك المنفؽ دكف ِِ)الذاريات:سَّ
َْمَسْؽُتْؿ  :ترتير، أك خكؼ أف ينفذ ذلؾ الماؿ. قاؿ تعال  َٕ ِي َرِب  إًِذا  ـَ َرْْحَ

ُؿْؾ َفْق َأْكُتْؿ ََتْؾُِؽقَن َخَزائِ

ْكَسوُن َؿتُقًرا وَن اْلِ ـَ ْكَػوِق َو  .(ََُ)اإلسراء:َخْشَقَي اْلِ
اِط 62َوإِكََّؽ َفتَْدُظقُهْؿ إِػ َِصاٍط ُمْسَتِؼقٍؿ ) :قال تعالى -ٜٕ ـِ افِص  ِخَرِة َظ ْٔ ـَ ٓ ُيْمِمـُقَن بِو ( َوإِنَّ افَِّذي

 .7ٗ-7ٖآٌة  (63َفـوـُِبقَن )

 المعنى المغوي:
ك أنا مشتؽ مف المنكب كهك"الناكب: العادؿ لف شاء، المعرض لنا، كفعما كنصر كفرح. ك 

 .(ُ)اااناا" افا لناا ك ؿ لف شاء يكلاداانب الكتؼ  ف الع
 المعنى اإلجمالي:

تايف هذ  اآليات الكريم   اي  الدلكة إل  اهلل، كمنفايتفا، كأنفا الدلكة الحؽ التا ياب 
اتاالفا كاإليماف افا، "فدلكة هذا الناا ها أقـك الدلكات، فإنؾ يا محمد الناا لتدلك الناس قاطا ، 

ـ مشركك قريش إل  الطريؽ المستريـ، كالديف الريـ الصحيح، كهك اإلسةـ، مف أاؿ تحريؽ كمنف
ف دلكة اإلسةـ قاام  لم  العدؿ كالكسطي  كااللتداؿ،  العزة كالسيادة، كتكفير الخير كالكرام ، كا 
 امعت ايف خيرم الدنيا كاآلخرة، كحررت االنسااـ ايف اإلنساف كنفسا، كاينا كايف اآلخريف،

 كراطت اإلنساف ااهلل راا، راطا متينا ال مااؿ فيا لةلتكاء كالتعار، كال لةنحراؼ كالضياع.
كأما المكذاكف ااآلخرة الذيف ال يصدقكف االاعث اعد المكت، لمنحرفكف لف هذا الطريؽ، 

 .(ِ) ف طريؽ االسترام  كاحد، كما يخالفا تتعدد طرقا، كتتشااؾ قضايا "
اِط َفـوـُِبقنَ وَ  تحميل الفاصمة:  ـِ افِص  ِخَرِة َظ ْٔ ـَ ٓ ُيْمِمـُقَن بِو  :إِنَّ افَِّذي

ف كاسمفا كامم  ال يؤمنكف صم ، ك)ااآلخرة( متعمراف ايؤمنكف، ك)لف الصراط(  ")الكاك( لاطف ، كا 
 .(ّ)متعمراف اناكاكف، كالةـ المزحمر  ك)ناكاكف( خار إف"

 ـ استررارهـ كااكتفـ، ففا تؤكد لم  نفيا نفيا قاطعان الامم  اإلسمي  المؤكدة اإف تدؿ لم  لد. 
                                                 

 .ٗٗ/صُٖج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ُ)
 .َُٕٔ/صِج، التفسير الكسيط، لكها  الزحيما (ِ)
 .ّّٓ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ّ)



-ُِِ- 
 

 مناسبة الفاصمة:
لما ايف الررآف الكريـ دلكتفـ إل  الصراط المستريـ كديف الحؽ، ااء اذكر إلراضفـ 

الحياة  ميا مف االنفماؾ فا الدنيا كزلمفـ أف ال حياة إالـ ل"فكصفكا اذلؾ تشنيعان لفـ اما ه ككفرهـ
شعارا ا عم  الحكـ فإف اإليماف ااآلخرة كخكؼ ما فيفا مف الدكاها مف أىقكل الدكالا إل  الدنيا كا 

طمب الحؽ كسمكؾ سايما }لىًف الصراط{ أم لف انس الصراط }لناكاكف{ لعادلكف فضة لف 
 الصراط المستريـ أك لف الصراط المستريـ الذم تدلكهـ إليا كا كؿ أدؿ لم  كماؿ ضةلفـ ك اي 

 .(ُ)"ينائ لف ككف ما ذهاكا إليا مما ال يطمؽ لميا اسـ الصراط كلك كاف معكاان  يتفـ لما أنا كا
 المطائف المستفادة من ىذا المقطع:

تنح  هذ  اآليات منح  اديدا فا استكماؿ ما ادأت اا السكرة مف الحديث لف المؤمنيف  -ُ
 .كف افا، كيتميزكف اككنفـ أصحاافاكصفاتفـ التا يتصف

  الصفات مف أهمي  فرد أكد اهلل تعال  لميفا اكصففـ افا فا مكضع آخر مف لما لفذ كنظران  -ِ
 السكرة ليؤكد لم  ضركرة أف يتصؼ افا كؿ مؤمف يؤمف ااهلل كرسكلا.

ختمت فكاصؿ هذ  اآليات االكاك كالنكف لم  صيغ  امع المذكر السالـ، معظمفا فا محؿ  -ّ
  الستمرار، ككؿ مناسب فا مكانا الذم رفع ماتدأ، أك أفعاؿ مضارل  تدؿ لم  التادد كا

 كضع لا.
 

                                                 

 .ُْٓ/صٔج، إرشاد العرؿ السميـ،  اا السعكد (ُ)



-ُِّ- 
 

سادسالمقطع ال :[ٚ٘-ٔٔٛ]: 
 عمى عباده وجحودىم بيا نعم اهلل 

قا ِِف ُضْغقَوَِّنِْؿ َيْعَؿُفقَن )  قال تعالى: ـْ ُُض  َفَؾجُّ َشْػـَو َمو ِْبِْؿ ِم ـَ ـَوُهْؿ َو ( َوَفَؼْد 64َوَفْق َرِْحْ

ُظقَن )َأَخْذَكوُهْؿ بِوْفَعَذاِب ؾَ  ِْؿ َوَمو َيَتَُضَّ ( َحتَّك إَِذا َؾَتْحـَو َظَؾقِْفْؿ َبوًبو َذا َظَذاٍب َصِديٍد إَِذا ُهْؿ 65ََم اْشتََؽوُكقا فَِرْب 

َْؾئَِدَة َؿؾِقًل َمو َتْشُؽُروَن )66ؾِقِف ُمْبؾُِسقَن ) ْٕ َْبَصوَر َوا ْٕ ْؿَع َوا ْؿ ( َوهُ 67( َوُهَق افَِّذي َأْكَشَل َفُؽُؿ افسَّ ـُ َق افَِّذي َذَرَأ

وَن ) َؼُ َْرِض َوإَِفْقِف ُُتْ ْٕ ْقِؾ َوافـََّفوِر َأَؾَل َتْعِؼُؾقَن )68ِِف ا ًُ َوَفُف اْختَِلُف افؾَّ قِل َوُيِؿق ( َبْؾ 71( َوُهَق افَِّذي ُُيْ

ُفقَن ) َوَّ ْٕ ـَّو ُتَراًبو وَ 70َؿوُفقا ِمثَْؾ َمو َؿوَل ا ـُ و َدَبُْعقُثقَن )( َؿوُفقا َأإَِذا ِمْتـَو َو ـُ َوآَبوُؤَكو 71ِظظَوًمو َأإِكَّ ( َفَؼْد ُوِظْدَكو َكْح

فَِغ ) َوَّ ْٕ َّٓ َأَشوضُِر ا ـْ َؿبُْؾ إِْن َهَذا إِ ـُْتْؿ َتْعَؾُؿقَن )72َهَذا ِم ـُ ـْ ؾِقَفو إِْن  َْرُض َوَم ْٕ ـِ ا ( َشقَُؼقُفقَن َّللَِِّ 73( ُؿْؾ دَِ

ُروَن ) َـّ بِْع َوَربُّ اْفَعْرِش افَْعظِقِؿ )74ُؿْؾ َأَؾَل َتَذ ََمَواِت افسَّ ـْ َربُّ افسَّ َّللَِِّ ُؿْؾ َأَؾَل ( َشقَُؼقُفقَن 75( ُؿْؾ َم

ـُْتْؿ َتْعَؾُؿقَن )76)َتتَُّؼقنَ  ـُ َٓ َُيَوُر َظَؾقِْف إِْن  ٍء َوُهَق َُيُِر َو ـُؾ  َرْ ـْ بَِقِدِه َمَؾُؽقُت  ُؿْؾ  ( َشَقُؼقُفقَن َّللَِِّ 77( ُؿْؾ َم

ُْؿ فََؽوِذُبقَن )78َؾَلكَّك ُتْسَحُروَن ) ؼ  َوإَِّنَّ ـْ إِفٍَف إًِذا 81( َبْؾ َأَتْقـَوُهْؿ بِوحْلَ وَن َمَعُف ِم ـَ ـْ َوَفٍد َوَمو  َذ اَّللَُّ ِم َ ( َمو اَّتَّ

ؾُّ إَِفٍف بََِم َخَؾَؼ َوفََعَل َبْعُضُفْؿ َظَذ َبْعٍض ُشبَْحوَن اَّللَِّ َظَمَّ  ـُ َفوَدِة َؾَتَعوَػ 80َيِصُػقَن ) َفَذَهَى  ( َظوَِلِ افَْغْقِى َوافشَّ

قَن ) ـُ و ُتِرَيـ ل َمو ُيقَظُدوَن )81َظَمَّ ُيْؼِ َعْؾـِل ِِف اْفَؼْقِم افظَّودَِِغ )82( ُؿْؾ َرب  إِمَّ و َظَذ َأْن 83( َرب  َؾَل ََتْ ( َوإِكَّ

ـُ َأْظَؾُؿ بََِم َيِصُػقَن )( اْدؾَ 84ُكِرَيَؽ َمو َكِعُدُهْؿ َفَؼوِدُروَن ) ق ئََي َكْح ـُ افسَّ ( َوُؿْؾ َرب  َأُظقُذ 85ْع بِوفَّتِل ِهَل َأْحَس

َقوضِِغ ) َزاِت افشَّ ـْ َُهَ وِن )86بَِؽ ِم ( َحتَّك إَِذا َجوَء َأَحَدُهُؿ اْدَْقُت َؿوَل َرب  87( َوَأُظقُذ بَِؽ َرب  َأْن َُيُُْضُ

ـْ َوَرائِِفْؿ بَ ( َفَعع  88اْرِجُعقِن ) ؾَِؿٌي ُهَق َؿوئُِؾَفو َوِم ـَ َو  لَّ إَِّنَّ ـَ  ًُ ـْ و ؾِقََم َتَر ْرَزٌخ إَِػ َيْقِم  َأْظَؿُؾ َصوحِلً

َٓ َيَتَسوَءُفقَن )011)ُيْبَعُثقنَ  قِر َؾَل َأْكَسوَب َبْقـَُفْؿ َيْقَمئٍِذ َو ًْ َمَقاِزيـُفُ 010( َؾنَِذا ُكِػَخ ِِف افصُّ ـْ َثُؼَؾ َؾُلوَفئَِؽ  ( َؾَؿ

وا َأْكُػَسُفْؿ ِِف َجَفـََّؿ َخوفُِدوَن )011ُهُؿ اْدُْػؾُِحقَن ) ـَ َخِنُ ًْ َمَقاِزيـُُف َؾُلوَفئَِؽ افَِّذي ـْ َخػَّ ( َتْؾَػُح 012( َوَم

قَن ) وحِلُ ـَ ـْ آَيوِِت ُتتَْذ َظَؾقُْؽْؿ َؾُؽـُْتْؿ ِْبَ 013ُوُجقَهُفُؿ افـَّوُر َوُهْؿ ؾِقَفو  ْ َتُؽ ُبقَن )( َأََل ـَو 014و ُتَؽذ  ( َؿوُفقا َربَّ

ـَّو َؿْقًمو َووف َغ ) ـُ ًْ َظَؾْقـَو ِصْؼَقُتـَو َو و َطودُِقَن )015َؽَؾَب ـَو َأْخِرْجـَو ِمـَْفو َؾنِْن ُظْدَكو َؾنِكَّ ( َؿوَل اْخَسُئقا 016( َربَّ

َٓ ُتَؽؾ ُؿقِن ) ـْ ِظَبودِ 017ؾِقَفو َو وَن َؾِريٌؼ ِم ـَ ُف  ًَ َخْرُ ( إِكَّ ـَو َوَأْك ـَو آَمـَّو َؾوْؽِػْر َفـَو َواْرَْحْ  ي َيُؼقُفقَن َربَّ

اِْحِغَ  ـُْتْؿ ِمـُْفْؿ َتْضَحُؽقَن ) (018)افرَّ ـُ ِري َو ـْ ْؿ ِذ ـُ و َحتَّك َأْكَسْق ْذَُتُقُهْؿ ِشْخِريا َ ( إِِّن  َجَزْيُتُفُؿ اْفَقْقَم 001َؾوَّتَّ

ُْؿ ُهُؿ اْفػَ  وا َأَّنَّ َْرِض َظَدَد ِشـَِغ )000وئُِزوَن )بََِم َصَزُ ْٕ ْؿ َفبِْثُتْؿ ِِف ا ـَ ( َؿوُفقا َفبِثْـَو َيْقًمو َأْو َبْعَض َيْقٍم 001( َؿوَل 

ـَ ) ي ـْتُْؿ َتْعَؾُؿقَن )002َؾوْشَلِل اْفَعود  ـُ ُؽْؿ  َّٓ َؿؾِقًل َفْق َأكَّ ََم َخَؾؼْ 003( َؿوَل إِْن َفبِْثُتْؿ إِ ْؿ َظَبثًو ( َأَؾَحِسْبُتْؿ َأكَّ ـُ ـَو

َٓ ُتْرَجُعقَن ) ُؽْؿ إَِفْقـَو  َّٓ ُهَق َربُّ اْفَعْرِش افَْؽِريِؿ )004َوَأكَّ َٓ إَِفَف إِ ؼُّ  ـْ َيْدُع َمَع 005( َؾتََعوَػ اَّللَُّ اْدَؾُِؽ احْلَ ( َوَم
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ِف  ََم ِحَسوُبُف ِظـَْد َرب  َٓ ُبْرَهوَن َفُف بِِف َؾنِكَّ و آَخَر  َٓ ُيْػؾُِح اْفَؽوؾُِروَن )اَّللَِّ إََِلً ُف  ًَ 006إِكَّ ( َوُؿْؾ َرب  اْؽِػْر َواْرَحْؿ َوَأْك

اِْحَِغ )  .(007َخْرُ افرَّ

 

قا ِِف ُضْغقَوَِّنِْؿ َيْعَؿُفقنَ :قال تعالى -ٖٓ ـْ ُُض  فََؾجُّ َشْػـَو َمو ِْبِْؿ ِم ـَ ـَوُهْؿ َو  .7٘آٌة َوَفْق َرِْحْ

 المعنى المغوي:
: "ا  ،د الصكتالتمادم فا العناد فا تعاطا الفعؿ المزاكر لنا. كمنا الما  االفتح لتردلمَّااجي
لج. كيراؿ:  ، كهك تكرير  الاحر لتردد أمكااا. كلا  الميؿ لتردد ظةما. كالماما  تردد الكةـاكل

 .(ُ)"لج كألج
: أى   .شد الكار"الطٍُّغيىافي

 .(ِ)" اٍلعىمىاي: التردد فا الضةل 
 الي:المعنى اإلجم

تايف هذ  اآلي  صف  مف صفات الكفار التا اختصكا افا كصارت لفـ ديدنا لم  سكء 
فذا اياف لشدة تمردهـ كلنادهـ، كأنفـ إذا أصاافـ الضر، دلكا اهلل أف تفكيرهـ كاعدهـ لف الحؽ، "ف

يكشؼ لنفـ ليؤمنكا، أك ااتةهـ اذلؾ ليراعكا إليا. إف اهلل إذا كشؼ الضر لنفـ لاكا، أم: 
 استمركا فا طغيانفـ يعمفكف، أم: ياكلكف فا كفرهـ، حااريف متردديف.

         كما ذكر اهلل حالفـ لند رككب الفمؾ، كأنفـ يدلكف مخمصيف لا الديف، كينسكف 
 .(ّ)"ما يشرككف اا، فمما أنااهـ إذا هـ ياغكف فا ا رض االشرؾ ك ير 

قا ِِف ُضْغَقوَِّنِْؿ يَ  :تحميل الفاصمة  :ْعَؿُفقنَ َفَؾجُّ
 ، ")لمٌاكا( الةـ رااط  لاكاب لك، كامم  لاكا ال محؿ لفا مف اإللراب  نفا اكاب شرط  ير ااـز

 .(ْ)ك)فا طغيانفـ( متعمراف ايعمفكف، كامم  يعمفكف حالي "
 .اكاب الشرط يدؿ لم  استمرارهـ لم  الكفر كالعناد 

 مناسبة الفاصمة:
كأسااب تماديفـ فا الكفر، لرج لم  أهـ صف  لما ذكر اهلل تعال  صفات المشركيف 

قا ِِف ُضْغَقوَِّنِْؿ َيْعَؿُفقنَ  :لذلؾ ناسب أف تأتا الفاصم  اركلالديفـ، كها إزال  العذاب لنفـ، ك   َفَؾجُّ
ليؤكد لم  أف صف  الكفر متمكن  منفـ، حت  كلك أتيحت لفـ كؿ فرص النااة مما هـ فيا الكفر 

 كالضةؿ.

                                                 

 .ُّٔ/صٖج، الدر المصكف، لمسميف الحماا (ُ)
 .ََُ/صُٖج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ِ)
 .ٔٓٓ/صُج، تيسير الكريـ الرحمف، لمسعدم (ّ)
 .ّّٓ/صٔج، لمدركيش إلراب الررآف كايانا، (ْ)
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ُظقَن ) :قال تعالى -ٖٔ ِْؿ َوَمو َيَتَُضَّ ( َحتَّك إَِذا َؾتَْحـَو َظَؾْقِفْؿ 65َوَفَؼْد َأَخْذَكوُهْؿ بِوْفَعَذاِب َؾََم اْشتََؽوُكقا فَِرْب 

 .77-7ٙآٌة (66َبوًبو َذا َظَذاٍب َصِديٍد إَِذا ُهْؿ ؾِقِف ُمْبؾُِسقَن )

 المعنى المغوي:
مف السككف  ف الذم يخضع يرطع الحرك  أماـ مف ااًلٍسًتكىانى ي: مصدر امعن  الخضكع مشتر  

كألفا ألؼ االفتعاؿ ماؿ  ا.تا، ففك افتعاؿ مف السككف لمدالل  لم  تمكف السككف كقك ل خضع
  ؽ ااالضطراب، كالتاء زاادة كزيادتفا فا استعاذة.كقيؿ ا لؼ لهشااع، أم زيدت فا االشتر

 .فةزمت الكمم 
رُّعي:  .الدلاء اتذلؿ التَّضى

: شدا سي ٍاةى اليأس مف النااة. يراؿ: أامس، إذا ذؿ كياس مف التخمص، كهك مةـز لمفمزة كلـ  ةإٍلً
س صار ممشتٌؽ مف الاةًس كسحاب كهك المسح، كأف أصؿ أا يذكركا لا فعة ماردا. فالظاهر أنا

 .(ُ)"مف زهدكا فا النعيـ. يراؿ: لاس المسكح، إذا ترهب ارذا اةس. ككاف شع
 جمالي:المعنى اإل

تتحدث هذ  اآلي  لف صف  مف صفات المشركيف، كها أنفـ مصريف لم  الكفر ر ـ 
ـٍ ًااٍلعىذاًب( هك الاكع كالادب الذم  ٍذناهي لىرىٍد أىخى رؤيتفـ نكلا مف العذاب اأـ ألينفـ، فيركؿ تعال : ")كى

( معنا : ما  نزؿ افـ، حت  أكمكا الامكد كما ارل ماراها، كقكلا ساحانا: )فىمىا اٍستىكانيكا ـٍ اًّْف ًلرى
انخفضكا كتكاضعكا، أم فما طماكا أف يككنكا لرافـ أهؿ طال ، كلايد خير. ركم لف الحسف 
الاصرم رحما اهلل أنا قاؿ: "إذا أصاب الناس مف قاؿ الشيطاف اةء، فإنما ها نعم ، فة تسترامكا 

َوَفَؼْد   رلكا إل  اهلل" كقرأ هذ  اآلي :نعم  اهلل االحمٌي ، كلكف استرامكها ااالستغفار، كاستكينكا كتض

ُظقنَ  ِْؿ َومو َيَتَُضَّ ، اـ أخار اهلل تعال  اخار االث لف المشركيف، َأَخْذكوُهْؿ بِوفَْعذاِب َؾََم اْشتَؽوُكقا فَِرْب 
فذكر أنا إذا ااءهـ أمر اهلل، كااءتفـ السال  فاأة، فنالفـ مف العذاب ما لـ يككنكا يحتساكف، 

 .(ِ)مف كؿ خير، كمف كؿ راح ، كانرطعت آمالفـ، كخاب رااؤهـ"أيسكا 
 :إَِذا ُهْؿ ؾِقِف ُمْبؾُِسقنَ  :تحميل الفاصمة

")إذا( حرؼ مفااأة قاام  مراـ فاء الازاء فا الراط، كالامم  اعدها اكاب إذا ا كل  كأنا قيؿ ففـ 
 .(ّ)خار هـ"فيا مامسكف، ك)هـ( ماتدأ، ك)فيا( متعمراف امامسكف، ك)مامسكف( 

 .إذا الفاااي  دلت لم  حيرتفـ كشدة يأسفـ مما هـ فيا 

                                                 

 .َُّ-َُِ/صُٖج، الاف لاشكر التحرير كالتنكير، (ُ)
 .َُٖٕ/صِج، التفسير الكسيط، لكها  الزحيما (ِ)
 .ّٓٓ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ّ)
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 مناسبة الفاصمة:
لما ذكر اهلل تعال  إنزالا نكلا مف العذاب لم  المشركيف، كايف لدـ خضكلفـ كتكاضعفـ 

 ؾُِسقنَ إَِذا ُهْؿ ؾِقِف ُمبْ  أماـ رحم  اهلل تعال ، كأف هذا االستكاار قااـ حت  تركـ السال ، كلذلؾ قاؿ:
 ليايف أف النااة مستحيم  لفـ، ففـ كما أف إيمانفـ مستحيؿ، فكذلؾ النااة االنسا  لفـ.

َْؾئَِدَة َؿؾِقًل َمو َتْشُؽُرونَ  :قال تعالى -ٕٖ ْٕ َْبَصوَر َوا ْٕ ْؿَع َوا  .78آٌة َوُهَق افَِّذي َأْكَشَل فَُؽُؿ افسَّ

 المعنى المغوي:
 .أنشأ: خمؽ

 المعنى اإلجمالي:
مف فيض مف آياتا كلاااب قدرتا التا تدؿ  أك  يضان  ا هذ  اآلي  يايف اهلل تعال  اعضان ف

نما ليكضح اعضا مف نعما لمينا، فيذكر  لم  لظم  خمرا، ففك يعدد فا هذ  اآلي  ال لمحصر، كا 
ف  تعال  أنا " كهافـ نعم  السمع ليسمعكا افا المكالظ، كينظركا العار اأاصارهـ أم اعيكنفـ، كا 

اف االرمب كاف أشد تاايتا، كيتفكركا اأفادتفـ، فمـ ينتفعكا مف ذلؾ اشاء إلصرارهـ لم  الكفر ك
 .(ُ)كاعدهـ لف الحؽ"

"أم شكرا قمية  ير معتد اا، فشكرهـ يدؿ لم   َؿؾِقًل َمو َتْشُؽُرونَ كختـ اآلي  اركلا:
ـْ ِظَبوِديَ ، قاؿ تعال :(ِ)حرارتفـ كضعؼ إيمانفـ" ُؽقرُ  َوَؿؾِقٌؾ ِم  .(ُّ)ساأ:افشَّ

 :َؿؾِقًل َمو َتْشُؽُرونَ تحميل الفاصمة: 
( ما مصدري ، كمضارع مرفكع اااكت النكف كالكاك فالؿ  كفى ( نااب مفعكؿ مطمؽ، )ما تىٍشكيري ")قىًميةن

 .(ّ)"كالامم  فا تأكيؿ مصدر فالؿ قمية
 مرار قم  شكرهـ.الفعؿ المضارع يدؿ لم  التادد كاالستمرار، كهنا يدؿ لم  است 

 مناسبة الفاصمة:
نعما لم  لااد ، كأنا تعال  خمرفـ افا ليتداركا افا، كلتككف لميفـ حا   لما لدد اهلل 

   يكـ الريام  فيـ استخدمكها، لكنفـ استخدمكها فا  ير منافعفا التا قدرها اهلل لفـ، كلذلؾ ناسب 
ليايف ساحانا لظيـ احكدهـ ككفرانفـ االنعـ التا  َؿؾِقًل َمو َتْشُؽُرونَ أف تأتا الفاصم  اركلا:

 أنعمفا اهلل لميفـ.
 

                                                 

 .ـُِٗٗ -قُُْْ: ُ، طٕٓٓ/صّج، انظر: فتح الردير، لمشككانا (ُ)
 .ٕٕ/صٓج، انظر: إرشاد العرؿ السميـ،  اا السعكد (ِ)
 .ّّٔ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ّ)
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وَن  :قال تعالى -ٖٖ َؼُ َْرِض َوإَِفْقِف ُُتْ ْٕ ْؿ ِِف ا ـُ  .79آٌة  َوُهَق افَِّذي َذَرَأ

 المعنى المغوي:
نماءاا ككار . فأطمؽ لم  اإلي"ذىرىأى :أنشأ ش  .(ُ)"نماء  ف إنشاء شاء تكاير كا 
 جمالي:المعنى اإل

آخر لم  قدرتا تعال ، "ففك الذم خمركـ كأنشأكـ فا  يايف اهلل تعال  فا هذ  اآلي  دليةن 
 .(ِ)ا رض تعمركنفا، لم  اختةؼ أشكالكـ كألكانكـ كلغاتكـ اـ إليا كحد  تحشركف كتامعكف"

وَن  :تحميل الفاصمة َؼُ  :َوإَِفْقِف ُُتْ
لىٍيًا( الكاك لاطف ، )إليا( متع ( مضارع مرفكع اااكت النكف مانا ")كىاً  كفى مراف اتحشركف، )تيٍحشىري

 .(ّ)لممافكؿ كالكاك نااب فالؿ، كالامم  معطكف "
  الترديـ كالتأخير فا الفاصم  يدؿ لم  اختصاص اهلل .كحد  االحشر 

 مناسبة الفاصمة:
تركفا مف "لما ذكرهـ اإاداافـ المتضمف لمردرة لم  إلادتفـ مع ما فيفا مف الحكم  كفا 

ليا( أم كحد  )تحشركف( يكـ النشكر"  .(ْ)اإلخةؿ افا، صرح افا فراؿ: )كا 
قِْؾ َوافـََّفوِر َأَؾَل َتْعِؼُؾقنَ :قال تعالى -ٖٗ ًُ َوَفُف اْختَِلُف افؾَّ قِل َوُيِؿق  .8ٓآٌة َوُهَق افَِّذي ُُيْ

 المعنى المغوي:
لؾ ا ار  مختمفيف، كما تىريكؿي ًفا الكةـ:هيكى الًَّذم اعمفما كلا اختةؼ الميؿ كالنفار: "

ر كتصؿ"  .(ٓ)كالصم  أم إنؾ تؤاى
 المعنى اإلجمالي:
فا هذ  اآلي  حدياا لف قدرتا العظيم  كآياتا فا الككف، فيتحدث ساحانا  يكمؿ اهلل 

لف قدرتا لم  اإلحياء كاإلمات ،" فالمكت دكرة مف دكرات الكاكد اإلنسانا، ككاا مرااؿ لمحياة 
مراام  الميؿ كالنفار... فالحياة يراامفا المكت، كالنفار يعراا الميؿ، كتمؾ ها سن  اهلل فا الحياة 

 .(ٔ)الدنيا، كؿ شاء فيفا يرااما ضد ، كا ياات كاكد  كيحرؽ ذاتا"

                                                 

 .ْٗ/صٖج، الاف لاشكر التحرير كالتنكير، (ُ)
 .ّٗٔ/صِج، التفسير الكاضح، لحاازم (ِ)
 .ّّٔ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ّ)
 .ُّٕ/صٓج، نظـ الدرر، لمارالا (ْ)
 .َِْ/صِج، معانا الررآف، لمفراء (ٓ)
 .ُُٕٔ/صُٖ/جٓمج، الخطيبرآنا لمررآف، لعاد الكريـ التفسير الر (ٔ)
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"كقد ااء فا نفاي  اآلي  ااستنكار يدؿ لم  أف هذا اإلاداع إنما هك مف إاداع الخالؽ، أفة 
 .(ُ)  ا مكر"يتفكركف فا هذ
 :َأَؾَل َتْعِؼُؾقنَ  :تحميل الفاصمة

")الفمزة( لةستففاـ اإلنكارم، ك)الفاء( لاطف  لم  محذكؼ مردر، ك)ال( نافي ، ك)تعرمكف( فعؿ 
 .(ِ)مضارع كفالؿ"

 .الامم  الفعمي  تدؿ لم  استمرار إنكارهـ آليات اهلل تعال ، كلدـ إلماؿ لركلفـ 
 مناسبة الفاصمة:

كر اهلل تاارؾ كتعال  قدرتا لم  اإلحياء كاإلمات  كفا تداير الككف، ليايف  كلا لما ذ
ليايف  َأَؾَل َتْعِؼُؾقنَ  العركؿ كا اصار أنا الحؽ فا العاادة، كلذلؾ ناسب أف تأتا الفاصم  اركلا:

ذ  أنا مع كارة هذ  الدالاؿ كلظمتفا فإنا ال يزاؿ فريؽ مف الناس يعرضكف لف التفكر فا ه
 الدالاؿ كاآليات كالتدار فيفا كما سيرت  امفا.

ُفقَن ) :قال تعالى -ٖ٘ َوَّ ْٕ و َدَْبُعقُثقَن )70َبْؾ َؿوُفقا ِمْثَؾ َمو َؿوَل ا ـَّو ُتَراًبو َوِظظَوًمو َأإِكَّ ـُ ( 71( َؿوُفقا َأإَِذا ِمْتـَو َو

ـْ َؿْبُؾ إِْن هَ  ـُ َوآَبوُؤَكو َهَذا ِم فَِغ )َفَؼْد ُوِظْدَكو َكْح َوَّ ْٕ َّٓ َأَشوضُِر ا  .8ٖ-8ٔآٌة( 72َذا إِ

 المعنى المغوي:
 .(ّ)سطير"ا  سطار، ك أحاديث العايا  كاحدها أسطكرة، ك اطيؿ، كا "أساطير: أا

 المعنى اإلجمالي:
تتحدث هذ  اآليات لف ا سااب الكاهي  التا يتخذها الكفار ذريع  لتكذيب الرسؿ، كلدـ 

)اىٍؿ( لهضراب أم ليس  َبْؾ َؿوُفقْا ِمْثَؾ َمو َؿوَل إوفقنحالفـ، فيركؿ: " تصديرفـ، فيصؼ الررآف 
ماؿ ما قاؿ  -مف كفار مك   -لفـ لرؿ كال نظر فا هذ  اآليات كالعار، اؿ قاؿ هؤالء المشرككف 

كر ا مـ المتردمكف أاذا امينا كصرنا ذراتو نالم ، كلظامان نخرة أانا لمخمكقكف ااني ؟ هذا ال يتص
كال يككف أادان لرد كلدنا افذا نحف كمف سارنا فمـ نر لا حرير  كما هذا ًإال أكاذيب كأااطيؿ 

 .(ْ)"المتردميف
فِغَ تحميل الفاصمة:  َوَّ ْٕ َّٓ َأَشوضُِر ا ـْ َؿبُْؾ إِْن َهَذا إِ ـُ َوآَبوُؤَكو َهَذا ِم  :َفَؼْد ُوِظْدَكو َكْح

فعؿ ماض مانا لممافكؿ، كنا نااب فالؿ، ك)نحف( تأكيد  ")الةـ( اكاب لمرسـ المحذكؼ، ك)كلد(
 لمضمير، ك)آااؤنا( معطكؼ لم  الضمير المتصؿ، كسكغ العطؼ الفصؿ االمنفصؿ، ك)مف قاؿ(

                                                 

 .ـُْٔٗ-قُِٓٔ: ُط، ْٔ/صُٖج، تفسير المرا ا (ُ)
 .ّٔٓ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ِ)
 .ّْٖ/صِج، تيسير التفسير، لمرطاف (ّ)
 .ُِٗ/صِج، صفكة التفاسير، لمصااكنا (ْ)



-ُِٗ- 
 

متعمراف اكلدنا أك امحذكؼ صف  لركلا آااؤنا أم الكاانكف مف قاؿ كالمعن  لم  الاميع لرد كلدنا 
نما رأينا  أساطير ا كليف.كآااؤنا االاعث فمـ نر هذا الكلد صدق  ا كا 

(:)إف( نافي ، ك)هذا( ماتدأ، ك)إال( أداة حصر، ك)أساطير ا كليف(  ًليفى )ًإٍف هذا ًإالَّ أىساًطيري اٍ ىكَّ
 .(ُ)"خار هذا

 . الامم  الفعمي  مؤكد اتككيديف لتدؿ لم  إصرارهـ لم  الكفر، كتمسكفـ اأفكارهـ الخاطا 
 مناسبة الفاصمة:
نكارهـ الاعث اهلل تاارؾ كتعال  إضراافـ لف اإليماف ارسال  سيدنا محمد لما ايف  ، كا 

"فكأنفـ قالكا إف هذا كالنشكر، ناسب أف تأتا الفاصم  مؤكدة لم  ساب إلراضفـ لف اإليماف، 
 فرد كقع قديما مف ا ناياء، اـ لـ يكاد مع طكؿ العفد، فظنكا أف اإللادة  كقع مناا الكلد كم

 .(ِ)"ار الدنيا، اـ قالكا لما كاف كذلؾ ففك مف أساطير ا كليفتككف فا د
ـْتُْؿ َتْعَؾُؿقَن ) :قال تعالى -ٖٙ ـُ ـْ ؾِقَفو إِْن  َْرُض َوَم ْٕ ـِ ا ُرونَ 73ُؿْؾ دَِ َـّ      ( َشَقُؼقُفقَن َّللَِِّ ُؿْؾ َأَؾَل َتَذ

 .8٘-8ٗآٌة 

 المعنى اإلجمالي:
أف يسأؿ الكفار لف أمكر ال لذر لفـ مف االلتراؼ  " فيأمر  نايا محمد  يخاطب اهلل 

 .(ّ)فيفا،اـ أمر  أف ينكر لميفـ اعد االلتراؼ منفـ كيكاخفـ"
ـْ ؾِقَفو :كالسؤاؿ هك َْرُض َوَم ْٕ ـِ ا :" أم مف مالكفا الذم خمرفا، كمف فيفا مف ُؿْؾ دَِ

 .(ْ)ذلؾ هلل كحد  ال شريؾ لا"الحيكانات كالناات كالامرات كساار صنكؼ المخمكقات، فيعترفكف اأف 
ُرونَ   تحميل الفاصمة: َـّ  :ُؿْؾ َأَؾَل َتَذ

")قيٍؿ( أمر فالما مستتر، كالامم  مستأنف ، )أىفىة( الفمزة لةستففاـ، ك)الفاء( لاطف ، ك)ال( نافي  
( مضارع مرفكع كالكاك فالؿ كالامم  مركؿ الركؿ" كفى )تىذىكَّري
(ٓ). 

 م  الحث لم  التذكر كالتدار.الامم  الفعمي  تدؿ ل 
 مناسبة الفاصمة:

أف يذكر قكما اخالؽ ا ككاف كخالؽ ا رض كما لميفا مف  نايا محمد  لما أمر اهلل 
مخمكقات كمصنكلات يستفيد منفا اإلنساف ، كايف أنفـ يذكركف كيعترفكف افا، ناسب أف تأتا 

                                                 

 .ّٔٓ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ُ)
 .ِٖٗ/صِّج، التفسير الكاير، لمرازم (ِ)
 .ٖٓٓ/صّج، لمشككانا فتح الردير، (ّ)
 .َِْْ/صٓج، الاف كاير تفسير الررآف العظيـ، (ْ)
 .ّّٕ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ٓ)



-َِِ- 
 

ُرونَ   :الفاصم  َـّ فـ يعرفكف نعم  اهلل اـ ينكركنفا لاحكدهـ كلنادهـ لتؤكد لم  أن ُؿْؾ َأَؾَل َتَذ
 ككفرهـ.

ُرونَ :فيركؿ ساحانا لميفـ فيا استنكار مناك  َـّ ككأنا:" تر يب فا التدار كاعث  َأَؾَل َتَذ
    لم  التأمؿ فا أمر التكحيد كالاعث، فإف مف قدر لم  اختراع ا رض كمف فيفا كاف حريرا اأف 

 .(ُ)اف قادرا لم  إلادة ما أفنا "ال يشرؾ اا اعض خمرا، كك
بِْع َوَربُّ افَْعْرِش اْفَعظِقِؿ ) : قال تعالى -ٖٚ ََمَواِت افسَّ ـْ َربُّ افسَّ  ( َشَقُؼقُفقَن َّللَِِّ ُؿْؾ َأَؾَل َتتَُّؼقنَ 75ُؿْؾ َم

 .87-8ٙآٌة 

 المعنى اإلجمالي:
ا، ساع سماكات لفا لظمتا فا خمرا،" فرد خمؽ السمكات اغير لمد تركنف يايف اهلل 

حركاتفا كسير ناكمفا، كرب العرش العظيـ الذم نعترؼ اا لا كؿ شاء ففك خالؽ كمدار هذ  
 .(ِ)السمكات"

كااء االلتراؼ كالرد منفـ اأنا هك الحؽ المدار الخالؽ،"فتعممكف ذلؾ كال تركف أنفسكـ 
 .(ّ)"ااتكف لا شريكان فا الرُّاكايَّ ً لرااىاي اعدـ العمؿ امكاب العمـ حيثي تكفركف اا كتينكركف الاعث كتي 

:"تنايفا لم  أف اتراء لذاب اهلل ال يحصؿ إال اترؾ لاادة ا كااف كااللتراؼ ُؿْؾ َأَؾَل َتتَُّؼقنَ كقكلا:
 .(ْ)ااكاز اإللادة"
 :ُؿْؾ َأَؾَل َتتَُّؼقنَ  : تحميل الفاصمة

لفمزة لةستففاـ، ك)الفاء( لاطف ، ك)ال( نافي  ")قيٍؿ( أمر فالما مستتر كالامم  مستأنف ، )أىفىة( ا
( مضارع مرفكع اااكت النكف كالامم  مركؿ الركؿ"  .(ٓ))تىتَّريكفى

 .ا مر يدؿ لم  حافـ لم  التركل، كالتزامفـ افا 
 مناسبة الفاصمة:

اذلؾ اعد أف ايف ساحانا تداير  كخمرا لمسمكات الساع كأنا مالكفا، كالتراؼ المشركيف 
قرار  ـ لتايف أف إقرارهـ هذا ما زاده ُؿْؾ َأَؾَل َتتَُّؼقنَ تأتا الفاصم  اركلا: فهـ اأنا الحؽ، ناسب أكا 

                                                 

-قُُْٔ: ُزكريا لميرات، ط ، المحرؽ:ُِْٕ/صّج، تفسير النيسااكرم،  رااب الررآف كر ااب الفرقاف (ُ)
 .ـُٓٗٗ

 .ُِٕ/صٓمج ، رالاانظر اتصرؼ: نظـ الدرر، لما (ِ)
 .ٕٗ/صٓج، إرشاد العرؿ السميـ،  اا السعكد (ّ)
 .ُُٔ/صِّج، التفسير الكاير، لمرازم (ْ)
 .ّّٕ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ٓ)



-ُِِ- 
 

نفـ اعدما رأكا اآليات كالدالالت لم  كاكد اهلل كالترفكا اذلؾ، ففـ إإال حا  لميفـ يكـ الريام  إذ 
 ال يخافكف لرااا  كال يحذركف أف يمر  افـ فا لذاب افنـ.

ـُْتْؿ َتْعَؾُؿقَن ) :الىقال تع -ٖٛ ـُ وُر َظَؾْقِف إِْن  َٓ َُيَ ٍء َوُهَق َُيُِر َو ؾ  َرْ ـُ ـْ بِقَِدِه َمَؾُؽقُت  ( َشَقُؼقُفقَن 77ُؿْؾ َم

 .89-88آٌة َّللَِِّ ُؿْؾ َؾَلكَّك ُتْسَحُرونَ 

 المعنى المغوي:
: م كاع نا  ؼاالتصرؼ فا مختمت: الممؾ المرترف ك االغ  فا الممؾ اضـ الميـ. فالممك"اٍلمىمىكيكتي

 ءلذلؾ ااء اعد  كؿ شا كالعكالـ
ذا لدم اح عيغيث كيمن :ييًايري  ؼ ر مف يشاء مف ا ذل. كمصدر  اإلاارة فيفيد معن  الغما ، كا 

االستعةء أفاد أف الماركر مغمكب لم  أف ال يناؿ الماار اأذل فمعن  ال ياار لميا ال يستطيع 
 .(ُ)"أحد أف يمنع أحدا مف لرااا

 .(ِ)"تسحركف: تخدلكف"
 المعنى اإلجمالي:
كيستمر فا أمر  اخطاب الكفار كسؤالفـ مف منفـ  فا مخاطا  الناا  يستمر اهلل 

يستطيع أف يممؾ كؿ شاء فا هذا الككف يدار  كيعتنا اشاكنا، كيرلا  كيركـ لم  شاكف لااد ، 
طيع أف يحما كيحفظ كال سمطاف  حد يدفع " كيست...َوُهَق َُيِرُ :كيخاطافـ فا اعض ا مكر اركلا

 .(ّ)اأسا كيكشؼ ضر "
كيأتا الرد المعركؼ الذم ال نراش فيا كهك أف الذم يفعؿ ذلؾ هك اهلل رب العالميف، 

:" أم فمف أيف تخدلكف كتصرفكف لف الرشد مع ُؿْؾ َؾَلكَّك ُتْسَحُرونَ لميفـ اركلا: كيايب اهلل 
 .(ْ)ف الغنا، فإف مف ال يككف مسحكرا مختؿ العرؿ ال يككف كذلؾ"لممكـ اا إل  ما أنتـ لميا م

 :ُؿْؾ َؾَلكَّك ُتْسَحُرونَ  :تحميل الفاصمة
")فأن ( الفاء الفصيح ، ك)أن ( اسـ استففاـ امعن  كيؼ، كها فا محؿ نصب لم  الحاؿ 

 .(ٓ)"كتسحركف فعؿ مضارع مانا لممافكؿ كالكاك نااب فالؿ
 لكهـ إل  التفكر كالتعرؿ كتدار ا مكر.فعؿ ا مر يحافـ كيد 
 

                                                 

 .ُُِ/صُٖج، التحرير كالتنكير (ُ)
 .ٖٔ/صُٖج، التفسير المنير، لكها  الزحيما (ِ)
 .َُُٕ/صُٖ/جٓمج، بالتفسير الررآنا لمررآف، لعاد الكريـ الخطي (ّ)
 .َٖ/صٓج،  اا السعكد إرشاد العرؿ السميـ، (ْ)
 .ّٗٓ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ٓ)



-ِِِ- 
 

 مناسبة الفاصمة:
ممكا لمسمكات كا رض كا  ااتا كحمايتا لعااد ، كايف التراؼ المشركيف  اعد أف أكد 

ليايف ساحانا  ُؿْؾ َؾَلكَّك ُتْسَحُرونَ اتممكا ساحانا لكؿ شاء، لذلؾ ناسب أف تأتا الفاصم  اركلا:
كتممكا لكؿ ما فا  الغا كالضةؿ ر ـ لممفـ اليريف اكاكد اهلل  اعدهـ لف الحؽ كاتاالفـ طريؽ

 هذا الككف.
ُْؿ فََؽوِذُبقنَ  :قال تعالى -ٜٖ ؼ  َوإَِّنَّ  .9ٓآٌة َبْؾ َأَتْقـَوُهْؿ بِوحْلَ

 المعنى اإلجمالي:
ميس ا مر كما هذ  اآلي  ردا لم  مزالـ الكفار، كأف ما يعتردكنا هك الااطؿ اعينا، "ف دتع

لكف مف نساتفـ إل  اهلل تعال  ما ال يميؽ اا، فمرد ااناهـ االركؿ الحؽ، كالدليؿ الراطع، يرك 
كاإلخاار الصادؽ الااات اأنا ال إلا إال اهلل، كأقمنا الدليؿ الصحيح لم  ذلؾ كما، كلكنفـ مع كؿ 

لاادتفـ مع  ذلؾ لكاذاكف فيما ذكركا هلل تعال  مف الصاحا  كالكلد كالشريؾ، كفا إنكار الحؽ، كفا
اهلل  ير ، كال دليؿ لفـ لم  مزالمفـ الااطم  كلراادهـ الممكا ، ففـ حيارل تاافكف، كافم  اعيدكف 

ـْ َيْدُع َمَع اَّللَِّ إَِلًو آَخَر ٓ ُبْرهوَن َفُف بِِف َؾنِكََّم  لف المنطؽ كالعرؿ، كذلؾ كما ااء فا آي  أخرل: َوَم

ِف إِكَُّف ٓ ( . ففؤالء المشرككف ال دليؿ لم  صح  ُُٕ)المؤمنكف:  ُيْػؾُِح افْؽوؾُِروَن  ِحسوُبُف ِظـَْد َرب 
نما هـ قكـ مرمدكف لف  ير كلا كرشد، آااءهـ كأسةففـ الضاليف  .(ُ)"لراادهـ، كا 

ُْؿ فََؽوذُِبقنَ :تحميل الفاصمة  : َوإَِّنَّ

( خار مرف ( الكاك حالي ، ك)إف( كاسمفا، )لىكاًذايكفى ـٍ نَّفي كع االكاك، كالةـ المزحمر ، كالامم  ")كىاً 
 .(ِ)"حالي 
 .الامم  اإلسمي  تؤكد لم  استررارهـ لم  تكذيافـ الحؽ، كااكتفـ لميا 

 مناسبة الفاصمة:
"لما االغ ساحانا فا الحااج لميفـ اما كرد فا اآليات الساار  حت  استااف اما هك الحؽ 

يدلكف لا الكلد كالشريؾ كينساكف إليا العاز لف  كالصدؽ، ايف أنَّفيـٍ مع ذلؾ لىكاًذايكفى حيث
ف االفتراء كالكذب صف  مةزم  لفـ، كأنفـ يتخذكنفا أا كانت الفاصم  مؤكدة ا، كلفذ(ّ)اإللادة"

 ذريع  ليصمكا افا آذانفـ لف سماع الحؽ.

                                                 

 .ُُْٕ/صِج، التفسير الكسيط، لكها  الزحيما (ُ)
 .ّّٕ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ِ)
 .ُُّ/صٓج، ررآف كر ااب الفرقاف، لمنيسااكرم رااب ال (ّ)



-ِِّ- 
 

ـْ إَِفٍف إِذً :قال تعالى -ٓٗ وَن َمَعُف ِم ـَ ـْ َوَفٍد َوَمو  َذ اَّللَُّ ِم َ ؾُّ إِفٍَف بََِم َخَؾَؼ َوَفَعَل َبْعُضُفْؿ َظَذ َمو اَّتَّ ـُ ا َفَذَهَى 

 .9ٔآٌة  َبْعٍض ُشبَْحوَن اَّللَِّ َظَمَّ َيِصُػقنَ 

 المعنى المغوي:
 "لذهب كؿ إلا اما خمؽ: الستاد كاسترؿ اا.

 .لعة اعضفـ لم  اعض: لغالب اعضفـ اعضان 
 .(.ُ)ساحاف اهلل: تنزيفا لا"
 المعنى اإلجمالي:

 :نفسا لف أمريف: كهما اتخاذ الكلد، كقد نف  ذلؾ اركلا تعال  هذ  اآلي  ينز  اهلل  فا

 َـُ َوَفدًا ُشبَْحوَكُف َبْؾ ِظَبوٌد ُمْؽَرُمقَن ٓ َيْسبُِؼقَكُف بِوْفَؼْقِل َوُهْؿ بَِلْمِرِه ي ْْحَ َذ افرَّ َ  .(ِٕناياء:)ا  نَ ْعَؿُؾقَوَؿوُفقا اَّتَّ
َّٓ اَّللَُّ شريؾ كقد نفا  أيضا لف نفسا اركلا تعال :كا مر الاانا: اتخاذ ال ٌي إِ وَن ؾِقِفََم آَِلَ ـَ َفْق 

ؾُّ إِفٍَف  (، كقد ذكر ساحانا أسااب لدـ اتخاذ الشريؾ، فراؿ تعال :ِِ)ا ناياء:َفَػَسَدَتو ـُ إًِذا َفَذَهَى 

اخمرا كاستاد اا، كامتاز ممكا لف  "أم لك كاف مع اهلل آلف  النفرد كؿ إلا يركؿ الشككانا: بََِم َخَؾَؼ 
 .(ِ)ممؾ اآلخر ككقع اينفـ التطالب كالتحارب كالتغالب"

، يركؿ ااف كاير:" لك قدر تعدد اآللف  َوَفَعَل َبْعُضُفْؿ َظَذ َبْعضٍ آخر كهك: كذلؾ ايف أمران 
خر كخةفا النفرد كؿ منفـ اما يخمؽ، فما كاف ينتظـ الكاكد...اـ لكاف كؿ منفـ يطمب قفر اآل

 .(ّ)فيعمك اعضفـ لم  اعض"
كلكننا نرل أف الككف مخمكؽ ااتساؽ دكف أف يختؿ نظاـ أم شاء فيا ، فة يمكف لمسماء 

ْقُؾ َشوبُِؼ افـََّفوِر  أف ترع لم  ا رض إال اإذنا، يركؿ تعال : َٓ افؾَّ و َأْن ُتْدِرَك اْفَؼَؿَر َو ْؿُس َيـَْبِغل ََلَ َٓ افشَّ

ؾٌّ ِِف  ـُ  (.َْ)يس: نَ َؾَؾٍؽ َيْسَبُحقَو
 :ُشبَْحوَن اَّللَِّ َظَمَّ َيِصُػقنَ  :تحميل الفاصمة

( مفعكؿ مطمؽ لفعؿ محذكؼ كاممتا مستأنف ، )المَّاي( لفظ الاةل  مضاؼ إليا، )لىمَّا(  ")سيٍاحافى
( مضارع مرفكع اااكت النكف  )لف( حرؼ ار، ك)ما( اسـ مكصكؿ متعمراف اساحاف، )يىًصفيكفى

 .(ْ)الكاك فالؿ، كالامم  صم "ك 
  الامم  الفعمي  المؤكدة االمفعكؿ المطمؽ تؤكد لم  تنزيا اهلل تعال  لف الشريؾ كالكلد، ككؿ ما

 ينساا إليا المشرككف.
                                                 

 .ُٗ/صُٖج، ير، لكها  الزحيماالتفسير المن (ُ)
 .ـُِٗٗ-قُُّْ: ُط ،ٗٓٓ/صّج، فتح الردير، لمشككانا (ِ)
 .ِْْ/صٓج، تفسير الررآف العظيـ، الاف كاير (ّ)
 .ّّٖ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ْ)



-ِِْ- 
 

 مناسبة الفاصمة:
لما اهلل تعال  الكلد كالشريؾ لف نفسا ماينا أسااب ذلؾ، ناسب أف تأتا الفاصم  

ليؤكد تنزيفا لما يصفا اا هؤالء المشرككف، كما ذهاكا فيا كؿ  َظَمَّ َيِصُػقنَ  ُشْبَحوَن اَّللَِّ:اركلا
 مذهب لمترميؿ مف شأنا.
أم لما يصفكف كينساكف لا  اص،تأكيد لم  تنزيا نفسا ساحانا لف النرا كفا الفاصم 

 مف الكلد كالشريؾ.
َفوَدِة َؾَتَعوَػ ظَ : قال تعالى -ٔٗ ـُقنَ َظوَِلِ اْفَغقِْى َوافشَّ  .9ٕآٌة َمَّ ُيْؼِ

 المعنى المغوي:
 .(ُ)"تعال : تعاظـ"

 المعنى اإلجمالي:
آخر لم  لدـ اتصافا اصفات النرص،" ففك ساحانا المختص اعـ  يايف تعال  دليةن 

ف لمـ الشفادة فمف يعمـ معفا الغيب، كالشفادة التا يعممفا ال يتكامؿ افا  الغيب كالشفادة، فغير  كا 
 .(ِ)العمـ االغيب، كذلؾ كالكليد لفـ"النفع إال مع 

قنَ كختـ اآلي  اركلا: ـُ ،" أم تردس كتنز  لما يركؿ الااحدكف الظالمكف َؾَتَعوَػ َظَمَّ ُيْؼِ
 .(ّ)الذيف يشرككف معا إلفا آخر"

قنَ  تحميل الفاصمة:  ـُ  :َؾَتَعوَػ َظَمَّ ُيْؼِ
ك)لما( متعمراف ب)تعال (، كامم  يشرككف ")فتعال ( الفاء لاطف  كأنا قاؿ لمـ الغيب فتعال ،

 .(ْ)"صم 
  الامم  الفعمي  تنفا لف اهلل .ما يتخذ  المشرككف مف أكااف يعادكنفا مف دكف اهلل ساحانا 

 مناسبة الفاصمة:
"لما كاف مف الكاضح الاما أنا ال مدلا لذلؾ، كمف ادلا   ير  اأف كذاا  يركؿ الارالا:

قنَ تمت قدرتا، فاتضح تفرد ، ففذا تساب لنا قكلا: ال محال ، كأف مف تـ لمما ـُ  َؾَتَعوَػ َظَمَّ ُيْؼِ
، فإنا ال لمـ لشاء منا فة قدرة كال صةحي  لرتا  لظيمان  أم لة العالـ المشار إليا لمكان 

 .(ٓ)اإللفي "
                                                 

 .ِٗ/صُٖج، التفسير المنير، لكها  الزحيما (ُ)
 .ُُٕ/صِّج، التفسير الكاير، لمرازم (ِ)
 .ّٗ/صُٖج، منير، لكها  الزحيماالتفسير ال (ّ)
 .ُْٓ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ْ)
 .َِِ/صٓمج، نظـ الدرر، لمارالا (ٓ)
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و ُتِرَيـ ل مو ُيقَظُدوَن ) :قال تعالى -ٕٗ عَ 82ُؿْؾ َرب  إِمَّ ( َوإِكَّو َظذ َأْن 83ْؾـِل ِِف اْفَؼْقِم افظَّودَِِغ )(َرب  َؾل ََتْ

 .9٘-9ٖآٌة  (84ُكِرَيَؽ مو َكِعُدُهْؿ َفؼودُِروَن )

 المعنى اإلجمالي:
كيأمر  اأف يأخذ اا سااب، كيدلك  لندما تحؿ اا  يخاطب اهلل تاارؾ كتعال  نايا محمد 

ما يكلدكف مف العذاب إذا أردت افـ لركا  ا حف كالشدااد، فيأمر  أف يركؿ: "يا رب إف أريتنالم
فأخرانا منفـ. ككاف لميا السةـ يعمـ أف المَّا تعال  ال ياعما فا الركـ الظالميف إذا نزؿ افـ 

ت ذاكرا لراا ا كؿ ا كقاذا الدلاء كالسؤاؿ ليعظـ أار  كليككف ففب، كمع هذا أمر  الرب ااالعذ
ا  ال  ذلؾ فيفـ االاكع كالسيؼ، كناكـ مردكر، كقد أرا  المَّا تعؼ المعمتعال .اـ نىاَّاى لم  أٌف خة

 .(ُ)"مف ذلؾ المَّا كمف آمف اا
و َظذ َأْن ُكِرَيَؽ مو َكِعُدُهْؿ َفؼوِدُرونَ  :تحميل الفاصمة  :َوإِكَّ

ف كاسمفا، ك)لم  أف نريؾ( متعمراف ارادركف، ك)أف( حرؼ  ")الكاك( لاطف  لم  ما تردـ، كا 
، ك)نرل( مضارع منصكب اأف كالفالؿ مستتر تردير  نحف كالكاؼ مفعكؿ اا أكؿ، مصدرم كنصب

 .(ِ)ك)ما( مفعكؿ اا ااف، كالةـ المزحمر  كها الـ االاتداء زحمرت إل  الخار ك)قادركف( خار إنا"
 سمي  المؤكدة اإف، كما فيفا مف الترديـ كالتأخير تدؿ لم  اختصاص اهلل الامم  اال   لم

 عذاب االمشركيف دكف أف يمس المؤمنيف منا شاء، فاهلل تعال  هك الرادر لم  ذلؾ.إنزاؿ ال
 مناسبة الفاصمة:

لما ذكر اهلل ساحانا أمر  لنايا االدلاء لم  قكما الذيف كذاكا اا كتمادكا فا الظمـ كاتااع 
ب أف تأتا الفكل، كذكر ساحانا نزكؿ العذاب افـ يكـ ادر، كأنا قادر لم  استاصالفـ، كلذلؾ ناس

الفاصم  مؤكدة لم  قدرتا فا إنزاؿ العذاب أك تأخير ، "فما يستحرُّكنا مف العذاًب المكلكًد لذااان 
 .(ّ)"لمحكم  الدَّاليً  إليا هااةن مستأًصةن ال يظفري لم  يديا 

ـُ َأْظَؾُؿ بََِم َيِصػُ :قال تعالى -ٖٗ ق َئَي َكْح ـُ افسَّ  .9ٙآٌة  قنَ اْدَؾْع بِوفَّتِل ِهَل َأْحَس

 المعنى اإلجمالي:
لف خصم  مف أحسف الخصاؿ التا ياب أف يتصؼ افا المسمـ فا تعامما  يخارنا اهلل 

ككيؼ ياب أف يعامؿ المشركيف، فيركؿ  مع أصحااا، كمع  ير  مف الناس، كخاص  الناا 
ق َئيَ   : ػػػتعال ـُ افسَّ  أمر  تعال  احسف ا خةؽ كالتا ها  ـا :"فأاك حياكؿ ػ، يراْدَؾْع بِوفَّتِل ِهَل َأْحَس

                                                 

 .ُْٕ/صُِج، الاامع  حكاـ الررآف، لمررطاا (ُ)
 .ُْٓ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ِ)
 .ُْٗ/صٔج،  اا السعكد إرشاد العرؿ السميـ، (ّ)



-ِِٔ- 
 

 .(ُ)"ؾال إلا إال المَّا كالسيا  الشر  أحسف شفادة أف
ـُ َأْظَؾُؿ بََِم َيِصُػقنَ  تحميل الفاصمة:   :َكْح

"امم  )نحف ألمـ( حالي ، ك)نحف( ماتدأ، ك)ألمـ( خار، ك)اما( متعمراف األمـ، كامم  )يصفكف( 
 .(ِ)ي  أم اكصففـ لؾ كسكء ذكرهـ"صم ، كياكز أف تككف ما مصدر 

  الامم  اإلسمي  تدؿ لم  ااكت العمـ هلل . 
 مناسبة الفاصمة:

لراضفـ لف الحؽ كتكذيافـ، كايف  لما كاف مف أمر المشركيف مع رسكؿ اهلل   كا 
ـُ َأْظَؾُؿ بََِم َيِص الطريؽ لمعالا  ا مكر، كتفدا  النفكس، ناسب أف تأتا الفاصم  اركلا:  ُػقنَ َكْح

كأنفا اعيدة لف  ليايف المحسف مف المساء، كيايف تعال  حرير  النفكس التا يتعامؿ معفا الناا 
 كأصحااا. الحؽ ر ـ ما تاد مف الصفح كالمكدة مف الناا 

ـُ َأْظَؾُؿ بََِم  اما ياكؿ فا خاطرهـ فيركؿ: ساحانا اياف لممالم  اآلي   كتؤكد هذ  َكْح

 .(ّ)"ا آي  مكادل ؾ كالتكذيب. كهذا يرتضا أنفر لشأم مف ا" :َيِصُػقنَ 
قوضِِغ ) :قال تعالى -ٗٗ زاِت افشَّ ـْ َُهَ وِن )86َوُؿْؾ َرب  َأُظقُذ بَِؽ ِم ( َحتَّك 87( َوَأُظقُذ بَِؽ َرب  َأْن َُيُُْضُ

ؾَِؿٌي ُهَق ؿوئُِؾفو ( فََعع  َأْظَؿُؾ صوحِلًو ؾِ 88إِذا جوَء َأَحَدُهُؿ اْدَْقُت ؿوَل َرب  اْرِجُعقِن ) ـَ و  لَّ إَِّنَّ ـَ  ًُ ـْ قَم َتَر

ـْ َورائِِفْؿ َبْرَزٌخ إِػ َيْقِم ُيْبَعثُقَن )  .ٓٓٔ-97آٌة  (011َوِم

 المعنى المغوي:
"همزات: امع همزة كها النخس  كالدفع  ايد ك يرها. كالمفماز: مفعاؿ مف ذلؾ كالمحراث مف 

 س اا.يدفع امسانا كينخ الحرث. كالفماز: الذم يعيب الناس كأنا
هما لآلخر، كهك امعن  حدأ ٍرزىٍخ: الحااز ايف المتنافييف. كقيؿ: الحااب ايف الشيايف أف يصؿالاى 

 (ْ)."ا كؿ
فعرب. كهك فا الريام  الحااؿ ايف اإًلنساف كايف المنازؿ  كقاؿ الرا ب: "أصما ارز  االفاء

 .(ٓ)اها"كايف الراع  التا يتمنالرفيع . كالارزخ قاؿ الاعث: المنع ايف اإلنساف 
                                                 

 .ّٖٓ/صٕج، ط، لألندلساالاحر المحي (ُ)
 .ُْٓ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ِ)
 ./صُِ/جٔمج، لمررطاا ،الاامع  حكاـ الررآف (ّ)
 .ّٖٔ/صٖج، الدر المصكف، لمسميف الحماا (ْ)
: ُصفكاف لدناف الداكدم،ط ، المحرؽ:ُُٖ/صُج، المفردات فا  ريب الررآف، لمرا ب ا صففانا (ٓ)

 .قُُِْ
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 المعنى اإلجمالي:
     كيأمر  أف يستعيذ اا مف الشيطاف فيركؿ لا: يخاطب اهلل تاارؾ كتعال  نايا محمد 

س كلرد أمر اهلل "قؿ يا محمد: رب إن  ألكذ اؾ مف همزات الشياطيف ككسكستفا التا ها كالنخ
ما ال يميؽ د سمالفـ المشركيف، كهـ يصفكف اهلل الن حينما يغضاكفلمؤمنيف افذا، ا تعال  نايا، ك

    ، يركؿ تعال :ا نزؿكالعةج هك ذكر اهلل كالتكاا إليا أف ياعدنا مف العذاب إذ ،اا فترع المشادة
ون ُروا َؾنِذا ُهْؿ ُمْبِِصُ َـّ قْطوِن َتَذ ـَ افشَّ ُفْؿ ضوئٌِػ ِم َؼْقا إِذا َمسَّ ـَ اتَّ (، اـ يخار َُِ) ا لراؼ:  إِنَّ افَِّذي

لف حال  المحتضر لند المكت مف الكافريف كالعصاة كالمفرطيف فا حركؽ اهلل حينما يركف  اهلل 
، راعن  لعم  ألمؿ صالحا فيما تركتاب، حيث يركؿ الكاحد منفـ: يا رب ما ألد لفـ مف العذا

لرد: كة! متيرنا مف نفسا أنا سيعمؿ الصالح مف  ير تردد، كلذلؾ ااء ا كضيعت مف الطالات،
كها كمم  ردع لمف طمب شياا اة حؽ، إنفا كمم  هك قاامفا نعـ هك حكـ قد حكـ اا الحكيـ 

، كحت  التا فا أكؿ كلك ردكا لعادكا لما نفكا لنا ،عرب لم  قضاااالخاير، كال راد لحكما، كال م
اء أحدهـ اآلي   اي  لما قامفا، كالمعن : هـ مصركف لم  ما كصفناهـ اا ساارا، حت  إذا ا

، ففـ فا حياة ايف الدنيا اكاا لااس المكت كتيرف ضةلتا كلذااا كشاهد المةاك  تراض ركحا
 .(ُ)كاآلخرة كها حياة الراكر، كستظؿ كذلؾ فيفا العذاب إل  يكـ ياعاكف"

ـْ َورائِِفْؿ َبْرَزٌخ إِػ َيْقِم يُ  :تحميل الفاصمة ؾَِؿٌي ُهَق ؿوئُِؾفو َوِم ـَ و  لَّ إَِّنَّ  :بَْعُثقنَ ـَ
ف كاسمفا ك)كمم ( خارها،  ك)هك( ماتدأ، ك)قاامفا( خار، كالامم   ")كة( حرؼ ردع كزار، كا 
ما حالي ، ك)مف كراافـ( خار مردـ، ك)ارزخ( ماتدأ،  االسمي  صف  لكمم ، ك)الكاك( إما لاطف  كا 

( صف  لارزخ، كامم  )ياعاكف( مضاؼ إليفا الظرؼ، كليس المراد أنفـ يراعكف يـك  ك)إل  يـك
نما المراد أنا  يا  الاعث كلكنا إقناط كما لف الراكع إل  الدنيا، فميست الغاي  داخم  فا المغيا كا 

قوطِ راكلفـ االمحاؿ ففك يشاا قكلا تعال : َؿُؾ ِِف َشؿ  اْْلِ ٍَ اْْلَ
 .(ِ)"َحتَّك َيؾِ

 الامم  اإلسمي  تدؿ لم  ااكت العذاب لمف لـ يؤمف مف قاؿ. 
 الفاصمة:مناسبة 

اأف يتحصف مف الشيطاف الرايـ، مف همز  كنفخا  لما أمر اهلل تاارؾ كتعال  نايا محمد 
كمف حضكر ، كايف أف اإلنساف لندما تحضر  الكفاة حينفا يتذكر أف اهلل حؽ، كأف دلكة الرسؿ 

لذلؾ ناسب أف تأتا صدؽ، كحيناذ يتمن  العكدة ليعمؿ مف الصالحات ما شاء لا أف يعمؿ، ك 
ـْ َورائِِفْؿ َبْرَزٌخ إِػ َيْقِم ُيبَْعُثقنَ  : الفاصم  اركلا ؾَِؿٌي ُهَق ؿوئُِؾفو َوِم ـَ و  لَّ إَِّنَّ ليدؿ لم  أف كقت  ـَ

                                                 

 .ْٔٔ/صِج، التفسير الكاضح، لحاازم انظر:( ُ)
 .ْٔٓ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ِ)



-ِِٖ- 
 

الغر رة ال ينفع نفس إيمانفا لـ تكف آمنت مف قاؿ، كهذا ما حدث مع فرلكف حيف أدركا الغرؽ، 
ائِقَؾ افْ  حيث قاؿ: ُف اْفَغَرُق َؿوَل َوَجوَوْزَكو بَِبـِل إِْهَ ـَ َبْحَر َؾَلْتبََعُفْؿ ؾِْرَظْقُن َوُجـُقُدُه َبْغًقو َوَظْدًوا َحتَّك إَِذا َأْدَر

ـَ ادُْْسؾِِؿَغ ) قَؾ َوَأَكو ِم
ائِ ًْ بِِف َبـُق إِْهَ َّٓ افَِّذي آَمـَ َٓ إِفََف إِ ُف  ًُ َأكَّ ـَ 81آَمـْ ًَ ِم ـْ ـُ ًَ َؿْبُؾ َو َن َوَؿْد َظَصقْ ْٔ ( آ

ـَ )ادُْ  ـْ آَيوتِـَو فََغوؾُِؾقنَ 80ْػِسِدي ـَ افـَّوِس َظ ثًِرا ِم ـَ ـْ َخْؾَػَؽ آَيًي َوإِنَّ  َ
قَؽ بَِبَدكَِؽ فَِتُؽقَن دِ  ،(81 )( َؾوْفَقْقَم ُكـَج 

ما لذاب دااـ.  كليايف أف حياة الارزخ ها الفيصؿ ايف الدنيا كاآلخرة، فإما نعيـ دااـ كا 
قِر َؾل َأْكسوَب َبْقـَُفْؿ َيْقَمئٍِذ َوٓ َيَتسوَءُفقَن )َؾنِذا كُ :قال تعالى -٘ٗ ًْ َمقاِزيـُُف  (010ِػَخ ِِف افصُّ ـْ َثُؼَؾ َؾَؿ

 .ٕٓٔ-ٔٓٔآٌة  (011َؾُلوفئَِؽ ُهُؿ اْدُْػؾُِحقَن )

 المعنى المغوي:
: قرف ينفخ فيا فيحدث صك  كري  .(ُ)"تا"الصُّ

 المعنى اإلجمالي:
مف مشاهد يكـ الريام ، حيث يككف الاعث، كيادأ االنفخ فا تايف هاتيف اآليتيف مشفدا 

الصكر )الررف الفااؿ( ،" فإذا نفخت النفخ  الااني ، كها نفخ  النشكر، كقاـ الناس مف الراكر، فة 
تنفعفـ ا نساب كا حساب كالررااات، لم  الر ـ مف كاكد التعاطؼ كالتراحـ كالنسب، الستيةء 

كال يتمكف الرريب أك الصديؽ مف سؤاؿ قرياا أك صديرا، كهك ياصر .  ف الدهش  كالحيرة لميفـ، 
نما النافع: هك العمؿ الصالح كميزاف  هكؿ المطمع يشغؿ كؿ امرئ انفسا، فة أنساب نافع ، كا 
الحساب كاضح، فمف راحت حسناتا لم  سيااتا، كلك احسن  كاحدة، فأكلاؾ الذيف فازكا 

 .(ِ)دخمكا الان "االمطمكب، فناكا مف النار، كأ
 :َؾُلوفئَِؽ ُهُؿ اْدُْػؾُِحقنَ  :تحميل الفاصمة

 ) ٍفًمحيكفى ـي اٍلمي ( الفاء رااط  لماكاب، ك)أكالء( ماتدأ، ك)الةـ( لماعد، )الكاؼ( لمخطاب، )هي ")فىأيكلًاؾى
 (ّ)ماتدأ كخار، كالامم  خار أكلاؾ، كاممتا الشرط كالاكاب خار فمف"

 كءة ااسـ اإلشارة الداؿ لم  الاعد تفيد تأكد فةحفـ كفكزهـ.الامم  اإلسمي  الماد 
 مناسبة الفاصمة:

لما ذكر اهلل تاارؾ كتعال  أمر النفخ  الااني ، كالاعث مف الراكر، كايف أف كؿ إنساف ليس 
لا إال لمما كما صنعا فا دنيا ، فااءت الفاصم  نتيا  لفذا العمؿ، كأنا الاد مف فريؽ فا الان  

   ا السعير، كختمت هنا امف ارمت مكازينا، لتؤكد لم  أف اإليماف هك ا ساس، كأف اهلل كفريؽ ف
 .ال يظمـ الناس أادان 

                                                 

 .ِْٓٔ/صُج،  سعد حكمد أيسر التفاسير، (ُ)
 .ُُِٕ/صِج، التفسير الكسيط، لمزحيما (ِ)
 .ّّٗ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ّ)
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وا َأْكُػَسُفْؿ ِِف َجَفـََّؿ خوفُِدوَن ) :قال تعالى -ٙٗ ـَ َخِنُ ًْ َمقاِزيـُُف َؾُلوفئَِؽ افَِّذي ـْ َخػَّ ( َتْؾَػُح 012َوَم

قَن ) ُوُجقَهُفُؿ افـَّوُر َوُهؿْ   .ٗٓٔ-ٖٓٔآٌة  (013ؾِقفو ـوحِلُ

 المعنى المغوي:
ٍسرىافي   .(ُ)"مستعار إلضال  ما شأنا أف يككف ساب نفع :"اٍلخي

: شدة إصاا  الن  .ار"المٍَّفحي
ا لند الكالح: الذم اا الكمكح كهك ترمص الشفتيف كظفكر ا سناف مف أار ترطب ألصاب الكا

 .(ِ)"شدة ا لـ
 المعنى اإلجمالي:

دث هذ  اآليات لف فريؽ آخر، كهـ المشرككف الذيف ارتضكا الكفر لم  اإليماف، تتح
"كزادت سيااتا لم  حسناتا ففـ ا شرياء الذيف خسركا سعادتفـ ا ادي  اتضييع أنفسفـ كتدنيسفا 
االكفر كالمعاصا، فكاف الازاء أنفـ مريمكف فا افنـ ال يخراكف منفا أادان، تحرقفـ اشدة حرّْها، 

قنَ يص الكاك  االذكر  نفا أشرؼ ا لضاء، كتخص وحِلُ ـَ أم كهـ فا افنـ لااسكف  َوُهْؿ ؾِقَفو 
 (ّ)مشكَّهك المنظر"

كفا الحديث: "تشكيا الناري فترمص شفتا العميا حت  تامغ كسط رأسا، كتسترخا شفتا 
 .(ْ)السفم  حت  تامغ سيرَّتا"

وا تحميل الفاصمة:  ـَ َخِنُ َؽ افَِّذي
           َأْكُػَسُفْؿ ِِف َجَفـََّؿ خوفُِدوَن   َتْؾَػُح ُوُجقَهُفُؿ افـَّوُر َوُهْؿ َؾُلوفئِ

قنَ   :ؾِقفو ـوحِلُ

( اسـ  ( الفاء رااط  لماكاب، ك)أكالء( ماتدأ، ك)الةـ( لماعد، )الكاؼ( لمخطاب، )الًَّذيفى ")فىأيكلًاؾى
كا( ماض كفالما مكصكؿ فا محؿ رفع خار أكلاؾ، كالامم  فا محؿ اـز اكاب ا ًسري لشرط، )خى

( متعمراف االخار  ـى فىنَّ ( مفعكؿ اا، كالفاء مضاؼ إليا، )ًفا اى ـٍ كالامم  صم  ال محؿ لفا، )أىٍنفيسىفي
( ماتدأ مؤخر كالامم  ادؿ  المردـ، ك)افنـ( ماركرة االفتح   نفا ممنكل  مف الصرؼ، )خاًلديكفى

مضارع كمفعكلا المردـ كفالما المؤخر كالامم   ورُ َتْؾَػُح ُوُجقَهُفُؿ افـَّ مف صم  المكصكؿ، 
( خار مرفكع االكاك  نا  ( الكاك حالي ، )هـ( ماتدأ، )ًفيفا( متعمراف اكالحكف، )كاًلحيكفى ـٍ مستأنف ، )كىهي

 .(ٓ)امع مذكر سالـ كالامم  حالي "
                                                 

 .ُْٓ/صٕج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ُ)
 .ُِٕ/صُٖج، نفس المراع السااؽ (ِ)
 .ِّٗ/صِج، صفكة التفاسير، لمصااكنا (ّ)
 -هػ ُّٓٗالطاع : الااني ، ، ُّٕٔ، رقـ الحديث: ِّٖ/صٓج، تحريؽ: أحمد محمد شاكر، سنف الترمذم (ْ)

 .ـُٕٓٗ
 .َّْ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ٓ)
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 .الامم  اإلسمي  تدؿ لم  ااكت خسارتفـ كاستررارهـ فا النار 
 مة:مناسبة الفاص

لما ذكر اهلل تاارؾ أمر الفريؽ اآلخر، كهـ الذيف خسركا أنفسفـ فا الدنيا، كاف الاد أف 
وا َأْكػُ  :يذكر اهلل تعال  نتيا  هذ  الخسارة فا اآلخرة، فراؿ ـَ َخِنُ َؽ افَِّذي

َسُفْؿ ِِف َجَفـََّؿ َؾُلوفئِ

لتايف سكء العاقا  التا كصمكا إليفا اساب ألمالفـ  قنَ   َتْؾَػُح ُوُجقَهُفُؿ افـَّوُر َوُهْؿ ؾِقفو ـوحِلُ خوفُِدونَ 
 التا اقترفكها فا الدنيا.

ُبقَن ) :قال تعالى -ٚٗ ـْ آيوِِت ُتْتذ َظَؾقُْؽْؿ َؾُؽـُْتْؿ ِْبو ُتَؽذ  ـَّو 014َأََلْ َتُؽ ـُ ًْ َظَؾْقـو ِصْؼَقُتـو َو ـو َؽَؾَب ( ؿوُفقا َربَّ

ـو َأْخ 015َؿْقمًو ووف َغ ) و طودُِقَن )( َربَّ  .7ٓٔ-٘ٓٔآٌة  (016ِرْجـو ِمـْفو َؾنِْن ُظْدكو َؾنِكَّ

 المعنى المغوي:
فا يتعدل انفسا يتمكف لميكـ كالتةكة قراءة المكتكب كالكتاب كلرض المحفكظ لف ظفر قمب كفعم"

 .(ُ)" فتعديتا احرؼ االستعةء يدؿ لم  تضمنا معن  تكذب أم تتمك تةكة كذب (ُٕالزمر:)آيات 
الغمب حريرتا: االستيةء كالرفر. كأطمؽ هنا لم  التماس االشركة دكف التماس االسعادة. كمفعكؿ "

تراامفا السعادة، أم  مات شركتنا السعادة. كالماركر   مات محذكؼ يدؿ لميا شركتنا  ف الشركةى 
 .(ِ)"لميا ب )لم ( اعد مادة الغمب هك الشاء المتغالب

 المعنى اإلجمالي:
يراؿ لفـ دات اآليات الساار  لف دخكؿ الخاسريف النار، فإنا فا هذ  اآليات "اعد أف تح

ا ارتكاكا مف كفر كآااـ فا الدنيا فأكصمفـ ذلؾ إل  نار افٌنـ: لرد أرسمت ايخا كترريعا لفـ لم  مك ت
 ب، كأزلت شافكـ، فمـ تاؽ لكـ حٌا ، كلكنكـ كنتـ تكذاكف اآياتا،تإليكـ الرسؿ، كأنزلت إليكـ الك

لمينا الحا  كلكننا كنا  تب لرد كارت معاصينا التا أكراتنا الشراء كقد قاما ر كيردكف قااميف: ي
اـ يركلكف لرافـ: رانا أخرانا مف ، ابنراد لفا، ككنا اذلؾ ضاليف لف طريؽ الاك ن   مف أفرأش

ظالمكف  نفسنا  إل  الدنيا، فإف لدنا إل  ما كنا لميا مف الكفر كارتكاب اآلااـ، فنحفا النار، كردن
 (ّ)" مستحركف لمعركا

كهذا يدؿ لم  ندمفـ الذم يحسكنا لند رؤيتفـ العذاب اأـ ألينفـ فيعممكف حينفا أف 
الرسؿ لميفـ السةـ ما كانكا إال لم  الحؽ المايف كأنفـ اذلؾ قد خسركا، كيركؿ تعال  لم  

ُ َظَذ َيَدْيِف َيُؼقُل لسانفـ:  ُشقِل َشبِقًل) َوَيْقَم َيَعضُّ افظَّوَِل ْذُت َمَع افرَّ َ ِْذ 16َيو َفْقَتـِل اَّتَّ ْ َأَّتَّ (َيو َوْيَؾَتك َفْقَتـِل ََل
                                                 

 .ِٗٔ/صُج، الاف لاشكر التحرير كالتنكير، (ُ)
 .ُِٖ/صُٖنفس المراع السااؽ، ج ِ))
 .َِٔٔ/صُج، أيسر التفاسير،  سعد حكمد (ّ)
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ًٓ ) (17ُؾَلًكو َخؾِقًل ) ْقَطوُن فِْْلِْكَسوِن َخُذو وَن افشَّ ـَ ِر َبْعَد إِْذ َجوَءِِّن َو ـْ ـِ افذ  ـِل َظ  (18َفَؼْد َأَوؾَّ
  .(ِٗ-ِٕ)الفرقاف:

و طودُِقنَ رَ  :تحميل الفاصمة ـو َأْخِرْجـو ِمـْفو َؾنِْن ُظْدكو َؾنِكَّ  :بَّ
")رانا( منادل مضاؼ ككرر  لمعناي  اا، ك)أخرانا( فعؿ أمر معنا  الدلاء، ك)منفا( متعمراف اأخرج 
ك)الفاء( لاطف ، ك)إف( شرطي ، ك)لدنا( فعؿ ماض فا محؿ اـز فعؿ الشرط كالضمير فالؿ، 

ف كاسمفا، ك)ظالمكف( خارها، كالامم  فا محؿ ك)الفاء( رااط  لاكاب الشر  ط  نا امم  اسمي  كا 
 .(ُ)اـز اكاب الشرط"

  الامم  الفعمي  التا تتضمف معن  الدلاء تدؿ لم  شدة ندمفـ، كتدؿ لم  شدة العذاب الذم
 يةقكنا.

 مناسبة الفاصمة:
الشياطيف أزان، لطؼ  "لما كاف التردير: فكنا معفا كالمأسكريف، تؤزنا إليفا يركؿ الارالا:

لميا قكلا )ككنا( أم اما اامنا لميا )قكمان ضاليف( فا ذلؾ لف الفدل، أقكياء فا مكااات الشركة، 
فكاف سااان لمضةؿ لف طريؽ السعادة.كلما تضمف هذا اإلقرار االلتذار، ككاف ذلؾ راما سكغ 

نفا( أم النار تفضةن منؾ الخةص، كصمكا اا قكلفـ: )رانا( يا مف لكدنا ااإلحساف )أخرانا م
 .(ِ)لم  لادة فضمؾ، كرٌدنا إل  دار الدنيا لنعمؿ ما يرضيؾ"

ُؿقِن )  ؿوَل اْخَسُما :قال تعالى -ٛٗ ـَو آَمـَّو َؾوْؽِػْر ( 017ؾِقفو َوٓ ُتَؽؾ  ي َيُؼقفُقَن َربَّ
ـْ ِظَبودِ وَن َؾِريٌؼ ِم ـَ ُف  إِكَّ

ًَ َخْرُ افرَّ  ـَو َوَأْك  .9ٓٔ -8ٓٔآٌة  (018)اِْحِغَ َفـَو َواْرَْحْ

 المعنى المغوي:
    زار كشتـ اأنفـ خاساكف، كمعنا  لدـ استااا  طمافـ. كفعؿ خسأ مف ااب منع "اٍخسىايكا: 
 .(ّ)"كمعنا  ذؿ

 المعنى اإلجمالي:
اسكتكا فا  يرد اهلل تاارؾ كتعال  لم  المارميف الذيف أرادكا العكدة إل  الدنيا، كيركؿ لفـ:"

تعتار هذ  ، اـ يايف ساب زارهـ  ف(ْ)"لكا كانزاركا انزاار الكةب إذا زارتكذ سككت هكاف النار
صفات فريؽ مف لااد  كهـ المؤمنكف، كقيؿ أنفـ  اآلي  تعميؿ لما قامفا، حيث يايف فيفا اهلل 

 ـ العالمكف ػػالصحاا ، كانكا دااما يستغفركف اهلل تعال  كيساحكنا لية نفارا، كيراكف رحمتا،  نفـ ه
                                                 

 .َٓٓ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ُ)
 .ُٖٗ/صُّج، نظـ الدرر، لمارالا (ِ)
 .ُِٗ/صُٖج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ّ)
 .ُِٓ/صٓج ، اا السعكد إرشاد العرؿ السميـ، (ْ)



-ِِّ- 
 

 .(ُ)الذم هك أرحـ الراحميف الكااركف ارحمتا 
اِْحِغَ  تحميل الفاصمة: ًَ َخْرُ افرَّ  :َوَأْك

( مضاؼ إليا ماركر االياء  نا امع  ( خار، )الرَّاًحًميفى ٍيري ( الكاك حالي ، ك)أنت(ماتدأ، )خى ")كىأىٍنتى
 .(ِ)مذكر سالـ"

  ار، ففا تدؿ لم  ااكت الرحم  لا ساحانا، اؿ هك أرحـ الامم  االسمي  تفيد الااكت كاالسترر
 .الراحميف

 مناسبة الفاصمة:
سمكؾ الفريؽ الكافر، ككيؼ كاف زار  لفـ، كايف فا هذ  اآلي  ساب  اعدما ذكر اهلل 

رحمتا ساحانا االمؤمنيف، حيث أنفـ التزمكا االتكا  كاالستغفار الدااـ هلل تعال ، كلذلؾ ناسب أف 
اِْحِغَ م  اركلا تعال :تأتا الفاص ًَ َخْرُ افرَّ لتؤكد لم  رحمتا ساحانا اعااد ، كيريف لااد   َوَأْك

 اتمؾ الرحم  التا ال ينفككف يتمسككف افا  نفا سايمفـ إل  انات الخمد كالنعيـ الدااـ.
ـْتُ  :قال تعالى -ٜٗ ـُ ِري َو ـْ ْؿ ِذ ـُ و َحتَّك َأْكَسْق ْذَُتُقُهْؿ ِشْخِريا َ ( إِِّن  َجَزْيُتُفُؿ 001ْؿ ِمـُْفْؿ َتْضَحُؽقَن )َؾوَّتَّ

ُْؿ ُهُؿ اْفَػوئُِزوَن ) وا َأَّنَّ  .ٔٔٔ-ٓٔٔآٌة (000اْفَقْقَم بََِم َصَزُ

 المعنى المغوي:
كا: كقيؿ: يتعدل االااء.  عكؿ ب مف، قيؿ: ال يتعدل اغيرها.امعن  هزأكا، كيتعدل إل  المف "سىًخري

ستفزأ. كا صح أف كة الفعميف يتعدل احرؼ )مف( كالااء، كأف ككذا الخةؼ فا تعدي  هزأ كا
الغالب فا )هزأ( أف يتعدل االااء، كفا سخر أف يتعدل امف. كأصؿ مادة سخر مؤذف اأف الفالؿ 
اتخذ المفعكؿ مسخرا يتصرؼ فيا كيؼ شاء ادكف حرم  لشدة قرب مادة سخر المخفؼ مف مادة 

 .(ّ)"  الذاتي  فاتخذ منا لنفسا سخري حؽ الحرمالتسخير، أم التطكيع فكأنا حكلا لف 
 المعنى اإلجمالي:

 تايف هاتيف اآليتيف ما كاف يفعؿ المشرككف االمؤمنيف، ر ـ أف المؤمنيف لم  الحؽ كهـ
  نسيتـ ذكرم، كلـ تخافكا تذلؾ ح  لم  الااطؿ، فكانكا "يتشا مكف افـ ساخريف منفـ، كدأاتـ لم

ـَ آَمـُقا  :ـ.قاؿ تعال ستفزاء افلرااا، ككنتـ تضحككف منفـ ا ـَ افَِّذي وُكقا ِم ـَ ـَ َأْجَرُمقا  إِنَّ افَِّذي

وا ِْبِْؿ َيَتَغوَمُزوَن )18َيْضَحُؽقَن ) ( َوإَِذا َرَأْوُهْؿ َؿوُفقا 20( َوإَِذا اْكَؼَؾُبقا إَِػ َأْهؾِِفُؿ اْكَؼَؾُبقا َؾؽِِفَغ )21( َوإَِذا َمرُّ

ِء َفَضوفُّ  َٓ لفا ( فيأتا الرد اإلّّ-ِٗ)المطففيف:(22( َوَمو ُأْرِشُؾقا َظَؾقِْفْؿ َحوؾِظَِغ )21قَن )إِنَّ َهُم

                                                 

 .ُِٓ/صٓج، إرشاد العرؿ السميـ،  اا السعكد (ُ)
 .َّْ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ِ)
 .ُْٕ/صٕج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ّ)
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نا ازيتفـ لم  إيمانفـ اأحسف م   يعممكف، ككافأتفـ لم كاكان الم  استفزاء الكفار اركلا:كا 
      ااة كـ لفـ، كاستفزااكـ افـ، كاعمتفـ الفاازيف االسعادة كالسةم  كالان  كالناصارهـ لم  أذ

 .(ُ)"مف النار
ُْؿ ُهُؿ اْفَػوئُِزونَ  :تحميل الفاصمة وا َأَّنَّ  :إِِّن  َجَزْيتُُفُؿ اْفَقْقَم بََِم َصَزُ

ف كاسمفا كامم  ازيتفـ خار  "كةـ مستأنؼ مسكؽ لاياف حسف حالفـ أنفـ انتفعكا اإذايتفـ إياهـ. كا 
ـ( ظرؼ لازيتفـ، ك)اما( متعمراف إف، ك)ازيتفـ( فعؿ ماض كفالؿ كمفعكؿ اا أكؿ، ك)اليك 

اازيتفـ، كالااء لمسااي  أم اساب صارهـ، ك)ما( مصدري ، ك)أف كما اعدها( فا تأكيؿ مصدر 
 .(ِ)لازيتفـ أم ازيتفـ فكزهـ كأف كاسمفا كهـ ضمير فصؿ كالفاازكف خار أف" مفعكؿ ااف

 ااريف .الامم  االسمي  المؤكدة اإف تدؿ لم  ااكت الفكز كاالستررار لمص 
 مناسبة الفاصمة:

أمر سخري  المشركيف مف المؤمنيف، حت  أنفـ قد نسكا كانشغمكا افذا ا مر  لما ايف اهلل 
إِِّن   لف اإليماف كلف ذكر اهلل، كلذلؾ اازل المؤمنيف اساب صارهـ لم  ا ذل، فراؿ تعال :

ُْؿ ُهُؿ اْفَػوئِ  وا َأَّنَّ ليايف أف الفكز هك النتيا  الفصمي  لمصار لم  ا ذل،  ُزونَ َجَزْيُتُفُؿ اْفقَْقَم بََِم َصَزُ
 كتحمؿ المشرات فا سايؿ انتشار الدلكة كالحؽ.

اما صاركا إدماج لمتنكيا االصار، كالتنايا لم  أف سخريتفـ افـ كانت سااا فا  :"فركلا
فا ضر  صارهـ الذم أكسافـ الازاء. كفا ذلؾ زيادة تمفيؼ لممخاطايف اأف كانكا هـ الساب

 (ّ)"أنفسفـ كنفع مف كانكا يعدكنفـ ألداءهـ
َْرِض َظَدَد ِشـَِغ ) :قال تعالى -ٓ٘ ْٕ ْؿ َفبِْثُتْؿ ِِف ا ـَ َيْقٍم َؾوْشلَِل  ( َؿوُفقا َفبِْثـَو َيْقًمو َأْو َبْعَض 001َؿوَل 

ـَ  ي ـُْتْؿ 002)اْفَعود  ـُ ُؽْؿ  َّٓ َؿؾِقًل فَْق َأكَّ  .ٗٔٔ-ٕٔٔاآلٌات: (003َتْعَؾُؿقَن )( َؿوَل إِْن َفبِْثُتْؿ إِ

 المعنى المغوي:
 .لااتـ: مكاتـ

 المعنى اإلجمالي:
سؤاال الستصغار أمر ا رض، كيايف فيا أحكاؿ العااد مف  فا هذ  اآلي  يكاا اهلل 

خةلا، ككيؼ أنفـ قد استرصركا أيامفـ فيفا، كما لادكا يحساكف كـ فات مف ألمارهـ،كقد كاف 
ـَ  ؿ تعال :اكاافـ كما قا ي كها إااا   ، يركؿ سيد قطب:"َؿوُفقا َفبِْثـَو َيْقًمو َأْو َبْعَض َيْقٍم َؾوْشلَِل اْفَعود 

                                                 

 .ِْٔٔ/صُج، أيسر التفاسير،  سعد حكمد (ُ)
 .ّٓٓ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ِ)
 .َُّ/صُٖج، التحرير كالتنكير، الاف لاشكر (ّ)
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الضيؽ كاليأس كا س  كالرنكط! كالرد: إنكـ لـ تمااكا إال قمية االرياس إل  ما أنتـ لميا مرامكف لك 
 .(ُ)كنتـ تحسنكف التردير"

كانكا لميا مف المفك كالعاث كلدـ استغةلفـ لمكقت فيركؿ اـ يعكد ساحانا ليايف حرارة ما 
ـُْتْؿ َتْعَؾُؿقنَ :تعال  ـُ ُؽْؿ  َّٓ َؿؾِقًل َفْق َأكَّ لما آارتـ الفانا لم  الااقا،  يركؿ ااف كاير:" ،َؿوَل إِْن َفبِْثتُْؿ إِ

دة اليسيرة، كلك كلما تصرفتـ  نفسكـ هذا التصرؼ السيئ، كال استحررتـ مف اهلل سخطا فا تمؾ الم
 .(ِ)" لفزتـ كما فازكا  كلاادتا كما فعؿ المؤمنكفأنكـ صارتـ لم  طال  اهلل

ـُْتْؿ َتْعَؾُؿقنَ  تحميل الفاصمة:  ـُ ُؽْؿ  َّٓ َؿؾِقًل َفْق َأكَّ  :َؿوَل إِْن َفبِْثُتْؿ إِ
لؿ، ك)إال( أداة ")قاؿ( فعؿ كفالما مستتر يعكد لم  اهلل ساحانا، ك)إف( نافي ، ك)لااتـ( فعؿ كفا

حصر، ك)قمية( صف  لظرؼ محذكؼ أم زمنا قمية، ك)لك( حرؼ امتناع المتناع، ك)إف( كاسمفا 
كامم  كنتـ خارها، كامم  تعممكف خار كنتـ، كمفعكؿ تعممكف محذكؼ أم مردار لااكـ كياكز 

 .(ّ)إلراب قمية صف  لمصدر محذكؼ أم لااا قمية"
 ا العمـ لنفـ، كاقتصار  لم  اهلل لالـ كؿ شاء.أسمكب االستاناء يدؿ لم  نف 

 مناسبة الفاصمة:
اأمرهـ فا هذ  الحياة الدنيا، كأنفـ لـ يفتمكا اعدد السنيف كا ياـ التا  لما ذكرهـ اهلل 

َّٓ َؿؾِقًل َفْق َأكَُّؽؿْ  :لاشكها اعيدا لف طال  اهلل، ناسب أف تأتا الفاصم  اركلا ـْتُْؿ  َؿوَل إِْن َفبِْثُتْؿ إِ ـُ

لتايف حرارة ما كصمكا إليا، كلتايف تكايخا ساحانا لفـ لم  ما قصركا فا حياتفـ،كأنفـ  َتْعَؾُؿقنَ 
 استفانكا اكؿ ا مكر التا تؤدم افـ إل  النعيـ الدااـ فا الان .

ُؽْؿ إَِفْقـو ٓ ُتْرَج  :قال تعالى -ٔ٘ ْؿ َظَبثًو َوَأكَّ ـُ ؼُّ ٓ إِفَف 004ُعقَن )َأَؾَحِسبُْتْؿ َأكََّم َخَؾْؼـو ( َؾَتعوَػ اَّللَُّ اْدَؾُِؽ احْلَ

 ٙٔٔ.-٘ٔٔآٌة  (005إَِّٓ ُهَق َربُّ اْفَعْرِش افَْؽِريِؿ )

 المعنى المغوي:
: المعب كما ال فاادة فيا ككؿ ما ليس لا  رض صحيح. يراؿ: لاث يعاث لااا إذا خمط  "العىاىثي

كالعايث طعاـ مخمكط اشاء، كمنا ا. أم: خمطت (ْ) لمما امعب. كأصما مف قكلفـ: لاات ا قط

 .(ٓ)"العكااانا لتمر كسكيؽ كسمف مختمط.
                                                 

 .ِِْٖ/صْج، فا ظةؿ الررآف، لسيد قطب (ُ)
 .ََٓ/صٓج، ير الررآف العظيـ، الاف كايرتفس (ِ)
 .ّٓٓ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ّ)
 .ِٕٓ/صٕج، لساف العرب، الاف منظكر (ْ)
 .ّْٕ/صٖج، الدر المصكف، لمسميف الحماا (ٓ)
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 المعنى اإلجمالي:
َـّ  تتحدث هاتاف اآليتاف فاادة خمؽ اإلنساف فا هذ  ا رض، يركؿ تعال : ًُ اْْلِ َوَمو َخَؾْؼ

َّٓ فَِقْعُبُدونِ  ْكَس إِ ِ ْٕ لم  لااد  كيؼ يظنكف أنفـ ما خمركا  فاهلل ساحانا ينكر، ( ٔٓ)الذاريات: َوا
 . م  رض كنسكا أنفـ خمركا إللمار الاسيط  كلاادة رب هذ  ا رض

فاالستففاـ فا قكلا: أفحساتـ لهنكار، كالحسااف هنا معنا : الظف، يعنا: أظننتـ أنا "
إف خيرا فخير،  خمرناكـ لااا ال لحكم ، كأنكـ ال تراعكف إلينا يكـ الريام ، فناازيكـ لم  ألمالكـ،

ف شران  نفسا، لف أف يككف خمرفـ لااا، كأنفـ ال يراعكف إليا لمحساب  ، اـ نز   اؿ كلة فشر كا 
 كالازاء.

كقكلا: فتعال  اهلل الممؾ الحؽ ال إلا إال هك رب العرش الكريـ أم تعاظـ كتردس، كتنز  
 .(ُ)"كايرا ، لف ذلؾ لمكالف كؿ ما ال يميؽ اكمالا كاةلا، كمنا خمركـ لااا 

 :ٓ إِفَف إَِّٓ ُهَق َربُّ اْفَعْرِش افَْؽِريِؿ  :تحميل الفاصمة
( خار  ( ادؿ، )رىبُّ ( أداة حصر، )هيكى ")ال ًإلاى( ال نافي  لمانس تعمؿ لمؿ إف، ك)إلا( اسمفا، )ًإالَّ

( صف "  .(ِ)ال، )اٍلعىٍرًش( مضاؼ إليا، )اٍلكىًريـً
  اختصاص اهلل   لميدؿ  كاالستاناء النفاأسمكب . اا لكهي 

 مناسبة الفاصمة:
يركؿ الارالا: "لما كاف اعض ممكؾ الدنيا قد يفعؿ ما ينافا شيـ الممكؾ مف العاث اما فيا 
مف الااطؿ، أتاع ذلؾ اصف  تنزها لنا فراؿ: )الحؽ(، أم الذم ال تطرؽ لمااطؿ إليا فا شاء مف 

   يأتيا العاث.ذاتا كال صفاتا، فة زكاؿ لا كال لممكا فأنٌ 
    كلما كاف الحؽ مف حيث هك قد يككف لا ااف. نف  ذلؾ فا حرا تعال  اركلا: )ال إلا 
إال هك( فة يكاد لا نظير أصةن فا ذات كال صف ، كمف يككف كذلؾ يككف حاازان لاميع أكصاؼ 

نرص، الكماؿ، كخةؿ الاةؿ كالاماؿ، متعاليان لف سمات النرص، كالعاث مف أدن  صفات ال
        لخمك  لف الحكم  التا ها أساس الكماؿ؛ اـ زاد فا التعييف كالتأكيد لمتفرد اكصفا اصف  

المحيط ااميع الكاانات، العالا لميفا لمكان ال يدانيا   ير  فراؿ: )رب العرش( أم ال يدليفا
 .(ّ)شاء"

                                                 

 .ّّٔ/صٓج، أضكاء الاياف، لمشنريطا (ُ)
 .ُّْ/صِج، إلراب الررآف، لمدلاس (ِ)
 .ُٕٗ/صُّج، نظـ الدرر، لمارالا (ّ)
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َٓ ُبرْ  :قال تعالى -ٕ٘ و آَخَر  ـْ َيْدُع َمَع اَّللَِّ إََِلً َٓ ُيْػؾُِح اْفَؽوؾُِرونَ َوَم ُف  ِف إِكَّ ََم ِحَسوُبُف ِظـَْد َرب      َهوَن َفُف بِِف َؾنِكَّ

 .7ٔٔآٌة 

 المعنى المغوي:
 ."ال ارهاف لا: ال دليؿ لا

 .حسااا: ازاؤ 
 .(ُ)ال يفمح الكافركف: ال يسعدكف"

 المعنى اإلجمالي:
المـ أنا ساحانا لما  كؿ الرازم:"ازاء مف يتخذ إلفا آخر يدلك  مف دكنا، ير يايف اهلل 

ايف أنا هك الممؾ الحؽ ال إلا إال هك أتاعا اأف مف ادل  إلفا آخر فرد ادل  ااطة مف حيث ال 
ارهاف لفـ فيا، كناا اذلؾ لم  أف كؿ ما ال ارهاف فيا ال ياكز إاااتا، كذلؾ يكاب صح  النظر 

العظيـ اركلا: فإنما حسااا لند راا كأنا قاؿ  كفساد الترميد اـ ذكر أف مف قاؿ اذلؾ فازاؤ  العراب
إف لرااا امغ إل  حيث ال يردر أحد لم  حسااا إال اهلل تعال  كقرئ أنا ال يفمح افتح الفمزة كمعنا  

كخاتمتفا إنا ال يفمح  (ُالمؤمنكف:)قنَ ـُ مِ مْ ادُ  َح ؾَ ؾْ أَ  ْد ؿَ حسااا لدـ الفةح اعؿ فاتح  السكرة 
 .(ِ)"الفاتح  كالخاتم  الكافركف فشتاف ما ايف

َٓ ُيْػؾُِح اْفَؽوؾُِرونَ  تحميل الفاصمة: ُف   : إِكَّ
 .(ّ)"الامم  تعميمي  ال محؿ لفا كاف كاسمفا كامم  ال يفمح خار انا كالكافركف فالؿ"

 .الامم  المؤكدة اإف كالمصحكا  اة النافي ، تؤكد لم  انتفاء إيمانفـ انتفاء تاما 
 مناسبة الفاصمة:

أمر الذيف اتخذكا آلف  أخرل يدلكنفا مف دكنا تعال ، كايف أنا ال حا   ا ايف اهلل لم
َٓ ُيْػؾُِح :لفـ يكـ الريام  لم  ما لادك  كاتاعكا اا أهكاءهـ، ناسب أف يختـ ساحانا اركلا ُف  إِكَّ

ريؽ المكصؿ إل  ليايف أف اإليماف ااهلل تعال  هك السايؿ الكحيد إل  الفةح، كأف الط اْفَؽوؾُِرونَ 
 الان  ال يككف إال اا، كأف الفةح خاص االمؤمنيف فرط.

اِْحِغَ  :قال تعالى -ٖ٘ ًَ َخْرُ افرَّ  .8ٔٔآٌة  َوُؿْؾ َرب  اْؽِػْر َواْرَحْؿ َوَأْك

 المعنى اإلجمالي:
أمر  كيطمب الرحم ،يركؿ الارالا:" طالاا منا أف يستغفر اهلل  الناا  يخاطب اهلل 

 اد  حت  االدلاء هلل فا إصةحفـ ليككف الختـ االرحم ػػػػػاذ لاػػػػػػاد فا إنرػػػػػػػػااالاتف ا ػػػا نايساحان
                                                 

 .ُُُ/صُٖج، التفسير المنير، لكها  الزحيما (ُ)
 .ََّ/صِّج، التفسير الكاير، لمرازم (ِ)
 .ٓٓٓ/صٔج، إلراب الررآف كايانا، لمدركيش (ّ)
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 .(ُ)"لممؤمنيف، كما كاف االفتتاح افةحفـ
اِْحِغَ  تحميل الفاصمة:  ًَ َخْرُ افرَّ  :َوَأْك

( خار، كالامم  حالي ، ٍيري ( الكاك حالي ، أنت ماتدأ، )خى ( مضاؼ إليا ماركر  ")كىأىٍنتى )الرَّاًحًميفى
 .(ِ)االياء  نا امع مذكر سالـ"

  فا ضمير الخطاب حث لم  التذكر اأف اهلل تعال  دااما كأادا هك الرحمف الرحيـ، اؿ خيرهـ
 .كأفضمفـ اميعان 

 مناسبة الفاصمة:
مؤمنيف اأف يدلك االمغفرة كالرحم ، ككانت هذ  دلكة تخص ال لما أمر اهلل ساحانا نايا 

اِْحِغَ  كحد ، ناسب أف يختـ ساحانا اركلا: كاف  كليست خاص  االناا  ًَ َخْرُ افرَّ ليؤكد  َوَأْك
رحيـ  ساحانا لم  رحمتا الكاسع ، كلتناسب ما ادأت اا السكرة مف صفات المؤمنيف، كأف اهلل 

 افـ، كامف اتصؼ اأكصاففـ كمف سار لم  هديفـ.
المقطع: المطائف المستفادة من ىذا  

لم  لااد  كأفاضفا لميفـ، كأكرمفـ افا،  يتحدث هذا المرطع لف النعـ التا أنعمفا اهلل  -ُ
كفضما لم   يرهـ افا، كما قكامت اا هذ  النعـ مف الاحكد النكراف مف قاؿ لااد  المشركيف 

 .ر ـ لممفـ اليريف أنفا مف لند اهلل 
يككف فيفا، كمآؿ المسمـ كالكافر، كايف أنا ساحانا  اـ تحدث اهلل تعال  لف أحكاؿ السال  كما     

 هك الرحيـ افـ اؿ هك أرحـ كخير الراحميف.
تميزت فكاصؿ هذا المرطع اأف ختمت االكاك كالنكف، كفكاصمفا اشتممت لم  االستففاـ  -ِ

ساالفا لميفـ.كقد انساات اآليات  اإلنكارم الذم ينكر لم  المشركيف كفرهـ ر ـ تعدد النعـ كا 
ةس  حت  لتاد قارئ الررآف ال ينتفا مف آي  حت  يررأ التا تميفا لشدة تناسرفا فا س

 كانسياافا.
مما يستفاد مف هذا المرطع أف نعـ اهلل كايرة ال تعد كال تحص ، كأف اإلنساف ياب أف يعترؼ  -ّ

انعـ اهلل لميا، كما كأنا ياب لميا أف يتعكذ مف همزات الشياطيف، كأف يككف لسانا دااما 
 اا اذكر اهلل تعال  حت  تككف حماي  لا مف همزات الشيطاف.رط

ف شرا فشر،  -ْ كذلؾ يستفاد مف هذا المرطع أف اإلنساف محاسب لم  لمما إف خيرا فخير، كا 
 فا رحمتا ساحانا هك العفك كهك الرحمف الرحيـ. كأننا اميعان 

                                                 

 .ُٗٗ/صٓج، نظـ الدرر، لمارالا (ُ)
 .ِّْ/صِح، إلراب الررآف، لمدلاس (ِ)
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 الفصل الثالث
ات الظواىر البالغية في فواصل آي اإلعجاز البياني في

 (المؤمنون –الحج  –النبياء ) سور
 

 كفيا ماحااف:
 

 المبحث الول : تعريف اإلعجاز البياني وأىميتو وأقوال العمماء فيو.
 

 ور ـــــات ســـــل آيــــي فواصــة فــــــــر البالغيـــــــــالمبحث الثاني: الظواى
 المؤمنون( –الحج  –)النبياء                 
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 الول المبحث

 تعريف اإلعجاز البياني وأىميتو وأقوال العمماء فيو
 

 كفيا أراع  مطالب:
 

 .المطمب الول: تعريف اإلعجاز لغة واصطالحاً 
 

 المطمب الثاني: تعريف البيان لغة واصطالحًا.
 

 المطمب الثالث: أىمية اإلعجاز البياني.
 

 المطمب الرابع: أقوال العمماء في اإلعجاز البياني.
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 مةمقد
 

الررآف الكريـ هك معازة اهلل الخالدة، الذم كاف كال زاؿ محط انتاا  الكايريف مف  يعد
كلددم ك ير  كلمما اياناظيـ إلااز  اكاف  أنكالا، مف العمماء، كلعؿ أهـ ما يميز هذا الررآف الع

ري  إل  اآلف ذلؾ مف أنكاع اإللااز التا حكاها الررآف الكريـ ايف انايا ، كالتا الزالت تعاز الاش
 لف اكتشاؼ كؿ ما يحتكيا هذا الكتاب الكريـ.

ككمما مرت ا زماف، تظفر كايران مف كاك  اإللااز لطما  العمـ كالعمماء ك يرهـ مف 
الااحايف فا ألماؽ الررآف الكريـ، فاإلنساف احاا  إل  أف يررأ الررآف كيتدار معانيا، كيغكص فا 

فا هذا الاحث، إذ نسع  ااهديف لكشؼ نكع مف أنكاع هذا لماؽ مراصد ، كهذا ما نحف اصدد  أ
 اإللااز كهك اإللااز الايانا، كليس كؿ اإللااز الايانا اؿ شياان يسيران مما يحتكيا هذا اإللااز.
ككؿ ذلؾ ياات أف الررآف الكريـ إنما هك مف لند اهلل تعال ، كال دخؿ ليد اشري  فيا، 

 ان يعاز الخمؽ لف اإلتياف اماما.كسكؼ يظؿ إل  أف ترـك السال  معاز 
ؼُّ َأَوََلْ َيْؽِػ بَِرب  اهلل تعال : يركؿ    ُف احْلَ ْؿ َأكَّ َ ََلُ َؾوِق َوِِف َأْكُػِسِفْؿ َحتَّك َيَتَبغَّ ْٔ َؽ َأكَُّف َشـُِرهيِْؿ آَيوتِـَو ِِف ا

ءٍ  ؾ  َرْ ـُ  .(ّٓ)فصمت: َصِفقٌد  َظَذ 
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 المبحث الول
 ني وأىميتو وأقوال العمماء فيوياتعريف اإلعجاز الب

 

 :المطمب الول: تعريف اإلعجاز لغة واصطالحاً 
 اإلعجاز لغة: -ٔ

 .(ُ)العاز: الضعؼ، كالتعايز: التاايط، ككذلؾ إذا نساتا إل  العاز
، كالمعازة: افتح الايـ ككسرها: مفعم  مف العاز،لدـ الردرة.  كالعاز: نريض الحـز

 .(ِ)كلااز إل  ار : أم ماؿ إليا
فالعيف كالايـ كالزام أصةف صحيحاف يدؿ أحدهما لم  الضعؼ، كاآلخر لم  مؤخر 
دراكا، كلف يعاز اهلل شاء:أم ال يعاز اهلل  الشاء. يراؿ: ألازنا فةف إذا لازت لف طماا كا 

َْرِض َوفَ :. كيركؿ تعال (ّ)تعال  لنا مت  شاء ْٕ ـْ ُكْعِجَز اَّللََّ ِِف ا و َطـَـَّو َأْن َف ـْ ُكْعِجَزُه َوَأكَّ

 .(ُِ)الاف:َهَرًبو
 إذف، اإللااز فا المغ  يعنا: الضعؼ، كلدـ الردرة، كالتاايط.

 :اإلعجاز اصطالحاً  -ٕ
"ارتراؤ  فا الاة   إل  أف يخرج لف طكؽ الاشر، كيعازهـ لف معارضتا  إعجاز القرآن:

كما هك فا لم  ما هك الرأم الصحيح، كليس إلااز  لمعنا  فرط، اؿ هك فا المعن  تاـ 
 .(ْ)النظـ"

:"هك أف يؤدم المعن  اطريؽ هك أامغ مف اميع ما لدا  مف (ٓ)كيعرفا الاراانا
 .(ٔ)الطرؽ"

                                                 

 : ُ)ط تحريؽ: أحمد لاد الغفكر لطار، ،الاكهرم سماليؿ اف حمادالصحاح، تاج المغ  كصحاح العراي ، إل (ُ)
 .ْٖٖ/صّج، ـ(ُٔٓٗ-قُّٕٔ

 ./صّج، محمد أحمد حسب اهلل، هاشـ الشاذلا حررا: لاد اهلل لما الكاير،، الاف منظكر لساف العرب، (ِ)
 : ُ)ط، شفاب الديف أاك لمرك :حررا،  اا الحسيف أحمد اف فارس اف زكريا معاـ المراييس فا المغ ، (ّ)

 .ّٕٗص، ـ(ُْٗٗ-قُُْٓ
 .ُْٗـ(، صُّٗٗ -قُُّْ)ِالكميات،  اا الاراء أيكب اف مكس  الحسينا الكفكم، ط (ْ)
 هك لما اف محمد اف لما، المعركؼ االشريؼ الاراانا: فيمسكؼ.مف كاار العمماء االعراي . الاراانا: (ٓ)

، منفا: التعريفات، لا نحك خمسيف مصنفان  ،اكلد فا تاكك قرب استراااد كدرس فا شيراز فأقاـ افا إل  أف تكف
 .ُٗٓ/صٓج، لمزركما، . ا لةـإف اهلل ال يستحياحاشي  لم  الكشاؼ إل  آي  

 .ّٓص ـ(،َََِ-قُُِْ)ُط ،التعريفات، لماراانا (ٔ)
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 :المطمب الثاني: تعريف البيان لغة واصطالحاً 
 البيان لغة: -ٔ

مصدر ااف الشاء امعن  تايف كظفر، أك اسـ مف ايف كالسةـ كالكةـ، كقيؿ:  البيان:
يف كلم  دليؿ يحصؿ اا اإللةـ لم  لمـ يحصؿ منا الدليؿ. كهك أيضا الاياف ينطمؽ لم  تاي

َّٓ بِؾَِسوِن َؿْقِمِف  ، يركؿ تعال :(ُ)الكشؼ لف الشاء، كقد يطمؽ لم  التاميغ ـْ َرُشقٍل إِ َوَمو َأْرَشْؾـَو ِم

ؿْ  َ ََلُ  (.ْ)إاراهيـ: فُِقَبغ 
 .(ِ)كالاياف: هك المنطؽ الفصيح المعار لما فا الضمير

كذلؾ فإف الاياف: يعنا اإلفصاح مع الذكاء. كهك إظفار المرصكد اأامغ لفظ كهك مف الففـ 
 .(ّ)كذكاء الرمب مع المسف، كأصما الكشؼ كالظفكر

 .فالاياف هك الظفكر كاإلفصاح
 :البيان اصطالحاً   -ٕ

: "هك اسـ اامع لكؿ شاء كشؼ لؾ قناع المعن ، كهتؾ الحااب (ْ)الاياف لند الااحظ
لضمير حت  يفضا السامع إل  حريرتا، كيفاـ لم  محصكلا، كاانا ما كاف ذلؾ الاياف كمف دكف ا

أم انس كاف ذلؾ الدليؿ، ف مدار ا مر كالغاي  التا إليفا يارم الرااؿ كالسامع إنما هك الففـ 
 .(ٓ)كاإلففاـ، فاأم شاء امغت ا ففاـ كأكضحت لف المعن ، فذلؾ هك الاياف فا ذلؾ المكضع"

: أصكؿ كقكالد يعرؼ افا إيراد المعن  الكاحد اطرؽ يختمؼ اعضفا لف اعض ك أيضان كه
 .(ٔ)فا كضكح الدالل  العرمي  لم  نفس ذلؾ المعن 

يضاح ما كاف مستكرا قاما، كهك المظفر  كيعرفا الاراانا اركلا: "هك إظفار المعن  كا 
 .(ٕ)لما فا الضمير"

                                                 

 .َِّص، لمكفكم الكميات، :انظر (ُ)
 .ٕٓص ،ِٕط، المناد فا المغ  كا لةـ (ِ)
 .َْٕ-َْٔ/صُج، الاف منظكريرااع لساف العرب،  (ّ)
لمرك اف احر اف محاكب الكنانا االكالء، المياا، أاك لاماف، الشفير االااحظ: كاير أام   هك الااحظ: (ْ)

  فمج فا آخر لمر . ككاف مشك  ،مكلد  ككفاتا فا الاصرة ،عتزل ا دب، كرايس الفرق  الااحظي  مف الم
لا تصانيؼ كايرة، منفا: الحيكاف،  ،دات مف الكتب كقعت لمياقتمتا مام ،كمات كالكتاب لم  صدر  ،الخمر 

 .(ْٕ/صٓج، )ا لةـ، لمزركما كالاياف كالتاييف.
 .ٕٔ/صُج، لف كتاب الاياف نرةن  ، حمد مطمكب معاـ المصطمحات الاة ي ، (ٓ)
 -اث العراا، ايركت، )دار إحياء التر ِْْص، اكاهر الاة   فا المعانا كالاياف كالاديع،  حمد الفاشما (ٔ)

 .لاناف(
 .ِٓص، التعريفات، لماراانا (ٕ)
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كاف مستكرا، كمحاكاا لف ا ليف اؿ كلف  مما ساؽ نخمص إل  أف الاياف هك:إظفار ما
 ا ذهاف، كالكصكؿ إل  أكضح معن  دكف حاا  إل  افد.

 فاإلعجاز البياني ىو:
هك ارتراء فا الاة   اأصكؿ كقكالد رتات فيفا كممات الررآف ترتياا تتضح اا المعانا، 

 كتصؿ إل  العركؿ اسةس  لاز العرب لف اإلتياف امامفا أك محاكاتفا.
 
 مطمب الثالث: أىمية اإلعجاز البياني:ال

اإللااز الايانا مف أهـ كاك  إلااز الررآف كألظمفا،  ف هذا اإللااز إنما نزؿ  ديع      
      لتحدم العرب كالمشركيف الذيف اتصفكا االفصاح  كالاياف، كاشتفركا اا ايف الراااؿ العراي ، 

ااز مف ضمنفا كأهمفا اإللااز الايانا، كتكمف لم  أنكاع لديدة مف اإلل فااء الررآف مشتمةن 
 أهميتا فا:

"أنا ينتظـ فا الررآف الكريـ كما، كفا سكر  لم  اختةففا طكال كقصرا، ففك لاـ ال تخمك منا  -ُ
 سكرة.

أف اإللااز الايانا يراع فا لاا كاكهر  إل  النظـ، كهذا النظـ ليس خاصا االعرب كحدهـ،  -ِ
ات اعضفا إل  اعض، كترتيب الامؿ ااانب اعضفا متناسر  كيككف النظـ فا ترتيب الكمم

متناسا  فا السكرة الكاحدة، كهذا ا مر كاف يدركا العراا اسميرتا كذكقا، فكؿ حرؼ لا مدلكلا 
 فا كتاب اهلل تعال ، ككؿ كمم  فا مكانفا، ككؿ آي  فا السكرة التا كادت فيفا.

فا لـ تأت لغرض لفظا فحسب، كهك اتفاؽ كذلؾ تكمف أهميتا فا دق  الفاصم  الررآني ، ف -ّ
نما ااءت لغرض معنكم يحتما السياؽ كترتضيا الحكم "  .(ُ)رؤكس اآلم اعضفا ااعض، كا 

تتام  معازة الررآف المغكي  فا ضركب التصكير الفنا أداة التعاير ا كل ، حيث يايف الشفيد  -ْ
  فا أسمكب الررآف، ففك سيد قطب فا كتااا لف ذلؾ فيركؿ: " التصكير هك ا داة المفضم

يعار االصكرة المحس  المتخيم  لف المعن  الذهنا، كلف الحال  النفسي ، كلف الحادث 
المحسكس، كالمشفد المنظكر، كلف النمكذج اإلنسانا كالطايع  الاشري ، اـ يرترا االصكرة 

لمعن  الذهنا، التا يرسمفا فيمنحفا الحياة الشاخص ... فإذا ما ذكرنا أف ا داة التا تصكر ا
كالحال  النفسي ، كتشخص النمكذج اإلنسانا أك الحادث المراا إنما ها ألفاظ اامدة ال ألكاف 

 .(ِ)تصكر، كال شخكص تعار، أدركنا كضع اإللااز فا تعاير الررآف"

                                                 

 .ُُْ-ُُّ/صُج ،لارهاف، لفضؿ لااسانظر اتصرؼ: إتراف ا (ُ)
 .ِّص، التصكير الفنا فا الررآف، لمشفيد: سيد قطب (ِ)
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 المطمب الرابع: أقوال العمماء في اإلعجاز البياني:
 أقوال العمماء القدماء: - أ
 رأي الجرجاني: -ٔ

انا اإللااز فا المفظ كارال  التأليؼ، كرصؼ الكةـ احسف الدالل  كتمامفا اعؿ الارا
فيما كانت لا دالل ، مما ياعمفا تستكلا لم  النفكس، كايف اأنا ياب أف ينظر إل  الكمم  قاؿ 
دخكلفا فا التأليؼ، كقاؿ أف تصير إل  الصكرة التا يصير افا الكمـ، كتؤدم فا الامم  معن  

ا ال سايؿ إل  إفادتفا إال اضـ كمم  إل  أخرل، احيث ال يمكف أف تنكب هذ  مف المعانا الت
الكممات،  الكمم  أك المفظ  لف  يرها مف ا لفاظ، كاحيث تككف مةام  فا معناها لمعانا ااراتفا

 .(ُ)فايف أنا ياب أف تككف منتظم  المعن  مألكف  االستعماؿ حت  تؤدم معن  اإللااز
 :الباقالنيرأي  -ٕ

ت أف اإللااز كقع فا نظـ الررآف، منظكم  حركفا، متتااع  كمطردة، كايف أف كاك  أاا
الاة   لشرة أقساـ ضمنفا الفكاصؿ كحسف الاياف، كايف أف أسمكب الررآف خارج لف أكزاف كةـ 

 .(ِ)العرب كأساليب نظامفـ
 رأي الزركشي: -ٖ

 يرل الزركشا أف إلااز الررآف يحدث مف كافيف:
 اصرؼ الناس لف معارضتا. والثاني:متعمؽ انفسا، إلااز  أحدىما:

كقد اختمفكا فا إلااز ، فريؿ: إف التحدم كقع االكةـ الرديـ الذم هك صف  الذات، كما فيا 
ُبرَ :مف اإلخاار لف الغيكب المسترامي ، كركلا تعال  ْؿُع َوُيَقفُّقَن افدُّ   (، كذلؾ ْٓ)الرمر:َشُقْفَزُم اْْلَ

خاار  لف الضماار مف  ير أف يظفر ذلؾ  ما تضمف مف إخاار  لف قصص ا كليف كاآلخريف، كا 
ًْ َضوئَِػَتوِن ِمـُْؽْؿ َأْن َتْػَشَل :منفـ اركؿ أك فعؿ ماؿ قكلا تعال  (، كأف التحدم ُِِ)آؿ لمراف:إِْذ َُهَّ

 ترناى عيكب، ك ير ذلؾ مركقع انظما كصح  معانيا، كفصاحتا ك راا  أسمكاا، كالسةم  مف اميع ال
ما فيا مف النظـ كالتأليؼ كالترصيؼ، كأنا خارج لف كاك  النظـ المعتاد، كلفذا لـ ك االتحدم، 

 .(ّ)يمكنفـ معارضتا
                                                 

 ّط، ، قرأ  كلمؽ لميا: محمكد محمد شاكرْٓ-ّْص ،دالاؿ اإللااز، لماراانا :انظر ااختصار (ُ)
 .دار المدنا اادة ،ـ(ُِٗٗ-قُُّْ)

، ٓمصر، ط –ناشر: دار المعارؼ ، المحرؽ: السيد أحمد صرر، الِِٔانظر: إلااز الررآف، لمااقةنا.ص (ِ)
 .ـُٕٗٗ

 .ُُٓ-َُّ/صِج، الارهاف فا لمـك الررآف، لمزركشا :انظر (ّ)



-ِْٓ- 
 

 أقوال العمماء المحدثين: - ب
 :(ٔ)رأي د:فضل عباس -ٔ

يرل لااس أف اإللااز الايانا هك مف ألظـ كاك  اإللااز،  نا ينتظـ فا الررآف كما، 
، ففك لاـ فا الررآف كما ال تخمك منا سكرة، كهك أيضا فا كؿ آي  كقصران  سكر  لم  اختةففا طكالن 

 مف آياتا.
أف اإللااز الايانا يكمف فا النظـ، مف حيث اختيار الكممات كترتيافا فا  كيرل أيضان 

الامم ، كاآليات فا السكرة، كايف أف الكمم  ها أساس النظـ. كمفردات الررآف مختارة منتراة، معارة 
عاير كأصدقا، ككؿ كمم  ااءت فا مكضعفا تحمؿ معن  خاص افا، كال تسد مكانفا أم أصح ت

 كمم  أخرل، ككذلؾ كؿ حرؼ فا مكضعا كال يؤدم حرؼ آخر مكانا مف حيث المعن .
كيرل لااس أف مف اإللااز الايانا دق  الفاصم  الررآني  كمناساتفا لآلي  التا تتصؿ افا 

 .(ِ)نا هذاكاما اعدها، كهذا هك مكضع احا
 أقول بعض من عمماء التفسير: -ج
 رأي البقاعي:  -ٔ

الفا احسب نظـ كؿ امم  لم  ح أحدىماريريف: يرل اإلماـ الارالا أف لهلااز ط
 .نظمفا مع أختفا االنظر إل  الترتيب، كا كؿ أقرب متناكال كأسفؿ ذكقان  والثاني:التركيب، 

فاظا كدق  معانيا، فكمما دقؽ النظر فا أف إلااز الررآف يكمف فا سفكل  أل كيرل أيضان 
المعن  لظـ لند  مكقع اإللااز، كأف كؿ امؿ الررآف مترااط  حت  كلـ تكف متتالي ، كأف 
اإللااز ال يزكؿ مفما اختمفت ا لفاظ،  نفا تختمؼ احسب ا  راض كتغير النظكـ فيفا، االترديـ 

ا ذلؾ شاء مف أصؿ المعن  الذم تككنت اا كالتأخير، كاإليااز كالتطكيؿ، كها اذلؾ ال تخالؼ ف
 .(ّ)الرص 

                                                 

 ذ صغر ، ككاف راةن فا فمسطيف، كنشأ لم  العمـ من ـُِّٗد. فضؿ لااس: كلد فضؿ حسف لااس سن    (ُ)
صالحا حفظ الررآف، اـ حفظ مف المتكف العممي  متف الغاي  كالترريب فا الفرا الشافعا، كا لفي  الاف مالؾ، 

، ككانت رسالتا اعنكاف: اتااهات التفسير فا ُِٕٗك يرهـ، كدرس إل  أف حصؿ لم  درا  الدكتكراة سن  
يع ، كأسند إليا لمـك التفسير كالحديث. مف مؤلفاتا: إلااز مصر كالشاـ، لمؿ كالظا اـ مدرسا فا كمي  الشر 

 . َُُِالررآف الكريـ، كالكمم  الررآني  كأارها فا الدراسات المغكي . كتكفا سن  
      (http://ar.wikipedia.org/wiki عباس فضؿ). 

 .(ُٕٗٗ ،ُط )دار الفرقاف،، ُُٓ-ُُّ/صُج، ضؿ لااسالارهاف، لف انظر: إتراف (ِ)
 .ٖ-ٕ/صُمج، انظر: نظـ الدرر، لمارالا (ّ)

http://ar.wikipedia.org/wiki%20فضل


-ِْٔ- 
 

 :(ٔ)رأي اإلمام القرطبي -ٕ
 يرل اإلماـ الررطاا أف كاك  إلااز الررآف الكريـ لشرة، منفا:

ْؿـَوُه  :النظـ الاديع المخالؼ لكؿ نظـ معفكد فا لساف العرب كفا  يرها، قاؿ تعال  -ُ َوَمو َظؾَّ

ْعَر َوَمو َيـْبَِغل فَفُ   (، كامك ا مف الفصاح  كالاة   كؿ مامغ.ٗٔ)يس:افش 
 .كمنفا ا سمكب المخالؼ  ساليب العرب اميعان  -ِ
َْرُض  :ككذلؾ الازال  التا ال تصح مف مخمكؽ احاؿ، فراؿ تعال  -ّ ْٕ َوَمو َؿَدُروا اَّللََّ َحؼَّ َؿْدِرِه َوا

وٌت  ََمَواُت َمْطِقيَّ قنَ  َُجِقًعو َؿبَْضُتُف َيْقَم اْفِؼَقوَمِي َوافسَّ ـُ ...إىل آخر بَِقِؿقـِِف ُشْبَحوَكُف َوَتَعوَػ َظَمَّ ُيْؼِ

 (.ٕٓ-ٕٔ)الزمر:السورة
 كهذ  الكاك  الاةا  ال يخمك منفا الررآف كال حت  آي  مف آياتا.

كقد تضمف كاك  أخرل ماؿ التصرؼ فا لساف العرب لم  كاا ال يسترؿ اا لراا، 
مكضعفا الصحيح، كاإلخاار لف أمكر تردمت فا احيث ال يصيب أحد اأف يضع كؿ كمم  فا 

أكؿ الدنيا، كاإلخاار لف الغيايات، ككذلؾ الكفاء االكلد، كما تضمنا الررآف مف العمـ فا الحةؿ 
كالحراـ كساار ا حكاـ، كالتناسب فا اميع ما تضمنا ظاهرا كااطنا. فاة   الررآف فا ألم  

 (ِ)اف.دراات اإلحساف كأرفع دراات اإليااز كالاي
 رأي الندلسي: -ٖ

يرل ااف لطي  أف إلااز الررآف كقع انظما كصح  معانيا، كتكالا فصاح  ألفاظا، 
فيركؿ:"ككاا إلااز  أف اهلل تعال  قد أحاط اكؿ شاء لمما، كأحاط االكةـ كما لمما، فإذا ترتات 

د المعن ، اـ كذاؾ المفظ  مف الررآف لمـ اإحاطتا أم لفظ  تصمح أف تما ا كل ، كتايف المعن  اع
مف أكؿ الررآف إل  آخر ، كالاشر معفـ الافؿ كالنسياف كالذهكؿ، فافذا ااء نظـ الررآف فا الغاي  
الرصكل مف الفصاح ، كافذا النظر ياطؿ قكؿ مف قاؿ:" إف العرب كاف مف قدرتفا أف تأتا اماؿ 

 .(ّ)صرفكا لف ذلؾ كلازكا لنا"" الررآف، فمما ااء محمد 
 عاشور:رأي ابن  -ٗ

يرل ااف لاشكر أف إلااز الررآف يراع إل  مامكع نظـ الكةـ كصك ا اساب الغرض 
الذم سيؽ فيا مف فكاتح الكةـ كخكاتما، كامك ا الغاي  الرصكل مما يمكف أف يامغا الكةـ العراا 

                                                 

الررطاا: هك محمد اف أحمد اف أاا فرح الررطاا، تعمـ الررآف كالشعر كالفرا كالنحك كالرراءات كالاة   كلمـك  (ُ)
مف مؤلفاتا: التذكرة فا  ،العريدةكهك مالكا المذهب، أشعرم ق، ُٕٔق، كتكفا سن  َٓٔالررآف، كلد سن  

 أحكاؿ المكت  كأمكر اآلخرة، كالتذكار فا أفضؿ ا ذكار. 
 .ٔٓ-ِٓ/صُ/جُمج، انظر: الاامع  حكاـ الررآف، لمررطاا (ِ)
 .ّٖ/صُ/جُمج، المحرر الكايز، الاف لطي  ا ندلسا (ّ)



-ِْٕ- 
 

نف الاميغ مف حصكؿ كيفيات فا نظما مفيدة معانا دقير  ال يدانيفا شاء مف كةـ الامغاء، كالتف
 فا ا ساليب المختمف ، كانسااـ النظـ كفصاح  المفظ، كذلؾ اسةم  الكةـ فا أازااا كمامكلا.

كقد كاف لفصاح  ألفاظا كتناسافا فا تراكياا كترتياا لم  ااتكار أسمكب الفكاصؿ العايا  
ف لـ تكف متماام  الحركؼ فا ا سااع، كلذلؾ يكمف إلااز  فا س رل  المتماام  فا ا سماع، كا 

 .(ُ)تعمرا فا ا ذهاف، كسرل  نفكذ  إل  الرمكب
 

                                                 

 .ُُٗ-َُُ/صُ/جُمج، مختصر التحرير كالتنكير، الاف لاشكر :انظر (ُ)



-ِْٖ- 
 

 
 المبحث الثاني

 الظواىر البالغية في فواصل آيات
 لمؤمنون(سور)النبياء، الحج، وا

 

 كفيا تسع  مطالب:
 

 .المطمب الول: التقديم والتأخير
 .المطمب الثاني: االستفيام
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 .المطمب السادس: النفي

 .المطمب السابع: أفعال المدح والذم
المطمب الثامن: الفواصل التي تشتمل عمى أسماء اهلل الحسنى 

 .وعالقتيا باآلية
المطمب التاسع: الفواصل التي ال تشتمل عمى أسماء اهلل الحسنى 

 .وعالقتيا باآلية
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 المبحث الثاني
 سور)النبياء، الحج، والمؤمنون( ظواىر البالغية في فواصل آياتال

 

:المطمب الول: التقديم والتأخير 

 نرؿ الكمم  مف مكانفا إل  مكاف آخر اعدها. :لغة التأخير
 ُالتغيير فا الترتيب الطايعا  ازاء الامم  :رالتقديم والتأخي

الكةـ لم  تمكنفـ فا الفصاح ، كممكتفـ فا "هك أحد أساليب الاة  ، أتكا اا دالل   :اصطالحاً 
، كالمراد اا تأخير كمم  لف مكضعفا (2)كانرياد  لفـ، كلا فا الرمكب أحسف مكقع، كألذب مذاؽ"

 .(3)لحكم  اقتضت ذلؾ ، أك ترديمفا
 كيككف الترديـ كالتأخير لعدة أسااب منفا: االهتماـ، أك االختصاص، أك التاكيت كالتعاب.

 .(ْ)قالدة فا الترديـ كالتأخير تايف أنفـ ال يردمكف إال ما يعتنكف اا  الاا كالعرب لديفـ
ُـّ المىحاسف، كاسعي التصرُّؼ، اعيدي الغاي ، ال يىزاؿي  كقد قيؿ فيا:" هك اابه كايري الفكااد، اى

يىٍمطيؼ لديؾ يىٍفتىرُّ لؾ لف اديع و، كييٍفضا اؾى ًإل  لىطيف ، كال تىزاؿ تىرل ًشعران يركقيؾ مٍسمىعيا، ك 
ؿ المفظي لف مكافو إل   كّْ مكقعيا، اـ تنظري فتادي سابى أىٍف راقؾى كلطؼى لندؾ، أف قيدّْـ فيا شاءه، كحي

 .(ٓ)مكاف"
كقد تـ حصر هذ  المكاضع فا السكر مناط الاحث: ا ناياء، كالحج، كالمؤمنكف، حيث كرد      

 .مكضعان  كاةايف أراعالترديـ كالتأخير فيفا فا 
 والجدول التالي يبين الفواصل التي جاء فييا تقديم وتأخير في سورة النبياء:    
 رقميا الغرض البالغي الفاصمة م
ُ  ََوُهْؿ ِِف َؽْػَؾٍي ُمْعِرُوقن هتماـلة ُ 
ِ  ََّو َتِصُػقن  ُٖ ختصاصلة َوَفُؽُؿ اْفَقْيُؾ ِِم
ّ  َـْ َخْشَقتِِف ُمْشِػُؼقن  ِٖ ختصاصلة َوُهْؿ ِم

                                                 

 .ـََِٖ-قُِْٗ :ُلالـ الكتب، ط، ُٕ/صُج، معاـ المغ  العراي  المعاصرة،  حمد مختار لمر (ُ)
 .ِّّ/صّج، الارهاف فا لمـك الررآف، لمزركشا (ِ)
 .ِّْص، لمحمد لاد المنعـ الريعا ا صةف فا لمـك الررآف، (ّ)
 .ُّص ،ـََِٓ-قُِْٔ: ُط، مختصر فا قكالد التفسير، لخالد اف لاماف السات (ْ)
 .ـُِٗٗ-قُُِْ: ّط ،، تحريؽ: محمكد محمد شاكر أاك ففرَُٔص، لماراانا دالاؿ اإللااز، (ٓ)



-َِٓ- 
 

ْ  َقنُو رِ عْ و مُ وِِتَ آيَ  ـْ ظَ  ؿْ هُ و هتماـلة ِّ 
ٓ  ٌْؾ ِِف َؾَؾٍؽ َيْسَبُحقن  ّّ ختصاصلة ـُ
ٔ  َْوإَِفْقـَو ُتْرَجُعقن ختصاصلة ّٓ 
ٕ  َِْؿ ُمْعِرُوقن ِر َرْب  ـْ ـْ ِذ  ِْ اهتماـ َبْؾ ُهْؿ َظ
ٖ  َْػك بِـَو َحوِشبِغ ـَ  ْٕ ختصاصلة َو
ٗ  َوُكقا َفـ ـَ ـَ َو  ّٕ ختصاصلة و َظوبِِدي

َُ  ْء َظودِِغ ـَو بُِؽِؾ َرْ ـُ  ُٖ ختصاصلة َو
ُُ  ْْؿ َحوؾِظِغ ـَو ََلُ ـُ  ِٖ ختصاصلة َو
ُِ  َوُكقا َفـَو َخوِصِعغ ـَ  َٗ ختصاصلة َو
ُّ  ْوتُِبقن ـَ  ْٗ هتماـلة َوإَِكو َفُف 
ُْ  َؾٌّ ؾِقَفو َخوفُِدون ـُ  ٗٗ ختصاصلة َو
ُٓ  ٌْؿ ؾِقَفو َزؾِر َٓ َيْسَؿُعقنْ  ََلُ  ََُ هتماـلة َوُهْؿ ؾِقَفو 
ُٔ  ََأْكُػُسُفْؿ َخوفُِدون ًْ  َُِ هتماـلة َوُهْؿ ِِف َمو اْصَتَف
ُٕ  ْـَو َؾوِظؾِغ ـُ  َُْ ختصاصلة إَِكو 

، فا الادكؿ السااؽ ناد أف الترديـ كالتأخير قد امغ ساع  لشر مكضعا فا سكرة ا ناياء
 كقد اختمفت أ راضا الاة ي  ما ايف االهتماـ كاالختصاص.

ـْ َخْشَقتِِف ُمْشِػُؼقنَ  :ففا قكلا  ـْ َخْشَقتِفِ ( قدـ الاار كالماركر ِٖ)ا ناياء: َوُهْؿ ِم  ِم
لم  الخار، ليايف اختصاص العمماء االخكؼ كاإلشفاؽ مع االلتناء، حيث أنفـ مع لممفـ 

 عرف  فرد لرفكا كيؼ يعادك  حؽ لاادتا، كيعظمكنا حؽ تعظيما.كمعرفتفـ ااهلل حؽ الم
ًْ َأْكُػُسُفْؿ َخوفُِدونَ  :كفا قكلا  ( حيث قدـ الاار َُِ)ا ناياء: َوُهْؿ ِِف َمو اْصتََف

ًْ كالماركر  لم  الخار لمرصر كاالهتماـ، كذلؾ ليايف اقتصار تنعمفـ انعيـ الان   ِِف َمو اْصتََف
 ا يؤدم إل  صخافـ كتعافـ.كاعدهـ لف كؿ م

 والجدول التالي يبين الفواصل التي جاء فييا تقديم وتأخير في سورة الحج:
 رقميا الغرض البالغي الفاصمة م
ُ  َْوِِمَو َرَزْؿـَوُهْؿ ُيـِػُؼقن الحصر ّٓ 
ِ  ُُِمقر ْٕ  ُْ االهتماـ كالتنايا َوَّللَِِّ َظوؿَِبُي ا



-ُِٓ- 
 

ّ   َُوإَِِلَّ اْدَِصر  االختصاص ْٖ 
ْ   ٌِريؿ ـَ ْؿ َمْغِػَرٌة َوِرْزٌق   َٓ الحصر  ََلُ
ٓ   ٌْؿ َظَذاٌب ُمِفغ  ٕٓ االختصاص  َؾُلوَفئَِؽ ََلُ
ٔ  ُُُمقر ْٕ  ٕٔ لمحصر الحريرا َوإَِػ اَّللَِّ ُتْرَجُع ا

فا الادكؿ السااؽ ناد أف الترديـ كالتأخير قد تعددت أ راضا الاة ي  ما ايف 
ص كالحصر، كاالهتماـ كالتنايا، كقد امغ لدد مكاضع الترديـ كالتأخير فا سكرة الحج ست  االختصا
 مكاضع.

ُُمقرِ  :ففا قكلا  ْٕ ( حيث قدـ الاار كالماركر لفظ الاةل  ُْ)الحج: َوَّللَِِّ َظوؿَِبُي ا
 ََِّوَّلِل  لم  الماتدأ َُظوؿَِبي فا إل  اهلل كحد  ال لتايف أف آخر ا مكر يككف دكما مآلفا كمراع

 مصرؼ ا مكر كمالكفا. شريؾ لا، كليناا لم  ضركرة اإليماف افذا ا مر  نا 
 والجدول التالي يبين الفواصل التي جاء فييا تقديم وتأخير في سورة المؤمنون:

 رقميا الغرض البالغي الفاصمة م
ُ ُهْؿ ؾَِفو َخوفُِدون ختصاصلة ُُ 
ِ  َـَو َظـ اْْل ـُ  ُٕ ختصاصلة ْؾِؼ َؽوؾِؾِغَوَمو 
ّ َؿُؾقن  ِِ حصرلم َوَظَؾْقَفو َوَظَذ اْفُػْؾِؽ ُُتْ
ْ  َْرُهْؿ ِِف َؽْؿَرِِتِؿ َحَتك ِحغذؾ ختصاصلة ْٓ 
ٓ  َو َشوبُِؼقن  ُٔ االهتماـ َوُهْؿ ََلَ
ٔ  َوِرُهقن ـَ َثُرُهْؿ فِْؾَحؼ   ـْ  َٕ االهتماـ َوَأ
ٕ  ِر ـْ ـْ ِذ  ُٕ االهتماـ ِهْؿ ُمْعِرُوقنَ َؾُفْؿ َظ
ٖ اِط َفـَوـُِبقن ِخَرةِ َظـ افِِصَ ْٔ َٓ ُيْمِمـُقَن بِو ـَ   ْٕ الحصر َوإَِن افذي
ٗ َفَؾُجقا ِِف ُضْغَقوَِّنِْؿ َيْعَؿُفقن االهتماـ ٕٓ 
َُ إَذا ُهْؿ ؾِقِف ُمْبؾُِسقن الحصر ٕٕ 
ُُ ون َؼُ  ٕٗ االختصاص َوإَِفْقِف ُُتْ

ؿ السااؽ يايف مكاضع الترديـ كالتأخير فا سكرة المؤمنكف، كقد امغت إحدل لشر الادك 
 .مكضعا، تااينت ما ايف اختصاص، كحصر كاهتماـ
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و َشوبُِؼقنَ  :ففا قكلا  و ( حيث قدـ الاار كالماركرُٔ)المؤمنكف: َوُهْؿ ََلَ لم    ََلَ
مفا كحرصفـ لم  تأديتفا كما أمرهـ اهلل الخار ليايف شدة تعمرفـ افعؿ الخيرات كماادرتفـ إل  فع

 تعال  لم  أفضؿ كاا.
مف خةؿ ما تردـ يتايف لنا أف الترديـ كالتأخير فا ألفاظ الررآف إنما يككف اساب 
االختصاص أك االهتماـ ، فة يتردـ لفظ إال كأدل فا مكانا  رضا اة يا كألط  اماال، كأضاؼ 

 معن  آخر إل  معانا اآليات الكريم .
 

 .االستفيام المطمب الثاني:
هك طمب الففـ، حيث أف ا لؼ كالسيف كالتاء معناها الطمب،")كاٍستىٍففىمىًنا( الشَّاءى:  :لغة االستفيام

 .(ُ)طىمىبى ًمنّْا فىٍفمىاي )فىأىٍففىٍمتيا( ًإيَّا ي"
 .(ِ)"هك طمب العمـ اشاء لـ يكف معمكمان مف قاؿ": أما االستفيام اصطالحاً 

فا الررآف الكريـ اأ راض اة ي  متعددة منفا التفكـ كالتعاب كالتفكيؿ كالتنايا كقد كرد 
 .(ّ)كاالستاعاد

كقد تـ حصر المكاضع التا كردت فيفا صيغ االستففاـ فا كؿ مف سكرة ا ناياء كالحج 
 لشر مكضعا، كهذا تفصيمفا: ساع كالمؤمنكف، كقد امغت 

 ييا االستفيام في سورة النبياء:والجدول التالي يبين المواضع التي ورد ف
 رقميا الغرض البالغي الفاصمة م
ُ  َون ْحَر َوَأْكُتْؿ ُتْبِِصُ  ّ اإلنكار كالتكايخ َأَؾَتْلُتقَن افس 
ِ  ََأَؾُفْؿ ُيْمِمـُقن اإلنكار ٔ 
ّ َتْعَؾُؿقن َٓ ـُتْؿ  ـُ ِر إِْن  ـْ  ٕ الحث كالتر يب ؾِوْشَلُفقا َأْهَؾ افِذ
ْ  َتْعِؼُؾقنَ َأَؾَل  اإلنكار َُ،ٕٔ 
ٓ  ََأَؾَل ُيْمِمـُقن التكايخ َّ 
ٔ  ََأَؾُفُؿ افَْغوفُِبقن اإلنكار كالتافيؿ ْْ 
ٕ  ََأَؾَلْكُتْؿ َفُف ُمـْؽُِرون التكايخ كالتعاب َٓ 
ٖ  ََؾَفْؾ َأْكُتْؿ َصوـُِرون التررير َٖ 
ٗ  ََؾَفْؾ َأْكُتْؿ ُمْسؾُِؿقن الحث كالتر يب َُٖ 

                                                 

 .، دار الفداي ِِْ/صّّج، لمحمد الزايدم تاج العركس، (ُ)
 .ايركت – المكتا  العصري  ،ٖٕص،  حمد الفاشما اكاهر الاة   فا المعانا كالاياف كالاديع،( ِ)
 .ٖٕ-ٕٕص، فا لمـك الاة  ، لمخطيب الرزكينايرااع: اإليضاح ( ّ)
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مف الادكؿ السااؽ ناد أف مكاضع االستففاـ امغت تسع  مكاضع فا سكرة ا ناياء، كقد 
 اختمفت أ راضفا الاة ي  ما ايف اإلنكار، كالتكايخ كالحث كالتر يب، كالتررير.

ونَ أ :فا قكلا تعال  فماةن  ْحَر َوَأْكُتْؿ ُتْبِِصُ ممشركيف استففاـ فيا إنكار كتكايخ ل  ََؾَتْلُتقَن افس 
، كاتفمك  االسحر كالكذب فيما ااء اا مف الدالاؿ الكاضح  الذيف االغكا فا تكذيافـ لمرسكؿ 

 ، مع أنفـ فا قرارة أنفسفـ يعممكف أنا حؽ كأف ما ااء اا حؽ.لم  صدؽ رسالتا 
 والجدول التالي يبين الفواصل التي اشتممت عمى االستفيام في سورة الحج:

 رقميا الغيالغرض الب الفاصمة م
ُ  ِوَن َكؽِر ـَ  ْْ التفكيؿ كالتفظيع َؾَؽْقَػ 

يتايف لنا أف سكرة الحج قد اشتممت لم  فاصم  كاحدة تضمنت معن  االستففاـ، ككاف 
 رضفا الاة ا يختمؼ لف ا  راض الاة ي  التا مرت معنا فا سكرة ا ناياء، كهك التفكيؿ 

 كالتفظيع.
ونَ هذ  الفاصم   ـَ استففاـ تعاياا ااء ليايف لممسمميف ما ياب لميفـ مف  َكؽِرِ  َؾَؽْقَػ 

تغيير المنكر، كأف ياذلكا كؿ ما لديفـ كما يستطيعكف إلصةح الماتمع، فرد ااءت هذ  اآلي  اعد 
أف اعث اهلل الناييف مف نكح ك ير  ماشريف كمنذريف كاعد ما القكا مف تكذيب أقكامفـ لفـ، فكاف هذا 

م  صيغ  السؤاؿ متضمنا التفكيؿ لما ادر منفـ كلما ياب لم  المسمميف أف يركمكا الرد اإللفا ل
 اا لهصةح كالنفا لف المنكر.

 والجدول التالي يبين الفواصل التي اشتممت عمى االستفيام في سورة المؤمنون:
 

 رقميا الغرض البالغي الفاصمة م
ُ  ََأَؾَل َتتَُّؼقن الحث ٖٕ،ِّ،ِّ 
ِ  َتْعِؼُؾقنَ  َأَؾَل اإلنكار كالحث كالتر يب َٖ 
ّ  َُرون َـّ  ٖٓ الحث كالتر يب َأَؾَل َتَذ
ْ  َؾَلكَّك ُتْسَحُروَن التكايخ ٖٗ 

ناد أف الفكاصؿ التا اشتممت لم  االستففاـ قد امغت أراع  مكاضع فا سكرة المؤمنكف، 
 كايخ.كقد اختمفت أ راضفا الاياني  ما ايف الحث، كاإلنكار، كالت

( استففاـ  رضا الاة ا الحث كالتر يب ِّ)المؤمنكف:َأَؾَل َتتَُّؼقنَ  ااءت هذ  الفاصم 
لركما كدلكتفـ إل  لاادة  كاإليماف اا، كذلؾ تام  كاضحا فا دلكة نكح  لم  تركل اهلل 

 ، كالتا ها دلكة الرسؿ لميفـ السةـ.اهلل 
فا صكر متعددة إما االفمزة أك كيؼ أك هؿ، كمما ساؽ يتايف لنا أف االستففاـ قد يرد 

 ككمفا تعددت أ راضفا الاة ي  مف الحث كالتر يب إل  التفكيؿ كالتعاب كالتكايخ كاإلنكار.
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 .المطمب الثالث: الذكر والحذف
: مشتؽ مف مادة حذؼ كهك اعدة معاف منفا : الرما كالضرب كالرطع كالكصؿ الحذف لغة

 .(ُ)كاإلسراط
 وفي االصطالح:

يركؿ الرمانا:" الحذؼ يعنا إسراط كمم  لةاتزاء لنفا، ادالل   يرها مف الحاؿ، أك فحكل   
 (ِ)الكةـ"

"هك طمب اإليااز  كالحذؼ إنما يككف لهيااز كاالختصار، كما يركؿ الزركشا:
 .(ّ)كاالختصار كتحصيؿ المعن  الكاير فا المفظ الرميؿ"
ك امم  أك أكار مع قرين  تعيف المحذكؼ، أك كذلؾ فإف الحذؼ هك ما يككف احذؼ كمم  أ

هك كما قاؿ ااف ا اير:"ما يحذؼ منا المفرد كالامم  لدالل  فحكل الكةـ لم  المحذكؼ، كال يككف 
 .(ْ)إال فيما زاد معنا  لم  لفظا"

فإف" الحذؼ يؤدم إل  حسف الفاصم ، كالمحافظ  لم   أما لف لةق  الحذؼ االفاصم :
ا مع  يرها مف الفكاصؿ فا السكرة، كهذا الغرض ال يأتا مسترة انفسا،  ف تناسافا كتناسرف

نما يككف الحذؼ فيا   راض  ا سمكب الايانا فا الررآف ال يركـ لم  أساس لفظا محض، كا 
معنكي  تركيفا ا  راض المفظي  دكف أف تككف ها ا ساس فا التعاير لف المراد، ك ف المفظ فا 

 .(ٓ) ، كليس المصطمح فيا تااعا لمفظ"الررآف تااع لممعن
ثالثة مواضع في سورة النبياء،  وقد تتبعت الفواصل في السور مدار البحث، وقد بمغت

 مواضع في سورة الحج، ىذا تفصيميا: سبعةو 

 عمى الذكر والحذف في سورة النبياء: والجدول التالي يبين الفواصل التي اشتممت

 م الفاصمة رقميا
ٖٖ  َِذف ـَ  ُ  َؽ ُكـِْجل اْدُْمِمـِغَ َو

َُّ  َـُْتْؿ ُتقَظُدون ـُ  ِ  َهَذا َيْقُمُؽُؿ افَِّذي 

                                                 

 .ُْ-ّٗ/صٗج، الاف منظكر لساف العرب، (ُ)
 .ٕٔص، النكت فا إلااز الررآف فا اةث رسااؿ فا إلااز الررآف (ِ)
 .َُٓ/صّج، الارهاف فا لمـك الررآف، لمزركشا (ّ)
 .ِط ،َََِإلادة طاع ،ات الاة ي  كتطكرها، أحمد مطمكبمعاـ المصطمح (ْ)
 :ُ، طُٖٗص، مصطف  شاهر خمكؼ .د، أسمكب الحذؼ فا الررآف الكريـ كأار  فا المعانا كاإللااز (ٓ)

 ـ.ََِٗ-َُّْ
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 عمى الحذف في سورة الحج: والجدول التالي يبين الفواصل التي اشتممت
 رقميا الفاصمة م
ُ   ُاُن اْدُبِغ ْنَ  ُُ َذفَِؽ ُهَق اْْلُ
ِ  لُل اْفَبِعقُد  ُِ َذفَِؽ ُهَق افضَّ
ّ  ُإِنَّ اَّللََّ َيْػَعُؾ َمو َيَشوء ُٖ 
ْ  ِور َْوَثوِن َواْجَتـُِبقا َؿْقَل افزُّ ْٕ ـَ ا ْجَس ِم  َّ َؾوْجَتـُِبقا افر 
ٓ  َاْدُْحِسـِغ ِ  ّٕ َوَبؼ 
ٔ  ٌإِنَّ اَّللََّ َفطِقٌػ َخبِر ّٔ 
ٕ  ٌْكَسوَن َفَؽُػقر ِ ْٕ  ٔٔ إِنَّ ا

، ككمفا تدؿ تا اشتممت لم  الحذؼ قد امغت ساع  مكاضعمما يتايف لنا أف الفكاصؿ ال
 لم  التككيد.

(:" فا حذؼ متعمؽ )لطيؼ( كهك اعااد  ّٔالحج:)إِنَّ اَّللََّ فَطِقٌػ َخبِرٌ ففا قكلا تعال : 
كخاير اما يصمحفـ كيسعدهـ إيااز حكيـ كقد أفاد هذا الحذؼ لمكـ المتعمؽ كلـ يعطؼ خاير 

 (ُ)أنا خار ماما ال صف "لم  لطيؼ لمدالل  لم  
ورِ كفا قكلا تعال :  َْوَثوِن َواْجَتـُِبقا َؿْقَل افزُّ ْٕ ـَ ا ْجَس ِم ( "فاهلل ساحانا َّ)الحج:َؾوْجَتـُِبقا افر 

لما حث لم  تعظيـ حرماتا، كأحمد مف يعظمفا، أتاعا ا مر اااتناب ا كااف كقكؿ الزكر،  ف 
الركؿ ألظـ الحرمات، كأسارفا خطكا، كامع الشرؾ كقكؿ  تكحيد اهلل كنفا الشركاء لنا، كصدؽ

الزكر فا قراف كاحد  ف الشرؾ مف ااب الزكر، حيث أف المشرؾ زالـ أف الكاف تحؽ لا العاادة، 
فكأنا قاؿ: فااتناكا لاادة ا كااف التا ها رأس الزكر، كااتناكا قكؿ الزكر كما ال ترراكا منا شياا 

 .(ِ)ا "لتماديا فا الراح كالسما
 

 .المطمب الرابع: أسموب الترجي
 .(ّ)يعتار التراا معن  مف معانا لعؿ التا تككف اأكاا اةا  الشؾ كاإليااب كاالستففاـ

    كقد امغت مكاضع التراا اماف مكاضع فا السكر الاةا  ا ناياء كالحج كالمؤمنكف، 
 هذا تفصيمفا:

                                                 

 .ََْ/صِج، التفسير الاة ا لةستففاـ، لاد العظيـ المطعنا (ُ)
 .ُْٓ/صّج، الكشاؼ، لمزمخشرم (ِ)
: ُط، ، تحريؽ: لما تكفيؽ الحمدَّ/صُج، حركؼ المعانا كالصفات، لعاد الرحمف الاغدادم النفاكندم (ّ)

 ـ.ُْٖٗ
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 حيث بمغ في سورة النبياء أربعة مواضع:
 رقميا يةاآل م
ُ   َُؽْؿ ُتْسَلُفقن  ُّ َفَعؾَّ
ِ   ََتُدون ُفْؿ هَيْ  ُّ َفَعؾَّ
ّ    َُفْؿ إَِفقِْف َيْرِجُعقن  ٖٓ َفَعؾَّ
ْ  َُفْؿ َيْشَفُدون  ُٔ َفَعؾَّ

 تنكع أسمكب التراا فا سكرة ا ناياء ايف التراا كالفداي  كالشفادة.
ُضقا َواْرِجُعقا إِ فركلا تعال : ـُ ُؽْؿ ُتْسَلُفقنَ ٓ َتْر (، ُّ)ا ناياء: َػ َمو ُأْتِرْؾُتْؿ ؾِقِف َوَمَسوـِـُِؽْؿ َفَعؾَّ

ؼ"لعمكـ" متعمر  مف اف  المعن  ب"اراعكا"، أم اراعكا إل  ما أترفتـ فيا كتنعمتـ رااء سؤالكـ 
مرر  . كراكلفـ إل (ُ)لما فعمتـ اأنايااكـ، كما ارل لميكـ، كهذا مف ااب التفكـ كالسخري  افـ

 سكناهـ ليايف لظـ ارمفـ لم  ما فعمك  اأناياافـ، كتأكيد لم  ظممفـ  نفسفـ.
 وفي سورة الحج موضعين:

 رقميا اآلية م
ُ  َُؽْؿ َتْشُؽُرون  ّٔ َفَعؾَّ
ِ  َُؽْؿ ُتْػؾُِحقن  ٕٕ َفَعؾَّ

 كقد تنكع أسمكب التراا فا سكرة الحج ايف الشكر كالفةح.
ُؽْؿ َيو أَ ففا قكلا تعال :  ْرَ َفَعؾَّ ُؽْؿ َواْؾَعُؾقا اْْلَ ُعقا َواْشُجُدوا َواْظُبُدوا َربَّ ـَ ـَ آَمـُقا اْر و افَِّذي َ هيُّ

ففا متعمر  اأفعاؿ ا مر الساار  "اركعكا، كاسادكا، كالادكا، كافعمكا" لكا ،(ٕٕ)الحج: ُتْػؾُِحقنَ 
مف ألماؿ الخير كالار التا تؤدم  تسعدكا كتفكزكا االان ، فالرككع كالساكد كناي  لف الصةة كها

 إل  الفةح كالفكز االان .
 وفي سورة المؤمنون موضع واحد:

 رقميا اآلية م
ُ   ََتُدون ُفْؿ هَيْ  ْٗ َفَعؾَّ

َتُدونَ ففا قكلا تعال : ُفْؿ هَيْ أم ليككف حالفـ ، (ْٗ)المؤمنكف: َوَفَؼْد آَتْقـَو ُمقَشك افْؽَِتوَب فََعؾَّ
العكاقب حاؿ مف ترا  هدايتا، فأففـ اعمفـ فا ذلؾ فا مراـ التراا أف فيفـ مف  لند مف ال يعمـ

                                                 

: ُط، تحريؽ: د. لاد اهلل الخالدم ،ُٗ/صِج، التسفيؿ لعمـك التنزيؿ، الاف ازل الكماا الغرناطا :انظر (ُ)
 .قُُْٔ
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 .(ُ)لـ يفتد
 

 .المطمب الخامس: التوكيد
ماط  الشافات "تمكيف الشاء فا النفس كتركي  أمر : "اصطالحاً  التوكيد  ، كفاادتا: إزال ي الشككؾ كا 

 .(ِ)"لىمَّا أنت اصدد 
 اانيف كخمسيفف سكر ا ناياء كالحج كالمؤمنكف كقد امغت مكاضع التككيد فا كؿ م

 مكضعا هذا تفصيمفا:
 والجدول التالي يبين الفواصل التي ورد التوكيد فييا في سورة النبياء:

 رقميا الفاصمة م
ُ  َِأَكو َؾوْظُبُدون َّٓ َٓ إَِفَف إِ ُف   ِٓ َأكَّ
ِ  َـَّو َطودِِغ ـُ و  َـّ َيو َوْيَؾـَو إِكَّ  ْٔ َفَقُؼقُف
ّ  َـ َـِقَدنَّ َأْصـَوَمُؽْؿ َبْعَد َأْن ُتَقفُّقا ُمْدبِِري َٕ  ٕٓ َوَتوَّللَِّ 
ْ  َوُكقا َؿْقَم َشْقٍء َؾوِشِؼغ ـَ ُْؿ   ْٕ  إَِّنَّ
ٓ  َغ وحِلِ ـَ افصَّ ُف ِم  ٕٓ  إِكَّ
ٔ  َوُكقا َؿْقَم َشْقٍء َؾَلْؽَرْؿـَوُهْؿ َأُْجَِعغ ـَ ُْؿ   ٕٕ إَِّنَّ
ٕ  و وتُِبقنَ َوإِكَّ ـَ  ْٗ َفُف 
ٖ  َـَّو َطودِِغ ـُ ـْ َهَذا َبْؾ  ـَّو ِِف َؽْػَؾٍي ِم ـُ  ٕٗ َؿْد 
ٗ  َـَّو َؾوِظؾِغ ـُ و   َُْ إِكَّ
َُ  َـُ اْدُْسَتَعوُن َظَذ َمو َتِصُػقن ْْحَ ـَو افرَّ  ُُِ َوَربُّ

اضع، كقد تنكلت الفكاصؿ المشتمم  لم  التككيد فا سكرة ا ناياء، فامغت لشرة مك 
 اختمفت فيفا أدكات التككيد ايف: إف، كأف، كالرسـ المتماؿ فا التاء، كقد، كالةـ.

وُكقا َؿْقَم َشْقٍء َؾوِشِؼغَ  :فا قكلا تعال  ـَ ُْؿ  ( تأكيد اإف الدال  لم  التعميؿ، ْٕ)ا ناياء: إَِّنَّ
لصفات، نظرا لما كانكا حيث أنفا ااءت لتؤكد لم  سكء أخةؽ قكـ لكط كما اتصفكا اا مف قايح ا

يركمكف اا مف الخاااث التا أ ضات اهلل رب العالميف، فااءت الفاصم  لتايف أف قكـ لكط دكف 
  يرهـ هـ مف اتصفكا افذ  الصف  كمف كاف لم  شاكمتفـ.

                                                 

 .ُْٕ/صٓمج، لمارالا نظـ الدرر، (ُ)
 :ُط ،ُٕٔ/صِج ،ليحي  اف حمزة العمكم، الطراز: المتضمف  سرار الاة   كلمـك حرااؽ اإللااز (ِ)

 .قُِّْ
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ـَ  :كفا قكلا تعال  َـِقَدنَّ َأْصـَوَمُؽْؿ َبْعَد َأْن ُتَقفُّقا ُمْدبِِري َٕ ( آي  مؤكدة ٕٓاء:)ا ناي َوَتوَّللَِّ 
فا كتااا  أقكل أنكاع الرسـ التا ذكرها اهلل  كها مف، كالـ التككيد كنكف التككيد الاريم  االرسـ

لميا الصةة كالسةـ فيما قرر الرياـ اا لتدؿ لم  لـز سيدنا إاراهيـ كهك الرسـ ااهلل تاارؾ كتعال  
 .ادهامف تحطيـ ا صناـ كالتأكيد لم  ضعففا كاستفزااا اعياٌ 

 والجدول التالي يبين الفواصل التي وردت في سورة الحج دالة عمى التوكيد:
 رقميا الفاصمة م
ُ  ٌٌء َظظِقؿ وَظِي َرْ  ُ إِنَّ َزْفَزَفَي افسَّ
ِ  َـّ َظَذاَب اَّللَِّ َصِديٌد

 ِ َوَفؽِ
ّ  ِِعر ِديِف إَِػ َظَذاِب افسَّ ُف َوهَيْ ُف ُيِضؾُّ  ّ َؾَلكَّ
ْ  ٍَّء َؿِديرٌ َوَأك ؾ  َرْ ـُ  ٔ ُف َظَذ 
ٓ  ٍِم فِْؾَعبِقد  َُ َوَأنَّ اَّللََّ َفْقَس بَِظلَّ
ٔ  إِنَّ اَّللََّ َيْػَعُؾ َمو ُيِريُد ُْ 
ٕ  ـْ ُيِريُد  ُٔ َوَأنَّ اَّللََّ هَيِْدي َم
ٖ  ٍء َصِفقٌد ؾ  َرْ ـُ  ُٕ إِنَّ اَّللََّ َظَذ 
ٗ  َيَشوءُ إِنَّ اَّللََّ َيْػَعُؾ َمو ُٖ 
َُ  ـْ َتْؼَقى اْفُؼُؾقِب َو ِم  ِّ َؾنَِّنَّ
ُُ  ٍُػقر ـَ اٍن  ؾَّ َخقَّ ـُ َٓ ُُيِىُّ   ّٖ إِنَّ اَّللََّ 
ُِ  ٌِهْؿ َفَؼِدير  ّٗ َوإِنَّ اَّللََّ َظَذ َكِْصِ
ُّ  ٌإِنَّ اَّللََّ َفَؼِقيٌّ َظِزيز َْ 
ُْ  ْـ َْبَصوُر َوَفؽِ ْٕ َٓ َتْعَؿك ا َو  ُدورِ  َؾنَِّنَّ  ْٔ َتْعَؿك اْفُؼُؾقُب افَّتِل ِِف افصُّ
ُٓ  َون َّو َتُعدُّ َلْفِػ َشـٍَي ِِم ـَ  ْٕ َوإِنَّ َيْقًمو ِظـَْد َرب َؽ 
ُٔ  ٍَوإِنَّ افظَّودَِِغ َفِػل ِصَؼوٍق َبِعقد ّٓ 
ُٕ  ٍاٍط ُمْسَتِؼقؿ ـَ آَمـُقا إَِػ َِصَ وِد افَِّذي  ْٓ َوإِنَّ اَّللََّ ََلَ
ُٖ  َاِزؿِغ َق َخْرُ افرَّ  ٖٓ َوإِنَّ اَّللََّ ََلُ
ُٗ  ٌَوإِنَّ اَّللََّ َفَعؾِقٌؿ َحؾِقؿ ٓٗ 
َِ  ٌإِنَّ اَّللََّ َفَعُػقٌّ َؽُػقر َٔ 
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ُِ  ٌَوَأنَّ اَّللََّ َشِؿقٌع َبِصر ُٔ 
ِِ  َُوَأنَّ اَّللََّ ُهَق افَْعِعُّ افَْؽبِر ِٔ 
ِّ  ِرٌ إِنَّ اَّللََّ َفطِقٌػ َخب ّٔ 
ِْ  ِؿقُد َق افَْغـِلُّ احْلَ  ْٔ َوإِنَّ اَّللََّ ََلُ
ِٓ  ٌإِنَّ اَّللََّ بِوفـَّوِس َفَرُءوٌف َرِحقؿ ٔٓ 
ِٔ  ٌْكَسوَن َفَؽُػقر  ٔٔ إِنَّ اْلِ
ِٕ  ٍَؽ فََعَذ ُهًدى ُمْسَتِؼقؿ  ٕٔ إِكَّ
ِٖ  ٌإِنَّ َذفَِؽ َظَذ اَّللَِّ َيِسر َٕ 
ِٗ َََّفَؼِقيٌّ َظِزيزٌ  إِنَّ اَّلل ْٕ 

المشتمم  لم  التككيد فا سكرة الحج، حيث امغت تسع كلشركف مكضعا،  تعددت الفكاصؿ
يد، كالذم يغمب تككداتا كقد أكدت اعض المكاضع اأداة تككيد كاحدة، كأحيانا اعض المكاضع اأ

 هنا مف أدكات التككيد إف المشددة، كالـ التككيد.
ٌء َظظِقؿٌ  إِنَّ قكلا تعال :  فماةن  وَظِي َرْ ( تككيد ااء فا اداي  السكرة فا ُ)الحج: َزْفَزَفَي افسَّ

مف ،  ف هذ  التركل ها أكؿ آي  فيفا منافا الناس لام  كالمؤمنيف منفـ خاص  إل  تركل اهلل 
لمذيف ااتعدكا لف ذكر ، كقد كصؼ أمر  المناي  مف العذاب الشديد الذم ألد  اهلل  ا سااب

.السا  ل  االشاء العظيـ كأكد لم  ذلؾ ليأخذ كؿ إنساف حذر  كيعمؿ ااهدا لفذا اليـك
ْكَسوَن فََؽُػقرٌ كقكلا: ( تككيد االنكف كالةـ لم  كفر اإلنساف كاحكد  انعـ ٔٔ)الحج: إِنَّ اْلِ

 اهلل لميا، ر ـ رؤيتا لآليات الدال  لم  لظمتا ساحانا، ففا هذ  اآلي  دالاؿ لم  قدرة اهلل 
 لم  اإلحياء كاإلمات  ككذلؾ الاعث اعد المكت، كقد احدها اإلنساف.

 والجدول التالي يبين الفواصل التي ورد التوكيد فييا في سورة المؤمنون:
 رقميا الفاصمة م
ُ  َُْؿ َؽْرُ َمُؾقِمغ  ٔ َؾنَِّنَّ
ِ   َُؽْؿ َيْقَم اْفِؼَقوَمِي ُتبَْعُثقن  ُٔ  ُثؿَّ إِكَّ
ّ و  ُٖ َظَذ َذَهوٍب بِِف َفَؼودُِرونَ  َوإِكَّ
ْ  َُْؿ ُمْغَرُؿقن  ِٕ إَِّنَّ
ٓ  َـَّو َدُْبتَؾِغ ـُ َيوٍت َوإِْن  َٔ  َّ  إِنَّ ِِف َذفَِؽ 
ٔ  َون وِهُ ُؽْؿ إًِذا َْلَ  ّْ إِكَّ
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ٕ  ٌإِِّن  بََِم َتْعَؿُؾقَن َظؾِقؿ ُٓ 
ٖ  َِخر ْٔ َٓ ُيْمِمـُقَن بِو ـَ  اِط َفـَوـُِبقنَ َوإِنَّ افَِّذي َ ـِ افِص   ْٕ ةِ َظ
ٗ  َُْؿ َفَؽوذُِبقن  َٗ َوإَِّنَّ
َُ  َو َظَذ َأْن ُكِرَيَؽ َمو َكِعُدُهْؿ فََؼوِدُرون  ٓٗ َوإِكَّ
ُُ  َـْ َوَرائِِفْؿ َبْرَزٌخ إَِػ َيْقِم ُيْبَعُثقن ؾَِؿٌي ُهَق َؿوئُِؾَفو َوِم ـَ َو  لَّ إَِّنَّ  ََُ ـَ
ُِ  ُُْؿ ه  ُُُ ُؿ اْفَػوئُِزونَ َأَّنَّ
ُّ  َُيْػؾُِح اْفَؽوؾُِرون َٓ ُف   ُُٕ  إِكَّ

اةا  لشر مكضعا، اختمفت فيفا  امغت الفكاصؿ المشتمم  لم  التككيد فا سكرة المؤمنكف
 أدكات التككيد ايف إف المشددة، كالـ التككيد.

ُْؿ ُمْغَرُؿقنَ ففا قكلا تعال :  االنكف المشددة لم  العذاب الذم  ( تككيدِٕ)المؤمنكف: إَِّنَّ
كلـ يتاعكا ما ااء اا مف الفدل، فكاف الغرؽ  سينالا الركـ الذيف ظممكا ككذاكا ارسال  نكح 

ازاؤهـ كمصيرهـ، كهـ فا هذ  اآلي  قد  رقكا فا الطكفاف الذم أرسما اهلل تعال ، كتأكيد لم  أف 
 أكار. فا الكفر رقفـ 

 
 .النفي المطمب السادس:

 هك ضد الااات. في لغة:الن
 .(ُ)"هك شطر الكةـ كما  ف الكةـ إما إااات أك نفا : "واصطالحاً 

كقد تـ تتاع الفكاصؿ التا كرد فيفا النفا فا كؿ مف سكرة ا ناياء، كالحج، كالمؤمنكف، كقد 
 مكاضع، هذا تفصيمفا:  ساعامغت 

 ة الحج:والجدول التالي يبين الفواصل التي ورد النفي فييا في سور 
 رقميا الفاصمة م
ُ  ٍـْ َكِصر  ُٕ َوَمو فِؾظَّودَِِغ ِم

يايف الادكؿ السااؽ أف النفا قد كرد مرة كاحدة فا سكرة الحج، حيث أف ما تفيد معن  
 النفا فا الماضا.

ـْ َكِصرٍ فركلا تعال :   النصرة لف الظالميف ( حيث ينفا اهلل ُٕ)الحج: َوَمو فِؾظَّودَِِغ ِم
 الذيف لادكا آلف  مف دكف اهلل، كهـ اذلؾ ااتعدكا كؿ الاعد لف الطريؽ الحؽ، كاستحركا نفا النصرة 

                                                 

 .ّٕٓ/صِج، الارهاف فا لمـك الررآف، لمزركشا (ُ)
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 لنفـ ازاء لفـ لم  ظممفـ ككفرهـ.
 والجدول التالي يبين الفواصل التي ورد فييا النفي في سورة المؤمنون:

 رقميا الفاصمة م
ُ  َْؾِؼ َؽوؾِؾِغ ـِ اْْلَ ـَّو َظ ـُ  ُٕ  َوَمو 
ِ  َُْؿ ُمْغَرُؿقن ـَ َطَؾُؿقا إَِّنَّ وضِْبـِل ِِف افَِّذي َٓ َُّتَ  ِٕ  َو
ّ  َـُ َفُف بُِؿْمِمـِغ  ّٖ َوَمو َكْح
ْ  ََيْشُعُرون َٓ  ٔٓ َبْؾ 
ٓ  َُيظَْؾُؿقن َٓ  ِٔ َوُهْؿ 
ٔ  ُِهَق َربُّ افَْعْرِش اْفَؽِريؿ َّٓ  ُُٔ  َٓ إَِفَف إِ

سااؽ أف الفكاصؿ التا كرد فيفا النفا فا سكرة المؤمنكف قد امغت يتايف لنا فا الادكؿ ال
 ست  فكاصؿ، كقد اختمفت فيفا أدكات النفا ايف ال كما، أم أنفا تفيد النفا فا الماضا كالمستراؿ.

َٓ َيْشُعُرونَ  فركلا تعال : الشعكر كالمعرف  اردرة اهلل  ( حيث ينفا اهلل ٔٓ)المؤمنكف:َبْؾ 
لم  لااد  لام  كلم   اد  الذيف ال يردركف النعـ العظيم  التا ينعمفا اهلل تعال  لم  لا

َٓ المؤمنيف خاص ، فنعما ساحانا ال تعد كال تحص ، يركؿ تعال :  ًَ اَّللَِّ  وا كِْعَؿ َوإِْن َتُعدُّ

ُصقَهو  (، فساحانا يسارع االخيرات لعااد  كهـ ال يشعركف افذا الفضؿ.ّْ)إاراهيـ:ُُتْ
 
 .ب السابع: أفعال المدح والذملمطما

 .(ُ)"هك الاناء االمساف لم  الاميؿ االختيارم قصدا" المدح:
اأنا:" هك الاناء االمساف لم  الاميؿ مطمرا سكاء كاف مف  (ِ)كقد لرفا أاك الاراء الكفكم

     فذا  قاؿ النعم  كلال يككف إالالفكاضؿ أىك مف الفضااؿ، كسكاء كاف اختياريا أىك  ير اختيارم، ك 
ف نفس ال يراؿ مدحت اهلل إذ ال يتصكر تردـ كصؼ اإلنساف لم  نعم  اهلل اكاا مف الكاك   

 .(ّ) "الكاكد نعم  مف اهلل تعال

                                                 

، ، كضع حكاشيا كففارسا: محمد ااسؿ ليكف السكدَِٔص، التعريفات، لمسيد الشريؼ أاا الحسف الاراانا (ُ)
 .ـَََِ -قُُِْ: ُط

حناؼ. كاف مف قضاة ا ، صاحب )الكميات( أاك الاراء الكفكم: أيكب اف مكس  الحسينا الرريما الكفكم (ِ)
لاش ككلا الرضاء فا )كفا( اتركيا، كاالردس، كااغداد، كلاد إل  استاناكؿ فتكفا افا. )ا لةـ لمزركما، 

 .(ّٖ/صِج
 .ٕٖٓص،  اا الاراء الكفكم الكميات، (ّ)
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.كالذـ يككف لادة (ُ)رصد التعييب"ا:"الذـ ال يستعمؿ إال إًلظفار سكء اأما الذـ فرد قيؿ في
"كالذـ قد يعار اا لما يردـ  لميفا الفعؿ ااس، لم  ا فعاؿ المشين  التا تساء إل  صاحافا، كيدؿ

 .(ِ)رصد النصح"لميا ا
وقد تتبعت الفواصل الدالة عمى المدح والذم في كل من سورة النبياء والحج والمؤمنون، 

 وقد بمغت ثالثة مواضع فقط في سورة الحج، إليك تفصيميا في ىذا الجدول:
 رقميا الفاصمة م
ُ  ََفبِْئَس اْفَعِشرُ َفبِْئَس اْدَْقَػ و ُّ 
ِ  َُوبِْئَس اْدَِصر ِٕ 
ّ  َُؾـِْعَؿ اْدَْقَػ َوكِْعَؿ افـَِّصر ٕٖ 

الادكؿ السااؽ يايف الفكاصؿ التا كرد فيفا المدح كالذـ فا سكرة الحج، حيث امغت اةا  
نعـ الذم يفيد مكاضع،  مكضعيف اينا الفعؿ ااس الذم يفيد معن  الذـ، كمكضع كاحد  ايف الفعؿ 

 معن  المدح.
سكء اإللا الذم  حيث يايف اهلل  (ُّالحج:)َفبِْئَس اْدَْقَػ َوَفبِْئَس اْفَعِشرُ ففا قكلا تعال : 

اتخذ  المشرككف ليعادك  مف دكف اهلل تعال  ففك ال ينفع كال يضر، كال يغنا مف الحؽ شياا، فعار 
إلفا، كلظمك ، كترككا لاادة اهلل الكاحد،  يع مما اتخذك م  التفكيؿ كالتفظتعال  االفعؿ ااس ليدؿ ل

 فااس تدؿ لم  ذـ هذ  العاادة التا ال أصؿ لفا.
 

 .ماء اهلل الحسنى وعالقتيا باآليةالمطمب الثامن: الفواصل التي تشتمل عمى أس
 : معاني أسماء اهلل الحسنى:أوالً 
 الحج فا مكضعيف. : كرد فا سكرة ا ناياء فا مكضع كاحد، كفا سكرةالسميع -ُ

ِؿقُع افَْعؾِقؿُ قكلا تعال :  .(ْ)ا ناياء:َوُهَق افسَّ
 .(ُٔ)الحج: َوَأنَّ اَّللََّ َشِؿقٌع َبِصرٌ كقكلا تعال :
 .(ٕٓ)الحج: إِنَّ اَّللََّ َشِؿقٌع َبِصرٌ كقكلا تعال :

تسمعا، مف الفعؿ سمع، "كالسٍَّمعي: حس ا ذف،كهك ما كقر فا ا ذف مف شاء  ع:والسمي
ف خفا، ف كالسميع: مف صفاتا ، ع اغير اارح مك يسف، كأسمااا ال يعزب لف إدراكا مسمكع، كا 
 .(.ّ)كهك لم  كزف فعيؿ"

                                                 

 .ْْٓ، ص اا الاراء الكفكم الكميات، (ُ)
 .ْْٓالمراع السااؽ، ص (ِ)
 .قُُْْ: ّط ،ُْٔ/صٖج ر،الاف منظك  لساف العرب، (ّ)
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"كالسميع هك الذم قد استكل فا سمعا سر الركؿ كافر ، كسمع سمعا ا صكات فة      
     كال تغمطا المسااؿ تختمؼ لميا أصكات الخمؽ كال تشتاا لميا، كال يشغما منفا سمع لف سمع 

 .(ُ)كال يارما كارة السااميف"
 : كرد فا سكرة ا ناياء فا مكضع كاحد، كفا سكرة الحج فا مكضعيف:العميم -ِ

ِؿقُع اْفَعؾِقؿُ فا قكلا تعال :  (ْ)ا ناياء: َوُهَق افسَّ
 (ِٓ)الحج:َواَّللَُّ َظؾِقٌؿ َحؽِقؿٌ كفا قكلا تعال : 
 (ٗٓ)الحج: اَّللََّ َفَعؾِقٌؿ َحؾِقؿٌ َوإِنَّ كفا قكلا تعال : 

"هك معرف  الشاء لم  ما هك اا، كاديفيا: ما ال يحتاج فيا إل  ترديـ مردما،  فالعمم:
 .(ِ)كضركريا االعكس، كلك سمؾ فيا اعرما فإنا ال يسمؾ، كالعمـ الحاصؿ االحكاس الخمس"

لخمؽ، كااء لم  اناء فعيؿ "هك العالـ االسراار كالخفيات التا ال يدركفا لمـ ا والعميم:
 (ّ")لمماالغ  فا كصفا اكماؿ العمـ

كلمـ اهلل تعال  كمالا أف يحيط لمما اكؿ شاء، ظاهر  كااطنا، دقيرا كاميما، أكلا كآخر ، 
لاقاتا كفاتحتا، كهذا مف حيث الكضكح كالكشؼ لم  أتـ ما يمكف فيا، احيث ال يتصكر مشاهدة 

 .(ْ)ادا مف المعمكمات، اؿ تككف المعمكمات مستفادة مناككشؼ أظفر منا، اـ ال يككف مستف
 : كرد فا سكرة الحج فرط فا مكضع كاحدالحكيم -ّ

 (ِٓ)الحج:َواَّللَُّ َظؾِقٌؿ َحؽِقؿٌ فا قكلا تعال :
، كقيؿ: الحكيـ ذك   ميٍفًعؿو هك الذم يحكـ ا شياء كيترنفا، ففك فعيؿ امعن" فالحكيم:

. كيراؿ لمف يحسف دقااؽ ضاأفشياء أفضؿ ا  الحكم ، كالحكم  لاارة لف معرف  ؿ العمـك
 .(ٓ)"رادؿ قدير امعن  قاالصنالات كيترنفا: حكيـ، كالحكيـ ياكز أف يككف امعن  الحاكـ م

كلفظ الحكيـ مف الحكم  "كالحكم  تتضمف كماؿ اإلرادة كالعدؿ كالرحم  كاإلحساف كالاكد 
ااات الاكاب كالار، ككضع ا شياء فا مكاضعفا لم  أحسف كاك  هفا، كيتضمف إرساؿ الرسؿ كا 

 .(ٔ)كالعراب"

                                                 

 .المكتا  التكفيري  ،ِِٓص، لعماد زكا الااركدم أسماء اهلل الحسن  كصفاتا العميا، مف كتب ااف الريـ، (ُ)
 .ُُٔص، الكميات،  اا الاراء الكفكم (ِ)
 .لاناف -ايركت -، دار إحياء التراث العراآْص، ا سماء كالصفات، لمايفرا (ّ)
، دراس  كتحريؽ: محمد لاماف ُٖص، شرح أسماء اهلل الحسن ،  اا حامد الغزالا المرصد ا سن  فا (ْ)

 .الخشت، مكتا  الررآف
 .َُْ/صُِج، الاف منظكر لساف العرب، (ٓ)
 .ُِٕص، المرتاع ا سن  فا رياض ا سماء الحسن ،مف كتب ااف الريـ، امع لاد العزيز الداخؿ (ٔ)
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نما يناغا أف  (ُ)قاؿ الحميما فا معن  الحكيـ: " الذم ال يركؿ كال يفعؿ إال الصكاب، كا 
يكصؼ اذلؾ  ف أفعالا سديدة كصنعا مترف، كال يظفر الفعؿ المترف السديد إال مف حكيـ، كما ال 

 .(ِ)حا لالـ قدير" يظفر الفعؿ لم  كاا االختيار إال مف
 : كرد فا سكرة الحج فرط فا مكضعيف اانيف:القدير -ْ

ٍء َؿِديرٌ  :فا قكلا تعال  ـُؾ  َرْ ُف َظَذ   .(ٔ)الحج: َوَأكَّ
ِهْؿ َفَؼِديرٌ كفا قكلا تعال :   .(ّٗ)الحج: َوإِنَّ اَّللََّ َظَذ َكِْصِ

ال زاادا لميا، كال ناقصا لنا، "هك الفالؿ لما يشاء لم  قدر ما ترتضيا الحكم ،  فالقدير:
 .(ّ)كلذلؾ ال يصح أف يكصؼ اا إال اهلل تعال "

 : (ْ)قاؿ ااف الريـ
 (ٓ)كهك الردير كليس يعاز  إذا                   ما راـ شياا قط ذك سمطاف

كقاؿ السعدم فا تعريفا لمردير اأنا: "كامؿ الردرة، اردرتا أكاد المكاكدات، كاردرتا دارها، 
تا سكاها كأحكمفا، كاردرتا يحيا كيميت، كياعث العااد لمازاء، كياازم المحسف اإحسانا، كاردر 

     كالمساء اإساءتا، الذم إذا أراد شياا قاؿ لا: كف فيككف، كاردرتا يرمب الرمكب كيصرففا لم  
 .(ٔ)ما يشاء كيريد"

 

                                                 

الحسف اف محمد اف حميـ الفريا الشافعا المعركؼ االحميما الاراانا؛ كلد  الحميما: أاك لاد اهلل الحسيف اف( ُ)
اماا ، كحمؿ إل  اخارم، ككتب الحديث لف أاا اكر محمد اف أحمد اف اارااف سن  اماف كاةايف كاة

 حايب ك ير ، كتفرا لم  أاا اكر ا كدنا كأاا اكر الرفاؿ، اـ صار إمامان معظمان مراكلان إليا اما كراء
كتكفا فا امادل ، النفر، كلا فا المذهب كاك  حسن ، كحدث انيسااكر كركل لنا الحافظ الحاكـ ك ير 

 سن  اةث كأراعماا ، رحما اهلل تعال ، كنساتا إل  اد  حميـ المذككر. -كقيؿ فا شفر رايع ا كؿ  -ا كل  
 .(ُّٕ/صِج، الاف خمكاف )كفيات ا لياف،

 .ِِص، رالمايف ،ا سماء كالصفات (ِ)
 .َُٕص، الكميات،  اا الاراء الكفكم (ّ)
هك لما اف لياد اإلسكندرم، كيعرؼ اااف الريـ: شالر، مف أهؿ  ـ(ُُِّ-قِٔٓااف الريـ: )ت: (ْ)

 اـ كاف شالر الكزير أحمد اف ،اشتفر فا لصر " اآلمر " الفاطما، كاف أاك  قيـ اامعفا ،اإلسكندري 
كلما قىتىؿ الحافظ كزيرى  الامالا أمر اإحضار ااف الريـ، كاستنشد  قصيدة  ،ظا فضؿ الامالا، فا أياـ الحاف

لا فا ذـ الخمفاء المصرييف كترايح معترداتفـ، كأشار إل   ممانا فانفالكا لميا االضرب حت  مات، كهك 
 .(ُّٕ/صْج، لمزركما، شاٌب.)ا لةـ

 .نكني  ااف الريـ (ٓ)
 .َُّ/صٓج، تيسير الكريـ الرحمف، لمسعدم (ٔ)
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 .: كرد فا سكرة الحج فا مكضع كاحد فرطالشييد -ٓ
ٍء َصِفقٌد  إِنَّ فا قكلا تعال :  ؾ  َرْ ـُ  (ُٕ)الحج: اَّللََّ َظَذ 

"الشاهد كا ميف فا شفادتا كالذم ال يغيب لف لمما شاء، كالرتيؿ فا سايؿ  فالشييد:
 اهلل  ف مةاك  الرحم  تشفد ، أك  ف اهلل كمةاكتا شفكد لا االان .

قر كاحتج لند أكلا العمـ كشفد امعن : ايف فا حؽ اهلل، كامعن  أقر فا حؽ المةاك ، كامعن  أ
 .(ُ)مف الارميف"

كالشفيد هك الذم يشفد لم  ا لماؿ كا فعاؿ ظاهرها كااطنفا، "فالشفيد يراع معنا  إل  
العميـ، مع خصكص إضاف ، ففك تعال  لالـ الغيب كالشفادة، كالغيب لاارة لما اطف، كالشفادة 

ذا أضيؼ إل  الغيب لاارة لما ظفر، كهك الذم يشاهد، فإذا التار العمـ م طمرا ففك العميـ، كا 
ذا أضيؼ إل  ا مكر الظاهرة ففك الشفيد.  كا مكر الااطن  ففك الخاير، كا 

 .(ِ)كقد يعتار مع هذا أف يشفد لم  الخمؽ يـك الريام  اما لمـ كشاهد منفـ"
 .: كرد فا سكرة الحج فا مكضعيف فرطالقوي -ٔ

 .(ْٕ-َْ)الحج: َظِزيزٌ إِنَّ اَّللََّ َفَؼِقيٌّ فا قكلا تعال : 
َيو َُيْقك ُخِذ  : : "الركة نريض الضعؼ، كالامع قكل كقكل. كقكلاالقوي في المغة يعني

ةٍ    .العت المَّا )مريـ:(؛ أم ااد كلكف مف اْفؽِتوَب بُِؼقَّ
ٍيتيا فركيتا أم  ماتا. كقاكى  تا أنا تركي يكقد قكم الراؿ كالضعيؼ يركل قكة ففك قكم كقك 

. ، كل؛ قيؿ: هك ااريؿ: شديد الر يد الركل أم شديد أسر الخمؽ ممر . كقاؿكراؿ شد
لمكس  حيف كتب لا ا لكاح: فخذها اركة؛ قاؿ الزااج: أم خذها اركة   ل: امع الركة، قاؿك كالر

 .(ّ)تؾ"فا دينؾ كحا
    : الركم قد يككف امعن  الرادر، كمف قكم لم  شاء فرد قدر لميا، (ْ)قاؿ أاك سميماف

ف كصؼ  كقد يككف معنا  التاـ الركة الذم ال يستكلا لميا العاز فا حاؿ مف ا حكاؿ، كالمخمكؽ كا 
 .(ٓ)االركة فإف قكتا متناهي ، كفا اعض ا مكر قاصرة

                                                 

 .ِٕٓص، الكميات،  اا الاراء الكفكم (ُ)
 .ٕٗص، المرصد ا سن  فا شرح أسماء اهلل الحسن ،  اا حامد الغزالا (ِ)
 .َِٕ/صُٓج، لساف العرب، الاف منظكر (ّ)
أاك سميماف: أاك سميماف حمد اف محمد اف إاراهيـ اف الخطاب الاستا؛ اشتفر االخطااا، كاف فريفان أدياان  (ْ)

كمف كتاا  محداان لا التصانيؼ الاديع  منفا " ريب الحديث" ك"معالـ السنف فا شرح سنف أاا داكد "،
، ُِْ/صِج، الاف خمكاف المنشكرة: رسال  لا فا الااز الررآف )ضمف اةث رسااؿ(. كفيات ا لياف،

 .ََُٗط:
 .ّْص، ا سماء كالصفات لمايفرا (ٓ)
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 .كرد فا سكرة الحج فا مكضع كاحد فرط العزيز: -ٕ
 .(ْٕ)الحج: إِنَّ اَّللََّ َفَؼِقيٌّ َظِزيزٌ فا قكلا تعال : 

 لز فةف يعز اكسر العيف: قكم اعد ذلا. "مف العزيز:
:  ماتا مف حد )نصر(، كلدـ النظير لا مف حد )ضرب(، كلدـ الحط لف وعزة اهلل تعالى
 .(ُ)منزلتا مف حد )لمـ("

"هك العظيـ الممنكع، الذم يتاا إليا االخضكع، كيتررب إليا االخشكع، كيتذلؿ إليا  والعزيز:
 ة يذلا أحد مف اعد اهلل.االدمكع، كهك الذم يعز مف يشاء ف

ِة َظَمَّ َيِصُػقنَ كقد أاات اهلل لنفسا العزة فراؿ تعال : (، َُٖ)الصافات:ُشبَْحوَن َرب َؽ َرب  اْفِعزَّ
ُة َُجِقًعو: كقاؿ أيضان  ِف افِْعزَّ َة َؾؾِؾَّ وَن ُيِريُد اْفِعزَّ ـَ ـْ   .(ِ)("َُ)فاطر:َم

 .فرط: كرد فا سكرة الحج فا مكضع كاحد الحميم -ٖ
 .(ٗٓ)الحج: َوإِنَّ اَّللََّ َفَعؾِقٌؿ َحؾِقؿٌ فا قكلا تعال : 

 .(ّ)"هك الذم ال يعاقب المساء مع الردرة لميا" الحميم:
" هك ذك الصفح كا ناة الذم ال يستفز   فالحميم:، والحمم يكون بمعنى الناة والصبر

مع العاز اسـ الحميـ،   ضب، كال يستخفا افؿ ااهؿ، كال لصياف لاص، كال يستحؽ الصافح
 (ْ)إنما الحميـ هك الصفكح مع الردرة، المتأنا الذم ال يعاؿ االعركا "

" هك الذم يمفؿ العصاة، كيعفك لف الاناة فا رحم  كأناة، كيغفر  في الحميم: وقيل أيضاً 
ب لمف يتكب حت  آخر رمؽ فا الحياة، فيرفع لنفـ العذاب كهك قادر لم  العذاب، كلكال أف الحاي

 .(ٓ)يحب معاتا  حاياا، كلكال أف ا حااب يحمك اينفـ العتاب  دخمفـ الان  اغير حساب"
 .: كقد كرد أيضا فا سكرة الحج فا مكضع كاحد فرطالعفو -ٗ

 .(َٔ)الحج: إِنَّ اَّللََّ فََعُػقٌّ َؽُػقرٌ فا قكلا تعال : 
لمذنب مف امعن  ترؾ، فالعفك لف الذنب يصح راكلا إل  ترؾ ما يستحؽ ا "عفا:

ل  اإللراض لف المؤاخ ل  محك الذنب، كا  كهك ، ذة، كما لما يسفؿ لم  النفس اذلاالعركا ، كا 
 امعن  إسراط العراب، كال يرتضا نيؿ الاكاب. أيضان 

                                                 

 .ّٔٔص، الكميات،  اا الاراء الكفكم (ُ)
 .ٓٔص، اء اهلل الحسن ، لتاج الديف نكفؿأسم (ِ)
 .َٔٓص، الكميات،  اا الاراء الكفكم (ّ)
 .ّٓص، ا سماء كالصفات، لمايفرا (ْ)
 .ُُّص، سماء اهلل الحسن ، لتاج الديف نكفؿأ (ٓ)



-ِٕٔ- 
 

كالعفك قد يككف قاؿ العركا  كقد يككف اعدها، اخةؼ الغفراف فإنا ال يككف معا لركا  
 م  ضد .الات ، كال يكصؼ االعفك إال الرادر ل

( ، كامعن  ُِٗ)الاررة: َوَيْسَلُفقَكَؽ َموَذا ُيـِْػُؼقَن ُؿِؾ اْفَعْػقَ كالعفك: الفضؿ. يركؿ تعال : 
 (.ُٕٖ)الاررة: َؾَتوَب َظَؾقُْؽْؿ َوَظَػو َظـُْؽؿْ اإلسراط: يركؿ تعال :

 ؾـَّوِس َظَذ ُطْؾِؿِفؿْ َوإِنَّ َربََّؽ َفُذو َمْغِػَرةٍ فِ كدليؿ اكاز العفك قاؿ التكا  قكلا تعال : 
 .(ُ)("ٔ)الرلد:

كقاؿ الحميما فا معن  العفك: "إنا الكاضع لف لااد  تاعات خطاياهـ كآاامفـ، فة 
   يستكفيفا منفـ، كذلؾ إذا تااكا كاستغفركا، أك ترككا لكافا ألظـ مما فعمكا، ليكفر لنفـ ما فعمكا 

 .(ِ)لؾ كرام  لذم حرم  لفـ اا، كازاء"اما ترككا، أك اشفال  مف يشفع لفـ، أك ياعؿ ذ
 .: كرد فا سكرة الحج فرط فا مكضع كاحدالغفور -َُ

 .(َٔ)الحج: إِنَّ اَّللََّ فََعُػقٌّ َؽُػقرٌ فا قكلا تعال : 
"الغفر: الستر كالتغطي ، يراؿ:  فر المتاع فا الكلاء إذا أدخما فيا  الغفور في المغة:

 كستر .
صيان  العاد لما استحرا مف العراب االتااكز لف ذنكاا.)مف كاير المغفرة، كها  والغفور:

 .(ّ)الغفر كهك إلااس الشاء ما يصكنا لف الدنس("
: " فكر مف أاني  الماالغ ،  نا يفعؿ ذلؾ اعااد  مرة اعد أخرل إل  ما ال (ْ)قاؿ الزاااا

نما ها مف أكصاؼ الماالغ  فا  الفعؿ،  نا ال يحص ، كليست مف أكصاؼ الماالغ  فا الذات، كا 
 .(ٓ)يرع الستر إال امستكر يستر كيغطا"

 .: كرد فا سكرة الحج فا مكضع كاحد فرطالعمي -ُُ
 .(ِٔ)الحج: َوَأنَّ اَّللََّ ُهَق اْفَعِعُّ افَْؽبِرُ فا قكلا تعال : 

، فا كؿ االنظر لذاتا، "هك العالا شأنا فا نفسا، كا لم  لما لدا  كهك اهلل  والعمي:
 .(ٔ)االنظر لغير ، كهك مف أسماء اهلل الحسن "كالاانا 

                                                 

 .ِّٔص، انظر  ااختصار: الكميات  اا الاراء الكفكم (ُ)
 .ٓٓص، ا سماء كالصفات لمايفرا (ِ)
 .ٔٔٔص، الكميات،  اا الاراء الكفكم (ّ)
لاد الرحمف اف إسحاؽ النفاكندم الزاااا، أاك الراسـ: شيخ العراي  فا  ـ(َْٗ-قّّٕالزاااا: )ت: (ْ)

اـ( نساتا إل  أاا لصر . كلد فا نفاكند، كنشأ فا اغداد، كسكف دمشؽ كتكفا فا طاري  )مف اةد الش
 .ِٗٗ/صّج، لكارل( ك)اإليضاح فا لمؿ النحك(. ا لةـ، لمزركمالا كتاب )الامؿ ا ،إسحاؽ الزٌااج

 .ِّٓص، أسماء اهلل الحسن  كصفاتا العميا، مف كتب ااف الريـ، لعماد زكا الااركدم (ٓ)
 .ِٕٔص، الكميات،  اا الاراء الكفكم (ٔ)
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 كقد ذكرت لدة معانا فا معن  العما منفا:
 .يراد اا لمك الردر كالمنزل ، ال لمك المكاف،  ف اهلل ساحانا منز  لف التحيز" العمي:"
 .:" هك الذم لة أف تدرؾ الخمؽ ذاتا، كأف يتصكركا صفاتا االكنا كالحرير "وأيضاً 

َْرضِ الغالب لألشياء، كمنا قكلا تعال :"كهك الراهر  ْٕ  .(ُ)("ْ)الرصص:إِنَّ ؾِْرَظْقَن َظَل ِِف ا

 .د فا سكرة الحج فا مكضع كاحد فرط: كر لغنيا -ُِ
ِؿقُد  :فا قكلا تعال  َق اْفَغـِلُّ احْلَ  .(ْٔ)الحج:َوإِنَّ اَّللََّ ََلُ

 .(ِ)"ا الحريري  اتا، كفا صفات" هك المنز  لف الحااات كالضركرات فا ذ الغني:
" هك الذم استغن  لف الخمؽ كلف نصرتفـ كتأييدهـ ففك ساحانا وقيل في معنى الغني:

منز  لف التعمؽ افـ، كهـ فا نفس الكقت فرراء محتااكف إليا، كهك الذم ألط  لااد  كساؽ إليفـ 
 .(ّ)أرزاقفـ، كأ ناهـ لمف سكا "

  فرير إليا انفسا، كأنا ال يناؿ أحد اا سك "الغنا انفسا لف كؿ ما سكا ، ككؿ م :وىو أيضاً 
 .(ْ)ذرة مف الخير فما فكقفا إال افضما كرحمتا، كال ذرة مف الشر فما فكقفا إال اعدلا كحكمتا"

 .: كرد فا سكرة الحج فا مكضع كاحد فرطلكبيرا -ُّ
 .(ِٔ)الحج: َوَأنَّ اَّللََّ ُهَق اْفَعِعُّ افَْؽبِرُ فا قكلا تعال : 
ؼ الصغر. يراؿ: هك كاؼ كالااء كالراء أصؿ صحيح يدؿ لم  خةال"ف ر:الكبير من كب

 .(ٓ)"كيراؿ: أكارت الشاء: استعظمتا،ار، ككاار، ككايركا
دراؾ العركؿ" وقيل في معنى الكبير:  .(ٔ)"هك الكاير لف مشاهدة الحكاس، كا 

يرك ،  كقاؿ الحميما: "أف الكاير هك الذم يصرؼ لااد  لم  ما يريد  منفـ مف  ير أف
ككاير الركـ هك الذم يستغنا لف التاذؿ لفـ، كال يحتاج فا أف يطاع إل  إظفار نفسا، كالمشافف  

 .(ٕ)اأمر  كنفيا"
 :: كقد كرد فا سكرة الحج فا مكضعيفالبصير -ُْ

 .(ُٔ)الحج: َوَأنَّ اَّللََّ َشِؿقٌع َبِصرٌ فا قكلا تعال : :

                                                 

 .ُٔص، كهلل ا سماء الحسن ، لعاد العزيز الفةكم (ُ)
 .ٔٗٔص، لكفكمالكميات،  اا الاراء ا (ِ)
 .َُّص، كهلل ا سماء الحسن ، لعاد العزيز الفةكم (ّ)
 .ّْٓص، أسماء اهلل الحسن  كصفاتا العميا، لعماد زكا الااركدم (ْ)
 ـ.ُٕٗٗ -هػ ُّٗٗلاـ النشر: ، لاد السةـ محمد هاركف ، المحرؽ:ُْٓ/صٓج، الاف فارس مراييس المغ ، (ٓ)
 .ِٔص، عزيز الفةكمكهلل ا سماء الحسن ، لعاد ال (ٔ)
 .ّٓص، ا سماء كالصفات، لمايفرا (ٕ)
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 .(ٕٓ)الحج: إِنَّ اَّللََّ َشِؿقٌع َبِصرٌ كقكلا تعال :
نا  بصير في المغة:"ومعنى ال ـي( ، راؿ اصير االعمـ: لالـ اا. كقد اصر اصارة، كا  )العاًل

ُت بََِم  : مـ، كاصرت االشاء: لممتا، قاؿ اهلل: العلاصير اا شياء، أم لالـ افا. كالاصر َبُِصْ

وْا بِفِ  ْ َيْبُِصُ هك الذم يشاهد ا شياء كمفا الاصير، كهك مف أسماء اهلل تعال ، ك (، ٔٗ)طا:  ََل
نعكت  لاارة لف الصف  التا ينكشؼ افا كماؿ اظاهرها كخافيفا اغير اارح ، كالاصر فا حر

 .(ُ)"الماصرات
 .(ِ)قاؿ الخطااا: "الاصير هك الماصر، كيراؿ هك العالـ اخفيات ا مكر"
 .(ّ)لمحاسا "كقيؿ: "مف لرؼ أف اهلل اصير فعميا أف يزيف ااطنا االمراقا ، كظاهر  اا

 .: كرد فا سكرة الحج فا مكضع كاحد فرطالخبير -ُٓ
 .(ّٔ)الحج:إِنَّ اَّللََّ فَطِقٌػ َخبِرٌ :فا قكلا تعال 

: العالـ اما كاف كاما يككف. كفا شرح الترمذم: هك العميـ  مف أسماء المَّا الَخِبير:"
 .(ْ)"ااكاطف ا شياء

لمستيرف مف العااد إذ كاف الشؾ  ير اااز " كمعنا  المتحرؽ لما يعمـ كا قاؿ الحميما:
لميا، فإف الشؾ ينزع إل  الافؿ، كحاشا لا مف الافؿ، كمعن  ذلؾ أف العاد قد يكصؼ اعمـ 
ف كاف يايز الخطأ لم   الشاء إذا كاف ذلؾ مما يكااا أكار رأيا كال سايؿ لا إل  أكار منا، كا 

ف العاز  ير اااز لميا، كاإلنساف إنما يؤت  نفسا فيا، كاهلل اؿ اناؤ  ال يكصؼ اماؿ ذلؾ، إذ كا
 .(ٓ)فيما كصفت مف الرصكر كالعاز"

فا معن  الخاير:" هك الذم ال تعزب لنا ا خاار الااطن ، كال  (ٔ)كقاؿ اإلماـ الغزالا
يارم فا الممؾ كالممككت شاء، كال تتحرؾ ذرة كال تسكف، كال يضطرب نفس كال يطماف إال كيككف 

 ما خارة، كسما ػػػ  سػػػػا الااطنػػػػػػف العمـ إذا أضيؼ إل  الخفايػػػػـ، لكػػػػك امعن  العميػػػػػر ، كهػػػػد  خاػػػػػلن
                                                 

 .، دار الفداي َِٖ،ُٖٗ/صَُج، تاج العركس، لمزايدم (ُ)
 .ْٓص، ا سماء كالصفات، لمايفرا (ِ)
 .ِٓص، ماء الحسن ، لعاد العزيز الفةكمكهلل ا س (ّ)
 .ُّّ/صُُج، لمزايدم تاج العركس، (ْ)
 .ْٔص ،لمايفرا ،ا سماء كالصفات (ٓ)
اإلماـ الغزالا: هك محمد اف محمد اف أحمد أاك حامد الطكسا الغزالا، كلد اطكس سن  خمسيف كأراعماا ،  (ٔ)

، كقرأ طرفان  مف الفرا فا صاا ، كأقاـ لم  التدريس كتعميـ العمـ، كشدت إليا الرحاؿ، ككاف  امع أشتات العمـك
مي  فا نيسااكر مدة يسيرة، كمف مصنفاتا: الاسيط ذهب إل  خراساف كاغداد كدرس االمدرس  النظا ،زاهدان 

حياء لمـك الديف كشفاء العميؿ. تكفا اطكس سن  خمس كخمسماا . )إحياء لمـك الديف  كالكسيط كالكايز، كا 
 ك، دار المعرف (.-/صجُمج،لمغزالا
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 .(ُ)صاحافا خايرا"
 .: كرد فا سكرة الحج فا مكضع كاحد فرطالمطيف -ُٔ

 .(ّٔ)الحج:إِنَّ اَّللََّ فَطِقٌػ َخبِرٌ  فا قكلا تعال :
كدقاارفا، كهك  كرا ا مفايؾ فا رفؽ. أك العالـ اخليؾ أراإ هك" الذم يكصؿ المَِّطيُف:

يصالفا إل  مف قدرها لا مف ، كا  العمـ ادقااؽ المصالح، ك ااتمع لا الرفؽ فا الفعؿ ذمأيضا: ال
كالمطيؼ مف الكةـ: ما  مض معنا  كخفا. كالمطؼ، االضـ مف اهلل تعال : التكفيؽ  ، اخمر

 .(ِ)" كالعصم
اؾ االفدل، كرا  اسمؾ االغذل، كاعؿ لؾ الكالي  فا " المطيؼ هك مف نكر قموقيل:

الامكل، كيحرسؾ كأنت فا لظ ، كيدخمؾ ان  المأكل، كهك الذم ال يخاؼ إال لدلا، كال يرا  إال 
 .(ّ)فضما"

كرفرا فا ا فعاؿ متعدد، اؿ ال يمكف حصر  كلك ااتمع لنا، ففك ساحانا خمؽ الانيف فا 
يث يسر لفـ العمؿ كتحصيؿ الرزؽ، ففك الذم يرزؽ مف ظممات اةث، كهك المطيؼ اعااد  ح

 يشاء اغير حساب.
 .: كرد فا سكرة الحج فا مكضع كاحد فرطالحميد -ُٕ

ِؿقدفا قكلا تعال :  َق اْفَغـِلُّ احْلَ  .(ْٔ)الحج:ُُ َوإِنَّ اَّللََّ ََلُ
 حمكدل  كتردس امعن  الماكالحميد: "مف صفات المَّا تعصيغ  ماالغ  مف الحمد،  والحميد:

 .(ْ)"كدم  كؿ حاؿ، كهك مف ا سماء الحسن  فىًعيؿ امعن  محمل
كيركؿ اإلماـ الغزالا فا معن  الحميد: " الحميد مف العااد مف حمدت لرااد  كأخةقا 

، كمف يررب منا مف ا ناياء، كمالدا  كألمالا كأقكالا كمفا، مف  ير مشكا ، كذاؾ هك محمد 
ذا مف ا كلياء كالعمماء.ككؿ كاح د منفـ حميد اردر ما يحمد مف لرااد  كأخةقا كألمالا كأقكالا. كا 

ف كارت محامد  الحميد المطمؽ هك اهلل   . (ٓ)"كاف ال يخمك أحد لف مذم  كنرص كا 
 .كرد فا سكرة الحج فا مكضع كاحد فرط :الرءوف -ُٖ

 .(ٓٔ)الحج:إِنَّ اَّللََّ بِوفـَّوِس َفَرُءوٌف َرِحقؿٌ  فا قكلا تعال :
الرؤكؼ   كقيؿ: أشد الرحم ، كمف صفات المَّا ،مف رأؼ، كها "الرأف : الرحم ءوف: الر 

 كالرأف  أخص مف الرحم  كأرؽ، كفيا لغتاف قرئ اًفما  ،اػػػػاد  العطكؼ لميفـ األطافػػػػػك الرحيـ لعاػػػػكه
                                                 

 .مكتا  الررآفتحريؽ: محمد لاماف الخشت،  ،ّٗص، المرصد ا سن  فا شرح أسماء اهلل الحسن ، لمغزالا (ُ)
 .ّْٔ/صِْج، تاج العركس، لمزايدم (ِ)
 .ْٓص، كهلل ا سماء الحسن ، لعاد العزيز الفةكم (ّ)
 .ُٔٓ/صّج، لساف العرب، الاف منظكر (ْ)
 .ُُٓص، المرصد ا سن  فا شرح أسماء اهلل الحسن ، لمغزالا (ٓ)



-ُِٕ- 
 

 :(ُ)نصارمؤكؼ لم  فعكؿ؛ قاؿ كعب اف مالؾ ا : ر ان مع
ٌاان، نيًطيعي نىايَّنا كنيًطيعي  ؤيكفا ...رى  هيكى الرحمفي كاف ًانا رى

"كرؤؼ لم  .(ِ)  فىعيؿو
 .ّ))"ذك الرأف ، كالرأف  ألم  منازؿ الرحم ، فالرءكؼ امعن  الرحيـ مع الماالغ " والرءوف:

قاؿ الحميما: "كمعنا  المساهؿ لااد   نا لـ يحممفـ مف العاادات ما ال يطيركف، اؿ 
ايرة، كمع ذلؾ  مظ فرااضا فا حاؿ شدة الركة، كخفففا فا حاؿ حممفـ أقؿ ما يطيركف ادراات ك

الضعؼ كنرصاف الركة، كأخذ المريـ اما لـ يأخذ اا المسافر، كالصحيح اما لـ يأخذ اا المريض، 
 .كهذا كما رأف  كرحم "

كقاؿ الخطااا: " كقد تككف الرحم  فا الكراه  لممصمح ، كال تكاد الرأف  تككف فا 
 .(ْ)الكراه "

هذا يعنا أف اهلل يكمؼ لااد  كؿ لم  حسب استطالتا، ككؿ حساما يناسب كقتا كاسما ك 
 كلمما، كهذا مف رأفتا ساحانا انا.

 كرد فا سكرة الحج فا مكضع كاحد فرط:  :الرحيم -ُٗ
 .(ٓٔ)الحج:إِنَّ اَّللََّ بِوفـَّوِس َفَرُءوٌف َرِحقؿٌ فا قكلا تعال : 
خاص  يستر لميفـ ذنكافـ فا العااؿ، كيرحمفـ فا  "هك الرفيؽ لممؤمنيف ومعنى الرحيم:

رحيـ أامغ مف ا المنرطع، فعم  هذ يـ أار  يراآلاؿ، فمتعمؽ الرحمف أار منرطع، كمتعمؽ الرح
 كالرحيـ ال يكمؼ لااد  اميع ما يطيركنا، فكؿ ممؾ يكمؼ لايد  اميع ما يطيركف فميسف، الرحم
 .(ٓ)"ارحيـ

حم  الشامم  التا كسعت الخمؽ فا أرزاقفـ كأسااب قاؿ الخطااا: " الرحمف ذك الر 
معايشفـ كمصالحفـ، كلمت المؤمف كالكافر، كالصالح كالطالح. كأما الرحيـ فخاص لممؤمنيف 

وَن بِوْدُْمِمـَِغ َرِحقًَم ا: ػػػػكركل ـَ  ؿ، أم راحـ، ػػ  فالػػػػؿ امعنػػػػػا فعيػػػػػ(، قاؿ: كالرحيـ كزنّْ)ا حزاب:َو

                                                 

لخزراا: لسمما )افتح السيف كالةـ( اهك كعب اف مالؾ اف لمرك اف الريف، ا نصارم ا كعب اف مالؾ: (ُ)
 مف أهؿ المدين . اشتفر فا الااهمي ، ككاف فا اإلسةـ مف شعراء الناا  ،صحااا، مف أكاار الشعراء

كلما قتؿ  ،لم  نصرتااـ كاف مف أصحاب لاماف، كأناد  يـك الاكرة، كحٌرض ا نصار  ،كشفد أكار الكقااع
-قَٓ) ت كاا، كلما فا آخر لمر  كلاش ساعا كساعيف سن ،لاماف قعد لف نصرة لما فمـ يشفد حر 

 .(ِِٖ/صٓج، )ا لةـ لمزركما ـ(َٕٔ
 .ُُِ/صٗج، لساف العرب، الاف منظكر (ِ)
 .ُِْص، المرصد ا سن  فا شرح أسماء اهلل الحسن ، لمغزالا (ّ)
 .ٕٓص، ا سماء كالصفات، لمايفرا (ْ)
 .ْٕٔص، الكميات،  اا الاراء الكفكم (ٓ)



-ِِٕ- 
 

 .(ُ)عيؿ لمماالغ  كعالـ كلميـ، كقادر كقدير"كاناء ف
 

 : نماذج من الفواصل المشتممة عمى أسماء اهلل الحسنى ومناسبتيا لآلية:ثانياً 
 القوي العزيز:  -ٔ

 .(ْٕ)الحج:َمو َؿَدُروا اَّللََّ َحؼَّ َؿْدِرِه إِنَّ اَّللََّ َفَؼِقيٌّ َظِزيزٌ  قاؿ تعال : 
ف أسمااا الحسن ، كهما مرتاطيف مع اعضفما أشد فا هذ  اآلي  اسميف م أكرد اهلل 

، كلذلؾ ناسب ارتااط، كقد استخدمفما فا هذ  اآلي  دكف  يرهما  ف الرادر يناغا لا أف يككف قكيان 
أف تككف الركة أشد مف الردرة، كها كماؿ، كالعزة كماؿ، ككماؿ إل  كماؿ الاد أف يككف قم  

ـْ َيْؼِدَر َظَؾقِْف يغماا أحد، يركؿ تعال : الكماؿ، كاهلل تعال  هك الركم الذم ال َأَُيَْسُى َأْن َف

، كلدـ إيمانفـ العميؽ اردرة (،كقد ااءت هذ  اآلي  لتايف نتيا  افؿ الكفار ااهلل ٓ)الامد:َأَحٌد 
 اهلل تاارؾ كتعال .

 :العميم -ِ
َْرِض وَ قاؿ تعال :  ْٕ ََمِء َوا ِؿقُع اْفَعؾِقؿُ َؿوَل َرِب  َيْعَؾُؿ اْفَؼْقَل ِِف افسَّ  .(ْا ناياء:)ُهَق افسَّ

فا هذ  اآلي  كافا مف كاك  اإللااز الايانا فا الفاصم  الررآني ، حيث ذكر  ايف 
تعال  يعمـ اما  السميع ليناسب معن  الركؿ،  ف الرااؿ الاد لا مف سامع، كالعميـ ليايف أف اهلل 

اسـ اهلل العميـ قد ارتاط فا مكاضع كايرة ااسـ اهلل تخفا الصدكر كما تعمف، يعمـ الظاهر كالااطف، ف
 (، ففك مع لمما اذنكبٗٓالحج:)َوإِنَّ اَّللََّ فََعؾِقٌؿ َحؾِقؿٌ السميع، ككذلؾ الحميـ فا قكلا تعال : 

 لااد  يمفمفـ لعمفـ يفتدكف.
 

 .الفواصل التي ال تشتمل عمى أسماء اهلل الحسنى وعالقتيا باآلية المطمب التاسع:
 ، وىذا الجدول يوضحيا:ي كثيرة وفي مواضع متنوعةوى

 رقميا اآلية م
ُ   ََوُهْؿ ِِف َؽْػَؾٍي ُمْعِرُوقن ُ 
ِ   َؼَّ َؾُفْؿ ُمْعِرُوقن َٓ َيْعَؾُؿقَن احْلَ َثُرُهْؿ  ـْ  ِْ َبْؾ َأ
ّ   َـْ َخْشَقتِِف ُمْشِػُؼقن  ِٖ َوُهْؿ ِم
ْ   ََذفَِؽ َكْجِزي افظَّودِِغ  ِٗ ـَ
ٓ   و ُمْعِرُوقَن ـْ آَيوِِتَ  ِّ َوُهْؿ َظ
ٔ   َؾٌّ ِِف َؾَؾٍؽ َيْسبَُحقن  ّّ ـُ

                                                 

 .َٓص، ا سماء كالصفات، لمايفرا (ُ)
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 ياء:ة النبففي سور 
ْؿ َوُهْؿ ِِف َؽْػَؾٍي ُمْعِرُوقنَ قكلا تعال :  -ُ َب فِؾـَّوِس ِحَسوُْبُ "أم فا  فم  تام و  ( يعناُناياء:)ا اْؿَسَ

ف اا مع التراففـ اإتيانا اؿ منكركف لا كافركف اا منا ساهكف لنا االمرة ال أنفـ  يري ماالي
{ أم لف اآليات كالنذري المنٌاف   كفى مع اقتضاء لركًلفـ أف ا لماؿى ال اد لفا مف الازاء }مٍُّعًرضي

عؿ الخار ا كؿ  لفـ لف ًسنى  الغفم  كهما خاراف لمضمير كحيث كانت الغفم  أمرا ًاًاٌميان لفـ اي
رار اخةؼ اإللراض كالامم  حاؿ مف الناس كقد اكز ككف الظرؼ االسترلف  منااان  ظرفان 
 .(ُ")مف المستكفّْ فا معرضكف حاالن 

َثُرهُ  قكلا تعال :  -ِ ـْ ـْ َؿْبِع َبْؾ َأ ُر َم ـْ ـْ َمِعَل َوِذ ُر َم ـْ ًي ُؿْؾ َهوُتقا ُبْرَهوَكُؽْؿ َهَذا ِذ ـْ ُدوكِِف آَِلَ ُذوا ِم َ ْؿ َأِم اَّتَّ

"لف ذكرؾ كذكر مف قامؾ  فم  منفـ لما يعنا  (ِْناياء:)ا  ؼَّ َؾُفْؿ ُمْعِرُوقنَ ٓ َيْعَؾُؿقَن احْلَ 
يراد افـ كفعةن االمعب فعؿى الراصر لف درا  العرؿ، كاعضفـ معاند مع لمما الحؽ، 

.كهذ  الفاصم  تتناسب تماما مع فاصم  اآلي  ا كل  (ِ)كاعضفـ يعمـ فيففـ الترييد اا كار"
 عنا، مما يؤكد لم  إلراضفـ ك فمتفـ لف الحؽ.كتؤدم نفس الم

ـْ َخْشَقتِِف قكلا تعال :  -ّ ـِ اْرَتَه َوُهْؿ ِم َّٓ دَِ َيْعَؾُؿ َمو َبْغَ َأْيِدهيِْؿ َوَمو َخْؾَػُفْؿ َوٓ َيْشَػُعقَن إِ

كذلؾ يعنا أف "أصؿ الخشي  خكؼ مع تعظيـ كلذلؾ خص افا  (ِٖناياء:)ا ُمْشِػُؼقنَ 
ف لدم اعم   العمماء. كاإًلشفاؽ خكؼ مع التناء فإف لدم امف فمعن  الخكؼ فيا أظفر كا 
 .(ّ)فاالعكس"

َذفَِؽ َكْجِزي افظَّودِِغَ  قكلا تعال : -ْ ـَ ـْ ُدوكِِف َؾَذفَِؽ َكْجِزيِف َجَفـََّؿ  ـْ َيُؼْؾ ِمـُْفْؿ إِِّن  إَِفٌف ِم  َوَم
مضمكف ما قاما أم ماؿ ذلؾ الازاء كمعن  ذلؾ: "مصدر تشايفٌا مؤكد ل (ِٗناياء:)ا 

تعدكف أطكارهـ كالرصر المستفاد مف يفا ك الفظيع نازم الذيف يضعكف ا شياء فا  ير مكاضع
 .(ْ)"منا دكف الزيادة أم ال ازاء أنرص االنسا  إل  النرصاف الترديـ معتار

ـْ آيَ :قكلا تعال  -ٓ ََمَء َشْؼػًو َُمُْػقطوً َوُهْؿ َظ و ُمْعِرُوقنَ َوَجَعْؾـَو افسَّ ال يتداركف  ( أم"ِّناياء:)ا  وِِتَ
 .(ٓ)"فيفا فيارىكف لم  ما هـ لميا مف الكفر كالضةؿ

                                                 

 .ّٓ/صٔج،  اا السعكد إرشاد العرؿ السميـ، (ُ)
 .َْٕ/صٓمج، لمارالا نظـ الدرر، (ِ)
 .َٓ/صْج، تفسير الايضاكم (ّ)
 .ْٔ/صٔج،  اا السعكد، إرشاد العرؿ السميـ (ْ)
 .ٓٔ/صٔج، إرشاد العرؿ السميـ،  اا السعكد (ٓ)
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ؾٌّ ِِف َؾَؾٍؽ َيْسبَُحقنَ :قكلا تعال  -ٔ ـُ ْؿَس َواْفَؼَؿَر  ْقَؾ َوافـََّفوَر َوافشَّ ( ّّناياء:)ا  َوُهَق افَِّذي َخَؾَؼ افؾَّ
استانافا ايانيا  نا لما ذكر ا شياء المتضادة االحرااؽ أك   "مستأنف الفاصم  فا هذ  اآلي 

فا اعض آخر كهك الشمس  اعضفا الذم هك آيات السماء، كمفصةن ًفا  مامةن  كقات ذكران اا 
لف كيفي  سيرها ككيؼ ال يرع لفا اصطداـ  فا نفكس السامعيف سؤاالن  ر، كاف المراـ مايران مكالر

، فأايب اأف كؿ المذككرات لا فضاء يس أك يرع منفا تخمؼ لف الظفكر  يرفا كقتا المعمـك
 .(ُ)"قا فضاء سير  ير فيا ال ية

                                                 

 .َٔ/صُٕ/جٖمج، ف لاشكرالا التحرير كالتنكير، (ُ)
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 ةـــــالخاتم
 

لحمد هلل رب العالميف، أحمد  حمد الشاكريف، كأصما كأسمـ لم  خير خمؽ اهلل أامعيف ا
 محمد اف لاد اهلل لميا أشرؼ الصةة كأتـ التسميـ...أما اعد:

ارؾ كتعال  أف مف لما اإتماـ هذا الاحث المتكاضع، حيث حاكلت اادة فإننا أحمد اهلل تا
خرااا لم  النحك الذم ترتضيا نفكسنا، كلركلنا،   أف أتاع ما رسمت مف منفج فا تطايؽ الاحث كا 

ف أسأت فمف نفسا كمف الشيطاف، كمف خةؿ ما احات فإف أحسنت فيا فذلؾ تكفيؽ منا  ، كا 
" ا ناياء كالحج كالمؤمنكف"  تكصمت إل  أهـ النتااج كالتكصيات كتعمرت فا دراس  فكاصؿ سكر 

 التا منفا ما يما:
 أوال: النتائج:

لمـ المناساات مف المكضكلات التا يسع  إليفا كؿ طالب لمـو لتعمرفا االررآف الكريـ،  يعد -ُ
 سكر ، كآياتا ككمماتا، كارتااط اعضفا ااعض.

ي ، الرتااطفا امكضكع اآلي ، كما أنفا مف العمـك تعتار الفكاصؿ لم  اانب كاير مف ا هم -ِ
 التا يظفر فيفا إلااز الررآف كاة تا.

قد تككف الفاصم  فا نفاي  اآلي ، أك قد تككف اآلي  ها نفسفا فاصم ، كالفاصم  قد تككف  -ّ
 آلي  أك مامكل  مف اآليات.

ما سكرة الحج ففا كانت السكر مدار الاحث منفا المكي  كها سكرة ا ناياء كالمؤمنكف، أ -ْ
 مختمط  الحتكاافا لم  المكا كالمدنا مف اآليات.

اتفرت السكر الاةا  فا الحديث لف يكـ الريام ، كأهكاؿ يكـ الريام ، كأحكاؿ الناس فيفا،  -ٓ
كلف الاعث، كاشتممت لم  قصص ا ناياء مع أقكامفـ. مع اختصاص كؿ سكرة امكضكع 

حيد ا لكهي ، كتحدات سكرة الحج لف تعظيـ معيف، فرد تحدات سكرة ا ناياء لف تك 
 الشعاار، كتحدات سكرة المؤمنكف لف صفات المؤمنيف.

اشتممت سكرة ا ناياء لم  اةث كخمسيف فاصم ، كسكرة الحج لم  كاحد كخمسيف فاصم ،  -ٔ
 كسكرة المؤمنكف لم  اةث كخمسيف فاصم 

ااينت أ راضا الاة ي  ما ايف كاف لمترديـ كالتأخير دكره اارزه فا هذ  الفكاصؿ، كقد ت -ٕ
 االهتماـ، كاالختصاص، كالحصر.

كاف  سمكب االستففاـ دكر  فا إاراز الفكاصؿ، كقد تعددت أيضا أ راضا الاة ي  ايف  -ٖ
 اإلنكار كالتكايخ كالتعاب.



-ِٕٔ- 
 

مذكر كالحذؼ لا نصيب فا هذ  الفكاصؿ، كقد ايف اإليااز كاإللااز فا الررآف لرد كاف ل -ٗ
 الكريـ.

 ت الفكاصؿ لم  أسمكب التراا، كقد اختمؼ ما ايف الفةح كالشكر كالفداي .اشتمم -َُ
كقد كاف لمتككيد دكره اارزه أيضا فا الفكاصؿ الررآني ، كقد كاف اميا فا سكرة الحج، حيث  -ُُ

 كاف مرترنا فا أ مب الفكاصؿ مع أسماء اهلل الحسن .
 .ككاف  سمكب النفا نصيب كقد طفر فيا اإللااز كاضحان  -ُِ
 اشتممت الفكاصؿ لم  أفعاؿ المدح كالذـ كقد انفردت افا سكرة الحج فرط. كما -ُّ
أما االنسا  لمفكاصؿ التا تشتمؿ لم  أسماء اهلل الحسن  فرد كانت امي  فا سكرة الحج،  -ُْ

 فكاف لفا النصيب ا كار، ككما ذكرنا آنفا أنفا فا أ مب الفكاصؿ قد اقترنت االتككيد.
 لتكصؿ إليفا مف خةؿ الدراس  كالاحث.كهذ  أهـ النتااج التا تـ ا

 
 : التوصيات:ثانياً 
ياكـ اتركل اهلل تعال ، كالعمؿ لمرضاتا، كالحرص الدااـ لم  طالتا  -ُ فا الاداي  أكصا نفسا كا 

 ،ميا فمف تككؿ لم  اهلل ففك حساا.كالتككؿ ل  
، كمف كمف اـى أكصيكـ اضركرة قراءة الررآف الكريـ، كأف ياعؿ اإلنساف لا ك  -ِ رد يررؤ  كؿ يـك

  يات الررآف الكريـ، كتففـ معانيا.خةؿ ذلؾ التدار فا آ
كأكصا طما  العمـ االاحث الااد كالتكسع فا لمـ المناساات، كأال يرتصر الاحث لم  مناسا   -ّ

  معاز مفما تعمرنا كتدارنا آياتا. الفكاصؿ آلياتفا،  ف الررآف
 المااالت، كيحتاج إل  دراس  لمير  كمتأني .ناساات لمـ كاسع كمتعدد لمـ الم -ْ
 

 وهللا أسأل أن ٌوفقنا وٌهدٌنا إلى سواء السبٌل

 
 الباحثة                                                                                                  

 عال منٌر
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 ارســــالفي

 
 كتشتمؿ لم : 

 
 لقرآنية.أواًل: فيرس اآليات ا

 ثانيًا: فيرس الحاديث النبوية.
 ثالثًا: فيرس العالم.

 رابعًا: المصادر والمراجع.
 خامسًا: فيرس الموضوعات.
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 القرآنية فيرس اآلياتأواًل: 
 

 رقم الصفحة رقميا اآلية م
 سورة البقرة

ُ  ذ قاؿ مكس  لركما إ  ُٓ ٕٔ . ف اهلل يأمركـ أف تذاحكا اررة كا 
ِ اَّنىا ًمفٍ  رى ٍيًف لىؾى كى يًَّتنىا................. كىاٍاعىٍمنىا ميٍسًممى  ُْٕ ُِٖ ..ذيرّْ
ّ  هـ كفار.....................إف الذيف كفركا كماتكا ك.. ُُٔ ُٕ 
ْ   يـ...حً الرَّ  في مى حٍ ك الرَّ إال هي  اى  إلى ال دي احً كى  اه لى ـ  إً كي لفي ا ً كى .... ُّٔ ُٕ 
ٓ  ًذىا سىأىلىؾى ل  ِٗ ُٖٔ .....................اىاًدم لىنّْا فىًإنّْا قىًريبه كىاً 
ٔ  ٍـ ٍنكي ـٍ كىلىفىا لى مىٍيكي  ِٕٔ ُٕٖ .................................فىتىابى لى
ٕ مكا فا السمـ كاف ..............يا أيفا الذيف آمنكا ادخ.. َِٖ ّٖ 
ٖ  اذىا ييٍنًفريكفى قيًؿ يىٍسأىليكنىؾى مى  ِٕٔ ُِٗ .........................اٍلعىٍفكى كى
ٗ ...............................  ٓٔ ِٖٓ   .......فىايًفتى الًَّذم كىفىرى

 سورة آل عمران
َُ  اب...........هَّ الكى  تى نٍ أى  ؾى إنَّ  حم ن رى  ؾى نٍ دي لى  فٍ ا مً نى لى  بٍ هى كى... ٖ ُْ 
ُُ   اب .............تى الكً  فى اان مً يى صً كا نى كتن أن    الذيفى إلى  رى ـ تى لى أى ِّ ٖ 
ُِ  ات ......كدى دي عٍ ان مى امى يَّ إال أى  اري ا النَّ نى سَّ مى تى  فٍ كا لى الي ـ قى في نَّ أى اً  ؾى لً ذى ِْ ٖ 
ُّ  َّـى رى إاٍ  كآؿً  ان كحى كني  ـى   آدى فى اصطى  اهللى  إف  ُٓ ّّ ................ اهي
ُْ  ٍـ  ِْْ ُِِ .......................أىٍف تىٍفشىةى  ًإٍذ هىمٍَّت طىاًافىتىاًف ًمٍنكي

 سورة النساء
ٔ٘ .......... ميٍنًذًريفى ًلاىةَّ يىكيكفى ًلمنَّاًس  ُُٗ ُٓٔ .....ريسيةن مياىشًّْريفى كى
ٔٙ  .......... أنزلا اعمما كالمةاك  يشفدكف............. ُٔٔ ُْ 

 سورة المائدة
ُٕ  ٍمىي رّْمىٍت لى ـي اٍلًخٍنًزيرً حي لىٍح ـي كى ٍيتى ي كىالدَّ ـي اٍلمى  ُِٗ ّ ................كي
ُٖ  طعكا أيديفما ازاء ...........كالسارؽ كالسارق  فاق . ّٖ ُٕ 
ُٗ   فىفىٍؿ أىٍنتيـٍ ميٍنتىفيكفى..................................... ُٗ َُْ 
َِ  ............ إف تعذافـ فإنفـ لاادؾ................... ُُٖ ٗ 

 سورة النعام
ُِ  مؽ السماكات كا رض ...........الحمد هلل الذم خ . ُ ٗ 
ِِ  رسؿ مف قامؾ فحاؽ االذيف سخركا كلرد استفزلء ا .. َُ ُْ 
ِّ  لىرىٍد كيذّْاىٍت ريسيؿه مّْف قىٍاًمؾى كٍا .................. كى اىري  ٓٔ ّٓ ..فىصى
ِْ   ًت مى  قىٍكًماً كى تينىا آتىٍينىاهىا ًإٍارىاًهيـى لى اَّ  ُِ ّٖ .................ٍمؾى حي
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ِٓ  ميكفى ا كىانيكا يىٍعمى ـٍ مى ٍنفي ًاطى لى لىٍك أىٍشرىكيكا لىحى  ٕٓ ٖٖ ...............كى
ِٔ  ـر راكـ لميكـ .................قؿ تعالكا أتؿ ما ح... ُُٓ ُّ 

 سورة العراف
ِٕ  ًـٍ طىااً إ  ِِٕ َُِ ..ؼه ًمفى الشٍَّيطىاًف..........فَّ الًَّذيفى اتَّرىٍكا ًإذىا مىسَّفي

 سورة يونس
ِٖ  ـه ـٍ ًفيفىا سىةى  ُِْ َُ ....................................تىًحيَّتيفي
ِٗ  ٍـ ميكي ـٍ لىمى لىكي ًما كى ٍف كىذَّايكؾى فىريٍؿ ًلا لىمى  ُٓٔ ُْ ..................كىاً 
َّ  ـي النَّاسى شىٍيانا  ُٓٓ ْْ ............................ًإفَّ المَّاى الى يىٍظًم
ُّ  ٍيتى قىٍاؿي قىٍد لىصى  ِِٖ ُٗ ..................................آآٍلفى كى
ِّ  ٍمفىؾى آيى ن يؾى ًااىدىًنؾى ًلتىكيكفى ًلمىٍف خى  ِِٖ، ُٕٗ ِٗ ...............فىاٍليىٍكـى نينىاّْ

 سورة ىود
ّّ   ....................... كتاب أحكمت آياتا اـ فصمت ِ ْ 
ّْ مى  المًَّا ًرٍزقيفىا ا ًمٍف دىااَّ و ًفا اٍ ىٍرًض ًإالَّ لى مى  ُُٖ ٔ ............كى
ّٓ ........................... مىٍيًا مىاالن ـٍ لى يىا قىٍكـً الى أىٍسأىليكي  َُِ ِٗ كى
ّٔ نىا ا يىٍعايدي آاىاؤي تيؾى تىٍأميريؾى أىٍف نىٍتريؾى مى ةى  ُّ ٕٖ .................أىصى

 سورة الرعد
ّٕ  ٍمى  ظيٍمًمًفـ ٍغًفرىةو ًلمنَّاًس لى اَّؾى لىذيك مى فَّ رى  ِٕٔ ٔ .................كىاً 

 سورة إبراىيم
ّٖ  ًٍمنىا ًمٍف رىسيكؿو ًإالَّ ًام ا أىٍرسى مى  ِِْ ْ ..................سىاًف قىٍكًماً كى
ّٗ ف تعدكا نعم  اهلل  ُِٔ، ٖ ّْ ...ال تحصكها .................... كا 
َْ  ـٍ ًمٍف قىًطرىافو  ُِّ َٓ ...................................سىرىاًايميفي

 سورة الحجر
ُْ 

  ً ًاكى ا تىٍأًتينىا ًااٍلمىةى  ُْْ ٕ .......................لىٍك مى
ِْ  ٍلنىا الذٍّْكرى  ُٕ ٗ ....................................ًإنَّا نىٍحفي نىزَّ

 سورة النحل
ّْ ًميرى ًلتىٍركىايكهىا ٍيؿى كىاٍلًاغىاؿى كىاٍلحى  ُْٔ ٖ ......................كىاٍلخى
ْْ  .. ف تعدكا نعم  اهلل ال تحصكها  ٖ ُٖ ... ...............كا 
ْٓ   ا ًلٍندى المًَّا اىاؽو مى ـٍ يىٍنفىدي كى ا ًلٍندىكي  َُٔ ٔٗ .......................مى
ْٔ  ـٍ يىٍظًمميكفى لىًكٍف كىانيكا أىٍنفيسىفي ـٍ كى مىا ظىمىٍمنىاهي  ُٓٗ ُُٖ ................كى

 سورة اإلسراء
ْٕ   ...... ........ انظر كيؼ فضمنا اعضفـ لم  اعض ُِ ُْ 
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ْٖ ا ٍف قيًتؿى مىٍظميكمن مى  ُٓٓ ّّ ......................................كى
ْٗ ررآف ليذكركا .................كلرد صرفنا فا هذا ال . ُْ ٓ 
َٓ  ................ اّْا ً  رى زىاًافى رىٍحمى  ُُِ ََُ قيٍؿ لىٍك أىٍنتيـٍ تىٍمًمكيكفى خى
ُٓ  لـ يتخذ كلدا.....................  كقؿ الحمد هلل الذم ُُُ ٗ 

 سورة الكيف
ٕ٘   ............... الحمد هلل الذم أنزؿ لم  لاد  الكتاب ُ َُ 
ٖ٘  ٍف أىٍحسىفى لىمىةن  ٕٗ َّ ......................ًإنَّا الى نيًضيعي أىٍارى مى

 سورة طو
٘ٗ  ًكا ًاا ري ـٍ يىٍاصي ا لى ٍرتي ًامى  ِٗٔ ٔٗ ..............................اىصي
٘٘  ............... تٍَّعنىا ًاًا أىٍزكىااان ا مى ٍينىٍيؾى ًإلى  مى  ِْ ُُّ ال تىميدَّفى لى
٘ٙ كا  ِّ ُّٓ ..............................قيٍؿ كيؿّّ ميتىرىاّْصه فىتىرىاَّصي

 سورة النبياء
٘ٚ  ٍـٍ ًفا ............ اٍقتىرىبى ًلمنَّاًس ًحسىاايفيـ  ِّٕ، ِْ، ِّ ُ .............كىهي
٘ٛ ........ ـٍ ميٍحدىثو اًّْف ـٍ ًمٍف ًذٍكرو ًمٍف رى ا يىٍأًتيًف  ّْ، ِْ ِ .............مى
ٜ٘ ...كا النٍَّاكىل الًَّذيفى ظىمىميكا هىؿ ـٍ كىأىسىرُّ ًهيى ن قيميكايفي  ّْ، ِْ، ِِ ّ . .....الى
ٙٓ  اّْا ـي اٍلرىٍكؿى قىاؿى رى اًء كىاٍ ىٍرًض .. يىٍعمى  ِِٕ، ْْ، ِْ ْ .............ًفا السَّمى
ٙٔ ... ـو اىًؿ اٍفتىرىا ي اىٍؿ هيكى شىاًلره  ْٓ، ِْ ٓ .....اىٍؿ قىاليكا أىٍضغىاثي أىٍحةى
ِٔ ......... ـٍ ًمٍف قىٍريى و أىٍهمىٍكنىاهىا نىٍت قىٍامىفي ا آمى  ْٓ، ِْ ٔ ..............مى
ّٔ .. ٍـ االن نيكًحا ًإلىٍيًف ٍمنىا قىٍامىؾى ًإالَّ ًراى ا أىٍرسى مى  ْٔ، ِْ ٕ ..............كى
ْٔ .. ـى سىدنا الى يىٍأكيميكفى الطَّعىا ـٍ اى عىٍمنىاهي مىا اى  ْٕ، ِْ ٖ .................كى
ٔٓ .. ٍف نىشىاءي مى ـٍ كى ٍينىاهي ـي اٍلكىٍلدى فىأىٍناى دىٍقنىاهي  ْٕ، ِْ ٗ ... ..........ايَـّ صى
ٔٔ  ٍـ ـٍ ًكتىاانا ًفيًا ًذٍكريكي ٍلنىا ًإلىٍيكي  ْٕ، ِْ َُ ........................لىرىٍد أىٍنزى
ٕٔ  ..... ٍمنىا ًمٍف قىٍريى و كىانىٍت ظىاًلمى ن ـٍ قىصى كى  ْٖ، ِْ ُُ ... ...........كى
ٖٔ  . ٍـ سُّكا اىٍأسىنىا ًإذىا هي ا أىحى  ْٖ، ِْ ُِ .......... ..................فىمىمَّ
ٔٗ  .. ا أيٍتًرٍفتيـٍ ًفيًا كا كىاٍرًاعيكا ًإلى  مى  ِٔٓ، ْٖ، ِْ ُّ ...... ......الى تىٍركيضي
َٕ  ......... ٍيمىنىا ًإنَّا كينَّا ظىاًلًميفى  ْٗ، ِْ ُْ ...... ...........قىاليكا يىا كى
ُٕ   ٍتَّ  ....فىمىا زىالىٍت ًتٍمؾى دىل ـٍ حى  ْٗ، ِْ ُٓ ........ .............كىاهي
ِٕ  .... مىٍرنىا السَّمىاءى كىاٍ ىٍرضى مىا خى  ُٓ، ِْ، ِٓ ُٔ ............. .........كى
ّٕ  . ٍذنىا ي تَّخى ٍدنىا أىٍف نىتًَّخذى لىٍفكنا الى  ُٓ، ِْ ُٕ ........ .............لىٍك أىرى
ْٕ   مى  اٍلاىاًطًؿ فىيىٍدمىغياي .... اىٍؿ نىٍرًذؼي ؽّْ لى  ُٓ، ِْ، ِٓ ُٖ ..............ًااٍلحى
ٕٓ  . ٍف ًلٍندى ي مى ٍف ًفا السَّمىاكىاًت كىاٍ ىٍرًض كى لىاي مى  ّٓ، ِْ ُٗ ...... ....كى
ٕٔ  ... كفى  ّٓ، ِْ َِ ......... .........ييسىاّْحيكفى المٍَّيؿى كىالنَّفىارى الى يىٍفتيري
ٕٕ  .. كف ـٍ ييٍنًشري ذيكا آًلفى ن ًمفى اٍ ىٍرًض هي  ّٓ، ِْ ُِ   ......ى .....أىـً اتَّخى
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ٕٖ  ........ ا آًلفى ه ًإالَّ المَّاي لىفىسىدىتىا  ِّّ، ّٓ، ِْ ِِ . ..........لىٍك كىافى ًفيًفمى
ٕٗ  ......... ـٍ ييٍسأىليكفى ا يىٍفعىؿي كىهي  ْٓ، ِْ ِّ ... ..........الى ييٍسأىؿي لىمَّ
َٖ   ٍـ ذيكا ًمٍف ديكًنًا آًلفى ن قيٍؿ هىاتيكا ايٍرهىانىكي  ِّٕ، ْٓ، ِْ ِْ ....... ....أىـً اتَّخى
ُٖ  ... ٍمنىا ًمٍف قىٍاًمؾى ًمٍف رىسيكؿو ًإالَّ نيكًحا ا أىٍرسى مى  ٓٓ ِٓ  .........كى
ِٖ  ........ لىدنا ذى الرٍَّحمىفي كى قىاليكا اتَّخى  ٔٓ، ٓٓ ِٔ ....................كى
ّٖ  ...... ميكفى ـٍ ًاأىٍمًرً  يىٍعمى  ِِّ، ٔٓ، ٓٓ ِٕ ..........الى يىٍسًاريكنىاي ًااٍلرىٍكًؿ كىهي
ْٖ  ... ـٍ كىالى يىٍشفىعيكفى ٍمفىفي مىا خى ـٍ كى ا اىٍيفى أىٍيًديًف ، َِٓ، ٔٓ، ٓٓ ِٖ  ..........يىٍعمىـي مى

ِّٕ 
ٖٓ   ٍف يىري مى ـٍ ًإنّْا ًإلىاه ًمٍف ديكًنًا فىذىًلؾى نىٍاًزيًا ....كى  ِّٕ، ٕٓ، ٓٓ ِٗ ......ٍؿ ًمٍنفي
ٖٔ   .ٍترنا كا أىفَّ السَّمىاكىاًت كىاٍ ىٍرضى كىانىتىا رى ـٍ يىرى الًَّذيفى كىفىري لى  ٖٓ، ٓٓ َّ أىكى
ٖٕ  ...... ـٍ كىاًساى أىٍف تىًميدى ًاًف عىٍمنىا ًفا اٍ ىٍرًض رى  ٗٓ، ٓٓ ُّ . ........كىاى
ٖٖ  ........ عىٍمنىا السَّمىاءى سىٍرفنا مىٍحفيكظنا  ِّٕ، َٔ، ٓٓ ِّ .................كىاى
ٖٗ  .. مىؽى المٍَّيؿى كىالنَّفىارى كىالشٍَّمسى  ِْٕ، ُٔ، ٓٓ ّّ .. ............كىهيكى الًَّذم خى
َٗ   ٍم عىٍمنىا ًلاىشىرو ًمٍف قىٍاًمؾى اٍلخي مىا اى  ِٔ، ٓٓ ّْ ........ ...........دى....كى
ُٗ  .........................كيؿُّ نىٍفسو ذىاًارى ي اٍلمىٍكًت.......   ّٓ ِٓ ،ٓٓ ،ِٔ 
ِٗ   َّكا ًإٍف يىتًَّخذيكنىؾى ًإال ذىا رىآؾى الًَّذيفى كىفىري كنا......كىاً   ّٔ، ٓٓ ّٔ .... هيزي
ّٗ   ٍنسىافي ًمٍف لى ًمؽى اإٍلً ..........خي ؿو  ّٔ، ٓٓ ّٕ ...... .............اى
ْٗ  ................ يىريكليكفى مىتى  هىذىا اٍلكىٍلدي  ْٔ، ٓٓ ّٖ ..............كى
ٗٓ  ...ـي كًهًف كا ًحيفى الى يىكيفُّكفى لىٍف كياي ـي الًَّذيفى كىفىري  ْٔ، ٓٓ ّٗ .. .لىٍك يىٍعمى
ٗٔ   ـٍ اىٍغتى ن ..اىٍؿ تىٍأًتيًف ـٍ فىةى يىٍستىًطيعيكفى  ْٔ، ٓٓ َْ ....... .......فىتىٍافىتيفي
ٕٗ   لىرىًد اٍستيٍفًزئى ًاريسيؿو ًمٍف قىٍاًمؾى  ْٔ، ٓٓ ُْ ........................ كى
ٖٗ   ـٍ ًاالمٍَّيًؿ كى ٍف يىٍكمىؤيكي ًف ...قيٍؿ مى  ٔٔ، ٓٓ ِْ ..........النَّفىاًر ًمفى الرٍَّحمى
ٗٗ   ٍـٍ ًمٍف ديكًننىا  أىـ ـٍ آًلفى ه تىٍمنىعيفي  ٕٔ، ٓٓ ّْ  .........................لىفي
ََُ  ... ـي اٍلعيميري مىٍيًف تَّ  طىاؿى لى ـٍ حى ًء كىآاىاءىهي تٍَّعنىا هىؤيالى  ٕٔ، ٓٓ، ِّ ْْ .....اىٍؿ مى
َُُ  ........ ـٍ ًااٍلكىٍحًا ا أيٍنًذريكي  ٖٔ، ٓٓ ْٓ .......................قيٍؿ ًإنَّمى
َُِ  ........ ـٍ نىٍفحى ه ًمٍف لىذىاًب رىاّْؾى لىًاٍف مىسٍَّتفي  ٖٔ، ٓٓ ْٔ ............كى
َُّ   .... ـي نىٍفسه ً  فىةى تيٍظمى عي اٍلمىكىاًزيفى اٍلًرٍسطى ًليىٍكـً اٍلًريىامى نىضى  ٗٔ، ٓٓ ْٕ كى
َُْ   ٍكفى اٍلفير لىرىٍد آتىٍينىا ميكسى  كىهىاري  َٕ، ٓٓ ْٖ .............قىافى .......كى
َُٓ  ..........ـٍ ًااٍلغىٍيًب اَّفي  َٕ، ٓٓ ْٗ .... .............الًَّذيفى يىٍخشىٍكفى رى
َُٔ  ....... ٍلنىا ي  َٕ، ٓٓ َٓ ......................كىهىذىا ًذٍكره مياىارىؾه أىٍنزى
َُٕ   ٍلىرىٍد آتىٍينىا ًإٍارىاًهيـى ريش  ْٕ، ّٕ ُٓ ..............................دى ي كى
َُٖ  ......... اًايؿي قىٍكًمًا مىا هىًذً  التَّمى  ْٕ، ّٕ ِٓ ..........ًإٍذ قىاؿى ً ىًايًا كى
َُٗ  ........ اًاًديفى ٍدنىا آاىاءىنىا لىفىا لى  ْٕ، ّٕ ّٓ ....... ..........قىاليكا كىاى
َُُ   ٍقىاؿى لىرىٍد كين ............ ؿو ميًايفو ةى ـٍ ًفا ضى  ْٕ، ّٕ ْٓ تيـٍ أىٍنتيـٍ كىآاىاؤيكي
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ُُُ  ................ ـٍ أىٍنتى ؽّْ أى  ْٕ، ّٕ ٓٓ ... .........قىاليكا أىًاٍاتىنىا ًااٍلحى
ُُِ  ـٍ رىبُّ السَّمىاكىاًت كىا اُّكي  ْٕ، ّٕ ٔٓ ..ٍ ىٍرًض الًَّذم فىطىرىهيفَّ .قىاؿى اىٍؿ رى
ُُّ  ........... ٍـ ىًكيدىفَّ أىٍصنىامىكي تىالمًَّا  ى  ِٕٓ، ْٕ، ّٕ ٕٓ ...................كى
ُُْ  ..............ذىاذنا ًإالَّ كىًايرنا لىفيـ ـٍ اي عىمىفي  ٕٓ، ّٕ ٖٓ   ....ٍ .........فىاى
ُُٓ  ............ٍف فىعىؿى هىذىا ًاآًلفىًتنىا  ٕٓ، ّٕ ٗٓ ... ..............قىاليكا مى
ُُٔ  ..................... ـٍ  ٕٓ، ّٕ َٔ ..........قىاليكا سىًمٍعنىا فىتن  يىٍذكيريهي
ُُٕ  .......................مى  أىٍلييًف النَّاًس  ٕٓ، ّٕ ُٔ قىاليكا فىٍأتيكا ًاًا لى
ُُٖ  .............................قىاليكا أىأىٍنتى فىعىٍمتى هىذىا. ِٔ ّٕ ،ٕٔ 
ُُٗ  ...............ـٍ هىذىا  ٕٔ، ّٕ ّٔ .... ..........قىاؿى اىٍؿ فىعىمىاي كىًايريهي
َُِ  ............................. ٍـ عيكا ًإلى  أىٍنفيًسًف  ِٕٓ، ٕٔ، ّٕ ْٔ .....فىرىاى
ُُِ  ................. ٍـ مى  ريءيكًسًف  ٕٔ، ّٕ ٓٔ .............ايَـّ نيًكسيكا لى
ُِِ  ......... ٍـ  ٕٕ، ّٕ ٔٔ .....قىاؿى أىفىتىٍعايديكفى ًمٍف ديكًف المًَّا مىا الى يىٍنفىعيكي
ُِّ  .........ا تىٍعايديكفى ًمٍف ديكًف المًَّا ًلمى ـٍ كى  ٕٕ، ّٕ ٕٔ ...... .....أيؼٍّ لىكي
ُِْ  قيك ي كىاٍنصي رّْ ........قىاليكا حى ـٍ كا آًلفىتىكي  ٖٕ، ّٕ ٖٔ . ...............ري
ُِٓ  ..........منا سىةى  ٖٕ، ّٕ ٗٔ ....... .......قيٍمنىا يىا نىاري كيكًنا اىٍردنا كى
ُِٔ  ..............................كىأىرىاديكا ًاًا كىٍيدنا......... َٕ ّٕ ،ٕٖ 
ُِٕ  .................. ليكطنا ٍينىا ي كى نىاَّ  ٕٗ، ّٕ ُٕ .....................كى
ُِٖ  ........يىٍعريكبى نىاًفمى ن اؽى كى  ٕٗ، ّٕ ِٕ ....... .......كىكىهىٍانىا لىاي ًإٍسحى
ُِٗ  ...............ـٍ أىًامَّ ن يىٍفديكفى ًاأىٍمًرنىا عىٍمنىاهي  ٕٗ، ّٕ ّٕ  ..........كىاى
َُّ   َّنىا ٍكمنا كىًلٍممنا كى ليكطنا آتىٍينىا ي حي  ُٖ، ّٕ ْٕ  ..نىا ي ًمفى اٍلرىٍريىً ........يٍ كى
ُُّ  ًتنا ٍمنا ي ًفا رىٍحمى  ِٖ، ّٕ ٕٓ ................................ كىأىٍدخى
ُِّ ٍانا لىا نيكحان ًإٍذ نادل ًمٍف قىٍاؿي فىاٍستىاى  ِٖ، ّٕ ٕٔ .....................كى
ُّّ  ًٍرنىا ي ًمفى اٍلرىٍكـً الَّذ  ِٖ، ّٕ ٕٕ ...................يفى كىذَّايكا ًاآيىاًتنىاكنىصى
ُّْ  .....ٍرًث سيمىٍيمافى ًإٍذ يىٍحكيماًف ًفا اٍلحى دى كى داكي  ّٖ، ّٕ ٖٕ ............كى
ُّٓ  ا كىًلٍممن ٍكمن كيةِّ آتىٍينىا حي مىٍيمىافى كى  ّٖ، ّٕ ٕٗ ........ا........فىفىفٍَّمنىاهىا سي
ُّٔ   ٍمَّم ..........كىلى ـٍ ٍنعى ى لىايكسو لىكي  ٖٓ، ّٕ َٖ ......... .........نىا ي صى
ُّٕ   ًمىٍيمىافى الرّْيحى لىاًصفى ن تىٍاًرم ًاأىٍمًرً  ًإلى  ا ٍرض ًلسي  ٖٔ، ّٕ ُٖ .... كى
ُّٖ  ..........ٍف يىغيكصيكفى لىاي ًمفى الشَّيىاًطيًف مى  ٕٖ، ّٕ ِٖ .............كى
ُّٗ   كىأى....... اَّاي أىنّْا مىسًَّناى  ٖٗ، ّٕ ّٖ .................يُّكبى ًإٍذ نادل رى
َُْ  ........ ٍّر ٍانا لىاي فىكىشىٍفنا ما ًاًا ًمٍف ضي  ٖٗ، ّٕ ْٖ ............فىاٍستىاى
ُُْ   ذىا اٍلًكٍفًؿ كيؿّّ ًمفى ٍدًريسى كى ٍسماًليؿى كىاً  ....كىاً  اًاًريفى  ٖٗ، ّٕ ٖٓ ...الصَّ
ُِْ ........ًتنا ـٍ ًفا رىٍحمى ٍمناهي  ٖٗ، ّٕ ٖٔ .. .......................كىأىٍدخى
ُّْ ...... مىٍيًا ذىا النُّكًف ًإٍذ ذىهىبى ميغىاًضانا فىظىفَّ أىٍف لىٍف نىٍرًدرى لى  َٗ، ّٕ ٕٖ كى
ُْْ  ........... ْـّ ٍينىا ي ًمفى اٍلغى نىاَّ ٍانىا لىاي كى  ِٗ، ْٕ ٖٖ .... ..........فىاٍستىاى
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ُْٓ  .......... اَّاي  ِٗ، ْٕ ٖٗ .......................كىزىكىًريَّا ًإٍذ نىادىل رى
ُْٔ  ............ ٍانىا لىاي كىكىهىٍانىا لىاي يىٍحيى  ِٗ، ْٕ َٗ .... ..........فىاٍستىاى
ُْٕ  ........ فا فىنىفىٍخنا ًفيفا نىٍت فىٍراى  ْٗ، ْٕ ُٗ .............كىالًَّتا أىٍحصى
ُْٖ  ..... ـٍ أيمَّ ن كىاًحدىةن  ٔٗ، ّٖ ِٗ .........................ًإفَّ هىًذً  أيمَّتيكي
ُْٗ   ٍـٍ اىٍينىفيـ تىرىطَّعيكا أىٍمرىهي  ٔٗ، ّٖ ّٗ .................................كى
َُٓ   ٍاًت كىهيكى ميؤ اًلحى ٍؿ ًمفى الصَّ ٍف يىٍعمى  ٔٗ ْٗ ..................ًمفه فىمى
ُُٓ  مى  قىٍريى و أىٍهمىٍكنىاهىا رىاـه لى  ٕٗ، ٔٗ ٓٗ .............................كىحى
ُِٓ   ٍأايكجي مى ٍت يىٍأايكجي كى تَّ  ًإذىا فيًتحى  ٕٗ، ٔٗ ٔٗ .......................حى
ُّٓ   ؽُّ فىًإذىا ًهاى شى  ٕٗ، ٔٗ، َّ ٕٗ ................اًخصى ه كىاٍقتىرىبى اٍلكىٍلدي اٍلحى
ُْٓ  . ـى فىنَّ ا تىٍعايديكفى ًمٍف ديكًف المًَّا حىصىبي اى مى ـٍ كى  ٗٗ، ٔٗ، ِِ ٖٗ .........ًإنَّكي
ُٓٓ  ........................ديكهىا ًء آًلفى ن مىا كىرى  ٗٗ، ٔٗ ٗٗ لىٍك كىافى هىؤيالى
ُٓٔ   ًٍفيره كىهيـ ـٍ ًفيفىا زى  ٗٗ، ٔٗ ََُ ..............ًفيفىا الى يىٍسمىعيكفى ..... لىفي
ُٕٓ  ...... ٍسنى ـٍ ًمنَّا اٍلحي  ََُ، ٔٗ َُُ .................ًإفَّ الًَّذيفى سىاىرىٍت لىفي
ُٖٓ  .......... ًسيسىفىا  َِِ، ََُ، ٔٗ َُِ ........................الى يىٍسمىعيكفى حى
ُٓٗ   ني ًاكى ي...............الى يىٍحزي ـي اٍلمىةى تىتىمىرَّاهي  ََُ، ٔٗ َُّ فيـي اٍلفىزىعي اٍ ىٍكاىري كى
َُٔ  يىٍكـى نىٍطًكم السَّمىاءى كىطىاّْ السًّْاؿّْ ًلٍمكيتيب................  َُْ َّ ،ٗٔ ،َُُ 
ُُٔ  ...........ايكًر ًمٍف اىٍعًد الذٍّْكًر لىرىٍد كىتىٍانىا ًفا الزَّ  َُِ، ٔٗ، ِٓ َُٓ ........كى
ُِٔ  ........... اًاًديفى  َُِ، ٔٗ َُٔ .. .........ًإفَّ ًفا هىذىا لىاىةى نا ًلرىٍكـو لى
ُّٔ  ....................... ٍمنىاؾى ًإالَّ رىٍحمى ن ًلٍمعىالىًميفى ا أىٍرسى مى  َُِ، ٔٗ َُٕ كى
ُْٔ   ًا إ ا ييكحى  ًإلىاَّ أىنَّمى ـٍ ًإلىاه كىاًحده................قيٍؿ ًإنَّمى  َُْ، ٔٗ َُٖ لىفيكي
ُٔٓ  .................... مى  سىكىاءو ـٍ لى لٍَّكا فىريٍؿ آذىٍنتيكي  َُٓ، ٔٗ َُٗ فىًإٍف تىكى
ُٔٔ  ............................ٍفرى ًمفى اٍلرىٍكًؿ ـي اٍلاى  َُٓ، ٔٗ َُُ ًإنَّاي يىٍعمى
ُٕٔ  ٍف أىٍدًرم ـٍ كى  كىاً  ...........لىعىمَّاي ًفٍتنى ه لىكي  َُٓ، ٔٗ ُُُ ....مىتىاعه ًإلى  ًحيفو
ُٖٔ  ...........................ّْؽ ـٍ ًااٍلحى  َُٓ، ٔٗ ُُِ ......قىاؿى رىبّْ اٍحكي

 سورة الحج
ُٔٗ  .. ٍـ اَّكي  َِٔ، َُٖ ُ  ...........................يىا أىيُّفىا النَّاسي اتَّريكا رى
َُٕ  ...........ٍكنىفىا تىٍذهىؿي كيؿُّ ميٍرًضعى و  َُٗ، َُٖ ِ . ............يىٍكـى تىرى
ُُٕ  ........اًدؿي ًفا المًَّا ٍف يياى ًمفى النَّاًس مى  َُُ، َُٖ ّ   ..............كى
ُِٕ   ٍف تىكىالَّ ي فىأىنَّاي ييًضمُّاي مىٍيًا أىنَّاي مى  َُُ، َُٖ ْ ...................كيًتبى لى
ُّٕ  ....... ٍيبو ًمفى اٍلاىٍعًث  ُُِ، ّٕ ٓ ......يىا أىيُّفىا النَّاسي ًإٍف كيٍنتيـٍ ًفا رى
ُْٕ  ...........ُّؽ  ُُِ ٔ ..... ...............ذىًلؾى ًاأىفَّ المَّاى هيكى اٍلحى
ُٕٓ  ...ٍيبى ًفيفىا  ُُِ ٕ ....... ...............كىأىفَّ السَّالى ى آًتيى ه الى رى
ُٕٔ  ...... اًدؿي ًفا المًَّا ًاغىٍيًر ًلٍمـو ٍف يياى ًمفى النَّاًس مى  ُُّ، ُُِ ٖ ........كى



-ِْٖ- 
 

ُٕٕ  ....اىاًناى ًلٍطًفًا ًلييًضؿَّ لىٍف سىًايًؿ المًَّا.................  ٗ ُُِ ،ُُّ 
ُٕٖ  ...... ا قىدَّمىٍت يىدىاؾى  ُُّ، ُُِ َُ ....... ....................ذىًلؾى ًامى
ُٕٗ  ........ ٍرؼو مى  حى ٍف يىٍعايدي المَّاى لى ًمفى النَّاًس مى  ُُٓ، ُُِ ُُ ... .......كى
َُٖ   رُّ ي  ُُٔ، ُُِ ُِ ....................... يىٍدليك ًمٍف ديكًف المًَّا مىا الى يىضي
ُُٖ   رُّ ي أىٍقرى  ِِٔ، ُُٔ، ُُِ ُّ .......................بي ًمٍف نىٍفًعاً يىٍدليك لىمىٍف ضى
ُِٖ  . نَّاتو اًت اى اًلحى ًمميكا الصَّ  ُُٕ، ُُِ ُْ ....ًإفَّ المَّاى ييٍدًخؿي الًَّذيفى آمىنيكا كىلى
ُّٖ   ًرى ي المَّاي ًفا الدٍُّنيىا كىاآٍلًخرىة ٍف كىافى يىظيفُّ أىٍف لىٍف يىٍنصي  ُُٖ، ُُِ ُٓ .....مى
ُْٖ  ....... ٍلنىا ي آيىاتو اىيّْنىاتو كىذىًلؾى أىٍنزى  ُُٖ، ُُِ ُٔ ......................كى
ُٖٓ   اًاًايفى  َُِ ُٕ ................ًإفَّ الًَّذيفى آمىنيكا كىالًَّذيفى هىاديكا كىالصَّ
ُٖٔ   ًٍف ًفا السَّمىاكىات دي لىاي مى ـٍ تىرى أىفَّ المَّاى يىٍساي  ُُِ، َُِ ُٖ ............أىلى
ُٖٕ   ٍاًّْفـ ميكا ًفا رى اًف اٍختىصى ٍصمى  ُِِ، َُِ ُٗ .....................هىذىاًف خى
ُٖٖ   ميكدي ـٍ كىاٍلاي ا ًفا ايطيكًنًف  ُِِ، َُِ َِ .....................ييٍصفىري ًاًا مى
ُٖٗ   ًديدو رىاًمعي ًمٍف حى ـٍ مى لىفي  ُِِ، َُِ ُِ .................................كى
َُٗ  ........ ٍـّ كا ًمٍنفىا ًمٍف  ى ا أىرىاديكا أىٍف يىٍخرياي  ُِِ، َُِ ِِ  ..........كيمَّمى
ُُٗ  ... نَّاتو اًت اى اًلحى ًمميكا الصَّ  ُِّ، َُِ ِّ ًإفَّ المَّاى ييٍدًخؿي الًَّذيفى آمىنيكا كىلى
ُِٗ   اٍلرىٍكًؿ......... كىهيديكا ًإلى  الطَّيًّْب ًمفى................  ِْ َُِ ،ُِّ 
ُّٗ   دُّكفى يىصي كا كى  ُِٔ ِٓ ....لىٍف سىًايًؿ المًَّا...........ًإفَّ الًَّذيفى كىفىري
ُْٗ  ...................ـى مىكىافى اٍلاىٍيًت ٍارىاًهي ٍذ اىكٍَّأنىا إًلً  ُِٕ، ُِٔ ِٔ ......كىاً 
ُٗٓ  كىأىذٍّْف ًفا ............... جّْ  ُِٕ، ُِٔ، ِٕ ِٕ .......... .......النَّاًس ًااٍلحى
ُٗٔ  .........ـى المًَّا كا اٍس يىٍذكيري ـٍ كى نىاًفعى لىفي  ُِٖ، ُِٔ ِٖ ..........ًليىٍشفىديكا مى
ُٕٗ   ٍليي ـٍ كى كا تىفىاىفي ...........ايَـّ ٍليىٍرضي ـٍ  ُِٖ ،ُِٔ ِٗ ...........كفيكا نيذيكرىهي
ُٖٗ ..اًّْا ٍيره لىاي ًلٍندى رى اًت المًَّا فىفيكى خى ريمى ـٍ حي ٍف ييعىظّْ مى  ِٓٓ، ُِٖ، ُِٔ َّ ....ذىًلؾى كى
ُٗٗ  .......................نىفىاءى ًلمًَّا  ىٍيرى ميٍشًرًكيفى ًاًا  َُّ، ُِٔ ُّ .....حي
ََِ  ......ـٍ شىعىاًارى المًَّا ٍف ييعىظّْ مى  َُّ، ُِٔ ِّ ........ .............ذىًلؾى كى
َُِ  ............... ِّؿو ميسىم نىاًفعي ًإلى  أىاى ـٍ ًفيفىا مى  ُُّ، ُِٔ ّّ .........لىكي
َِِ  .....ـى المًَّا كا اٍس عىٍمنىا مىٍنسىكنا ًليىٍذكيري ًلكيؿّْ أيمَّ و اى  ُّٔ، ُُّ، ُِٔ ّْ ... .......كى
َِّ   الًَّذيفى ًإذىا ذي.... ـٍ  ُُّ، ُِٔ ّٓ ........ ..........ًكرى المَّاي كىًامىٍت قيميكايفي
َِْ  ............ـٍ ًمٍف شىعىاًاًر المًَّا عىٍمنىاهىا لىكي  ُِّ، ُِٔ ّٔ ........كىاٍلايٍدفى اى
َِٓ  .................لىٍف يىنىاؿى المَّاى ليحيكميفىا كىالى ًدمىاؤيهىا....... ّٕ ُِٔ ،ُّْ 
َِٔ  .......ًإفَّ المَّاى ييدىاًفعي لىًف الًَّذيفى آمىنيكا.......... ....... ّٖ ُّٔ 
َِٕ  .....ـٍ ظيًمميكا  ُّٕ، ُّٔ ّٗ ........ ..........أيًذفى ًلمًَّذيفى ييرىاتىميكفى ًاأىنَّفي
َِٖ   ـٍ ًاغىٍيًر كا ًمٍف ًديىاًرًه ؽٍّ..........الًَّذيفى أيٍخًراي  ُّٖ، ُّٔ َْ .........حى
َِٗ  .............ةى ةى ـٍ ًفا اٍ ىٍرًض أىقىاميكا الصَّ  ُِٓ، َُْ، ُّٔ ُْ الًَّذيفى ًإٍف مىكَّنَّاهي
َُِ  ................... ـٍ ٍف ييكىذّْايكؾى فىرىٍد كىذَّاىٍت قىٍامىفي  ُُْ، ُّٔ ِْ ........كىاً 
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ُُِ   قىٍكـي ـى كى قىٍكـي ًإٍارىاًهي ......................كى  ُُْ، ُّٔ ّْ .........ليكطو
ُِِ  ..... كيذّْبى ميكسى ٍديىفى كى ابي مى  ُُْ، ُّٔ ْْ ....................كىأىٍصحى
ُِّ  فىكىأىيٍّْف ًمٍف قىٍريى و أىٍهمىٍكنىاهىا.......................... ْٓ ُّٔ ،ُِْ 
ُِْ   ٍلىًكٍف ........فىًإنَّفىا الى تىٍعمى  اٍ ىا اري كى  ُِْ، ُّٔ، ْْ ْٔ .................صى
ُِٓ   ٍيىٍستىٍعًاميكنىؾى ًاال  ُْْ، ُّٔ ْٕ ..........عىذىاًب.......................كى
ُِٔ  ......كىأىيٍّْف ًمٍف قىٍريى و أىٍممىٍيتي لىفىا كىًهاى ظىاًلمى ه  ُْْ، ُّٔ ْٖ ... .......كى
ُِٕ  أىيُّفىا النَّاسي  قيٍؿ يا..................................... ْٗ ُْٔ 
ُِٖ  ..... اًلحاًت ًمميكا الصَّ  ُْٔ َٓ ..................فىالًَّذيفى آمىنيكا كىلى
ُِٗ  ........  ُْٕ، ُْٔ ُٓ  ..............كىالًَّذيفى سىعىٍكا ًفا آياًتنا ميعاًاًزيفى
َِِ   ٍمنى ا أىٍرسى مى ....كى  ُْٖ، ُْٔ ِٓ ...........ا ًمٍف قىٍاًمؾى ًمٍف رىسيكؿو كىالى نىًااٍّ
ُِِ   ......................ًليىٍاعىؿى ما ييٍمًرا الشٍَّيطافي ًفٍتنى ن ّٓ ُْٔ ،ُْٗ 
ِِِ  ....... اّْؾى ـى أىنَّاي اٍلحىؽُّ ًمٍف رى ـى الًَّذيفى أيكتيكا اٍلًعٍم ًليىٍعمى  َُٓ، ُْٔ ْٓ  .....كى
ِِّ   كا ًفا ًمٍريى و ًمٍناي  ُِٓ ٓٓ ....................كىالى يىزىاؿي الًَّذيفى كىفىري
ِِْ  .......... ـٍ ـي اىٍينىفي ًاذو ًلمًَّا يىٍحكي  ُِٓ ٔٓ  ................اٍلميٍمؾي يىٍكمى
ِِٓ  .......كىذَّايكا ًاآيىاًتنىا كا كى  ُِٓ ٕٓ ...... .............كىالًَّذيفى كىفىري
ِِٔ  .... كا ًفا سىًايًؿ المًَّا ايَـّ قيًتميكا ري  ُّٓ، ُِٓ ٖٓ ............كىالًَّذيفى هىااى
ِِٕ  .......ٍكنىاي ةن يىٍرضى ـٍ ميٍدخى  ُّٓ، ُِٓ ٗٓ ........ ..............لىييٍدًخمىنَّفي
ِِٖ  .اقىبى ًاًمٍاًؿ مىا ليكًقبى ًاًا مىٍف لى  ُٓٓ، ُِٓ َٔ .... ..............ذىًلؾى كى
ِِٗ ...... ييكًلجي النَّفىارى  ُٖٓ، ُِٓ ُٔ ذىًلؾى ًاأىفَّ المَّاى ييكًلجي المٍَّيؿى ًفا النَّفىاًر كى
َِّ  .....ُّؽ  ُٖٓ، ُِٓ ِٔ ..........................ذىًلؾى ًاأىفَّ المَّاى هيكى اٍلحى
ُِّ   ـٍ تىرى أىفَّ المَّاى اًء مىاءن...... أىلى  ِٓٓ، ُٗٓ، ُِٓ ّٔ .............أىٍنزىؿى ًمفى السَّمى
ِِّ  ....ا ًفا اٍ ىٍرًض مى ا ًفا السَّمىاكىاًت كى  ُٗٓ، ُِٓ ْٔ ...............لىاي مى
ِّّ  .......ا ًفا اٍ ىٍرًض ـٍ مى رى لىكي ـٍ تىرى أىفَّ المَّاى سىخَّ  َُٔ، ُِٓ ٓٔ ........أىلى
ِّْ  ..... ـٍ ـٍ ايَـّ ييًميتيكي  َِٖ، ُِٔ، ُِٓ ٔٔ .....................كىهيكى الًَّذم أىٍحيىاكي
ِّٓ   ـٍ نىاًسكيك ي عىٍمنىا مىٍنسىكنا هي  ُّٔ ٕٔ ......................ًلكيؿّْ أيمَّ و اى
ِّٔ   ادىليكؾى فىريًؿ المَّاي أىٍلمىـي ٍف اى  ُٓٔ، ُّٔ ٖٔ ............................كىاً 
ِّٕ  ......... ً ـٍ يىٍكـى اٍلًريىامى ـي اىٍينىكي  ُٓٔ، ُّٔ ٗٔ ..................المَّاي يىٍحكي
ِّٖ   ًاًء كىاٍ ىٍرض ا ًفا السَّمى ـٍ أىفَّ المَّاى يىٍعمىـي مى ـٍ تىٍعمى  ُٓٔ، ُّٔ َٕ ..........أىلى
ِّٗ   ًيىٍعايديكفى ًمٍف ديكًف المَّا  ُٔٔ، ُّٔ، ُُْ ُٕ ...............................كى
َِْ  ........... ـٍ آيىاتينىا اىيّْنىاتو مىٍيًف ذىا تيٍتمى  لى  ُٕٔ، ُّٔ ِٕ ..............كىاً 
ُِْ  .......ًربى مىاىؿه فىاٍستىًمعيكا لىاي  ُٖٔ، ّٔ ّٕ .........يىا أىيُّفىا النَّاسي ضي
ِِْ   َّؽ كا المَّاى حى ا قىدىري  ِِٕ، ُٗٔ، ُّٔ ْٕ ...............................قىٍدًر ً  مى
ِّْ   ًاكىً  ريسيةن  َُٕ، ُّٔ ٕٓ .....................المَّاي يىٍصطىًفا ًمفى اٍلمىةى
ِْْ   ٍٍمفىفيـ مىا خى ـٍ كى ا اىٍيفى أىٍيًديًف  ُُٕ، ُّٔ ٕٔ .......................يىٍعمىـي مى
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ِْٓ   ديكايىا أىيُّفى ، ُِٕ، ُّٔ، ّٕ ٕٕ ...................ا الًَّذيفى آمىنيكا اٍركىعيكا كىاٍساي
ِٓٔ 

ِْٔ   ٍؽَّ ًافىاًدً  هيكى اٍاتىاىاكيـ اًهديكا ًفا المًَّا حى ، ُٕٔ، ّٕ، ّٓ ٖٕ .............كىاى
ِّٔ 

 سورة المؤمنون
ِْٕ .......  ُٕٔ ُ ...............................قىٍد أىٍفمىحى اٍلميٍؤًمنيكفى
ِْٖ  ...................... اًشعيكفى ـٍ خى ًتًف ةى ـٍ ًفا صى  ُٕٔ ِ الًَّذيفى هي
ِْٗ  ........................ ـٍ لىًف المٍَّغًك ميٍعًرضيكفى  ُٕٔ ّ كىالًَّذيفى هي
َِٓ  ............................ ـٍ ًلمزَّكىاًة فىاًلميكفى  ُٕٔ ْ كىالًَّذيفى هي
ُِٓ  ........................ اًفظيكفى ـٍ حى كًاًف ـٍ ًلفيري  ُٕٔ ٓ كىالًَّذيفى هي
ِِٓ  ..... ـٍ انيفي مىكىٍت أىٍيمى ا مى ـٍ أىٍك مى مى  أىٍزكىاًاًف  ُٕٔ ٔ .............ًإالَّ لى
ِّٓ   ًًف اٍاتىغى  كىرىاءى ذىل ............................فىمى  ُٕٔ ٕ .....ؾى
ِْٓ  .............................. ـٍ انىاًتًف ـٍ ً ىمى  ُٕٔ ٖ ....كىالًَّذيفى هي
ِٓٓ ...... ـٍ ييحاًفظيكفى مىكاًتًف م  صى ـٍ لى  ُٕٔ ٗ ...............كىالًَّذيفى هي
ِٓٔ ...........ـي اٍلكىاًرايكف  ُٕٔ، ّٕ َُ .. ......................أيكلىًاؾى هي
ِٕٓ   ًَّذيفى يىًرايكفى اٍلًفٍردىٍكسى ال............................... ُُ ّٕ ،ُٕٔ 
ِٖٓ  .......... ... كلرد خمرنا اإلنساف مف سةل  مف طيف ُِ ّٕ ،ُٕٖ 
ِٓٗ  ........................ عىٍمنىا ي نيٍطفى ن ًفا قىرىارو مىًكيفو  ُٖٕ، ّٕ ُّ ايَـّ اى
َِٔ  مىٍرنىا ا مىرى ن.........................ايَـّ خى  ُٖٕ، ّٕ ُْ ........لنٍُّطفى ى لى
ُِٔ  ....... ـٍ اىٍعدى ذىًلؾى لىمىيّْتيكفى  ُٕٗ، ُٖٕ ُٓ .......................ايَـّ ًإنَّكي
ِِٔ  .... ً  تيٍاعىايكفى ـٍ يىٍكـى اٍلًريىامى  ُٕٗ، ُٖٕ ُٔ ........................ايَـّ ًإنَّكي
ِّٔ  ...............ـٍ سىٍاعى طىرىاًاؽى مىٍرنىا فىٍكقىكي لىرىٍد خى  َُٖ ُٕ ...........كى
ِْٔ  ............... اًء مىاءن ًارىدىرو ٍلنىا ًمفى السَّمى  ُُٖ، َُٖ ُٖ ............كىأىٍنزى
ِٔٓ  . نَّاتو ًمٍف نىًخيؿو ـٍ ًاًا اى  ُِٖ، َُٖ ُٗ .......................فىأىٍنشىٍأنىا لىكي
ِٔٔ  ................رىةن تىٍخريجي ًمٍف طيكًر سىٍينىاءى شىاى  ُِٖ، َُٖ َِ ........كى
ِٕٔ  ........................ـٍ ًفا اٍ ىٍنعىاـً لىًعٍارىةن فَّ لىكي  ُّٖ، َُٖ ُِ ......كىاً 
ِٖٔ  ............... ميكفى مى  اٍلفيٍمًؾ تيٍحمى مىٍيفىا كىلى  ُّٖ، َُٖ ِِ ............كىلى
ِٔٗ  .....................ا ًإلى  قىٍكًمًا ٍمنىا نيكحن لىرىٍد أىٍرسى  ِّٓ، ُٖٗ ِّ .......كى
َِٕ  ..................كا ًمٍف قىٍكًمًا ي الًَّذيفى كىفىري  ُٕٖ، ُٖٔ ِْ .....فىرىاؿى اٍلمىألى
ُِٕ  ...ؿه ًاًا ًانَّ ه  ُٕٖ، ُٖٔ ِٓ ............................ًإٍف هيكى ًإالَّ رىاي
ِِٕ   ٍر  ُٕٖ، ُٖٔ ِٔ ..............ًنا ًامىا كىذَّايكًف...........قىاؿى رىبّْ اٍنصي
ِّٕ  ...........ٍينىا ًإلىٍيًا أىًف اٍصنىًع اٍلفيٍمؾى ًاأىٍلييًننىا كىكىٍحًينىا  ُٖٖ، ُٖٔ ِٕ فىأىٍكحى
ِْٕ   ٍيتى مى  اٍلفيٍمًؾ..... فىًإذىا اٍستىكى مىٍف مىعىؾى لى  َُٗ، ُٖٔ ِٖ ..........أىٍنتى كى
ِٕٓ  ........................قيٍؿ رىبّْ أىٍنًزٍلًنا ميٍنزىالن مياىارىكنا  َُٗ، ُٖٔ ِٗ كى
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ِٕٔ  .................... ٍف كينَّا لىميٍاتىًميفى يىاتو كىاً   َُٗ، ُٖٔ َّ ًإفَّ ًفا ذىًلؾى آلى
ِٕٕ  ......... ًريفى ـٍ قىٍرننا آخى  ُُٗ، ُٖٔ ُّ .............ايَـّ أىٍنشىٍأنىا ًمٍف اىٍعًدًه
ِٕٖ  ...............ـٍ أىًف اٍلايديكا المَّاى ـٍ رىسيكالن ًمٍنفي ٍمنىا ًفيًف  ُِٗ، ُٖٔ ِّ فىأىٍرسى
ِٕٗ  ..............كا ي ًمٍف قىٍكًمًا الًَّذيفى كىفىري قىاؿى اٍلمىألى  ُِٗ، ُٖٔ ّّ .........كى
َِٖ  ............................ ـٍ لىًاٍف أىطىٍعتيـٍ اىشىرنا ًمٍامىكي  ُِٗ، ُٖٔ ّْ كى
ُِٖ  .....................كيٍنتيـٍ تيرىاانا ـٍ ًإذىا ًمتُّـٍ كى ـٍ أىنَّكي  ُّٗ، ُٖٔ ّٓ أىيىًعديكي
ِِٖ  ..... ا تيكلىديكفى  ُّٗ، ُٖٔ ّٔ .....................هىٍيفىاتى هىٍيفىاتى ًلمى
ِّٖ  .............................يىاتينىا الدٍُّنيىا  ُّٗ، ُٖٔ ّٕ ًإٍف ًهاى ًإالَّ حى
ِْٖ  ...........مى  المًَّا كىًذانا ؿه اٍفتىرىل لى  ُّٗ، ُٖٔ ّٖ ًإٍف هيكى ًإالَّ رىاي
ِٖٓ  .ٍرًنا ًامىا كىذَّايكًف  ُْٗ، ُٖٔ ّٗ ........................قىاؿى رىبّْ اٍنصي
ِٖٔ  ........................ فَّ نىاًدًميفى ا قىًميؿو لىييٍصًاحي  ُْٗ، ُٖٔ َْ قىاؿى لىمَّ
ِٖٕ  ..........................ّْؽ ٍيحى ي ًااٍلحى ذىٍتفيـي الصَّ  ُْٗ، ُٖٔ ُْ فىأىخى
ِٖٖ   ـٍ قيري .....................ايَـّ أىٍنشىٍأنىا ًمٍف اىٍعًدًه ًريفى  ُٓٗ، ُٖٔ ِْ كننا آخى
ِٖٗ  ............... كفى ا يىٍستىٍأًخري مى مىفىا كى ا تىٍسًاؽي ًمٍف أيمَّ و أىاى  ُٓٗ، ُٖٔ ّْ مى
َِٗ  ................ٍمنىا ريسيمىنىا تىٍترىل  ُٓٗ، ُٖٔ، ُْ ْْ ايَـّ أىٍرسى
ُِٗ   ٍمنىا ميكسى  كىأىخى .....................ايَـّ أىٍرسى كفى  ُٔٗ، ُٖٔ ْٓ ا ي هىاري
ِِٗ  .......................كا مىًاًا فىاٍستىٍكاىري مى  ُٔٗ، ُٖٔ ْٔ ًإلى  ًفٍرلىٍكفى كى
ِّٗ  ...............ٍيًف ًمٍاًمنىا  ُٔٗ، ُٖٔ ْٕ فىرىاليكا أىنيٍؤًمفي ًلاىشىرى
ِْٗ   ا فىكىانيكا ًمفى اٍلمي .......................فىكىذَّايكهيمى  ُٔٗ، ُٖٔ ْٖ ٍفمىًكيفى
ِٗٓ  .......................... لىرىٍد آتىٍينىا ميكسى  اٍلًكتىابى  ِٔٓ، ُٖٗ، ُٖٔ ْٗ كى
ِٗٔ  ..........................ـى كىأيمَّاي آيى ن ٍريى عىٍمنىا اٍافى مى  ُٖٗ، ُٖٔ َٓ كىاى
ِٕٗ   كا ًمفى الطَّيّْاىاًت.............يىا أىيُّفىا الرُّسيؿي كيمي ُٓ ُٖٔ ،ُٗٗ 
ِٖٗ  .........................ـٍ أيمَّ ن كىاًحدىةن فَّ هىًذً  أيمَّتيكي  ََِ، ُٔٗ، ّٖ ِٓ كىاً 
ِٗٗ  ......................ـٍ زيايرنا ـٍ اىٍينىفي  ََِ، ّٖ ّٓ فىتىرىطَّعيكا أىٍمرىهي
ََّ   ًت ـٍ ًفا  ىٍمرى .......................فىذىٍرهي تَّ  ًحيفو ـٍ حى  ََِ ْٓ ًف
َُّ  ................ اىًنيفى ـٍ ًاًا ًمٍف مىاؿو كى ا نيًمدُّهي  َِّ ٓٓ أىيىٍحسىايكفى أىنَّمى
َِّ  ................ٍيرىاًت ـٍ ًفا اٍلخى  َِّ ٔٓ نيسىاًرعي لىفي
َّّ   ًاّْف ٍشيىً  رى ـٍ ًمٍف خى .................ًإفَّ الًَّذيفى هي  َِْ، َِّ ٕٓ ـٍ ميٍشًفريكفى
َّْ  ...................... ـٍ ييٍؤًمنيكفى اًّْف ـٍ ًاآيىاًت رى  َِْ، َِّ ٖٓ كىالًَّذيفى هي
َّٓ  ........................ ـٍ الى ييٍشًركيكفى اًّْف ـٍ ًارى  َِْ، َِّ ٗٓ كىالًَّذيفى هي
َّٔ  ا  َِْ، َِّ َٔ آتىٍكا.............................. كىالًَّذيفى ييٍؤتيكفى مى
َّٕ  .....................ٍيرىاًت  ِِٓ، َِْ، َِّ ُٔ أيكلىًاؾى ييسىاًرليكفى ًفا اٍلخى
َّٖ  ........................ٍسعىفىا  َِٔ، َِّ ِٔ كىالى نيكىمّْؼي نىٍفسنا ًإالَّ كي
َّٗ   ـٍ ًفا  ىٍمرى  َِٔ، َِّ ّٔ ةو ًمٍف هىذىا........................اىٍؿ قيميكايفي
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َُّ  ..................ـٍ ًااٍلعىذىاًب ًفيًف ٍذنىا ميٍترى تَّ  ًإذىا أىخى  َِٔ، َِّ ْٔ حى
ُُّ  .................. كفى ري ـٍ ًمنَّا الى تيٍنصى كا اٍليىٍكـى ًإنَّكي  َِٔ، َِّ ٓٔ الى تىٍاأىري
ُِّ  قىٍد كىانىٍت آ........................ ـٍ مىٍيكي  َِٔ، َِّ ٔٔ يىاًتا تيٍتمى  لى
ُّّ  ...................... كفى  َِٔ، َِّ ٕٔ ميٍستىٍكًاًريفى ًاًا سىاًمرنا تىٍفايري
ُّْ  ................... كا اٍلرىٍكؿى ـٍ يىدَّاَّري  َِٔ، َِّ ٖٔ أىفىمى
ُّٓ   ٍـٍ يىٍعًرفيكا رىسيكلىفيـ ـٍ لى  َِٔ، َِّ ٗٔ ..............................أى
ُّٔ  ...................ـٍ يىريكليكفى ًاًا ًانَّ ه  َِٕ، َِّ َٕ أى
ُّٕ  ............................. ـٍ ؽُّ أىٍهكىاءىهي لىًك اتَّاىعى اٍلحى  َِٗ، َِّ ُٕ كى
ُّٖ  ..................ا ٍران ـٍ خى ـٍ تىٍسأىليفي  َُِ، َِّ ِٕ أى
ُّٗ  .................. ـٍ ًإلى  ًصرىاطو ميٍستىًريـو نَّؾى لىتىٍدليكهي  ُُِ، َِّ ّٕ كىاً 
َِّ  ..........................فَّ الًَّذيفى الى ييٍؤًمنيكفى ًااآٍلًخرىًة  ُُِ، َِّ ْٕ كىاً 
ُِّ .......ٌر ـٍ ًمٍف ضي ا ًاًف كىشىٍفنىا مى ـٍ كى لىٍك رىًحٍمنىاهي  ُِّ ٕٓ ..........كى
ِِّ  ................ا اٍستىكىانيكا ـٍ ًااٍلعىذىاًب فىمى ٍذنىاهي لىرىٍد أىخى  ُِٓ، ُِّ ٕٔ كى
ِّّ  ........................ـٍ اىاانا مىٍيًف تَّ  ًإذىا فىتىٍحنىا لى  ُِٓ، ُِّ ٕٕ حى
ِّْ  ..............ـي السٍَّمعى  ُِٔ، ُِّ ٖٕ .........كىهيكى الًَّذم أىٍنشىأى لىكي
ِّٓ  .............ـٍ ًفا اٍ ىٍرًض  ُِٕ، ُِّ ٕٗ كىهيكى الًَّذم ذىرىأىكي
ِّٔ  .......................... ييًميتي  ُِٕ، ُِّ َٖ كىهيكى الًَّذم ييٍحًيا كى
ِّٕ  ........................ ليكفى ا قىاؿى اٍ ىكَّ  ُِٖ، ُِّ ُٖ اىٍؿ قىاليكا ًمٍاؿى مى
ِّٖ  ............................كينَّا تيرىاانا  ُِٖ، ُِّ ِٖ قىاليكا أىًإذىا ًمٍتنىا كى
ِّٗ  ...................  ُِٖ، ُِّ ّٖ لىرىٍد كيًلٍدنىا نىٍحفي كىآاىاؤينىا هىذىا ًمٍف قىٍاؿي
َّّ  ........................ٍف ًفيفىا مى ًف اٍ ىٍرضي كى  ُِٗ، ُِّ ْٖ ...قيٍؿ ًلمى
ُّّ  ........................ كفى  ُِٗ، ُِّ ٖٓ سىيىريكليكفى ًلمًَّا قيٍؿ أىفىةى تىذىكَّري
ِّّ  ........................قيٍؿ مىٍف رىبُّ السَّمىاكىاًت السٍَّاًع ٖٔ ُِّ ،َِِ 
ّّّ  .............  َِِ، ُِّ ٕٖ ..............سىيىريكليكفى ًلمًَّا قيٍؿ أىفىةى تىتَّريكفى
ّّْ  ........................ مىكيكتي كيؿّْ شىٍاءو ٍف ًايىًدً  مى  ُِِ، ُِّ ٖٖ قيٍؿ مى
ّّٓ  ....................... كفى ري  ُِِ، ُِّ ٖٗ سىيىريكليكفى ًلمًَّا قيٍؿ فىأىنَّ  تيٍسحى
ّّٔ   ـٍ لىكى نَّفي ؽّْ كىاً  ـٍ ًااٍلحى .....................اىٍؿ أىتىٍينىاهي  ِِِ، ُِّ َٗ اًذايكفى
ّّٕ  .............مىا كىافى مىعىاي ًمٍف ًإلىاو لىدو كى ذى المَّاي ًمٍف كى ا اتَّخى  ِِّ، ُِّ ُٗ مى
ّّٖ  ............................اًلـً اٍلغىٍيًب كىالشَّفىادىًة  ِِْ، ُِّ ِٗ لى
ّّٗ   ّْا تيًريىن ........................قيٍؿ رىبّْ ًإمَّ ا ييكلىديكفى  ِِٓ، ُِّ ّٗ ا مى
َّْ  ....................  ِِٓ، ُِّ ْٗ رىبّْ فىةى تىٍاعىٍمًنا ًفا اٍلرىٍكـً الظَّاًلًميفى
ُّْ  .................. كفى ـٍ لىرىاًدري ا نىًعديهي مى  أىٍف نيًريىؾى مى نَّا لى  ِِٓ، ُِّ ٓٗ كىاً 
ِّْ   ًاالًَّتا ًهاى أىٍحسىفي السَّيّْاى ى........................اٍدفىٍع ٗٔ ُِّ ،ِِٓ 
ّّْ  ..............قيٍؿ رىبّْ أىليكذي ًاؾى ًمٍف هىمىزىاًت الشَّيىاًطيًف  ِِٔ، ُِّ ٕٗ كى
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ّْْ  ........................كًف ري  ِِٔ، ُِّ ٖٗ كىأىليكذي ًاؾى رىبّْ أىٍف يىٍحضي
ّْٓ   َّت ......................حى ـي اٍلمىٍكتي دىهي اءى أىحى  ِِٔ، ُِّ ٗٗ   ًإذىا اى
ّْٔ  ............ ا تىرىٍكتي ا ًفيمى اًلحن  ِِٔ، ُِّ ََُ لىعىمّْا أىٍلمىؿي صى
ّْٕ  ..............................كًر  ِِٖ، ُِّ َُُ فىًإذىا نيًفخى ًفا الصُّ
ّْٖ   ًٍف اىريمىٍت مىكىاز  ِِٖ، ُِّ َُِ ينياي...............................فىمى
ّْٗ  ................................فٍَّت مىكىاًزينياي مىٍف خى  ِِٗ، ُِّ َُّ كى
َّٓ ................................تىٍمفىحي كيايكهىفيـي النَّار َُْ ُِّ ،ِِٗ 
ُّٓ   ٍمىي ـٍ تىكيٍف آيىاًتا تيٍتمى  لى ...........................أىلى ـٍ  َِّ، ُِّ َُٓ كي
ِّٓ  .......................تينىا مىٍينىا ًشٍركى مىاىٍت لى اَّنىا  ى  َِّ، ُِّ َُٔ قىاليكا رى
ّّٓ  .................................اَّنىا أىٍخًرٍانىا ًمٍنفىا  َِّ، ُِّ َُٕ رى
ّْٓ  ......قىاؿى اٍخسىايكا ًفيفىا............................ َُٖ ُِّ ،ُِّ 
ّٓٓ  ..........................ًإنَّاي كىافى فىًريؽه ًمٍف ًلاىاًدم َُٗ ُِّ ،ُِّ 
ّٓٔ  .............................ـٍ ًسٍخًريِّا ٍذتيميكهي  ِِّ، ُِّ َُُ فىاتَّخى
ّٕٓ   اىري ٍيتيفيـي اٍليىٍكـى ًامىا صى زى  ِِّ، ُِّ ُُُ كا.........................ًإنّْا اى
ّٖٓ  .................. ـٍ لىًاٍاتيـٍ ًفا اٍ ىٍرًض لىدىدى ًسًنيفى  ِّّ، ُِّ ُُِ قىاؿى كى
ّٓٗ  ....................... ا أىٍك اىٍعضى يىٍكـو  ِّّ، ُِّ ُُّ قىاليكا لىًاٍانىا يىٍكمن
َّٔ   َّقىاؿى ًإٍف لىًاٍاتيـٍ ًإال ..............................  ِّّ، ُِّ ُُْ قىًميةن
ُّٔ  ........................اىانا ـٍ لى مىٍرنىاكي ًسٍاتيـٍ أىنَّمىا خى  ِّْ، ُِّ ُُٓ أىفىحى
ِّٔ  ...........................ُّؽ ًمؾي اٍلحى  ِّْ، ُِّ ُُٔ فىتىعىالى  المَّاي اٍلمى
ّّٔ   ٍف يىٍدعي مىعى مى رى الى ايٍرهىافى لىاي  كى  ِّٔ، ِِِ، ُِْ ُُٕ ..ًاًا...........المًَّا ًإلىفنا آخى
ّْٔ  ............................. ـٍ قيٍؿ رىبّْ اٍ ًفٍر كىاٍرحى  ِّٔ، ُِْ ُُٖ كى

 سورة النور
ّٔٓ كـ كرحمتا كأف اهلل تكاب حكيـ.كلكال فضؿ اهلل لمي ... َُ ُْ 
ّٔٔ  صنعكف............................ ياما إف اهلل خاير َّ ُْ 
ّٕٔ  مىؽى كيؿَّ دىااَّ و ًمٍف ماءو  ٗٓ ْٓ .............................كىالمَّاي خى

 سورة الفرقان
ّٖٔ   ًمى  يىدىٍيا ـي لى يىٍكـى يىعىضُّ الظَّاًل  َِّ ِٕ ..........................كى
ّٔٗ   ٍيمىتى  لىٍيتى ًميةن يىا كى ننا خى ـٍ أىتًَّخٍذ فيةى  َِّ ِٖ .....................ًنا لى
َّٕ  اءىًنا ًف الذٍّْكًر اىٍعدى ًإٍذ اى مًَّنا لى  ُِّ ِٗ ...................لىرىٍد أىضى
ُّٕ  نزؿ لميا الررآف امم  كاحدة.كقاؿ الذيف كفركا لكال .. ِّ ٔ 
ِّٕ  ذىا رىأىٍكؾى ًإٍف يىتًَّخذي كنا ..........كىاً   ْٔ ُْ . ...........كنىؾى ًإال هيزي
ّّٕ ٍف آًلفىًتنىا لىٍكال مىٍيفىا ....ًإٍف كىادى لىييًضمُّنىا لى اىٍرنىا لى  ْٔ ِْ ..... أىٍف صى

 



-َِٗ- 
 

 سورة القصص
ّْٕ  ًًإفَّ ًفٍرلىٍكفى لىةى ًفا اٍ ىٍرض............................. ْ ِٖٔ 
ّٕٓ  يؾ .إنا رادك  إل.................................... ٕ ٗ 
ّٕٔ رميف..........................فمف أككف ظفيرا لمما.. ُٕ ٗ 
ّٕٕ  ٍف آيىاًت المًَّا اىٍعدى ًإٍذ أيٍنًزلىٍت ًإلىٍيؾى دُّنَّؾى لى  ُْٔ ٕٖ ............كىالى يىصي

 سورة العنكبوت
ّٕٖ  ٍَّشأىةى اآٍلًخرىةى ايَـّ المَّاي ييٍنًشئي الن............................. َِ ُٕٗ 

 سورة لقمان
ّٕٗ  مىؽى السَّمىاكىاًت كىاٍ ىٍرضى لىيىريكليفَّ المَّاي ـٍ مىٍف خى لىًاٍف سىأىٍلتىفي  ُٕٗ ِٓ ...كى

 سورة الحزاب
ٖٛٓ ا كىافى ًااٍلميٍؤًمًنيفى رىًحيمن  ِِٕ ّْ .................................كى

 سورة سبأ
ُّٖ  فىا شىٍفره كىاحي  ٕٖ ُِ ............................ يديكُّهىا شىٍفره كىرى
ِّٖ  اًايؿى تىمى اًريبى كى ا يىشىاءي ًمٍف مىحى ميكفى لىاي مى  ُِٔ، ٖٖ ُّ ................يىٍعمى
ّّٖ  ـٍ كيؿَّ ميمىزَّؽو ٍقنىاهي مىزَّ اًديثى كى ـٍ أىحى عىٍمنىاهي  ُٔٗ ُٗ ..................فىاى

 سورة فاطر
ّْٖ ًميعنا ٍف كىافى ييًريدي اٍلًعزَّةى فىًممًَّا اٍلًعزَّةي اى  ِٔٔ َُ ...................مى
ّٖٓ  لىٍف تىًادى ًلسينًَّت المًَّا تىٍحًكيةن  ُّْ، ُٔ ّْ .............................كى

 سورة يس
ّٖٔ ... يا قـك اتاعكا المرسميف......................... ... َِ ُٓ 
ّٖٕ  أارا كهـ مفتدكف...............اتاعكا مف ال يسألكـ.. ُِ ُٓ 
ّٖٖ  الى الشٍَّمسي يىٍناىًغا لىفىا أىٍف تيٍدًرؾى اٍلرىمىرى.................... َْ ِِّ 
ّٖٗ  ا يىٍناىًغا لىاي مى مٍَّمنىا ي الشٍّْعرى كى مىا لى  ِْٔ ٗٔ ........................كى
َّٗ  ـي ؽي اٍلعىًمي ةَّ  ُِٖ ُٖ .................................اىمى  كىهيكى اٍلخى

 سورة الصافات
ُّٗ  ا يىًصفيكفى اّْؾى رىبّْ اٍلًعزًَّة لىمَّ افى رى  ِٔٔ َُٖ ....................سيٍاحى

 صسورة 
ِّٗ  دو كىهىٍب ًلا ميٍمكنا الى يىٍناىًغا ً ى  ٖٖ ّٓ ...........................حى
ّّٗ   ..............................إف هك إال ذكر لمعالميف ٖٗ ٗ 

 سورة الزمر
ّْٗ   لىعىذىابي اآٍلًخرىًة أىٍكاىري لىٍك كىانيكا يىٍعمىميكفى  ُْٓ ِٔ ..................كى
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ّٗٓ  م لكج ................قرآنا لرايا  ير ذ........... ِٖ ٕ 
ّٗٔ  ً ؽَّ قىٍدًر كا المَّاى حى ا قىدىري مى  ِْٔ، َُِ ٕٔ ...............................كى
ّٕٗ  ٍـ اّْكي ـٍ آيىاًت رى مىٍيكي  َِّ ُٕ ................................يىٍتميكفى لى

 سورة غافر
ّٖٗ ري ريسيمىنىا  َُْ، ُُٖ، ٕٗ ُٓ .......................................ًإنَّا لىنىٍنصي
ّٗٗ   ٍـي اٍدليكًنا أىٍستىًاٍب لىكيـ اُّكي قىاؿى رى  ُٗ َٔ ........................كى
ََْ .................كخسر هنالؾ الكافركف...... ......... ٖٓ ُٖ 

 سورة فصمت
َُْ  نَّاي لىًكتىابه لىًزيزه  َُٓ ُْ ......................................كىاً 
َِْ  ًالى يىٍأًتيًا اٍلاىاًطؿي ًمٍف اىٍيًف يىدىٍيا............................ ِْ َُٓ 
َّْ  ............ كما راؾ اظةـ لمعايد.................... ْٔ ُْ 

 سورة الشورى
َْْ  ًٍزـً اٍ يميكر اىرى كى ىفىرى ًإفَّ ذىًلؾى لىًمٍف لى لىمىٍف صى  ُٔٓ ّْ .............كى

 سورة الزخرف
َْٓ   ـى مىاىةن ًإذىا قىٍكميؾى ًمٍناي يىًصدُّكفى ٍريى ًربى اٍافي مى لىمَّا ضي  ِِ ٕٓ ......كى

 سورة الجاثية
َْٔ   مف لمؿ صالحا فمنفسا كمف أساء فعميفا..........  ُٓ ُْ 

 سورة محمد
َْٕ  ٍـٍ  يىا أىيُّفىا الًَّذيفى آمىنيكا ًإف ٍركي كا المَّاى يىٍنصي ري  ُّٗ ٕ ............تىٍنصي
َْٖ  ٍكا فىتىٍعسنا لىفيـ  ُّٗ ٖ ................................كىالًَّذيفى كىفىري

 سورة ق
َْٗ  ًًف اٍليىًميف  َِٔ ُٕ ...........................ًإٍذ يىتىمىرَّ  اٍلميتىمىرّْيىاًف لى
َُْ  ٍا يىٍمًفظي ًمف ًتيده  مى ًقيبه لى  َِٔ، ُُِ ُٖ ....................قىٍكؿو ًإالَّ لىدىٍيًا رى

 سورة الذاريات
ُُْ   ا تيكلىديكفى مى ـٍ كى اًء ًرٍزقيكي ًفا السَّمى  ُُِ ِِ ......................كى
ُِْ   ًٍنسى ًإالَّ ًليىٍعايديكف مىٍرتي اٍلًافَّ كىاإٍلً مىا خى  ِّٓ، َُِ ٔٓ  ..................كى

 سورة الطور
ُّْ  ًٍيبى اٍلمىنيكف ـٍ يىريكليكفى شىاًلره نىتىرىاَّصي ًاًا رى  ِٔ َّ ...............أى

 سورة القمر
ُْْ  لُّكفى الدُّايرى ييكى ٍمعي كى ـي اٍلاى  ِْْ ْٓ ...........................سىييٍفزى
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 سورة الواقعة
ُْٓ  ا ًإٍف كىافى ًمفى اٍلمي ًايفى فىأىمَّ  ُْٓ ٖٖ ..............................رىرَّ
ُْٔ  نَّتي نىًعيـو افه كىاى ٍيحى ٍكحه كىرى  ُْٓ ٖٗ .............................فىرى
ُْٕ  .................. فساح ااسـ راؾ العظيـ........... ٗٔ َُ 

 سورة الحديد
ُْٖ  ـز الحكيساح هلل ما فا السماكات كا رض كهك العزي. ُ َُ 

 سورة الممتحنة
ُْٗ  ٍـ يَّاكي  ُّٗ ُ ...............................ييٍخًرايكفى الرَّسيكؿى كىاً 

 سورة التغابن
َِْ ..... ا اٍستىطىٍعتيـٍ  ُْٕ ُٔ .............................فىاتَّريكا المَّاى مى

 سورة الطالق
ُِْ  مى  ا كٍَّؿ لى ٍف يىتىكى مى ٍساياي كى  ُّٕ ّ .....................لمًَّا فىفيكى حى

 سورة الممك
ِِْ  تاارؾ الذم ايد  الممؾ................................ ُ ّٔ 
ِّْ  ًايري مىؽى كىهيكى المًَّطيؼي اٍلخى  ُُٖ ُْ ...................أىالى يىٍعمىـي مىٍف خى
ِْْ  ٍاًدًقيفى مىتى  هىذىا اٍلكىٍلدي ًإٍف كين  ْٔ ِٓ ........................تيـٍ صى
ِْٓ ـٍ  ىٍكرنا  ُُٖ َّ .......................قيٍؿ أىرىأىٍيتيـٍ ًإٍف أىٍصاىحى مىاؤيكي

 سورة القمم
ِْٔ  ................. ما أنت انعم  راؾ امانكف......... ِ ٗ 
ِْٕ  ًاًحًب اٍلحيكت  َٗ ْٖ ..............................كىالى تىكيٍف كىصى
ِْٖ ... ف يكاد الذيف كفركا ليزلركنؾ اأاصارهـ  ٗ ُٓ .. .......كا 

 سورة الحاقة
ِْٗ  ..... كما هك اركؿ شالر قمية ما تؤمنكف............ ُْ ُٔ 
َّْ  ما تذكركف .....................كال اركؿ كاهف قمية.. ِْ ُٔ 

 سورة نوح
ُّْ  قىاليكا الى تىذىريفَّ آًلفىتىكيـٍ كى................................. ِّ ُٖٕ 

 سورة الجن
ِّْ  ًكىأىنَّا ظىنىنَّا أىٍف لىٍف نيٍعًازى المَّاى ًفا اٍ ىٍرض................. ُِ ُِْ 

 سورة المزمل
ّّْ  ٍـ مىفٍّْمفي ً  كى ذىٍرًنا كىاٍلميكىذًّْايفى أيكًلا النٍَّعمى  َِٕ ُُ ............قىًميةن كى
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 سورة المدثر
ّْْ  ـٍ ًفا سىرىرى مىكىكي  ُٖٗ ِْ .....................................مىا سى

 سورة النبأ
ّْٓ عىٍمنىا المٍَّيؿى ًلاىاسنا  ُٕٓ َُ .....................................كىاى
ّْٔ عىٍمنىا النَّفىارى مىعىاشنا  ُٕٓ ُُ ...................................كىاى

 سورة المطففين
ّْٕ  ًإفَّ الًَّذيفى أىٍارىميكا...................................... ِٗ ِِّ 
ّْٖ  كفى ـٍ يىتىغىامىزي كا ًاًف ذىا مىرُّ  ِِّ َّ ...............................كىاً 
ّْٗ  ًذىا اٍنرىمىايكا ًإلى  أىٍهًمف  ِِّ ُّ .....................ـي اٍنرىمىايكا فىًكًفيفى كىاً 
َْْ  الُّكفى ًء لىضى ـٍ قىاليكا ًإفَّ هىؤيالى ذىا رىأىٍكهي  ِِّ ِّ ....................كىاً 
ُْْ  اًفًظيفى ـٍ حى مىٍيًف ا أيٍرًسميكا لى مى  ِِّ ّّ .............................كى

 سورة البروج
ِْْ ـٍ ًإالَّ أىٍف ييٍؤًمنيكا ا نىرىميكا ًمٍنفي مى  ُّٗ ٖ .........................كى

 سورة الطارق
ّْْ  ًاًء كىالطَّاًرؽ  َُٖ ُ ......................................كىالسَّمى

 سورة الغاشية
ْْْ  ........أفة ينظركف إل  اإلاؿ كيؼ خمرت..... ...... ُٕ ٗ 
ْْٓ ل  ٗ ُٖ .......  السماء كيؼ رفعت........................كا 
ْْٔ ...................ل  الاااؿ كيؼ نصات  ٗ ُٗ ...........كا 
ْْٕ ..............ل  ا رض كيؼ سطحت  ٗ َِ ..............كا 

 سورة البمد
ٗٗٛ  ده مىٍيًا أىحى  ِِٕ ٓ ..........................أىيىٍحسىبي أىٍف لىٍف يىٍرًدرى لى

 سورة الميل
ْْٗ  (  مَّ  )ُكىالمٍَّيًؿ ًإذىا يىٍغشى  ِٔ ِ-ُ  (ِ( كىالنَّفىاًر ًإذىا تىاى

 سورة الزلزلة
َْٓ   فمف يعمؿ ماراؿ ذرة خيران ير........................ ٕ ٖ 
ُْٓ   كمف يعمؿ ماراؿ ذرة شران ير....................... ٖ ٖ 
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 الشريفة فيرس الحاديثنيًا: ثا
 

 م الحديث الصفحة
 ُ " إذا حكـ الحاكـ فااتفد اـ أصاب......" ْٖ
 ِ " إلرمفا كتككؿ" ُِٖ
 ّ "أفضمت سكرة الحج لم  ساار الررآف اسادتيف.." ِٗ
 ْ " الادن  لف ساع .." ُّّ
 ٓ "انك إسراايؿ كالكفؼ كمريـ كطا....................." ِِ
لتركل ها هنا..."" ا ُُّ  ٔ 
 ٕ  " تشكيا النار فترمص شفتا العميا..." ِِٗ
 ٖ    "صم  انا رسكؿ اهلل الصاح امك  ّٓ
 ٗ  "فكالذم ال إلا  ير  إف الراؿ ليعمؿ لمؿ أهؿ الان ..........." َِٖ
 َُ كاف إذا نزؿ لم  رسكؿ اهلل الكحا يسمع لند كافا..." " ّٓ
ررآف........"" كاف خمؽ رسكؿ اهلل ال ّٔ  ُُ 
اا......."" كمكا الزيت كادهنكا  ُّٖ  ُِ 
أيفا الناس اتركا راكـ......"  لما نزلت يا َّ  ُّ 
 ُْ "مف قرأ سكرة اقترب لمناس حساافـ.." ِّ
 ُٓ " مف قتؿ قتة فما سماا.." ُٖٔ
 ُٔ "نزلت سكرة ا نعاـ امك " ُِ
 ُٕ " كسمعت أف المعتر هك الزاار" ُّّ
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 فيرس العالملثًا: ثا
 

 الصفحة االسم م
 ُِٔ أاك الاراء الكفكم ُ
 ِِ ااف إسحاؽ ِ
 َُِ ااف ا لرااا ّ
 ُِ ااف مردكيا ْ
 ِْٔ ااف الريـ ٓ
 ُٖ ا صمعا ٔ
 ّ الارالا ٕ
 ِِْ الااحظ ٖ
 ُِْ الاراانا ٗ
 ُٗٗ الحسف الاصرم َُ
 ِْٔ الحميما ُُ
 ِٓٔ الخطااا ُِ
 ُِ الرمانا ُّ
 ْ الزركشا ُْ
 ِٕٔ الزاااا ُٓ
 ِّ السيكطا ُٔ
 ِِ لامر اف رايع  ُٕ
 ٖ اف لطي  لاد الحؽ ُٖ
 ّٓ لاد اهلل اف السااب ُٗ
 ٕ العز اف لاد السةـ َِ
 ِٗ لرا  اف لامر ُِ
اىدة ِِ  ّٓ لمرم  اف لى
 َّ لمراف اف حصيف ِّ
 ِٗٔ الغزالا ِْ
 ِٖ الغزنكم ِٓ
 ِٓٔ فضؿ لااس ِٔ
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 ُٖٗ لراضا لياضا ِٕ
 ِْٔ الررطاا ِٖ
 ِٖ قتادة ِٗ
 ٔ الراضا أاك اكر اف العراا َّ
 ُِٕ كعب اف مالؾ ُّ
 ْ محمد رشيد رضا ِّ
 َُ محمد الطاهر اف لاشكر ّّ
 ْٗ مااهد ّْ
 ُِ النحاس ّٓ
 ٕ كلا الديف الممكم ّٔ
 َُ كها  الزحيما ّٕ
 ّٔ يزيد اف ااانكس ّٖ
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 لمراجعالمصادر وارابعًا: 
 .ـََِْ -هػُِْٓتحريؽ : أحمد اف لما ط  ،لررآف لمحافظ اةؿ الديف السيكطااإلتراف فا لمـك ا -ُ
 .(ُٕٗٗ ُط )دار الفرقاف،، إتراف الارهاف، لفضؿ لااس -ِ
 .ايركت –الناشر: دار إحياء التراث العراا  ،أاك السعكد ،إرشاد العرؿ السميـ إل  مزايا الكتاب الكريـ -ّ
 .ف لمغزالا، دار المعرف إحياء لمـك الدي -ْ
 .ـُٖٓٗ-قَُْٓط:  ،التفسير، لسعيد حكل. دار السةـ ا ساس فا -ٓ
-ََِٗ :ُد مصطف  شاهر خمكؼ، ط ،أسمكب الحذؼ فا الررآف الكريـ كأار  فا المعانا كاإللااز -ٔ

 .هػَُّْ
 .كفيري المكتا  الت لعماد زكا الااركدم، أسماء اهلل الحسن  كصفاتا العميا، مف كتب ااف الريـ، -ٕ
 .لاناف - ايركت -ا سماء كالصفات، لمايفرا، دار إحياء التراث العراا -ٖ
 ـ.ََِٗ-هػ ُُْٗالرااع ، سن  النشر ، الطاع  حكمدمحمكد أيسر التفاسير،  سعد  -ٗ

اإلصاا  فا تمييز الصحاا ، أاك الفضؿ أحمد اف لما اف محمد اف أحمد اف حار العسرةنا )المتكف :  -َُ
ايركت،  – ؿ أحمد لاد المكاكد كلم  محمد معكض، الناشر: دار الكتب العممي تحريؽ: لاد هػ(ِٖٓ

 .هػُُْٓ -الطاع : ا كل  
 .ـُّٖٗ -هػَُّْط ،  ُِٕص  ،محمد لاد المنعـ الريعا د. ،ا صةف فا لمـك الررآف -ُُ
 –كزيع ايركت الناشر: دار الفكر لمطاال  كالنشر كالت ،لمشنريطا أضكاء الاياف فا إيضاح الررآف االررآف، -ُِ

 .ـُٓٗٗ -هػ ُُْٓناف، لاـ النشر : لا
 .قُِْٓدمشؽ، الطاع : ا كل ،  –اا الناشر: دار المنير كدار الفارا ،إلراب الررآف، أحمد لايد الدلاس -ُّ
    سكري  ،  -حمص  -الناشر: دار اإلرشاد لمشاكف الاامعي   ،إلراب الررآف كايانا، محا الديف الدركيش -ُْ

 .ق ُُْٓايركت(، الطاع : الرااع ،  -دمشؽ  -، ) دار ااف كاير ايركت( -مشؽ د -)دار اليمام  
خير الديف اف محمكد اف محمد اف لما اف فارس، الزركما الدمشرا، الناشر: دار العمـ لممةييف،  ،ا لةـ -ُٓ

 .ـ ََِِأيار / مايك  -الطاع : الخامس  لشر 
الطاع : الااني ،  ،ب كالسن ، لمناع الرطافالتماد دلكة الشيخ محمد اف لاد الكهاب لم  الكتا -ُٔ

 .ـُُٗٗهػ/ُُُْ
الطاع :  مصر، –الناشر: دار المعارؼ  )المحرؽ: السيد أحمد صرر، ،ّٕص ،إلااز الررآف لمااقةنا -ُٕ

 .ـ(ُٕٗٗالخامس ، 
محرؽ: أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، ناصر الديف أاك سعيد لاد اهلل اف لمر اف محمد الشيرازم الايضاكم، ال -ُٖ

 .قُُْٖ -ايركت، الطاع : ا كل   – محمد لاد الرحمف المرلشما، الناشر: دار إحياء التراث العراا
 هػ.ُِْٔ – ـََِٔط ، لشيخ محمد الصادؽ قمحاكم لفضيم  ا ،اإليااز كالاياف فا لمـك الررآف -ُٗ
 –ناشر: دار الايؿ المحرؽ: محمد لاد المنعـ خفااا، ال ،اإليضاح فا لمـك الاة  ، لمخطيب الرزكينا -َِ

 .الطاع : الاالا ، ايركت
الناشر: مكتا  العمـك كالحكـ، المدين  المنكرة، المممك   ، اا اكر الازاارم أيسر التفاسير لكةـ العما الكاير، -ُِ

 .ـََِّهػ/ُِْْالعراي  السعكدي ، الطاع : الخامس ، 
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ايركت،  –دار الفكر محمد اميؿ، الناشر: المحرؽ: صدقا  ،فا التفسير،  اا حياف ا ندلسا الاحر المحيط -ِِ
 .قَُِْالطاع : 

الناشر:  ـ،ُٕٓٗ -هػ ُّٕٔؿ إاراهيـ، الطاع : ا كل ، المحرؽ: محمد أاك الفض ،الارهاف فا لمـك الررآف -ِّ
 .دار إحياء الكتب العراي  ليس  الااا  الحماا كشركااا

 .لمحمد الزايدم، دار الفداي  تاج العركس، -ِْ
 .هػُْٖٗسن  النشر تكنس، –ي  لمنشر الناشر: الدار التكنس ،ر، لمحمد الطاهر اف لاشكركالتنكيالتحرير  -ِٓ
الناشر: دار الكتب  ترتيب ا مالا الخميسي ، لمشارم الاراانا، تحريؽ: محمد حسف محمد حسف إسماليؿ، -ِٔ

 .ـََُِ -هػ ُِِْلاناف، الطاع : ا كل ،  –ت العممي ، ايرك 
: شرك  دار ا رقـ اف أاا المحرؽ: الدكتكر لاد اهلل الخالدم، الناشر ،ازم الاف التسفيؿ لعمـك التنزيؿ، -ِٕ

 .هػ ُُْٔ -ايركت، الطاع : ا كل   –ا رقـ
لف هدل الفرقاف فا لمـك الررآف لغازم لناي ،  ، نرةن ِّص، لفنا فا الررآف، لمشفيد: سيد قطبالتصكير ا -ِٖ

 .ـ(ُٔٗٗ-قُُْٔ)ُط
 .ـُٖٗٗمكتا  كها ، الطاع  ا كل   ، دار النشر: الراهرةالعظيـ المطعنالاد  التفسير الاة ا لةستففاـ، -ِٗ
لمحرؽ: ساما اف محمد سةم ، الناشر: دار طيا  لمنشر ا ،تفسير الررآف العظيـ، الاف كاير الدمشرا -َّ

 .ـُٗٗٗ -هػ َُِْالااني   كالتكزيع، الطاع :
 .ـ(َََِ-قُُِْ)ُط ،التعريفات، لماراانا -ُّ
 .دار الفكر العراا ،مررآف، لعاد الكريـ الخطيبرآنا لالتفسير الر -ِّ
 .قَُِْ -الاالا  الطاع : ايركت –التفسير الكاير، لفخر الديف الرازم. الناشر: دار إحياء التراث العراا  -ّّ
 .ـُْٔٗ-قُِٓٔ :ُط ،تفسير المرا ا -ّْ
 .هػُُْٖالطاع  : الااني  ،  ،يماالتفسير المنير، لكها  الزح -ّٓ
 .ـُٓٗٗ-قُُْٔ :ُزكريا لميرات، ط ب الررآف كر ااب الفرقاف، المحرؽ:تفسير النيسااكرم،  راا -ّٔ
 .هػُُّْ -ايركت، الطاع : العاشرة –حاازم، الناشر: دار الايؿ الاديدالتفسير الكاضح، لمحمد محمكد  -ّٕ
 .قُِِْ -دمشؽ، الطاع  : ا كل   – الناشر: دار الفكر ،التفسير الكسيط، لكها  الزحيما -ّٖ
كت، اير  –المحرؽ: د. اشار لكاد معركؼ، الناشر: مؤسس  الرسال   ،لممزم ،سماء الرااؿتفذيب الكماؿ فا أ -ّٗ

 .ـَُٖٗ – ََُْالطاع : ا كل ، 
 .http://www.altafsir.com مكقع التفاسير، تيسير التفسير، لمرطاف -َْ
      د الرحمف اف ناصر اف لاد اهلل السعدم، المحرؽ: تيسير الكريـ الرحمف فا تفسير كةـ المناف، لا  -ُْ

 .ـَََِ-هػ َُِْل ، الطاع : ا كل  لاد الرحمف اف معة المكيحؽ، الناشر: مؤسس  الرسا
اراهيـ أطفيش، الناش ،لمررطاا الاامع  حكاـ الررآف، -ِْ  –ر : دار الكتب المصري  تحريؽ : أحمد الاردكنا كا 

 .ـُْٔٗ -هػ ُّْٖ، لطاع  : الااني  ا ،الراهرة
 .ايركت - دار الكتب العممي ، ُُٔ/صُج، لسيرة الناكي ، لألندلسا الررطاااكامع ا -ّْ
 .كراتشا( -الناشر: مير محمد كتب خانا  ،الاكاهر المضي  فا طارات الحنفي  -ْْ
 .ناف(لا -اكاهر الاة   فا المعانا كالاياف كالاديع،  حمد الفاشما، )دار إحياء التراث العراا، ايركت -ْٓ
 .ُْٖٗ: ُط، لما تكفيؽ الحمد حركؼ المعانا كالصفات، لعاد الرحمف الاغدادم النفاكندم، تحريؽ: -ْٔ

http://www.altafsir.com/
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 -هػ ُّْٗااكار محافظ  مصر،  -حمي  ا كلياء كطارات ا صفياء، لألصافانا، الناشر: السعادة  -ْٕ
 .ـُْٕٗ

حمد محمد الخراط، الناشر: دار المحرؽ: الدكتكر أ ،الدر المصكف فا لمـك الكتاب المكنكف، لمسميف الحماا -ْٖ
 .الرمـ، دمشؽ

 .ُّٗٗسن   ، ايركت - الدر المناكر، لمسيكطا، دار الفكر -ْٗ
ـ( دار المدنا ُِٗٗ-قُُّْ)ّ، قرأ  كلمؽ لميا: محمكد محمد شاكر.طْٓ ،دالاؿ اإللااز، لماراانا -َٓ

 .اادة
المحرؽ: لما لاد الاارم  ،كساركح المعانا ركح المعانا فا تفسير الررآف العظيـ كالساع الماانا، لألل -ُٓ

 .هػُُْٓايركت، الطاع : ا كل ،  –  لطي ، الناشر: دار الكتب العممي
 .ايركت –سنف أاا داكد. المحرؽ: محمد محيا الديف لاد الحميد، الناشر: المكتا  العصري ، صيدا  -ِٓ
اراهيـ لطكة ّ)اػ  (، كمحمد فؤاد لاد الااقاِ، ُأحمد محمد شاكر )اػ  سنف الترمذم، تحريؽ كتعميؽ: -ّٓ (، كا 

 –كتا  كمطاع  مصطف  الاااا الحماا(، الناشر: شرك  مٓ، ْلكض المدرس فا ا زهر الشريؼ )اػ 
 .ـُٕٓٗ -هػ  ُّٓٗالطاع : الااني ، مصر، 

: مؤسس  اؼ الشيخ شعيب ا رناؤكط، الناشرالمحرؽ: مامكل  مف المحرريف اإشر  ،سير ألةـ الناةء، لمذهاا -ْٓ
 .ـُٖٓٗهػ / َُْٓطاع  : الاالا  ، الرسال ، ال

الناشر: دار الراي  لمنشر  تحريؽ: د. كـر اف حمما اف فرحات اف أحمد. ،لألصافانا سير السمؼ الصالحيف، -ٓٓ
 .كالتكزيع، الرياض(

الناشر:  ،المحرؽ: حسف لاد المنعـ شماا ،ُُِٕٖرقـ الحديث: ، ُّٗ/صَُج، السنف الكارل، لمنسااا -ٔٓ
 .ـََُِ -هػ ُُِْالطاع : ا كل ،  كت،اير  –مؤسس  الرسال  

 :ُ)ط تحريؽ: أحمد لاد الغفكر لطار، ،سماليؿ اف حماد الاكهرماج المغ  كصحاح العراي ، إلالصحاح، ت -ٕٓ
 .ـ(ُٔٓٗ-قُّٕٔ

 .ق، شرح كتعميؽ: مصطف  الاغاُِِْ: ُط، صحيح الاخارم، تحريؽ: محمد زهير اف ناصر الناصر -ٖٓ
 .ايركت –اد الااقا، الناشر: دار إحياء التراث العراا صحيح مسمـ، المحرؽ: محمد فؤاد ل -ٗٓ
 الراهرة، –صفكة التفاسير، المؤلؼ: محمد لما الصااكنا، الناشر: دار الصااكنا لمطاال  كالنشر كالتكزيع  -َٔ

 .ـُٕٗٗ -هػ ُُْٕالطاع : ا كل ، 
الطاع :  ايركت، –عممي  الناشر: دار الكتب ال الطارات الكارل، الاف سعد، تحريؽ: محمد لاد الرادر لطا، -ُٔ

 .ـ(َُٗٗ -هػ َُُْا كل ، 
المحرؽ: زياد محمد منصكر،  الطارات الكارل، الرسـ المتمـ لتااعا أهؿ المدين  كمف اعدهـ، الاف سعد، -ِٔ

 .(َُْٖالمدين  المنكرة، الطاع : الااني ،  -الناشر: مكتا  العمـك كالحكـ 
الراهرة، الطاع : ا كل ،  –الناشر: مكتا  كها   مر،المحرؽ: لما محمد لطارات المفسريف، لمسيكطا،  -ّٔ

ُّٗٔ). 
 .قُِّْليحي  اف حمزة العمكم، الطاع  ا كل   ،رار الاة   كلمـك حرااؽ اإللاازالطراز: المتضمف  س -ْٔ
 .ـُِٗٗ -قُُْْ: ُط ،فتح الردير، لمشككانا -ٓٔ
 فا رحاب التفسير، لعاد الحميد كشؾ ، المكتب المصرم الحديث. -ٔٔ
 .ـََِّ-قُِِْالطاع  الشرلي  الااني  كالاةاكف:  ،لررآف، لسيد قطبا فا ظةؿ -ٕٔ
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المحرؽ: الشيخ لادؿ أحمد لاد المكاكد كالشيخ لما  ،الاف لادؿ الدمشرا النعمانا المااب فا لمـك الكتاب، -ٖٔ
 .ـُٖٗٗ-هػ ُُْٗت / لاناف، الطاع : ا كل ، ايرك  -محمد معكض، الناشر: دار الكتب العممي  

 -ايركت، الطاع : الاالا   –الناشر: دار الكتاب العراا  ،لف حرااؽ  كامض التنزيؿ، لمزمخشرمالكشاؼ  -ٗٔ
 .قَُْٕ

-قُِِْ: ُط، لاناف – ايركت، الكشؼ كالاياف،  اا إسحاؽ النيسااكرم، دار إحياء التراث العراا -َٕ
 .رـ، تحريؽ اإلماـ: أاا محمد اف لاشك ََِِ

 .ـ(ُّٗٗ -قُُّْ) ِالحسينا الكفكم، طالكميات،  اا الاراء أيكب اف مكس   -ُٕ
 -هػُُِْالطاع : الاالا   الناشر: مكتا  المعارؼ لمنشر كالتكزيع، ،مناع الرطاف ،مااحث فا لمـك الررآف -ِٕ

 .ـَََِ
ايركت،  –الاف لطي . المحرؽ: لاد السةـ لاد الشافا محمد، الناشر: دار الكتب العممي   المحرر الكايز، -ّٕ

 .قُِِْ -الطاع : ا كل  
 -خ محمد، الناشر: المكتا  العصري المحرؽ: يكسؼ الشي ،ِِٔ/صُج، مختار الصحاح، لزيف الديف الرازم -ْٕ

 ـ(.ُٗٗٗهػ / َُِْصيدا، الطاع : الخامس ،  –الدار النمكذاي ، ايركت 
 .ََِٓ-قُِْٔ: ُط، مختصر فا قكالد التفسير، لخالد اف لاماف السات -ٕٓ
 .ـَََِ-ُُِْ: ُط، سيد زكريا تحريؽ: ،سفاالتنزيؿ كحرااؽ التأكيؿ، لمن مدارؾ -ٕٔ
   لادؿ مرشد، كآخركف، إشراؼ: د لاد اهلل اف  -المحرؽ: شعيب ا رنؤكط  ، حمد اف حناؿ مسند أحمد. -ٕٕ

 .ـََُِ -هػ  ُُِْالطاع : ا كل ،  لاد المحسف التركا، الناشر: مؤسس  الرسال ،
 .ايركت –الناشر: المكتا  العممي   ،كمالمصااح المنير فا  ريب الشرح الكاير، لمفيكما الحم -ٖٕ
دار الفكر العراا، المحرؽ: أحمد يكسؼ النااتا / محمد لما  –المعازة الكارل الررآف لهماـ محمد أاك زهرة  -ٕٗ

 .مصر، الطاع : ا كل  –الناار / لاد الفتاح إسماليؿ الشماا، الناشر: دار المصري  لمتأليؼ كالترام  
 .كحال  ، مكتا  المان  لاناف، دار إحياء التراث العراا(معاـ المؤلفيف، لمر رضا  -َٖ
 ، مطاع  المامع العمما العراقا. حمد مطمكب معاـ المصطمحات الاة ي ، -ُٖ
لاـ النشر:  الناشر: دار الفكر، معاـ مراييس المغ  الاف فارس. المحرؽ: لاد السةـ محمد هاركف، -ِٖ

 .ـُٕٗٗ -هػُّٗٗ
 .قُُِْ: ُط صفكاف لدناف الداكدم، المحرؽ: ،فاناب ا صفالمفردات فا  ريب الررآف، لمرا  -ّٖ
، دراس  كتحريؽ: محمد لاماف ُٖص، المرصد ا سن  فا شرح أسماء اهلل الحسن ،  اا حامد الغزالا -ْٖ

 .الخشت، مكتا  الررآف
 .ِٕط، المناد فا المغ  كا لةـ -ٖٓ
 .ـُٖٓٗ -ػ هَُْٔشر: لاـ الن مكطأ مالؾ خرج أحادياا كلمؽ لميا: محمد فؤاد لاد الااقا، -ٖٔ
 –المحرؽ: إاراهيـ السامرااا، الناشر: مكتا  المنار، الزرقاء لألناارم،  نزه  ا لااء فا طارات ا دااء، -ٕٖ

 .ـُٖٓٗ -هػ َُْٓالطاع : الاالا ، ا ردف، 
 .قُِْٕ-ـََِٔط:  ،لاناف – لمارالا، دار الكتب العممي ، ايركت نظـ الدرر فا تناسب اآليات كالسكر، -ٖٖ
 .ايركت  -لمسيكطا. المحرؽ: فيميب حتا، الناشر: المكتا  العممي   ـ العرياف فا ألياف ا لياف،نظ -ٖٗ
 .النكت فا إلااز الررآف فا اةث رسااؿ فا إلااز الررآف -َٗ
 ايركت. –كفيات ا لياف، الاف خمكاف، المحرؽ: إحساف لااس، الناشر: دار صادر  -ُٗ
 .كهلل ا سماء الحسن ، لعاد العزيز الفةكم -ِٗ
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 فيرس الموضوعاتخامسًا: 
 

 رقم الصفحة المحتويات

 أ اإلهداء
 ب شكر كتردير

 ج المردم 
 ُ التمفيد
 ِ المبحث الول: عمم المناسبات في القرآن الكريم
 ّ المطمب ا كؿ: تعريؼ المناسا  لغ  كاصطةحان 

 ّ : تعريؼ المناسا  لغ :أكالن 
 ّ :: تعريؼ المناسا  اصطةحان اانيان 

 ْ المطمب الاانا: أهمي  لمـ المناساات كأقكاؿ العمماء فيا
 ْ : أهمي  لمـ المناساات:أكالن 

 ٔ أقكاؿ العمماء فا المناساات
 ٕ المطمب الاالث: أنكاع المناساات فا الررآف الكريـ كأهـ المؤلفات فيا

 ٖ : المناسا  فا السكرة الكاحدةأكالن 
 ٖ امفاالمناسا  ايف اآلي  كاآلي  التا ق
 ٖ المناسا  ايف أازاء اآلي  الكاحدة
 ٖ مناسا  فكاتح السكر كخكاتمفا

 ٗ المناسا  فا مرالاة حاؿ المخاطايف
 ٗ : المناساات ايف السكراانيان 

 َُ أهـ المؤلفات فا المناساات
 ُُ المبحث الثاني: عمم الفواصل في القرآن الكريم

 ُِ   كاالصطةحالمطمب ا كؿ : تعريؼ الفاصم  فا المغ
 ُِ الفاصم  لغ 

 ُِ الفاصم  اصطةحان 
 ُّ المطمب الاانا: أنكاع الفكاصؿ فا الررآف الكريـ

 ُّ : التمكيفأكالن 
 ُْ : التصديراانيان 
 ُٓ : الترشيحاالاان 
 ُٓ : اإليغاؿرااعان 

 ُٓ المطمب الاالث: طرؽ معرف  الفاصم  الررآني  كفكاادها
 ُٓ التكفيرا
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 ُٓ االرياس
 ُٔ فكااد الفاصم  فا الررآف الكريـ

 ُٔ المطمب الرااع: كاا المناسا  ايف الفكاصؿ الررآني  كآياتفا مف خةؿ نماذج قرآني 
 الفصل الول

 تعريف بسور "النبياء، الحج، المؤمنون"
 َِ برز مقاصدىاأالمبحث الول: تعريف عام لسورة النبياء و 

 ُِ كلفا ، فضمفا، لدد آياتفاالمطمب ا كؿ: تسميتفا، نز 
 ُِ : تسميتفاأكالن 
 ُِ : نزكلفا كنكلفااانيان 
 ِِ : فضمفااالاان 
 ِّ : لدد آياتفارااعان 

 ِّ المطمب الاانا: مناسا  السكرة لما قامفا
 ِّ المطمب الاالث: الاك الذم نزلت فيا السكرة
 ِْ المطمب الرااع: أ راض السكرة كمراصدها

 ِْ لمسكرة المرصد العاـ
 ِٓ أارز أهداففا

 ِٓ مراصد سامي  مف سكرة ا ناياء
 ِٔ المبحث الثاني: تعريف عام لسورة الحج وأبرز مقاصدىا

 ِٕ المطمب ا كؿ: تسميتفا، نزكلفا، فضمفا، لدد آياتفا
 ِٕ : تسميتفاأكالن 
 ِٖ : فضمفااانيان 
 ِٗ : نكلفا كلدد آياتفااالاان 

 ِٗ الذم نزلت فيا السكرة الاك المطمب الاانا: 
 َّ المطمب الاالث: مناسا  السكرة لما قامفا كما اعدها 

 َّ مناسا  السكرة لما قامفا
 ُّ مناسا  السكرة لما اعدها

 ُّ أ راض السكرة كمراصدهاالمطمب الرااع: 
 ِّ مراصد سامي  مف سكرة الحج

 ّْ دىاالمبحث الثالث: تعريف عام لسورة المؤمنون وأبرز مقاص
 ّٓ المطمب ا كؿ: تسميتفا، نزكلفا، فضمفا، لدد آياتفا

 ّٓ : تسميتفاأكالن 
 ّٓ : فضمفااانيان 
 ّٔ : نزكلفا كنكلفااالاان 
 ّٔ : لدد آياتفارااعان 
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 ّٕ الاك الذم نزلت فيا السكرة المطمب الاانا: 
 ّٕ المطمب الاالث: مناسا  السكرة لما قامفا كما اعدها 

 ّٕ اسا  السكرة لما قامفا: منأكالن 
 ّٖ : مناسا  السكرة لما اعدهااانيان 

 ّٖ المطمب الرااع: أ راض السكرة كمراصدها
 ّٖ مراصد سامي  مف سكرة المؤمنكف

 الفصل الثاني
 دراسة تطبيقية عمى مناسبة فواصل سور النبياء، الحج، والمؤمنون آلياتيا

 ُْ ة فواصل سورة النبياء آلياتياالمبحث الول: دراسة تطبيقية عمى مناسب
 ُْ [ِْ-ُالمرطع ا كؿ: اآليات......................................................]
 ٓٓ [َٓ-ِٓالمرطع الاانا: اآليات.....................................................]

 ّٕ [ُٗ-ُٓ......................]المرطع الاالث: اآليات..............................
 ٔٗ [ُُِ-ِٗالمرطع الرااع: اآليات.....................................................]

 َُٕ المبحث الثاني: دراسة تطبيقية عمى مناسبة فواصل سورة الحج آلياتيا
 َُٖ [ْ-ُ.......]المرطع ا كؿ: اآليات..............................................

 ُُِ [ُٔ-ٓالمرطع الاانا: اآليات.....................................................]
 َُِ [ِْ-ُٕالمرطع الاالث: اآليات....................................................]

 ُِٔ [ّٕ-ِٓ........]المرطع الرااع: اآليات.............................................
 ُّٔ [ْٖ-ّٖالمرطع الخامس: اآليات...................................................]
 ُْٔ [ْٓ-ْٗالمرطع السادس: اآليات...................................................]

 ُِٓ [ٔٔ-ٓٓ........]المرطع السااع: اآليات............................................
 ُّٔ [ٖٕ-ٕٔالمرطع الاامف: اآليات.....................................................]
 ُٕٓ المبحث الثالث: دراسة تطبيقية عمى مناسبة فواصل سورة المؤمنون آلياتيا
 ُٕٔ [ُُ-ُالمرطع ا كؿ: اآليات....................................................]
 ُٖٕ [ُٔ-ُِالمرطع الاانا:اآليات....................................................]
 َُٖ [ِِ-ُٕالمرطع الاالث: اآليات...................................................]
 ُٖٔ [ْٓ-ِّالمرطع الرااع:اآليات....................................................]
 َِّ [ْٕ-ٓٓالمرطع الخامس:اآليات.................................................]
 ُِّ [ُُٖ-ٕٓالمرطع السادس: اآليات................................................]

 الفصل الثالث
 اإلعجاز البياني في القرآن الكريم

 ِّٖ وأىميتو وأقوال العمماء فيوالمبحث الول: تعريف اإلعجاز البياني 
 ُِْ المطمب ا كؿ: تعريؼ اإللااز لغ  كاصطةحان 
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 ِِْ المطمب الاانا: تعريؼ الاياف لغ  كاصطةحان 
 ِّْ المطمب الاالث: أهمي  اإللااز الايانا

 ِْْ المطمب الرااع: أقكاؿ العمماء فا اإللااز الايانا
 ِْٖ فكاصؿ سكر "ا ناياء، الحج كالمؤمنكف"الماحث الاانا: الفكاصؿ الاة ي  فا 

 ِْٗ المطمب ا كؿ: الترديـ كالتأخير
 ِِٓ المطمب الاانا: االستففاـ

 ِْٓ المطمب الاالث: الذكر كالحذؼ
 ِٓٓ أسمكب التراا المطمب الرااع:

 ِٕٓ التككيد المطمب الخامس:
 َِٔ المطمب السادس: النفا

 ُِٔ الذـالمطمب السااع: أفعاؿ المدح ك 
 ِِٔ المطمب الاامف: الفكاصؿ التا تشتمؿ لم  أسماء اهلل الحسن  كلةقتفا ااآلي 
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الكريـ، كهك  اكانب اإللااز الايانا فا الررآفيتحدث هذا الاحث لف اانب مفـ مف  
 اعنكاف: المناسا  ايف الفكاصؿ الررآني  كآياتفا، دراس  تطايري  لسكر: "ا ناياء كالحج كالمؤمنكف".

كيعد مكضكع المناساات مف المكضكلات التا التن  العمماء االاحث فيفا منذ الردـ، اـ  
عددة المااالت كا نكاع، كلـ يرتصر لم  المناسا  ايف لادت لتخرج إل  النكر فا صكرة اديع  مت

السكر اؿ تعدل ليشمؿ المناسا  ايف أكؿ السكرة كآخرها، كالمناسا  ايف اآليات نفسفا، اـ ما كاف 
فا هذا الاحث مف مناسا  الفاصم  آلياتفا، كقد تضمف معن  الفاصم ، كتحميمفا مف حيث إلراافا 

 إلرااا يكضح معناها.
مكضكع الاحث يتناكؿ اةث سكر متعددة المكضكلات، فسكرة ا ناياء تحدات  كقد كاف 

لف التكحيد، كلف مامكل  مف ا ناياء كأحكالفـ مع أقكامفـ، كتحدات سكرة الحج لف تعظيـ 
الشعاار، كلف ركف الحج، كتميزت اكركد أسماء اهلل الحسن  فيفا اكارة، كهذا يدؿ لم  فضؿ هذ  

ا  همي  هذ  الشعاار، ككاكب اإلتياف افا ناسب أف تككف هذ  السكرة مف السكرة العظيـ، فنظر 
السكر التا اشتممت لم  تعظيـ اهلل تاارؾ كتعال  مف خةؿ أسمااا الحسن ، اـ كانت سكرة 
المؤمنكف كالتا تحدات لف صفات المؤمنيف المصدقيف ااهلل تاارؾ كتعال ، كاينت نتيا  هذا 

كنظرا لتعدد المكضكلات فرد تنكلت تاعا لفا الفكاصؿ، فكانت ما ايف اإليماف اأنفـ الكاراكف، 
الترديـ كالتأخير، كاالستففاـ المتنكع ا  راض مف االستنكار ك ير ، ككذلؾ أسمكب التككيد المتعدد 
ا دكات  كهذا ا سمكب ظفر اميا فا سكرة الحج، كذلؾ أسمكب التراا، كالذكر كالحذؼ، ككؿ 

لااز الررآف الكريـ الايانا  أهمي يدؿ لم   هذا  .كا 
كقد ضمنت احاا هذا اعض النتااج كالتكصيات التا خرات افا مف هذا الاحث رااي  مف  

 اهلل تاارؾ كتعال  أف يستفيد منفا كؿ طالب لمـ يسع  إل  امكغ ألم  المراتب.
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ABSTRACT 

 
This research speaks about an important aspect of the 
interconnection Miracles accurately Quran ,it is under the title of " 
The  Appropriate intervals and Quranic Verses" An Empirical Study 
of the " Al Anbia , Al Hajj and Al Momenon " The topic of the 
occasions  is considered one of the topics that the scientists cared in 
their research since old times, then returned to light in the form of 
exquisite multiple areas and sorts, And not limited to appropriate 
between the Surats, but encroachment  to includes the occasion  
between the first and appropriate end of the  Sura, and the suitability 
among the verses itself , then what was in this research of the 
suitability of the comma to its verses , as the research included the 
meaning of the comma , analyzing it from the part of expression and 
to classify its meaning. 
 
The subject of the research handled three Surats with varied topics, 
AL Anbia spoke about monotheism and a group of prophets and 
their condition with their sayings , Al-Hajj spoke about maximizing 
rites, and pillar of the Hajj and distinguished by  involvement many 
of Allah names, this shows the superiority of the great  Surat, 
according to  the importance of the Surat of the Surats , which 
included ossification and Almighty of Allah through his most beautiful 
names, then  Sura Almomenon  which spoke about the 
characteristics  of the believers ratifications of Allah  Almighty and 
showed the result of faith that they are the heirs. 
 
Accordling to the variety of subjects, the commas were varried they 
were between submission , delays and varied purposes of 
denunciation and others, as well as the style assertion multi-tools, 
This style was clearly shownt in the Al-Hajj Surat , as well as stylize, 
esperance, and fear, all this indicates the importance and Ejaz-Al-
Quran chart.  
 
I encluded  some of the results and recommendations in my 
research  that came out of this research hopping Almighty Allah to 
benefit every student who seeks to attain the highest rank. 

 


