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  روح ُأيٍ انغانُت انخٍ بذنج انغايل واننفُس ين أجهنا ...إىل 

  إىل واندٌ  انذٌ ربَّانا عهً حب انعهى وانخَّعهُّى... 
  سوجخٍ( ...وانعِهْى كخٍ عهً اندَّن وانطَّاعت شَزَإىل( 

  ( ...: محشة وأمحد وهبه وهدي)أوالدٌاألربع ابم اننُّىر سنإىل 

  كىاكب انْخفَّجْ عهً انزّفق وإرادة انبقاء )أشقَّائٍ انكزاو( ...مثانُت إىل 

  (..سهدٌ حمًد أبى نعًتإىل يَن َأرشدنٍ فَأحسنَ املنهج وانطَّزَق )املشزف اندكخىر 

  ين عاائهخٍ املاىرَّزة انَّخاٍ أفعًخناٍ ف ازا   -عشَّ وجَمَّ -إىل امَلناراث انَّخٍ ارحقجْ إىل اهلِل
 ( ...حسني، وأنىر)وأخص بانذكز أخىٌَّ  ،انربرةأبى انهنب وكربَاء  شهداء آل 

 ... وإىل مجُع املاضني حنى احلقّ وانعدل 
 

 أهدي هذا البحث املتواضع 

 . ْن    بمو من ي -عز  وجل  – ائً  اهلل 
 ثـالباح

  بو المبن حم   محم 



 ت 

 ْكٌر و    ر ش  
 

 
ِريمٌ ]يقكؿ تعالى:   ـَ َػَر َؾنِنَّ َرِّبي َؽـِيٌّ  ـَ ََم َيْشُؽُر فِـَْػِسِه َوَمْن     {04ؿل:}افـَّ [ َوَمْن َصَؽَر َؾنِكَّ

ٍمدان يميؽي  فإن ني كبىعدى أٍف أىحمدى اهللى ( ُ) : )مىف ال يشكر الن اسى ال يشكر اهلل(و كيقكؿ رسكلي  حى

، كأيثني عميو ثناءن قىٍدرى ما ييكًفي عطاءه الكاسع أٍف يىس ر لي جميعى الس بيؿ سمطانوجالؿ كجيو كعظيـ ب
يدىكـ بالص الة كالس الـ عمى معٌممي األك ؿ،  يدم كجي إلى إتماـ ىذه الٌرسالة، كبىعدى أٍف أيبارؾى جي

بو قممو كعمى آلو كصحبو كسمـ تسميمان كثيران عدد ما أحاط بو عممو كخط   محمدكشفيعي 
كعف الصحابة أجمعيف  يرضى الميـ عف سادتنا أبي بكرو كعمر كعثماف كعماك  ،كأحصاه كتابو

 : الديف كعف التابعيف كتابعييـ بإحسافو إلى يكـ
 

يدان أك كقتان       ـي بأجزؿ الش ٍكر كأٍفسًح الًعرفاف لمىف لـ يد ًخر في دعمي إلتماـ ىذا البحث جي أتقد 
ميشًرفي الد كتكر زىدم محمد أبك نعمة حفظو اهلل شكران كتقديران يحتكياف اإلجالؿ مبتدئان بأستاذم ك 

كاالحتراـ بما ييكًفي حق و بأٍف مد ني بالكتب الالزمة كالمراجع كالت كجيو كاإلرشاد كالت صكيب، كمكاصمة 
ـ  الش ٍكري ك  ،ٌرسالة العممي ة عمى أفضؿ صكرةمتابعتي ألٍف أىخريج بيذه ال الت قديري لأليستاذيف الفاضمىيف: ث

ٌؿ إفادةو أك كالدكتكر محمكد ىاشـ عنبر، عمى  كفضيمة ،كليد محمد العامكدمفضيمة الدكتكر 
لى األخكيف الفاضميف: األستاذ طارؽ أحمد عقيالف، كاألستاذ أحمد ،إلي   هنصيحةو أك تكجيوو قدما  كا 

ش ٍكر ممتدٌّ لألستاذ حنفي محمكد أبك مكسى عمى كال ،المذيف لـ يبخال عمٌي بكقتييما كحيؿ، محمكد
إلى كمي ة أصكؿ الٌديف أساتذةن كعامميف،  العميؽ الش ٍكركما كأكجو  ،مشاركتي في تنسيؽ ىذه الرسالة

لى عمادة الدراسات العميا  لى كؿ مف ساىـ في بالجامعة اإلسالمي ة الغىر اءكالمكتبة المركزية كا  ، كا 
تماميا حتى ترل النكر سكاء كاف ذلؾ بالنصح كاإلرشاد أك حتى بالدعـ إنجاح ىذه الرسالة  كا 

 .النفسي كالدعاء

 

                                      

، ُْٓٗح ّّٗص ْ( سػنف الترمػػذم، كتػاب أبػػكاب البػػر كالصػمة، بػػاب مػػا جػاء فػػي الشػػكر لمػف أحسػػف إليػػؾ، جُ)
 كقاؿ األلباني حديث صحيح. 



 ث 

 الم  مـ 
عميو أفضؿ  -سيدنا محمد-الحمد هلل رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ المرسميف 

 الصالة كأتـ التسميـ .. كبعد:
كلٌمػػػا أحاطيػػػا المػػػكلى بػػػالحفظ  س كالجػػػف،لإلنػػػاهلل الخالػػػدة، كرسػػػالتو الباقيػػػة معجػػػزة إٌف ىػػػذا القػػػرآف 

وؾُِظونَ ]لقكلو تعالى: مصداقان كالصكف  و َفُه ََلَ َر َوإِكَّ ـْ ْفـَو افذِّ و َكْحُن َكزَّ صػار اإليمػاف فقػد ، { 9اَلجرر } [إِكَّ
بيا، كانعقاد القمب عمى صػدقيا مػف الحقػائؽ الثابتػة البينػة التػي ال يشػؾ فييػا عاقػؿ، كال يمػارم فييػا 

 ؿ.إال جاى
غػزل، كيقػؼ خمفػو لكجكده معنى، كلتكػراره م مف حرؼ كال لفظ إالٌ فيو ما  كالـ اهلل القرآف الكريـ ك 

كبػيف مفرداتػو كحركفػو عظػيـ اإلعجػاز كالمعػاني كالبيػاف الحػؽ الػذم تحػار معػو  جممة مف الدالالت،
 مسبحة آالءه. -جؿ كعال-األلباب كتقؼ عنده العقكؿ مذعنة لمحؽ 

أحػد  الػذم يعػد مكضػكع الفاصػمة القرآنيػةدراسة اإلعجاز البيػاني فػي القػرآف الكػريـ ك  كىنا تأتي أىمية
  القػػرآف الكػػريـجكانبػػو الػػذم تبحػػث فيػػو ىػػذه الدراسػػة، حيػػث يتضػػح فييػػا لمقػػارئ كالمػػتمعف فػػي آيػػات 

 اآلية القرآنية كفاصمتيا.معنى التناسب بيف 
مف اآلية، كىي مستقرة في مكقعيا، غير نافرة، كلػك  قبمياالفاصمة القرآنية مرتبطة ارتباطان كثيقان بما ك 

 استبدلتيا بغيرىا الختمؼ المعنى كلفسد الغرض. 
لنا جيكدىـ الكجو الذم أعجز أىؿ الفصاحة  تحيث أظير  كلمعمماء جزيؿ الثكاب مف اهلل 

كسالمة كالبالغة عف محاكاة القرآف أك مضاىاتو، كىك اإلعجاز البياني رغـ تميزىـ بسرعة البداىة 
َٓ ]إذ يقكؿ:  كصدؽ اهلل  ،السميقة ًِ اإِلْكُس َواجِلنُّ َظَذ َأْن َيْلُتوا بِِؿثِْل َهَذا افُؼْرَآِن  ُؿْل َفئِِن اْجَتَؿَع

وَن َبْعُضُفْم فِبَْعٍض َطِفًرا ـَ   .{88}اإلرساء [ َيْلُتوَن بِِؿْثؾِِه َوَفْو 
باحثيف في إظيار ىذه الجكانب اإلعجازية كيأتي ىذا البحث استكماالن لجيكد المخمصيف مف ال

بجزء تبارؾ مف يدرس تمؾ الفكاصؿ المتعمقة  كىك كالكقفات البيانية الكامنة في الفكاصؿ القرآنية
 . كتاب اهلل 

  ىم   الموضوع:
ليذا المكضكع أىمية بالغة ككنو يبحث جانبان مف جكانب اإلعجاز البياني في القرآف الكريـ، 

ناؾ عالقة كطيدة بيف الفكاصؿ القرآنية التي اختتمت بيا اآليات كالمعاني التي حيث نالحظ أف ى
شأف  شأنيا ،ء تبارؾ حافمة بالفكاصؿ القرآنيةسبقتيا كالتي تتحدث عف مكضكع اآلية، كسكر جز 

 سائر سكر القرآف الكريـ.  
آياتو ببعضيا في السكرة  كالقرآف الكريـ عقد فريد ارتبطت ألفاظو ككمماتو في اآلية الكاحدة، كارتبطت

الكاحدة، كارتبطت سكره ببعضيا في القرآف كمو حتى كاف كالبنياف يشد  بعضو بعضان، كىذه 



 ج 

الفكاصؿ القرآنية ىي أحد الركابط اليامة التي تشد القرآف بعضو إلى بعض، كتظير جانبان ىامان مف 
 الجكانب اإلعجازية ليذه المعجزة الخالدة.

المكضكع في ككنو يبحث في أىداؼ كمقاصد مكضكعات سكىر جزء تبارؾ،  كما تبرز أىمية ىذا
حيث إف المكضكع الكاحد يشتمؿ عمى مجمكعة مف الفكاصؿ ترتبط معانييا ارتباطان كثيقان بالمعنى 

 العاـ لممكضكع.
 :  باب اخ  ار الموضوع

ك مة. -ُ  الرغبة في دراسة ىذا المكضكع دراسة تخصصية مستقمة ميحى

لدراسة المكضكع دراسة  الباحث دفع مما د فكاصؿ كثيرة في سكىر جزء تبارؾمالحظة كجك  -ِ
 تطبيقية.

 في غماره. عمى طىرؽ ىذا المكضكع كالبحثقسـ التفسير كعمـك القرآف  ةتشجيع أساتذ -ّ

  : ى اف البحث وغا ا و
 مف كتابة ىذا البحث. ترجى، ىك أكؿ ىدؼ كأسمى غاية ابتغاء مرضات اهلل -ُ

 قكؿ في معنى الفاصمة القرآنية.بياف خالصة ال -ِ

 دراسة العالقة بيف معنى الفاصمة القرآنية كآياتيا في سكىر جزء تبارؾ دراسةن تطبيقيةن. -ّ

 بياف الدالئؿ البالغية الكامنة في الفكاصؿ القرآنية. -ْ

 إبراز أىداؼ كمقاصد سكىر جزء تبارؾ مف خالؿ مكضكعات السكىر المختمفة. -ٓ

 اإلسالمية بمكضكع جديد تفتقر إليو. المساىمة في إثراء المكتبة -ٔ

 :ال را ات ال اب  
بعد البحث المستفيض، كالمراسالت المتعددة بعدد مف الجامعات العربية، كالمراكز العممية 
كالبحثية تبيف أف جميع الدراسات السابقة حكؿ مكضكع الفاصمة القرآنية ىي دراسات عامة كغير 

آنية في سكىر جزء تبارؾ كعالقتيا بآياتيا ىك بحث جديد لـ مة، كأٌف البحث في الفكاصؿ القر محكٌ 
 تتناكلو الدراسات السابقة فيك أكؿ رسالة عممية تتناكؿ المكضكع مف ناحية تطبيقية.

 عرضت ليذا المكضكع كلـ تتناكؿ الجانب التطبيقي:تكمف الدراسات السابقة التي 
 الفاصمة القرآنية: لمدكتكر عبد الفتاح الشيف. -ُ

 الجكاد طبؽ. بالغية في السجع كالفاصمة القرآنية: لمدكتكر عبددراسة  -ِ

كىناؾ سمسمة مف رسائؿ الماجستير أشرؼ عمييا قسـ التفسير كعمكـ القرآف بكمية أصكؿ  -ّ
 منيا: ،الديف بالجامعة اإلسالمية بغزة

 المناسبة بيف الفكاصؿ كآياتيا، دراسة تطبيقية لسكرتي النكر كفاطر، لمباحثة آمنة كحيؿ.- أ

 المناسبة بيف الفكاصؿ كآياتيا، دراسة تطبيقية لسكرة األنعاـ، لمباحث طارؽ عقيالف.- ب



 ح 

ف شاء اهلل  ىذه طريقا لختاـ سكؼ تككف ىذه الدراسة استكماالن لجيكد السابقيف ك  -تعالى–كا 
 السمسمة.

 منيج البحث:
 المنيج االستقرائي الت حميمي. البحث اعتمد -ُ
في متف الرسالة كذلؾ تجنبان  بالحركات، مع عزكىا إلى سكرىا اآليات القرآنية مضبكطة تـ ذكر -ِ

 .إلثقاؿ الحكاشي

السكر التي تحتكم عمى الفكاصؿ في جزء تبارؾ، كالكقكؼ عمى مناسبة معنى الفاصمة  تـ تتبع -ّ
 القرآنية آليتيا كدراستيا دراسة تفسيرية تحميمية تطبيقية.

سكر جزء تبارؾ إلظيار الجكانب البيانية  تتبع الظ كاىر البالغية لفكاصؿ اآليات فيتـ   -ْ
 المعجزة في تركيب الفكاصؿ القرآنية.

 ع إلى المصادر األصمية قديميا كحديثيا، كعزك المنقكؿ إلييا.ك رجتـ ال -ٓ

د باألحاديػػث الن بكي ػػة، كاآلثػػار ال تػػي تخػػدـ البحػػث، مػػع عزكىػػا إلػػى مظاٌنيػػا كتخريجيػػا: استشػػياال -ٔ
ذا كانت فػي غيرىمػا،  كتفاءاال ـت فإذا كانت في الص حيحيف تػـ بالعزك إلييما أك إلى أحدىما، كا 

 عزكه إلى مصادره ال تي أكردٍتو، مع نقؿ أقكاؿ أىؿ العمـ في درجتيا.

في البحث، كذلؾ عف طريؽ  تردت، كالغامض مف العبارات ال تي ك شرح الغريب مف المفردا -ٕ
 الرجكع إلى معاجـ الم غة العربية.

 عالـ المغمكريف كالبمداف.لأل ةترجمعمؿ  -ٖ

د الفيارس الالزمة: فيرس اآليات القرآنية، كفيرس األحاديث الن بكي ة، كفيرس األعالـ اعدإ -ٗ
 المترجـ ليـ، كفيرس المصادر كالمراجع، كفيرس المحتكيات.

 خط  البحث:

 يتككف ىذا البحث مف مقدمة، كتمييد، كثالثة فصكؿ، كخاتمة، عمى النحك التالي:
 عمى:كتشتمؿ ـ : الم  م

أىمية المكضكع، كأسباب اختيار المكضكع، كأىداؼ البحث كغاياتو، كالدراسات السابقة، كمنيج 
 البحث.
 



 خ 

 ال مي  

 المنا بات والفوا ل في ال ر ن الكر م
 كفيو مبحثاف:

 المبحث األول: المنا بات في ال ر ن الكر م
 كيشتمؿ عمى ثالثة مطالب:

  .غةن كاصطالحان المناسبة ل :المطمب األول
 .أىمية عمـ المناسبات، كأقكاؿ العمماء في بياف ذلؾ المطمب الثاني:
 .أنكاع المناسبات في القرآف الكريـ المطمب الثالث:

 المبحث الثاني: الفوا ل في ال ر ن الكر م
 و ش مل عمى ث ث  مطالب:

  .الفاصمة لغةن كاصطالحان  :المطمب األول
 .ة الفاصمةطريؽ معرف :المطمب الثاني
 .أنكاع الفكاصؿ القرآنية :المطمب الثالث

 
 الف ل األول

  عر ف عام ب َور جزء  بارك
 وف و  ربع  مباحث:

 الحاق ( –ال مم  - عر ف عام ب َور )الم ْمك المبحث األول: 
 و ش مل عمى ث ث  مطالب:

 .تعريؼ عاـ بسكرة الميٍمؾ :المطمب األول
 .ة القىمىـتعريؼ عاـ بسكر  :المطمب الثاني
 .تعريؼ عاـ بسكرة الحاق ة :المطمب الثالث

 
( -نوح  –)المعارج  َور  عر ف عام بالمبحث الثاني:   الِجن 

 و ش مل عمى ث ث  مطالب:
 .تعريؼ عاـ بسكرة المعارج :المطمب األول
 .تعريؼ عاـ بسكرة نكح :المطمب الثاني
 .تعريؼ عاـ بسكرة الًجفٌ  :المطمب الثالث



 د 

 (ال  ام -الم ثر -)المزمل  َور  عر ف عام ب: لثالثاالمبحث 
 و ش مل عمى ث ث  مطالب:

  .تعريؼ عاـ بسكرة المزمؿ :المطمب األول
  .تعريؼ عاـ بسكرة المدثر :المطمب الثاني
 .تعريؼ عاـ بسكرة القيامة :المطمب الثالث

 
 المر  ت(-)ا ن ان   ي ور  عر ف عام ب: الرابعالمبحث 

 مطمب ن:و ش مل عمى 
  .تعريؼ عاـ بسكرة اإلنساف :المطمب األول
  .تعريؼ عاـ بسكرة المرسالت :المطمب الثاني

 
 الف ل الثاني

 آل ا ياجزء  بارك ر  را    طب     عمى منا ب  فوا ل  وَ 
 عمى  ح  عشر مبحثًا:  ش ملو 

  .دراسة تطبيقية عمى سكرة الميٍمؾ المبحث األول:
 .يقية عمى سكرة القىمىـدراسة تطب المبحث الثاني:
 .دراسة تطبيقية عمى سكرة الحاق ة المبحث الثالث:
 .دراسة تطبيقية عمى سكرة المعارج المبحث الرابع:

 .دراسة تطبيقية عمى سكرة نكح المبحث الخامس:
 .دراسة تطبيقية عمى سكرة الًجفٌ  المبحث ال ا س:
 .دراسة تطبيقية عمى سكرة المزمؿ المبحث ال ابع:

 .دراسة تطبيقية عمى سكرة المدثر بحث الثامن:الم
 .دراسة تطبيقية عمى سكرة القيامة المبحث ال ا ع:
 .دراسة تطبيقية عمى سكرة اإلنساف المبحث العاشر:

 .دراسة تطبيقية عمى سكرة المرسالت المبحث الحا ي عشر:



 ذ 

 الف ل الثالث
 ارك جزء  بر  وَ اآل ات ل انب من ا عجاز الب اني في فوا لجو 
 وف و مبحثان:

 المبحث األول: الظواىر الب غ   في فوا ل اآل ات
 وف و خم   مطالب:

 التأكيد. المطمب األول:
 التكرار. المطمب الثاني:
 التقديـ كالتأخير. المطمب الثالث:

 اإلظيار في مكضع اإلضمار. :رابعالمطمب ال
 

 مى   ماء اهلل الح نىالمبحث الثاني: المظاىر الب ان   في الفوا ل المش مم  ع
 و ش مل عمى مطمب ن:
 المفردة. كركد أسماء اهلل الحسنى  المطمب األول:
 المتجاكرة . كركد أسماء اهلل الحسنى  المطمب الثاني:

 
 .أىـ النتائج كالتكصياتضمنت كقد  الخا م :



 
 متهيد

 
 املٌاسباث والفىاصل يف القرآى الكرين

 
 

ىوفوـهىمبحثـان:
 

 .ؿ: المناسبات في القرآف الكريـالمبحث األك  

 .المبحث الث اني: الفكاصػؿ في القرآف الكريـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 ادلبحــث األول

 
 املٌاسباث يف القرآى الكرين

 
 

 
ى:ىوفوـهىثالثُةىمطالب

ى
 المطمب األك ؿ: تعريؼ المناسبة لغةن كاصطالحان.

 العمماء في ذلؾ.المطمب الث اني: أىمي ةي عمـ المناسبات كأقكاؿي 
 المطمب الث الث: أنكاعي المناسبات في القرآف الكريـ.
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ل
َّ
 ادلبحث األو

 املٌاسباث يف القرآى الكرين
ىوفوهىثالثةىمطالب:

ل:  عر ف المنا بِ  لغً  وا ط حًا:   المطمب األو 
)الٌنسىػب(، سػمٍّي  منومف الفعؿ )نسب(: يعني اتصاؿ الشيء بالشيء، ك  و اًل:  عر ف المنا بِ  لغً : 

(: الطريػػؽ المسػػتقيـ، سػػمي بػػذلؾ التٍّصػػاؿ بعًضػػو مػػف بعػػض ،التٍّصػػالو كلالتٍّصػػاًؿ بػػو  .(ُ)ك)الٌنسػػيبي
 .(ِ) كمف معاني المناسبة أيضان المشاكمة كالمقاربة، يقاؿ: بيف الشيئيف مناسبة أم مشاكمة كمقاربة

 ثان ًا: المنا ب   ا ط حًا:  

 ع ة  عر فات: المنا ب  في ا  ط ح ليا
بقكلػػو: "كمرجعيػػا فػػي اآليػػات كنحكىػػا إلػػى معنػػى رابػػط بينيػػا عػػاـ أك  (ّ)يكطيفقػػد عر فيػػا الس ػػ (ُ

خػػاص، عقمػػي، أك حسػػي، أك خيػػالي، أك غيػػر ذلػػؾ مػػف أنػػكاع العالقػػات أك الػػتالـز الػػذىني، 
 .(ْ) كالسبب كالمسبب، كالعمة كالمعمكؿ، كالنظيريف، كالضديف كنحكه"

عمػػـ تعػػرؼ منػػو عمػػؿ ترتيػػب أجزائػػو، كىػػك سػػر البالغػػة بقكلػػو: " (ٓ)البقػػاعي  كعر فيػػا اإلمػػاـ  (ِ
 . (ٔ) "ألدائو إلى تحقيؽ مطابقة المعاني لما اقتضاه مف الحاؿ

ركشي  (ّ حتػى  ؛ارتبػاط آم القػرآف بعضػيا بػبعض" عػف أبػي بكػر بػف العربػي أنيػا: (ٕ)كنقؿ الز 
 .(ٖ)" يمتسقة المعاني، منتظمة المبان تككف كالكممة الكاحدة،

                                      

 .ٖٖٗص ُ، لساف العرب، جِّْص ٓألبي الحسيف أحمد بف فارس، ج ( انظر: معجـ مقاييس الم غة،ُ)
، تاج العركس مف جكاىر القامكس، لمحمد مرتضى الٌزبيدم، ُٕٔ( انظر: القامكس المحيط، لمفيركز أبادم، صِ)

 . ْْٖص ُج
عديػػد مػػف ىػػك االمػػاـ الحػػافظ أبػػك الفضػػؿ جػػالؿ الػػديف بػػف كمػػاؿ الػػديف السػػيكطي، كلػػد كعػػاش فػػي القػػاىرة، لػػو ال( ّ)

، مػرض  المؤلفات في عمـك القرآف كالتفسير، ككذا في الحديث كعمكمو، جمع الحديث، ألػؼ فػي كثيػر مػف العمػـك
  (َُّص ّق. ) انظر: األعالـ جُُٗفي نياية حياتو، تكفي ليمة الجمعة 

 . َُّص ِ( اإلتقاف في عمـك القرآف، جالؿ الديف السيكطي، جْ)
بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف أبػي بكػر البقػاعي أبػك الحسػف برىػاف الػديف مػف ىك اإلماـ المفسر إبراىيـ  (ٓ)

ىػػػ. ٖٖٓىػػػ تػػكفي سػػنة َٖٗأجمػػة أىػػؿ القػػرف التاسػػع لػػو عػػدة مؤلفػػات كلػػد فػػي البقػػاع كىػػك بمػػد معػػركؼ بالشػػاـ سػػنة 
 .ّٖٕص ُاألنساب، السمعاني، ج

 . ٔص ُعي، ج( نىٍظـ الد رر في تناسب اآليات كالسكر، برىاف الديف البقأ)
ىػػػ، أحػػد العممػػاء األثبػػات فػػي ْٕٓ( ىػػك اإلمػػاـ بػػدر الػػديف بػػف عبػػد اهلل الزركشػػي، أبػػك عبػػد اهلل، كلػػد بالقػػاىرة سػػنة ٕ)

القػػرف الثػػامف عشػػر اليجػػرم عػػالـ بالتفسػػير كفقػػو الشػػافعية كاألصػػكؿ، لػػو مصػػنفات منيػػا: البرىػػاف فػػي عمػػـك القػػرآف، 
 .َٔص ٔي، جىػ، انظر: األعالـ، لمزركمْٕٗتكفي سنة 

 . ّٔص ُ( البرىاف في عمـك القرآف، بدر الديف الزركشي، جٖ)
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كعر فيا الدكتكر مصطفى مسمـ بقكلو: "ىػي الرابطػة بػيف شػيئيف بػأم كجػو مػف الكجػكه، كفػي  (ْ
كتاب اهلل تعني ارتباط السكرة بما قبميا كما بعدىا، كفي اآليات تعني كجػو االرتبػاط فػي كػؿ 

 .(ُ)آية بما قبميا كما بعدىا" 
ػػػا من ػػػاع القط ػػػاف فقػػػاؿ: (ٓ رتبػػػاط بػػػيف الجممػػػة كالجممػػػة فػػػي اآليػػػة المػػػراد بالمناسػػػبة: كجػػػو اال" أم 

 .(ِ)" الكاحدة أك بيف اآلية كاآلية في اآليات المتعددة، أك بيف السكرة كالسكرة
 

يزيػد ؛ ألنػو منػاع القطػافبالنظر إلى تمؾ التعريفػات يىػرل الباحػث أف  أنسػب الت عريفػات، ىػك تعريػؼ ك 
 فيك تعريؼ جامع مانع.  الكاحدة عمى التعريفات األخرل بعالقة الجممة بالجممة في اآلية

 
 المطمب الث اني:  ىم     عمم المنا بات و قوال  العمماء ف و:

  وال:  ىم   عمم المنا بات:
ـه دقيػػػؽه يحتػػػاج إلػػػى فيػػػـو  ، عمػػػـ المناسػػػبات مػػػف أشػػػرؼ العمػػػكـ؛ ألن ػػػو يتعمػػػؽ بكتػػػاب اهلل كىػػػك عمػػػ

لػػى معايشػػة جػػٌك الت نزيػػؿ، كمعرفػػة محػػكر لمقاصػػد القػػرآف الكػػريـ، كتػػذكؽ لنىٍظمػػو، كبيانًػػو المع جػػز، كا 
الس كرة كاليدؼ األساس ال ذم تدكر حكلو، ألن و كثيران ما يأتي إلى ذىف المفٌسػر عمػى شػاكمة إشػراقات 

 .(ّ) فكرية أك ركحية
 

 ثان ا:  قوال العمماء في عمم المنا بات:
ف غيػػػػره ىػػػػك اإلمػػػػاـ أبػػػػك بكػػػػر قيػػػػؿ إف أكؿ مػػػػف أظيػػػػر ببغػػػػداد عمػػػػـ المناسػػػػبة كلػػػػـ نكػػػػف سػػػػمعناه مػػػػ 

، ككاف يقكؿ عمى الكرسي إذا قرئ عميو اآليػة: "لػـ جعمػت ىػذه اآليػة إلػى جنػب ىػذه  (ْ)النيسابكرم 
كما الحكمة في جعؿ ىذه السكرة إلى جنب ىذه السكرة  ككاف يػزرم عمػى عممػاء بغػداد لعػدـ عمميػـ 

 .   (ٓ)بالمناسبة" 

                                      

 . ٖٓ( مباحث في التفسير المكضكعي، مصطفى مسمـ، صُ)
 .ٔٗمباحث في عمـك القرآف، مناع القطاف، ص (ِ)
 )بتصرؼ(. ٖٓ، صالسابؽ المرجع (ّ)
ىػػ ، ككػاف إمامػا، محػدثا، ِّٖيػو، كلػد سػنة ( ىك عبد اهلل بف محمد بف زياد بف كاصؿ بف ميمكف النيسػابكرم الفقْ)

 لمسػمعاني، ىػػ: انظػر: األنسػاب،ِّْحافظا، متقنا، عالما بالفقو كالحديث معا، تكفي في شير ربيع اآلخر مػف سػنة 
 .  َٓٓ،ُٓٓص ٓج
 . ّٔص ُ( البرىاف في عمـك القرآف، جٓ)
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 ات:وىذه  قوال بعض العمماء في عمم المنا ب
 . (ُ)قاؿ اإلماـ البقاعي: "نسبة ىذا العمـ مف عمـ التفسير مثؿ نسبة عمـ البياف مف عمـ النحك" (ُ
تفسػػير سػػكرة كقػػاؿ فػػي  .(ِ)يقػػكؿ الػػر ازم: "أكثػػر لطػػائؼ القػػرآف مكدعػػة فػػي الترتيبػػات كالػػركابط"  (ِ

رآف كمػا أن ػو معجػزه البقرة: "كمف تأم ؿ في لطائؼ نىٍظػـ ىػذه الس ػكرة كفػي بػدائع ترتيبػو عمػـ أف القػ
  .(ّ) بحسب فصاحة ألفاظو كشرؼ معانيو فيك أيضان معجز بحسب ترتيبو كنىٍظـ آياتو"

كذكػػر الس ػػيكطي مػػف ضػػمف كجػػكه إعجػػاز القػػرآف الكػػريـ الكجػػو الرابػػع منيػػا كىػػك: "مناسػػبة آياتػػو  (ّ
كسػػػػػكره كارتبػػػػػاط بعضػػػػػيا بػػػػػبعض، حتػػػػػى تكػػػػػكف كالكممػػػػػة الكاحػػػػػدة، متسػػػػػقة المعػػػػػاني، منتظمػػػػػة 

 .(ْ)لمباني"ا
ري  (ْ ركشػػي: "كاعمػػـ أف المناسػػبة عمػػـ شػػريؼ، تحػػزى ، كيعػػرؼ بػػو قػػدر القائػػؿ بػػو العقػػكؿ (ٓ)كيقػػكؿ الز 

ػػا: "عمػـ المناسػػبات يجعػؿ أجػػزاء الكػالـ بعضػػيا آخػذان بأعنػػاؽ بعػػض، (ٔ)"فيمػا يقػػكؿ . كيقػكؿ أيضن
 . (ٕ)ء"فيقكل بذلؾ االرتباط كيصير التأليؼ حالو حاؿ البناء المحكـ المتالئـ األجزا

رقاني (ٓ حكػاـ سػرده، كمعنػى ىػذا أف (ٖ)كيقكؿ الز  : مف فكائد عمـ المناسػبات، جػكدة سػبؾ القػرآف، كا 
القػػرآف الكػػريـ بمػػل مػػف التػػرابط بػػيف كمماتػػو كآياتػػو كمقاطعػػو كسػػكره مبمغػػان ال يدانيػػو فيػػو أم كػػالـ 

 .(ٗ)آخر
 

كإلظيػػاره حكمػػة  -آف الكػػريـكىػػك القػػر  -كيػػرل الباحػػث أف عمػػـ المناسػػبة عمػػـ جميػػؿ الرتباطػػو بجميػػؿ
 في الربط بيف سكره كمقاطعو كآياتو حتى أصبح في أزىى حمة عمى اإلطالؽ. -اهلل  -الجميؿ

                                      

 .ٓص ُ( نىٍظـ الد رر، جُ)
 . ُْٓص َُ( مفاتيح الغيب، فخر الديف الرازم، جِ)
 .ُّٗص ٕ( المرجع الس ابؽ، جّ)
 . ْٓص ُ( معترؾ األقراف في إعجاز القرآف، جالؿ الديف السيكطي، جْ)
: التقدير كالخرص، كقيؿ قد ره بالحدس. انظر: لساف العرب، البف منظكر، جٓ) ٍزري  ْ( كىي مف الفعؿ حزر، كالحى

 . ُِٕص
 . ّٕ-ّٓص ُ( البرىاف في عمـك القرآف، جٔ)
 . ّٔص ُالمرجع الس ابؽ، ج (ٕ)
ـ، تخرج مف كمية أصكؿ الديف، ناؿ ُُُٗىك الشيخ محمد عبد العظيـ الزرقاني، التحؽ بالمعيد األحمدم ( ٖ)

  (ٖص ُق. )انظر: مناىؿ العرفاف جُّٕٔـ، عمؿ بالتدريس، تكفي ُِٓٗالعالمية 
 . َْٓص ُ( انظر: مناىؿ العرفاف في عمـك القرآف، الزرقاني، جٗ)
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 المطمب الث الث:  نواع المنا بات في ال ر ن الكر م: 
 و  ضمن  ق امًا، منيا: واًل: المنا بات  في ال ُّورة الواح ة، 

 ا ميا:المنا ب   ب ن فوا ح ال ُّور وخو  ( 
افَّرِذيَن  *ذفَِك اْفؽِتوُب ٓ َرْيرَى ؾِقرِه  ُهر ًى فِْؾُؿتَِّؼرَغ  *امل]: مثاؿ ذلؾ: قكلو تعالى في بداية سػكرة البقػرة

َّو َرَزْؿـوُهْم ُيـِْػُؼوَن  الَة َوِِم ُأْكرِزَل ِمرْن َؿْبؾِرَك  َوافَِّذيَن ُيْمِمـُوَن باِم ُأْكِزَل إَِفْقَك َومرو *ُيْمِمـُوَن بِوْفَغْقِى َوُيِؼقُؿوَن افصَّ

ِخَرِة ُهْم ُيوؿِـُونَ  ْٔ   .[ْ -ُ]البقرة  [َوبِو
ُتبِرِه ]كفي ختاـ السكرة قاؿ تعػالى:  ـُ لٌّ آَمَن بِوَّللَِّ َوَمالئَِؽتِرِه َو ـُ ِه َواْدُْمِمـُوَن  ُشوُل باِم ُأْكِزَل إَِفْقِه ِمْن َربِّ آَمَن افرَّ

ُق َبْغَ َأَحٍ    [ِٖٓ]البقرة  [ِمْن ُرُشؾِِه ...َوُرُشؾِِه ٓ ُكَػرِّ

كىػك فػي أكؿ السػكرة يػذكر صػفات المتقػيف التػي  (2) كىك ختاـ يتناسؽ مع البدء كأنيما دفتػا كتػاب  
كالذيف آمنكا معو قد امتثمػكا تمػؾ الصػفات كتحمػكا  يتميزكف بيا، كيبيف في آخر السكرة أف الرسكؿ 

 . (ِ) بيا
  ىا:منا ب   اآل   لما قبميا ولما بع (ب

وَك َكْسَتِعُغ[مثاؿ ذلؾ قكلو تعالى:  وَك َكْعُبُ  َوإِيَّ ؿ الس كرة استحقاؽ [ٓالفاتحة:] ]إِيَّ ، فإن و لم ا ذكىر في أك 
ًمػؾ المتصػٌرؼ  اهلل  لكٌؿ المحامد، كككنػو رٌبػان لمعػالميف، كىػك الػر حمف الػر حيـ، كىػك مػع كػٌؿ ىػذا المى

كاف مف شأف كٌؿ عاقؿو أٍف ييقًبؿ عمى مىٍف ىذه صفاتو كتمػؾ  ،دو إال هللفي اليكـ ال ذم ال ميٍمؾ فيو ألح
ـ   عظمتو، معتًرفان بالعبكدية لو، كالذ ؿ الكامؿ لجنابو العظيـ، ممتجئان إليو، طالبان منػو العػكف كالمػدد، ثػ

مسػتعاف، إن و لم ا حمدى كأثنى، كمٌجد، كاعترؼ بالعبكدية، ناسب أف يستشرؼ لمطمب مف ذلؾ الػرب ال
اَط اُدْسَتِؼقمَ ]فيقكؿ:  َ  .(ّ) [ٔالفاتحة:] [اْهِ َكو افِّصِّ

 المنا ب   ب ن اآل   وفا م يا: (ج
ًٓ ِمررَن اَّللِ َواَّللُ َظِزيررٌز مثػاؿ ذلػػؾ قكلػػو تعػػالى:  َسررَبو َكَؽررو ـَ اَم َجررَزاًء بِرراَم  رروِرَؿُي َؾرروْؿَطُعوا َأْيررِ َزُ رروِرُق َوافسَّ ]َوافسَّ

، كتتضػػػػح مناسػػػػبة فاصػػػػمة ىػػػػذه اآليػػػػة لمضػػػػمكنيا فػػػػي قصػػػػة األعرابػػػػي مػػػػع [ّٖالمائػػػػدة:] َحؽِررررقٌم[
ال تي يكردىا بعض المفسريف عند تفسير آيػة السػرقة، كىػي: )أف  األصػمعي قػاؿ قػرأت:  (ْ)األصمعي

لػػػ نكػػػاال مػػػف اهلل كاهلل غفػػػكر رحػػػيـ(،)كالسػػػارؽ كالسػػػارقة فػػػاقطعكا أيػػػدييما جػػػزاء بمػػػا كسػػػبا  ى جنبػػػي كا 
  قمػػت: كػػالـ اهلل، قػػاؿ: أعػػد، فأعػػدت كاهلل غفػػكر رحػػيـ فقػػاؿ: لػػيس ىػػذا مػػف ىػػذاأعرابػػي فقػػاؿ: كػػالـ 

                                      

 . ِّٗص ُ( انظر: في ظالؿ القرآف، سيد قطب، جُ)
 .ٕٔانظر: مباحث في التفسير المكضكعي، ص( ِ)
 .ُٕص ُ( انظر: نىٍظـ الد رر، جّ)
األصػػمعي: عبػػد الممػػؾ بػػف قريػػب بػػف عمػػي بػػف أصػػمع البػػاىمي، أبػػك سػػعيد األصػػمعي، أحػػد أئمػػة العمػػـ بالمغػػة ( ْ)

 .ُِٔص ْ. األعالـ، جىػُِٔنة كالشعر كالبمداف. كمكلده ككفاتو في البصرة س
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  فقمػػت لػػو: أتقػػرأ القػػرآف كػػالـ اهلل  فتنبيػػت فقمػػت: )كاهلل عزيػػز حكػػيـ(، فقػػاؿ: أصػػبت ىػػذا كػػالـ اهلل،
  فقػػاؿ: يػػا ىػػذا عػػز فحكػػـ فقطػػع، كلػػك غفػػر كرحػػـ لمػػا ال، قمػػت: فمػػف أيػػف عممػػت أنػػي أخطػػأتقػػاؿ: 
 .(ُ)قطع (

 
 و  ضمن  ق امًا منيا: ،ن ًا: المنا بات  ب ن ال ُّور  ناث
 المنا ب   ب ن  ول ال ُّورة وخا م  ما قبميا: ( 

ْم  مثاؿ ذلؾ في آخر سكرة األحقاؼ قاؿ تعالى: َٓ َتْسَتْعِجْل ََلُ ُشِل َو اَم َصَزَ ُأوفُو افَعْزِم ِمَن افرُّ ـَ ]َؾوْصِزْ 

ُْم َيْوَم َيَرْوَن َمو يُ  َلَّنَّ َّٓ افَؼْوُم افَػوِشُؼوَن[ـَ َّٓ َشوَظًي ِمْن ََّنَوٍر َباَلٌغ َؾَفْل ُزَْؾُك إِ
 ،[ّٓاألحقاؼ:] وَظُ وَن مَلْ َيْؾَبُثوا إِ

ْم[ كفي أك ؿ سكرة محمد التي تمييا قاؿ تعالى: وا َظْن َشبِقِل اَّللِ َأَضلَّ َأْظاَمََلُ َػُروا َوَص ُّ ـَ  ]افَِّذيَن 
 .(ِ)اسقكف ىـ ال ذيف كفركا كصد كا عف سبيؿ اهللفالقـك الف، [ُمحمد:]
 المنا ب   ب ن مضمون كل  ورة لما قبميا: (ب
كمف كجكه المناسبات بيف السكر أف ينظر إلى مضمكف كؿ سكرة كمضمكف ما قبميا كمف أمثمة  

فاتحة دعاء مناسبة سكرة البقرة لفاتحة الكتاب، فإف  البقرة تفصيؿ لمجمؿ الفاتحة، ففي سكرة ال ذلؾ:
اَط اُدْستَِؼقَم[  الذيف خصكا اهلل بالعبادة كاالستقامة، في قكليـ: َ كصراطو  ،[ٔالفاتحة:]]اْهِ َكو افِّصِّ

َٓ َرْيَى ؾِقِه ُهً ى فِْؾُؿتَِّؼَغ[  المستقيـ ىك كتابو العزيز، لذلؾ قاؿ في أك ؿ سكرة البقرة  ]َذفَِك افؽَِتوُب 
لٌصراط المستقيـ، كذىكىر في سكرة الفاتحة الط كائؼ الثالثة كىـ: ال ذيف أنعـ فاتبعكه فإن و ا، [ِالبقرة:]

اٌليف، كفي سكرة البقرة أشار إلى شئكف ىذه الط كائؼ الث الثة  اهلل عمييـ، كالمغضكب عمييـ، كالض 
باءكا بغضبو فذكىر ال ذيف عمى ىدل مف رٌبيـ، كذكىر ال ذيف اشتركا الض اللة باليدل، كذكىر ال ذيف 

 .(ّ)مف اهلل
 المنا ب   ب ن خا م ي ال ُّور  ن:  (ج

ـي سػػػكرة الفاتحػػػة بالػػػدعاء لممػػػؤمنيف بػػػأف ال يسػػػمؾ بيػػػـ طريػػػؽ المغضػػػكب عمػػػييـ كال  مثػػػاؿ ذلػػػؾ خػػػت
تمػػػٍت سػػػكرة البقػػػرة بالػػػدعاء بػػػأف ال يسػػػمؾ بيػػػـ طػػػريقيـ فػػػي المؤاخػػػذة بالخطػػػأ  ػػػاٌليف إجمػػػاالن، كخي الض 

مػػا ال طاقػػة ليػػـ بػػو تفضػػيالن، كتضػػمف آخرىػػا أيضػػان اإلشػػارة إلػػى طريػػؽ كالنسػػياف، كحمػػؿ اإلصػػر ك 
ُشررؾِِه[المغضػػكب عمػػييـ كالضػػاليف بقكلػػو تعػػالى:  ررن رُّ ُق َبررْغَ َأَحررٍ  مِّ فتآخػػت  ،[ِٖٓالبقػػرة:] ]َٓ ُكَػرررِّ

 .(ْ)الس كرتاف كتشابيتا في المقطع

                                      
 . ّْٓص ِزاد المسير، ابف الجكزم، ج (ُ)
 . ِٖ( انظر: مباحث في الت فسير المكضكعي، صِ)
 . ْٖ( انظر: المرجع الس ابؽ، صّ)
 . َٕ، ْٔ( انظر: تناسؽ الد رر في تناسب الس كىر، جالؿ الديف السيكطي، صْ)



 
انــي

َّ
 ادلبحــث الث

 
 الفىاصل يف القرآى الكرين

 
ىُةىمطالب:وفوـهىثالث

ى
 : تعريؼ الفاصمة لغةن كاصطالحان. المطمب األك ؿ
 : طريؽ معرفة الفكاصؿ في القرآف الكريـ.المطمب الث اني
 : عالقة الفاصمة بما قبميا.المطمب الث الث
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اني 
َّ
 ادلبحث الث

 الفىاصـل يف القـرآى الكريـن
ىوفوهىثالثةىمطالب:

ل:  عر ف الفا م  لغً  و   ا ط حًا: المطمب األو 
  (2) مف الفعؿ )فصؿ( كجمعيا )فكاصؿ(، مؤنث )الفاصؿ(. و اًل: الفا م  لغً : 

ػػؿ بينىييمػػا يىٍفًصػػؿ فٍصػػالن فاٍنفىصػػؿ، كالفىٍصػػؿي : "(3)قػػاؿ ابػػف ًسػػيدىه الفىٍصػػؿ الحػػاجزي بػػيف الشػػيئيف، فصى
ٍفًصػػػػؿي كػػػػ ػػػػدً كالمى سى ٍمتىقىػػػػى عٍظمػػػػٍيف مػػػػف الجى زىةي التػػػػي ؿ مي ػػػػرى تىٍيًف فػػػػي ، كالفاًصػػػػمةي الخى زى ػػػػرى تىٍفصػػػػًؿ بػػػػيف الخى

."    ( ّ)النٍّظاـً
ػػٍذرة أك  : إذا كػػاف نظمػػو ميفصػػالن بػػأف يجعػػؿ بػػيف كػػؿ لؤلػػؤتيف مرجانػػة أك شى ػػمتي الكشػػاحى كيقػػاؿ فىص 

 (ْ)جكىرة تفصؿ بيف اثنتيف مف لكف كاحد.

 

 ثان ًا: الفا م  ا ط حًا: 
 ة:حديثا في المعنى االصطالحي لمفاصماختمؼ العمماء قديما ك 

 فمن  عر فات العمماء ال  امى: 
ػػا الفاصػػمة فيػػي الكػػالـ  (ٓ)عر فيػػا أبػػك عمػػرك الػػداني  -ُ بقكلػػو: "ىػػي كممػػة آخػػر الجممػػة، كقػػاؿ: أم 

ككػػذلؾ الفكاصػػؿ يكػػف المنفصػؿ ممػػا بعػػده، كالكػػالـ المنفصػػؿ قػػد يكػػكف رأس آيػػة، كغيػػر رأس، 
فالفاصمة تعـ النكعيف،  رؤكس آم كغيرىا، ككؿ رأس آية فاصمة، كليس كؿ فاصمة رأس آية،

  . (ٔ) "كتجمع الضربيف

                                      

 . ٖٓٓ( انظر: المنجد في المغة، صُ)
؛ كػاف إمامػان فػي المغػة كالعربيػة حافظػان يالحافظ أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ المعركؼ بابف سػيده المرسػك ى( ِ)

فػي شػرح الحماسػة كغيػر ذلػؾ  األنيػؽك  ،المخصػص فػي المغػةك المحكػـ فػي المغػة،  كلو مصػنفات عديػدة منيػا:ليما 
)انظػػر:  ، كعمػره سػػتكف سػنة.قْٖٓ ككػاف ضػػريران، تػكفي بحضػرة دانيػػة ربيػع اآلخػػر سػنة، مػف المصػنفات النافعػػة

 ( ِّٔص ْاألعالـ، ج
 . ِّٗص ٖ( الميحكـ كالمحيط األعظـ، جّ)
 . ُّٗص ُِ( تيذيب الم غة، ألبي منصكر محمد بف أحمد األزىرم، جْ)
( ىك اإلماـ عثماف بف سعيد، أبك عمرك الداني، مف أئمة القراءة، لو مصنفات منيا التيسػير فػي مػذاىب القػراء ٓ)

 .ٕٓص ِىػ، انظر: شذرات الذىب، عبد الحي العىكرم الحنبمي، جِِْعة، تكفي سنة السب
 . ِّ( التيسير في مذاىب القر اء الس بعة، ألبي عمرك الداني صٔ)



 01 

بقكلػو: "الفكاصػؿ حػػركؼ متشػاكمة فػي المقػاطع تكجػب حسػف إفيػػاـ  (ُ)عر فيػا اإلمػاـ الر م ػاني ك  -ِ
فيك يؤكد عمى دكر الفاصمة في المعنىى، باإلضافة إلى دكرىا في اإليقاع المتكلػد  (ِ) المعاني"

 مف المقاطع المتشاكمة. 

 .(ّ)ركشي بقكلو: "ىي كممة آخر اآلية، كقافية الشعر كقرينة السجع"كعر فيا الز   -ّ

رقاني أن يا: "طائفة ذات مطمع كمقطع مندرجة في سكرة مف القرآف الكريـ" -ْ  .(ْ) كعر فيا الز 
 ومن  عر فات العمماء المح ث ن:

ختمػت بػو  عر فيا الدكتكر فضؿ حسف عباس بقكلو: "يقصد بالفاصمة القرآنية ذلػؾ المفػظ الػذم -2
اآليػػػة، فكمػػػا سػػػم كا مػػػا خػػػتـ بػػػو بيػػػت الشػػػعر قافيػػػة، أطمقػػػكا عمػػػى مػػػا ختمػػػت بػػػو اآليػػػة الكريمػػػة 

  (ٓ)فاصمة".
كعرفيػػا الشػػيخ منػػاع القطػػاف بقكلػػو: "كنعنػػي بالفاصػػمة الكػػالـ المنفصػػؿ ممػػا بعػػده، كقػػد يكػػكف  -ِ

ألف الكػالـ رأس آية كقد ال يككف، كتقػع الفاصػمة عنػد نيايػة المقطػع الخطػابي، كسػميت بػذلؾ 
 (ٔ)ينفصؿ عندىا".

 
رقػػاني أن يػػا:  كال ػػذم يميػػؿ إليػػو الباحػػث فػػي معنػػى الفاصػػمة القرآنيػػة اصػػطالحا ىػػك مػػا ذىػػب إليػػو الز 

كذلػػؾ أن ػػو لػػيس بالضػػركرة أف  (ٕ)"طائفػػة ذات مطمػػع كمقطػػع مندرجػػة فػػي سػػكرة مػػف القػػرآف الكػػريـ".
 آية. تككف لكؿ آية فاصمة، فيناؾ فاصمة قد تككف ألكثر مف 

                                      

ىػػ، نحػكم مػتكمـ، أصػكلي، مفسػر، تػكفي سػنة ِٔٗ( ىك اإلماـ أبك الحسف عمي بف عيسػى الرمػاني، كلػد سػنة ُ)
 . ِٖٔص ٕ، لعمر كحالة، جىػ، انظر: معجـ المؤلفيفّْٖ

 . ُٗص ،ضمف ثالث رسائؿ في إعجاز القرآف ( الن كىت في إعجاز القرآف، عمي بف عيسى الرماني،ِ)
 . ّٓص ُ( البرىاف في عمـك القرآف، جّ)

 .ّّٗص ُمناىؿ العرفاف في عمـك القرآف، ج (ْ)
سناء فضؿ عب اس، صٓ)  .ِِٓ( إعجاز القرآف الكريـ، لفضؿ حسف عب اس كى
 .ُّٓ( مباحث في عمـك القرآف، صٔ)

 . ّّٗص ُمناىؿ العرفاف، ج (ٕ)
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 المطمب الث اني: طر ق معرف  الفوا ل في ال ر ن الكر م: 
  (ُ)ذىكر الس يكطي أف  لمعرفة الفكاصؿ في القرآف الكريـ طريقيف: تكقيفي، كقياسي.

  واًل: الطر ق ال  وق في: 
 بتحديد رؤكس اآلم في السكر.  كىك ما ثبت عف النبي 

بسػـ ) :كػاف إذا قػرأ قىط ػع قراءتػو آيػة آيػة، يقػكؿ هلل أف رسػكؿ ا عػف أـ سػممة كدليمو: ما ركم 
 .(ِ) (ثـ يقؼ، )الحمد هلل رب العالميف( ثـ يقؼ، )الرحمف الرحيـ( ثـ يقؼ... (اهلل الرحمف الرحيـ

نمػػا كانػت قراءتػػو  فػالنبي  كػذلؾ لػػيعمـ النػاس رؤكس اآليػػات، فمػػا  كػػاف يقػؼ عمػػى كػؿ آيػػة، كا 
كمػا كقػؼ  أن و ليس بفاصػمة، ا أن و فاصمة، كما كصمو دائمان تحققنادائمان تحققن كقؼ عميو النبي 

 مرة ككصمو مرة أخرل فيحتمؿ الكقؼ عميو ثالثة أمكر:  عميو النبي 
 أف يككف الكقؼ لتعريؼ الفاصمة.  -ُ
 أف يككف الكقؼ تعريفان لمكقؼ التاـ.  -ِ
 أٍف يككف الكقؼ لالستراحة.   -ّ

 كاحتمؿ الكصؿ لو:
 ده ليس فاصمة.أف ما كصمو بما بع -ُ
   (ّ)أك فاصمة ككصميا لتقدـ بيانيا. -ِ

 
 ثان ًا: الطر ق ال  ا ي:

كىػػك مػػا ألحػػؽ مػػف المحتمػػؿ غيػػر المنصػػكص عميػػو بالمنصػػكص كالمناسػػب، كال محػػذكر فػػي ذلػػؾ 
نما غايتو أنو محؿ فصؿ أك كصؿ.     (5) ألنو ال زيادة فيو كال نقصاف، كا 

 ا ل بال  اس وىي:ول   ذكر العمماء بعض الطرق لمعرف  الفو 
 م اواة اآل   بما قبميا وما بع ىا طواًل وق رًا: (2

عندما تتبع العمماء اآليات كاستقرءكا الفكاصؿ في السكر طكيميا كقصيرىا كجدكا أف  اآليات 
، ككذلؾ لـ تأت القصار إال في أقصر  الطكاؿ لـ تأت إال في السكر الطكاؿ عمى مقدار متساكو

                                      

 ُ، لفضػؿ حسػف عبػاس، ج"إتقاف البرىاف فػي عمػـك القػرآفك" ِٖٔص ِ، ج"اإلتقاف في عمـك القرآف"( انظر: ُ)
 . َْْ،ُْْص

 انيصححو األلب ِِٕٗ، باب في فاتحة الكتاب، ح( سينف الٌترمذم، كتاب القراءات عف رسكؿ اهلل ِ)
 . ِٗٔ، ِٖٔص ِ( انظر: اإلتقاف في عمـك القرآف، جّ)
 .ِْٓ( انظر: أصكؿ الفقو، ألبي زىرة، صْ)
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لمعرفة الفاصمة، كىك مساكاتيا لما قبميا كما بعدىا في الطكؿ كالقصر،  السكر، كاستنبطكا أصالن 
اَم َيْستَِجقُى افَِّذيَن َيْسَؿُعوَن[فمذا لـ يعدكا قكلو تعالى:    [ّٔاألنعاـ:] ]إِكَّ

و بُِغُروٍر[كقكلو تعالى:  ُُهَ َّٓ لعدـ مساكاتيا في الطكؿ لمسكرة التي ىي فييا،  ،[22إظراف:] ]َؾَ 
، فيبقى أف ىذا الحكـ الثابت باالستقراء ال يشمؿ الكؿ، [ُِالمد ثر:] [َكظَرَ  ُثمَّ ] كلو تعالى:كعدكا ق

فالغالب أف آيات السكر الطكاؿ طكيمة، كآيات السكر القصار قصيرة، كقد يككف األمر عمى 
 . (ُ) خالؼ ذلؾ تبعان لمتكقيؼ

 ألخ ر منيا  و ف ما قبمو: مشاكم  الفا م  لغ رىا مما ىو معيا في ال ورة في الحرف ا (3
كذلؾ أف كؿ آية جاءت في القرآف فإنما تعتبر فاصمتيا بآخر حرؼ فييا بحيث تككف مشػاكمة لمػا 

رررر *ُؿررررْل ُهررررَو اَّللَُّ َأَحررررٌ  ]قبميػػػا كمػػػا بعػػػػدىا فػػػي الحػػػرؼ األخيػػػػر نحػػػك قكلػػػو تعػػػػالى:   َؿُ [اَّللَُّ افصَّ

ك )يؤمنكف( فإف العبرة تككف بالمشاكمة فإذا كاف قبؿ الحرؼ األخير حرؼ مد نح  [ِ-ُ]اإلخالص:
 فيو مع اعتبار المساكاة في الكزف.

كأمػػا مػػا يقػػاس بمػػا قبػػؿ الحػػرؼ األخيػػر فنحػػك: عظػػيـ، ككػػريـ، كقػػريش، ألف حػػرؼ المػػد الزائػػد قبػػؿ 
الحرؼ المتحرؾ ىك الفاصمة في اصطالح ىذا العمـ، فإف لـ يكف مشاكالن لما قبمو كلمػا بعػده مػف 

: لػـ يكػف رأس آيػة فػي سػكرة رؤكس آياتيػا مبنيػة عمػى ساكيان لو فػي الزنػة كالبنيػةكال مرؤكس اآلم 
َٓ ]مػػا ذكػػر؛ إال مػػا كرد بػػو الػػنص، كلػػذلؾ انعقػػد إجمػػاع العػػاديف عمػػى تػػرؾ عػػد قكلػػو تعػػالى:  َو

ُبونَ  َؽُي اُدَؼرَّ
( كىما لعدـ مشاكمتو لطرفيو، ألف ما قبمو )ككيال( كما بعده )جميعا [ُِٕالنساء:] [اَداَلئِ

  (ِ)مبنياف عمى األلؼ كىك مبني عمى الكاك.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      

 . ّّ-ِّ( انظر: بشير اليسر شرح ناظمة الزىر في عمـ الفكاصؿ، لمشاطبي، صُ)
 . )بتصرؼ( ّٔ-ّّالمرجع السابؽ، ص( ِ)
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  :لمطمب الث الث: ع ق  الفا م  بما قبمياا
لمفاصمة عالقة كثيقة بمػا قبميػا مػف الػنص القرآنػي فػي اآليػة، كقػد يشػير سػياؽ اآليػة إلػى فاصػمتيا 

 إشارة لفظية جمية، كقد يظير ذلؾ بعد بحث كتأمؿ. 
الفاصػمة بمػا قبميػا تنحصػر فػي أربعػة أشػياء ىػي: التمكػيف، كالتصػدير،  عالقةكذكر الزركشي أف 
 كالتكشيح، كاإليغاؿ.

 
 :  واًل: ال مك ن

ىك أف يميد لمفاصمة قبميا تمييدان تأتي بو الفاصمة ممكنة في مكانيا، مستقرة في قرارىا، مطمئنة "
تعمقػان تامػان، بحيػث لػك طرحػت في مكضعيا، غير نػافرة كال قمقػة، متعمقػان معناىػا بمعنػى الكػالـ كمػو 

 .(ُ) الفاصمة جانبان الختؿ المعنى كاضطرب الفيـ"
وَن اَّللُ َؿوِ كقكلو تعالى:  ـَ َػى اَّللُ اُدْمِمـَِغ افِؼَتوَل َو ـَ ا َو ْ َيـَوُفوا َخْرً َػُروا بَِغْقظِِفْم مَل ـَ و ]َوَردَّ اَّللُ افَِّذيَن  يا

 .[ِٓاألحزاب:] َظِزيًزا[
اقتصػػر فيػػو عمػػى قكلػػو )ككفػػى اهلل المػػؤمنيف القتػػاؿ( ألكىػػـ ذلػػؾ بعػػض الضػػعفاء فػػإف الكػػالـ لػػك 

مكافقة الكفار في اعتقادىـ أف الريح التػي حػدثت كانػت سػبب رجػكعيـ إلػى ديػارىـ، كلػـ يبمغػكا مػا 
أرادكا، كأف ذلػػػػؾ أمػػػػره اتفػػػػاقي، فػػػػأخبر سػػػػبحانو فػػػػي فاصػػػػمة اآليػػػػة عػػػػف نفسػػػػو بػػػػالقكة كالعػػػػزة لػػػػيعمـ 

يمانػػان مػػع أنػػو الغالػػب الممتنػػع، كأف حزبػػو كػػذلؾ، كأف الػػريح التػػي ىبػػت المػػؤمنيف، كيزيػػد ىـ يقينػػان كا 
ليست اتفاقان، بؿ ىي مف إرسالو سبحانو عمى أعدائو كعادتو، كأنػو ينػكع النصػر لممػؤمنيف ليزيػدىـ 

ر، إيمانان كينصرىـ مرةن بالقتػاؿ كيػكـ بػدر، كتػارةن بػالريح كيػكـ األحػزاب، كتػارةن بالرعػب كبنػي النضػي
 كطكران ينصر عمييـ كيكـ أيحد، أك تعريفان ليـ أف الكثرة ال تغني شيئان كأف النصػر مػف عنػد اهلل 

 كيـك حنيف. 
 

 ثان ًا: ال    ر:
. كقكلو (ِ) "كىك أف يتقدـ لفظة الفاصمة بمادتيا في أكؿ صدر اآلية، أك في أثنائيا، أك في آخرىا"

ْم ُموَشى َوْيَؾُؽْم تعالى:  ِذًبو َؾُقْسِحَتُؽْم بَِعَذاٍب َوَؿْ  َخوَب َمِن اْؾَسَى[]َؿوَل ََلُ ـَ وا َظَذ اَّللِ   َٓ َتْػَسُ

 . كممة )افترل( فاصمة اآلية، تكافقت مع كمماتيا كىي )تفتركا(.[ُٔطو:]
 

                                      

 . ٕٗص ُ( البرىاف في عمـك القرآف، جُ)
 . ْٗص ُ( المرجع السابؽ، جِ)
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 : ثالثًا: ال وش ح
 . (ُ) "كىك أف يرد في اآلية معنى يشير إلى الفاصمة حتى تعرؼ منو قبؿ قراءتيا"

لتكشػػيح بػػذلؾ لكػػكف نفػػس الكػػالـ يػػدؿ عمػػى آخػػره، نػػز ؿ المعنػػى منزلػػة الكشػػاح، كنػػز ؿ أكؿ كسػػمي ا
، المذيف يجكؿ عمييما الكشاح، كليذا قيؿ فيػو: إف الفاصػمة (ّ)كالكشح (ِ)الكالـ كآخره منزلة العاتؽ

 تعمـ قبؿ ذكرىا. 
ْقرُل َكْسرَؾُ  ] : الميطًمع، ألف صدره مطمع في عجػزه. كقكلػو تعػالى:(ْ)كسماه ابف ككيع رُم افؾَّ َوآَيرٌي ََلُ

فإنػو مػف كػاف حافظػان ليػذه السػكرة متيقظػان إلػى أف مقػاطع  ،[ّٕ]يػس: [ِمـُْه افـََّفروَر َؾرنَِذا ُهرْم ُمْظؾُِؿرونَ 
فكاصػػميا النػػكف المردفػػة، كسػػمع فػػي صػػدر ىػػذه اآليػػة )كآيػػة ليػػـ الميػػؿ نسػػمخ مػػف النيػػار(، عمػػـ أف 

 لنيار عف ليمو أظمـ مادامت تمؾ الحاؿ.الفاصمة )مظممكف(، فإف مف انسمخ ا
كالفرؽ بيف التصدير كالتكشيح: أنو إف كاف تقدـ لفظ الفاصمة بعينػو فػي أكؿ اآليػة سػمي تصػديران، 

ف كاف في أثناء الصدر سمي تكشيحان، كداللة التصدير لفظية بينما داللة التكشيح معنكية.   (ٓ)كا 
   

 رابعًا: ا  غال:
كسمي اإليغاؿ بذلؾ: ألف  (ٔ)نى تاـ كتأتي الفاصمة بزيادة في ذلؾ المعنى"."كىك أف ترد اآلية بمع

المتكمـ قػد تجػاكز المعنػى الػذم ىػك آخػذ فيػو كبمػل إلػى زيػادة عمػى الحػد، ييقػاؿ: أكغػؿ فػي األرض 
الفالنية، إذا بمل منتياىا، فيكذا المتكمـ إذا تـ معناه ثـ تعداه بزيادة فيو، فقد أكغػؿ، كقكلػو تعػالى: 

فػإف الكػالـ تػـ بقكلػو:   [َٓالمائػدة:] َؾُحْؽَم اجَلوِهؾِقَِّي َيْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اَّللِ ُحْؽاًم فَِؼْوٍم ُيوؿِـُروَن[]أَ 
احتاج إلى فاصمة تناسب القرينة األكلى، فممػا أتػى بيػا أفػاد معنػى  ثـ [َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اَّللِ ُحْؽاًم ]

   (ٕ)زائدان. 
 
 

                                      

 . ٓٗص ُ، جالبرىاف في عمـك القرآف( ُ)
 . ِٖٓص َُ( )العاتؽ(: ما بيف المنكب كالعنؽ. انظر: لساف العرب، جِ)
 . ٖٕٔص ِ( )الكشح(: الخصر. انظر: المرجع الس ابؽ، جّ)
( ىػػػك محمػػػد بػػػف خمػػػؼ بػػػف حيػػػاف بػػػف صػػػدقة، أبػػػك بكػػػر، الممقػػػب بككيػػػع، باحػػػث، عػػػالـ بالتػػػاريخ كالبمػػػداف، لػػػو ْ)

 . ُُْ،ُُٓص ٔفات منيا "أخبار القضاة كتكاريخيـ"، ك"الطريؽ"، تكفي ببغداد. انظر: األعالـ، جمصن
 .ٓٗص ُ( انظر: البرىاف في عمـك القرآف، جٓ)
 . ٔٗص ُ( المرجع السابؽ، جٔ)
 ، )بتصرؼ يسير(.ٖٗ-ٔٗص ُ، جالسابؽ المرجع (ٕ)



 
    الفصل األول

 
 تعريف عام بسىر جسء تبارك 

 
 

ىوفوهىأربعةىمباحثى:ى
 

  .الحاقة ( –القمـ –: تعريؼ عاـ بسكر ) الممؾالمبحث األكؿ
  .الجف ( –نكح –: تعريؼ عاـ بسكر ) المعارجالمبحث الثاني
  .القيامة ( –المدثر –: تعريؼ عاـ بسكر ) المزمؿالمبحث الثالث
  .المرسالت ( –) اإلنساف ي: تعريؼ عاـ بسكرتالمبحث الرابع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ادلبحث األول 

 
 احلاقت ( –القلن  –تعريف عام بسىر ) امللل  

 
ىووذتملىرلىىثالثةىمطالبى:ىىى

 
 .المطمب األك ؿ: سكرة الممؾ
 .المطمب الث اني: سكرة القمـ

 .المطمب الث الث: سكرة الحاقة
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 ادلبحث األول 
 احلاقت ( –القلن  –ىر ) امللل تعريف عام بس

ىوفوهىثالثةىمطالب:
 المطمب األول:  عر ف عام ب ورة الممك

  واًل: نزوليا وع     ا يا:
، كقػػػد اختيًمػػػؼ فػػػي عػػػدد آياتيػػػا: فػػػالجميكر عمػػػى أنيػػػا ثالثػػػكف آيػػػة، (ُ)ىػػػي سػػػكرة مكيػػػة باإلجمػػػاع

  (ِ)كالمكيكف عمى أنيا إحدل كثالثيف آية.
 

 ثان ًا:   م   ال ورة:
، كمنيػػا أسػػماء ال يكجػػد مػػا يػػدؿ  النبػػي كرد ليػػذه السػػكرة أسػػماء عديػػدة، منيػػا مػػا ىػػك ثابػػت عػػف

 كمف األسماء الثابتة ليذه السكرة ما يمي: (ّ)صراحة عمى تسميتيا بتمؾ األسماء،
]َتَبوَرَك الميٍمؾ: كىك االسـ الشائع كالمشيكر في المصاحؼ، كذلؾ ألنيا افتتحت بقكلو تعػالى  -ُ

ٍء َؿِ يٌر[افَِّذي  لِّ َرْ ـُ ، كقد ترجـ الترمذم ليا بػ )بػاب مػا جػاء فػي [ُالممؾ:] بَِقِ ِه اُدْؾُك َوُهَو َظَذ 
ف ليا في كتاب التفسير(ْ)فضؿ سكرة الميٍمؾ(  ، ككذلؾ البخارم عنكى

(ٓ). 
ٍمػػؾ": حيػػث سػماىا النبػػي -ِ  بػػأكؿ جممػة فػػي السػػكرة، فعػف أبػػي ىريػػرة   "تبػارؾ الػػذم بيػده المي

ًفػر لػو كىػي سػكرة إقػاؿ: ) لنبػي عػف ا ف سػكرة مػف القػرآف ثالثػكف آيػة شػفعت لرجػؿ حتػى غي
تبارؾ الذم بيده الميٍمؾ(
(ٔ). 

ٍمػػػؾ": حيػػػث سػػػميت السػػػكرة بمجمػػػكع المفظػػػيف الػػػكاقعيف فػػػي أكليػػػا مػػػع اختصػػػار مػػػا  -ّ "تبػػػارؾى المي
قبػرو  قاؿ لو: ضػربتي خبػائي عمػى  النبي أٌف رجالن مف أصحاب بينيما، فعف ابف عباس 

                                      

 .َُِص ْ( انظر: الكشاؼ، لمزمخشرم، جُ)
 .ِّْكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز، الفيركز أبادم، ص( انظر: بصائر ذِ)
 . ٕ، ٔص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، الطاىر بف عاشكر، جّ)
 .ُْٔص ٓ( سنف الترمذم كتاب فضائؿ القراف باب ما جاء في فضؿ سكرة الممؾ، جْ)
 .ُٖٓص ٔ( صحيح البخارم كتاب تفسير القرآف، سكرة الممؾ، جٓ)
، قػػاؿ شػػعيب ٕٕٓٗرقػػـ  ّّٓص ُّاـ أحمػػد، مسػػند المكثػػريف مػػف الركايػػة، مسػػند أبػػك ىريػػرة، ج( مسػػند اإلمػػٔ)

 األرنؤكط: حسف لغيره.
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ٍمػػؾ، حتػػى ختميػػا، فقػػاؿ : ىػػي كأنػػا ال أحسػػب أنػػو قبػػر، فػػإذا فيػػو إنسػػاف يقػػرأ سػػكرة تبػػارؾى المي
 .(ُ)المانعة ىي المنجية تنجيو مف عذاب القبر(

 
 ثالثًا: فضل ال ورة:

ال يناـ  قاؿ: كاف النبي  لـ يكف يناـ حتى يقرأىا، فعف جابر مف فضؿ السكرة أنو  -ُ
 (ِ).[ِ-ُالسجدة:] * َتـِْزيُل افؽَِتوِب[]امل حتى يقرأ تبارؾ ك 

أنػػو قػػاؿ: إف سػػكرة مػػف كتػػاب اهلل مػػا ىػػي إال  أنيػػا تشػػفع لقارئيػػا يػػـك القيامػػة، فعػػف النبػػي  -ِ
   (ّ)ثالثكف آية شفعت لرجؿ فأخرجتو يـك القيامة مف النار كأدخمتو الجنة كىي سكرة تبارؾ.

فػػي حػػديث ابػػف عبػػاس  صػػفيا أنيػػا تنجػػي صػػاحبيا مػػف عػػذاب القبػػر كتمنعػػو عنػػو، كمػػا ك  -ّ
 السابؽ الذكر كالذم جاء فيو )ىي المنجية المانعة(.

 
 رابعًا: محور ال ورة، و برز م ا  ىا:

كقدرتػو المطمقػة، حيػث جػاءت  -تعػالى -تدكر ىػذه السػكرة حػكؿ محػكر كاحػد كىػك حقيقػة ممػؾ اهلل
، كيتفػرع حقيقػة ىػذا المحػكرت إلثبػات كبيػاف اآلية األكلى تقرر ىذا المحكر فيما جاءت بقيػة اآليػا

مف ىذا المحكر بقية مقاصد السكرة، حيث جػاءت المقاصػد الفرعيػة إلثبػات كبيػاف حقيقػة ميٍمػؾ اهلل 
 تعالى كقدرتو المطمقة، كىذه المقاصد عمى النحك التالي:

 خمؽ المكت كالحياة، كاالبتالء بيما. -ُ
ُؽْم َأْحَسُن َظَؿاًل َوُهَو افَعِزيُز افَغُػوُر[]افَِّذي َخَؾَق اَدْوَت َواََلَقوَة فَِقْبؾُ قاؿ تعالى:  ْم َأيُّ ـُ   [ِالممؾ:] َو

 خمؽ السمكات كتزيينيا بمصابيح، كجعميا رجكمان لمشياطيف. -ِ
ْْحَِن ِمْن َتَػوُوٍت َؾوْرِجِع افَبَِّصَ َهْل َتررَ قػاؿ تعػالى:  ى ]افَِّذي َخَؾَق َشْبَع َشَؿَواٍت ضَِبوًؿو َمو َتَرى ِِف َخْؾِق افرَّ

  [ّالممؾ:] ِمْن ُؾُطوٍر[
ْم َظَذاَب افقاؿ تعػالى:  َقوضِِغ َوَأْظَتْ َكو ََلُ ْكَقو بَِؿَصوبِقَح َوَجَعْؾـَوَهو ُرُجوًمو فِؾشَّ اَمَء اف ُّ ـَّو افسَّ ِعِر[]َوَفَؼْ  َزيَّ  سَّ

 [ٓالممؾ:]

                                      

، قػػاؿ َِٖٗح  ُْٔ، صٓ( سػػنف الترمػػذم، أبػػكاب فضػػائؿ القػػرآف، بػػاب مػػا جػػاء فػػي فضػػؿ سػػكرة تبػػارؾ جُ)
 األلباني حديث ضعيؼ إال لفظة ىي المانعة.

 ، قاؿ األلباني: صحيح.َُِٗ، حُْْرم، باب ما يقكؿ إلى أكل إلى فراشو، ص( األدب المفرد لإلماـ البخاِ)
ـٍ ْٖٗ/صِ( مسػػػتدرؾ الحػػػاكـ النيسػػػابكرم كتػػػاب التفسػػػير جّ) لىػػػ ػػػًحيحي اإًلٍسػػػنىاًد كى ػػػًديثه صى . كقػػػاؿ الحػػػاكـ: ىىػػػذىا حى

ػػاه، كقػػاؿ األلبػػاني: حسػػف صػػحيح،  كتػػاب ضػػعيؼ الجػػامع الصػػغير ج رٍّجى عبػػد بػػف  ككرد فػػي مسػػند َِّ/صٗييخى
 .ُْْٓ/حُِْحميد ص
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  .كحاؿ أصحابيا جينـ كصؼ -ّ
وقاؿ تعالى:    [ٕالممؾ:] َصِفقًؼو َوِهَي َتُػوُر[ ]إَِذا ُأْفُؼوا ؾِقَفو َشِؿُعوا ََلَ

ْم َخَزَكُتَفو َأمَلْ َيْلتُِؽْم َكِذيٌر[ اَم ُأْفِؼَي ؾِقَفو َؾْوٌج َشَلََلُ ؾَّ ـُ   [ٖالممؾ:] ]َتَؽوُد ََتَقَُّز ِمَن افَغْقِظ 
ٍء إِنْ  َل اَّللُ ِمرْن َرْ ْبـَو َوُؿْؾـَو َمو َكرزَّ ـَّرو  ]َؿوُفوا َبَذ َؿْ  َجوَءَكو َكِذيٌر َؾَؽذَّ ـُ بِرٍر * َوَؿروُفوا َفرْو  ـَ َّٓ ِِف َضراَلٍل  َأْكرُتْم إِ

ِعرِ  َْصَحوِب افسَّ ِٕ ُؾوا بَِذْكبِِفْم َؾُسْحًؼو  ِعِر * َؾوْظَسَ ـَّو ِِف َأْصَحوِب افسَّ ـُ   [ُُ -ٗ الممؾ:] [َكْسَؿُع َأْو َكْعِؼُل َمو 
 عمـ اهلل بالسر كالجير. -ْ

وا َؿْوَفُؽمْ قاؿ تعالى:  ُ وِر[ ]َوَأرِسُّ ُه َظؾِقٌم بَِذاِت افصُّ   [ُّالممؾ:] َأِو اْجَفُروا بِِه إِكَّ
 جعؿ األرض ذلكالن لمبشر. -ٓ

ُؾوا ِمْن ِرْزؿِِه َوإَِفْقِه افـُُّشوُر[ ـُ ًٓ َؾوْمُشوا ِِف َمـَوـِبَِفو َو   [ُٓالممؾ:] ]ُهَو افَِّذي َجَعَل َفُؽُم إَْرَض َذُفو
 جزاء اهلل لممكذبيف األكليف. -ٔ

وَن َكؽِِر[تعالى:  قاؿ ـَ َب افَِّذيَن ِمْن َؿْبؾِِفْم َؾَؽْقَف  ذَّ ـَ   [ُٖالممؾ:] ]َوَفَؼْ  
 بخمقو. عناية اهلل  -ٕ

ُه بُِؽرلِّ َرْ قاؿ تعػالى:  ْْحَُن إِكَّ َّٓ افرَّ وٍت َوَيْؼبِْضَن َمو ُيْؿِسُؽُفنَّ إِ  ٍء َبِصرٌر[]َأَومَلْ َيَرْوا إَِػ افطَّْرِ َؾْوَؿُفْم َصوؾَّ
  [ُٗ}الممؾ:

 . اهلل بيدالرزؽ  -ٖ
وا ِِف ُظُتوٍّ َوُكُػوٍر[ ْن َهَذا افَِّذي َيْرُزُؿُؽْم إِْن َأْمَسَك ِرْزَؿُه َبْل جَلُّ   [ُِالممؾ:] ]َأمَّ

 خمؽ اإلنساف. -ٗ
ْؿَع َوإَْبَصوَر َوإَْؾئَِ َة َؿؾِقاًل َمو َتْشؽُ  ْم َوَجَعَل َفُؽُم افسَّ ـُ   [ِّالممؾ:] ُروَن[]ُؿْل ُهَو افَِّذي َأْكَشَل

 الذرء في األرض، كالحشر. -َُ
وَن[ َؼُ ْم ِِف إَْرِض َوإَِفْقِه ُُتْ ـُ  [ِْالممؾ:] ]ُؿْل ُهَو افَِّذي َذَرَأ

 اختصاص اهلل بعمـ اآلخرة. -ُُ
اَم افِعْؾرُم ِظـْرَ  اَّللِ وَ قاؿ تعالى:  ـُْتْم َصوِدؿَِغ * ُؿْل إِكَّ ـُ راَم َأَكرو َكرِذيٌر ُمبِرٌغ[]َوَيُؼوُفوَن َمَتى َهَذا افَوْظُ  إِْن   إِكَّ

  [ِٔ، ِٓالممؾ:]
 عذاب الكافريف.  -ُِ

ُظوَن * ُؿرْل َأَرَأْيرقاؿ تعػالى:  ـُْتْم بِِه َتر َّ ـُ َػُروا َوؿِقَل َهَذا افَِّذي  ـَ ًْ ُوُجوُه افَِّذيَن  ُتْم إِْن ]َؾَؾامَّ َرَأْوُه ُزْفَػًي ِشقَئ

ـَ    [ِٖ، ِٕالممؾ:] و َؾَؿْن ُُيُِر افَؽوؾِِريَن ِمْن َظَذاٍب َأفِقٍم[َأْهَؾَؽـَِي اَّللُ َوَمْن َمِعَي َأْو َرِْحَ
 (ُ)كختـ السكرة بذكر الماء الذم فيو الحياة، كبياف قدرة اهلل في الذىاب بو حيف يريد. -ُّ

ْم َؽْوًرا َؾَؿْن َيْلتِقُؽْم باَِمٍء َمِعٍغ[قاؿ تعالى:  ـُ   [َّالممؾ:] ]ُؿْل َأَرَأْيُتْم إِْن َأْصَبَح َموُؤ

                                      

 .ُّّٔص ٔفي ظالؿ القرآف، ج( ُ)
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  :لمطمب الثاني:  عر ف عام ب ورة ال مما
  واًل: نزوليا وع     ا يا:

، نزلػػت فػػي بدايػػة الػػدعكة المحمديػػة، حيػػث نػػزؿ معظميػػا فػػي الكليػػد بػػف (ُ)سػػكرة القمػػـ سػػكرةه مكيػػةه 
 (ّ)، كاتفؽ العاٌدكف عمى عد آياتيا اثنتيف كخمسيف آية.(ِ)المغيرة كأبي جيؿ

 

 ثان ًا:   م   ال ورة:
  (ْ)رت ىذه السكرة في المصاحؼ باسـ )القمـ( ككذلؾ في معظـ كتب التفاسير.اشتي -ُ
  (ٓ)كسميت في بعض التفاسير باسـ )ف كالقمـ(، كما ترجـ ليا البخارم بيذا االسـ.  -ِ
  (ٔ)كسماىا بعض المفسريف بسكرة )ف(، كترجـ ليا الترمذم بيذا االسـ.  -ّ

 
 ثالثًا: محور ال ورة، و برز م ا  ىا:

كاليدؼ األساسػي الػذم  .عما يالقيو مف أذل قكمو، كبيانان لشأنو  جاءت تسميةن لمنبي  السكرة
، كاتياميـ لو  النبي جاءت السكرة لتحقيقو إبطاؿ مطاعف المشركيف الذيف تطاكلكا عمى شخص

 (ٕ)بالجنكف.

ة كلتحقيػػػؽ ىػػػذا اليػػػدؼ العظػػػيـ الػػػذم جػػػاءت السػػػكرة إلبػػػرازه، تضػػػرب السػػػكرة المثػػػؿ لمشػػػركي مكػػػ
 بأصحاب الجنة، أم أنيـ سيصيبيـ ما أصاب ىؤالء مف العذاب إف أصركا عمى عنادىـ. 

 كقد تعرضت السكرة لما يمي:

مػػػػف  كضػػػػالؿ معانديػػػػو، كتثبيتيػػػػو فػػػػي الػػػػدنيا كاآلخػػػػرة، كىديػػػػو   النبػػػػي خمػػػػؽ إثبػػػػاتي كمػػػػاؿ -ُ
 .المشركيف عف سبيمو مف الحؽ كالرشاد

َْجرًرا َؽرْرَ َِمْـُروٍن * ]ن َوافَؼَؾِم َوَمو َيْسُطرُ قاؿ تعالى:  َٕ رَك بَِؿْجـُروٍن * َوإِنَّ َفرَك  ًَ بِـِْعَؿرِي َربِّ وَن * َمرو َأْكر

َك ُهَو َأْظَؾُم بَِؿْن  قُؽُم اَدْػُتوُن * إِنَّ َربَّ وَن * بَِليِّ َك َفَعذ ُخُؾٍق َظظِقٍم * َؾَسُتْبِِّصُ َوُيْبِِّصُ َضرلَّ َظرْن َشربِقؾِِه َوإِكَّ

 [ٕ-ُ] القمـ: وُدْفَتِ يَن[َوُهَو َأْظَؾُم بِ 

                                      

 .ُّٖص ٓ( انظر: المحرر الكجيز، ابف عطية األندلسي، جُ)
 .ِِٗص ُٖ( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، جِ)
 .َّٖص ُٗ( انظر: المباب في عمـك الكتاب، عمر بف عمي الدمشقي، جّ)
 .ٕٓص ِٗج( انظر: التحرير كالتنكير، ْ)
 .ُٗٓص ٔ( صحيح البخارم كتاب تفسير القرآف الكريـ سكرة ف كالقمـ، جٓ)
 .ِْْص ٓسنف الترمذم أبكاب تفسير القرآف باب كمف سكرة ف، ج( ٔ)
 .)بتصرؼ( ُّٓٔ-َّٓٔص ٔفي ظالؿ القرآف، ج (ٕ)
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 .عذابالذـ زعماء المشركيف، كتكعدىـ ب -ِ
روٍء ]قاؿ تعػالى:  روٍز َمشَّ ٍم َمِفرٍغ * َُهَّ رلَّ َحرالَّ ـُ َٓ ُتطِرْع  وا َفْو ُتْ ِهُن َؾُقْ ِهـُوَن * َو بَِغ * َودُّ َؾاَل ُتطِِع اُدَؽذِّ

روَن َذا َمروٍل َوَبـِرَغ * إَِذا ُترْتَذ َظَؾْقرِه َآَيوُتـَرو َؿروَل  بِـَِؿقٍم * َمـَّوٍع فِْؾَخْرِ ُمْعَتٍ  َأثِقٍم * ُظُتلٍّ  ـَ َبْعَ  َذفَِك َزكِقٍم * َأْن 

فَِغ * َشـَِسُؿُه َظَذ اخُلْرُضوِم[  [ُٔ-ٖ] القمـ: َأَشوضُِر إَوَّ

 ذلؾ عنيـ كأباد نعمتيـ. ضرب المثؿ بمف غرىـ ًعٌزىـ كثراؤىـ، فأزاؿ اهلل  -ّ
راَم َبَؾْوَكرو َأْصرَحوَب اجَل ]إِكَّ قاؿ تعػالى:  ـَ َٓ َيْسرَتْثـُوَن * ـَّرِي إِْذ َأْؿَسرُؿوا َفَقِّْصرو َبَؾْوَكروُهْم  ُمـََّفو ُمْصربِِحَغ * َو

ريِم * َؾَتـَروَدْوا ُمْصربِِحَغ * َأِن اْؽرُ و ِ وفِّصَّ ـَ  ًْ َك َوُهْم َكوئُِؿوَن * َؾَلْصرَبَح ٌف ِمْن َربِّ
ا َظرَذ َؾَطوَم َظَؾْقَفو َضوئِ

َٓ َيْ ُخَؾـََّفو افَقْوَم َظَؾْقُؽْم ِمْسؽِغٌ َح  ـُْتْم َصوِرِمَغ * َؾوْكَطَؾُؼوا َوُهْم َيَتَخوَؾُتوَن * َأْن  ـُ  * َوَؽَ ْوا َظَذ ْرثُِؽْم إِْن 

ُْروُمروَن * َؿروَل َأْوَشرطُ  َُ رو َفَضروفُّوَن * َبرْل َكْحرُن  َٓ َحْرٍد َؿوِدِريَن * َؾَؾرامَّ َرَأْوَهرو َؿروُفوا إِكَّ ُفْم َأمَلْ َأُؿرْل َفُؽرْم َفرْو

ـَّو َطودَِِغ * َؾَلْؿَبَل َبْعُضُفْم َظَذ َبْعٍض َيَتاَلَوُموَن * َؿوفُ  ـُ و  ـَو إِكَّ ـَّرو ُتَسبُِّحوَن * َؿوُفوا ُشْبَحوَن َربِّ ـُ رو  وا َيو َوْيَؾـَرو إِكَّ

و ا ِمـَْفو إِكَّ ـَو َأْن ُيْبِ َفـَو َخْرً رَزُ َفرْو  َضوِؽَغ * َظَسى َربُّ ـْ رَذفَِك افَعرَذاُب َوَفَعرَذاُب أَِخرَرِة َأ ـَ ـَو َراِؽُبروَن *  إَِػ َربِّ

وُكوا َيْعَؾُؿوَن[  [ّّ-ُٕ] القمـ: ـَ

اجتبػػػاىـ باإلسػػػالـ، كانتفػػػاء المسػػػاكاة بيػػػنيـ كبػػػيف  بيػػػاف حػػػاؿ المػػػؤمنيف المتقػػػيف، كأف اهلل  -ْ
 العصاة المجرميف.

ْقررَف إِنَّ فِْؾُؿتَِّؼررَغ ظِ ]قػاؿ تعػالى:  ـَ رروُدْجِرِمَغ * َمرو َفُؽررْم  ـَ ِررْم َجـَّروِت افـَِّعررقِم * َأَؾـَْجَعررُل اُدْسرؾِِؿَغ  ـْرَ  َرهِّ

وَن * َأْم َفُؽْم َأْياَمٌن َظَؾْقـَو ُ رَّ ُؽُؿوَن * َأْم َفُؽْم ـَِتوٌب ؾِقِه َتْ ُرُشوَن * إِنَّ َفُؽْم ؾِقِه َدَو ََتَ وَمرِي َبوفَِغرٌي إَِػ َيرْوِم افِؼقَ  َُتْ

ْم بَِذفَِك َزِظقٌم[ ُ ُؽُؿوَن * َشْؾُفْم َأزُّ  [َْ-ّْ] القمـ: إِنَّ َفُؽْم َدَو َُتْ

 بياف أف آلية المشركيف ال يغنكف عنيـ شيئان، ال في الدنيا كال في اآلخرة. -ٓ
وُكوا َصروِدؿَِغ * َيرْومَ قاؿ تعػالى:  ـَ وئِِفْم إِْن  ـَ وُء َؾْؾَقْلُتوا بُِؼَ ـَ ْم ُذَ ُيْؽَشرُف َظرْن َشروٍق َوُيرْ َظْوَن إَِػ  ]َأْم ََلُ

رُجوِد َوُهر روُكوا ُيرْ َظْوَن إَِػ افسُّ ـَ ُجوِد َؾاَل َيْسَتطِقُعوَن * َخوِصَعًي َأْبَصوُرُهْم َتْرَهُؼُفْم ِذفٌَّي َوَؿْ   ْم َشرودُِوَن[ افسُّ

 [ّْ-ُْالقمـ:]
كأنيـ ال معذرة ليـ فيما قابمكا كعىظى المشركيف بأف ما ىـ فيو مف النعمة استدراج جزاءى كيدىـ،  -ٔ

 .بو دعكة النبي
ْقِ يقاؿ تعػالى:  ـَ ْم إِنَّ  َٓ َيْعَؾُؿوَن * َوُأْمِع ََلُ  ٌُ  َشـَْسَتْ ِرُجُفْم ِمْن َحْق

ٌِ َذا اََلِ ي ُب ِهَ  ]َؾَذْرِِن َوَمْن ُيَؽذِّ

ْم َأْجًرا َؾُفْم ِمْن َمْغَرٍم ُمْثَؼُؾوَن * أَ   [ْٕ-ْْ] القمـ: ْم ِظـَْ ُهُم افَغْقُى َؾُفْم َيْؽُتُبوَن[َمتٌِغ * َأْم َتْسَلَُلُ

عميػو  بالصبر في تبميل الدعكة، كأف ال يضجر في ذلػؾ ضػجران عاتػب اهلل  أمر الرسكؿ  -ٕ
 .نبيو يكنس
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َٓ قاؿ تعالى:  َصروِحِى اَُلروِت إِْذ َكروَدى َوُهرَو َمْؽُظروٌم * َفرْو ـَ َٓ َتُؽرْن  َك َو ْؽِم َربِّ رُه ]َؾوْصِزْ َِلُ ـَ  َأْن َتَ اَر

َغ * َوإِْن َيَؽر روَِلِ رُه َؾَجَعَؾرُه ِمرَن افصَّ ِه َفـُبِرَذ بِروفَعَراِء َوُهرَو َمرْذُموٌم * َؾوْجَتَبروُه َربُّ َػرُروا كِْعَؿٌي ِمْن َربِّ ـَ وُد افَّرِذيَن 

ُه َدَْجـُ  َر َوَيُؼوُفوَن إِكَّ ـْ ٌر فِْؾَعوَدَِغ[َفُقْزفُِؼوَكَك بَِلْبَصوِرِهْم َدَّو َشِؿُعوا افذِّ ـْ َّٓ ِذ  [ِٓ-ْٖ]القمـ: وٌن * َوَمو ُهَو إِ

 

 :المطمب الثالث:  عر ف عام ب ورة الحاق 
  واًل: نزوليا وع     ا يا:

ىذه السكرة سكرةه مكيةه باالتفاؽ، نزلت في نياية العيد المكي، حيث نزلت في السنة الخامسػة قبػؿ 
سػكرة  سابعة كالسبعكف، حيث نزلت بعد سكرة تبػارؾ كقبػؿاليجرة، كتعد في ترتيب النزكؿ السكرة ال

 (ُ) ف آية.ك كخمس تافالمعارج، كعدد آياتيا اثن

 

 ثان ًا:   م   ال ورة:
اشتيرت ىذه السكرة في المصاحؼ ككتب السنف باسـ )الحاقة( ككػذلؾ فػي معظػـ كتػب التفاسػير، 

قبؿ أف أيٍسػمـ، فكجدتػو   قاؿ: )خرجت يكمان بمكة أتعرض لرسكؿ اهلل فعف عمر بف الخطاب 
ػػب مػػف تػػأليؼ  قػػد سػػبقني إلػػى المسػػجد الحػػراـ، فكقفػػت خمفػػو، فاسػػتفتح سػػكرة الحاقػػة، فجعمػػت أعجى

 ]َوَمو ُهَو بَِؼْوِل َصوِظٍر َؿؾِقاًل َمو ُتْمِمـُوَن[القرآف، فقمت: ىذا كاهلل شاعر، )أم قمت في خاطرم(، فقرأ 
َٓ بِ قمػػت: كػػاىف، فقػػرأ  [ُْالحاق ػػة:] ُروَن * َتـِْزيررٌل ِمررْن َربِّ افَعرروَدَِغ[]َو َـّ رروِهٍن َؿؾِررقاًل َمررو َتررَذ ـَ  َؼررْوِل 
 .(ِ)إلى آخر السكرة، فكقع اإًلسالـ في قمبي كؿ  مكقع( [ّْ - ِْالحاق ة:]

 
 ثالثًا: محور ال ورة، و برز م ا  ىا:

ذلػؾ مػف خػالؿ اليدؼ األساسي الذم جاءت السكرة لتحقيقو ىز مشػاعر المشػركيف كأحاسيسػيـ، ك 
ىد مػػػػف اليػػػػكؿ كالتقريػػػػع قػػػػرع الحػػػػس بالصػػػػكرة كالمشػػػػاىد الحيػػػػة المختمفػػػػة كالمتتاليػػػػة، ففػػػػي المشػػػػا

أف ىػذا  ..يا تمقي في الحس بكؿ قكة كعمػؽ إحساسػان كاحػدان لمعنػى كاحػدجممتالسكرة ب"ك كالصرامة، 
،  -أمػػػػر الػػػػديف كالعقيػػػػدة-األمػػػػر   فيػػػػو ال ىػػػػزؿ فيػػػػو، كال مجػػػػاؿجػػػػد كمػػػػو جػػػػد خػػػػالص حػػػػاـز جػػػػاـز
 .(ّ)"لميزؿ

                                      

 .َِٔص ْ( انظر: الكشاؼ، جُ)
، قػػػاؿ شػػػعيب َُٖح  ِّٔص ُر بػػػف الخطػػػاب ج( مسػػػند اإلمػػػاـ أحمػػػد، مسػػػند الخمفػػػاء الراشػػػديف مسػػػند عمػػػِ)

 األرنؤكط: إسناده ضعيؼ النقطاعو، شريح بف عبيد لـ ييدرؾ عمر.
 .ّْٕٔص ٔفي ظالؿ القرآف، ج (ّ)
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 يف، الذيف تطاكلكا عمػى شػخص النبػيىك الداللة عمى تماـ قدرتو تعالى في إنزاؿ العقكبة بالمكذبك 
 كاتيػػػاميـ لػػػو بػػػالجنكف، فالسػػػكرة جػػػاءت تسػػػميةن لمنبػػػي ،  بطػػػاؿ عمػػػا يالقيػػػو مػػػف أذل قكمػػػو، كا 

 مطاعف المشركيف فيو..

زه، تضػػػرب السػػػكرة المثػػػؿ لمشػػػركي مكػػػة كلتحقيػػػؽ ىػػػذا اليػػػدؼ العظػػػيـ الػػػذم جػػػاءت السػػػكرة إلبػػػرا
بأصػػػحاب الجنػػػة، أم أنيػػػـ سيصػػػيبيـ مػػػا أصػػػاب ىػػػؤالء مػػػف العػػػذاب إف أصػػػركا عمػػػى عنػػػادىـ، 

 كلتحقيؽ ىذا اليدؼ العظيـ تعرضت السكرة لما يمي:

 يـك القيامة، كتيديد المكذبيف بكقكعو. أىكاؿكصؼ بعض  -ُ
ُي * َوَمو أَ قاؿ تعالى:  ُي * َمو اََلوؿَّ ُي[]اََلوؿَّ  [ّ-ُالحاق ة:] ْدَراَك َمو اََلوؿَّ

، كأنكػػرت تػػذكير المشػػركيف كالمكػػذبيف بمػػا حػػؿ بػػاألمـ التػػي كػػذبت رسػػميا ،كأشػػركت بػػاهلل  -ِ
 كقكع يـك القيامة مف عذاب في الدنيا، ثـ عذاب اآلخرة.

رو َثُؿروُد َؾرُلْهؾُِؽوا بِ قػاؿ تعػالى:  ًْ َثُؿوُد َوَظوٌد بِوفَؼوِرَظرِي * َؾَلمَّ َب ذَّ ـَ رو َظروٌد َؾرُلْهؾُِؽوا بِرِريٍح ] وفطَّوِؽَقرِي * َوَأمَّ

لَ  ـَ َظى  ى افَؼْوَم ؾِقَفو ََصْ وٍم ُحُسوًمو َؾَسَ َرَهو َظَؾْقِفْم َشْبَع َفَقوٍل َوَثاَمكَِقَي َأيَّ  َظوتَِقٍي * َشخَّ
ََصٍ ُْم َأْظَجوُز َكْخرٍل ََصْ َّنَّ

ْم ِمْن َبوؿَِقٍي * َوَجو ِرْم َخوِوَيٍي * َؾَفْل َتَرى ََلُ َء ؾِْرَظْوُن َوَمْن َؿْبَؾُه َواُدْمَتِػَؽروُت بِوخَلوضَِئرِي * َؾَعَصرْوا َرُشروَل َرهِّ

 [َُ-ْالحاق ة:] َؾَلَخَذُهْم َأْخَذًة َرابَِقًي[
 عمى البشر إذ أبقى نكعيـ باإًلنجاء مف الطكفاف. التذكير بنعمة اهلل  -ّ

ْؾـَ قاؿ تعالى:  و َدَّو َضَغى اَدوُء َْحَ ْم ِِف اجَلوِرَيِي * فِـَْجَعَؾَفو َفُؽْم َتْذـَِرًة َوَتِعَقَفو ُأُذٌن َواِظَقٌي[]إِكَّ ـُ  –ُُالحاق ة:] و
ُِ]  
 كصؼ أىكاؿ مف الجزاء كتفاكت الناس يكمئذو فيو. -ْ

َتو دَ قاؿ تعالى:  َـّ ًِ إَْرُض َواجِلَبروُل َؾرُ  وِر َكْػَخٌي َواِحَ ٌة * َوُْحَِؾ رًي َواِحرَ ًة * َؾَقْوَمئِرٍذ ]َؾنَِذا ُكِػَ  ِِف افصُّ َـّ

ِؿرُل َظرْرَش  َفرو َوَمْ
اَمُء َؾِفَي َيْوَمئٍِذ َواِهَقٌي * َواَدَؾرُك َظرَذ َأْرَجوئِ  افسَّ

ًِ ًِ افَواؿَِعُي * َواْكَشؼَّ رَك َؾرْوَؿُفْم َوَؿَع َربِّ

َػى ِمـُْؽْم َخوؾَِقٌي *  َٓ ََتْ و َمْن ُأوِِتَ ـَِتوَبُه بَِقِؿقـِِه َؾَقُؼوُل َهوُؤُم اْؿَرُءوا ـَِتوبَِقرْه َيْوَمئٍِذ َثاَمكَِقٌي * َيْوَمئٍِذ ُتْعَرُضوَن  َؾَلمَّ

ًُ َأِنِّ ُماَلٍق ِحَسوبَِقْه[  [َِ –ُّ الحاق ة:] * إِِنِّ َطـَـْ
 .حاؿ الكافريف كعقابيـكصؼ  -ٓ

ْ قاؿ تعػالى:  و َمْن ُأوِِتَ ـَِتوَبُه بِِشاَمفِِه َؾَقُؼروُل َيرو َفْقَتـِري مَل َفْقَتَفرو  ُأوَت ـَِتوبَِقرْه * َومَلْ َأْدِر َمرو ِحَسروبَِقْه * َيرو ]َوَأمَّ

ًِ افَؼوِضَقَي * َمو َأْؽـَى َظـِّي َموفَِقْه * َهَؾَك َظـِّي ُشْؾَطوكَِقْه * ُخُذوُه َؾُغؾُّوُه * ُثرمَّ اجَلِحرقَم َصرؾُّ  وَك وُه * ُثرمَّ ِِف ـَ

َٓ َمُضُّ َظرَذ َضَعروِم ادِْسرؽِِغ * ِشْؾِسَؾٍي َذْرُظَفو َشْبُعوَن ِذَراًظو َؾوْش  َٓ ُيْمِمُن بِوَّللِ افَعظِقِم * َو وَن  ـَ ُؾُؽوُه * إِّكُه 

َّٓ ِمْن ِؽْسؾٍِغ[ َٓ َضَعوٌم إِ  [ّٔ – ِٓالحاق ة:] َؾَؾْقَس َفُه افَقْوَم َهوُهـَو َْحِقٌم * َو
 .القسـ بأف القرآف مف رسكؿو كريـ كليس بقكؿ شاعر كال كاىف-ٔ
رِريٍم * َوَمرو ُهرَو بَِؼرْوِل َصروِظٍر اؿ تعالى: ق ـَ ُه َفَؼْوُل َرُشوٍل  وَن * إِكَّ َٓ ُتْبِِّصُ وَن * َوَمو  ]َؾاَل ُأْؿِسُم باَِم ُتْبِِّصُ

ُروَن[ َـّ وِهٍن َؿؾِقاًل َمو َتَذ ـَ َٓ بَِؼْوِل   [ِْ – ّٖالحاق ة:] َؿؾِقاًل َمو ُتْمِمـُوَن * َو
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 يتقكؿ عميو. عف أف يقر مف تنزيو اهلل -ٕ
ََخْذَكو ِمـُْه بِوفَقِؿِغ * ُثمَّ َفَؼَطْعـَو ِمـُْه افَوتَِغ * َؾاَم قاؿ تعالى:  َٕ َل َظَؾْقـَو َبْعَض إََؿوِويِل *  ِمـُْؽْم  ]َوَفْو َتَؼوَّ

  [ْٕ –ْْالحاق ة:] ِمْن َأَحٍ  َظـُْه َحوِجِزيَن[
نذار المشركيف بتحقيؽ الكعيدتثبيت الرسكؿ -ٖ  الذم في القرآف. ، كا 

ٌة َظَذ افَؽوؾِ قاؿ تعالى:  ْْسَ ُه ََلَ بَِغ * َوإِكَّ و َفـَْعَؾُم َأنَّ ِمـُْؽْم ُمَؽذِّ ُه َفَتْذـَِرٌة فِْؾُؿتَِّؼَغ * َوإِكَّ ُه ِريَن * ]َوإِكَّ َوإِكَّ

قُّ افَقِؼِغ * ؾَ   [ِٓ – ْٖالحاق ة: ] َسبِّْح بِوْشِم َربَِّك افَعظِقِم[ََلَ



 
 الثاني  ادلبحث

 
 اجلي ( –ًىح  –تعريف عام بسىر ) املعارج  

 
 

ىووذتملىرلىىثالثةىمطالبى:ىىى
 

 .سكرة المعارج المطمب األك ؿ:
 .المطمب الث اني: سكرة نكح

 .سكرة الجف المطمب الث الث:
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 ادلبحث الثاني 
 اجلي ( –ًىح  –تعريف عام بسىر ) املعارج 

ىوفوهىثالثةىمطالب:
 المطمب األول :  عر ف عام ب ورة المعارج

  واًل: نزوليا وع     ا يا 
 ،القػػرآف امنػػة كالسػػبعكف فػػي تعػػداد نػػزكؿ سػػكر، كىػػي السػػكرة الث(ُ)ىػػذه السػػكرة سػػكرةه مكيػػةه باالتفػػاؽ

، كعدد آياتيا ىك أربعه كأربعكف آية(ِ)نزلت بعد سكرة الحاقة، كقبؿ سكرة النبأك 
(ّ). 

 
  :ةثان ًا:   م   ال ور 

)المعػػػارج(: حيػػػػث اشػػػػتيرت السػػػػكرة بيػػػػذا االسػػػػـ، كسػػػميت بػػػػو فػػػػي أغمػػػػب المصػػػػاحؼ ككتػػػػب  -ُ
 التفسير.

، كفػػػي صػػػحيح (ْ))سػػػأؿ سػػػائؿ(: سػػػميت بػػػذلؾ فػػػي بعػػػض كتػػػب التفسػػػير، كتفسػػػير ابػػػف كثيػػػر -ِ
 .(ٔ)، كفي بعض المصاحؼ(ٓ)البخارم

 
  :ثالثًا: محور ال ورة، و برز م ا  ىا

سكرة ىك تقرير حقيقة اآلخرة، كما فييا مف جزاء، كمػكازيف ىػذا المحكر الرئيس الذم تدكر حكلو ال
 كلتحقيؽ ىذه القضية الرئيسة تعرضت السكرة لمعديد مف المقاصد، نذكر منيا: (ٕ)الجزاء،

ثبػػػػػػػػػػػات ذلػػػػػػػػػػػؾ اليػػػػػػػػػػػكـ، ككصػػػػػػػػػػػؼ أىكالػػػػػػػػػػػو. -ُ  تيديػػػػػػػػػػػد الكػػػػػػػػػػػافريف بعػػػػػػػػػػػذاب يػػػػػػػػػػػكـ القيامػػػػػػػػػػػة، كا 
وؾِريَن َفرْقَس َفرُه َداؾِرٌع * ِمرَن اَّللِ ِذي اَدَعروِرِج * َتْعرُرُج ]َشَلَل َشوئٌِل بَِعرَذاٍب َواؿِرٍع * فِْؾَؽرقاؿ تعالى: 

ُر ا ََجِقاًل * إَِّنَّ وَن ِمْؼَ اُرُه ََخِْسَغ َأْفَف َشـٍَي * َؾوْصِزْ َصْزً ـَ وُح إَِفْقِه ِِف َيْوٍم  َؽُي َوافرُّ
ْم َيَرْوَكرُه َبِعقرً ا * اَداَلئِ

                                      

 
 .ِٖٕص ُٖ( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف، جُ)
 .ُُٔص ْانظر: الكشاؼ، ج (ِ)
 .ِٕٔص ٖ( انظر: الدر المنثكر، جالؿ الديف السيكطي، جّ)
 .َِِص ٖ: تفسير القرآف العظيـ، ج( انظرْ)
"يػـك يكشػؼ عػف سػاؽ"، سػكرة سػأؿ سػائؿ )المعػارج(  ( صحيح البخارم، كتػاب تفسػير القػرآف، بػاب قكلػو تعػالىٓ)
 .ُٗٓص ٔج
 .ُِٓص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جٔ)
 .)بتصرؼ( ِّٗٔص ٔفي ظالؿ القرآف، ج (ٕ)
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روََّنُْم َوَكَراُه َؿِريًبو * َيْوَم َتُؽوُن ا ُ َٓ َيْسَلُل َْحِقٌم َْحِقاًم * ُيَبِّصَّ وفِعْفِن * َو ـَ وُدْفِل * َوَتُؽوُن اجِلَبوُل  ـَ اَمُء  فسَّ

ِه * َوَمرْن ِِف َيَودُّ اُدْجِرُم َفْو َيْػَتِ ي ِمْن َظَذاِب َيْوِمئِرٍذ بَِبـِقرِه * َوَصروِحَبتِِه َوَأِخقرِه * َوَؾِصرقَؾتِِه افَّتِري ُتْمِوير

 [ُْ-ُ]المعارج  ََجِقًعو ُثمَّ ُيـِْجقِه[ إَْرضِ 
 .ذكر بعض أكصاؼ جينـ كتعجؿ االنساف بيف الجزع كالمنع -ِ

رَع َؾرَلْوَظى * إِنَّ اإِلْكَسروَن قاؿ تعالى:  َوى * َتْ ُظوا َمْن َأْدَبَر َوَتَوػَّ * َوََجَ اَظًي فِؾشَّ َو َفَظى * َكزَّ الَّ إَِّنَّ ـَ [

ُه اخَلْرُ َمـُوًظو[ُخؾَِق َهُؾوًظو * إَِذا َمسَّ  ُّ َجُزوًظو * َوإَِذا َمسَّ  [ ُِ-ُٓالمعارج  ] ُه افؼَّ

 مؼوبؾي أظامل افؽوؾرين بلظامل ادممـغ، افتي أوجبً َلم دار افؽرامي. -ّ
ْم َحرقٌّ 

َّٓ اُدَصررؾَِّغ * افَّرِذيَن ُهرْم َظررَذ َصراَلِئِْم َدائُِؿروَن * َوافَّررِذيَن ِِف َأْمرَواَِلِ َمْعُؾرروٌم *  ؿرول تعروػ  ]إِ

ِْم ُمْشِػُؼوَن  يِن * َوافَِّذيَن ُهْم ِمْن َظَذاِب َرهِّ ُؿوَن بَِقْوِم اف ِّ وئِِل َواَدْحُروِم * َوافَِّذيَن ُيَص ِّ * إِنَّ َظَذاَب فِؾسَّ

َّٓ َظَذ َأْزَواِجِفْم  ِْم َؽْرُ َمْلُموٍن * َوافَِّذيَن ُهْم فُِػُروِجِفْم َحوؾُِظوَن * إِ ُْم َؽْرُ َرهِّ ًْ َأْياَمَُّنُْم َؾنَِّنَّ َأْو َمو َمَؾَؽ

ََموَكروِئِْم َوَظْفرِ ِهْم َراُظر ِٕ وَن * َمُؾوِمَغ * َؾَؿِن اْبَتَغى َوَراَء َذفَِك َؾُلوَفئَِك ُهرُم افَعروُدوَن * َوافَّرِذيَن ُهرْم 

روؾُِظوَن * ُأوَفئِرَك ِِف َجـَّروٍت ُمْؽَرُمروَن[َوافَِّذيَن ُهْم بَِشَفوَداِئِْم َؿوئُِؿوَن * َوافَِّذيَن ُهْم َظَذ َصراَل       ِئِْم ُمَ

 [ّٓ-ِِ]المعارج 
 .كبياف حاليـ يـك البعثؿ اتبداالسك  ستئصاؿكاالتحذير المشركيف  -ْ

ا ِمرـْ قاؿ تعػالى:  َل َخرْرً و َفَؼوِدُروَن * َظرَذ َأْن ُكَبر ِّ َمرو َكْحرُن ُفْم وَ ]َؾاَل ُأْؿِسُم بَِربِّ اَدَشوِرِق َواَدَغوِرِب إِكَّ

ُرُجرروَن ِمررَن بَِؿْسررُبوؿَِغ *  ْ َُ ُوُضرروا َوَيْؾَعُبرروا َحتَّررى ُياَلُؿرروا َيررْوَمُفُم افَّررِذي ُيوَظررُ وَن *  َيررْوَم  َُ َؾررَذْرُهْم 

ُْم إَِػ ُكُصٍى ُيوؾُِضوَن * َخوِصَعًي َأْبَصوُرُهْم َتْرَهُؼُفْم ِذفٌَّي َذفَِك اف َلَّنَّ ـَ اًظو  روُكوا إَْجَ اِث رِسَ ـَ َقرْوُم افَّرِذي 

 [ ْْ-َْ]المعارج  ُيوَظُ وَن[
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

 :المطمب الثاني:  عر ف عام ب ورة نوح
  واًل: نزوليا وع     ا يا:

، نزلت في بداية الػدعكة المحمديػة، فيػي السػكرة الثالثػة كالسػبعيف (ُ)ىذه السكرة سكرةه مكيةه 
آيػػة مػػػف سػػػكرة  أربعػػػيفطػػػكر كبعػػد نػػػزكؿ فػػي عػػػداد ترتيػػب نػػػزكؿ السػػػكر، فيػػي نزلػػػت قبػػػؿ سػػكرة ال

 (ّ)، كعدىا أىؿ الككفة ثماف كعشريف آية.(ِ)النحؿ

 

 ثان ًا:   م   ال ورة:
اشتيرت ىذه السػكرة فػي المصػاحؼ باسػـ )نػكح( ككػذلؾ فػي التفاسػير، كقػد تػرجـ ليػا البخػارم فػي 

 .(ْ)صحيحو بعنكاف "إنا أرسمنا نكحان"
 

 ا:ثالثًا: محور ال ورة، و برز م ا  ى
إف المحكر الرئيسي الذم تدكر حكلو السػكرة، كاليػدؼ األساسػي الػذم جػاءت السػكرة لتحقيقػو، ىػك 
بداليـ بخيرو منيـ، أم تقرير سنة االستئصاؿ  الداللة عمى تماـ قدرتو تعالى في إىالؾ المنذىريف كا 

 (ٓ)كاإلبداؿ.

المثػؿ لمشػركي مكػة بقػـك كلتحقيؽ ىذا اليدؼ العظيـ الػذم جػاءت السػكرة إلبػرازه، تضػرب السػكرة 
العقػػاب عمػػييـ كىػػك الطكفػػاف، ففػػي  ، حيػػث كػػانكا أكؿ مشػػركيف عمػػى األرض يسػػمط اهلل نػػكح 

ذلػؾ إشػػارة كاضػحة إلػػى تمثيػػؿ حػاؿ مشػػركي قػكـ نػػكح بحػػاؿ مشػركي مكػػة، أم أنيػـ سيصػػيبيـ مػػا 
لسػكرة أصاب ىؤالء مف العذاب إف أصركا عمى عنادىـ، كلتحقيػؽ ىػذا المقصػد العظػيـ تعرضػت ا

  (ٔ) :مع قكمو، كىي عمى النحك التالي لجكانب مف قصة نكح 
نذاًره قكمو بعذاب أليـ.  دعكة نكح  -ُ  إلى تكحيد اهلل كنبًذ عبادة األصناـ كا 
 استداللو ليـ ببدائع صنع اهلل تعالى، كتذكيرىـ بيـك البعث. -ِ
ـي قكمػػػو عمػػى عصػػػيانو، كعمػػى تصػػػمبيـ فػػػي شػػركيـ، كتسػػػمية األصػػناـ التػػػ -ّ ي كػػػانكا تصػػمي

 يعبدكنيا.
 دعكة نكح عمى قكمو باالستئصاؿ، كاإلشارة إلى الطكفاف. -ْ

                                      

 .ِٖٗص ُٖ( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف، جُ)
 .ُٖٓص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جِ)
 .َّٖص ُٗ( انظر: المباب في عمـك الكتاب، جّ)
 .ُّْص  ْ(  صحيح البخارم كتاب حديث األنبياء، باب قكلو تعالى: "إنا أرسمنا نكحان ...." جْ)
 .ُِٔص ٖ( انظر: نظـ الدرر، جٓ)
 .ُٖٔ، ُٖٓص ِٗ(انظر: التحرير كالتنكير، جٔ)
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 دعاء نكح بالمغفرة لو كلممؤمنيف، كبالتبار لمكافريف كميـ. -ٓ
كثار النسؿ كنعيـ الجنة. -ٔ  كعد المطيعيف بسعة األرزاؽ كا 

 
  :الثالث :  عر ف عام ب ورة الجنالمطمب 

  واًل: نزوليا وع     ا يا:
قبػؿ اليجػرة، نزلػػت  ّسػكرةه مكيػةه باالتفػاؽ، نزلػت فػي سػنة عشػر مػف البعثػة، أم سػنة ىػذه السػكرة 

إلى الطائؼ يطمب النصرة مف ثقيؼ، كنزلػت بعػد سػكرة األعػراؼ  ىذه السكرة بعد سفر الرسكؿ 
 (ُ)كقبؿ سكرة يس، كاتفؽ العادكف عمى عد آياتيا ثماني كعشريف آية.

 

 ثان ًا:   م   ال ورة:
 السكرة في المصاحؼ كفي كتب التفسير باسـ )الجٌف(.  اشتيرت ىذه-ُ
  (ِ) ترجـ ليا البخارم )سكرة قؿ أكحي إلٌي(-ِ
  

 ثالثًا: محور ال ورة، و برز م ا  ىا: 
المحػػكر الػػرئيس الػػذم جػػاءت السػػكرة لمعالجتػػو، ىػػك تصػػحيح األكىػػاـ عػػف عػػالـ الجػػٌف فػػي نفػػكس 

لخمػػػؽ المغيػػػب بػػػال غمػػػك كال تعسػػػؼ، كتحريػػػر كفػػػار مكػػػة، كالنػػػاس جميعػػػان، كتكضػػػيح حقيقػػػة ىػػػذا ا
 (ّ)القمكب مف خكفيا، كخضكعيا لسمطاف الجٌف المكىكـ.

 كلتحقيؽ ىذا اليدؼ الرئيس، تعرضت السكرة لما يمي:

فيػاميـ بعػض معػاني القػرآف الػذم  إثبات كرامة النبي  -ُ بأف دعكتو بمغت إلى جنس الجػٌف، كا 
 .استمعكا إليو مف النبي 

ْصِ   ]ُؿْل قاؿ تعالى:  و َشِؿْعـَو ُؿْرَآًكو َظَجًبو * َزِْ ي إَِػ افرُّ ُه اْشَتَؿَع َكَػٌر ِمَن اجِلنِّ َؾَؼوُفوا إِكَّ َؾَآَمـَّرو ُأوِحَي إََِلَّ َأكَّ

َٓ َوَفً ا[ َذ َصوِحَبًي َو َ ـَو َمو اَتَّ ُه َتَعوَػ َج ُّ َربِّ ـَو َأَحً ا * َوَأكَّ َك بَِربِّ  [ّ-ُجف ] ال بِِه َوَفْن ُكْؼِ

 تعجب الجٌف مف اإلصابة برجكـ الشيب المانعة مف استراؽ السمع. -ِ
ـَّو َكْؼُعُ  ِمـَْفو َمَؼوِظَ  قاؿ تعػالى:  ـُ و  ًْ َحَرًشو َصِ يً ا َوُصُفًبو * َوَأكَّ اَمَء َؾَوَجْ َكوَهو ُمؾَِئ و َدَْسـَو افسَّ ْؿِع ]َوَأكَّ  فِؾسَّ

رْم َرَصرً ا[َؾَؿْن َيْسَتِؿِع أََن َُيِْ  َفُه ِصفَ  ُ َٓ َكْ ِري َأَذٌّ ُأِريَ  بَِؿْن ِِف إَْرِض َأْم َأَراَد ِهِْم َرهُّ و    وًبو َرَصً ا * َوَأكَّ
 [َُ-ٖ] الجف 

                                      

 .َّٖص ُٗفي عمـك الكتاب، ج( انظر: المباب ُ)
 .َُٔص  ٔ( صحيح البخارم كتاب تفسير القرآف، سكرة " قؿ أكحي إلي" جِ)
 .)بتصرؼ( ُِّٕص ٔفي ظالؿ القرآف، ج (ّ)
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 إثبات أف هلل خمقان يدعكف الجٌف، كىـ أصناؼ منيـ الصالحكف كمنيـ دكف ذلؾ. -ّ
وَن َوِمـَّو ُدوَن ذَ قاؿ تعػالى:  وَِلُ و ِمـَّو افصَّ و َطـَـَّرو َأْن َفرْن ُكعِجرَز اَّللَ ِِف إَْرِض ]َوَأكَّ ـَّو َضَرائَِق ؿَِ ًدا * َوَأكَّ ـُ فَِك 

روُم َبْخًسرو وَ  َ َُ رِه َؾراَل  و َدَّو َشِؿْعـَو اَُلَ ى َآَمـَّرو بِرِه َؾَؿرْن ُيرْمِمْن بَِربِّ رو ِمـَّرو َوَفْن ُكْعِجَزُه َهَرًبو * َوَأكَّ َٓ َرَهًؼرو * َوَأكَّ

َفـََّم َحَطًبو *  اُدْسؾُِؿونَ  و افَؼوِشُطوَن َؾَؽوُكوا جِلَ ْوا َرَصً ا * َوَأمَّ رَّ َك َُتَ
َوَأْن َفِو َوِمـَّو افَؼوِشُطوَن َؾَؿْن َأْشَؾَم َؾُلوَفئِ

ِر َربِّ  ـْ َْشَؼْقـَوُهْم َموًء َؽَ ًؿو * فِـَْػتِـَُفْم ؾِقِه َوَمْن ُيْعِرْض َظْن ِذ َٕ  ِه َيْسُؾْؽُه َظَذاًبو َصرَعً ا[اْشَتَؼوُموا َظَذ افطَِّريَؼِي 

 [ُٕ-ُُ] الجف 
 إبطاؿ الكيانة، كبمكغ عمـ الغيب إلى غير الرسؿ. -ْ

َعُل َفُه َرِّبِّ َأَمً ا * َظومِلُ افَغْقِى َؾاَل ُيْظِفُر َظَذ َؽْقبِهِ قاؿ تعالى:   َأَحً ا ]ُؿْل إِْن َأْدِري َأَؿِريٌى َمو ُتوَظُ وَن َأْم َُيْ

َّٓ َمِن ارْ  َٓ * إِ ُه َيْسُؾُك ِمْن َبْغِ َيَ ْيِه َوِمرْن َخْؾِػرِه َرَصرً ا * فِرَقْعَؾَم َأْن َؿرْ  َأْبَؾُغروا ِرَشرو ِت َتَه ِمْن َرُشوٍل َؾنِكَّ

ٍء َظَ ًدا[ لَّ َرْ ـُ ِْم َوَأَحوَط باَِم َفَ ْزِْم َوَأْحََص   [ِٖ-ِٓ] الجف  َرهِّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ادلبحث الثالث 

 
 القياهت ( –املدثر  –ام بسىر ) املسهل تعريف ع 

ى
ىووذتملىرلىىثالثةىمطالب:ىى

 
 .سكرة المزمؿ المطمب األك ؿ:

 .المطمب الث اني: سكرة المدثر
 .سكرة القيامة ث:المطمب الث ال
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 ادلبحث الثالث 
 القياهت ( –املدثر  –تعريف عام بسىر ) املسهل 

ىوفوهىثالثةىمطالب:
 :األول :  عر ف عام ب ورة المزملمب المط

  واًل: نزوليا وع     ا يا:
رة العمػػؽ، حيػػث إنػػو لمػػا نزلػػت بعػػد نػػزكؿ الػػكحي بمطمػػع سػػك  كقػػدنزلػػت ىػػذه السػػكرة بمكػػة، 

كنظػػر إليػػو أخذتػػو الرعػػدة، فػػأتى خديجػػة قػػائالن زممػػكني زممػػكني،  قػػكؿ جبريػػؿ   سػػمع النبػػي
فقػػد نزلػػت بعػػد السػػكرة بػػاثني  فييػػا ت السػػكرة إال آخػػر آيػػةنزلػػك  (ُ)،فنزلػػت ىػػذه السػػكرة خطابػػان لػػو 

حيػث أخػرج مسػمـ فػي صػحيحو عػف زرارة  ، كيؤيد ذلؾ قكؿ عائشػة كابػف عبػاس (ِ) عشر شيران 
 : فقمت لعائشةأف يغزك في سبيؿ اهلل... الحديث، كفيو بف ىشاـ بف عامر أراد ان بف أكفى أف سعدا
 أنبئيني عف قياـ رسكؿ اهلل :رُل[: ت: ألست تقرأ  فقال مِّ رو اْدُزَّ َ : بمػى  قالػت فػإف قمػت ؟]َيرو َأزُّ
 ، كأمسػػػػؾ اهلل حػػػػكال كأصػػػػحابو  ، فقػػػػاـ رض قيػػػػاـ الميػػػػؿ فػػػػي أكؿ ىػػػػذه السػػػػكرةافتػػػػ  اهلل

، فصػػار فػػي آخػػر ىػػذه السػػكرة التخفيػػؼ ، حتػػى أنػػزؿ اهلل خاتمتيػػا اثنػػي عشػػر شػػيرا فػػي السػػماء
  (ّ)الحديث.قياـ الميؿ تطكعا بعد فريضة. كذكر 

رُل[أنو قاؿ: )لما أنػزؿ أكؿ  كعف ابف عباس  مِّ رو اْدُزَّ َ اميـ فػي كػانكا يقكمػكف نحػكا مػف قيػ ]َيو َأزُّ
  (ْ)، ككاف بيف أكليا كآخرىا نحك مف سنة(.شير رمضاف حتى نزؿ آخرىا

 ، كلـ يرد أم اسـ آخر ليذه السكرة.دد آيات ىذه السكرة ىك عشركف آيةكع
 

  ىا: ام  برز ل ورة و ثان ًا: محور ا
إف المحكر الرئيس الذم تدكر حكلو السكرة ينقسـ إلى شطريف، الشطر األكؿ يعرض صفحة مػف "

عػػداد لػػو كالتييئػػة لقيػػاـ الميػػؿ، لتكميػػؼ العظػػيـ كتصػػكر اإلتػػاريخ ىػػذه الػػدعكة تبػػدأ بالنػػداء الربػػاني كا
 كحػػػده كالصػػػبر عمػػػى األذل كالصػػػالة كترتيػػػؿ القػػػرآف كالػػػذكر الخاشػػػع المتبتػػػؿ، كاالتكػػػاؿ عمػػػى اهلل

                                      

 .ِٕٗٓص ّ، جي( انظر: التفسير الكسيط، كىبة الزحيمُ)
 .ُّْٕص ٔفي ظالؿ القرآف، ج (ِ)
 ُجػػػامع صػػػالة الميػػػؿ كمػػػف نػػػاـ عنػػػو أك مػػػرض، ج ( صػػػحيح مسػػػمـ، كتػػػاب صػػػالة المسػػػافريف كقصػػػرىا، بػػػابّ)

 .ْٕٔح ُِٓص
، المسػتدرؾ عمػى َُّٕح َّٓص ُ( سنف أبػي داكد، كتػاب الصػالة، بػاب نسػخ قيػاـ الميػؿ كالتيسػير فيػو، جْ)

، كقاؿ الحاكـ: ىذا حديث صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه، ك قاؿ الشيخ ّّٓٔح َٓٓص ِالصحيحيف، لمحاكـ، ج
 األلباني: صحيح.
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، كصػػاحب المعركػػة كاليجػػر الجميػػؿ لممكػػذبيف كالتخميػػة بيػػنيـ كبػػيف الجبػػار القيػػار صػػاحب الػػدعكة
كالشػػػطر الثػػػاني مػػػف المحػػػكر تنتيػػػي السػػػكرة بممسػػػة الرفػػػؽ كالرحمػػػة كالتخفيػػػؼ كالتيسػػػير، كالتكجيػػػو 

ا صػفحة مػف صػفحات ذلػؾ شػطرييبكىػي تمثػؿ ، مطاعات كالقربات، كالتمػكيح برحمػة اهلل كمغفرتػول
الجيػػد الكػػريـ الػػذم بذلػػو ذلػػؾ الػػرىط المختػػار مػػف البشػػرية كىػػك متجػػرد مػػف كػػؿ مػػا فػػي الحيػػاة مػػف 

 .(ُ) "الخميكف، كنكـ يمتذه الفارغكف ينعـ بيايغرم، كلذاذة تميي، كراحة  ضعر 
سامعو مف بحيث يتمكف  الكريـ كترتيؿ القرآفقياـ الميؿ  -بدأت سكرة المزمؿ بالتكميؼ العظيـ-ُ

.                                                                        إدراكو كتدبر معانيو
ُل قاؿ تعالى:  مِّ َو اُدزَّ َّٓ َؿؾِقاًل* كِْصَػُه َأِو اْكُؼْص ِمـُْه َؿؾِقاًل * ]َيو َأزُّ قَْل إِ ِل افُؼْرَآَن ُؿِم افؾَّ * َأْو ِزْد َظَؾْقِه َوَرتِّ

 [ْ –ُ:المزمؿ] قاًل[َتْرتِ 

 تحمؿ مسؤكلية كأمانة عظيمة. -ِ
ًٓ َثِؼقاًل قاؿ تعالى:  و َشـُْؾِؼي َظَؾقَْك َؿْو  [ٓ:المزمؿ] []إِكَّ

                                         كالتبتؿ. كثرة الذكر ضكر القمب ك الرسكخ في العبادة كححثت السكرة عمى  -ّ
قِْل ِهَي َأَص ُّ َوْضًئو َوَأْؿَوُم ؿِقاًل إِنَّ َكوِصئََي ]  قاؿ تعالى ِر اْشَم * إِنَّ فََك ِِف افـََّفوِر َشبًْحو َضِوياًل  *افؾَّ ـُ َواْذ

 [8 –6:املزمل] [َربَِّك َوَتَبتَّْل إَِفقِْه َتْبتِقاًل 

 .كاالعتماد عمى اهلل  التككؿ -ْ
َّٓ ] قاؿ تعالى: َٓ إَِفَه إِ ِق َواْدَْغِرِب  ِْذُه َوـِقاًل َربُّ اْدَْؼِ  [ٗ:المزمؿ] [ ُهَو َؾوَتَّ

 .اليجر الجميؿ لممكذبيف كالتخمية بينيـ كبيف رب العالميفك  الصبر عمى األذل في الدعكة -ٓ
 [01:املزمل] [َواْصِزْ َظَذ َمو َيُؼوُفوَن َواْهُجْرُهْم َهْجًرا ََجِقاًل ]قاؿ تعالى: 

 ـ.عاقبة كفراف النعـ العذاب الشديد كالجحي -ٔ
ْؾُفْم َؿؾِقاًل ]قاؿ تعالى:  بَِغ ُأوَِل افـَّْعَؿِي َوَمفِّ ًٓ َوَجِحقاًم  *َوَذْرِِن َوادَُْؽذِّ ٍي  *إِنَّ َفَ ْيـَو َأْكَؽو َوَضَعوًمو َذا ُؽصَّ

 [01 –00:املزمل] [َوَظَذاًبو َأفِقاًم 

                             تحذير ألىؿ مكة مف عاقبة مثؿ عاقبة قكـ فرعكف.                       -ٕ
ًٓ ]قاؿ تعالى :  اَم َأْرَشْؾـَو إَِػ ؾِْرَظْوَن َرُشو ـَ ًٓ َصوِهً ا َظَؾقُْؽْم  و َأْرَشْؾـَو إَِفْقُؽْم َرُشو َؾَعََص ؾِْرَظْوُن * إِكَّ

ُشوَل َؾَلَخْذَكوُه َأْخًذا َوبِقاًل   [06 –01:املزمل] [افرَّ

 

                                      

 .ّْْٕ-ّّْٕص ٔي ظالؿ القرآف، جف (ُ)
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  سير، كالتكجيو نحك الطاعات كالقربات، كالتمكيح برحمة اهللالتخفيؼ كالتيك الرفؽ كالرحمة  -ٖ
                                                                                       كمغفرتو.

قِْل َوكِْصَػُه َوُثُؾَثهُ ]قاؿ تعالى:  َوَضوئَِػٌي ِمَن افَِّذيَن َمَعَك َواَّللَُّ  إِنَّ َربََّك َيْعَؾُم َأكََّك َتُؼوُم َأْدَكى ِمْن ُثُؾَثِي افؾَّ

َ ِمَن اْفُؼْرآِن َظؾِ  ُصوُه َؾَتوَب َظَؾقُْؽْم َؾوْؿَرُءوا َمو َتَقْسَّ ْقَل َوافـََّفوَر َظؾَِم َأْن فَْن ُُتْ ُر افؾَّ َم َأْن َشقَُؽوُن ِمـُْؽْم ُيَؼ ِّ

َْرِض َيْبتَُغوَن مِ  ْٕ ُبوَن ِِف ا َ َمْرََض َوآَخُروَن َيْْضِ ْن َؾْضِل اَّللَِّ َوآَخُروَن ُيَؼوتُِؾوَن ِِف َشبِقِل اَّللَِّ َؾوْؿَرُءوا َمو َتقَْسَّ

َْكُػِسُؽْم ِمْن َخ  ِٕ ُموا  وَة َوَأْؿِرُضوا اَّللََّ َؿْرًضو َحَسـًو َوَمو ُتَؼ ِّ ـَ اَلَة َوآُتوا افزَّ ْرٍ َِتُِ وُه ِظـَْ  اَّللَِّ ُهَو ِمـُْه َوَأؿِقُؿوا افصَّ

 [01:املزمل] ا َوَأْظَظَم َأْجًرا َواْشتَْغِػُروا اَّللََّ إِنَّ اَّللََّ َؽُػوٌر َرِحقٌم[َخْرً 

يقػػػػكؿ البقػػػػاعي: "مقصػػػػكدىا اإلعػػػػالـ بػػػػأف محاسػػػػف األعمػػػػاؿ تػػػػدفع األخطػػػػار كاألكجػػػػاؿ، كتخفػػػػؼ 
األحماؿ الثقاؿ، كال سيما الكقكؼ بيف يدم الممؾ المتعاؿ، كالتجرد في خدمتػو فػي ظممػات الميػاؿ، 

إنػػػو نعػػػـ اإللػػػو لقبػػػكؿ األفعػػػاؿ كاألقػػػكاؿ، كمحػػػك ظمػػػؿ الضػػػالؿ، كالمعػػػيف األعظػػػـ عمػػػى الصػػػبر ف
  (ُ)كاالحتماؿ، لما يرد مف الكدكرات في دار الزكاؿ، كالقمعة كاالرتحاؿ".

 
 :الثاني:  عر ف عام ب ورة الم ثرالمطمب 

  واًل: نزوليا وع     ا يا:
الكحي بمطمع سكرة العمؽ، فيي ثانية السكر نزكالن،  نزلت ىذه السكرة بمكة، حيث نزلت بعد نزكؿ

نيا لـ ينزؿ قبميا إاٌل سكرة العمؽ، كيؤيد ذلؾ ما جاء في حديث عائشة  جاءه  أف النبي  كا 
 ٍق ؾَ ظَ  نْ مِ  ونَ َس كْ اإْلِ  َق ؾَ َخ *  َق ؾَ ي َخ ذِ افَّ  َك بِّ رَ  مِ وْش بْ  أْ رَ ؿْ اِ ]الحؽ كىك في غار ًحراء، فجاءه المىمؾ فقاؿ: 

َ  َك بُّ رَ وَ  أْ رَ ؿْ * اِ  ْٕ ْ مَ  ونَ َس كْ اإْلِ  مَ ؾَّ ظَ *   مِ ؾَ ؼَ وفْ بِ  مَ ؾَّ ي ظَ ذِ افَّ *  مُ رَ ـْ ا ثـ قالت: ثـ فتر [ ٓ –ُ]العمؽ: [ مْ ؾَ عْ يَ  و مَل
 نزكؿ كحي بعد مطمع سكرة العمؽ.  فمـ تذكيٍر عائشة (ِ)الكحي.

حي، فقاؿ في حديثو: الك  حيث كاف يحٌدث عف فترة كيؤيد ذلؾ أيضان حديث جابر بف عبد اهلل 
قاؿ: ) فبينما أنا أمشي سمعتي صكتان مف السماء فنيكديت، فنظرتي أمامي كخٍمفي   أف النبي

كعف يميني كعف شمالي فمـ أر شيئان، فرفعتي رأسي فإذا الممىؾ الذم جاءني ًبًحرىاءو جالسه عمى 
  (ّ)دىثٍّركني، فدثىركني( .كرسي بيف السماء كاألرض، فيًجٍئتي منو ريعبان، فأتيت خديجة فقمت: 

ب كا عمٌي ماءن باردان( . ب كا عمٌي ماءن باردان، فدٌثركني كصى  (ْ)كجاء في ركاية أخرل: )كصي

                                      

 .َِِص ٖ( نظـ الدرر، جُ)
 .ّح ٕص ُ( صحيح البخارم، كتاب بدء الكحي، باب بدء الكحي جِ)
 . ِْٓٗح ُِٔص ٔ( صحيح البخارم، كتاب تفسير القرآف، باب كثيابؾ فطير جّ)
 .ِِْٗح المرجع السابؽ نفس الصفحة( ْ)
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، ]وافرجرَز ؾروهجر[إلػى  ]يو أزو اد ثر[:  : "صب الماء لتسكيف الفػزع، فػأنزؿ اهللقاؿ النككم
 .(ُ)ثـ حمي الكحي كتتابع"

قبػػؿ المزمػػؿ، كأف عنػػاد المشػػركيف كػػاف قػػد تزايػػد بعػػد نػػزكؿ سػػكرة كال شػػؾ أف سػػكرة المػػدثر نزلػػت 
 المدثر، فكاف التعرض ليـ في سكرة المزمؿ أكسع.

فػي صػحيح البخػارم ك جػامع الترمػذم مػف طريػؽ ابػف   قد كقػع فػي حػديث جػابر بػف عبػد اهللك 
 (ِ)شياب أف نزكؿ ىذه السكرة كاف قبؿ أف تفرض الصالة.

حي، سػػكاء كانػػت كاجبػػة كمػػا ىػػك الظػػاىر مػػف قػػكليـ: )فرضػػت(، أـ كالصػػالة فرضػػت بعػػد فتػػرة الػػك 
كانػػت مفركضػػة بمعنػػى مشػػركعة، كفتػػرة الػػكحي مختمػػؼ فػػي مػػدتيا اختالفػػان كثيػػران، كاألصػػح أنيػػا 

 كانت أربعيف يكمان. 
 فيظير أف المدثر نزلت في السنة األكلى مف البعثة كأف الصالة فرضت عقب ذلؾ.

 ، كلـ يرد أم اسـ آخر ليذه السكرة.آية ٔٓكعدد آيات ىذه السكرة ىك 
 

 : برز م ا  ىاثان ًا: محور ال ورة و 
 ىذه السكرة لعدة قضايا رئيسة تتعرض

 الجد كاالجتياد في اإلنذار ألىؿ االستكبار. -ُ
 إثبات البعث كالجزاء. -ِ
 .(ّ)اإلشارة بالبشارة ألىؿ األذكار بحمـ العزيز الغفار -ّ

 : كردت في السكرة ما يمي كمف المقاصد كاألىداؼ الفرعية التي

 .(ْ)لمنيكض بالتبعة الكبرل، كمكاجية قريش االعداد لنفس الرسكؿ -ُ
َٓ ََتْرقاؿ تعػالى:  ْجرَز َؾروْهُجْر * َو رْر * َوافرُّ ْ * َوثَِقوَبرَك َؾَطفِّ رَك َؾَؽرزِّ ُر * ُؿرْم َؾَلْكرِذْر * َوَربَّ ثِّ و اُد َّ َ ـُْن ]َيوَأزُّ

َك  [ َتْسَتْؽثُِر * َوفَِربِّ  [ ٕ-ُ] المدثر: َؾوْصِزْ
 إنذاري المشركيف بيكؿ البعث، ككعيد زعماء الشرؾ.-ِ

رٍذ َيرْوٌم َظِسرٌر * َظرَذ افَؽروؾِِريَن َؽرْرُ َيِسرٍر * َذْرِِن َوَمرْن قػاؿ تعػالى: 
]َؾنَِذا ُكِؼَر ِِف افـَّروُؿوِر * َؾرَذفَِك َيْوَمئِ

 ْ ًٓ َِم ًُ َفُه َمو ًُ َوِحقً ا * َوَجَعْؾ رالَّ َخَؾْؼ ـَ ْ ُت َفُه ََتِْفقً ا * ُثمَّ َيْطَؿرُع َأْن َأِزيرَ  *  ُ وًدا *َوَبـَِغ ُصُفوًدا * َوَمفَّ

َر * ُثرمَّ ُؿتِر ْقرَف َؿر َّ ـَ َر * َؾُؼتَِل  َر َوَؿ َّ ُه َؾؽَّ ََيوتِـَو َظـِقً ا * َشُلْرِهُؼُه َصُعوًدا * إِكَّ ِٔ وَن  ـَ ُه  َر * ُثرمَّ إِكَّ ْقرَف َؿر َّ ـَ َل 

                                      

 .َِٖص ِشرح النككم عمى صحيح مسمـ ج( ُ)
 .ّٔص ِ( انظر تحفة األحكذم، محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المباركفكرل بشرح جامع الترمذم جِ)
 .َِِص ٖ( انظر: نظـ الدرر، جّ)
 .ِّٕٓص ٔفي ظالؿ القرآف، ج (ْ)
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َّٓ َؿْوُل اف َكَظَر* َّٓ ِشْحٌر ُيْمَثُر * إِْن َهَذا إِ * ُثمَّ َأْدَبَر َواْشَتْؽَزَ * َؾَؼوَل إِْن َهَذا إِ َبَؼِ * َشُلْصؾِقِه ُثمَّ َظَبَس َوَبَْسَ

اَحٌي فِْؾَبَؼِ * َظَؾْقَفو تِْسَعَي ظَ  َٓ َتَذُر * َفوَّ َٓ ُتْبِؼي َو َؼَ * َوَمرو َجَعْؾـَرو َأْصرَحوَب َشَؼَر * َوَمو َأْدَراَك َمو َشَؼُر * 

َػُروا فَِقْسَتْقِؼَن افَِّذيَن ُأوُتوا  ـَ ِذيَن  َّٓ ؾِْتـًَي فِؾَّ ْم إِ َئُ َّٓ َماَلئَِؽًي َوَمو َجَعْؾـَو ِظ َّ افؽَِتروَب َوَيرْزَداَد افَّرِذيَن َآَمـُروا افـَّوِر إِ

َٓ َيْرَتوَب افَِّذيَن ُأوُتوا افؽَِتوَب وَ  اُدْمِمـُوَن َوفَِقُؼوَل افَّرِذيَن ِِف ُؿُؾروِهِْم َمرَرٌض َوافَؽروؾُِروَن َمروَذا َأَراَد اَّللُ إِياَمًكو َو

َّٓ ُهرَو َوَمرو ِهر رَك إِ رِ ي َمرْن َيَشروُء َوَمرو َيْعَؾرُم ُجـُروَد َربِّ َذفَِك ُيِضلُّ اَّللُ َمْن َيَشوُء َوَزْ ـَ َذا َمَثاًل  رَرى ِهَ ـْ َّٓ ِذ َي إِ

]  [ ُّ-ٖدثر ] الم فِْؾَبَؼِ
نالحظ في اآليات كصؼي أىكاؿ جيػنـ، كالػرد عمػى المشػركيف الػذيف اسػتخفكا بيػا كزعمػكا قمػة عػدد 

 حفظتيا، كتحٌدم أىؿ الكتاب بأنيـ جيمكا عدد حفىظىًتيا.
 .(ُ)أىميا حاؿ التحذير مف إنكار جينـ ككصؼ-ّ

ْقِل إِْذ َأْدَبَر * َوافصُّ قاؿ تعالى:  الَّ َوافَؼَؿِر* َوافؾَّ ـَ ْحَ ى افُؽَزِ * َكِذيًرا فِْؾَبَؼِ * دَِْن ] َو إَلِ ْبِح إَِذا َأْشَػَر * إَِّنَّ

َّٓ َأْصَحوَب افَقِؿِغ * ِِف َج  ًْ َرِهقـٌَي * إِ َسَب ـَ لُّ َكْػٍس باَِم  ـُ ر *  َم َأْو َيَتَلخَّ ـَّوٍت َيَتَسوَءُفوَن * َصوَء ِمـُْؽْم َأْن َيَتَؼ َّ

ـَّو َكُخوُض َمَع  َظِن اُدْجِرِمَغ * َمو ـُ َشَؾَؽُؽْم ِِف َشَؼَر* َؿوُفوا مَلْ َكُك ِمَن اُدَصؾَِّغ * َومَلْ َكُك ُكْطِعُم ادِْسؽَِغ * َو

روؾِِعَغ  يِن * َحتَّرى َأَتوَكرو افَقِؼرُغ * َؾراَم َترـَْػُعُفْم َصرَػوَظُي افشَّ ُب بَِقْوِم اف ِّ ـَّو ُكَؽذِّ ـُ راخَلوئِِضَغ * َو ْم َظرِن * َؾراَم ََلُ

رلُّ اْمرِرٍئ ِمرـُْفمْ  ـُ ْت ِمْن َؿْسَوَرٍة * َبْل ُيِريرُ   ٌر ُمْسَتـِْػَرٌة * َؾرَّ ُْم ُْحُ َلَّنَّ ـَ َأْن ُيرْمَتى ُصرُحًػو  افتَّْذـَِرِة ُمْعِرِضَغ * 

َوُؾوَن أَِخَرَة  َُ  َٓ الَّ َبْل  ـَ ًة *  َ  [ّٓ-ِّ] المدثر  [ُمـَؼَّ
 تذكرة أىؿ التقكل كاعتبارىـ.-ْ
َّٓ َأْن َيَشروَء اَّللُ ُهرَو َأْهرُل افتَّْؼرَوى َوَأْهر ]اؿ تعػالى: ق ُروَن إِ ـُ َرُه * َوَمو َيرْذ ـَ ُه َتْذـَِرٌة * َؾَؿْن َصوَء َذ الَّ إِكَّ ُل ـَ

 [ ٔٓ-ْٓ] المدثر  اَدْغِػَرِة[
 

 :الثالث:  عر ف عام ب ورة ال  ام المطمب 
  واًل: نزوليا وع     ا يا:

ػػرة بمكػػة، حيػػث نزلػػت بعػػد سػػكر نزلػػت ىػػذه السػػك  زة، كتعتبػػر السػػكرة ة القارعػػة، كقبػػؿ نػػزكؿ سػػكرة الييمى
 (ِ)في ترتيب نزكؿ سكر القرآف، كعدد آياتيا بحسب العىٌد الككفي أربعكف آية. كالثالثيفالحادية 

 

  :ثان ًا:   م   ال ورة
لقىسىػـ بيػكـ القيامػة اشتيرت ىػذه السػكرة فػي المصػاحؼ باسػـ )سػكرة القيامػة( كسػميت بػذلؾ لػكركد ا

في مطمع السكرة، كلـ يىًرد ليا اسـه آخر. 
(4) 

                                      

 .ِّٗص ِٗانظر: التحرير كالتنكير، ج ُ))
 .ٗٓٔص ْ( انظر: الكشاؼ، جِ)
 .ّّّاب العزيز، ص( انظر: بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتّ)
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   ىا:ام  برز ثالثًا: محور ال ورة و 
 .(ُ)عمى البعث السكرة مف أكليا آلخرىا تدكر حكؿ إثبات قدرة اهلل 

 ىذه السكرة لعدة قضايا رئيسة منيا: تتعرض 

  .لتذكير بيـك القيامة، كذكر أشراطوتعالى المطمقة التامة في الخمؽ، كا اهلل ةالتذكير بقدر  -ُ
اَمِي * َأَمَْسُى اإِلْكَسوُن َأفَّْن َكْجَؿرَع ِظَظوقاؿ تعػالى:  وَّ َٓ ُأْؿِسُم بِوفـَّْػِس افؾَّ َٓ ُأْؿِسُم بَِقْوِم افِؼَقوَمِي * َو َمرُه * ]

َي َبـَوَكُه * َبْل ُيِريُ  اإِلْكَسوُن فِقَ  وَن َيْوُم افِؼَقوَمِي * َؾنَِذا َبِرَق افَبَِّصُ َبَذ َؿوِدِريَن َظَذ َأْن ُكَسوِّ ْػُجَر َأَموَمُه * َيْسَلُل َأيَّ

َٓ َوَزَر * إِ  رالَّ  ـَ رٍذ َأْيرَن اَدَػررُّ * 
رْؿُس َوافَؼَؿرُر * َيُؼروُل اإِلْكَسروُن َيْوَمئِ رَك * َوَخَسَف افَؼَؿُر * َوَُجَِع افشَّ َػ َربِّ

]  [ُِ – ُ ]القيامة: َيْوَمئٍِذ اُدْسَتَؼرُّ
رَر * َبرِل اإِلْكَسروُن ]إثبات الجزاء عمى أعماؿ الدنيا قاؿ تعػالى :  -0 َم َوَأخَّ ُيـَبَُّل اإِلْكَسوُن َيْوَمئِرٍذ بِراَم َؿر َّ

 [01 -01القيامة:] َظَذ َكْػِسِه َبِصَرٌة * َوَفْو َأْفَؼى َمَعوِذيَرُه[
  .اختالؼ حاؿ أىؿ السعادة كأىؿ الشقاء، كتكريـ أىؿ السعادة -ّ

رو َكروطَِرٌة * قاؿ تعػالى : َ ٌة * إَِػ َرهِّ َ
ِِ بُّروَن افَعوِجَؾرَي * َوَترَذُروَن أَِخرَرَة * ُوُجروٌه َيْوَمئِرٍذ َكرو

رالَّ َبرْل ُُتِ ـَ [

و َؾوؿَِرٌة[ ٌة * َتُظنُّ َأْن ُيْػَعَل ِهَ   [ِٓ –َِالقيامة: ] َوُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َبورِسَ
  .التذكير بالمكت، كعاقبة التفريط -ْ

روِق * إَِػ : قاؿ تعػالى روُق بِوفسَّ  افسَّ
ًِ ُه افِػَراُق * َوافَتػَّ قَل َمْن َراٍق * َوَطنَّ َأكَّ

اؿَِي * َوؿِ َ  افسَّ
ًِ الَّ إَِذا َبَؾَغ ـَ [ 

َب َوَتَوػَّ * ُثمَّ َذَهرَى إَِػ َأْهؾِر ذَّ ـَ َٓ َصذَّ * َوَفؽِْن  َق َو َك َيْوَمئٍِذ اَدَسوُق *  َؾاَل َص َّ ِه َيَتَؿطَّرى * َأْوَػ َفرَك َربِّ

َك ُشً ى[   [ّٔ – ِٔالقيامة: ] َؾَلْوَػ * ُثمَّ َأْوَػ َفَك َؾَلْوَػ * َأَمَْسُى اإِلْكَسوُن َأْن ُيْسَ
  .(ِ) ى حقيقة النشأة اآلخرةاالستدالؿ بحقيقة النشأة األكلى عم -ٓ

َر  ]َأمَلْ َيُك ُكْطَػًي ِمْن َمـِيٍّ ُيْؿـَى * ُثمَّ  :قاؿ تعػالى ـَ ْوَجْغِ افرذَّ ى * َؾَجَعَل ِمـُْه افزَّ وَن َظَؾَؼًي َؾَخَؾَق َؾَسوَّ ـَ

قَِي اَدْوَتى[   [َْ – ّٕالقيامة: ] َوإُْكَثى * َأَفْقَس َذفَِك بَِؼوِدٍر َظَذ َأْن ُمْ
 
 
 

                                      

 .ّٕٔٔص ٔ( انظر: في ظالؿ القرآف، جُ)
 .ّّٕ، ّّٔص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جِ)



 
 

 
 ادلبحث الرابع 

 
 املرسالث ( –تعريف عام بسىرتي ) اإلًساى  

 
ىن:ىىولبووذتملىرلىىمط

 
 .سكرة اإلنساف :المطمب األك ؿ

 .المطمب الث اني: سكرة المرسالت
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 ادلبحث الرابع 
 املرسالث ( –تعريف عام بسىرتي ) اإلًساى 

ى:انوفوهىمطلب
 :المطمب األول:  عر ف عام ب ورة ا ن ان

  واًل: نزول ال ورة، وع     ا يا:
أـ مدنيػػػة  كالػػػراجح أنيػػػا مكيػػػة، قػػػاؿ سػػػيد قطػػػب: اختمػػػؼ فػػػي نػػػزكؿ ىػػػذه السػػػكرة: ىػػػؿ ىػػػي مكيػػػة 

. بػؿ نحػف نممػح مػف سػياقيا كعيا كفػي سػياقيا كفػي سػماتيا كميػا.."كمكيتيا ظاىرة جدان، في مكضػ
 ، كعدد آياتيا إحدل كثالثيف آية.(ُ) القرآف المكي" مفأنيا مف بكاكير ما نزؿ 

 
 ثان ًا:   م   ال ورة:

 ىي:ك  (ِ)كرد ليذه السكرة ثالثة أسماء،
 اشتيرت ىذه السكرة في المصاحؼ باسـ )سكرة اإلنساف(.  -ُ
 كرد ليا اسـه آخر في بعض المصاحؼ كىك )سكرة الدىر(. -ِ
كػاف النبػي )قػاؿ:  كسميت )ىػؿ أتػى عمػى اإلنسػاف(، حيػث أخػرج البخػارم عػف أبػي ىريػرة  -ّ

 .)يقرأ في الفجر بػ )ألـ السجدة، كىؿ أتى عمى اإًلنساف(ّ) 

 

 ورة، و برز م ا  ىا:ثالثًا: محور ال 
كاالفتقػار لػو، فالسػكرة بأكمميػا حػث عمػى  المحكر الذم تدكر حكلو السكرة ىك التذكير بنعـ اهلل 

 ، مػػػف أجػػػؿ ابتغػػػاء رضػػػاه، كاتقػػػاء عذابػػػو، فالتػػػذكير بػػػنعـ اهلل الطاعػػػة، كااللتجػػػاء إلػػػى اهلل 
 (ْ)إلدراؾ حكمتو في الخمؽ كاإلنعاـ كاالبتالء.

 :(ٓ)األساسي، عرضت السكرة عدة مقاصد، ىي عمى النحك التالي كلتحقيؽ ىذا اليدؼ

وًرا * خمؽ اإلنساف كمصيره، قاؿ تعالى:  -ُ ـُ ْهِر مَلْ َيُؽْن َصْقًئو َمرْذ ]َهْل َأَتى َظَذ اإِلْكَسوِن ِحٌغ ِمَن اف َّ

و َخَؾْؼـَو اإِلْكَسوَن ِمْن ُكْطَػٍي َأْمَشوٍج َكْبَتؾِقِه َؾَجَعْؾـَوُه َشِؿق رو إِكَّ رو َصروـًِرا َوإِمَّ ربِقَل إِمَّ و َهَ ْيـَوُه افسَّ ًعو َبِصًرا * إِكَّ

                                      

 .ّٕٕٕص ٔ( في ظالؿ القرآف، جُ)
 .ّّٓ( انظر: بصائر ذكم التمييز، صِ)
 .ُٖٗرقـ  ٓص ِ( صحيح البخارم، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صالة الفجر يـك الجمعة جّ)
 .)بتصرؼ( ّٕٕٕص ٔالقرآف، جفي ظالؿ  (ْ)
 .ِْٕٗ –ِٖٖٕص ّ( انظر: التفسير الكسيط، جٓ)



 31 

ر ـَ رْلٍس  ـَ ُبوَن ِمرْن  ًٓ َوَشِعًرا * إِنَّ إَْبَراَر َيْؼَ و َأْظَتْ َكو فِْؾَؽوؾِِريَن َشاَلِشَل َوَأْؽاَل ُػوًرا * إِكَّ وَن ِمَزاُجَفرو ـَ

و ِظَبوُد اَّللِ ُب ِهَ وُؾوًرا * َظْقـًو َيْؼَ ُه ُمْسرَتطًِرا ـَ روَن َذُّ ـَ َوُؾوَن َيْوًمو  َُ ُروََّنَو َتْػِجًرا * ُيوُؾوَن بِوفـَّْذِر َو  ُيَػجِّ

َٓ ُكِريُ   اَم ُكْطِعُؿُؽْم فَِوْجِه اَّللِ  َٓ * َوُيْطِعُؿوَن افطََّعوَم َظَذ ُحبِِّه ِمْسؽِقـًو َوَيتِقاًم َوَأِشًرا * إِكَّ ِمرـُْؽْم َجرَزاًء َو

ررةً ُصرُؽورً  رروُهْم َكْْضَ ـَرو َيْوًمررو َظُبوًشرو َؿْؿَطِريررًرا * َؾَوَؿروُهُم اَّللُ َذَّ َذفِررَك افَقرْوِم َوَفؼَّ ررو َكَخروُم ِمررْن َربِّ  ا * إِكَّ

وا َجـًَّي َوَحِريًرا[ وًرا * َوَجَزاُهْم باَِم َصَزُ  [ُِ – ُ]اإلنساف:  َورُسُ
َٓ َزْمَفِريرًرا * ] ُمتَّؽِئِرَغ ؾِقَفرو َظرنعيـ أىػؿ الجنػة، قػاؿ تعػالى:  -ِ َٓ َيرَرْوَن ؾِقَفرو َصْؿًسرو َو َذ إََرائِرِك 

َواٍب  ـْ ٍي َوَأ ًْ ُؿُطوُؾَفو َتْذفِقاًل * َوُيَطوُم َظَؾْقِفْم بَِآكَِقٍي ِمْن ؾِضَّ و َوُذفَِّؾ ًْ َؿرَواِريَر * َوَداكَِقًي َظَؾْقِفْم طاَِلَُلَ وَك ـَ  

ُروَهو َتْؼرِ ي رٍي َؿر َّ ى َؿَواِريَر ِمْن ؾِضَّ روَن ِمَزاُجَفرو َزْكَجبِرقاًل * َظْقـًرو ؾِقَفرو ُتَسرؿَّ ـَ ْلًشرو  ـَ ًرا * َوُيْسرَؼْوَن ؾِقَفرو 

ُ وَن إَِذا َرَأْيَتُفْم َحِسْبَتُفْم ُفْمُفًما َمـُْثروًرا * َوإَِذا َرأَ  ًَ َشْؾَسبِقاًل * َوَيُطوُم َظَؾْقِفْم ِوْفَ اٌن ُُمَؾَّ ًَ َثرمَّ َرَأْير ْير

ـَ  رْم َكِعقاًم َوُمْؾًؽو  ُ رٍي َوَشرَؼوُهْم َرهُّ روا َأَشروِوَر ِمرْن ؾِضَّ ٌق َوُحؾُّ ر َوإِْشرَتْزَ بًِرا * َظوفَِقُفْم ثَِقوُب ُشـُْ ٍس ُخْْضٌ

وَن َشْعُقُؽْم َمْشُؽوًرا[ ـَ وَن َفُؽْم َجَزاًء َو ـَ اًبو َضُفوًرا * إِنَّ َهَذا   [ِِ – ُّاإلنساف: ] َذَ
ْفـَو َظَؾْقَك افُؼْرَآَن َتـِْزياًل * َؾوْصرِزْ اؿ تعػالى: في مكاجية أفعاؿ قريش، ق  تثبيت النبي -ّ و َكْحُن َكزَّ ]إِكَّ

ِر اْشَم َربَِّك ُبْؽَرًة َوَأِصقاًل * َوِمَن افؾَّْقلِ  ـُ ُػوًرا * َواْذ ـَ َٓ ُتطِْع ِمـُْفْم َآثاًِم َأْو  ْؽِم َربَِّك َو َؾوْشُجْ  َفُه َوَشبِّْحُه  َِلُ

ُهْم َوإِذَ  َفْقاًل َضِوياًل * إِنَّ  ِء ُمِبُّوَن افَعوِجَؾَي َوَيَذُروَن َوَراَءُهْم َيْوًمو َثِؼقاًل * َكْحُن َخَؾْؼـَوُهْم َوَصَ ْدَكو َأرْسَ َٓ ا َهُم

ِه َشبِقاًل * َوَمرو تَ  َذ إَِػ َربِّ َ ْم َتْبِ ياًل * إِنَّ َهِذِه َتْذـَِرٌة َؾَؿْن َصوَء اَتَّ ْفـَو َأْمَثوََلُ َّٓ َأْن َيَشروَء اَّللُ إِنَّ َشرِصْئـَو َب َّ وُءوَن إِ

ْم َظَذاًبو َأفِقاًم[ تِِه َوافظَّودَِِغ َأَظ َّ ََلُ وَن َظؾِقاًم َحؽِقاًم * ُيْ ِخُل َمْن َيَشوُء ِِف َرْْحَ ـَ  [ُّ–ِّاإلنساف:] اَّللَ 
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  :المطمب الثاني :  عر ف عام ب ورة المر  ت
  واًل: نزوليا وع     ا يا:

، نزلػػت فػػي بدايػػة الػػدعكة المحمديػػة، فيػػػي (ُ)كرة المرسػػالت سػػكرة مكيػػةه عنػػد جميػػكر المفسػػريفسػػ
، كذلػػػؾ كاضػػػحه مػػػف ظػػػاىر حػػػديث ابػػػف (ِ)السػػػكرة الثالثػػػة كالثالثػػػكف فػػػي عػػػداد ترتيػػػب نػػػزكؿ السػػػكر

الػذم سػيأتي ذكػره عنػد الحػديث عػف تسػمية السػكرة، كىػك يقتضػي أنيػا مػف أكائػؿ سػكر  مسعكد 
فػي غػار بًمنىػى مػع بعػض  يػان كػاف مختف ، حيػث جػاء فػي الحػديث أنيػا نزلػٍت كالنبػي القػرآف نػزكالن 

 (ّ)أصحابو، كاتفؽ العاٌدكف عمى عٌد آييا خمسيف.

 

 ثان ًا:   م   ال ورة:
اشػػتيرت ىػػذه السػػكرة فػػي المصػػاحؼ باسػػـ )المرسػػالت( ككػػذلؾ فػػي التفاسػػير، أخػػرج أبػػك داكد -ُ

 افقػػاؿ أىػػذا كيػػذ ،ركعػػة فػػيأقػػرأ المفصػػؿ  إنػػيفقػػاؿ  أتػػى ابػػف مسػػعكد رجػػؿ)  عػػف ابػػف مسػػعكد
 فػػيالػرحمف كالػنجـ  ،ركعػة فػيكػاف يقػرأ النظػائر السػػكرتيف   النبػيالشػعر كنثػرا كنثػر الػدقؿ لكػػف 

ذا كقعت  ،ركعة فيكالطكر كالذاريات  ،ركعة فيكاقتربت كالحاقة  ،ركعة كسػأؿ  ،ركعػة في( فك)كا 
كىؿ أتى  ،ركعة فيكالمدثر كالمزمؿ  ،ركعة فيكعبس  ككيؿ لممطففيف ،ركعة فيسائؿ كالنازعات 

ذا الشػمس كػكرت  ،ركعة فيكعـ يتساءلكف كالمرسالت  ،ركعة فيكال أقسـ بيكـ القيامة  كالدخاف كا 
  (ْ) (.ركعة في

كنالحظ أنو سٌماىا المرسالت بدكف كاك القىسىـ، ألف الكاك التي في كالمو كاك العطؼ مثؿ أخكاتيا 
 في كالمو.

كمػا فػي   )سكرةى كالميٍرسىالت عيٍرفان( ففي حديث عبد اهلل بف مسعكد النبي يت في عيد سيم-ِ
في غارو بًمنىىن إذ نزلت عميو سكرة كالمرسالت  صحيح البخارم قاؿ: )بينما نحف مع رسكؿ اهلل 

رجػت عمينػا حيػة  ٍطػبه بيػا إٍذ خى ف فػاه لىرى نػي ألتمقاىػا مػف فيػو كا     اؿ النبػيفقػعيرفان، فإنػو ليتمكىػا كا 
 (ٓ)(.كقيت شركـ كما كقيتـ شرىا فذىبت فقاؿ النبي  اقتمكىا فابتدرناىا

                                      

 .ُّٓص ُٗ( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف، جُ)
 .ُْٕص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جِ)
 .ٖٕٔص ْ( انظر: الكشاؼ، جّ)
دى ُّٔٗح  ٔٓص ِسػنف أبػػي داكد، كتػػاب الصػػالة، بػاب تحزيػػب القػػرآف ج (ْ) ىىػػذىا تىػػٍأًليؼي اٍبػػًف : »، قىػػاؿى أىبيػك دىاكي

 ، كقاؿ الشيخ األلباني: صحيح دكف سرد السكر.«مىٍسعيكدو رىًحمىوي الم وي 
 .َُّٖرقـ ُْص ّ( صحيح البخارم، كتاب الحج، باب ما يقتؿ المحـر مف الدكاب جٓ)
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ـ  الفضؿ )امرأةي العبػاس( فبكىػت  كعف ابف عباس  قاؿ: )قرأتي سكرة كالمرسالت عرفان فسمعٍتني أ
صػالة  يقػرأ بيػا فػي كقالت: بينىي  أٍذكٍرتنػي بقراءتػؾ ىػذه السػكرة إنيػا آلخػري مػا سػمعت رسػكؿ اهلل 

 (ُ)المغرب(.

 

 ثالثًا: محور ال ورة، و برز م ا  ىا:
تػػدكر ىػػذه السػػكرة حػػكؿ محػػكرو كاحػػدو كىػػك تقريػػر عقيػػدة البعػػث كالجػػزاء، كتتفػػرع مػػف ىػػذا المحػػكر 
مقاصػػد عديػػدة، حيػػث جػػاءت المقاصػػد الفرعيػػة إلثبػػات كتقريػػر ىػػذه العقيػػدة، كىػػذه المقاصػػد عمػػى 

 (ِ)النحك التالي:
 البعث عقب فناء الدنيا، ككصؼ بعض أشراط ذلؾ. االستدالؿ عمى كقكع -ُ

ررا * َؾوفَػوِرَؿرروِت َؾْرًؿررو * يقػػكؿ تعػػالى:  اِت َكْؼً ]َواُدْرَشرراَلِت ُظْرًؾررو * َؾوفَعوِصررَػوِت َظْصررًػو * َوافـَّرروِذَ

اَم ُتوَظُ وَن َفَواؿٌِع * َؾنَِذا افـُُّجو ًرا * ُظْذًرا َأْو ُكْذًرا * إِكَّ ـْ ًْ * َوإَِذا َؾوُدْؾِؼَقوِت ِذ اَمُء ُؾِرَجر ًْ * َوإَِذا افسَّ ُم ُضِؿَس

ًْ * فَِقْوِم افَػْصِل * َوَمو َأْدَراَك َمو َيرْوُم  َؾ َيِّ َيْوٍم ُأجِّ
ِٕ  * ًْ َت ُشُل ُأؿِّ ًْ * َوإَِذا افرُّ افَػْصرِل * َوْيرٌل اجِلَبوُل ُكِسَػ

بَِغ[  [ُٓ – ُ] المرسالت :  َيْوَمئٍِذ فِْؾُؿَؽذِّ
 مى إمكاف إعادة الخمؽ بما سبؽ مف خمؽ اإًلنساف كخمؽ األرض.االستدالؿ ع -ِ

]َأمَلْ َكْخُؾْؼُؽْم ِمْن َمروٍء َمِفرٍغ * َؾَجَعْؾـَروُه ِِف َؿرَراٍر َمؽِرٍغ * إَِػ َؿرَ ٍر َمْعُؾروٍم * َؾَؼرَ ْرَكو َؾرـِْعَم يقكؿ تعػالى: 

بَِغ * َأمَلْ َكْج  َوَأْمَواًترو * َوَجَعْؾـَرو ؾِقَفرو َرَواِدَ َعرِل إَْرَض ـَِػوًترو * َأْحَقروًء افَؼوِدُروَن * َوْيرٌل َيْوَمئِرٍذ فِْؾُؿَؽرذِّ

بَِغ[ ْم َموًء ُؾَراًتو * َوْيٌل َيْوَمئٍِذ فِْؾُؿَؽذِّ ـُ  [ِٖ – َِ]المرسالت :  َصوُِمَوٍت َوَأْشَؼْقـَو
 كعيد منكرم البعث بعذاب اآلخرة، ككصؼ أىكالو. -ّ

َٓ ُيْغـِري ]اْكَطؾُِؼوا إَِػ يقكؿ تعالى:  َٓ َطؾِقرٍل َو ُبوَن * اْكَطؾُِؼوا إَِػ طِلٍّ ِذي َثاَلِث ُصرَعٍى *  ـُْتْم بِِه ُتَؽذِّ ـُ  َمو 

بَِغ * َهَذا وَفٌي ُصْػٌر * َوْيٌل َيْوَمئٍِذ فِْؾُؿَؽذِّ ُه َِجَ َلكَّ ـَ وفَؼِّْصِ *  ـَ ٍر  َو َتْرِمي بَِؼَ َٓ َيـْطُِؼوَن * ِمَن افؾَفِى * إَِّنَّ  َيْوُم 

ْم  ـُ ْعـَرو بَِغ * َهَذا َيْوُم افَػْصِل ََجَ ْم َؾَقْعَتِذُروَن * َوْيٌل َيْوَمئٍِذ فِْؾُؿَؽذِّ َٓ ُيْمَذُن ََلُ فِرغَ  َو روَن َفُؽرْم  َوإَوَّ ـَ * َؾرنِْن 

بَِغ[ ْقٌ  َؾؽِقُ وِن * َوْيٌل َيْوَمئٍِذ فِْؾُؿَؽذِّ  [َْ – ِٗ]المرسالت :  ـَ
ذلػؾ ث في الػدنيا كمػا استيؤصػمت أمػـ مكذبػة مػف قبػؿ، كمقابمػة التعريض بالعذاب لمنكرم البع -ْ

 .بجزاء الكرامة لممؤمنيف

                                      

 .ِْٔرقـ  ّّٖص ُ( صحيح مسمـ، كتاب الصالة، باب القراءة في المغرب جُ)
 .ُْٖص ِٗالتنكير، ج( انظر: التحرير ك ِ)
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ـُْتْم َتْعؿَ يقكؿ تعالى:  ـُ ُبوا َهـِقًئو باَِم  ُؾوا َواْذَ ـُ َّو َيْشَتُفوَن * ُؾوَن * ]إِنَّ اُدتَِّؼَغ ِِف طاَِلٍل َوُظُقوٍن * َوَؾَواـَِه ِِم

َذفَِك َكْجِزي اُدْحِس  ـَ و  ُؽرْم ُمِْرُمروَن * َوْيرٌل َيْوَمئِرٍذ إِكَّ ُؾروا َوََتَتَُّعروا َؿؾِرقاًل إِكَّ ـُ بَِغ *  ـَِغ * َوْيٌل َيْوَمئٍِذ فِْؾُؿَؽرذِّ

بَِغ[  [ْٕ – ُْ: ] المرسالت فِْؾُؿَؽذِّ
 إعادة الدعكة إلى اإًلسالـ، كالتصديؽ بالقرآف لظيكر دالئمو. -ٓ

ُعويقكؿ تعالى:  ـَ ُم اْر ٌٍ َبْعرَ ُه ُيْمِمـُروَن[]َوإَِذا ؿِقَل ََلُ بَِغ *َؾبَِليِّ َحرِ ي ُعوَن * َوْيٌل َيْوَمئٍِذ فِْؾُؿَؽذِّ ـَ َٓ َيْر  ا 
 [َٓ – ْٖ: ]المرسالت

 

 



 
 الفصل الثاني 

 
 دراست تطبيقيت على هٌاسبت فىاصل جسء تبارك آلياتها

ى
ىوفوـهىأحدىرذرىمبحثًا:

 
  .دراسة تطبيقية عمى سكرة الممؾ المبحث األك ؿ:

  .دراسة تطبيقية عمى سكرة القمـ ي:لمبحث الث انا
  .دراسة تطبيقية عمى سكرة الحاقة المبحث الث الث:
  .دراسة تطبيقية عمى سكرة المعارج المبحث الرابع:

  .: دراسة تطبيقية عمى سكرة نكحالمبحث الخامس
  .: دراسة تطبيقية عمى سكرة الجفالمبحث السادس
  .بيقية عمى سكرة المزمؿ: دراسة تطالمبحث السابع
 .: دراسة تطبيقية عمى سكرة المدثرالمبحث الثامف
  .: دراسة تطبيقية عمى سكرة القيامةالمبحث التاسع
  .: دراسة تطبيقية عمى سكرة اإلنسافالمبحث العاشر

 : دراسة تطبيقية عمى سكرة المرسالت المبحث الحادم عشر
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 ادلبحث األول 
 سىرة املللدراست تطبيقيت على 

ىوتذتملىهذهىالدورةىرلىىثالٍثىورذرونىفاصلة،ىوذلكىرلىىالنحوىالتالي:ى
ى

ٍء َؿِ يٌر[( قال  عالى: 2 واًل: اآل   ) لِّ َرْ ـُ   ]َتَبوَرَك افَِّذي بَِقِ ِه اُدْؾُك َوُهَو َظَذ 
ػػد الػػذم بيػػده ممػػؾ الػػدنيا كاآلخػػرة، يتصػػر أم  ال ف ــ ر ا جمــالي: ؼ فييػػا بمػػا تعػػاظـ كتعػػالى كتىمج 

 (ُ)شاء، كىك عمى ما يشاء فعمو ذك قيدرةو مطمقة، ال يمنعو أك يعجزه شيء.
ٍء َؿرِ يٌر[جاءت الفاصػمة ىنػا   حم ل الفا م : رلِّ َرْ ـُ جممػةن اسػمية، كغرضػيا التقريػر  ]َوُهَو َظرَذ 

جركر )عمى كػؿ عمى الد كاـ، كتقدـ الجار كالم كالتأكيد، كما تفيد ثبكت صفة القدرة المٍطمقة هلل 
( إلفادة عمكـ القدرة عمػى كػؿ شػيء، فيػك الػذم يسػتحؽ أٍف  شيء( عمى متعمقو خبر المبتدأ )قديره

ييفرىد بالعبكدية كاإلليية، كفي ذلؾ إشارة إلى إبطاؿ دعاكل المشركيف في ألكىية أصناميـ.
(ِ)  

ـ  فيػػك مػػف خػػالؿ ممكػػو لكػػؿ شػػيء،   جػػاءت اآليػػة مبينػػةن عظمػػة اهلل منا ــب  الفا ــم : كمػػف ثىػػ
المدبر المتصرؼ في ممكو؛ لكف المتصرؼ في ممكو قد ال يتصؼ بتماـ كعمـك القدرة، لذا ناسػب 

    (ّ.)أف تأتي الفاصمة مقررةن كمؤكدةن عمى تماـ كعمكـ قدرتو تعالى عمى كؿ شيء
مىى كيؿٍّ شى  ( ثـ قاؿ بعده )كىىيكى عى ( كىذا مشعره بأٌنو قاؿ الرازم: "أٌنو قاؿ أكالن )ًبيىًدًه الميٍمؾي ٍيءو قىًديره

إٌنما يككف بيده الميٍمؾ لك ثبت أٌنو عمى كٌؿ شيءو قدير".
(ْ) 

 كجاءت بمعافو زائدة. الكريمة أكدت الفاصمة عمى معنى اآليةكقد 
 

ُؽرْم َأْحَسرُن َظَؿراًل ( قـال  عـالى: 3ثان ًا: اآل   ) ْم َأيُّ ـُ  َوُهرَو افَعِزيرُز ]افَّرِذي َخَؾرَق اَدرْوَت َواََلَقروَة فَِقْبُؾرَو

 افَغُػوُر[ 

فػي الخمػؽ، فًمػف قدرتػو أٍف خمػؽ الحيػاة كالمػكت   تتحدث اآلية عف قػدرة اهلل ال ف  ر ا جمالي:
، فكضع اهلل ليـ األمر كالنيػي كابػتالىـ بالشػيكات، ليثيػب ليختبر عباده أييـ ييخًمص العمؿ هلل 

                                      

 .َْٓص ِّ( انظر: جامع البياف، محمد بف جرير الطبرم، جُ)
، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف، عبد الرحمف بف ناصر ُُص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جِ)

 .ُِٓالسعدم ص
 .ْٔص ٖ( انظر: نظـ الدرر، جّ)
 .ْٖص َّ( مفاتيح الغيب، جْ)
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زة فيػػك الػػذم قيػػر كػػؿ شػػيء كانقػػادت لػػو متصػػؼ بػػالع  الطػػائع كيعاقػػب العاصػػي، كذلػػؾ أف اهلل
 (ُ)المخمكقات، كىك الغفكر لمف تاب مف المذنبيف كالمقصريف.

جممػةن اسػمية، كجػاء المبتػدأ ضػمير  ]َوُهرَو افَعِزيرُز افَغُػروُر[جػاءت الفاصػمة ىنػا   حم ل الفا ـم :
، فصػػػػؿو لمتأكيػػػػد عمػػػػى صػػػػفتيف مػػػػف صػػػػفاتو تعػػػػالى كقصػػػػرىما عميػػػػو: صػػػػفة العػػػػزة كصػػػػفة المغفػػػػرة

ك)العزيز( أم الغالب الذم ال يعجزه مىف أسػاء العمػؿ فػي الػدنيا، ك)الغفػكر( أم كثيػر المغفػرة لمػف 
ػػف خالفػػو، قىػػرىف  (ِ)أسػػاء كفىعىػػؿ كثيػػر الػػذنكب، كلٌمػػا كػػاف العزيػػز مػػف النػػاس ييقػػًدـ عمػػى إىػػالؾ كػػؿ مى

   (ّ)كأثران. العزيز بالغفكر، أم أنو رغـ ًعز تو يميؿ المسيئيف فيمحك ذنكب التائبيف عينان 
التػي تتجمػى فييػا صػفة  اإلماتػةكىػي   بينػت اآليػة مظيػران مػف مظػاىر قدرتػو منا ب  الفا ـم :

في اإلحياء، كأىتبعت اآلية ذلؾ بالحكمة مف إيجاد المكت كالحياة كىي   القير، كما بينت قدرتو
كـ( مكجيػػان لمنػػاس بمعنػػى الجػػزاء عمػػى العمػػؿ بمػػا يناسػػبو، فممػػا كػػاف الخطػػاب فػػي )ليبمػػك  االبػػتالء

الغالب –مؤمنيـ ككافرىـ، ناسب أف تأتي الفاصمة مؤكدة كمقررة صفتيف عظيمتيف، فصفة العزيز 
الكػريـ –لمكافريف عمى أعماليـ السيئة، كأما صفة الغفػكر   تناسب جزاءه -الذم ال يعزبو شيء

كىػػذا  (ْ)لصػالحة،تناسػػب جػزاءه تعػػالى لممػؤمنيف عمػى أعمػػاليـ ا -الػذم يصػفح عػػف فمتػات أكليائػو
ا ثيـ  اٍىتىدىل]يؤكده قكلو تعالى:  اًلحن ٍف تىابى كىآىمىفى كىعىًمؿى صى نٍّي لىغىف اره ًلمى   [ِٖ]طو: [كىاً 

كيذكر الرازم مناسبة تقديـ اآلية لصػفتىي القػدرة كالًعمػـ، ثػـ الخػتـ بصػفتىي العزيػز الغفػكر فيقكؿ"أٌمػا 
تمكف مف إيصاؿ جزاء كؿ أحدو بتمامو إليو سكاء كاف عقابان أٌنو ال بٌد مف القدرة التامة فألجؿ أٍف ي

أك ثكابان، كأما أٌنو ال بٌد مف العمـ التاـ فألجؿ أٍف يعمػـ أٌف المطيػع مىػف ىػك كالعاصػي مىػف ىػك، فػال 
يقػػع الخطػػأ فػػي إيصػػاؿ الحػػٌؽ إلػػى مسػػتحقو، فثىبىػػتى أٌف ككنػػو عزيػػزان غفػػكران ال يمكػػف ثبكتيػػا إال بعػػد 

 (ٓ)تامة كالعمـ التاـ".ثبكت القدرة ال
 

ْْحَِن ِمرْن َتَػروُوٍت ( قال  عالى: 4ثالثًا: اآل   ) ]افَِّذي َخَؾرَق َشرْبَع َشرَؿَواٍت ضَِبوًؿرو َمرو َترَرى ِِف َخْؾرِق افررَّ

  َؾوْرِجِع افَبَِّصَ َهْل َتَرى ِمْن ُؾُطوٍر[
حيػث خمقيػا  كىػي خمػؽ السػمكات،  تتحدث اآلية عف صفة مف صػفات اهلل ال ف  ر ا جمالي:

سػف كاإلتقػاف، فجعميػا طبقػات فػكؽ بعضػيا الػبعض، مػا تػرل فػييف مػف اخػتالؼ، ثػػـ  فػي غايػة الحي

                                      

 .ٕٖٓالرحمف في تفسير كالـ المناف، ص تيسير الكريـ( ُ)
 .ُٖٓص ْ( انظر: الكشاؼ، جِ)
 .ٓٔص ٖ( انظر: نظـ الدرر، جّ)
 )بتصرؼ يسير(. ،ُٔ –ُّص ِٗالتحرير كالتنكير، ج (ْ)
 .َٓص َّ( مفاتيح الغيب، جٓ)
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بػرٌد البصػر بالتأمػؿ كالتفكػر، فيػؿ تػرل فػي خمػؽ السػمكات عمػى ىػذه الكيفيػة مػف خمػؿ أك   أمر
دكعو كتشقؽ .  (ُ)صي
اسػتفياميةن غرضػيا النفػي، أم  جممػةن  ]َهْل َترَرى ِمرْن ُؾُطروٍر[جاءت الفاصمة ىنا   حم ل الفا م :

لػػف تػػرل، كتفيػػد )مػػف( المبالغػػة فػػي النفػػي، ك)فيطػػكر( بمعنػػى خمػػؿ ككجػػكد شػػقكؽ أك صػػدكع كغيػػر 
 ذلؾ.

ٍمػػؽ سػػبع سػػمكات فػػكؽ بعضػػيا الػػبعض   بينػػت اآليػػة قػػدرة اهلل منا ــب  الفا ــم : المتمثمػػة فػػي خى
ٍمػؽ متماثمة متطابقة تماـ التطابؽ، كأن ؾ لك دققت النظر كعاكدتو  مػرة بعػد مػرة لعرفػت دقػة ىػذا الخى

ٍمؽ السمكات، كىػذا مػا  كعظمة الخالؽ، كجاءت الفاصمة مقررة كمؤكدة عدـ كجكد أدنى خمؿ في خى
أفاده االستفياـ الذم غرضو البالغي النفي، كما أف  االستفياـ عف الشػيء يفيػد شػدة االىتمػاـ فػي 

ٍمػػؽ السػػمكات  البحػػث عنػػو، فػػالمراد أنػػؾ ميمػػا بػػذلت مػػف جيػػد كاىتمػػاـ مىػػؿو فػػي خى فػػي البحػػث عػػف خى
  (ِ)فإن ؾ لف تجد.

 
َتْغِ َيـَْؼؾِْى إَِفْقَك افَبَِّصُ َخوِشًئو َوُهَو َحِسٌر[( قال  عالى: 5رابعًا: اآل   ) رَّ ـَ   ]ُثمَّ اْرِجِع افَبَِّصَ 

أك خمػؿ بتكػرار النظػر فػي السػماء كالتأمػؿ فييػا بحثػان عػف شػقكؽ   ىنا يأمر ال ف  ر ا جمالي:
كتصػدع، ففػػي النيايػة سػػيرجع البصػر صػػاغران ذلػيالن لػػـ يجػػد مػا يبحػػث عنػو، كىػػك كميػؿ منقطػػع لػػـ 

 (ّ)يدرؾ ما يطمبو كىك كجكد الخمؿ في خمؽ السمكات.
جممةن اسمية، مف مبتدأ كخبػر، كالػكاك حاليػة،  ]َوُهَو َحِسٌر[جاءت الفاصمة ىنا   حم ل الفا م :

ظ يػػػار ضػػػػمير الفصػػػؿ )ىػػػػك( فػػػي مكضػػػػع اإلضػػػمار لمتأكيػػػػد كالجممػػػة فػػػي محػػػػؿ نصػػػب حػػػػاؿ، كا 
 كلمقصر، أم قصر صفة )حسير( عميو، فكأنو قاؿ: ينقمب إليؾ البصر خاسئان محسكران.

أمػػرت اآليػػة بإرجػػاع البصػػر مػػرة بعػػد مػػرة فػػي السػػماء بحثػػان عػػف خمػػؿ، كجػػاءت  منا ــب  الفا ــم :
البصػر فػي النيايػة حالػو سػتككف كميمػة  الفاصمة مؤكدة أنو رغـ كثرة معاكدة النظر في السماء فإف  

 كما تدؿ الفاصمة عمى التحدم كالتعجيز لمخٍمؽ. (ْ)تىًعبة،
 
 

                                      

 .َٔٓص ِّ( انظر: جامع البياف، جُ)
 .ٖٔص ٖ( انظر: نظـ الدرر، جِ)
 .ُِٓص ٕمعاني التنزيؿ، عالء الديف البغدادم الشيير بالخازف الخازف، ج( انظر: لباب التأكيؿ في ّ)
 .ُِِص ُِانظر: ركح المعاني كالسبع المثاني، شياب الديف محمكد األلكسي، ج ( ْ)
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رَقوضِِغ ( قال  عالى: 7، 6) اتخام ًا: اآل  ْكَقو بَِؿَصروبِقَح َوَجَعْؾـَوَهرو ُرُجوًمرو فِؾشَّ اَمَء اف ُّ ـَّو افسَّ ]َوَفَؼْ  َزيَّ

عِ  ْم َظَذاَب افسَّ ِْم َظَذاُب َجَفـََّم َوبِْئَس اَدِصُر[َوَأْظَتْ َكو ََلُ َػُروا بَِرهِّ ـَ ِذيَن    ِر * َوفِؾَّ
كتصػػرفو فػػي ممكػػو بمػػا يشػػاء، فقػػد زي ػػف   تتحػػدث اآليتػػاف ىنػػا عػػف قدرتػػوال ف ــ ر ا جمــالي: 

السػػماء الػػدنيا كىػػي القريبػػة منػػا بنجػػكـ كالمصػػابيح، كجعػػؿ منيػػا رجكمػػان لمشػػياطيف، حيػػث تػػنقض 
ألكلئػؾ   مف النجكـ لترمي الشياطيف الذيف يسػترقكف السػمع مػف السػماء، كأعػد الشيب منفصمة

الشياطيف عذاب السعير في اآلخرة بعد عذاب اإلحراؽ فػي الػدنيا، لكػف عػذاب السػعير فػي اآلخػرة 
لػيس مخصكصػان بأكلئػؾ الشػياطيف المرجػكميف فحسػب؛ بػؿ لكػؿ مىػف كفػر بػاهلل مػف اإلنػس كالجػف، 

 (ُ)م انتيكا إليو مف العذاب الشديد.فبئس ىذا المصير الذ
جممػػػة فعميػػػة، فعميػػػا مػػػف أفعػػػاؿ الػػػذـ،  ]َوبِرررْئَس اَدِصرررُر[جػػػاءت الفاصػػػمة ىنػػػا   حم ـــل الفا ـــم :

كالمخصػػكص بالػػذـ محػػذكؼ دؿ  عميػػو مػػا قبػػؿ الفعػػؿ )بػػئس( كىػػك )عػػذاب جيػػنـ(، كالتقػػدير: بػػئس 
  (ِ)حاليـ كمصيرىـ في اآلخرة. المصير عذاب جينـ، كالكاك لمحاؿ، كالجممة حالية غرضيا ذـ

جعػؿ لمسػترقي السػمع مػف الشػياطيف شػيبان تػرجميـ فػي   تبيف اآليات أف اهلل منا ب  الفا م :
الدنيا، كعذاب السعير في اآلخرة ليـ كلجميع الكػافريف مػف اإلنػس كالجػٌف، كجػاءت الفاصػمة مبٌينػةن 

 لمذيف كفركا.لحاؿ ىؤالء كذٌمان لما آؿ إليو مصيرىـ، أم: بئست جينـ 
 

و َصِفقًؼو َوِهرَي َتُػروُر * َتَؽروُد ََتَقَّرُز ِمرَن ( قال  عالى: 22 -8آل ات )ا ا  ًا:  ]إَِذا ُأْفُؼوا ؾِقَفو َشِؿُعوا ََلَ

ْم َخَزَكُتَفو َأمَلْ َيْلتُِؽْم َكِذيٌر * َؿوُفوا َبَذ َؿْ  َجوَءَكو كَ  اَم ُأْفِؼَي ؾِقَفو َؾْوٌج َشَلََلُ ؾَّ ـُ َل اَّللُ افَغْقِظ  ْبـَو َوُؿْؾـَو َمرو َكرزَّ ِذيٌر َؾَؽذَّ

ـَّو ِِف َأْصَحوِب  ـُ ـَّو َكْسَؿُع َأْو َكْعِؼُل َمو  ـُ بٍِر * َوَؿوُفوا َفْو  ـَ َّٓ ِِف َضاَلٍل  ٍء إِْن َأْكُتْم إِ ُؾوا ِمْن َرْ رِعِر * َؾروْظَسَ افسَّ

ِعِر[ َْصَحوِب افسَّ ِٕ   بَِذْكبِِفْم َؾُسْحًؼو 
تتحدث اآليات عف حاؿ أكلئؾ الكفار مف الجف كاإلنس، حيػث إنػو إذا طيرحػكا  ا جمالي:ال ف  ر 

فييا سمعكا لمنار صكتان فظيعان منكران كىي تغمي بيـ، كتكاد أف تتقطع مف شدة الغػيظ، ككممػا ألقػي 
كـ رسػػكؿ فػػي الػػدنيا يػػدعككـ إلػػى زبانيػػة جيػػنـ سػػؤاؿ تػػكبيخ ألػػـ يػػأت فييػػا جماعػػة مػػف الكفػػار سػػأليـ

إليماف كينذركـ ىذا اليكـ  فيجيبكف: بمى، كيعترفكف أنو قد جاءىـ الرسكؿ إال أنيػـ كػذبكا كأنكػركا ا
قػد نػزؿ شػيئان مػف السػماء، كقػالكا لرسػميـ: أنػتـ فػي ضػالؿ كخطػأ تصػكرم كبيػػر،   أف يكػكف اهلل

                                      

 .ِّْص ِج، التسييؿ لعمـك التنزيؿ، ابف جزم الغرناطي، ّٖٓ –ُٖٓص ْ( انظر: الكشاؼ، جُ)
 .ِّص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جِ)
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ٌبخينيػػا كمعتػػرفيف أنيػػـ مػػا انتفعػػكا مػػف نعمػػة السػػمع  كسػػجمت اآليػػات رجػػكع الكفػػار إلػػى أنفسػػيـ ميكى
 (ُ)كالبعد في نار جينـ.  كالعقؿ، فاعترفكا بذلؾ بذنبيـ، فاستحقكا البعد مف رحمة اهلل

رِعِر[جػاءت الفاصػمة ىنػا   حم ل الفا م : َْصرَحوِب افسَّ ِٕ جممػةن ديعائيػة، فالجممػة دعػاء  ]َؾُسرْحًؼو 
غػرض ىػذا الػدعاء مستجاب عمى الكافريف بالبيعد في أسفؿ جيػنـ، كالس ػحؽ ىػك البيعػد، كقػد يكػكف 

مػا أٍف تكػكف الفػاء لمترتيػب  التعجيب مف حاليـ، كالفاء سػببية، تفيػد أن يػـ مسػتحقكف ليػذا الػدعاء، كا 
كالتعقيػػب، تفيػػد أف  ىػػذا الػػدعاء ييقػػاؿ ليػػـ عقػػب اعتػػرافيـ فيزيػػدىـ ذلػػؾ ألمػػان فػػي نفكسػػيـ فػػكؽ ألػػـ 

ـ فػي )ألصػحاب( لمتقكيػة ألف  أجسادىـ، ك)سحقان( نائب عف مفعكؿ مطمؽ، فعمو )أسحقىيـ(، كالػال
المػػػػراد مػػػػف )سػػػػحقان( الػػػػدعاء، كالتعبيػػػػر )أصػػػػحاب( يفيػػػػد أنيػػػػـ مالزمكىػػػػا، إذ إف  الصػػػػحبة تحمػػػػؿ 

  (ِ)كتتضمف معنى المالزمة، كالتعبير )السعير( يدؿ عمى عظيـ تكقدىا كتغيظيا كتيددىا.
تمقييـ المالئكػة فييػا،  جاءت اآليات تصؼ نار جينـ كتبيف حاؿ الكافريف حيف منا ب  الفا م :

فكصفٍت صكت النار بالشييؽ تفظيعان لو، كأنيػا تغمػي كترتفػع ألسػنة لييبيػا، كيكػاد أجزاءىػا تتفػرؽ 
كتتقطع مف شدة الغمياف كالغضب، فيي كالمغتاظ ال تترؾ شػيئان إال التيمتػو، كأف  سػبب إلقػاء أىػؿ 

كػذيب، كأىممػكا النظػر كالتفكػر كالتػدبر، ، كأنيػـ أفرطػكا فػي الت النار فييػا ىػك تكػذيبيـ برسػؿ اهلل
فممػا كػػانكا بػذلؾ أبعػػدكا أنفسػيـ عػػف مػكاطف الرحمػػة جػاءت الفاصػػمة تػدعك عمػػييـ بالبيعػد فػػي أسػػفؿ 
جينـ، كأن يـ مالزمكف ليا ال يفارقكنيا، فيـ خالدكف فييا، كبينت الفاصمة أف  جينـ مستعرة شػديدة 

 دت في اآليات.االتقاد، كىذا مناسب ألكصاؼ جينـ التي كر 
 

بٌِر[( قال  عالى: 23 ابعًا: اآل   ) ـَ ْم َمْغِػَرٌة َوَأْجٌر  ْم بِوفَغْقِى ََلُ ُ َْشْوَن َرهَّ َُ  ]إِنَّ افَِّذيَن 
تتحػدث اآليػة عػف حػاؿ المػؤمنيف يػكـ القيامػة، الػذيف كممػا ازدادكا فػي الطاعػة  ال ف  ر ا جمـالي:

ِْم َراِجُعوَن[]َوافَِّذيَن ُيمْ ، ازدادكا خشية مف اهلل ُْم إَِػ َرهِّ ْم َوِجَؾٌي َأَّنَّ   [َٔ]المؤمنكف: ُتوَن َمو َآَتْوا َوُؿُؾوُهُ
كال يػركف عقابػو،   فيـ يخافكف أال تقبؿ أعماليـ، كيتكقعكف العقكبة، ىػذا كمػو كىػـ ال يػركف اهلل

أمػػر بػػو، فجػػزاء كال ييقصػػركف فيمػػا   كال أحػػد يػػراىـ فػػي خمػػكاتيـ، فيػػـ ال ييقػػدمكف عمػػى معصػػيتو
ذلػػؾ كمػػو المغفػػرة كاألجػػر الكبيػػر فػػي اآلخػػرة، فميػػـ المغفػػرة لػػذنكبيـ كبالتػػالي يقػػييـ عػػذاب الجحػػيـ، 

 (ّ)كليـ في الجنة مف النعيـ المقيـ كالقصكر كالحكر العيف كالكلداف كرضا الرحمف.
بِررٌر[جػػاءت الفاصػػمة ىنػا   حم ـل الفا ــم : ـَ ررْم َمْغِػررَرٌة َوَأْجررٌر  سػػمية، حيػث تقػػدـ الجػػار جممػػة ا ]ََلُ

كالمجركر )ليـ( المتعمؽ بالخبر المحذكؼ كذلؾ ألف  المبتدأ )مغفرةه( جاء نكرة فال يجكز البدء بو، 
                                      

 .ّٕٗص ٓ، أبك بكر الجزائرم، ج"أيسر التفاسير لكالـ العمي الكبير"( انظر: ُ)
 .ِٖص ِٗ، ج"التحرير كالتنكير"، ّٕص ٖ، ج"نظـ الدرر"( انظر: ِ)
 .ٕٖٔ، ص"تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف" (ّ)
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فيفيػػد ىػػذا التقػػديـ االىتمػػاـ كاالختصػػاص، كالتقػػدير )مغفػػرة كأجػػر كبيػػر كائنػػاف ليػػـ(، كقػػد ـ المغفػػرة 
محميػػا القمػػب، كجػػاءت بعػػدىا البشػػارة بػػاألجر عمػػى األجػػر الكبيػػر تطمينػػان لقمػػكبيـ، إذ إف  الخشػػية 

ـه عمى جمب الن فع، كجاءت )مغفرة( نكرة لتفيد التعظيـ أم  العظيـ، ىذا عمى قاعدة دفع الضٌر مقد 
  (ُ)أنيا مغفرة عظيمة.
تتحدث اآلية عف عبػاد اهلل المػؤمنيف الػذيف يخشػكنو، كلمػا كانػت الخشػية مشػيرة  منا ب  الفا م :
عمى الذنكب، كأف ىم يػـ أٍف يسػتريحكا منيػا، جػاءت الفاصػمة تبػيف   عقاب اهللإلى خشيتيـ مف 

يجد   محاىا كسترىا ليـ، كلما كانت الخشية متضمنة الخكؼ، كأف  الذم يخشى اهلل  أف  اهلل
فػػي الػػدنيا مػػف اآلالـ كالشػػدائد، جػػاءت الفاصػػمة تيػػدخؿ السػػركر عمػػييـ، كالسػػركر يكػػكف باإلعطػػاء 

عمى عباده عمػى خشػيتيـ   ف جزاؤىـ األجر الكبير، فالفاصمة تبيف تفض ؿ ككـر اهللكالثكاب فكا
  (ِ)لو بما تتضمنو الخشية مف المعاني، فتصغير أماـ ىذا العطاء كؿ المصائب كالشدائد.

 
ُه َظؾِقٌم بَِذاِت ( قال  عالى: 24ثامنًا: اآل   ) وا َؿْوَفُؽْم َأِو اْجَفُروا بِِه إِكَّ ُ وِر[ ]َوَأرِسُّ   افصُّ

ـ ىػذه اآليػة خطابػان لجميػع الخمػؽ، كىػك أنػو سػكاء أسػررتـ القػكؿ أك جيػرتتمثؿ  ال ف  ر ا جمالي:
تعػػالى متصػػؼ بػػالعمـ بمػػا يػػدكر فػػي داخػػؿ الصػػدكر مػػف ك  سػػبحانوبػػو فػػاألمر سػػكاء عنػػد اهلل، فيػػك 

 (ّ)غير أف ينطؽ بو صاحبو، فكيؼ إذا نىطىؽ بو سكاء سٌران أك جيران.
ررُ وِر[جػػاءت الفاصػػمة ىنػػا  فا ــم : حم ــل ال ررُه َظؾِررقٌم بِررَذاِت افصُّ (  ]إِكَّ جممػػةن اسػػمية، مؤك ػػدة بػػػ )إف 

 (ْ)كغرضيا التعميؿ، كالمراد بػ )ذات الصدكر( ما يتردد في النفس مف الخكاطر كالنكايا.
اآليػػة أف   كػػاف المشػػرككف يىعتقػػدكف أن يػػـ إذا أسػػركا القػػكؿ فػػاهلل ال يعممػػو، فبينػػت منا ــب  الفا ــم :

إسرار القكؿ كالجير بو عمػى حػٌد سػكاء، فػاهلل يعممػو، كجػاءت الفاصػمة مؤكػدةن كمعممػةن لمتسػكية بػيف 
متصػػؼه بػػالعمـ كأف  عممػػو محػػيطه بمػػا ىػػك أخفػػى مػػف   الحػػالتيف: اإلسػػرار كالجيػػر، كىػػك أف  اهلل

ػػػف كػػػاف كػػػذلؾ فيػػػك بالتأكيػػػد عمػػػيـه بمػػػ ا ييسػػػر ه النػػػاس أك اإلسػػػرار، كىػػػك مػػػا يػػػدكر فػػػي الصػػػدكر، كمى
 (ٓ)يجيركنو.

 

 

                                      

 .ِٗص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جُ)
 .ٕٓص ٖ( انظر: نظـ الدرر، جِ)
 .ُّْ، ُّّص ٓ( انظر: المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، جّ)
 .ٕٔص َُ( انظر: تفسير ركح البياف، إسماعيؿ حقي جْ)
 .َّص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جٓ)
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َٓ َيْعَؾُم َمْن َخَؾَق َوُهَو افؾَّطِقُف اخَلبُِر[( قال  عالى: 25 ا عًا: اآل   )    ]َأ
ىػػك الػػذم خمػػؽ الصػػدكر كمػػا فييػػا، فكيػػؼ ال يعمػػـ مػػا   تبػػيف اآليػػة أف اهلل ال ف ــ ر ا جمــالي:

ذا كػاف كػذلؾ فقػد اسػتكل عنػده السػ ر كالجيػر مػف القػكؿ، فيػك تعػالى لطيػؼه بػداخميا مػف أسػرار، كا 
يرل أثر كؿ شيء في القمكب، كخبيره عالـه بأفعاؿ العباد كأقكاليـ.
(ُ) 

جممػةن اسػمية، كالػكاك إمػا لمعطػؼ أك  ]َوُهَو افؾَّطِقرُف اخَلبِرُر[جاءت الفاصمة ىنػا   حم ل الفا م :
فتيف هلل مف الم طؼ أك الم طافة، كاسـ  ك)المطيؼ( كصؼه مشتؽٌّ  ، لمحاؿ، تفيد ثبكت ىاتيف الصٍّ

مػػػف  ة مػػػف )لطيػػؼ( بضػػـ الطػػاء، فيػػػي صػػفة مشػػبيةالفاعػػؿ )الًطػػؼ كلطيػػؼ(، فػػػإٍف كانػػت مشػػتق  
ٍف كانت مف )لطىؼ( بفتح   صفات ذات اهلل بمعنى تنزييو تعالى عف إحاطة العقكؿ بماىيتو، كا 

تقػاف بػالرفؽ كاإلحسػا  الطاء، فيي اسـ فاعؿ يدؿ عمػى المبالغػة فػي كصػفو ف إلػى مخمكقاتػو، كا 
، بمعنػػى عمػػـ  بيػػرى صػػنعو، فتػػدؿ عمػػى صػػفة مػػف صػػفات األفعػػاؿ، ك)الخبيػػر( صػػفة مشػػبية مػػف خى
كعػػرؼ، فػػالخبير ىػػك المكصػػكؼ بػػالًعمـ بػػاألمكر التػػي شػػأنيا أف يخبػػر عنيػػا عممػػان مكافقػػان لمكاقػػع. 

سػف الخبيػر بمكاقػع تأكيدان لصػفة )المطيػؼ( أم: ىػك الرفيػؽ المح كمجيء )الخبير( بعد )المطيؼ(:
 (ِ)الرفؽ كاإلحساف كبمستحقيو.

بذات الصدكر، حيث إنو خالقيا، فكيؼ ال   جاءت اآلية لتؤكد عمى عمـ اهلل منا ب  الفا م :
يعمـ بما يدكر داخميا  كجاءت الفاصمة تأكيدان ليذا األمر بأف  اهلل لطيؼه أم متصؼه بالعمـ بخبايا 

كحكمػػة، كأف  اهلل خبيػػره أم متصػػؼ بػػالعمـ المطمػػؽ فػػال تعػػزب عنػػو  األمػػكر، فيػػك المػػدٌبر ليػػا بًرفػػؽو 
ـى أف  الػذم يعصػيو عػالـه بػو  الحكادث الخفية، ًمػ فيككف في الفاصمة تيديده ككعيده؛ ألف  اإلنساف إٍف عى

ـي عمى معصيتو.  ال ييقًد
تػػاف شػػأنيما قػػاؿ البقػػاعي: "أم أال يعمػػـ اهلل مخمكقػػو عمػػى اإلطػػالؽ كلػػو صػػفتا المطػػؼ كالخبػػر الم

كا  مػا إدراؾ البكاطف إدراكان ال يكػكف مثمػو؛ ألف  الغػرض إثبػات العمػـ لمػا أخفػكه لظػنيـ أنيػـ إذا أىسػر 
 . (ّ)ثبات مطمؽ العمـ فإنيـ لـ ينكركه"إليخفى، 

وا َؿرْوَفُؽْم َأِو كيمكف القكؿ أف ىػذه الفاصػمة ) كىػك المطيػؼ الخبيػر ( فاصػمة لسيػة السػابقة  ]َوَأرِسُّ

ُ وِر[اْجفَ  ُه َظؾِقٌم بَِذاِت افصُّ ذلػؾ أف العمػيـ بػذات الصػدكر ىػك المطيػؼ الخبيػر، فػالرغـ مػف  ُروا بِِه إِكَّ
  أنو يعمـ بكؿ ما تكف صدكرىـ مف خير كشر فيك لطيؼ بيـ خبير بسرائرىـ.

                                      

، أبك الميث السمرقندم، جُ)  .ْْٓ، ّْٓص ّ( انظر: بحر العمـك
 .ُْٕ، ُْٔص ٕ( انظر: التحرير كالتنكير، جِ)
 .ٕٓص ٖالدرر، ج نظـ (ّ)



 41 

ًٓ َؾوْمُشروا ِِف ( قال  عـالى: 26عاشرًا: اآل   ) ُؾروا ِمرْن ]ُهَو افَِّذي َجَعرَل َفُؽرُم إَْرَض َذُفرو ـُ  َمـَوـِبَِفرو َو

  ِرْزؿِِه َوإَِفْقِه افـُُّشوُر[
عمػى عبػاده بػأف جعػؿ ليػـ األرض مذلمػة ليػـ،   تتحػدث اآليػة عػف منػة اهلل ال ف  ر ا جمـالي:

فسيؿ ليـ السمكؾ فييا، حيػث يسػعكف كيتصػرفكف فػي نكاحييػا كجكانبيػا، فكمػكا مػف رزؽ اهلل الػذم 
نسكا أنػو إلػى اهلل نشػركـ مػف القبػكر بالبعػث بعػد المػكت ليسػألكـ عػف أخرجو لكـ مف األرض، كال ت

المطمقػة فػي الخمػؽ، كتصػرفو فػي   شكر ىذه النعمة التي ىػي عالمػة كاضػحة دالػة عمػى قدرتػو
 (ُ)ممكو.

جممػةن اسػمية، تقػد ـ فييػا الجػار كالمجػركر  ]َوإَِفْقرِه افـُُّشروُر[جػاءت الفاصػمة ىنػا   حم ل الفا ـم :
فػػػػػادة )إليػػػػػو( كىػػػػػ ك متعمػػػػػؽ بػػػػػالخبر المحػػػػػذكؼ كالتقػػػػػدير )كالنشػػػػػكر كػػػػػائف إليػػػػػو( كذلػػػػػؾ لالىتمػػػػػاـ كا 

مخػػتصٌّ بكػػكف النشػػكر إليػػو، كفػػي الفاصػػمة حػػذؼه كالتقػػدير )النشػػكر   االختصػػاص، أم أف  اهلل
 منيا كائفه إليو( كفي ذلؾ إشارة إلى أنكـ ستبعثكف منيا إذ ىي مثكاكـ بعد المكت. 

ٍمًقو بتذليؿ األرض ليـ، كفي ىػذا بيػاف لقدرتػو  اآلية إنعاموبينت  منا ب  الفا م :   عمى خى
ٍمػػؽ، كبيػػاف لحقيقػػة ممكػػو لمكػػكف، كفػػي ذلػػؾ ًعبػػرةه كلىٍفػػته لألنظػػار إلػػى حقيقػػة ربكبيتػػو  ، فػػي الخى

لكػػػػـ ذلػػػػكالن ىػػػػي التػػػػي   كجػػػػاءت الفاصػػػػمة بزيػػػػادة فػػػػي العبػػػػرة كىػػػػي أف  األرض التػػػػي جعميػػػػا اهلل
ال إلى غيره، كبيذا  يو سبحانو كتعالىالمكت، كًمف ثىـ  تيبعىثكف منيا كتينشىركف إلستعكدكف فييا بعد 

)األرض( كالبعث سػيككف  اهلل  يتبيف مناسبة ذكر )النشكر( في فاصمة اآلية، كىي أن و لم ا ذكر
  (ِ)فناسب أٍف يذكر في الفاصمة )النشكر( تذكيران بيذه الحقيقة. منيا،

 
ِْسَف بُِؽُم إَْرَض َؾنَِذا ِهَي ََتُوُر[ ( قال  عالى: 27حا ي عشر: اآل   ) َُ اَمِء َأْن   ]َأَأِمـُْتْم َمْن ِِف افسَّ

تخاطب اآليػة الكػافريف، حيػث افتتحػت باالسػتفياـ اإلنكػارم التعجبػي، أم ىػؿ  ال ف  ر ا جمالي:
 (ّ)ب كتجيء.أمنتـ أييا الكافركف أف يخسؼى اهللي بكـ األرض، فتضطرب بكـ كترتٌج، كتذى

جممةن تفريعيػة عمػى مػا قبميػا، غرضػيا بيػاف  [َؾنَِذا ِهَي ََتُورُ ]جاءت الفاصمة ىنا   حم ل الفا م :
األثر المترتب عمى الخسؼ الكارد في اآلية، ك)تمكر( بمعنى ترتج كتضطرب، كفي الجممة تشبيوه 

ر )فػإذا( يفيػد المفاجػػأة أم تمثيمػيٌّ لحالػة الخسػؼ المتكقػع حصػكلو بحالػة خسػػؼو كقػع فعػالن، كالتعبيػ
حدكث المىكر فجأةن كال يفيد أن و يككف في المستقبؿ.
(ْ)  

                                      

 .ِٓٗص ٖ( انظر: تفسير البحر المحيط، أبك حياف األندلسي، جُ)
 .)بتصرؼ( ،ِّص ِٗالتحرير كالتنكير، ج (ِ)
 .ِْٗ، ِْٖص ُٗ( انظر: المباب في عمـك الكتاب، جّ)
 .ّٓ، ّْص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جْ)
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جاءت اآلية تكبيخان لمكفار عمى سكء اعتقادىـ، ككأنيـ آمنكف مػف أف يػأمر اهلل  منا ب  الفا م :
  ػػػػا كػػػػاف الخسػػػػػؼ ىػػػػك شػػػػدة الزلػػػػزاؿ المتضػػػػمف لالرتجػػػػػاج مالئكتػػػػو بخسػػػػؼ األرض بيػػػػـ، كلم 

كالمخسػػػكؼ بػػػو كالسػػاقط فػػػي اليػػػكاء حيػػث يضػػػطرب فػػػي سػػقكطو، ناسػػػب أف تيبػػػيفى كاالضػػطراب، 
 الفاصمة الحالة كاألثر المترتب عمى الخسؼ كىك المىكر، كأن و يككف فجأةن. 

قاؿ البقاعي: ")فإذا ىي( أم األرض التي أنػتـ بيػا )تمػكر( أم تضػطرب كىػي تيػكم بكػـ كتجػرم 
  (ُ)حانو".ىابطة في اليكاء كتتكفأ إلى حيث شاء سب

 
راَمِء َأْن ُيْرِشرَل َظَؾرْقُؽْم َحوِصرًبو َؾَسرَتْعَؾُؿوَن ( قـال  عـالى: 28ثاني عشر: اآل   ) ]َأْم َأِمـْرُتْم َمرْن ِِف افسَّ

ْقَف َكِذيِر[   ـَ
ىنا أيضان الخطاب لمكافريف، حيث االستفياـ في مطمعيا لمتعجػب مػف حػاليـ،  ال ف  ر ا جمالي:

ركف أف يبعػػث اهلل عمػػيكـ ترابػػان فيػػو الحصػػباء الصػػغيرة، فحينيػػا سػػتعممكف أم ىػػؿ أمنػػتـ أييػػا الكػػاف
 (ِ)لكـ حيث كذبتـ بو.  كيؼ كاف عاقبة نذير اهلل

ــل الفا ــم : ْقررَف َكررِذيِر[جػػاءت الفاصػػمة ىنػػا   حم  ـَ جممػػةن اسػػتئنافيةن متفرعػػةن عمػػى  ]َؾَسررَتْعَؾُؿوَن 
كالتحػػػذير، كالمعنػػػى: حػػػيف يرسػػػؿ عمػػػيكـ  االسػػػتفياـ اإلنكػػػارم الػػػكارد فػػػي اآليػػػة، غرضػػػيا التيديػػػد

فػػي )فسػػتعممكف( يفيػػد عنػػد  -السػػيف–الحاصػب مػػف السػػماء تعممػػكف كيػػؼ نػػذيرم، كحػرؼ التنفػػيس 
دخكلو عمى الفعؿ أف  ىذا الخبر كاقعه في المستقبؿ؛ لكف إرساؿ الحاصب مػف السػماء غيػر مخبػر 

، فمربمػػا آ  بكقكعػػو، فمػػك أخبػػر اهلل م ػػؼى ػػا تىخى منػػكا كسػػممكا مػػف العػػذاب، كعميػػو فالفاصػػمة بكقكعػػو لىمى
بيػػذه الصػػيغة تفيػػد تشػػبيو األمػػر الميػػدد بػػو بػػاألمر المحقػػؽ كقكعػػو، ك)كيػػؼ نػػذير( اسػػتفياـ يفيػػد 
التيديػػػد كالتيكيػػػؿ، إذ إف  السػػػؤاؿ عػػػف كيفيػػػة الشػػػيء أعظػػػـ كأبمػػػل مػػػف السػػػؤاؿ عػػػف العمػػػـ بمطمػػػؽ 

ػػػد  االسػػػتفياـ مكػػػاف مفعػػػكلىي الفعػػػؿ الشػػػيء، فػػػالعمـ بالكيفيػػػة تسػػػتمـز العمػػػـ بمطمػػػؽ الشػػػيء،  كقػػػد سى
)تعممكف(، ك)نذير( حذفت منيػا يػاء المػتكمـ تخفيفػان كىػي بمعنػى اإلنػذار، كفػي ذلػؾ الحػذؼ إشػارة 

 (ّ)إلى أف  ىذه ليست نياية المطاؼ بؿ ىناؾ مزيد ال غاية لو كال تحديد.
عمييـ مف السماء حجارةن   تيٍنكر اآلية عمى المشركيف أمنيـ مف أف يرسؿ اهلل منا ب  الفا م :

ػػا تمػػادكا فػػي التكػػذيب جػػاءت   مػػع ريػػحو عاصػػؼ كمػػا حػػدث مػػع قػػكـ لػػكط كأصػػحاب الفيػػؿ، فمم 
الفاصمة محذرةن ليـ كمتكعدةن إياىـ مػف خػالؿ إنػزاؿ ىػذا التيديػد منزلػة األمػر الميحق ػؽ كالكاقػع فعػالن 

م مػو، فػال حصػف لكػـ الذم ال يتخمؼ عػف مكعػد كقكعػو، فحينيػا ىػذا العػذاب كغيػره ال  ييسػتطاع تىحى
                                      

 .ٖٕص ٖنظـ الدرر، ج (ُ)
 .ُّٓص ِّ( انظر: جامع البياف، جِ)
 .ّٔ، ّٓص ِٗ، التحرير كالتنكير، جٖٕص ٖ( انظر: نظـ الدرر، جّ)
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كال مػػػانع مػػػف عػػػذاب اهلل، كال كاشػػػؼ لػػػو كال نصػػػير، كفػػػي ذلػػػؾ إشػػػارة إلػػػى شػػػدة حسػػػابيـ كسػػػكء 
 منقمبيـ.

 
وَن َكؽِِر[ ( قال  عالى: 29ثالث عشر: اآل   ) ـَ َب افَِّذيَن ِمْن َؿْبؾِِفْم َؾَؽْقَف  ذَّ ـَ  ]َوَفَؼْ  

قد كذب الذيف كفركا مف األمـ السابقة مف قبؿ كفار مكػة، مثػؿ تبيف اآلية أنو  ال ف  ر ا جمالي:
 (ُ)د كاف العذاب حيف نزؿ بيـ غايةن في اليكؿ كالشدة كالفظاعة.كلققـك نكح كعاد كثمكد،  

وَن َكؽِرِر[جاءت الفاصمة ىنػا   حم ل الفا م : ـَ جممػةن اسػتفيامية، الغػرض منيػا التقريػر  ]َؾَؽْقَف 
ة عػف تحقػؽ الكقػكع، ك)نكيػر( أم نكيػر اهلل عمػى الػذيف مػف قػبميـ، كحػذفت كاإلنكار، فالجممة كنايػ

  (ِ)ياء المتكمـ تخفيفان، كالمعنى كيؼ رأيتـ أثر نكيرم عمييـ.
مػف خػالؿ اإلخبػار عػف حػاؿ المكػذبيف مػف األمػـ  جػاءت اآليػة تسػميةن لمنبػي  منا ب  الفا ـم :

ػػا كػػانكا بب تكػػذيبيـ محمػػدان بسػػ بغضػػب اهلل عمػػى المشػػركيف الماضػػية، كفػػي ذلػػؾ تعػػريض ، كلم 
يعممكف ما حدث ليػؤالء المكػذبيف مػف عػذاب االستئصػاؿ جػاءت الفاصػمة غايػةن فػي التيديػد، فيػي 
مقػػررة كقػػكع العػػذاب بالمكػػذبيف مػػف األمػػـ الماضػػػية، كمنكػػرة عمػػى المشػػركيف عػػدـ اتعػػاظيـ بيػػػذه 

يف الميٍعرضػػيف، فالسػػؤاؿ فػػي األخبػػار التػػي كصػػمتيـ كلػػـ تنػػدثر بمػػركر الػػزمف عػػف مصػػير المكػػذب
الفاصمة ىدفو التيكيؿ كالتنبيو كاستحضار صكرة العذاب التػي ال يجيمكنيػا، كأف  مصػيرىـ سػيككف 

 (ّ)مثؿ مصير مف سبقيـ مف المكذبيف إف تمادكا في إعراضيـ كتكذيبيـ.
يػة كزادت كعميو فالعالقة بيف الفاصمة كاآلية ىي اإليغاؿ حيث أكدت عمى المعنى المكجكد في اآل

 عميو.
 

َّٓ ( قال  عالى: :2رابع عشر: اآل   ) وٍت َوَيْؼبِْضرَن َمرو ُيْؿِسرُؽُفنَّ إِ ]َأَومَلْ َيرَرْوا إَِػ افطَّرْرِ َؾرْوَؿُفْم َصروؾَّ

ٍء َبِصٌر[  ُه بُِؽلِّ َرْ ْْحَُن إِكَّ  افرَّ

ا عند الطيراف فػي ىؿ غفؿ أكلئؾ الكفار عف رؤية الطير كىي باسطةه أجنحتي ال ف  ر ا جمالي:
الجك، كيضممنيا كيضربفى جنكبيف مرة بعد مرة مف أجؿ الحركة في الجك، فمىف ذا الذم يمسكيف  

 سػػػعت رحمتػػػو كػػػؿ شػػػيء، حيػػػث خمػػػؽ الطيػػػركيحفظيػػػف عنػػػد الطيػػػراف فػػػي الجػػػك غيػػػر اهلل الػػػذم ك 

                                      

 ..ّٗٗص ٓ( انظر: أيسر التفاسير، جُ)
 .ّٕ، ّٔص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جِ)
 .ٕٗص ٖ( انظر: نظـ الدرر، جّ)
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إبػػػػداع  كىٌيػػػػأىف لمطيػػػػراف كخصػػػػيف  بمػػػػا يسػػػػاعدىف عمػػػػى ذلػػػػؾ، كذلػػػػؾ ألف  اهلل عمػػػػيـه يعمػػػػـ كيفيػػػػة
 ( ُ)المخمكقات.

َّٓ اَّللُ إِنَّ ِِف َذفَِك : تعػالى كنحك ىذه اآلية قكلو اَمِء َمو ُيْؿِسُؽُفنَّ إِ َراٍت ِِف َجوِّ افسَّ ]َأمَلْ َيَرْوا إَِػ افطَّْرِ ُمَسخَّ

ََيوٍت فَِؼْوٍم ُيْمِمـُوَن[   [ٕٗالنحؿ:] َٔ
ُه بُِؽلِّ جاءت الفاصمة ىنا   حم ل الفا م : ٍء َبِصٌر[]إِكَّ ( كغرضػيا  َرْ جممػةن اسػميةن مؤك ػدة بػػ )إف 

تعميػػػػؿ مضػػػػمكف مػػػػا قبميػػػػا، أم أف  الػػػػذم يمسػػػػكيف  ىػػػػك الػػػػرحمف كذلػػػػؾ لعمػػػػكـ عممػػػػو كحكمتػػػػو، 
ك)البصير( مشتؽٌّ مف )البصيرة( بمعنى العمػيـ، كلػيس المػراد منػو الكصػؼ الػذم ىػك مػف األسػماء 

،  الحسػػنى، فالبصػػير خبػػره عػػف اهلل كتقػػدمت شػػبو الجممػػة )بكػػؿ شػػيء( عمػػى متعمقيػػا  ال كصػػؼه
ػػف زعػػـ أف  اهلل ( كذلػػؾ إلفػػادة القصػػر، كىػػك قصػػري قمػػبو رٌدان عمػػى مى ،   )بصػػيره ال يعمػػـ كػػؿ  شػػيءو

 (ِ)بعضيـ البعض أسركا قكلكـ حتى ال يسمعنا اهلل.لفقالكا 
و المتصػػرؼ فػػي ىػػذا تعػػالى، كأن ػػ ة اهللاآليػػة بمزيػػد مػػف الػػدالئؿ عمػػى قػػدر جػػاءت  منا ــب  الفا ــم :

الككف كيفما يشاء، فػأنكرت اآليػة عمػى المشػركيف عػدـ انتفػاعيـ بػأحكاؿ الطيػر فػي نظػاـ حركاتيػا 
صػكرت اآليػة حركػات حيػث ،  في حاؿ طيرانيا، فحاؿ ىذه أقػكل داللػة عمػى عجيػب صػنع اهلل

ػػا كػػاف ال أحػػد ممسػػؾ كحػػافظ ليػػا عػػف السػػقكط إال  الطيػػراف لمتػػدقيؽ فييػػا كلمفػػت االنتبػػاه إلييػػا، كلم 
الرحمف الذم ىي أ الطير ليذا، ناسب أف تأتيى الفاصمةي معممةن بػأف  ىػذا األمػر لعمػكـ عممػو كحكمتػو 
تعالى، كمؤكٍّدةن عمى عمـ اهلل المطمؽ بكؿ شيء، كفييا تعريضه بقصكر العمـ أك انتفائو عػف غيػر 

 اهلل تعالى.
 

ْن َهَذ ]( قال  عالى: 31خامس عشر: اآل   ) ْْحَِن َأمَّ ْم ِمْن ُدوِن افرَّ ـُ إِِن ا افَِّذي ُهَو ُجـٌْ  َفُؽْم َيـُِّْصُ

َّٓ ِِف ُؽُروٍر[   افَؽوؾُِروَن إِ

 أسػػػػمكبتيبطػػػػؿي اآليػػػػة أف يكػػػػكف ىنػػػػاؾ أحػػػػده يػػػػدفع عػػػػنيـ العػػػػذاب، مسػػػػتعممةن  ال ف ــــ ر ا جمــــالي:
يػدفع عنػا  -نامناأحػد أصػ–االستفياـ الذم غرضو التعجيز، بحيث ال يسػتطيعكف اإلجابػة أف  ىػذا 

العذاب، فدؿ  ذلؾ عمى أف  الجند الكارد ذكره في اآلية ال كجكد لو في الكاقع، كما أف  االستفياـ قػد 
ييػػراد منػػو التحقيػػر أم تحقيػػر شػػأف أصػػناميـ التػػي يزعمػػكف أن يػػا تػػدفع عػػنيـ الػػبالء كالعػػذاب، فمػػا 

                                      

 .ٖص ٗ( انظر: إرشاد العقؿ السميـ، أبك السعكد جُ)
 .َْص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جِ)
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الشػػرؾ ككعػػدىـ أنػػو ال عقػػاب بعػػد  الكػػافركف إال فػػي غػػركر أكقعيػػـ فيػػو الشػػيطاف، حيػػث زي ػػف ليػػـ
 (ُ)المكت، كأف آليتيـ تشفع ليـ عند اهلل.

َّٓ ِِف ُؽررُروٍر[جػػػاءت الفاصػػمة ىنػػا   حم ــل الفا ــم : جممػػػةن اسػػميةن تفيػػد الحصػػػر  ]إِِن افَؽررروؾُِروَن إِ
كالقصػػر، كغػػرض ىػػذا األسػػمكب ىػػك قمػػب اعتقػػادىـ أنيػػـ فػػي مػػأمف مػػف الكػػكارث بحمايػػة آليػػتيـ، 

لكػػافركف( لالسػػتغراؽ أم كػػؿ الكػػافريف، كالجممػػة االسػػمية تػػدؿ  عمػػى دكاميػػـ عمػػى ىػػذا ك)اؿ( فػػي )ا
الحػػاؿ فيػػذا ديػػدنيـ، ك)الغػػركر( ىػػك ظػػف  الػػنفس كتكىميػػا كقػػكع أمػػر نػػافع ليػػا كىػػك خػػالؼ الكاقػػع، 

  (ِ)كحرؼ الجر )في( يفيد شدة تمبسيـ بالغركر ككأف  الغركر محيط بيـ مف كؿ جانب.
لم ا بينت اآلية عجز األصناـ كحقارتيا مف أف تدفع شيئان عف الكػافريف، جػاءت  منا ب  الفا م :

الفاصمة مقررةن كمبينةن أف  ىػذا ىػك شػأف كػؿ الكػافريف، فكميػـ فػي غفمػة عػف تكقػع نػزكؿ عػذاب اهلل 
بيػػـ، ألن يػػـ مغتػػركف فػػي االعتمػػاد عمػػى أصػػناميـ بأنيػػا تػػنفعيـ كقػػت الشػػدة كتػػدفع عػػنيـ الػػبالء، 

 فاصمة إلبطاؿ ىذا االعتقاد الذم ال أساس لو في الكاقع.فجاءت ال
 

روا ِِف ُظُتروٍّ ( قال  عـالى: 32 ا س عشر: اآل   ) رْن َهرَذا افَّرِذي َيرْرُزُؿُؽْم إِْن َأْمَسرَك ِرْزَؿرُه َبرْل جَلُّ ]َأمَّ

 َوُكُػوٍر[ 
ػػف ذا الػػذم تبػػيف اآليػػة أف الػػرزؽ كمػػو بيػػد اهلل، فمػػك أمسػػؾ رزقػػو كلػػـ يػػرزق ال ف ــ ر ا جمــالي: كـ فمى

يرزقكـ، فحينيا كؿ مخمكؽ ال يستطيع أف يرزؽ نفسو فكيؼ سيرزؽ غيره، لذا فػالرزاؽ المػنعـ ىػك 
الػػػذم يسػػػتحؽ أف ييفػػػرد بالعبػػػادة، إال أف الكػػػافريف اسػػػتمركا فػػػي قسػػػكتيـ كتكبػػػرىـ بعػػػدـ االنصػػػياع 

 (ّ)لمحؽ، كالنفكر منو.
وا جاءت الفاصمة ىنػا   حم ل الفا م : جممػةن اسػتئنافيةن بيانيػة، فيػي تبػيف  ِِف ُظُتروٍّ َوُكُػروٍر[]َبْل جَلُّ

عػف  اإلضػرابإجابة سؤاؿ: ىؿ نفعتيـ اآليات كالنذر، كاعتبركا بالًعبىر  ك)بؿ( حرؼ عطػؼ يفيػد 
ثبػػات الجممػػة بعػػده، أم إثبػػات حقيقػػة عنػػادىـ، ك)لجػػك  ( أم بػػالغكا كاشػػتدكا االشػػيء السػػابؽ الػػذكر كا 

ك)عتػػػك( أم فػػػي تكبػػػرو كطغيػػػاف، ك)نفػػػكر( أم فػػػي اشػػػمئزازو كىػػػركب، فػػػي النػػػزاع يعمػػػكىـ التكبػػػر، 
كحرؼ الجر )في( يفيد أن يـ متمبسيف كمتغمغميف في التكبر عف اتباع الرسكؿ، كالنفكر عػف سػماع 

 (ْ)الحؽ.

                                      

 .َِْص ٓانظر: أيسر التفاسير، ج (ُ)
 .ّْ، ِْص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جِ)
 .ٕٕٖ( انظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف، صّ)
 .ْْ، ّْص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جْ)
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جػػػاءت اآليػػػة تػػػرد  عمػػػى اعتقػػػاد المشػػػركيف بػػػأف  أصػػػناميـ تجمػػػب ليػػػـ الخيػػػرات  منا ـــب  الفا ـــم :
فاصػػػمة مبطمػػػةن ظػػػف  مػػػف يعتقػػػد أف  الكػػػافريف انتفعػػػكا بالنػػػذر كاعتبػػػركا بػػػالًعبىر كاألرزاؽ، كجػػػاءت ال

السابقة الذكر في السكرة، كمؤكدةن عمػى أف  حقيقػتيـ ىػي الغػركر كالتكبػر كالطغيػاف، فيػـ متكبػركف 
كذلػؾ حرصػان عمػى بقػاء سػيادتيـ عمػى العػرب، كىػـ نػافركف ميٍشػمئزكف مػف  ،عف اتباع الرسػكؿ 

و َواْشَتْقَؼـَْتَفو َأْكُػُسرُفْم قاؿ تعػالى:  (ُ)يخالؼ أىكاءىـ كأباطيميـ التي أًلفكىا،الحؽ ألنو  ]َوَجَحُ وا ِهَ

وَن َظوؿَِبُي اُدْػِسِ يَن[ ـَ ْقَف  ـَ ا َؾوْكُظْر    [ُْ]النمؿ: ُطْؾاًم َوُظُؾوا
 

ْم َوَجَعَل فَ ( قال  عـالى: 34 ابع عشر: اآل   ) ـُ رْؿَع َوإَْبَصروَر َوإَْؾئِرَ َة ]ُؿْل ُهَو افَِّذي َأْكَشَل ُؽُم افسَّ

 َؿؾِقاًل َمو َتْشُؽُروَن[ 

في الخمؽ، فيك الػذم بػدأ خمػؽ اإلنسػاف كلػـ يكػف شػيئان   تبيف اآلية قدرة اهلل ال ف  ر ا جمالي:
مذككران، كجعػؿ لإلنسػاف العقػؿ كالحػكاس لػإلدراؾ، إال أف اإلنسػاف قمػيالن مػا يسػتعمؿ ىػذه الػنعـ فػي 

اهلل كامتثػػاؿ أكامػػره، فمػػـ تقبمػػكا أييػػا المشػػرككف مػػا سػػمعتمكه، كلػػـ تعتبػػركا بمػػا أبصػػرتـ، كلػػـ  طاعػػة
ًمقػت  تتأممكا كتتفكركا فيما عقمتمكه أم أنكـ لـ تنتفعكا بيػذه الػنعـ ألنكػـ اسػتعممتمكىا فػي غيػر مػا خي

  (ِ)عمى ىذه النعـ العظيمة.  لو، كبيذا فأنتـ لـ تشكركا اهلل
اؿ الػذم جممةن حالية، غرضيا بيػاف الحػ ]َؿؾِقاًل َمو َتْشُؽُروَن[جاءت الفاصمة ىنا   حم ل الفا م :
ف مف المشركيف كىػك إىمػاؿ شػكر النعمػة، )قمػيالن( صػفة ميشىػبيىو، ك)مػا( مصػدرية، ك عميو المخاطب

)قمػيالن( حيػث  المشػبيةكف( في محؿ رفع فاعؿ لمصػفة ر كدر المؤكؿ منيا كالفعؿ بعدىا )تشكالمص
تعمؿ عمؿ الفعؿ فترفع فاعالن، كالتقػدير )قمػيالن شػكريكـ(، ك)قمػيالن( جػاءت ىنػا كنايػة عػف نفػي أنيا 

 (ّ)الشكر كعدمو كليس المراد الًقمة.
أسندت اآليػة إيجػاد الػنعـ كالحػكاس مػف السػمع كالبصػر كالفػؤاد هلل تعػالى، فنفػت  منا ب  الفا م :

المشػػػركيف لػػػـ ينتفعػػػكا بيػػػذه الػػػنعـ، كجػػػاءت  بػػػذلؾ أف يكػػػكف ألصػػػناميـ دكر فػػػي إيجادىػػػا، إال أف  
الفاصمة مبينةن ىذه الحاؿ التي عمييا المشرككف، كىك أنو رغـ ىذا الذم أكجده اهلل لكـ مػف السػمع 

ًمقٍت مف أجمو.ك كالبصر كالفؤاد إال أنكـ ال تشكركف اهلل عمييا   ال تستعممكنيا فيما خي
 

                                      

 .ِٕص َُ( انظر: تفسير ركح البياف، جُ)
 .ُِٕص ٕ( انظر لباب التأكيؿ، جِ)
 .ْٕص ِٗر كالتنكير، ج( انظر: التحريّ)
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وَن[ ]ُؿْل ُهوَ ( قال  عالى: 35ثامن عشر: اآل   ) َؼُ ْم ِِف إَْرِض َوإَِفْقِه ُُتْ ـُ   افَِّذي َذَرَأ
ىػػك الػػذم بػػث اإلنسػػاف فػػي شػػتى أرجػػاء األرض، كىػػك   تبػػيف اآليػػة أف اهلل ال ف ــ ر ا جمــالي:

الذم يجمعكـ بعد ىذا التفرؽ كالشتات في بقػاع األرض المختمفػة، فيػك الػذم يجمعكػـ كمػا فػرقكـ، 
 (ُ)ـ.كيبعثكـ بعد المكت كما بدأ خمقك

وَن[جاءت الفاصمة ىنا   حم ل الفا م : َؼُ حيث تقدـ الجار كالمجركر )إليو( عمى  ]َوإَِفْقِه ُُتْ
متعمقو )تحشركف( كذلؾ لالىتماـ كاالختصاص أم أف  مصيركـ كمآلكـ في النياية إلى اهلل كحده 

ث، كما يتضمف مالؾ الميٍمؾ، كالتعبير )تحشركف( يتضمف البعث إذ إف  الحشر يككف بعد البع
المكت إذ أف البعث ال يككف إال بعد المكت، كىـ يقركف أنو ال بد منو، فجاءت )تحشركف( بمثابة 

 (ِ)اإلنذار ليـ بمصيرىـ الكائف بالحشر إلى اهلل تعالى.
بينت اآلية نعمػة أخػرل مػف نعػـ اهلل تعػالى عمػى المشػركيف كىػي أنػو كث ػرىـ فػي  منا ب  الفا م :
ػػرىـ  فييػػا، كجػػاءت الفاصػػمة ًلتيػػذىٌكرىىـ أن يػػـ زائمػػكف بػػالمكت، كأنيػػـ يبعثػػكف بعػػد المػػكت، األرض كعم 

 كمحشكركف إلى اهلل كحده، فالفاصمة تحمؿ معنى اإلنذار كالتيديد كالكعيد.
 

ـُْتْم َصوِدؿَِغ * ُؿرْل إِ ( قال  عـالى: 37، 36 ا ع عشر: اآل  ان ) ـُ راَم ]َوَيُؼوُفوَن َمَتى َهَذا افَوْظُ  إِْن  كَّ

اَم َأَكو َكِذيٌر ُمبٌِغ[   افِعْؾُم ِظـَْ  اَّللِ َوإِكَّ

ىنا تبيف اآلية األكلػى فػرط عنػاد الكفػار، حيػث سػألكا عػف الحشػر الػذم كيعػدكا  ال ف  ر ا جمالي:
ف صػػادقيف فيمػػا تخبػػركف بػػو مػػف مجػػيء السػػاعة ك فػػإف كنػػت أييػػا النبػػي كمعػػؾ المؤمنػػ بػػو، كقػػالكا:

تعػالى، ال ييطمػع سػبحانو ك كجاء الرد في اآليػة الثانيػة أف  العمػـ بكقتػو عنػد اهلل  كالحشر فبيٍّنكا كقتو،
عميو غيره، أما كظيفة النبي كالرسكؿ ىي اإلنذار الكاضح الجمػي، فػالعمـ بكقكعػو لػيس مػف كظيفػة 

 (ّ)المنًذر.
راَم َأَكرو َكرِذيٌر ُمبِرٌغ[جاءت الفاصمة ىنػا   حم ل الفا م : غرضػيا قصػر كظيفػة جممػةن اسػمية،  ]َوإِكَّ

 (ْ)عمى اإلنذار، ك)نذير( أم مخٌكؼ. النبي 
بينت اآلية األكلى تيكـ كاستيزاء المشركيف بسؤاليـ عف مكعػد البعػث كالحشػر،  منا ب  الفا م :

، كجاءت الفاصمة لتبيف حقيقة كجاءت اآلية الثانية تفيد أف  عمـ ذلؾ مقصكر فقط في عمـ اهلل 
 ار كالتبميل. كظيفة الرسكؿ كىي اإلنذ

 
                                      

 .ُُٖص ٖ( انظر: تفسير القرآف العظيـ، جُ)
 .ْٖص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جِ)
 .ْٕص َُ( انظر: تفسير ركح البياف، جّ)
 .ِٕٓص ُٗ( انظر: المباب في عمـك الكتاب، جْ)
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ـُْتْم بِرِه ( قال  عالى: 38عشرون: اآل   ) ـُ َػُروا َوؿِقَل َهَذا افَِّذي  ـَ ًْ ُوُجوُه افَِّذيَن  ]َؾَؾامَّ َرَأْوُه ُزْفَػًي ِشقَئ

ُظوَن[   َت َّ
 كجػػكىيـ ىػػؤالء المشػػرككف العػػذاب قريبػػان مػػنيـ، فحينيػػا اسػػكدت لأم حػػيف رأ ال ف ــ ر ا جمــالي:

ػػؿ لكػػـ، أك كعمتيػػا الكآبػػة، ك  قػػاؿ ليػػـ خزنػػة جيػػنـ تكبيخػػان كتقريعػػان: ىػػذا الػػذم كنػػتـ تطمبػػكف أف ييعج 
.  (ُ)تد عكف أنو باطؿه
ُظوَن[جاءت الفاصمة ىنا   حم ل الفا م : ـُْتْم بِِه َت َّ ـُ جممة مقكؿ القػكؿ، كالقائػؿ  ]َوؿِقَل َهَذا افَِّذي 

ًذؼ القائؿ إ نة جينـ، كقد حي زى يجازان ألف  المقصكد بيػاف المقػكؿ كلػيس مىػف إما مالئكة المحشر أك خى
ػًذؼ مفعكلػو لمعمػـ بػو حيػث  القائؿ، ك)تد عكف( مف الفعؿ )اد عى( نيػـ أنكػركا البعػث كاد عػكا إكقػد حي

أنػػػو ال يكػػػكف، كجػػػاء الجػػػار كالمجػػػركر )بػػػو( لتضػػػمف الفعػػػؿ )تػػػد عكف( معنػػػى )تيكػػػٌذبكف( كالمعنػػػى 
عمى متعمقو )تد عكف( لالىتماـ، كجاء المبتدأ )ىػذا( كالخبػر  تيكٌذبكف بو، كقد تقدـ الجار كالمجركر

 )الذم( كؿ منيما معرفة، كغرض ذلؾ التعريض بيػـ بمنزلػة ٌمػف إذا رأل الكعػد حسػبو شػيئان آخػر.
كقرأ الجميكر )تد عكف( بفتح الداؿ كتشديدىا مف الفعؿ )اد عى( كقػرأ يعقػكب )تػٍدعكف( مػف الػدعاء 

 (ِ)ف اهلل تيكمان أف يصيبكـ بو.أم ىذا الذم كنتـ تٍدعك 
قػد حػؿ  بيػـ،   تخبر اآلية عف حاؿ المشركيف المعانديف حيف يػركف كعػد اهلل منا ب  الفا م :

ػػت، كجػػاءت الفاصػػمة معرضػػةن بشػػدة جحػػكدىـ، كمبينػػةن أف  ىػػذا األمػػر  حيػػث تكػػكف كجػػكىيـ قػػد كىمىحى
، فال تحسبكه شيئان آخر فإنمػا ىػك الػذم الذم تد عكف أنو غير كائف كتكذبكف بو ىا ىك قد حؿ  بكـ

 كعدكـ ربكـ بو.
 
ـَو َؾَؿْن ُُيِرُر ( قال  عالى: 39عشرون: اآل   )الحا ي و ال ]ُؿْل َأَرَأْيُتْم إِْن َأْهَؾَؽـَِي اَّللُ َوَمْن َمِعَي َأْو َرِْحَ

 افَؽوؾِِريَن ِمْن َظَذاٍب َأفِقٍم[ 
 كمػف معػي مػف المػؤمنيف بالعػذاب، أك رحمنػا فمػـ أم أخبركنػي إف أىمكنػي اهلل ال ف  ر ا جمـالي:

يعذبنا، فمف ذا الذم يمنع العذاب عف الكافريف كيؤمٍّنيـ منو، فمع إيماننا بيف الخكؼ كالرجاء منو 
مىف ذا الذم ينجيكـ مع كفركـ مف العذاب  فال أحد ينجيكـ سكاء أىمؾ اهلل الرسػكؿ كمىػف معػو مػف 

 (ّ)أك أميميـ.المؤمنيف كما كاف يتمنى الكفار 
جممػػةن اسػػتفياميةن  ]َؾَؿررْن ُُيِررُر افَؽرروؾِِريَن ِمررْن َظررَذاٍب َأفِررقٍم[جػػاءت الفاصػػمة ىنػػا   حم ــل الفا ــم :

غرضيا النفي كاإلنكػار، أم ال مجيػرى لمكػافريف مػف العػذاب األلػيـ، كجػاءت )عػذاب( نكػرة لمتيكيػؿ 

                                      

 .ُِٕص ٕ( انظر: لباب التأكيؿ، جُ)
 .ُٓ، َٓص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جِ)
 .ُّٕص ٓانظر: فتح القدير، محمد بف عمي الشككاني، ج( ّ)
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كي مكػػػة كغيػػػرىـ ممػػػف يػػػأتي كالتفظيػػػع، ك)اؿ( فػػػي )الكػػػافريف( لمجػػػنس أم المخػػػاطبيف مػػػف مشػػػر 
ـ كػػػافركف كأف  عمػػػة الحكػػػـ عمػػػييـ بالعػػػذاب ىػػػي لتعبيػػػر )الكػػػافريف( إشػػػارة إلػػػى أنيػػػبعػػػدىـ، كفػػػي ا

 (ُ)الكفر.
كىالؾ مف معو مف المػؤمنيف،  حكت اآلية عف تمني المشركيف ىالؾ النبي  منا ب  الفا م :

أف مػكت أك حيػاة إنسػاف ال  ، كىػكمػركجاءت الفاصمة منكرةن عمييـ ذلؾ التمنػي، كمبينػةن حقيقػة األ
فحػؿ  بيػـ   تغني عف غيره شيئان مم ا جر ه إليو عممو، كمبينةن أف  أعماليـ جر ت إلييـ غضػب اهلل

العذاب سكاء كاف الرسكؿ حٌيان أـ مٌيتان، فالفاصمة مقررة لحقيقة أنو ال ميًجيرى لمكافر بسبب كفره مف 
 عذاب اهلل.

 
ْؾـَو َؾَسرَتْعَؾُؿوَن َمرْن ُهرَو ]( قال  عالى: :3   )عشرون: اآلالثاني و ال َـّ ْْحَُن َآَمـَّو بِِه َوَظَؾْقِه َتَو ُؿْل ُهَو افرَّ

  ِِف َضاَلٍل ُمبٍِغ[
أم قؿ ليـ يا محمد أف الذم ينجي مف العذاب األلػيـ ىػك الػرحمف، الػذم آمنػا  ال ف  ر ا جمالي:

اصة دكف غيره كلـ نتكؿ عمى ما أنتـ تتكمكف عميو مف بو كلـ نكفر بو كما كفرتـ، كتككمنا عميو خ
 (ِ)الجاه كالمنصب كالماؿ، فستعممكف عف قريب أم الفريقيف نحف أـ أنتـ في ضالؿ كاضح.

بمؤكػديف:  جممػةن مؤكػد ةن  ]َؾَسَتْعَؾُؿوَن َمْن ُهَو ِِف َضراَلٍل ُمبِرٍغ[جاءت الفاصمة ىنػا   حم ل الفا م :
ػػف( اسػػـ اسػػتفياـ بمعنػػى فسػػتعممكف أم الفػػريقيف الػػذم ك فصػػؿ ىػػك،كالضػػمير المن حػػرؼ السػػيف، )مى

كمف معو كفريؽ الكافريف، كقرأ الجميكر )فسػتعممكف(  ىك في ضالؿ مبيف، كالمراد فريؽ النبي 
بقكلػػػػو لمكػػػػافريف، كقػػػػرأ الكسػػػػائي  بتػػػػاء الخطػػػػاب عمػػػػى أنػػػػو مػػػػف بقيػػػػة القػػػػكؿ الػػػػذم أيمػػػػر النبػػػػي 

 أنو سيعاقبيـ عقاب الضاليف.  ا إخبار مف اهلل)فسيعممكف( بياء الغيبة عمى أني
كمػف  تعالى متصؼه بالرحمػة كقػد آمػف بػو النبػي و ك سبحانبينت اآلية أف  اهلل  منا ب  الفا م :

رحمػػة بمػػف آمػػف بػػاهلل تعػػالى معػػو مػػف المسػػمميف كتككمػػكا عميػػو، كفػػي ذلػػؾ تعػػريض باختصػػاص ال
ةن كمؤكػدةن أف  الكػافريف فػي ضػالؿ مبػيف، إذ أنيػـ يا عػف الكػافريف بػو، كجػاءت الفاصػمة مبينػئكانتفا

ػػف ىػػك الفريػػؽ الميتػػدم  جحػػدكا اسػػـ الػػرحمف ككفػػركا بػػو كتككمػػكا عمػػى أصػػناميـ، ففييػػا إشػػارة إلػػى مى
ًممػػػػت ضػػػػمنان، إذ أف  اآليػػػػة مي ػػػػدٍت إلجابػػػػة االسػػػػتفياـ الػػػػكارد فػػػػي  كالفريػػػػؽ الضػػػػاؿ، فاإلجابػػػػة قػػػػد عي

  (ّ)الفاصمة.
 

                                      

 .َُٓص ُِ( انظر: ركح المعاني جُ)
 .ٖٖٓص ْ( انظر: الكشاؼ، جِ)
 .ٓٓ،ْٓص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جّ)
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ْم َؽرْوًرا َؾَؿرْن َيرْلتِقُؽْم بِراَمٍء ( قـال  عـالى: 41 ـ  )عشرون: اآلالثالث و ال ـُ ]ُؿرْل َأَرَأْيرُتْم إِْن َأْصرَبَح َمروُؤ

 َمِعٍغ[ 

أم أخبركني أييا الكافركف إف أصبح ماؤكـ غائران فػي األرض فػال تسػتطيعكف  ال ف  ر ا جمالي:
 (ُ)أف تصمكا إليو، فمف ذا الذم يأتيكـ بماء جارو ظاىرو سيؿ المأخذ.

جممػةن اسػتفياميةن غرضػيا اإلنكػار  ]َؾَؿْن َيرْلتِقُؽْم بِراَمٍء َمِعرٍغ[جاءت الفاصمة ىنا   حم ل الفا م :
، ك)معػػيف( أم ظػػاىر قريػػب  كالنفػػي أم ال أحػػد يػػأتيكـ بالمػػاء القريػػب مػػف كجػػو األرض إال اهلل

  (ِ)مف كجو األرض سيؿ المأخذ جارو ال ينقطع.
ة إلى أف  أىؿ مكة يترقبيـ عذاب بػالقحط كالجفػاؼ إذ إف مكػة قميمػة أشارت اآلي منا ب  الفا م :

كحقيقة ممكػو، كجػاءت الفاصػمة مقػررةن مػف خػالؿ االسػتفياـ اإلنكػارم   المياه، فتذكرىـ بقدرة اهلل
أنو ليس بمقدكر أحد أف يأتي بالماء مػف بػاطف األرض إلػى كجييػا غيػر اهلل سػبحانو كتعػالى فيػك 

 متصرؼ في كؿ شيء كالقادر عمى كؿ شيء.المالؾ لكؿ شيء كال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      

 .َُص ٗ، إرشاد العقؿ السميـ، جٕٔص َّ( انظر: مفاتيح الغيب، جُ)
 .ُِٓص ُِ( انظر: ركح المعاني، جِ)
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 ادلبحث الثاني 
 دراست تطبيقيت على سىرة القلن

ىوتذتملىهذهىالدورةىرلىىخمسىفواصل،ىوذلكىرلىىالنحوىالتالي:
ى
ًَ بِـِْعَؿِي َربَِّك بَِؿْجـُونٍ ( قال  عالى: 8 - 2 واًل: اآل ات )  * َوإِنَّ  ]ن َوافَؼَؾِم َوَمو َيْسُطُروَن * َمو َأْك

قُؽُم اَدْػُتوُن * إِ  وَن * بَِليِّ َْجًرا َؽْرَ َِمْـُوٍن * َوإِكََّك فََعذ ُخُؾٍق َظظِقٍم * َؾَسُتْبِِّصُ َوُيْبِِّصُ َٕ نَّ َربََّك ُهَو َفَك 

 َأْظَؾُم بَِؿْن َضلَّ َظْن َشبِقؾِِه َوُهَو َأْظَؾُم بِوُدْفَتِ يَن[
إلػى التحػدم كاإلعجػاز،  ةر اشػلإلسكرة بأحد الحركؼ المقطعػة، ك ال افتتحت ىذه ال ف  ر ا جمالي:

أم أف ىذا القرآف مككف مف ىذه الحركؼ العربية التي ىي لغتكـ، كرغـ ذلػؾ عجػزتـ عػف اإلتيػاف 
  الجنػكف عػف نبيػو ى ، كما أقسـ بػالمكتكب بػو، ثػـ نفػ(القمـ) بأداة الكتابة  بمثمو، ثـ أقسـ

أنػو ذك مكانػة عاليػة إلػى   كطمأنػو نبكة إنما ىي نعمة مف اهلل فال كما يزعـ ىؤالء المشرككف
تحممػػو مػػف أعبػػاء النبػػكة، كمػػا أنػػو ثػػكاب مسػػتمر غيػػر يعمػػى مػػا  اعظيمػػ اثكابػػ كأف لػػوكعقػػؿ رشػػيد، 

صػػاحب خمػػػؽ عظػػيـ، ثػػـ جػػاء التيديػػد لممشػػركيف بػػػأنيـ   ا النبػػيىػػذأف  كبينػػت اآليػػاتمقطػػكع 
ىك المجنكف، ثـ جاء في النياية تأكيد ىذا التيديد لممشركيف  مىف -أم يكـ القيامة-سيعممكف غدان 

ىػػػك أعمػػػـ بمػػػف ىػػك الضػػػاؿ كمػػػف ىػػػك الميتػػدم فػػػي كػػػؿ مػػػف  كالتأكيػػد بالكعػػػد بػػػالمؤمنيف، فػػاهلل 
 (ُ)الفريقيف.

َك ُهَو َأْظَؾُم بَِؿْن َضلَّ َظْن َشبِقؾِِه َوُهرَو َأْظَؾرُم ]جاءت الفاصػمة ىنػا   حم ل الفا م :  [بِوُدْفَترِ ينَ إِنَّ َربَّ
( كضػػػمير الفصػػػؿ )ىػػػك(، كغرضػػػيا  جممػػػةن تقريريػػػةن مؤك ػػػدة بمؤكػػػديف: حػػػرؼ التككيػػػد كالنصػػػب )إف 

لممشػػركيف، كفػػي إضػػافة السػػبيؿ إلػػى الضػػمير العائػػد إلػػى لفػػظ  التعميػػؿ لمكعيػػد الػػذم تكعػػده اهلل 
لؾ كعد لمميتديف الذيف قابؿ الضالؿ باليداية، كفي ذكما الجاللة )اهلل( كعيد لممشركيف المكذبيف، 

 (ِ).سمككا سبيؿ اهلل 

 في اآلية األكلى أسمكب القىسىـ، ليؤكد عمى أف محمدان  لما استخدـ اهلل  منا ب  الفا م :
َؾَسُتْبِِّصُ ]برمءه مما نسبو إليو المشرككف مف الجنكف، ثـ تكعدىـ بالعذاب األليـ بقكلو تعالى 

قُؽُم اَدػْ  وَن * بَِليِّ إِنَّ َربََّك ُهَو َأْظَؾُم بَِؿْن َضلَّ َظْن َشبِقؾِِه َوُهَو ]اآلية بعدىا  تأتيناسب أف  [ُتونُ َوُيْبِِّصُ

                                      

 .َُِٕ، َِٕٗص ّسير الكسيط، ج( انظر: التفُ)
 .ٖٔص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جِ)
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مما اتيمو بو مشركك مكة، كمف استحقاؽ  معممةن لما سبؽ مف التبرئة لمنبي  [َأْظَؾُم بِوُدْفَتِ ينَ 
 المشركيف لمعذاب.

، كطريؽ اليدل، كىك حرؼ عف ديف اهلل قاؿ الصابكني: "أم ىك سبحانو العالـ بالشقي المن
العالـ بالتقي الميتدم إلى الديف الحؽ، كىك تعميؿه لما قبمو، كتأكيده لمكعد كالكعيد، كأنو يقكؿ: 
إنيـ ىـ المجانيف عمى الحقيقة ال أنت، حيث كانت ليـ عقكؿ لـ ينتفعكا بيا، كلـ يستعممكىا فيما 

 .(ُ) ينجييـ كيسعدىـ"
"كىك أعمـ بالميتديف تعميؿ لما ينبئ عنو ما قبمو مف ظيكر جنكنيـ، بحيث ال قاؿ سيد طنطاكم: 

 .(ِ) بالنصر، كلكعيدىـ بالخيبة كالخسراف" يخفى عمى أحد، كتأكيده لكعده 
 

اَم َبَؾْوَكرو َأْصرَحوَب اجَلـَّرِي إِْذ َأْؿَسرُؿوا َفقَ ( قال  عـالى: 43 - 28ثان ًا: اآل ات ) ـَ و َبَؾْوَكوُهْم  رُمـََّفو ]إِكَّ ِّْصِ

ريِم * ؾَ  ِ وفِّصَّ ـَ  ًْ َك َوُهْم َكوئُِؿوَن * َؾَلْصرَبَح ٌف ِمْن َربِّ
َٓ َيْسَتْثـُوَن * َؾَطوَم َظَؾْقَفو َضوئِ َتـَروَدْوا ُمْصبِِحَغ * َو

ـُْتْم َصروِرِمَغ * َؾروْكَطَؾُؼوا َوُهرْم َيَتَخروَؾُتوَن  ـُ َٓ َيرْ ُخَؾـََّفو افَقرْوَم ُمْصبِِحَغ * َأِن اْؽُ وا َظَذ َحْرثُِؽْم إِْن  * َأْن 

ْرُ  َُ رو َفَضروفُّوَن * َبرْل َكْحرُن  وُمروَن * َؿروَل َظَؾْقُؽْم ِمْسؽٌِغ * َوَؽَ ْوا َظَذ َحْرٍد َؿوِدِريَن * َؾَؾامَّ َرَأْوَهرو َؿروُفوا إِكَّ

ـَر َٓ ُتَسربُِّحوَن * َؿروُفوا ُشرْبَحوَن َربِّ ـَّرو َطرودَِِغ * َؾَلْؿَبرَل َبْعُضرُفْم َظرَذ َبْعرٍض َأْوَشُطُفْم َأمَلْ َأُؿْل َفُؽرْم َفرْو ـُ رو  و إِكَّ

و إَِػ  ا ِمـَْفو إِكَّ ـَو َأْن ُيْبِ َفـَو َخْرً ـَّو َضوِؽَغ * َظَسى َربُّ ـُ و  ـَو َراِؽُبوَن[َيَتاَلَوُموَن * َؿوُفوا َيو َوْيَؾـَو إِكَّ  َربِّ
لكفػػار  اب الجنػػة، حيػػث يضػػرب اهلل تتحػػدث ىػػذه اآليػػات عػػف قصػػة أصػػح ال ف ــ ر ا جمــالي:

اختبر كفار قريش بالنعـ الكثيرة لعميـ يشػكركف فمػـ يشػكركا، كاختبػرىـ  مكة المثؿ بيؤالء، فاهلل 
ثـ كيؼ اختبرىـ ك أصحاب الجنة  ليـ مثال يضرب كىنا بالقحط كالجدب كالقتؿ لعميـ يتكبكف، 

كا ثمار جنػتيـ، كال يتركػكا شػيئان، كقػرركا ، حيث أقسـ أصحاب الجنة أف يقطع يورجعكا كتابكا إل
عمييػا نػاران أحرقتيػا،  أف يفعمكا ذلؾ صباحان قبؿ أف يعمػـ المسػاكيف عػف ىػذا األمػر، فأرسػؿ اهلل 

كأصػػػبحت كالميػػػؿ المظمػػػـ، كفػػػي الصػػػباح نػػػادل بعضػػػيـ بعضػػػان لينفػػػذكا مػػػا اتفقػػػكا عميػػػو، فػػػانطمقكا 
فقػػراء البمػػد، حيػػث اعتػػاد فقػػراء البمػػد فػػي  مسػػرعيف يتشػػاكركف بصػػكت خافػػت، حتػػى ال يػػتفطف ليػػـ

حيػػاة كالػػدىـ أف يأخػػذكا نصػػيبيـ مػػف ثمػػار الجنػػة، لكػػف لمػػا كصػػمكا إلييػػا كرأكىػػا سػػكداء مظممػػة مػػا 
عرفكىا كاعتقدكا أنيـ أخطأكا، إال أنيـ عدلكا عف ذلؾ كعممكا أنيا ىي، كعرفكا عمػى الفػكر أف اهلل 

 المسػػػاكيف، فػػػذكرىـ أرجحيػػػـ عقػػػالن أنػػػو أمػػػرىـ  قػػػد حػػػرميـ الثمػػػار ألنيػػػـ عزمػػػكا عمػػػى حرمػػػاف
كأف يتركػػكا شػػيئان لممسػػاكيف، فػػاعترفكا عمػػى الفػػكر بخطػػأىـ، كأخػػذ بعضػػيـ  بالتسػػبيح كًذكػػر اهلل 

                                      

 .َِْص ّ( صفكة التفاسير، محمد بف عمي الصابكني، جُ)
 .ِْٖٔص ُٓج( الكسيط، محمد سيد طنطاكم، ِ)
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، يمػػكـ بعضػػان، كاعترفػػكا بػػأنيـ قػػد تجػػاكزا الحػػد فػػي العصػػياف، إال أنيػػـ لػػـ ييأسػػكا مػػف رحمػػة اهلل 
ا ابتمػػي أصػػحاب الجنػػة بالنعمػػة ثػػـ بسػػمبيا فتػػابكا، فيػػؿ أف يبػػدليـ خيػػران منيػػا، كىكػػذ فرجػػكا اهلل 

 (ُ)كفار مكة يتكبكف كما تاب ىؤالء.

ـَو َراِؽُبونَ ]جاءت الفاصمة ىنا   حم ل الفا م : و إَِػ َربِّ جممةن تعميمية لمرجاء الذم قبميا )عىسىى  [إِكَّ
ٍيػرنا ًمٍنيىػا(  ب نىا أىٍف ييٍبػًدلىنىا خى كنرغػب فػي أف يتقبػؿ كيسػتجيب،  إلػى اهلل أم نرجػك ذلػؾ ألننػا عػدنا رى

  (ِ)كتقديـ الجار كالمجركر )إلى ربنا( عمى متعمقو )راغبكف( لالختصاص، أم إليو ال إلى غيره.
عمى ما حؿ  األخكة الثالثة الذيف كقع بيـ العقاب التعكيض مف اهلل  الما رجمنا ب  الفا م : 

كعػف دفػع الزكػاة، ناسػب أف تكػكف الفاصػمة  بيـ مف ىالؾ جنػتيـ بعػد إعراضػيـ عػف ذكػر اهلل 
بٍّنىا رىاًغبيكفى ] كىػك أنيػـ  مبينة السبب الذم دفع األخكة إلى طمب التعػكيض مػف اهلل  [ًإن ا ًإلىى رى

 كاعترفكا بذنبيـ كعزمكا عمى عدـ العكدة لو.  يوتابكا إل
حكا كأكػػدكا ألف حػػاليـ كحػػده، صػػر  قػػاؿ البقػػاعي: "كلمػػا دؿ ىػػذا الػػدعاء عمػػى إقبػػاليـ عمػػى اهلل 

المقػػػاـ لمتكبػػػة كالرجػػػكع عػػػف : )إنػػػا( كلمػػػا كػػػاف مثػػػؿ ذلػػػؾ فقػػػالكا معممػػػيفاألكؿ حػػػاؿ مػػػف ينكػػػر منػػػو 
( رات الربانية تأدبان منيـ فقالكا: )إلػى ربنػا، عبركا بأداة االنتياء إشارة إلى بعدىـ عف الحضالحكبة

 إلػى غيػره سػبحانو، )راغبػكف( أم ثابتػة أم المحسف إلينا كالمربي لنا باإليجاد ثـ اإلبقاء خاصة ال
 .(ّ)رغبتنا كرجاؤنا الخير كاإلكراـ بعد العفك"

 
وُكوا َيْعَؾُؿوَن[( قال  عالى: 44ثالثًا: اآل   ) ـَ َزُ َفْو  ـْ َذفَِك افَعَذاُب َوَفَعَذاُب أَِخَرِة َأ ـَ [ 

م أصػاب الجنػة كأىميػا، ىنا تيديد ككعيد لمشركي مكة، فمثػؿ ىػذا العػذاب الػذ ال ف  ر ا جمالي:
ينػػػزؿ العػػػذاب بقػػػريش بغتػػػة كىػػػـ ال يشػػػعركف، لكػػػف عػػػذاب اآلخػػػرة أشػػػد كأعظػػػـ مػػػف ىػػػذا العػػػذاب 

 (ْ)الدنيكم، فمك كاف المشرككف يعممكف ذلؾ لعادكا إلى رشدىـ كسارعكا إلى اإليماف. 

ئنافية ىذه اآلية بجممتيا عبارة عف فاصمة لقصة أصحاب الجنة، كىػي جممػة اسػت  حم ل الفا م :
ابتدائية غرضيا العكدة إلى تكع د المشركيف، كاسـ اإلشارة )ذلؾ( يعػكد عمػى مػا حػدث لجنػتيـ مػف 
لى ما شعركا بو عند رؤيتيـ ليا مف الندـ كالحسرة، كالمراد بالعذاب أم: في الػدنيا بػدليؿ  التمؼ، كا 

( فالجممػػػة أصػػػميا )كػػػذلؾ( عمػػػى المبتػػػدأ )العػػػذاب )كلعػػػذاب اآلخػػػرة( كقػػػد تقػػػدـ الخبػػػر قكلػػػو تعػػػالى
)العذاب في الدنيا يككف كذلؾ( كغرض ىذا التقديـ استحضار الصػكرة فػي ذىػف السػامع، كغػرض 
التشبيو ىنا المماثمػة، أم: عػذابكـ المكعػكد مثػؿ عػذاب أكلئػؾ مػف إتػالؼ األرزاؽ كقطػع الثمػرات، 

                                      

 .)بتصرؼ( ُّْ –ُُْص ٓأيسر التفاسير، ج( ُ)
 .ٖٖص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جِ)
 .َُٖص ٖ( نظـ الدرر، جّ)
 .ْٗٓص ٗ( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف، جْ)
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اٌل فػػإف مػػا تيكعػػدكا بػػو مػػف القحػػط أشػػد ممػػا  كالمماثمػػةي بػػيف المشػػبو كالمشػػبو بػػو مماثمػػة فػػي النػػكع كا 
، كالضػػمير فػػي قكلػػو )كػػانكا يعممػػكف( يعػػكد عمػػى المشػػركيف حيػػث أصػػاب أصػػحاب الجنػػة كأطػػكؿ

بعػػذاب الػدنيا، كال يصػػح عكدتػو عمػػى أصػحاب الجنػػة  كػانكا ينكػػركف عػذاب اآلخػػرة فيػددىـ اهلل 
 (ُ)فقد كانكا مؤمنيف بعذاب اآلخرة.

مكػػة مػػف خػػالؿ ذكػػر قصػػة أصػػحاب الجنػػة مػػثالن لمشػػركي  لمػػا ضػػرب اهلل  منا ــب  الفا ــم :
، كقػابمكا نعمػة الذيف تشابو حاليـ مع حاؿ مشركي مكة، حيث أعرض كؿ مػنيـ عػف ذكػر اهلل 

بػػالكفر كالفسػػكؽ، ناسػػب أف تػػأتي ىػػذه اآليػػة مبينػػة أف تشػػابو المعصػػية يػػؤدم إلػػى تشػػابو  اهلل 
ف تمحػػؽ بػػؾ عقكبػػة تشػػابو العقكبػػة، كذلػػؾ كقػػكؿ أحػػدنا: إف خطػػأؾ قػػد شػػابو خطػػأ فػػالف، فاحػػذر أ

 عقكبتو. 
( فػػإف مػػف عمػػـ ذلػػؾ، أكجػػب لػػو االنزجػػار عػػف كػػؿ سػػبب يكجػػب قػػاؿ السػػعدم: " ػػكفى ػػانيكا يىٍعمىمي )لىػػٍك كى

 .(ِ) العذاب كيحؿ العقاب"
  

ِرْم َجـَّروِت افـَِّعرقِم * َأَؾـَْجَعرُل ( قال  عالى: 54 - 45رابعًا: اآل ات ) اُدْسرؾِِؿَغ ]إِنَّ فِْؾُؿتَِّؼرَغ ِظـْرَ  َرهِّ

و ُ رَّ ُؽُؿوَن * َأْم َفُؽْم ـَِتوٌب ؾِقِه َتْ ُرُشوَن * إِنَّ َفُؽْم ؾِقِه َدَو ََتَ ْقَف َُتْ ـَ وُدْجِرِمَغ * َمو َفُؽْم  َن * َأْم َفُؽْم َأْياَمٌن ـَ

 ُ ُؽُؿوَن * َشْؾُفْم َأزُّ وئِِفْم َظَؾْقـَو َبوفَِغٌي إَِػ َيْوِم افِؼَقوَمِي إِنَّ َفُؽْم َدَو َُتْ ـَ وُء َؾْؾَقْلُتوا بُِؼَ ـَ ْم ُذَ ْم بَِذفَِك َزِظقٌم * َأْم ََلُ

رُجوِد َؾراَل َيْسرَتطِقُعوَن * َخوِصرَعًي َأْبَصرورُ  وُكوا َصوِدؿَِغ * َيرْوَم ُيْؽَشرُف َظرْن َشروٍق َوُيرْ َظْوَن إَِػ افسُّ ـَ ُهْم إِْن 

وُكوا ُيْ َظْوَن إِ  ـَ ُجوِد َوُهْم َشودُِوَن[َتْرَهُؼُفْم ِذفٌَّي َوَؿْ     َػ افسُّ
يخبػػر تعػػالى ىنػػا عمػػا أعػػده لممتقػػيف مػػف النعػػيـ، كالعػػيش بجػػكار ربيػػـ الكػػريـ،  ال ف ــ ر ا جمــالي:

تقتضي أال يجعؿ المسمميف المنقاديف ألكامره كػالمجرميف الػذيف غرقػكا فػي معصػية  فحكمة اهلل 
فقد أساء الحكـ، كرأيو باطؿ ال يسػتند عمػى  كمعاندة رسمو، فمف ظف التساكم بيف الفريقيف اهلل 

دليػػؿ، لػػيس ليػػـ شػػركاء كأعػػكاف يعينػػكنيـ عمػػى إدراؾ مػػا طمبػػكا، فػػإف كػػانكا صػػادقيف فيمػػا يزعمػػكف 
ثػـ يبػػيف تعػالى حػاليـ يػـك القيامػة: حيػػث إذا كػاف يػـك القيامػة كمػا فيػػو فميػأتكا بشػركائيـ كأعػكانيـ، 

ف عباده كمجازاتيـ، فكشؼ عػف سػاقو الكريمػة التػي ال مف األىكاؿ، كأتى البارم لفصؿ القضاء بي
كعظمتو ما ال يمكف التعبيػر عنػو، فحينئػذ يػدعكف  يشبييا شيء، كرأل الخالئؽ مف جالؿ اهلل 

ػػػػا كاختيػػػػارنا، كيػػػػذىب الفجػػػػار  إلػػػػى السػػػػجكد هلل، فيسػػػػجد المؤمنػػػػكف الػػػػذيف كػػػػانكا يسػػػػجدكف هلل، طكعن
، كتكػػكف ظيػػكرىـ كصياصػػي البقػػر، ال يسػػتطيعكف المنػػافقكف ليسػػجدكا فػػال يقػػدركف عمػػى السػػجكد

جػػنس عمميػػـ، فػػإنيـ كػػانكا يػػدعكف فػػي الػػدنيا إلػػى السػػجكد هلل كتكحيػػده  فاالنحنػػاء، كىػػذا الجػػزاء مػػ

                                      

 .َٗ، ٖٗص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جُ)
 .َٖٖ( تيسير الكريـ الرحمف، صِ)
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كعبادتػػو كىػػـ سػػػالمكف، ال عمػػة فػػييـ، فيسػػػتكبركف عػػف ذلػػؾ، فػػػال تسػػأؿ يكمئػػذ عػػػف حػػاليـ كسػػػكء 
العػػذاب، كتقطعػػت أسػػبابيـ، كلػػـ تػػنفعيـ قػػد سػػخط عمػػييـ، كحقػػت عمػػييـ كممػػة  مػػآليـ، فػػإف اهلل 

  (ُ)الندامة كال االعتذار يـك القيامة.
ُجوِد َوُهْم َشودُِونَ ]جاءت الفاصمة ىنا   حم ل الفا م : وُكوا ُيْ َظْوَن إَِػ افسُّ ـَ مةن اعتراضية مج [َوَؿْ  

ي أجسػاميـ حػيف مػراض فػلتقرير الحالة التي كانكا عمييا فػي الػدنيا، كىػي سػالمتيـ مػف العمػؿ كاأل
لمسجكد هلل كحػده ال شػريؾ لػو، كجممػة )كىػـ سػالمكف( حاليػة، كالمػراد كىػـ قػادركف ال  فكانكا يدعك 

الحالػػة  عمػة فػي أجسػاميـ تعػيقيـ عػػف ذلػؾ، كمتعمػؽ )سػالمكف( محػذكؼ تقػػديره: سػالمكف مػف مثػؿ
 (ِ)الحشر. التي ىـ عمييا في يكـ

كدعكتو الطاىرة، ثـ   ائـ المشركيف بحؽ النبيلما عرضت السكرة الكريمة جر  منا ب  الفا م :
قىػػٍد كىػانيكا ييػػٍدعىٍكفى ]بينػت فػي ىػػذه اآليػة الحكػػـ اإلليػي الصػػادر بحقيػـ، ناسػب أف تكػػكف الفاصػمة  كى

ػػاًلميكفى  ـٍ سى كًد كىىيػػ مسػػكغةن لعػػدـ إمكانيػػة الطعػػف فػػي ىػػذا الحكػػـ، فنظػػران لكػػكف المجػػرميف  [ًإلىػػى الس ػػجي
كمعػو البينػات الدامغػة، كمػع ذلػؾ لػـ  فػي الحيػاة الػدنيا، كجػاءىـ الرسػكؿ أيعطكا الفرصة الكافية 

فػػػي  يؤمنػػػكا، فػػػال مجػػػاؿ ليػػػـ يػػػـك القيامػػػة لمخػػػالص مػػػف العػػػذاب الميػػػيف الػػػذم ىػػػك حكػػػـ اهلل 
 المجرميف.

ففػػػي ىػػػذا مػػػا يػػػزعج القمػػػػكب عػػػف المقػػػاـ عمػػػى المعاصػػػي، كيكجػػػب التػػػدارؾ مػػػػدة قػػػاؿ السػػػعدم: "
 .(ّ)اإلمكاف"

 
ٌر فِْؾَعوَدَِغ[ ( قال  عالى:63آل   )خام ًا: ا ـْ َّٓ ِذ  ]َوَمو ُهَو إِ

لإلنػس كالجػف  كػره ، كتؤكػد أنػو ذً  جػاءت ىػذه اآليػة لتنفػي الجنػكف عػف النبػي ال ف  ر ا جمالي:
 (ْ).سكاء، فيك يذكرىـ باهلل  عمى حدو 

ٌر فِْؾَعوَدِغَ ]جاءت الفاصمة ىنا   حم ل الفا م : ـْ َّٓ ِذ جممةن استئنافية غرضيا الرد عمى  [َوَمو ُهَو إِ
أف يكػػػكف  ؿى طيػػكػػػره بى ذً  مجنػػكف، حيػػػث قػػالكا إذا ثبػػػت أف القػػرآفى  المشػػركيف فػػػي قػػكليـ أف محمػػػدان 

كػػران ألنػو يػػذكر ر، كسػػمي القػرآف ذً كٍّ ذى كػره كمػػا محمػده إال ميػمبمغػو مجنكنػان، فػػالمعنى: فمػا القػػرآف إال ذً 
منػاس، كالضػمير )ىػك( ال يعػكد إلػى ل ان الـ ألف فيػو صػالحكبالجزاء، كىك أشرؼ أنكاع الك باهلل 

 (ٓ)مذككر قبمو بؿ إلى معمـك مف السياؽ كىك القرآف.

                                      

 .)بتصرؼ( ُٖٖتيسير الكريـ الرحمف، ص (ُ)
 .ٗٗص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جِ)
 .ُٖٖ( تيسير الكريـ الرحمف، صّ)
 .ُْٗص ٓ( انظر: أيسر التفاسير، جْ)
 .)بتصرؼ( َُٗ، َُٖص ِٗالتحرير كالتنكير، ج( ٓ)
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، ممػػا نسػػبو لمػػا تضػػمنت السػػكرة الكريمػػة التبرئػػة لمرسػػكؿ منا ــب  خــ م ال ــورة بيــذه الفا ــم : 
أف القػرآف كتػاب  إليو المجرمكف، ناسب أف تأتي ىذه اآلية مؤكدة عمى ىذه البراءة مف خالؿ بيػاف

 إنما ىػك القػرآف الػذم جػاء بػو مػف عنػد اهلل   ىداية لمعباد جميعان، فالمستيدؼ بالطعف بالنبي
و القرآف مف كبالتالي فإف إظيار عظمة كسمك ىذا القرآف الكريـ دليؿ عمى عظمة كسمك ما جاء ب

القػرآف كمػا بػدأىا ببيػاف قاؿ الصابكني: "ختـ تعالى السكرة ببياف عظمػة  ،الىعتعند الحؽ تبارؾ ك 
 .(ُ) ، ليتناسؽ البدء مع الختاـ في أركع بياف كأجمؿ ختاـ"عظمة الرسكؿ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      

 .َْٕص ّ( صفكة التفاسير، جُ)
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 ادلبحث الثالث
 دراست تطبيقيت على سىرة احلاقت

ىوتذتملىهذهىالدورةىرلىىّدتىفواصل،ىوذلكىرلىىالنحوىالتالي:ىى
ى

ًْ َثُؿروُد َوَظروٌد ]اََلوؿَّ ( قال  عـالى: 23 -2 واًل: اآل ات ) َب رذَّ ـَ رُي *  ُي * َوَمو َأْدَراَك َمو اََلوؿَّ ُي * َمو اََلوؿَّ

ََصٍ َظوتَِقرٍي * َشرخَّ  و َظوٌد َؾُلْهؾُِؽوا بِِريٍح ََصْ و َثُؿوُد َؾُلْهؾُِؽوا بِوفطَّوِؽَقِي * َوَأمَّ َرَهو َظَؾرْقِفْم َشرْبَع بِوفَؼوِرَظِي * َؾَلمَّ

رْم ِمرْن َبوؿَِقرٍي *َفَقوٍل َوَثاَمكَِقَي أَ  ُْم َأْظَجوُز َكْخٍل َخوِوَيٍي * َؾَفرْل َترَرى ََلُ َلَّنَّ ـَ َظى  ى افَؼْوَم ؾِقَفو ََصْ وٍم ُحُسوًمو َؾَسَ  يَّ

ِْم َؾَلَخرَذُهْم َأْخرَذًة َرابَِقر رو َدَّرو َضَغرى  ًي *َوَجوَء ؾِْرَظْوُن َوَمْن َؿْبَؾُه َواُدْمَتِػَؽوُت بِوخَلوضَِئِي * َؾَعَصْوا َرُشوَل َرهِّ إِكَّ

ْم ِِف اجَلوِرَيِي * فِـَْجَعَؾَفو َفُؽْم َتْذـَِرًة َوَتِعَقَفو ُأُذٌن َواِظَقٌي[ ـُ ْؾـَو  اَدوُء َْحَ

بدأت السكرة بذكر اسـ مف أسماء يكـ القيامة، كقد سميت بػذلؾ ألنػو يػكـ حػٌؽ  ال ف  ر ا جمالي:
ر عظيـ، ثـ بينت اآليات بعضان مػف األقػكاـ ثبت كقكعو ال محالة، كأم شيء ىي الحاقة  فيي أم
، حيػػػث كػػػذبكا ككػػػذبت عػػػاد نبػػػييـ ىػػػكدان  ،الػػػذيف كػػػذبكا بالحاقػػػة، فكػػػذبت ثمػػػكد نبػػػييـ صػػػالحان 

بسػبب طغيػانيـ كعتػكىـ عػف  اثمػكد بالبعث كالجزاء، أم كػذبكا جميعػان بيػكـ القيامػة، فأىمػؾ اهلل 
عمييـ  يح ذات صكت شديد، حيث سخرىا بر  اأمر ربيـ، حيث أىمكيـ بالصيحة، ثـ أىمؾ عاد

سبعة أياـ كثمانية لياؿ متتابعات بال انقطاع كذلؾ حسمان لكجكدىـ، فأصبح القكـ صرعى كأصكؿ 
النخؿ كىي ساقطة فارغة ال يكجد في جكفيا شيء، كلـ يبؽ مف نسميـ أحد فقػد ىمكػكا جميعػان، ثػـ 

، حيػث عصػكا كػذلؾ قػرل قػـك لػكط تتحدث اآليات عف فرعكف كمػف قبمػو مػف قػـك عػاد كثمػكد ك 
 اآليػػات تػذكر ثػـكأىمكيػـ بشػدة زائػدة عمػػى غيرىػا،  ، فيػؤالء أخػػذىـ اهلل رسػميـ كأشػرككا بػاهلل 

 السػفينة كىػذه بالسفينة، معو آمف مىفك  اهنجٌ ك  ، نكح قكـ   أغرؽ حيف كىي  اهلل نعـ مف نعمة

 المعػاني مػف كخيػره  ،حػؽه  ما تنسى ال حافظة سامعة أذفه  العبرة ىذه كتعي كعظة، عبرة  اهلل جعميا

 (ُ)تسمعيا. التي

جممػةن تعميميػة، تبػيف  [فِـَْجَعَؾَفو َفُؽْم َتْذـَِرًة َوَتِعَقَفو ُأُذٌن َواِظَقريٌ ]جاءت الفاصمة ىنا   حم ل الفا م :
ىػػي تػػذكير البشػػر بػػو  كىػػذه الحكمػػةالحكمػػة مػػف حمػػؿ النػػاس عمػػى السػػفف التػػي تجػػرم فػػي البحػػر، 

ر ليكػكف ليػـ باعثػان عمػى الشػكر، كعظػةن ليػـ مػف سػكء الكفػر، كليخبػر بيػا مىػف ك عصعاقب العمى ت
ًمميا قكمػان لػـ يعممكىػا فتعييىػا أسػماعيـ ، كالػكعي ىػك العمػـ بالمسػمكعات، أم أف األذف مكصػكفة عى

بالكعي كمف شأنيا أف تعي ما تسمع، كالغرض مف الفاصمة التعريض بالمشركيف الذيف لـ يتعظكا 

                                      

 .ُِْ، َِْص ٓ( انظر: أيسر التفاسير، جُ)
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ر الطكفاف كالسفينة التي نجا بيػا المؤمنػكف فتمقػكه كمػا يتمقػكف القصػص الفكاىيػة، كقػدـ الجػار بخب
 (ُ)كالمجركر )لكـ( عمى متعمقو )تذكرة( كذلؾ إلفادة االختصاص كاالىتماـ.

لما عظـ سبحانو أمر الساعة في مستيؿ السػكرة الكريمػة، ثػـ عقػب بػذكر أمثمػة  منا ب  الفا م :
رسؿ كعتت عف أمر ربيا، فجاءىا العذاب المييف، ناسػب أف يػذكر فػي ىػذه اآليػة ألقكاـو خالفت ال

الغاية مف ذلؾ كىي االعتبار كاالتعاظ، فكأنو سبحانو يقكؿ لممشركيف اعتبػركا كاتعظػكا ممػا حػدث 
 مع مف كاف قبمكـ ممف أجرمكا جرمكـ كحؽ أف يصيبكـ ما أصابيـ مف العذاب األليـ.

 .(ِ)ما سمعىت" يعني: حافظة عقمت عف اهلل  [َفو ُأُذٌن َواِظَقيٌ َوَتِعقَ ]يقكؿ الطبرم: "
: "تممػس القمػكب الخامػدة [فِـَْجَعَؾَفو َفُؽْم َتْذـَِرًة َوَتِعَقَفرو ُأُذٌن َواِظَقريٌ ]يقكؿ سيد قطب في قكلو تعػالى 

سبؽ كاآلذاف البميدة، التي تكذب بعد كؿ ما سبؽ مف النذر، ككؿ ما سبؽ مف المصائب، ككؿ ما 
كنعمػو عمػى أصػكؿ ىػؤالء  مف اآليات، ككؿ ما سبؽ مف العظات، ككؿ ما سػبؽ مػف آالء اهلل 

 .(ّ) الغافميف"
 

ًِ إَْرُض َواجِلَبروُل ( قال  عالى: 31 -24ثان ًا: اآل ات ) وِر َكْػَخٌي َواِحرَ ٌة * َوُْحَِؾر ]َؾنَِذا ُكِػَ  ِِف افصُّ

ًي َواِحَ ًة * َؾَقْومَ  َـّ َتو َد َـّ اَمُء َؾِفَي َيْوَمئِرٍذ َواِهَقرٌي * َواَدَؾرُك َظرَذ َأْرَجوئَِفرو َؾُ   افسَّ
ًِ ًِ افَواؿَِعُي * َواْكَشؼَّ ئٍِذ َوَؿَع

َػى ِمـُْؽْم َخوؾَِقٌي * َؾَلمَّ  َٓ ََتْ َك َؾْوَؿُفْم َيْوَمئٍِذ َثاَمكَِقٌي * َيْوَمئٍِذ ُتْعَرُضوَن  ِؿُل َظْرَش َربِّ وَبُه بَِقِؿقـِِه و َمْن ُأوِِتَ ـِتَ َوَمْ

ًُ َأِنِّ ُماَلٍق ِحَسوبَِقْه[  َؾَقُؼوُل َهوُؤُم اْؿَرُءوا ـَِتوبَِقْه * إِِنِّ َطـَـْ

، كحينيػا تتحدث اآليات عف النفخة األكلى التػي ينفخيػا إسػرافيؿ بػإذف ربػو  ال ف  ر ا جمالي:
فتػرل السػماء قػد بػدأ لقيامػة يـك ا يككف ياحينك  ،غباران  تصبحك تتزلزؿ األرض كالجباؿ زلزلة كاحدة، 

ثمانيػػة  منشػػقة متصػػدعة، كالمالئكػػة عمػػى أطرافيػػا كحافاتيػػا، كفػػي ذلػػؾ اليػػـك يحمػػؿ عػػرش اهلل 
كقالكا: ثمانية مف المالئكة، فيكمئذو أييػا النػاس  --صفكؼ مف المالئكة ال يعمـ عدتيـ إال اهلل 

أعمالػو بيمينػو فيقػكؿ: ىػذا  تعرضكف عمى ربكـ حيث ال يخفى عميو شيء، فأما مف أيعطػي كتػاب
 (ْ)كتابي فاقرءكه، كيقكؿ: إني عممتي أني سألقى الحساب إذا ما كردتي عمى ربي يكـ القيامة.

ًُ َأِنِّ ُمراَلٍق ِحَسروبَِقهْ ]جاءت الفاصمة ىنا   حم ل الفا م : جممػةن تعميميػة تقريريػة، حيػث  [إِِنِّ َطـَـْر
ف: إمػػا اليقػػيف أك اأخػػذ كتابػػو بيمينػػو، كالظػػف لػػو معنيػػتعمػػؿ الفػػرح كالبيجػػة الػػذم لقيػػو المػػؤمف حػػيف 

                                      

 .ُِٓص ُِ، ركح المعاني، جُِّص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جُ)
 .ٖٕٓص ِّ( جامع البياف، جِ)
 .ُِّص ٕ( في ظالؿ القرآف، جّ)
 .ٖٓٓ –َٖٓص ِّ( انظر: جامع البياف، جْ)
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الشؾ، كالمراد بالظف ىنا اليقيف،ألنو ظف المؤمف، أما ظف الكافر فيػك شػؾ، كالمػراد بظػف المػؤمف 
 (ُ)ىنا أم أنني عممت في الدنيا أني سأالقي الحساب في اآلخرة فآمنت بالبعث.

المػػػؤمنيف الحسػػػنة عنػػػد تكزيػػػع الصػػػحؼ يػػػـك  لمػػػا ذكػػػرت اآليػػػات السػػػابقة حػػاؿ منا ـــب  الفا ـــم :
القيامة، ناسب أف تذكر ىذه اآلية عمة ما حصؿ لممؤمنيف مف السعادة في الكقت العصيب، كىي 

 أف المؤمنيف كانكا يعتقدكف أنيـ سيالقكف ربيـ في اآلخرة، فعممكا لذلؾ عمالن صالحان. 
عداده لمحسػػػاب بتقػػػديـ اإًليمػػػاف كىػػػذا الخبػػػر مسػػػتعمؿ كنايػػػة عػػػف اسػػػت: "بػػػف عاشػػػكر يقػػػكؿ الطػػػاىر

 .(ِ) كاألعماؿ الصالحة مما كاف سبب سعادتو"
يقػػكؿ أبػػػك بكػػػر الجزائػػرم: "آثػػػار اإليمػػػاف بالبعػػػث كالجػػزاء ظػػػاىرةه فػػػي سػػالمة كتػػػاب المػػػؤمف مػػػف ك 

 .(ّ) "(إني ظننت أني مالؽو حسابي فمذا لـ أعص ربي) السيئات، كقد عمؿ لذلؾ بقكلو 
  

و َمْن ُأوِِتَ ـَِتوَبُه بِِشاَمفِِه َؾَقُؼوُل َيو َفْقَتـِي مَلْ ُأوَت ـَِتوبَِقرْه * َومَلْ ( قال  عالى: 44 -36ثالثًا: اآل ات ) ]َوَأمَّ

ًِ افَؼوِضَقَي * َمو َأْؽـَى َظـِّي َموفَِقْه * َهَؾَك َظـِّي ُشْؾَطوكَِقْه * ُخُذوُه َؾُغؾُّوهُ َأْدِر َمو ِحَسوبَِقْه * َيو  وَك ـَ * ُثرمَّ  َفْقَتَفو 

َٓ ُيْمِمُن بِوَّللِ افَعظِ  وَن  ـَ  قِم[اجَلِحقَم َصؾُّوُه * ُثمَّ ِِف ِشْؾِسَؾٍي َذْرُظَفو َشْبُعوَن ِذَراًظو َؾوْشُؾُؽوُه * إِّكُه 

تتحػػدث اآليػػات عػػف الكفػػار الػػذيف ييعطػػكا كتػػبيـ بشػػماليـ، ذلػػؾ أنيػػـ كػػانكا ال  ال ف ــ ر ا جمــالي:
ـ لػك لػـ يعػطى كتابػو، كيتمنػى لػك أف المكتػة األكلػى ىػي األخيػرة، ، فيتمنػى كػؿ مػنييؤمنكف بػاهلل 

أم ال بعث بعدىا كال جزاء، كيتحسر عمى مالو الذم لػـ ينفعػو، كعمػى قدرتػو كممكػو الػذم زاؿ، ثػـ 
ـ   تبػػيف اآليػػات أف زبانيػػة النػػار مػػف المالئكػػة تيػػؤمىر بأخػػذىـ كجٍعػػؿ األغػػالؿ فػػي أعنػػاقيـ، كمػػف ثىػػ

أعمػـ كػـ ىػك الػذراع، ىػؿ  في سمسمة طكليا سبعكف ذراعان، كاهلل  كفـ ييجعمإدخاليـ إلى النار، ث
كالػػػذراع المعػػػركؼ لػػػدينا أـ كػػػذراع المالئكػػػة   كييحتمػػػؿ أف العػػػدد سػػػبعيف ييػػػراد بػػػو التكثيػػػر كلػػػيس 
الحصر، كييحتمؿ أف تككف ىذه السمسمة لكؿ كاحد مف أىؿ النار، أك تككف ليـ جميعان أم ىـ فػي 

 (ْ)باهلل العظيـ. ـيـ البعض، كذلؾ بسبب كفرىاألغالؿ مع بعض

َٓ ُيرْمِمُن بِروَّللِ افَعظِرقمِ ]جػاءت الفاصػمة ىنػا   حم ل الفا م : روَن  ـَ جممػةن تعميميػة، حيػث تبػيف  [إِّكرُه 
بػالعظيـ إشػارة أف ىػذا   و، كفػي كىصػفالعمة التي مف أجميا استحقكا العذاب كىي الكفر باهلل 

 (ٓ)ك بسبب كفرىـ بعظيـ.العذاب إنما ى في ًعظىـال

                                      

 .)بتصرؼ( ُِّ، ُُّص ِٗالتحرير كالتنكير، ج( ُ)
 .ُِّص ِٗالسابؽ، جالمرجع ( ِ)
 .ِْْص ٓ( أيسر التفاسير، جّ)
 .)بتصرؼ( ِْٕ، ِْٔص ِجالتسييؿ لعمـك التنزيؿ، ( ْ)
 .ُّٖص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جٓ)
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لما ذكرت اآليات السابقة حاؿ الكافريف السيئة عند تكزيع الصحؼ يـك القيامة،  منا ب  الفا م :
ناسب أف تذكر ىذه اآلية عمة ما حصؿ لمكافريف مف التعاسة في ذلػؾ الكقػت العصػيب، كىػي أف 

 ضمكا ضالالن بعيدان.عمى البعث بعد المكت، فعصكا ك  الكافريف كانكا ينكركف قدرة اهلل 
 .(ُ)يقكؿ اإلدريسي في قكلو تعالى )إنو كاف ال يؤمف ...(: "تعميؿ الستحقاؽ العذاب"

 
ُه َفَؼْوُل َرُشوٍل ( قال  عالى: 52 - 49رابعًا: اآل ات )  وَن * إِكَّ َٓ ُتْبِِّصُ وَن * َوَمو  ]َؾاَل ُأْؿِسُم باَِم ُتْبِِّصُ

ِريٍم * َوَمو ُهَو بَِؼْوِل َصوظِ    ٍر َؿؾِقاًل َمو ُتْمِمـُوَن[ـَ
ييقسػػـ تعػػالى فػػي ىػػذه اآليػػات بالمشػػاىدات كالمغيبػػات، بػػأف القػػرآف الػػذم يقكلػػو  ال ف ــ ر ا جمــالي:

ىػػك مػػف يصػػفو  اهلل  بػػؿ، فالرسػػكؿ ال يقػػكؿ عػػف نفسػػو كػػريـ الرسػػكؿ إنمػػا ىػػك تبميػػل عػػف اهلل 
تزعمػػكف، فػػأنتـ ال تؤمنػػكف بػػذلؾ ، كلػػيس القػػرآف مػػف قبيػػؿ الشػػعر، كلػػيس محمػػده شػػاعران كمػػا بػػذلؾ
 (ِ)القكؿ.

جممةن تقريرية، يراد بيا انتفاء اإليماف مف  [َؿؾِقاًل َمو ُتْمِمـُونَ ]جاءت الفاصمة ىنا   حم ل الفا م :
أف إيمػػػانيـ قميػػػؿ، كىػػػك مػػػف قبيػػػؿ الػػػتيكـ، ك)قمػػػيالن( صػػػفة منصػػػكبة لمصػػػدر  بيػػػاف أصػػػمو، كلػػػيس

تؤمنػػكف إيمانػػان قمػػيالن، ك)مػػا( ىنػػا لمتأكيػػد، أم زيػػادة فػػي  محػػذكؼ دؿ عميػػو الفعػػؿ بعػػدىا، كالتقػػدير:
 (ّ)فرغـ نفي ككنو شاعران ال يتحصؿ اإليماف لديكـ. تأكيد نفي اإليماف.

لما أكد الحؽ سبحانو أف القرآف حؽ مف عنػده فػي اآليػات السػابقة، ثػـ نفػى فػي  منا ب  الفا م :
، ناسب أف تككف الفاصمة )قميالن ما تؤمنػكف( ىذه اآلية أف يككف القرآف شعران كما ادعى المجرمكف

مبرزةن الباعث الذم دفعو لمقكؿ بأف القػرآف مػف الشػعر عمػى الػرغـ مػف عمميػـ بأنػو لػيس كضػركب 
الشعر كميا، كىذا الباعث ىك أنيـ ال يؤمنكف بالقرآف البتة، كبالتالي فيـ يحاكلكف ابتداع مػا يشػكه 

ف لـ يقتنعكا بو في سبي  ؿ أال يؤمف بالقرآف أحد.صكرة القرآف، كا 
 

ُروَن[( قال  عالى: 53خام ًا: اآل   ) َـّ وِهٍن َؿؾِقاًل َمو َتَذ ـَ َٓ بَِؼْوِل    ]َو
جػاء بسػب قػد ف القػرآف أ ذلػؾككف القرآف الكػريـ مػف قبيػؿ الكيانػة،  اآلية تنفي :ال ف  ر ا جمالي

، فػػأنتـ ال ا يسػػبيـ كيػػذميـكبالتػػالي ال يعقػػؿ أف ينػػزؿ ىػػؤالء عمػػى مػػف تكيػػف مػػ يػػـ،كذم الشػػياطيف
 (ْ).كال تعكف تتذكركف

                                      

 .ُِٕص ٖي الشاذلي، ج( البحر المديد، أحمد بف محمد بف الميدم بف عجيبة اإلدريسُ)
 .ِٕص ٗ( انظر: إرشاد العقؿ السميـ، جِ)
 .ُّْ، ُِْص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جّ)
 .ِٕٓص ُٖ( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف، جْ)
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ُرونَ ]جاءت الفاصمة ىنا   حم ل الفا م : َـّ جممػةن تقريريػة، تؤكػد عمػى نفػي التػذكر  [َؿؾِرقاًل َمرو َترَذ
كاىنػان، ك)قمػيالن( صػفة منصػكبة لمصػدر محػذكؼ دؿ   مف ًقبؿ المشركيف رغـ انتفاء ككف النبي

كركف تػذكران قمػيالن، ك)مػا( لممبالغػة كزيػادة تأكيػد كتقريػر النفػي، أم عميو الفعؿ بعدىا، كالتقدير: تتػذ
 (ُ)مف قبيؿ التيكـ. األسمكبانتفاء التذكر مف أصمو، كىذا 

فػػي اآليػػات السػػابقة، ثػػـ نفػػى   لمػػا نػػزه سػػبحانو القػػرآف، كحاممػػو لمنػػاس محمػػدان  منا ــب  الفا ــم :
آليػة أف يكػكف قػكؿ كػاىفو كمػا زعػـ الكفػار عنو أف يككف شػعران كمػا قػاؿ الكفػار، ثػـ نفػى فػي ىػذه ا

أيضان، ناسب أف تأتي الفاصمة )قميالن ما تػذكركف( مبينػةن عمػة مػا ذىبػكا إليػو مػف القػكؿ بػأف القػرآف 
كيانةه، كىي أنيـ ال يتذكركف ما جػاء فػي القػرآف مػف شػتـو كسػب لمصػدر الكيانػة كىػك الشػياطيف، 

 يانة  .فيؿ يعقؿ أف يشتـ الكاىف مف أكحى إليو بالك
يقكؿ الرازم: "ذكر في نفي الشاعرية )قميالن ما تؤمنػكف( كفػي نفػي الكاىنيػة )مػا تػذكركف( كالسػبب 
فيو كأنو قاؿ: ليس ىذا القرآف قكالن مف رجؿ شاعر ألف ىذا الكصؼ مبايفه لصنكؼ الشػعر كميػا، 

اإليمػػػاف  إال أنكػػػـ ال تؤمنػػػكف أم ال تقصػػػدكف اإليمػػػاف، فمػػػذلؾ تعرضػػػكف عػػػف التػػػدبر كلػػػك قصػػػدتـ
أيضػان بقػكؿ كػاىف ألنػو  يسكل ،أنو شاعر لمفارقة ىذا التركيب ضركب الشعربلعممتـ كذب قكلكـ 

كارد بسب الشياطيف كشتميـ، فال يمكف أف يككف ذلؾ بإلياـ الشياطيف إال أنكـ ال تتذكركف كيفية 
 .(ِ)نة"نظـ القرآف كاشتمالو عمى شتـ الشياطيف، فميذا السبب تقكلكف إنو مف باب الكيا

أف عػػدـ  بيػػافذكػػر اإليمػػاف مػػع نفػػي الشػػاعرية، كالتػػذكر مػػع نفػػي الكاىنيػػة، ليقػػكؿ أبػػك السػػعكد: "
تتكقػػؼ عمػػى  فإنيػػامشػػابية القػػرآف الشػػعر أمػػره بػػٌيف ال ينكػػره إال معانػػد، بخػػالؼ مباينتػػو لمكيانػػة، 

يػر بػأف ذلػؾ أيضػان ، كمعاني القرآف المنافية لطريقة الكينػة، كمعػاني أقػكاليـ، كأنػت خبأحكالوتذكر 
 . (ّ) مما ال يتكقؼ عمى تأمؿ قطعان"

فػي ، كنفػي التػذك ر يكػكف قػكؿ شػاعركأكثر نفي اإًليماف عنيـ في جانب انتفػاء أف يقكؿ الطاىر: "
، ألف نفػي كػكف القػرآف قػكؿ شػاعر بػدييي إذ لػيس فيػو مػا يشػبو جانب انتفاء أف يكػكف قػكؿ كػاىف

، لمتماثمػػػػة فػػػػي جميػػػػع أكاخػػػػًر األجػػػػزاءكالسػػػػاكف كالتقفيػػػػة االشػػػػعر مػػػػف اتػػػػزاف أجزائػػػػو فػػػػي المتحػػػػرؾ 
، كأمػا انتفػاء كػكف القػرآف ييرجػى إيمػانيـفادعاؤىـ أنو قكؿ شاعر بيتاف متعم د ينادم عمى أنيػـ ال 

الػرأم عمػى السػػامع مػف حيػػث إنػو كػػالـ  بػػادئقػكؿى كػاىف فمحتػػاج إلػى أدنػػى تأمػؿ إذ قػد يشػػب و فػي 
، فػػإذا أسػػجاع مثنػاة متماثمػػة زكجػػيف زكجػػيفالـ الكيػػاف عمػػى منثػكر مؤلػػؼ عمػػى فكاصػػؿ كيؤلػؼ كػػ

مػـ أ ، فنظميػو مخػالؼ لػنظـ نػو لػيس بقػكؿ كػاىفتأمؿ السامع فيو بػأدنى تفكػر فػي نظمػو كمعانيػو عى
، كمعانيػػو ليسػػت مػػف فكاصػػمو مزدكجػػة ممتػػـز فييػػا السػػجع كػػالـ الكيػػاف إذ ليسػػت فقراتػػو قصػػيرة كال

                                      

 .ُّْ، ُِْص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جُ)
 .َُْص َّ( مفاتيح الغيب، جِ)
 .ِٕص ٗ( إرشاد العقؿ السميـ، جّ)
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، أك مػػا يمػػـ بقػػـك مػػف ر عمػػا يحػػدث لػػبعض النػػاس مػػف أحػػداثامعػػاني الكيانػػة الراميػػة إلػػى اإًلخبػػ
ذا بطػػؿ ة منتفيػػان عػنيـ التػػذكر كالتػػدبر، فمػػذلؾ كػاف المخػػاطبكف باآليػػمصػائب متكقعػػة ليحػػذركىا ، كا 

ىذا كذاؾ بطؿ مدعاىـ فحؽ أنو تنزيػؿ مػف رب العػالميف كمػا ادعػاه الرسػكؿ الكػريـ عميػو الصػالة 
 .(ُ) كالتسميـ"

 
َك افَعظِقِم[( قال  عالى: 63 ا  ًا: اآل   )   ]َؾَسبِّْح بِوْشِم َربِّ

بالصبر عمى ىؤالء المكذبيف كأف  اآلية تأمره ،بعدما كذب المكذبكف بالنبي  ال ف  ر ا جمالي:
 (ِ)كتنزييو عف النقائص، كأف يقكؿ سبحاف ربي العظيـ. يستعيف عمى ذلؾ بذكر اهلل 

َك افَعظِقمِ َؾَسبي ]جاءت الفاصمة ىنا   حم ل الفا م : جممةن تفريعية عمى ما سبؽ ذكره  [ْح بِوْشِم َربي
فػػػي السػػػكرة، كالبػػػاء فػػػي قكلػػػو )باسػػػـ ربػػػؾ( لممصػػػاحبة، أم تسػػػبيحان مصػػػحكبان بػػػالقكؿ، أم تقػػػكؿ: 

أك بالعبػػادة أك بػػالقفكؿ،  نزيػػو عػػف النقػػائص، سػػكاء باالعتقػػادسػػبحاف ربػػي العظػػيـ، كالتسػػبيح ىػػك الت
ف المػػراد التسػػبيح بػػالقكؿ، فمػػػك كػػاف المػػراد غيػػر ذلػػؾ لقػػاؿ: فسػػبح ربػػػؾ ككجػػكد البػػاء يػػدلؿ عمػػى أ
 (ّ)العظيـ، بدكف حرؼ الباء.

فػػي مطمػع ىػػذه السػكرة يػػـك القيامػة كذكػػر   لمػا عظػػـ الحػؽ :منا ـب  خــ م ال ــورة بيــذه الفا ــم 
ميف، أىكالػو، ثػػـ عظػـ كالمػػو الػذم أنػػزؿ لمنػاس ىدايػػة ليػـ، كمػػا عظػـ رسػػكلو الػذم أرسػػمو رحمػة لمعػػال

ناسب أف تختـ السكرة بتعظيـ الذم بأمره تقـك الساعة، كبرحمتو أنزؿ لمناس كتابان يػدليـ إلػى صػراطو 
 المستقيـ، كأرسؿ معو رسكالن كريمان يبيف لمناس معاني ىذا الكتاب كيشرح ليـ أحكامو.
مػا تنزييػان لػو عػف  بػأف ينسػب  ضػاالر يقكؿ الرازم: "إما شػكران عمػى مػا جعمػؾ أىػالن إليحائػو إليػؾ، كا 

 .(ْ) إليو الكاذب مف الكحي كما ىك برمءه عنو"
تفريع عمى جميع ما تقػدـ مػف كصػؼ القػرآف كتنزييػو عمػى المطػاعف كتنزيػو النبػي يقكؿ الطاىر: "

 كعمى ما أيده اهلل عما افتراه عميو المشرككف ، كذبيف بو باألمـ التي بو مف ضرب المثؿ لمم
، شػػكران لػػو عمػػى مػػا أنعػػـ بػػو  يسػػبح اهلل  بػػأف ، فػػأمر النبػػي كػػذبت الرسػػؿ تسػػبيحى ثىنػػاءو كتعظػػيـو

نزاؿ ىذا القرآف عميو"  .(ٓ) عميو مف نعمة الرسالة كا 
بالغيا عمى رسالتو ستمراراال: "كفي ضمف ذلؾ عطيةيقكؿ ابف   .(ٔ) "كالمضي ألدائيا كا 

                                      

 .ُّْص ِٗر كالتنكير، ج( التحريُ)
 .ِْٗص ٓ، أيسر التفاسير، جِٕٕص ُٖ( الجامع ألحكاـ القرآف، جِ)
 .ُُٓص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جّ)
 .َُٔص َّ( مفاتيح الغيب، جْ)
 .ُُٓص ِٗ( التحرير كالتنكير، جٓ)
 .ّّٓص ٓ( المحرر الكجيز، جٔ)
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 ادلبحث الرابع 
 دراست تطبيقيت على سىرة املعارج

  ىىدتىفواصل،ىوذلكىرلىىالنحوىالتالي:وتذتملىهذهىالدورةىرل
ى

 ]َشَلَل َشوئٌِل بَِعَذاٍب َواؿٍِع[( قال  عالى: 2 واًل: اآل   )
المشػػركيف عػػذاب اهلل تعػػالى، إال أنيػػـ أصػػركا عمػػى العنػػاد  لقػػد أنػػذر النبػػي  ال ف ــ ر ا جمــالي:

اب الػػػذم تتكعػػػدنا  يسػػػألكف: متػػػى ىػػػذا العػػػذكبػػػدأكا ليػػػـ،   كاالسػػػتكبار، فاسػػػتيزءكا بتيديػػػد النبػػػي
 : كاستعجمكا نزكؿ العذاب بيـ تيكمان كسخرية، فقاؿ النضر بف الحارث

)الميػػـ إف كػػاف ىػػذا ىػػك الحػػؽ مػػف عنػػدؾ فػػأمطر عمينػػا حجػػارة مػػف السػػماء أك إئتنػػا بعػػذاب ألػػيـ( 
 (ُ)فأخبر تعالى أف ىذا العذاب كاقع ال محالة.فجاءت ىذه اآليات رٌدان عمى طمبيـ ىذا، 

صفة مجركرة، غرضيا كصؼ العذاب بأنػو محقػؽ  ]َواِؿٍع[جاءت الفاصمة ىنا   م : حم ل الفا
 الكقكع.

لمػػا بينػػت اآليػػة الكريمػػة اسػػتيزاء الكػػافريف بعػػذاب اهلل تعػػالى، حيػػث قػػاؿ شػػقييـ  منا ــب  الفا ــم :
ليػـ مػػف عػػذاب النػار: )الميػػـ إٍف كػػاف ىػذا ىػػك الحػػؽ  النضػر بػػف  الحػػارث عقػب إنػػذار الرسػػكؿ 

فػػأمطر عمينػػا حجػػارة مػػف السػػماء أك ائتنػػا بعػػذاب ألػػيـ( كذلػػؾ اسػػتيزاءن منػػو كمػػف قكمػػو  مػػف عنػػدؾ
( كاصفةن العذاب الذم استيز فبعذاب اهلل تعالى،  بػو الكػافركف، كفػي  أناسب أف تأتي الفاصمة )كاقعو

 ذلؾ بياف أف استيزاء المشركيف ليس في محمو، فاستعجاليـ العذاب ميجاب.
 

ا ََجِقاًل[ل  عالى: ( قا6ثان ًا: اآل   )   ]َؾوْصِزْ َصْزً
 [ُالمعػػارج] ]َشرَلَل َشرروئٌِل بَِعرَذاٍب َواؿِرٍع[ىػذه اآليػة متفرعػة عمػػى اآليػة األكلػى  ال ف ـ ر ا جمـالي:

حيػػث كػػاف السػػائؿ مسػػتخفان مسػػتيزءان، فجػػاء أمػػر اهلل تعػػالى بالصػػبر الجميػػؿ عمػػى مػػا يقكلػػو ىػػؤالء 
 (ِ)المشرككف.

صػفة منصػكبة، غرضػيا كصػؼ الصػبر المػأمكر  ]ََجِرقاًل[الفاصػمة ىنػا جػاءت   حم ل الفا م :
سىف. بو النبي   بأنو صبره حى

بالصػػػػبر عمػػػػى أذل المشػػػػركيف،  لمػػػػا أمػػػػرت اآليػػػػة الكريمػػػػة رسػػػػكلنا الكػػػػريـ  منا ــــب  الفا ــــم :
كاسػػتيزائيـ بعػػذاب اهلل تعػػالى، ناسػػب أف تكػػكف الفاصػػمة )جمػػيالن( مبينػػةن أف الصػػبر المطمػػكب إنمػػا 

 (ّ)ك الصبر الجميؿ، الذم ال جزع فيو كال شككل لغير اهلل تعالى.ى
                                      

 .َِِص ٖ( انظر: تفسير القرآف العظيـ، جُ)
 .ُّْص ٓ: أيسر التفاسير، ج( انظرِ)
 .ِْٖص ُٖ( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف، جّ)
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رُه ( قال  عالى: 34 -:2ثالثًا: اآل ات ) ُّ َجُزوًظرو * َوإَِذا َمسَّ ُه افؼَّ ]إِنَّ اإِلْكَسوَن ُخؾَِق َهُؾوًظو * إَِذا َمسَّ

َّٓ اُدَصؾَِّغ* افَِّذيَن ُهْم َظَذ َصاَلِئِمْ    َدائُِؿوَن[ اخَلْرُ َمـُوًظو * إِ
كضػػيؽ أنػػو متصػػؼه بػػاليمع، كالضػػجر، كالجػػزع ك تبػػيف اآليػػات طبيعػػة اإلنسػػاف  ال ف ــ ر ا جمــالي:

ذا أصػابو الغنػى لػـ ينفػؽ، لكػف القمب، كشدة الحرص كقمة الصبر،  فإذا أصابو الفقػر لػـ يصػبر، كا 
ا، فػػػال المصػػػميف ال يتصػػػفكف بيػػػذه األكصػػػاؼ، فيػػػـ عمػػػى صػػػالتيـ دائمػػػكف، يقيمكنيػػػا فػػػي أكقاتيػػػ

 (ُ)ينشغمكا عنيا إذا دخؿ كقتيا.

بىػػران مرفكعػػان لممبتػػدأ )ىػػـ(، كغرضػػو بيػػاف أف  ]َدائُِؿرروَن[جػػاءت الفاصػػمة ىنػػا   حم ــل الفا ــم : خى
مكاظبكف عمػى صػالتيـ ال يتخمفػكف عػف أدائيػا كال يترككنيػا، كالػدكاـ عمػى الشػيء ىؤالء المصميف 

ماؿ  الفعػؿ )يػداكمكف( إذ إف االسػـ يفيػد الثبػات يعني عػدـ تركػو، كاالسػـ )دائمػكف( أبمػل مػف اسػتع
 (ِ)كالدكاـ.

لٌما بينػت اآليػات السػابقة طبيعػة اإلنسػاف التػي تتمثػؿ فػي تضػجره مػف المكػركه،  منا ب  الفا م :
،  كتنكػػره لمػػنعـ، ثػػـ اسػػتثنت مػػف النػػاس صػػنفان طيبػػان لككنػػو يقػػاكـ ىػػذه الطبيعػػة امتثػػاالن ألمػػر ربػػو

يشػكر إف أصػابو سػراء، كىػذا الصػنؼ ىػـ المصػمكف، ناسػب أف تػػأتي فيصػبر إف أصػابو ضػراء، ك 
الفاصػػػمة )دائمػػػكف( مخبػػػرةن عػػػف الحالػػػة التػػػي يكػػػكف عمييػػػا ىػػػؤالء المصػػػمكف، كىػػػي المداكمػػػة عمػػػى 
قامتيػا بالشػكؿ الػذم يرضػي اهلل تعػالى، فػإف مىػف يجاىػد نفسػو كيصػبرىا عمػى المداكمػة  الصالة، كا 

 سو عمى المصيبة، كيشكر النعمة.عمى إقامة الصالة جدير أف يصبر نف
يقػػػكؿ البقػػػاعي: "عٌبػػػر باالسػػػـ الػػػداؿ عمػػػى الثبػػػات فػػػي قكلػػػو )دائمػػػكف( أم ال فتػػػكر ليػػػـ عنيػػػا، كال 

 .(ّ) انفكاؾ ليـ منيا"
 

ِْم ُمْشِػُؼوَن[( قال  عالى: 38رابعًا: اآل   )   ]َوافَِّذيَن ُهْم ِمْن َظَذاِب َرهِّ
لكريمة صػفة أخػرل مػف صػفات المصػميف، كىػي أنيػـ خػائفكف مػف تيبٌيف اآلية ا ال ف  ر ا جمالي:

 (ْ)نيى اهلل عنو. رك ظرؾ كاجبو أمر اهلل بو، أك فعؿ محعذاب ربيـ، يخافكف مف ت

بىػػران مرفكعػػان لممبتػػدأ )ىػػـ(، الغػػرض منػػو بيػػاف ]ُمْشررِػُؼوَن[جػػاءت الفاصػػمة ىنػػا   حم ــل الفا ــم : خى
فاؽ سـ )مشفقكف( دكف الفعػؿ )يشػفقكف( أف ىػذا اإلشػ، كأفاد الخبر باالباإلشفاؽاتصاؼ المصميف 

 (ٓ)كاإلشفاؽ تكقع حصكؿ المكركه، كأخذ الحذر منو. ثابت عمى الدكاـ بال انقطاع،

                                      

 .ُُٓص ٕ( انظر: لباب التأكيؿ، جُ)
 .ُِٕص ِٗ( التحرير كالتنكير، جِ)
 .ُُٓص ٖ( نظـ الدرر، جّ)
 .َّٕص ُٗ( انظر: المباب في عمـك الكتاب، جْ)
 .ُّٕص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جٓ)
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لمػػػا بػػػيف اهلل سػػػبحانو فػػػي اآليػػػات السػػػابقة مكقػػػؼ المػػػؤمنيف مػػػف العبػػػادة، كىػػػك  منا ـــب  الفا ـــم :
لفاصػػمة )مشػػفقكف( كاصػػفةن الحالػػة التػػي المداكمػػة عمييػػا، كأدائيػػا عمػػى أتػػـ كجػػو، ناسػػب أف تػػأتي ا

، كىػي البعػد التػاـ مػع  يككف عمييا ىؤالء المؤمنػكف إذا جػاءىـ النيػي مػف اهلل تعػالى عػف فعػؿ أمػرو
كماؿ الرضى بحكـ اهلل تعػالى، كذلػؾ مػف خػالؿ إبػراز الػدافع لػذلؾ كمػو، كىػك اإلشػفاؽ مػف عػذاب 

 اهلل.
 

   َجـَّوٍت ُمْؽَرُموَن[]ُأوَفئَِك ِِف ( قال  عالى: 46خام ًا: اآل   )
ـــالي:  تيبػػػٌيف اآليػػػة الكريمػػػة مػػػا أعػػػده اهلل تعػػػالى لممػػػؤمنيف المجتيػػػديف فػػػي الطاعػػػة ال ف ـــ ر ا جم

 (ُ)أنيـ في جكار ربيـ في جنات النعيـ، يكرميـ بالتعظيـ كالثناء كحيسف المقاء.ك كالعبادة، 

ان لممبتدأ )أكلئؾ(، كاإلكراـ ىك الثناء خبران مرفكع ]ُمْؽَرُموَن[جاءت الفاصمة ىنا   حم ل الفا م :
 عمييـ كحيسف لقائيـ.

جكز أف يككف الخبر مكرمكف ك)في جنات( متعمؽ يقاؿ الشككاني: "كقكلو )مكرمكف( خبر آخر، ك 
 .(ِ) بو"

لما أثنى اهلل سػبحانو عمػى عبػاده المحسػنيف، لحسػف صػنيعيـ فػي الػدنيا، ناسػب  منا ب  الفا م :
سػف عػاقبتيـ فػي اآلخػرة، كذلػؾ مػف خػالؿ اإلخبػار عػف حالػة أف تأتي الفاصمة )مكر  مكف( مبينةن حي

 اإلكراـ المالزمة ليـ في اآلخرة.
 

َػُروا ؿَِبَؾَك ُمْفطِِعَغ * َظِن افَقِؿِغ َوَظِن ( قال  عالى: 55 -47 ا  ًا: اآل ات ) ـَ ]َؾاَمِل افَِّذيَن 

لُّ اْمِرٍئ ِمـْ  ـُ اَمِل ِظِزيَن * َأَيْطَؿُع  َّو َيْعَؾُؿوَن * َؾاَل ُأْؿِسُم افشِّ و َخَؾْؼـَوُهْم ِِم الَّ إِكَّ ـَ ُفْم َأْن ُيْ َخَل َجـََّي َكِعقٍم * 

ا ِمـُْفْم َوَمو َكْحُن بَِؿْسُبوؿَِغ * ؾَ  َل َخْرً و َفَؼوِدُروَن * َظَذ َأْن ُكبَ ِّ ُوُضوا بَِربِّ اَدَشوِرِق َواَدَغوِرِب إِكَّ َُ َذْرُهْم 

ُْم إَِػ ُكُصٍى ُيوَوَيْؾَعبُ  لََّنَّ ـَ اًظو  ُْرُجوَن ِمَن إَْجَ اِث رِسَ َُ ؾُِضوَن وا َحتَّى ُياَلُؿوا َيْوَمُفُم افَِّذي ُيوَظُ وَن * َيْوَم 

وُكوا ُيوَظُ وَن[ ـَ   * َخوِصَعًي َأْبَصوُرُهْم َتْرَهُؼُفْم ذِفٌَّي َذفَِك افقَْوُم افَِّذي 

، حيػػث كػػانكا يمتفػػكف ف سػػكء سػػمكؾ المشػػركيف تجػػاه النبػػي تخبػػر اآليػػات عػػ ال ف ــ ر ا جمــالي:
، بحثػػان عػػف شػػيء يمكػػنيـ مػػف خاللػػو أف قراءتػػوحكلػػو حمقػػان كيػػديمكف النظػػر إليػػو، كيسػػتمعكف إلػػى 

لػئف دخػؿ يشنعكا بيػا، كيتخػذكىا مطعنػان فػي دعكتػو، كمػا كػانكا يسػتيزءكف بػالمؤمنيف، حيػث قػالكا: 
عالى عمييـ بأف ىذا لف يككف أبدان، ثػـ تمفػت اآليػات االنتبػاه إلػى ىؤالء الجنة لندخمنيا قبميـ، فرٌد ت

                                      

 .ّْٓص ٓفاسير، ج( انظر: أيسر التُ)
 .َُْص ٓ( فتح القدير، جِ)
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أصؿ الخمقة، كىػك المنػي، ثػـ أقسػـ تعػالى بػأف األمػر لػيس كػذلؾ كمػا يتصػكركف أنيػـ ال يبعثػكف، 
ـ كيأتي بخير منيـ، ال يعجزه شيء، فمػف قػدر عمػى ذلػؾ كيػؼ ال يفيك تعالى قادر عمى أف ييمك
أمػر تعػالى رسػكلو أف يتػركيـ كمػا يخكضػكف فيػو، حتػى يالقػكا يػـك  يقدر عمى إعادتيـ أحياء   ثػـ

 إذيػػـك القيامػػة،  يـالك حػػأالقيامػػة كىػػـ عمػػى مػػا ىػػـ عمػػييـ مػػف الشػػرؾ كالمعاصػػي، ثػػـ بينػػت اآليػػات 
يحشػركف مسػرعيف كأبصػارىـ خائفػة، كتغشػاىـ ذلػة عجيبػة عظيمػة، ك  يخرجكف مف قبكرىـ سػراعان،

اليػػـك الػذم كػذبكا بػػو قػد حصػػؿ، فيػو بالعػذاب الشػػديد، فيػا ىػك  فيػذا ىػك اليػػـك الػذم كػانكا يكعػػدكف
 (ُ)فميتجرعكا غصص الندـ كألكاف العذاب.

روُكوا ُيوَظرُ وَن[جاءت الفاصمة ىنا   حم ل الفا م : ـَ جممػةن اسػمية، جػاء خبرىػا ]َذفَِك افَقْوُم افَّرِذي 
كف( ألف ما كعد اهلل بو االسـ المكصكؿ )الذم(، ككصؼ يكـ القيامة بصيغة الماضي )كانكا يكعد

ىك حؽٌّ كائفه ال محالة، كالضمير العائد عمى االسـ المكصكؿ محذكؼ تقديره: يكعدكنو في الدنيا 
  (ِ)أف ليـ فيو العذاب.
لمػػا عرضػػت اآليػػات السػػابقة إجػػراـ الكػػافريف، كجػػرأتيـ عمػػى اهلل تعػػالى، كعمػػى  منا ــب  الفا ــم :

ػػانيكا ، ثػػـ بينػػت سػػكء عػػاقبتيـ فػػي اآلخػػرسػػكلو  رة، ناسػػب أف تػػأتي الفاصػػمة )ذىًلػػؾى اليىػػٍكـي ال ػػًذم كى
 ) ػػديكفى لرعػػب فػػي قمػػكب الكػػافريف، فكػػأف يػػـك الكعيػػد قػػد أتػػى بمػػا فيػػو مػػف أىػػكاؿ كعػػذاب ا لتػػدبييكعى

 كشدة عمى الكافريف.
 

                                      

 .ّْٕص ٓ( انظر: أيسر التفاسير، جُ)
 .ّٕٗص ُٗ( المباب في عمـك الكتاب، جِ)
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 ادلبحث اخلامس 
 دراست تطبيقيت على سىرة ًىح

ىوىالتالي:وتذتملىهذهىالدورةىرلىىأربعىفواصل،ىوذلكىرلىىالنح
ى

و َأْرَشْؾـَو ُكوًحو إَِػ َؿْوِمِه َأْن َأْكِذْر َؿْوَمَك ِمْن َؿْبِل َأْن َيْلتَِقُفْم َظرَذاٌب ]( قال  عـالى: 5 -2 واًل: اآل ات ) إِكَّ

ُؼوُه َوَأضِقُعوِن * يَ  ْم َأفِقٌم * َؿوَل َيو َؿْوِم إِِنِّ َفُؽْم َكِذيٌر ُمبٌِغ * َأِن اْظُبُ وا اَّللََّ َواتَّ ـُ ْر ْغِػْر َفُؽْم ِمْن ُذُكوبُِؽْم َوُيَمخِّ

ـُْتْم َتْعَؾُؿوَن[ ـُ ُر َفْو  َٓ ُيَمخَّ ى إِنَّ َأَجَل اَّللَِّ إَِذا َجوَء   إَِػ َأَجٍل ُمَسؿا
، كذلػؾ باإلخبػار ىنا يمفت تعالى انتباه كفار مكة الذيف أنكركا رسػالة النبػي  ال ف  ر ا جمالي:

ذلػؾ تسػمية  ذكػر فػيك ليس أكؿ رسكؿ يكذبػو قكمػو،  بكا نبييـ، فمحمد الذيف كذ عف قـك نكح 
أنػذر قكمػو قبػؿ أف يػأتييـ ك قد مكث في قكمو أطكؿ مدة كالقى ما ىك أشػد،  ، إذ إف نكحان لو 

ال يشػرككا بػو شػيئان، كقػاؿ أكحػده، ك  عذاب االستئصاؿ كالخسراف في اآلخرة، فػأمرىـ بعبػادة اهلل 
مػػػا يسػػعدكـ، كال أنيػػػاكـ إال عمػػا يضػػػركـ، فػػإف أجبػػػتـ يغفػػر لكػػػـ مػػف ذنػػػكبكـ، ليػػـ: ال آمػػركـ إال ب

إذا جػػػاء كقتػػػو ال  كيػػػؤخركـ إلػػػى نيايػػػة آجػػػالكـ، فػػػال يعػػػاجمكـ بعػػػذاب االستئصػػػاؿ، فعػػػذاب اهلل 
 .(ُ)كتبتـ كأنبتـ يؤخر، فمك عممتـ ذلؾ لرجعتـ إلى اهلل 

ـْررُتْم َتْعَؾُؿررونَ إِنَّ َأَجررَل اَّللَِّ]جػػاءت الفاصػػمة ىنػػا   حم ــل الفا ــم : ـُ ُر َفررْو  َٓ ُيررَمخَّ جممػػة  [ إَِذا َجرروَء 
اسػػػتئنافية بيانيػػػة، غرضػػػيا التككيػػػد، حيػػػث تؤكػػػد عمػػػى أف الفرصػػػة التػػػي جػػػاءتيـ لإليمػػػاف محػػػددة 

يػذا حػث عمػى التعجيػؿ بعبػادة ف كبالتػاليكمؤقتة، فاإليماف كقت حصكؿ العذاب ال ينفػع صػاحبو، 
ضافة لفظ الجاللة لو حتى ال تنصرؼ أذىاف ، كالمراد بػ)أجؿ اهلل كتقكاه اهلل( أم آجاؿ األعمار، كا 

كقد ره لكؿ أحد، كفائدة )كنتـ( قبؿ )تعممكف(  الناس إلى أنو األجؿ المعتاد، فيك أجؿ عي نو اهلل 
إشػػارة إلػػى أف عمميػػـ بػػذلؾ األمػػر محقػػؽ االنتفػػاء، كجػػكاب )لػػك( محػػذكؼ دؿ عميػػو الجممػػة قبمػػو، 

 (ِ)نتـ أنو ال يؤخر.كالتقدير: أليق

، كذلػػؾ بعبادتػػو عمػػى لٌمػػا أظيػػرت اآليػػات السػػابقة أىميػػة االلتػػزاـ بشػػرع اهلل  منا ــب  الفا ــم :
الكجػػو الصػػحيح، ناسػػب أف تػػأتي الفاصػػمة مبينػػة ضػػركرة اغتنػػاـ فرصػػة العبػػادة كالتكبػػة قبػػؿ انتيػػاء 

 .األجؿ المحدكد الذم ال يعمـ كقت انقضائو سكل اهلل 
 ضاء األجؿ انتياء كقت االنتفاع بيذه الفرصة الثمينة.حيث يمثؿ انق

                                      

 .ّْٗص ٓ( انظر: أيسر التفاسير، جُ)
 .)بتصرؼ( ُّٗ –ُُٗص ِٗالتحرير كالتنكير، ج( ِ)
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كلمػا كػاف مىػف يعمػـ ىػذا يقينػان، كيعمػـ أنػو إذا كشػؼ لػو عنػد الغرغػرة أحػب أف يػؤخر قاؿ البقاعي: "
ليتكب حيف ال تأخير، أحسف العمػؿ خكفػان مػف فػكات كقتػو كتحػتـ مقتػو، نبػو عمػى ذلػؾ بقكلػو: )لػك 

  أف اهللب ك تجدده كقتان ما في غرائزكـ لعممتـ تنبيو رسكلكـ كنتـ تعممكف(، أم لك كاف العمـ أ
يفعػػػػؿ مػػػػا يشػػػػاء، كأف األجػػػػؿ آت ال محالػػػػة، فعممػػػػتـ لمنجػػػػاة، كلكػػػػنكـ تعممػػػػكف فػػػػي االنيمػػػػاؾ فػػػػي 

 .(ُ)الشيكات عمؿ الشاؾ في المكت"
قكلػو   : األجػؿ المفػاد مػفكػكف الجممػة تعمػيالن لكػال األجمػيفقاؿ الطاىر ابػف عاشػكر: "كيحتمػؿ أف ت

لػو ك فإف لفظ )قبػؿ( يػؤذف بػأف العػذاب مؤقػت بكقػت غيػر بعيػد،  [مف قبؿ أف يىأتيييـ عذابه أليـ]
ػػٍبيـأجػػؿ  ػػؿ المػػذككًر بقكلػػو مي فيكػػكف أجػػؿ اهلل صػػادقان عمػػى  [كيػػؤخركـ إلػػى أجػػؿ مسػػمى]، كاألجى

"  .(ِ) األجؿ المسمى كىك أجؿ كؿ نفس مف القـك
 

َّٓ ]( قال  عـالى: 21 -6ثان ًا: اآل ات ) َؿوَل َربِّ إِِنِّ َدَظْوُت َؿْوِمي َفْقاًل َوََّنَوًرا * َؾَؾْم َيرِزْدُهْم ُدَظروئِي إِ

رْم َجَعُؾروا َأَصروبَِعُفْم ِِف َآَذاَِّنِرْم َواْشَتْغَشرْوا ثَِقروَهُمْ  ْم فَِتْغِػرَر ََلُ اَم َدَظرْوُئُ ؾَّ ـُ وا  ؾَِراًرا * َوإِِنِّ  وا َواْشرَتْؽَزُ َوَأََصُّ

ًُ اْشَتْغِػرُ اْشتِْؽَبورً  اًرا * َؾُؼْؾ ْم إرِْسَ ْرُت ََلُ ْم َوَأرْسَ ًُ ََلُ ْم ِجَفوًرا * ُثمَّ إِِنِّ َأْظَؾـْ رُه ا * ُثمَّ إِِنِّ َدَظْوُئُ ُؽرْم إِكَّ وا َربَّ

وًرا[  وَن َؽػَّ  ـَ

إلػى ربػو تكػذيب قكمػو، حيػث دعػاىـ إلػى الحػؽ لػيالن كنيػاران  ىنػا يشػكك نػكح  ال ف  ر ا جمالي:
بالتالي ليس ىناؾ فائدة مف كراء دعكتيـ بعد ذلؾ فقد تمادكا عمى ك زدادكا إال إعراضان كنفكران، فمـ ي

الباطػػؿ فجعمػػكا أصػػابعيـ فػػي آذانيػػـ حتػػى ال يسػػمعكا كػػالـ نبػػييـ، كتغطػػكا بثيػػابيـ بغضػػان لمحػػؽ، 
مف كػؿ بػاب يمكػف أف يحصػؿ منػو المقصػكد، كىػك  قد أتاىـ نبييـ نكح كلكأصركا عمى كفرىـ، 

الػػذنكب، فاالسػػتغفار يجمػػب  إذا مػػا تركػػكا بمغفػػرة اهلل  ايتيـ إلػػى الحػػؽ، ثػػـ نصػػحيـ كرغػػبيـىػػد
 (ّ)الثكاب كيدفع العقاب.

روًرا]جاءت الفاصػمة ىنػا   حم ل الفا م : روَن َؽػَّ ـَ رُه  جممػةن تقريريػة تعميميػة، حيػث تعمػؿ األمػر  [إِكَّ
دكاـ، كىػي الغفػراف لعبػاده المسػتغفريف، متصؼه بصػفة تثبػت لػو عمػى الػ باالستغفار قبميا، فاهلل 

كفائػػدة الفعػػؿ )كػػاف( أم أنػػو أزالن كأبػػدان متصػػؼه بيػػذه الصػػفة، ك)غفػػاران( صػػيغة مبالغػػة تفيػػد كمػػاؿ 
 (ْ)اتصافو بيذه الصفة كىي الغفراف.

                                      

 .ُٓٔص ٖ( نظـ الدرر، جُ)
 .ُُٗص ِٗ( التحرير كالتنكير، جِ)
 .ٖٖٖتيسير الكريـ الرحمف، ص ( انظر:ّ)
 .ُٕٗص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جْ)
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عمػػى دعػػكة قكمػػو، فيػػك يػػدليـ عمػػى  بينػػت اآليػػات السػػابقة مػػدل حػػرص نػػكح  منا ــب  الفا ــم :
لدنيا كاآلخرة، فناسب أف تأتي الفاصمة مبينة لعمة األمر باالسػتجابة لػدعكة اهلل طريؽ السعادة في ا

 كالمداكمة عمى االستغفار، كىي أف اهلل ،  غفار، فيك يغفر لمف تاب كأناب، كبذلؾ تحصؿ
 قبؿ التكبة كاالستغفار.  والرحمة لمف سبؽ منو مف تفريط في جنب

وَن َؽػَّ  ]"قاؿ البيضاكم:  ـَ ُه  : إف كنػا عمػى حػؽ فػال ككأنيـ لما أمػرىـ بالعبػادة قػالكالمتائبيف  [وًراإِكَّ
ف كنا عمى باطؿ فكيؼ يقبمنا كيمطؼ بنا مف عصيناه فأمرىـ بما يجب معاصييـ"  . (ُ) نتركو كا 

عنيـ المطر كأعقـ أرحػاـ  لما كذبكه زمانان طكيالن حبس اهلل  قاؿ الخازف: "كذلؾ أف قكـ نكح 
اسػػتغفركا ربكػػـ أم مػػف الشػػرؾ كاطمبػػكا  :فقػػاؿ ليػػـ ،ة فيمكػػت أمػػكاليـ كمكاشػػييـنسػػائيـ أربعػػيف سػػن

المغفػػرة بالتكحيػػد حتػػى يفػػتح عمػػيكـ أبػػكاب نعمػػو كذلػػؾ ألف االشػػتغاؿ بالطاعػػة يكػػكف سػػببان التسػػاع 
ب ليػػالؾ الػػدنيا فػػإذا اشػػتغمكا باإليمػػاف كالطاعػػة حصػػؿ مػػا يحتػػاجكف بكأف الكفػػر سػػ، الخيػػر كالػػرزؽ
 .(ِ) ا"إليو في الدني

 
َٓ َتْرُجوَن َّللَِِّ َوَؿوًرا * َوَؿْ  َخَؾَؼُؽرْم َأْضرَواًرا * َأمَلْ َترَرْوا  ( قال  عالى:35 -24ثالثًا: اآل ات ) ]َمو َفُؽْم 

اًجرو * َواَّللَُّ ْؿَس رِسَ ْقَف َخَؾَق اَّللَُّ َشْبَع َشَؿَواٍت ضَِبوًؿو * َوَجَعَل اْفَؼَؿَر ؾِقِفنَّ ُكوًرا َوَجَعَل افشَّ  َأْكَبرَتُؽْم ِمرَن ـَ

َْرَض بَِسوًضو * فَِتْس  ْٕ ِرُجُؽْم إِْخَراًجو * َواَّللَُّ َجَعَل َفُؽُم ا ْ ُُ ْم ؾِقَفو َو ـُ َْرِض َكَبوًتو * ُثمَّ ُيِعقُ  ْٕ ُؾُؽوا ِمـَْفو ُشُباًل ا

َبُعوا َمْن مَلْ َيِزْدُه َموفُ  ُْم َظَصْوِِن َواتَّ بَّروًرا * ؾَِجوًجو * َؿوَل ُكوٌح َربِّ إَِّنَّ ـُ َّٓ َخَسروًرا * َوَمَؽرُروا َمْؽرًرا  ُه َوَوَفرُ ُه إِ

را * َوَؿرْ  َأَضرؾُّ  َٓ َيُغروَث َوَيُعروَق َوَكْْسً َٓ ُشرَواًظو َو ا َو َٓ َتَذُرنَّ َودا َتُؽْم َو َٓ َتَذُرنَّ َآَِلَ َٓ َترِزِد َوَؿوُفوا  ثِرًرا َو ـَ وا 

] ًٓ َّٓ َضاَل  افظَّودَِِغ إِ
في كحدانيتو، فيقكؿ ليـ: ما لكـ ال تعظمػكف  بحجج اهلل  ىنا يحتج نكح  مالي:ال ف  ر ا ج

حػػػؽ عظمتػػػو فتخػػػافكف منػػػو  فيػػػك خمقكػػػـ عبػػػر أطػػػكار مػػػررتـ بيػػػا، النطفػػػة ثػػػـ العمقػػػة ثػػػـ  اهلل 
كقػػد جعػػؿ  المضػػغة، كىػػك الػػذم خمػػؽ سػػمكات سػػبع فػػكؽ بعضػػيا الػػبعض، ألػػـ تػػركا ذلػػؾ فتعتبػػركا 

عمػػييـ، فيػػك الػػذم بسػػط لكػػـ  بػػنعـ اهلل  سػػراجان، ثػػـ يػػذكرىـ نػػكح  القمػػر فػػييف نػػكران كالشػػمس
، الشػػػككل إلػػػى اهلل  األرض لتسػػػتقركا عمييػػػا، فسػػػمكتـ فييػػػا طرقػػػان مختمفػػػة، ثػػػـ يسػػػتأنؼ نػػػكح 

نيػػـ خػػالفكا أمػػرم كردكا دعػػكتي، كاتبعػػكا مػػف كثػػر مالػػو ككلػػده، لكػػف لػػـ يػػزده ذلػػؾ إلػػى رب إفيقػػكؿ: 
ال تتركػكا آليػتكـ التػي تعبػػدكنيا،  :كػران عظيمػان، فقػػالكا لبعضػيـ الػبعض، كمكػركا مبعػدان عػف اهلل 
أنيـ أضمكا بعبادة ىذه األصػناـ نػاس كثيػر، ثػـ يػدعك عمػييـ نبػييـ  :قكلو عف قكمو كيتابع نكح 

                                      

 .ّّٗص ُ( أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، القاضي البيضاكم، جُ)
 .ُْٓص ٕ( لباب التأكيؿ، جِ)
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صػػرارىـ عمػػى الضػػالؿ بػػأف يزيػػدىـ اهلل  ضػػالالن عمػػى ضػػالليـ، فيطبػػع عمػػى  بسػػبب عنػػادىـ كا 
  (ُ)حؽ.قمكبيـ فال ييتدكا إلى ال

ًٓ ]جاءت الفاصمة ىنا   حم ل الفا م : َّٓ َضاَل َٓ َتِزِد افظَّودَِِغ إِ   [َو
)الظالميف( ىـ الذيف عصػكه مػف قكمػو، كقػد أظيػر )الظػالميف( كلػـ يقػؿ )تػزدىـ( مػع أنػو قػد سػبؽ 

ا بيػػـ، كبيػػاف العمػػة التػػي اسػػتحقكا بيػػ الحػػديث عػػنيـ، إلفػػادة اسػػتحقاقيـ الحرمػػاف مػػف عنايػػة اهلل 
إف ]العػػذاب كالعقػػاب كىػػي الظمػػـ المػػراد بػػو الشػػرؾ، قػػاؿ تعػػالى عمػػى لسػػاف لقمػػاف كىػػك يعػػظ ابنػػو 

كالمػراد بػػ )ضػالالن( أم ال ييتػدكا إلػى طػرؽ المكػر ككسػائمو، كأف  [ُّلقماف: ] [الشرؾ لظمـ عظيـ
يحػػػكؿ بيػػػنيـ كبػػػيف المكػػػر بػػػالمؤمنيف، كلػػػيس المػػػراد الضػػػالؿ عػػػف طريػػػؽ الحػػػؽ، إذ كيػػػؼ يػػػأمرىـ 

 (ِ)التكحيد كاالستغفار ثـ يدعك عمييـ أف يزيدىـ اهلل كفران كطغيانان.ب

 فػػػي سػػػبيؿ اهلل  تبػػػيف اآليػػػات اسػػػتكماالن لسػػػابقتيا الجيػػػد الػػػذم بذلػػػو نػػػكح  منا ـــب  الفا ـــم :
كمػػع ذلػػؾ كمػػو لػػـ يؤمنػػكا كرىػػان مػػنيـ لمػػا  ،كاإلقنػػاعـ أرقػػى أسػػاليب الترغيػػب ليدايػػة قكمػػو باسػػتخدا
الضػػػالؿ ىنػػػا بمعنػػػى ك اسػػػب أف تكػػػكف الفاصػػػمة مبينػػػة السػػػتحقاقيـ العػػػذاب، نفجػػػاءىـ مػػػف الحػػػؽ، 

 عمى قكمو. العذاب، كذلؾ مف خالؿ دعكة نبينا نكح 
لمػا أطنػب فػي تعديػد أفعػاليـ المنكػرة كأقػكاليـ القبيحػة امػتأل قمبػو غيظػان  قاؿ الرازم: "كػأف نكحػان 

 .(ّ) كغضبان عمييـ فختـ كالمو بأف دعا عمييـ"
 

رْم ِمرْن ُدوِن اَّللَِّ ] ( قال  عالى:39 -36اآل ات ) رابعًا: َّو َخطِقَئوِئِْم ُأْؽِرُؿوا َؾُلْدِخُؾوا َكوًرا َؾَؾْم َُيُِ وا ََلُ ِِم

َك إِْن َتَذْرُهْم ُيِضؾُّوا  وًرا * إِكَّ َْرِض ِمَن اْفَؽوؾِِريَن َديَّ ْٕ َٓ َتَذْر َظَذ ا َٓ َيؾُِ وا ِظَبودَ َأْكَصوًرا * َوَؿوَل ُكوٌح َربِّ  َك َو

وًرا * َربِّ اْؽِػْر َِل َوفَِوافَِ يَّ َودَِْن َدَخَل َبْقتَِي ُمْمِمـًو َوفِْؾُؿْمِمـَِغ َواْدُْممِ  ػَّ ـَ َّٓ َؾوِجًرا  َّٓ إِ َٓ َترِزِد افظَّرودَِِغ إِ ـَوِت َو

 َتَبوًرا[ 

لػذنكب التػي كػانكا يقترفكنيػا، أغرقكا بسبب كبػائر ا تبيف اآليات أف قـك نكح  ال ف  ر ا جمالي:
كلـ يقؼ األمػر عنػد الغػرؽ فحسػب؛ بػؿ كجػدكا عػذاب القبػر فػي انتظػارىـ، كحينيػا لػـ يجػد أحػدىـ 
مػف ينصػره مػػف ىػذه اآلليػػة التػي كػػانكا يزعمكنيػا، كقػد دعػػا عمػييـ نبػػييـ أال يتػرؾ تعػػالى أحػدان مػػف 

ف، حيػػث يمكػػركا ليػػـ فيػػردكىـ إلػػى إف تتػػركيـ يضػػمكا عبػػادؾ ممػػف آمػػ :الكػػافريف يسػػكف داران، قػػائالن 
الكفػػر، أك يصػػدكا النػػاس عػػف سػػماع الحػػؽ كسػػمكؾ طريػػؽ اليدايػػة، كمػػع طػػكؿ المػػدة التػػي خاضػػيا 

                                      

 .)بتصرؼ( َْٔ –ّْٔص ِّجامع البياف، ج (ُ)
 .ُُِ، َُِص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جِ)
 .ُِْص َّ( مفاتيح الغيب، جّ)
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مػػع قكمػػو عمػػـ عممػػان يقينػػان أف الكفػػر قػػد اسػػتحكـ عمػػييـ، فكصػػفيـ بمػػا يصػػيركف إليػػو مػػف  نػػكح 
سػػكل ىػػؤالء الػػذيف آمنػػكا تعػػالى أكحػػى إليػػو أنػػو لػػف يػػؤمف مػػف قكمػػؾ  اهلل الكفػػر كالفجػػكر، كمػػا أف

أف يغفػر اهلل  ثػـ دعػا نػكح  [ّٔىػكد : ] ]َفن ُيْمِمَن ِمن َؿْوِمَك إَِّٓ َمن َؿْ  ءاَمرَن[ :معؾ، قاؿ تعالى
  لكالديو حيث كانا مؤمنيف، كمػا دعػا بػالمغفرة لكػؿ مػف دخػؿ بيتػو أك سػفينتو، أك أف المػراد ك لو

كابنػو فػي ىػذا الػدعاء، ثػـ عػـ بدعائػو بػػالمغفرة  كػؿ مػف دخػؿ شػريعتو مؤمنػان بػو، فػال تػدخؿ زكجتػػو
  (ُ)جميع المؤمنيف كالمؤمنات، كدعا عمى الكافريف أف يزيدىـ تعالى خساران.

َّٓ َتَبوًرا]جاءت الفاصمة ىنا   حم ل الفا م : َٓ َتِزِد افظَّودَِِغ إِ جممةن طمبية، كالغرض مػف النيػي  [َو
ى الػػدعاء: أال يزيػػدىـ ربيػػـ مػػف األمػػكاؿ كاألكالد حتػػى ال ىػػك الػػدعاء، كالتبػػار ىػػك الخسػػراف، كمعنػػ

 (ِ)يزدادكا قكة عمى أذل المؤمنيف.

فػي صػدر ىػذه اآليػة التػي ختمػت بيػا السػكرة الكريمػة لممػؤمنيف  نكح  الما دع منا ب  الفا م :
عمػى الكػافريف بػاليالؾ،  الصالحيف بالمغفرة، فناسب أف تككف الفاصمة مشتممة عمى دعكة نػكح 

 (ّ)فالمراد ىنا بالظالميف الكافريف.

كقػد أضػمكا )كقػع بعػد قكلػو  ألنو (كال تزد الظالميف إال ضالال)األكؿ  فيسماعيؿ حقي: "قاؿ إقاؿ 
فػػػي كػػػؿ مكػػػاف مػػػا  (...ال تػػػذر عمػػػى األرض)ألنػػػو كقػػػع بعػػػد قكلػػػو  (إال تبػػػاران )كفػػػى الثػػػاني  (كثيػػػرا

 .(ْ) اقتضاه كما شاكؿ معناه"
فيو طمػب المغفػرة لممػؤمنيف ،  الذمكذا اختتمت السكرة الكريمة بيذا الدعاء قاؿ سيد طنطاكم: "كى

 .(ٓ) كاليالؾ لمكافريف"
 
 
 

                                      

 .َّّ –ِّٔص ُِ( انظر: ركح المعاني، جُ)
 .ُِٓص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جِ)
 .َُّص ُٖ، الجامع ألحكاـ القرآف، جَّْص ُٗ( انظر: المباب في عمـك الكتاب، جّ)
 .ِٔٔص ُٔ( ركح البياف، جْ)
 .ّّْٖص ُٓج( الكسيط، ٓ)
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 ادلبحث السادس
 دراست تطبيقيت على سىرة اجلي
ىوتذتملىهذهىالدورةىرلىىدتىفواصل،ىوذلكىرلىىالنحوىالتالي:ىى

ى
ُه اْش :( قال  عالى2 واًل: اآل   ) و َشِؿْعـَو ُؿْرَآًكو َظَجًبو[]ُؿْل ُأوِحَي إََِلَّ َأكَّ   َتَؿَع َكَػٌر ِمَن اجِلنِّ َؾَؼوُفوا إِكَّ

بػػأف يقػػكؿ لمنػػاس خبػػر الجػػف، كىػػك قيػػاـ   محمػػد افتتحػػت اآليػػة بػػأمر النبػػي ال ف ــ ر ا جمــالي:
  ة المصػطفىـ، فأسػممكا، كىػذا يػدؿ عمػى أف دعػك مجمكعة مف الجٌف باالستماع إلى القرآف الكري

فأخبركا بعض مف التكحيد،  الجف فيمكا ما سمعكه كأدرككا ما يدعك إليو النبي  بمغت الجف، كأف
 (ُ)مثابة المنًذريف ليؤالء.بمىف لـ يحضر معيـ بما سمعكه، فكانكا 

مصػػدران، الغػػرض منػػو المبالغػػة فػػي قػػكة المعنػػى،  ]َظَجًبررو[جػػاءت الفاصػػمة ىنػػا   حم ــل الفا ــم :
 (ِ)ان ييٍعجىب منو، كالمراد أف القرآف بديعه فائؽه في مفاده.كالمصدر كٍصؼه لمقرآف، أم سمعنا قرآن

لما أشػارت ىػذه اآليػة إلػى اجتمػاع نفػرو مػف الجػٌف لسػماع القػرآف الكػريـ، جػاءت  منا ب  الفا م :
الفاصمة )عجبا( لبياف مدل تأثرىـ بركعة ىذا القرآف، كىذا كاضحه مف خالؿ كصًؼ ىذه الفاصػمة 

، أم ي  عجب بو كؿ نٌيرو يعرضو عمى عقمو ليتفكره كيتدبره.القرآفى بأنو عجىبه
 

ـَو َأَحً ا[( قال  عالى: 3ثان ًا: اآل   ) َك بَِربِّ ْصِ  َؾَآَمـَّو بِِه َوَفْن ُكْؼِ   ]َزِْ ي إَِػ افرُّ
تبيف اآلية الكريمة كظيفة كميمة القػرآف األساسػية، كىػي اليدايػة كاإلرشػاد إلػى  ال ف  ر ا جمالي:

لى معرفة اهلل، كتبيف أف الجٌف الذيف استمعكا لمقرآف قد آمنكا  الصكاب في العقيدة كالقكؿ كالعمؿ، كا 
، كقػػرركا اإلقػػالع عػػف الشػػرؾ كعػػدـ العػػكدة إليػػو أبػػدان، كفػػي ذلػػؾ تػػكبيخ لبنػػي الكفػػار مػػف بػػاهلل 

 (ّ)اإلنس، حيث آمنت الجف بسماع القرآف مرة كاحدة، بينما كفار مكة عمى خالؼ ذلؾ.

ـَررو َأَحررً ا[جػػاءت الفاصػػمة  لفا ــم : حم ــل ا ررَك بَِربِّ جممػػةن منفيػػةن بػػػ )لػػف(، غرضػػيا نفػػي  ]َوَفررْن ُكْؼِ
اإلشػػػراؾ فػػػي المسػػػتقبؿ، كىػػػذا يقتضػػػي أنيػػػـ كػػػانكا مشػػػركيف، ك)لػػػف( حػػػرؼ نفػػػي لمػػػا سػػػيأتي فػػػي 

 (ْ)المستقبؿ كىك يفيد تأبيد النفي كتأكيده، فيـ يؤكدكف إقالعيـ عف الشرؾ.

                                      

 .ُِْٖص ُ( انظر: التسييؿ لعمـك التنزيؿ، جُ)
 .ُِِص ِٗنظر: التحرير كالتنكير، ج( اِ)
 .ِْٓص ٓفتح القدير، ج (ّ)
 .ُِِص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جْ)
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مػػا أظيػػرت اآليػػة الكريمػػة اقتنػػاع جماعػػة الجػػٌف التػػي سػػمعت القػػرآف، بػػأف دكر ل منا ــب  الفا ــم :
القرآف ىك اليدايػة إلػى طريػؽ الحػؽ، ناسػب أف تكػكف الفاصػمة )كلػف نشػرؾ بربنػا أحػدان( مبينػةن أثػر 
 ىذه القناعة عمى أكلئؾ النفر مف الجف، كىك اإليماف باهلل تعالى كحده، كعدـ اتخاذ أم شريؾو لو.

عشػرة سػنة يقػرأ عمػييـ القػرآف  ثػالثبينيـ   عريض بسخؼ البشر الذيف عاش الرسكؿكفي ىذا ت
الجػػف بمجػػرد أف سػػمعكه آمنػػكا بػػو أمػػا  ،بمكػػة كىػػـ مكػػذبكف بػػو كػػارىكف لػػو مصػػركف عمػػى الشػػرؾ

ـَو َأَح ة اإلسالـ كيقكلكف ك كحممكا رسالتو إلى قكميـ كىاىـ يدعكف بدع َك بَِربِّ   ًا[.]َؾآَمـَّو بِِه َوَفْن ُكْؼِ
 

روَن َيُؼروُل  ( قال  عالى:7 -4ثالثًا: اآل ات ) ـَ رُه  َٓ َوَفرً ا * َوَأكَّ رَذ َصروِحَبًي َو َ ـَو َمرو اَتَّ ُه َتَعوَػ َج ُّ َربِّ ]َوَأكَّ

ر ِذًبو * َوَأكَّ ـَ و َطـَـَّو َأْن َفْن َتُؼوَل اإِلْكُس َواجِلنُّ َظَذ اَّللِ  روَن ِرَجروٌل ِمرَن اإِلْكرِس َشِػقُفـَو َظَذ اَّللِ َصَطًطو * َوَأكَّ ـَ ُه 

 َيُعوُذوَن بِِرَجوٍل ِمَن اجِلنِّ َؾَزاُدوُهْم َرَهًؼو[

ىذا مف بقية كالـ الجف الذيف آمنكا، حيث ينزىػكف اهلل تعػالى عمػا نيسػب إليػو،  ال ف  ر ا جمالي:
نمػػػػا نيًسػػػب ذلػػػػؾ إليػػػػو كػػػذبان كافتػػػػراءن مػػػف الجػػػػاىميف عمػػػى اهلل، تم مثػػػػؿ  امػػػػان مػػػف الصػػػػاحبة كالكلػػػد، كا 

، كقاؿ ىؤالء الجف الذيف آمنكا لقكميـ: كنا نظف أف لػف تفتػرم اإلنػس المشركيف كالييكد كالنصارل
كالجف عمى اهلل الكذب، فقػد عممنػا اآلف أنيػـ يفتػركف كيكػذبكف كينسػبكف إليػو مػا ىػك منػو بػراء، ثػـ 

ان مقفػػران مخكفػػان كىػػك أنػػو كػػاف جماعػػة مػػف النػػاس إذا نزلػػكا مكانػػ :تخبػػر جماعػػة الجػػف بخبػػرو عجيػػب
يقكؿ الرجؿ مف اإلنس: أعكذ بسيد ىذا الكادم مف سفياء قكمو، يستعيذكف برجاؿ مف الجف، كأف 

 (ُ)فازدادكا بيذا المجكء إلييـ كاالحتماء بيـ إثمان كطغيانان.

 جممػةن مترتبػةن عمػى مػا قبميػا، فالفػاء تفيػد ]َؾرَزاُدوُهْم َرَهًؼرو[جػاءت الفاصػمة ىنػا   حم ل الفا م :
الترتيب كالتعقيب، كالرىؽ ىك الذٌؿ، كىك يطمؽ عمى اإلثـ، كالمعنى: أف المشركيف بعبادتيـ لمجػٌف 

كالضػػػػمير المتصػػػػؿ )ىػػػػـ( عائػػػػده عمػػػػى )رجػػػػاؿه مػػػػف اإلنػػػػس( أم المشػػػػرككف،  قػػػػد ازدادكا ضػػػػالالن،
كالضمير المتصؿ )الكاك( في )فزادكىـ( في محػؿ رفػع فاعػؿ، كىػك عائػده عمػى )برجػاؿو مػف الجػٌف( 

 (ِ)كيحتمؿ عكدتو عمى اإلنس، أم زاد اإلنسي الجف  بالمجكء إلييـ طغيانان كتكبران.

، الػػذم يتضػػمف ضػػركرة كػػانكا لمػػا تحػػدثت اآليػػات السػػابقة عػػف تكحيػػد اهلل  منا ــب  الفا ــم :
مبينػػةن  ]َؾررَزاُدوُهْم َرَهًؼررو[يسػػتعيذكف برجػػاؿو مػػف الجػػٌف كيتحصػػنكف بيػػـ، ناسػػب أف تػػأتي الفاصػػمة 

ىذا الخطأ الجسيـ، الذم كقع فيو أكلئؾ المسػتعيذكف بػالجٌف، كذلػؾ مػف خػالؿ إخبارىػا عٌمػا نتيجة 

                                      

 .)بتصرؼ( ْْٖ، ْْٕص ٓأيسر التفاسير، ج( ُ)
 .ّّٗص ُِ( انظر: ركح المعاني، جِ)
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فعمػػػو رجػػػاؿي اإلنػػػس برجػػػاؿ الجػػػٌف المسػػػتعاذ بيػػػـ ظممػػػان كخطئػػػان، كىػػػك التسػػػبب فػػػي ازديػػػادىـ تكبػػػران 
 كطغيانان.

 
اَم َطـَـُْتْم َأْن  ( قال  عـالى:22 -8رابعًا: اآل ات ) ـَ ُْم َطـُّوا  راَمَء ]َوَأَّنَّ و َدَْسـَو افسَّ ٌَ اَّللُ َأَحً ا * َوَأكَّ َفْن َيْبَع

ْؿِع َؾَؿْن َيْسَتِؿِع  ـَّو َكْؼُعُ  ِمـَْفو َمَؼوِظَ  فِؾسَّ ـُ و  ًْ َحَرًشو َصِ يً ا َوُصُفًبو * َوَأكَّ أََن َُيِْ  َفرُه ِصرَفوًبو َؾَوَجْ َكوَهو ُمؾَِئ

َٓ َكْ ِري َأَذٌّ ُأرِ  و  وَن َوِمـَّرو ُدوَن َرَصً ا * َوَأكَّ روَِلُ رو ِمـَّرو افصَّ ْم َرَصرً ا * َوَأكَّ ُ يَ  بَِؿْن ِِف إَْرِض َأْم َأَراَد ِهِْم َرهُّ

ـَّو َضَرائَِق ؿَِ ًدا[ ـُ  َذفَِك 

ىػذه اآليػات تتمػة لكػالـ جماعػة الجػٌف الػذيف آمنػكا، حيػث يخبػركف قػكميـ بػأف  ال ف  ر ا جمـالي:
يكجػد بعػثه بعػػد المػكت، كمػػا يخبػركف أنيػـ أتػػكا السػماء فاختبركىػػا  اإلنػس ظنػكا كمػػا ظننػتـ بأنػػو ال

فكجػدكىا قػد ممئػت حرسػان يمػػنعيـ مػف االقتػراب منيػا كالتنقػؿ بػػيف أرجائيػا، ككجػدكا شػيبان ترمػي كػػؿ 
مىف يحاكؿ أف يسترؽ السمع، فقػد كػاف الجػٌف يتمكنػكف مػف الكصػكؿ إلػى السػماء كمعرفػة أخبارىػا، 

ػػف يحػػاكؿ اسػػتراؽ السػػمع يجػػد شػػيابان معػػدان لكػػف اآلف قػػد اختمػػؼ األمػػر تالفػػو، فعممػػكا  إلحراقػػو، فمى كا 
بػػذلؾ أف أمػػران مػػا سػػيحدث، لكػػف ىػػؿ خيػػر أـ شػػٌر  كانظػػر إلػػى أدبيػػـ فػػي إضػػافة الخيػػر إلػػى اهلل 
كحػػذؼ فاعػػؿ الشػػر، ثػػـ تبػػيف جماعػػة الجػػٌف المؤمنػػكف أٌف مػػنيـ الصػػالحكف كمػػنيـ فسػػاؽ كفجػػار 

 (ُ)تنكعة، ذات أىكاء مختمفة.ككفار، كأنيـ كانكا فرقان م

ــل الفا ــم : ـَّررو َضَرائِررَق ؿِررَ ًدا[جػػاءت الفاصػػمة ىنػػا   حم  ـُ تخػػالؼ تشػػبييان بميغػػان، حيػػث شػػب يت  ]
، ك)طرائػػؽ( األحػػكاؿ كالعقائػػد بػػالطرائؽ تفضػػي كػػؿ كاحػػدة منيػػا إلػػى مكػػاف ال تفضػػي إليػػو األخػػرل

ىػػي القطعػػة مػػف الجمػػد كنحػػكه المقطكعػػة جمػػع طريقػػة، كتعنػػي الطريػػؽ، ك)ًقػػددان( اسػػـ جمػػع ًقػػد ة، ك 
كىػػي صػػفة لمطرائػػؽ، أفػػادت تشػػبيو  يقطعيػػا صػػانع حبػػاؿ الًقػػٌد كػػانكا يقيػػدكف بيػػا األسػػرل،طػػكالن، 

 (ِ)الطرائؽ في كثرتيا بالًقدد المقتطعة مف الجمد، ككأف كؿ طريؽ مقطكعة عف غيرىا.

د الجٌف إلى العمـ بنبأ بعثة الرسكؿ لما أشارت اآليات السابقة إلى الدافع الذم قا منا ب  الفا م :
 ثػػـ جػػاءت ىػػذه اآليػػة لتشػػير إلػػى افتػػراؽ الجػػٌف فػػي مػػكقفيـ مػػف دعػػكة الرسػػكؿ ،  إلػػى مصػػدؽو

كمكػػذب، ناسػػب أف تشػػير الفاصػػمة )كنػػا طرائػػؽ قػػددان( إلػػى زيػػادة تشػػعب االخػػتالؼ بػػيف الجػػٌف فػػي 
ة تشػػير إلػػى االخػػتالؼ بػػيف الجػػٌف المػػذاىب كالتكجيػػات، كالتػػي منيػػا الصػػالح، كمنيػػا الطػػالح، فاآليػػ

 بصكرة عامة، كالفاصمة تبيف اختالفيـ بصكرة خاصة.

                                      

 .ِٖٗ، ُٖٗ( انظر: تيسير الكريـ الرحمف، صُ)
 .ِّّ، ِِّص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جِ)
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قاؿ الطاىر بف عاشكر: "كالمعنى: أنيـ يدعكف إخكتيـ إلى كحدة االعتقاد باقتفػاء ىػدل اإًلسػالـ، 
فالخبر مستعمؿه في التعريض بذـٌ االختالؼ بيف القكـ، كأف عمى القػكـ أٍف يتحػدكا كيطمبػكا الحػؽ، 

 .(ُ) ليككف اتحادىـ عمى الحؽ"
 

و َطـَـَّو َأْن َفْن ُكعِجرَز اَّللَ ِِف إَْرِض َوَفرْن ُكْعِجرَزُه َهَرًبرو * : ( قال  عـالى27 -23خام ًا: اآل ات ) ]َوَأكَّ

َٓ َرَهؼً  َوُم َبْخًسو َو َُ ِه َؾاَل  و َدَّو َشِؿْعـَو اَُلَ ى َآَمـَّو بِِه َؾَؿْن ُيْمِمْن بَِربِّ و ِمـَّو اُدْسؾُِؿوَن َوِمـَّو افَؼوِشرُطوَن َوَأكَّ و * َوَأكَّ

َفرـََّم َحَطًبرو * َوَأْن َفرِو اْشرَتَؼومُ  و افَؼوِشُطوَن َؾَؽوُكوا جِلَ ْوا َرَصً ا * َوَأمَّ رَّ َك َُتَ
وا َظرَذ افطَِّريَؼرِي َؾَؿْن َأْشَؾَم َؾُلوَفئِ

َْشَؼْقـَوُهْم َموًء َؽَ ًؿو[ َٕ 

ذا أيضان مف تتمة كالـ جماعػة الجػٌف الػذيف آمنػكا، حيػث يقكلػكف بػأنيـ أيقنػكا ى ال ف  ر ا جمالي:
أنيـ لف يفكتكا اهلل إف أراد بيـ أمران، كذلؾ أينما كانكا، كأنيـ لما سمعكا القرآف آمنكا بو، كبٌمف جػاء 

، فالػػذم يػػؤمف بربػػو ال يخشػػى نقصػػانان مػػف عممػػو كثكابػػو، كال يخشػػى ظممػػان فػػي بػػو كىػػك محمػػد 
، كمنيـ الجائركف العادلكف اء، ثـ تبيف ىذه الجماعة أف منيـ المسممكف الذيف آمنكا بالنبي الجز 

قػػػكد يػػػكـ  عػػف الحػػػؽ، فالمسػػػممكف قػػػد قصػػػدكا طريػػػؽ اهلل كتكخػػػكه، كأمػػػا الػػػذيف كفػػػركا فػػػإنيـ لجيػػػنـ كى
نػافع، القيامة، فمك استقاـ الجػف عمػى الطريقػة المثمػى ألنعػـ اهلل عمػييـ، مػف طيػب العػيش ككثػرة الم

 (ِ)كسعة الرزؽ.

َْشررَؼْقـَوُهْم َمرروًء َؽررَ ًؿو]جػػاءت الفاصػػمة ىنػػا   حم ــل الفا ــم : ٍسػػف  [َٕ جممػػةن جػػكاب الشػػرط، تبػػيف حي
الجزاء في الدنيا عمى االستقامة في الديف، كفػي ذلػؾ إشػارة عمػى رضػا اهلل تعػالى، كالبشػارة بثػكاب 

القحػػػط  ـالمطػػػر فيصػػػيبي ـلى سيمسػػػؾ عػػػنيأنػػػو تعػػػاك اآلخػػػرة، كمػػػا أٌف فييػػػا إشػػػارة بتيديػػػد الكفػػػار، 
إلػػى المدينػة، كالمػاء الغػدؽ ىػػك المػاء الغزيػر الكثيػػر، أم  كالجفػاؼ، كىػذا مػا حػػدث بعػد ىجرتػو 

 (ّ)الماء الجارم في العيكف.
لمػػا حث ػػت اآليػػات السػػابقة عمػػى اإليمػػاف، كحػػذرت مػػف الكفػػر، ناسػػب أف تػػأتي  منا ــب  الفا ــم :

َْشَؼْقـَوُهمْ الفاصمة  َٕ ٍسف عاقبة اإليماف كعمؿ الصالحات، كىي بٍسػط الػرزؽ،  َموًء َؽَ ًؿو[ ] مبينةن حي
كحصكؿ البركة، كىػذا مػف بػاب التأكيػد عمػى الحػٌث عمػى اإليمػاف، كاالسػتقامة عمػى طريػؽ الحػٌؽ. 
كلٌما كاف الكفار ليسكا بسالكي سبيؿ االستقامة، جاءت الفاصمة تيديدان ليػـ أنيػـ لػك اسػتمركا عمػى 

                                      

 .ِّّص ِٗ(التحرير كالتنكير، جُ)
 .ُُٔ، َُٔص ٕ( انظر: لباب التأكيؿ، جِ)
 .ِّٖص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جّ)
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بالماء الغػدؽ، فػال يسػتطيعكف الشػرب  السقاءالطريؽ، فإنو تعالى يكشؾ أف يمسؾ عمييـ اعكجاج 
 الرم.ال ك 
 

َٓ َرَصرً ا * ُؿرْل إِِنِّ َفرْن ُُيِرَرِِن  ( قال  عالى:34 -32 ا  ًا: اآل ات ) ا َو ا َِ َٓ َأْمؾُِك َفُؽْم  ]ُؿْل إِِنِّ 

تِِه َوَمرْن َيْعرِص اَّللَ َوَرُشروَفُه َؾرنِنَّ َفرُه َكروَر ِمَن اَّللِ َأَحٌ  َوَفْن َأِجَ  ِمْن ُدوكِِه ُمؾْ  َٓ َّٓ َباَلًؽو ِمَن اَّللِ َوِرَشو َتَحً ا * إِ

 َجَفـََّم َخوفِِ يَن ؾِقَفو َأَبً ا[

بػأف يقكلػو لمكفػار، كىػك أنػو مػا يعبػد إال  تبيف ىذه اآليػات مػا أيمػر بػو النبػي  ال ف  ر ا جمالي:
جيره أحده مف اهلل إف يكال يممؾ ضالالن كال ىدل، فإنما ذلؾ هلل كحده، كلف  اهلل، كال يشرؾ بو أحدان،

يمتجئ إليو، فما ىك إال مبمله عف اهلل مػا أمػره بتبميغػو،  جأن ه كأطاعيـ، إذ لف يجد مف دكنو ممعصا
كما ىك إال مرشده لسبيؿ اليدل كالرشاد، كمف يعص اهلل بالشرؾ، كرسػكلو بالتكػذيب كعػدـ اتباعػو، 

 (ُ)الخمكد في نار جينـ.بلو جزاء عصيانو كتكذيبو ك فإف 

 ]َوَمْن َيْعِص اَّللَ َوَرُشوَفُه َؾنِنَّ َفُه َكوَر َجَفرـََّم َخوفِرِ يَن ؾِقَفرو َأَبرً ا[جاءت الفاصػمة ىنػا   حم ل الفا م :
جممةن شرطية، غرضيا التيديد كالكعيػد، فػالمراد إف دامػكا عمػى العصػياف فػإف مصػيرىـ الخمػكد فػي 

ػػف( اسػػـ شػػرط فػػي محػػؿ رفػػع مبتػػدأ، خبػػره الجممػػة التػػي تميػػو، كجممػػة )فػػإف لػػو نػػار نػػ ار جيػػنـ، ك)مى
جيػػػػنـ( جػػػػكاب الشػػػػرط، كالفػػػػاء كاقعػػػػة فػػػػي جػػػػكاب الشػػػػرط، كتقػػػػديـ الجػػػػار كالمجػػػػركر )لػػػػو( إلفػػػػادة 

 (ِ)االختصاص، ك)خالديف( حاؿ منصكب، ك)أبدان( لتأكيد معنى الخمكد في النار.

يممؾ مػف اهلل تعػالى شػيئان مػف الضػرر، أك مػف ال  بينت اآليات أف النبي لٌما  منا ب  الفا م :
النفع، كأف الكسيمة الكحيدة لمنجػاة مػف عػذاب اهلل تعػالى إنمػا تكػكف بسػمكؾ طريػؽ الحػؽ المسػتقيـ، 

فػي سػنتو المطيػرة، كحػث عميػو  الذم دٌؿ عميو ربنا في كتابػو العزيػز، كدٌؿ عميػو رسػكلنا الكػريـ 
]َوَمرْن َيْعرِص اَّللَ َوَرُشروَفُه َؾرنِنَّ َفرُه َكروَر عمماء كالدعاة األجالء، ناسػب أف تػأتي الفاصػمة كدعا إليو ال

مبينةن عقكبة كؿ مف خالؼ ىػذا الطريػؽ القػكيـ، كىػي الخمػكد فػي العػذاب  َجَفـََّم َخوفِِ يَن ؾِقَفو َأَبً ا[
 األليـ، كىذا مف باب الدعكة إلى اهلل تعالى بأسمكب الترىيب.

 
 

                                      

 .ِْٓص ٓ( انظر: أيسر التفاسير، جُ)
 .ّْٓص ٓ( انظر: فتح القدير، جِ)
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 ادلبحث السابع 
 دراست تطبيقيت على سىرة املسهل

ىوتذتملىهذهىالدورةىرلىىثالثىفواصل،ىوذلكىرلىىالنحوىالتالي:
ى

َّٓ َؿؾِقاًل * كِْصَػُه َأِو اْكُؼرْص ِمـْرُه َؿؾِرقاًل * ( قال  عـالى: 6 -2 واًل: اآل ات ) ْقَل إِ ُل * ُؿِم افؾَّ مِّ و اُدزَّ َ ]َيو َأزُّ

ًٓ َثِؼقاًل[ َأْو ِزْد َظَؾْقهِ  و َشـُْؾِؼي َظَؾْقَك َؿْو ِل افُؼْرَآَن َتْرتِقاًل *  إِكَّ   َوَرتِّ
ابػو، حيػث إنػو حػيف نػزؿ عميػو المتمفػؼ بثي  جاءت ىذه اآليات خطابان لمنبػي ال ف  ر ا جمالي:

ألكؿ مرة خاؼ كعاد مسرعان إلى بيتو، فقاؿ لزكجتو خديجػة: )زممػكني زممػكني(، كفػي   جبريؿ
بقياـ ثمثي الميػؿ أك نصػفو أك ثمثػو،  ، حيث أمره  ء فائدة كىي التمطؼ كالتحبب إليولنداىذا ا

كىذا األمر الذم يفيد كجكب قيػاـ الميػؿ كػاف فػي بدايػة الػدعكة، ثػـ يػأمره تعػالى بػتالكة القػرآف عمػى 
ممػات مػع تػدبر المعػاني، فالتميػؿ فػي الػتالكة بػو تتضػح الك ،أحسف كجو، كأف يقرأه في ميؿ كبياف

ال   كػاف النبػي) : لترتيػؿ النبػي -رضػي اهلل عنيػا– كيعييا القارئ، كيفسر ذلؾ كىٍصؼ عائشة
ػػف سػػمعو :  ، كعػػف أنػػس(ُ) (يسػػرد الكػػالـ كسػػردكـ ىػػذا، كػػاف كالمػػو فصػػالن يبينػػو فيحفظػػو كػػؿ مى

قػرآف الكػريـ ، ثػـ يخبػره تعػالى بأنػو سػيمقي عميػو ال(ِ) كاف يمد  صكتو بػالقراءة مػٌدان(    )أٌف النبي
 (ّ)المشتمؿ عمى التكاليؼ كالكاجبات ليييئ نفسو لحمؿ األمانة كتبميغيا.

ف جبينػػو ليتفصػػد عرقػػان فػػي اليػػكـ   كفػػي الصػػحيح: )إف النبػػي كػػاف إذا أتػػاه الػػكحي يفصػػـ عنػػو كا 
فػال  (ٓ)، )ككاف إذا أنزؿ عميو الكحي كىك راكب عمػى ناقتػو كضػعت جرانيػا(ْ)الشاتي الشديد البرد(

 .(ٔ)د تتحرؾ حتى يسرم عنو(تكا
ًٓ َثِؼررقاًل ]جػػاءت الفاصػػمة ىنػػا   حم ــل الفا ــم : ررو َشررـُْؾِؼي َظَؾْقررَك َؿررْو جممػػةن اسػػميةن اسػػتئنافية،  [إِكَّ

غرضػػيا البيػػاف كالتعميػػؿ، أم تعميػػؿ األمػػر بقيػػاـ الميػػؿ كترتيػػؿ القػػرآف، كأفػػادت )إٌف( تككيػػد الخبػػر 
شعار  )قػكالن ثقػيالن( القػرآف بػػ تػى ال يكػكف مفاجئػان لػو، كالمػراد ح بقرب ىػذا اإللقػاء  هكاالىتماـ بو كا 

                                      

 .َُُّٕح َُٗص ٔ(سنف النسائي الكبرل، جُ)
 ، قاؿ األلباني: صحيح.َُُْح ُٕٗص ِالقراءة، ج( سنف النسائي، كتاب االفتتاح، باب مد الصكت بِ)
 .ّٖ -ُّص ُٗ( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف، جّ)
}إنا أكحينا إليؾ كمػا  كقكؿ اهلل  ( صحيح البخارم، كتاب الكحي، باب كيؼ كاف بدء الكحي إلى الرسكؿ ْ)

 .ِح ٔص ُأكحينا إلى نكح كالنبييف مف بعده{، ج
ىػػػك مقدمػػػة العنػػػؽ مػػػا بػػػيف المػػػذبح كالمنحػػػر، أم كضػػػعت بػػػاطف عنقيػػػا عمػػػى األرض، ( ًجرىانىيػػػا: جمػػػع جػػػرف، ك ٓ)

 (.ّٖٕص ُ، النياية في غريب األثر، جَِْص ُ)انظر: الفائؽ في غريب الحديث، لمزمخشرم، ج
 ، قاؿ الحاكـ: ىذا حديث صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه.ّٖٓٔح َٓٓص ِ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، جٔ)
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الكريـ، كالمػراد بإلقػاء القػرآف تنزيمػو عميػو بكاسػطة الػكحي، ككصػؼ القػرآف بالثٌقػؿ مػف قبيػؿ المجػاز 
كذلػػؾ الشػػتمالو عمػػى معػػافو كافػػرة تحتػػاج إلػػى دقػػة نظػػر فيصػػعب حفظػػو كتنػػكء الطاقػػة عػػف تمقيػػو، 

 (ُ)ؾ( إلفادة التخصيص.كتقدـ الجار كالمجركر )عمي
بقياـ الميؿ، كىك أمره صعبه كشاٌؽ،  ة لوكمفمك   لٌما جاءت اآليات آمرةن النبي منا ب  الفا م :

أشػؽ مػف ذلػؾ ك  ىك أصعبما لىيأه  اهلل  نةن العمة كالحكمة مف ذلؾ كىك أفجاءت الفاصمة مبي
 (ِ)تييأ ليذا األمر.يأٍف  وكىك حمؿ الرسالة كتبميغيا، فعمي

 

]َواْصررِزْ َظررَذ َمررو َيُؼوُفرروَن َواْهُجررْرُهْم َهْجررًرا ََجِررقاًل * َوَذْرِِن ( قــال  عــالى: :2 -21اآل ــات ) ان ــًا:ث

رٍي وَ  ًٓ َوَجِحرقاًم * َوَضَعوًمرو َذا ُؽصَّ ْؾُفْم َؿؾِرقاًل * إِنَّ َفرَ ْيـَو َأْكَؽرو بَِغ ُأوَِل افـَّْعَؿِي َوَمفِّ ْوَم َظرَذاًبو َأفِرقاًم * َيرَواُدَؽذِّ

ًٓ َصوِهً ا َظَؾْقؽُ  و َأْرَشْؾـَو إَِفْقُؽْم َرُشو ثِقًبو َمِفقاًل * إِكَّ ـَ ًِ اجِلَبوُل  وَك ـَ اَم َأْرَشْؾـَو إَِػ َتْرُجُف إَْرُض َواجِلَبوُل َو ـَ ْم 

ُشوَل َؾَلَخْذَكوُه َأْخًذا َوبِقاًل * َؾَؽْقَف َتتَّ  ًٓ * َؾَعََص ؾِْرَظْوُن افرَّ َعُل افِوْفَ اَن ؾِْرَظْوَن َرُشو َػْرُتْم َيْوًمو َُيْ ـَ ُؼوَن إِْن 

ِه َش  َذ إَِػ َربِّ َ ًٓ * إِنَّ َهِذِه َتْذـَِرٌة َؾَؿْن َصوَء اَتَّ وَن َوْظُ ُه َمْػُعو ـَ اَمُء ُمـَْػطٌِر بِِه    [بِقالً ِصقًبو * افسَّ

ى أذل كفػػار مكػػة، تعميمػػان لػػو بػأف يصػػبر عمػػك   اآليػػات خطابػان لمنبػػيجػػاءت  ال ف ــ ر ا جمــالي:
لػػى غيػػر ذلػػؾ مػػف األقاكيػػؿ، إحيػث كػػانكا يؤذكنػػو بػػالكالـ فيقكلػػكف سػػاحر كمجنػػكف ككػػاىف كشػػاعر 

فكجيو تعالى بأف ييٍعرض عػنيـ كال يعػاتبيـ، كأف يتػرؾ المكػذبيف مػف صػناديد مكػة أصػحاب الػنعـ 
بػدر، ثػـ جػاءت  كال يستعجؿ فاهلل كافيو، كحػدث فعػالن أف ىمكػكا فػي كالترؼ كينذرىـ عقاب اهلل 

مسػتعرة محرقػػة ذات عػػذاب  ركنػػا ،اآليػات تبػػيف أنكاعػان مػػف العػذاب ألكلئػػؾ المكػذبيف كقيػػكد الحديػد
،  النار ىك أليـ، كطعاـ في ٍمؽى آكميمػا، إضػافة إلػى عػذابو مكجػعو الزقكـ كالضريع المذاف يغصاف حى

ية مػع األرض، كؿ ىػذا حاصػؿ يػكـ تتحػرؾ األرض كتضػطرب كتصػبح الجبػاؿ رمػالن سػائالن مسػتك 
أرسػؿ رسػكالن يشػيد  اهلل  ائر الخمػؽ مػف اإلنػس كالجػٌف، بػأفثـ انتقؿ الخطاب إلػى أىػؿ مكػة كسػ

 اآليػػات عمييػػا فػػي اآلخػػرة، كضػػربت عمػػى مػػا يعممػػكف مػػف أعمػػاؿو فػػي الػػدنيا حيػػث يجػػازييـ اهلل 
    عصػػى فرعػػكف أمػػر الرسػػكؿ فأخػػذه اهللف لػػو مكسػػى عميػػو  مػػثالن فرعػػكف حيػػث أرسػػؿ اهلل 

  كيؼ تتقكف عذاب يػـك تشػيب منػو الكلػداف ليكلػو قائمة: أخذان شديدان، ثـ تخاطب اآليات المكذبيف
فيقكؿ: لبيؾ كسعديؾ  ب أىكالو، كفي ىذا اليـك يقكؿ اهلل تعالى: )يا آدـبكما أف السماء منشقةه بس
ؼو تسػعمائةو كتسػعو ، قاؿ كما بعث النار، قاؿ: مػف كػؿ ألػأخرج بعث النار كالخير في يديؾ فيقكؿ:

كتسػػػعكف، كعنػػػده يشػػػيب الصػػػغير، كتضػػػع كػػػؿ ذات حمػػػؿ حمميػػػا كتػػػرل النػػػاس سػػػكارل كمػػػا ىػػػـ 
أبشػركا فػإف مػنكـ رجػالن  بسكارل كلكف عذاب اهلل شديد، قالكا يا رسكؿ اهلل: كأيف ذلؾ الكاحد، قاؿ:

                                      

 .ِِٔ، ُِٔص ِٗكالتنكير، ج( انظر: التحرير ُ)
 .َِٔص ٖ( انظر: نظـ الدرر، جِ)



 91 

نػار كلػـ يػنج ، أم خذ مػف كػؿ ألػؼ تسػعمائة كتسػع كتسػعكف إلػى ال(ُ)(جكج كمأجكج ألفان...كمف يأ
مػػف النػػار إال كاحػػد، انظػػر إلػػى عظػػـ ىػػذا الػػبالء كالكػػرب، كتؤكػػد اآليػػات عمػػى أٌف ىػػذا اليػػكـ الػػذم 

بو كاقع ال محالػة، كفػي النيايػة تبػيف اآليػات أٌف مػا مضػى فػي سػياقيا مػف أمػكر إنمػا  كعد اهلل 
ؾ طريػؽ اإليمػاف يتخمػى عػف الشػرؾ كيسػمفمىي لمعبرة كالعظة، فمىف شاء أف يتعظ كيعتبر كيتػذكر 

 (ِ)كالعمؿ الصالح .

رِه َشربِقًل ]جػاءت الفاصػمة ىنػا   حم ل الفا ـم : رَذ إَِػ َربِّ َ غرضػيا  جممػةن تحريضػية، [َؾَؿرْن َصروَء اَتَّ
التحريض عمى سمكؾ سبيؿ الخيػر، ك)مىػف( تفيػد العمػكـ أم كػؿ مىػف يريػد أف يػتعظ يتخػذ إلػى ربػو 

( كقػػد ـ شػػبو الجممػػة )إلػػى ربػػو( عمػػى سػػبيالن، كمفعػػكؿ المشػػيئة محػػذكؼ تقػػديره )فمػػ ف شػػاء التػػذكيرى
ال إلػػى غيػػره، كفػػي الجممػػة تمثيػػؿ لحػػاؿ الػػذم  متعمقيػػا )سػػبيالن( إلفػػادة التخصػػيص أم إلػػى اهلل 

ػػف أيرمى الطريػػؽ التػػي تبمغػػو مقصػػده فمػػـ يبػػؽ مػػا يعيقػػو عػػف سػػمكؾ ىػػذا  يريػػد الفػػكز كالنجػػاة بحػػاؿ مى
 (ّ)الطريؽ.

فػػي كيفيػة التعامػػؿ مػع المكػػذبيف، بػػأٍف  يػات مكجيػػةن كمعممػػةن النبػي جػػاءت اآل منا ـب  الفا ــم :
ييجرىـ كال ينتقـ منيـ أك يسبيـ، ثـ جػاءت اآليػات متكعػدةن المكػذبيف بػأنكاعو مػف العػذاب، كميػددةن 
بأف يصيبيـ مثمما أصاب فرعكف كجنكده، كأٌف ىناؾ عقابان أشد مػف ذلػؾ يػكـ القيامػة الػذم تحػدث 

مػػة، ثػػـ أكػػدت اآليػػات عمػػى أٌف كػػؿ ىػػذا مػػف بػػاب التػػذكير كأخػػذ العبػػرة كاالتعػػاظ فيػػو األىػػكاؿ العظي
حتى تثير فييـ التفكير في النجاة مما ىيددكا بو، كجاءت الفاصمة قىطعان لمعاذير المتغافميف كأنو لـ 
يعػػػد ىنػػػاؾ مػػػانع مػػػف اختيػػػار األصػػػمح كاألحسػػػف فقػػػد كضػػػحت الطريػػػؽ، فالفاصػػػمة فييػػػا تحػػػريضه 

ألنو قد حصمٍت التذكرة، كما أٌف الفاصمة معرضةه بأف مىػف   السبيؿ إلى اهلل  صريح عمى اتخاذ
 (ْ)زاغ عف ىذا الطريؽ ىمؾ.

، كاختياران يتمكف بو مف اتبػاع مػا ساف عقالن يدرؾ بو الحسف كالقبيحكلما كاف سبحانو قد جعؿ لإلن
اطػػالع لػػو ة التػػي ال فمػػـ يبػػؽ لػػو مػػانع مػػف جيػػة اختيػػار األصػػمح كاألحسػػف إال قسػػر المشػػيئ ،يريػػد

اتخػػذ( أم أخػػذ ) .( أم التػػذكر لالتعػػاظعمييػػا كال حيمػػة لػػو فييػػا، سػػبب عػػف ذلػػؾ قكلػػو: )فمػػف شػػاء
ان يسػمبو حظكظػو لككنػو ال لػبس ( أم طريقػسبيالن ) ،ال إلى غيره إلى ربو( أم خاصة) ،بغاية جيده

نة عمى كفؽ كتاب كالس، كذلؾ االعتصاـ حاؿ السير باليسمؾ عمى كفؽ ما جاءه مف التذكرة، ففيو
 .ما اجتمعت عميو األمة، كمتى زاغ عف ذلؾ ىمؾ

                                      

 .ّّْٖح ُّٖص ْ( صحيح البخارم، كتاب أحاديث األنبياء، قصة يأجكج كمأجكج، جُ)
 .ْٓٗص ٓ( انظر: أيسر التفاسير، جِ)
 .ِٖٕص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جّ)
 .ُِٓص ٖ( انظر: نظـ الدرر، جْ)
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ْقِل َوكِْصَػُه َوُثُؾَثُه َوَضوئَِػٌي ِمرَن ( قال  عـالى: 31ثالثًا: اآل   ) َك َتُؼوُم َأْدَكى ِمْن ُثُؾَثِي افؾَّ َك َيْعَؾُم َأكَّ ]إِنَّ َربَّ

ْقَل َوافـَّ  ُر افؾَّ ر ِمرَن افُؼرْرَآِن َظؾِرَم َأْن افَِّذيَن َمَعَك َواَّللُ ُيَؼ ِّ َ ُصوُه َؾَتوَب َظَؾْقُؽْم َؾوْؿَرُءوا َمو َتَقْسَّ َفوَر َظؾَِم َأْن َفْن ُُتْ

ُبوَن ِِف إَْرِض َيْبَتُغروَن ِمرْن َؾْضرِل اَّللِ َوَآَخرُروَن ُيَؼروتُِؾوَن ِِف َشر بِقِل اَّللِ َشَقُؽوُن ِمـُْؽْم َمْرََض َوَآَخُروَن َيْْضِ

َْكُػِس َؾوْؿَرُءوا مَ  ِٕ ُموا  وَة َوَأْؿِرُضوا اَّللَ َؿْرًضو َحَسـًو َوَمو ُتَؼ ِّ ـَ اَلَة َوَآُتوا افزَّ َ ِمـُْه َوَأؿِقُؿوا افصَّ ُؽْم ِمرْن َخرْرٍ و َتَقْسَّ

ا َوَأْظَظَم َأْجًرا َواْشَتْغِػُروا اَّللَ إِنَّ اَّللَ َؽُػوٌر َرِحقٌم[  ُ وُه ِظـَْ  اَّللِ ُهَو َخْرً
 َِتِ

كجػاءت األمر في مطمع ىذه السػكرة بقيػاـ نصػؼ الميػؿ أك ثمثػو أك ثمثيػو،  جاء ر ا جمالي:ال ف  
ىػك كطائفػة مػف المػؤمنيف، كذك ػرت اآليػة بػأف  قػد امتثػؿ ألمػر اهلل  ىذه اآلية تيبػيف أف النبػي 

ًمـ أنكـ لف تعرفكا قدر  اهلل  ه، لذلؾ يعمـ مقادير الميؿ كالنيار كما يمضي منيما كما يبقى، كقد عى
فقػػد خفػػؼ عػػنكـ كأمػػركـ بمػػا تسػػتطيعكف، فػػاقرءكا مػػا تيسػػر ممػػا تعرفػػكف مػػف القػػرآف كال مشػػقة فيػػو 

خفؼ عف المريض ألنو  عميكـ، ثـ ذكرت اآلية بعض أسباب التخفيؼ كالتيسير، حيث إٌف اهلل 
أك لمعمػرة،  يشؽ  عميو ذلؾ، كما جاء التخفيؼ لممسافر سكاء لمتجارة أك لمجياد أك لمعبادة أك لمحج

يتاء الزكاة التي ىي  ثـ أمرت اآلية بعبادتيف، أمرت بإقامة الصالة التي ال يستقيـ الديف إال بيا، كا 
برىاف لإليماف حيث تحصؿ مكاساة الفقراء كالمساكيف بيا، ثـ حثت اآليػة عمػى فعػؿ الخيػر بشػكؿ 

سػتغفار ذلػؾ أف العبػد يضاعؼ األجر إلى أضعاؼ كثيرة، ثـ جػاء األمػر باال عاـ ذلؾ أٌف اهلل 
غفػكر رحػيـ، كمػف لػـ يتغمػده  فػاهلل ،قد يقصػر فيمػا أيًمػر بػو فيناسػبو االسػتغفار كالتكبػة إلػى اهلل 

 (ُ)برحمتو كمغفرتو فإنو ىالؾ ال محالة. اهلل 

جممػةن اسػمية، مؤك ػدة بػػ)إٌف( غرضػيا  [إِنَّ اَّللَ َؽُػروٌر َرِحرقمٌ ]جاءت الفاصػمة ىنػا   حم ل الفا م :
كىمػا: الغفػكر الػرحيـ،  تعميؿ لمضمكف مػا سػبؽ فػي اآليػة، كالتأكيػد عمػى صػفتيف جميمتػيف هلل ال

كىما تدفعاف النفس المؤمنة إلى المسارعة في الدخكؿ في مغفرتو كرحمتو تعالى، كمعنى )الغفكر( 
 كأمػػا )الػػرحيـ( فيػػك المػػنعـ المتفضػػؿ عمػػى عبػػاده، ،(ِ)الػػذم يسػػتر عمػػى الػػذنكب فػػال يعاقػػب عمييػػا

فضػػاؿ : "إذ المغفػػرة سػػتر الػػذنكب كمحكىػػا، كالرحمػػة (ْ)قػػاؿ العينػػي ،(ّ)ألنيػػا مػػف المػػكلى إحسػػاف كا 
سػيغفرىا إذا  ، كحرؼ التككيد )إف( يفيػد أف الػذنكب ميمػا عظمػت فػإف اهلل (ٓ) إيصاؿ الخيرات"

                                      

 .ْٖٗحمف، ص( انظر: تيسير الكريـ الر ُ)
 .ُٓٓص ِ( انظر: مفردات ألفاظ القرآف الكريـ، الراغب األصفياني، جِ)
 .ُّٗص ُ( انظر: مفردات ألفاظ القرآف الكريـ، جّ)
ىك محمكد بف أحمد بف محمكد بف أحمد، أبك محمد، بػدر الػديف العينػي الحنفػي، مػف كبػار المحػدثيف، أصػمو ( ْ)

فػي القػاىرة كقضػاء الحنفيػة، ثػـ عكػؼ عمػى التػدريس، كتػكفي بالقػاىرة مف حمب كمكلده فػي عينتػاب، كلػي الحسػبة 
 (ُّٔص ٕـ. ) انظر: األعالـ، جُُْٓق ٖٓٓ

 .ِِٗص ِِ( عيمدة القارم في شرح صحيح البخارم، بدر الديف العيني، جٓ)
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استغفر صػاحبيا، كأقمػع عػف ذنبػو، كػأف الػذنكب لمػا كانػت عظيمػة، خيػؼ مػع عظمتيػا أال تيغفىػر، 
 فأكد المكلى ذلؾ بأنو الغفكر الرحيـ.

قاؿ الطبرم: "الغفكر الرحيـ، إف ربي ىك الساتر عمى ذنكب التائبيف إليو مػف ذنػكبيـ، الػرحيـ بيػـ 
 .(ُ) ف يعذبيـ بعد تكبتيـ منيا"ل
ذا التجػػػاكر الجميػػػؿ بػػػيف ىػػػذيف االسػػػميف الجميمػػػيف، )الغفػػػكر الػػػرحيـ( يبعػػػث فػػػي الػػػنفس شػػػعكرا ىػػػك 

بالطمأنينة، كيزرع في القمب أنسان كارتياحان، ألف اجتماعيما نعمة مف أجؿ النعـ التي يطمبيا العبد 
 كيرجكىا في دنياه كآخرتو.

لمػؤمنيف كرفػػع الحػرج النػاجـ عػػف ىػذه اآليػة مػػف قبيػؿ التخفيػؼ كالتيسػػير عمػى ا منا ـب  الفا ــم :
كجكب قياـ الميؿ، كأمرت باالستغفار مف الذنكب خاصة التقصير في قياـ الميؿ، كجاءت الفاصمة 

غفػػكره لػػذنكب عبػػاده قبػػؿ ىػػذا التخفيػػؼ، رحػػيـه بيػػـ حػػيف خفػػؼ عػػنيـ، فكػػاف  معممػػةن ذلػػؾ بأنػػو 
 (ِ).]إِنَّ اَّللَ َؽُػوٌر َرِحقٌم[مناسبان أف تيختـ اآلية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      

 .ِٗٗص ٕ( جامع البياف، جُ)
 .ِٗٔص ُ، تفسير النسفي، جُٔٔص َّ( انظر مفاتيح الغيب، جِ)
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 ادلبحث الثامن 
 دراست تطبيقيت على سىرة املدثر

ىوتذتملىهذهىالدورةىرلىىدبعىفواصل،ىوذلكىرلىىالنحوىالتالي:
ى
ررْر * ( قــال  عــالى: 8 -2 واًل: اآل ــات )  ْ * َوثَِقوَبررَك َؾَطفِّ ررَك َؾَؽررزِّ ُر * ُؿررْم َؾَلْكررِذْر * َوَربَّ ثِّ ررو اُدرر َّ َ ]َيوَأزُّ

ْجَز َؾو [َوافرُّ َك َؾوْصِزْ َٓ ََتْـُْن َتْسَتْؽثُِر * َوفَِربِّ   ْهُجْر * َو
 ال ف  ر ا جمالي: 

الػػدعكة، كمػػا أشػػد ثقميػػا، فتػػأمره بػػأف ينػػذر القػػـك ، كتػػأمره بالقيػػاـ بأعبػػاء تخاطػػب اآليػػات النبػػي 
كأف ، كتػػأمره بتعظػػيـ اهلل تعظيمػػان يميػػؽ بجاللػػو، عػػذاب النػػار المترتػػب عمػػى الكفػػر كالشػػرؾ بػػاهلل 

يعمف عف ذلؾ بقكؿ: اهلل أكبر، كتأمره بتطيير ثيابو مخالفان ما عميػو قكمػو، كتػأمره بيجػر األصػناـ 
التي يعبدىا قكمو، كتأمره بأال يمنف عطاءن أعطاه اهلل لغيره يستكثر بو ما عنػده، ثػـ تػأمره بالصػبر 

  (ُ)لكماؿ.، كنشر دعكة اهلل، دعكة الخير كاةرسالالعمى كؿ ما يمقاه في سبيؿ إبالغ 
َك َؾوْصِزْ ]جاءت الفاصمة ىنا   حم ل الفا م : كالصبر ىك ثبات النفس كتحم ميا المشاؽ ، [َوفَِربِّ

كاآلالـ كنحكىػػا، كيتعػػٌدل فعػػؿ )الصػػبر( إلػػى االسػػـ الػػذم يتحممػػو الصػػابر بحػػرؼ )عمػػى( فيقػػاؿ: 
ممػػو الصػػابر صػبر عمػػى األذل، كيتضػػمف معنػػى الخضػػكع لمشػػيء الشػاؽ فيتعػػدل إلػػى اسػػـ مػػا يتح

بالالـ، كعميػو ففػي الجممػة تقػديـ كتػأخير كمضػاؼ محػذكؼ، فػالمعنى فاصػبر لحكػـ ربػؾ أك ألمػر 
ربؾ كتكاليؼ كحيو، كحذؼ المضاؼ لتذىب الػنفس إلػى كػؿ مػا ىػك مػف شػأف المضػاؼ إليػو ممػا 
يتعمؽ بالمخاطب، كيجكز أف تككف الالـ في )لربؾ( لمتعميؿ فيكػكف متعمػؽ فعػؿ الصػبر محػذكؼ، 

لمعنى اصبر ألجؿ ربؾ عمى كؿ ما يشٌؽ عميؾ، كتقديـ )لرٌبؾ( عمى )اصبر( لالىتماـ باألمكر كا
التػػي يصػػبر ألجميػػا، كفػػي التعبيػػر عػػف اهلل بكصػػؼ )رٌبػػؾ( إشػػارة إلػػى أف ىػػذا الصػػبر بًػػرٌّ بػػالمكلى 

 (ِ)كطاعةه لو.

ايػة البعثػة، بدفػي  أكصػى بيػا رسػكلو   جاءت ىذه اآليات بكصايا مػف اهلل منا ب  الفا م :
عمى تحمػؿ مػا  كجعميا منيجان ألمتو، كجاءت الفاصمة تثبيتان لمنبي   أراد اهلل بيا تزكية رسكلو

 يمقاه مف أذل المشركيف كعمى مشاٌؽ الدعكة.
 

                                      

 .ّْٔص ٓأيسر التفاسير، ج ( انظر:ُ)
 .ََّ، ِٗٗص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جِ)
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ًُ َوِحقً ا * َ( قال  عـالى: 27 -22ثان ًا: اآل ات ) ًٓ َِمْرُ وًدا * َوبَ و]َذْرِِن َوَمْن َخَؾْؼ ًُ َفُه َمو ـِرَغ َجَعْؾ

ََيوتِـَو َظـِقً ا[ ِٔ وَن  ـَ ُه  الَّ إِكَّ ـَ ْ ُت َفُه ََتِْفقً ا * ُثمَّ َيْطَؿُع َأْن َأِزيَ  *    ُصُفوًدا * َوَمفَّ
ميمكمػػػان ممػػػا اختمقػػػو الكليػػػد بػػػف المغيػػػرة عمػػػى القػػػرآف الكػػػريـ،  كػػػاف النبػػػي  ال ف ـــ ر ا جمـــالي:

، ككػػػاف الكليػػػد بػػػف المغيػػػرة ييمىق ػػػب فػػػي قػػػريش فجػػػاءت اآليػػػات تيديػػػدان ككعيػػػدان لمكليػػػد، كتسػػػميةن لػػػو 
كىي كثٍػرةي الكلػد كسػعة المػاؿ،  ،طبقتو تجتمع لغيره مف بالكحيد، لتكحده كتفرده باجتماع مزايا لو لـ

كمجػده كمجػػد أبيػػو ًمػػف قبمػػو، ككػاف مرجػػعى قػػريشو فػػي أمػػكرىـ؛ ألن ػػو كػاف أسػػٌف مػػف أبػػي جيػػؿ كأبػػي 
نمػا بيػػاف  سػفياف، ككصػؼ الكليػػد بالكحيػد لػػيس مػف قبيػػؿ المػدح كالثنػػاء الػذم كػػانكا يخصػكنو بػػو؛ كا 

  (ُ) .إلى اهلل الذم ىك حاؿي كؿ مخمكؽافتقاره 
ََيوتِـَو َظـِقً ا]جاءت الفاصمة ىنا   حم ل الفا م : ِٔ وَن  ـَ ُه  الَّ إِكَّ بطاالن لمطمع في االزديػاد  [ـَ قطعان كا 

الػػردع كاإلبطػػاؿ لطمعػػو فػػي الزيػػادة مػػف  مػػف النعمػػة، كبيػػاف عمػػة ىػػذا اإلبطػػاؿ، حيػػث )كػػال( تفيػػد
ال تكػػكف نعمتػػو أ، كحكمػة ذلػػؾ اإلبطػػاؿ كالقطػع الػٌنعـ، كالغػػرض مػف ذلػػؾ تطمػػيف كتسػمية النبػػي 

فتنػػة لغيػػره مػػف المعانػػديف فيغػػرييـ حالػػو بػػأف عنػػادىـ ال يضػػرىـ ألنيػػـ ال يحسػػبكف حيػػاة بعػػد ىػػذه، 
( اآليػات القرآنيػة آلياتنػاا، كالمػراد باآليػات فػي )كأفادت )إٌف( التعميؿ بأٌف كفراف النعمة سببه لقطعي

حيث كاف يحاكؿ إبطاليا بعد رفضو ليا، ك)عنيػدان( أم شػديد العنػاد، كالعنػاد ىػك مخالفػة الصػكاب 
كمجادلػػة الحػػٌؽ البػػٌيف، كعنػػاده ىػػك الطعػػف فػػي القػػرآف كالتمكيػػو بأنػػو سػػحر أك ًشػػعر أك ًكيانػػة مػػع 

حيث اعترؼ بذلؾ، كتقدـ الجار كالمجركر )آلياتنا( عمى تحققو أف القرآف ليس في ذلؾ مف شيء 
 (ِ)متعمقو )عنيدان( لالىتماـ كاالختصاص.

تتحػػدث اآليػػات عػػف أحػػد زعمػػاء الكػػافريف كمػػدبر مطػػاعنيـ فػػي القػػرآف كدعػػكل  منا ــب  الفا ــم :
اءن، الرسكؿ، فاآليات في سياؽ االمتناف عميو بالنعـ تمييدان لتكبيخو، حيث كاف مف أكسع قريش ثر 

ككاف لو مف البنيف ما يفخر بيـ، ككانت كممتو في قكمو نافذة فال يستعصي عميو أمر، كأنو فكؽ 
ذلػػؾ يطمػػع فػػي االزديػػاد مػػف الػػنعـ، كجػػاءت الفاصػػمة تسػػتبعد حصػػكؿ ىػػذا المطمػػكع فيػػو، كقطعػػان 

ره مػف أف الكليد سيقطع عنػو مػدد الػرزؽ، حتػى ال تكػكف نعمتػو فتنػةن لغيػ لرجائو، كتطمينان لمنبي 
الكافريف، فيفيمكا أٌف عنادىـ ككفرىـ ال يضرىـ، كمػا جػاءت الفاصػمة معممػةن ىػذا اإلبطػاؿ لمنعمػة، 

فشدة العناد ىي كفراف لمنعمة الميسىبٍّبي لقطعيا، ذلؾ أٌنو تجاكز حٌد الكفر إلى العناد.
(ّ) 

                                      

 .ْٔٔ، ْٓٔص ٓ( انظر: أيسر التفاسير، جُ)
 . َْٔص ُِ، ركح المعاني، جَُٓص ُٗ( انظر: المباب في عمـك الكتاب، جِ)
 .)بتصرؼ( َّٔ –َّْص ِٗالتحرير كالتنكير، ج( ّ)
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ُه َؾؽَّ ( قال  عالى: 36 -28ثالثًا: اآل ات ) َر * ُثمَّ ُؿتَِل ]َشُلْرِهُؼُه َصُعوًدا * إِكَّ ْقَف َؿ َّ ـَ َر * َؾُؼتَِل  َر َوَؿ َّ

َّٓ ِشْحٌر ُيْمثَ  َر * ُثمَّ َكَظَر * ُثمَّ َظَبَس َوَبَْسَ * ُثمَّ َأْدَبَر َواْشَتْؽَزَ * َؾَؼوَل إِْن َهَذا إِ ْقَف َؿ َّ َّٓ َؿْوُل ـَ ُر * إِْن َهَذا إِ

]  افَبَؼِ
ػػػاءىةن لػػػو لسػػػيعجؿ الكعيػػػد لمك  أف اهلل  تبػػػيف اآليػػػة األكلػػػى ال ف ـــ ر ا جمـــالي: يػػػد بػػػف المغيػػػرة مسى

، أم سينقمب حالو مف حػاؿ راحػة كتػنعـ إلػى أسػكأ حالػةو فػي الػدنيا ثػـ إلػى العػذاب كمسرةن لمنبي 
صػعكده كممػا صػعد سػقط كذلػؾ أبػدان، ذلػؾ باألليـ في اآلخرة، كذلؾ جبؿ مف نارو فػي جيػنـ ييكم ػؼ 

رأيػو  ـأعمػؿ فكػره ككػٌرر نظػك يقكؿ فيػو حػيف طمبػت منػو قػريش ذلػؾ، أنو فكر في شأف القرآف ماذا 
الناس في كصؼ القرآف ليزيؿ منيـ اعتقاد أنو كحي مف عند اهلل،  بيفليبتكر عذران يمكىو كيرٌكجو 

فاسػػػتحؽ بػػػذلؾ التفكيػػػر كالتقػػػدير لعنػػػة اهلل فػػػي الػػػدنيا كاآلخػػػرة، حيػػػث نظػػػر فػػػي كجػػػكه الحاضػػػريف 
ا يصفكف بو القرآف، كقط ػب كجيػو لم ػا استعصػى عميػو مػا يصػؼ بػو يستخرج آراءىـ في انتحاؿ م
ػػزان مقبػػكالن، ككمىػػح كجييػػو كتغي ػػر لكنػػو خكفػػان حػػيف لػػـ يجػػد مػػا يشػػفي غميمػػو مػػف  القػػرآف كلػػـ يجػػد مغمى

مطعف في القػرآف ال تػرده العقػكؿ، كبعػد اسػتقراء أحػكاؿ القػرآف أنػتج لػو أنػو مػف قبيػؿ السػحر، كأنػو 
 قدميف، ألف أقكاؿ الس حرة كأعماليـ ليست مماثمة لمقرآف كال ألحكاؿ الرسكؿ سحره مركمٌّ عف األ

فزعـ أنو أقكاؿ سحرية غير مألكفة، ليخمص في النياية إلى النتيجة المقػررة فػي ذىنػو مسػبقان كىػي 
 (ُ)أف  القرآف قكؿ البشر.

َّٓ َؿررْوُل افَبَؼرر[جػػاءت الفاصػػمة ىنػػا   حم ــل الفا ــم : جممػػةن اسػػمية، غرضػػيا الحصػػر  ]إِْن َهررَذا إِ
 كالقصر، أم أٌف القرآف ال يخرج عف ككنو قكؿ البشر، كاسـ اإلشارة )ىذا( يعكد عمى القرآف.

ال طاقة لػو بػو، الذم تبيف اآليات أٌف الكليد بف المغيرة سيحؿ بو العذاب الشاٌؽ  منا ب  الفا م :
نػػو لعنتػػيف عمػػى ىػػذا التقػػدير، كتبػػيف أف لع ذلػػؾ أنػػو فك ػػر مػػاذا يقػػكؿ فػػي شػػأف القػػرآف، كأٌف اهلل 

الكليد تركل في األمر كقطب ما بيف عينيو ككمح كجيو لكي ينطؽ بالقكؿ الفصؿ، كىك أٌف القرآف 
، كلم ا كاف السحر منو القكلي كالفعمي؛ جاءت الفاصمة مبينةن النتيجة التي تكصؿ إلييػا كىػك  سحره

تمثؿ نتيجة ما مٌر بو مف التفكير كالتردد فػي التفكيػر  أف  القرآف مف قبيؿ السحر القكلي، فالفاصمة
معاف النظر، كىذا ىك ىدفو كغايتو أٌف القرآف ليس كحيان مف عند اهلل.  (ِ)كا 

 
 
 

                                      

 .ْٔٔص ٓ( انظر: أيسر التفاسير، جُ)
 .َُّص ِٗانظر: التحرير كالتنكير، ج (ِ)
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َّٓ ؾِْتـَرًي فِ  ( قال  عالى:42رابعًا: اآل   ) ْم إِ َئُ َّٓ َماَلئَِؽًي َوَمو َجَعْؾـَو ِظ َّ رِذيَن ]وَمو َجَعْؾـَو َأْصَحوَب افـَّوِر إِ ؾَّ

َٓ َيْرَتروَب افَّرِذيَن ُأوُترو َػُروا فَِقْسَتْقِؼَن افَِّذيَن ُأوُتوا افؽَِتوَب َوَيْزَداَد افَِّذيَن َآَمـُوا إِياَمًكرو َو ا افؽَِتروَب َواُدْمِمـُروَن ـَ

َذا َمَثاًل  رِ ي َمرْن َوفَِقُؼوَل افَِّذيَن ِِف ُؿُؾوِهِْم َمَرٌض َوافَؽوؾُِروَن َموَذا َأَراَد اَّللُ ِهَ رَذفَِك ُيِضرلُّ اَّللُ َمرْن َيَشروُء َوَزْ ـَ  

] َرى فِْؾَبَؼِ ـْ َّٓ ِذ َّٓ ُهَو َوَمو ِهَي إِ َك إِ   َيَشوُء َوَمو َيْعَؾُم ُجـُوَد َربِّ
إف ىذا إال سحره يؤثر إف ىذا إال قكؿ )جاءت اآليات تتكعد الكليد عمى قكلتو  ال ف  ر ا جمالي:

يدرم أحد ما شأنيا، فيي عظيمة ال تترؾ ال يدخمو سىقىر يصطمي بنارىا، س أم إٌف اهلل  (البشر
ر تسػعة عشػر قشيئان إال كقد أتت عميو، فيػي تحػرؽ الجمػكد كتغيػر لكنيػا إلػى السػكاد، كأف خزنػة سىػ

مىكػان، فسػمع بػذلؾ أبػػك األشػديف كمػدة الجمحػػي  : أنػا أكفػيكـ سػػبعة مسػػتيزئافقػاؿ  -أحػد المشػركيف-مى
ـ اثنيف، كقاؿ: أنػا أمشػي بػيف أيػديكـ عمػى الصػراط فػأدفع عشػرة بمنكبػي األيمػف عشر كاكفكني أنت

وَمرو َجَعْؾـَرو َأْصرَحوَب ] :كتسعة بمنكبي األيسر في النار كنمضي فندخؿ الجنػة، فنػزؿ قكلػو تعػالى

َّٓ َماَلئَِؽيً  نػو مػا جعػؿ أم لـ نجعميـ جنان كال بشران حتى يرحمكا أىؿ النار، ثـ يخبر تعالى أ [افـَّوِر إِ
الالن، ككذا ليستيقف أىؿ الكتاب مكافقة القػرآف لمػا ىػك ضىذا العدد إال فتنة لمكافريف ليزدادكا كفران ك 

مذككره في كتبيـ، ككذا ليزداد الذيف آمنكا إيمانان فكؽ إيمانيـ حيف يركف مكافقة القرآف لمتػكراة، فػال 
المالئكػة تسػعة عشػر ليقػكؿ الكػافركف  يقعكا في شؾ كريب في يـك مف األياـ، ككذا جعػؿ اهلل عػدة

كالمنافقكف مستنكريف كمكذبيف: أم شيء أراده اهلل بيذا الخبػر الغريػب، ثػـ يبػيف تعػالى أف اليدايػة 
 :اسػتخفافان كتكػذيبان  جيػؿف يشػاء كييػدم مػف يشػاء، فقػاؿ أبػك كالتثبيت إنما ىي بيده، فيك يضؿ مػ

عػػػالى أٌف لػػػو جنػػػكدان ال يعمػػػـ عػػػددىا إال ىػػػك لػػػيس لػػػو أعػػػكاف إال تسػػػعة عشػػػر، فػػػأخبر ت اًإف محمػػػد
جيػػػنـ ذكػػػرل لمبشػػػر يتػػػذكركف بيػػػا عظمتػػػو فيخػػػافكف  و كتعػػػالى، ثػػػـ أخبػػػر تعػػػالى أنػػػو جعػػػؿسػػػبحان
 (ُ)عقابو.

ر[جاءت الفاصمة ىنػا  حم ل الفا م :  رَرى فِْؾَبَؼِ ـْ َّٓ ِذ جممػةن اسػمية، غرضػيا الحصػر  ]َوَمو ِهَي إِ
مؿ عدة معافو باعتبار عكد الضػمير المنفصػؿ )ىػي(، فػإٍف كػاف كالقصر، كالمعنى المراد منيا يحت

أم الضمير المنفصؿ )ىي( عائدان إلى )ًعد تىيـ(، فيي بذلؾ جارية عمػى طريقػة األسػمكب الحكػيـ، 
أف النافع لكـ أف تعممكا أف الخبر عف خزنة النار بأنيـ تسعة عشر فائدتو أف يككف ذكرل لمبشر، 

ٌما أٍف يككف الضمير ال منفصؿ عائدان إلى الكػالـ السػابؽ، كجػاء مؤنثػان لتأكيمػو بالقصػة أك الصػفة كا 
ٌما أٍف يككف عائدان إلى )سىقىر( في اآلية  ، إذ إٌف الكعيػد بيػا كًذٍكػر أىكاليػا ِٔأك اآليات القرآنية، كا 

                                      

 .)بتصرؼ( َْٕ –ْٔٔص ٓأيسر التفاسير، ج( ُ)
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مػػا أف يكػػكف عائػدان إلػػى   ، كىػػذا كمػو مػػف قبيػػؿ اإلعجػػاز البيػػاني أف[جنػػكد ربػػؾ]لىػًذٍكرىل لمبشػػر، كا 
 (ُ)تحتمؿ كممة صغيرة عدة احتماالت.

لٌمػػا جػػاءت اآليػػات تصػػؼ سىػػقىر كأف عػػدة خزنتيػػا تسػػعة عشػػر، كتسػػائؿ الكفػػار منا ــب  الفا ــم : 
ـى لػػـ يككنػػكا أكثػػر مػػف ذلػػؾ، جػػاءت الفاصػػمة مؤكػػدة كمبينػػةن أٌف النػػافع لكػػـ أف تعممػػكا أف  ااسػػتخفافن  ًلػػ

ٍصػػؼ جيػػنـ بػػبعض الخبػػر عػػف خزنػػة النػػار بػػأنيـ تسػػعة عشػػر فائدتػػو أف ي كػػكف ذكػػرل لكػػـ، كأٌف كى
 صفاتيا إنما لتتذكركا دار العقاب، إذ إٌف ذكر صفات جينـ يككف عكنان عمى استحضار صكرتيا.

 
َرو  ( قال  عالى:48 -43خام ًا: اآل ات ) ْبِح إَِذا َأْشرَػَر *  إَِّنَّ ْقِل إِْذ َأْدَبَر *  َوافصُّ الَّ َوافَؼَؿِر * َوافؾَّ ـَ [

ْحَ ى ا َر[إَلِ َم َأْو َيَتَلخَّ   فُؽَزِ *  َكِذيًرا فِْؾَبَؼِ *  دَِْن َصوَء ِمـُْؽْم َأْن َيَتَؼ َّ
بػػالقمر كبالميػػػؿ كقػػت إدبػػاره، كبالنيػػػار كقػػت إسػػفاره، كىػػػذه  اهلل : ىنػػػا يقسػػـ ال ف ــ ر ا جمــالي

أف النػار  عمػى  في الخمؽ كاإليجاد، حيث أقسـ  المقسـ بيا دالةه عمى قدرتو المطمقة كراألم
ػف انتفػػع ك مػف األمػكر العظيمػة كاليامػة،  ييعًمػػـ تعػالى البشػر بيػا ليككنػكا عمػػى بصػيرة مػف أمػرىـ، فمى

ػف لػـ ينتفػع  بيذا اإلنذار كقىبًػؿ اإليمػاف فعػؿ كػؿ مػا يقربػو مػف ربػو كيكػكف سػببان فػي نيػؿ رضػاه، كمى
 (ِ)يقربو مف جينـ.كينزجر بيذا اإلنذار فإنو يعمؿ ما يؤخره عف ربو بفعؿ المعاصي ككؿ ما 

َر[جاءت الفاصمة ىنػا   حم ل الفا م : َم َأْو َيَترَلخَّ جممػةن اسػمية كقعػت بػدالن  ]دَِْن َصوَء ِمـُْؽْم َأْن َيَتَؼ َّ
مػػف )لمبشػػر( فػػي اآليػػة التػػي سػػبقتيا )نػػذيران لمبشػػر( كالغػػرض منيػػا التفصػػيؿ بعػػد اإلجمػػاؿ، كفائػػدة 

، فمـ يقؿ )لمػف شػاء أف يتقػدـ أك يتػأخر(، ك)يتقػدـ( أم إعادة حرؼ الجر )منكـ( مع البدؿ لمتأكيد
ينتفع باإلنذار فيمشي إلى اإليماف كالخير، كىي كناية عف قبكؿ دعكة الػداعي كاإليمػاف بمػا يػدعك 
إليػػو، ككػػذا قكلػػو )يتػػأخر( أم ال ينتفػػع باإلنػػذار فيعػػرض عػػف اإليمػػاف، كىػػي كنايػػة عػػف عػػدـ قبػػكؿ 

ػػػقىر فعػػػؿ دعػػػكة الػػػداعي كاإلعػػػراض عنيػػػا، كيحت مػػػؿ أف يكػػػكف المعنػػػى: مػػػف شػػػاء أف يتقػػػدـ إلػػػى سى
األعماؿ التي تقدمو إلييا، أك يتأخر عف سىقىر بتجنب كؿ ما يقربو منيا، كفعؿ المشيئة )شاء( فيو 
داللة عمى أف الذم ال ينتفع باإلنذار فال يتذكر إنمػا ىػك نتيجػة تفريطػو فػي التػذكر كاالنتفػاع بيػذا 

فػات مػف الغيػب إلػى الخطػاب، فظػاىر الكػالـ أف يقػكؿ )نػذيران لمبشػر لمػف اإلنذار، ك)منكـ( فيػو الت
 (ّ) شاء منيـ(.

تبػيف اآليػات ًعظىػـ نػار جيػنـ، كذلػؾ حتػى يكػكف البشػر عمػى بصػيرة مػف أمرىػا منا ب  الفا ـم : 
ػػف أراد  فينزجػركا بيػػا، كجػػاءت الفاصػمة تفصػػيالن لحػػاؿ البشػر المنػػذىريف، كأٌف ىػػذا اإلنػذار لمجميػػع فمى

                                      

 .َِّ، ُّٗص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جُ)
 .ٕٖٗ( انظر: تيسير الكريـ الرحمف، صِ)
 .ِّْ، ِّّص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جّ)
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نتفػػػاع بػػػو أقبػػػؿ كعمػػػؿ الصػػػالحات، كأمػػػا الػػػذم ال يريػػػد االنتفػػػاع بػػػو أعػػػرض كفعػػػؿ المعاصػػػي اال
كالمكبقػػات، كبينػػػت الفاصػػمة أٌف عػػػدـ التػػػذكر كاالنتفػػاع باإلنػػػذار إنمػػا ىػػػك ناشػػػئ عػػف التفػػػريط فػػػي 

 التذكر.
 

َّٓ  ( قال  عالى:59 -49 ا  ًا: اآل ات ) ًْ َرِهقـَرٌي * إِ َسرَب ـَ رلُّ َكْػرٍس بِراَم  ـُ َأْصرَحوَب اْفَقِؿرِغ * ِِف ]

 ُكْطِعُم اْدِْسؽَِغ َجـَّوٍت َيَتَسوَءُفوَن * َظِن اْدُْجِرِمَغ * َمو َشَؾَؽُؽْم ِِف َشَؼَر * َؿوُفوا مَلْ َكُك ِمَن اْدَُصؾَِّغ * َومَلْ َكُك 

يِن * َح  ُب بَِقررْوِم افرر ِّ ـَّررو ُكَؽررذِّ ـُ وئِِضررَغ * َو ـَّررو َكُخرروُض َمررَع اخْلَ ـُ تَّررى َأَتوَكررو اْفَقِؼررُغ * َؾرراَم َتررـَْػُعُفْم َصررَػوَظُي * َو

وؾِِعَغ[   افشَّ
ىنا جزاء االختيار كاالنتفاع باإلنذار مف عدمو، فكػؿ إنسػاف رىػف مػا  يبيف ال ف  ر ا جمالي: 

دؿ ذلػػؾ عمػػى أف كيػػيكسػب مػػف األمػػكر التػػي تػؤدم بػػو إلػػى النعػػيـ أك التػي تػػؤدم بػػو إلػػى الجحػيـ، 
لكػف أصػحاب  في سىقىر إنما ىك بسبب ما يرتكبكنو مف اإلعراض كالمعاصي كالرذائػؿ،بقاء الكفار 

عػػف حػاؿ المجػرميف كمػػا الػذم أدخميػـ جيػػنـ، فكانػت اإلجابػػة  يتسػاءلكفاليمػيف فػي جنػػات النعػيـ، 
أنيػػـ لػػػـ يككنػػكا يػػػؤدكف الصػػػالة، كلػػـ يككنػػػكا محسػػنيف فيطعمػػػكف المحتػػػاج، ككػػانكا يجالسػػػكف أىػػػؿ 

معيـ، ككانكا يكذبكف بكقكع يكـ القيامة فينكركف البعث كالجزاء، كاستمركا عمى  فالباطؿ كيخكضك 
ذلؾ حتى أتاىـ المكت، فاليكـ ال تنفعيـ شفاعة مىف يأذف اهلل لو بالشفاعة.
(ُ) 

وؾِِعَغ[جاءت الفاصمة ىنا   حم ل الفا م : كػؿ )جممػةن تفريعيػة عمػى قكلػو  ]َؾاَم َتـَْػُعُفْم َصَػوَظُي افشَّ
فالفػاء تفريعيػة، ك)مػا( نافيػة، كالمػراد نفػي االنتفػاع بالشػفاعة مطمقػان، كفييػا  (بما كسبٍت رىينةه  نفسو 

 (ِ)تعريض بأٌف ىناؾ مف ينتفع بشفاعة الشافعيف.

بينػػػت اآليػػػات أف الػػػنفس مرىكنػػػةه بمػػػا تكسػػػبو فػػػي الػػػدنيا، كبينػػػت األمػػػكر التػػػي  منا ـــب  الفا ـــم :
جيػنـ، كجػاءت الفاصػمة مؤكػدةن عمػى بقػاء المجػرميف فػي  استحؽ بيا المجرمكف البقاء كالمكث فػي

نار جينـ لعدـ انتفاعيـ بالشفاعة، كمبينةن أف مىف اتصؼ بيذه الصفات لف ينتفع بشػفاعة أم  مػف 
أخػرج  .ئكة كالنبيػيف كالشػيداء كالصػالحيف ليـ بالشفاعة كيرضى مف المالالشافعيف الذيف يأذف اهلل
تشػػػفع المالئكػػػة، ثػػػـ الٌنبيػػػكف، ثػػػـ )...اعة، كىػػػك طكيػػػؿ، كفيػػػو: حػػػديث الشػػػف الحػػػاكـ فػػػي المسػػػتدرؾ

العمماء، ثـ الشيداء، ثـ الصػالحكف، فيشػٌفعكف، ثػـ يقػكؿ المٌػو تعػالى: شػفع عبػادم، كبقيػت شػفاعة 
  .(ّ)(...أرحـ الٌراحميف، فال يبقى في النار مف لو إيماف

                                      

 .ِٕٕٔص ّ، التفسير الكسيط، جِِّص َُ( انظر: تفسير ركح البياف، جُ)
 .ِّٖص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جِ)
   .فيـ ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخ. كقاؿ الحاكِٕٕٖح ٗٗٓص ْ( المستدرؾ، كتاب األىكاؿ، جّ)
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رْم َظرِن اف( قال  عـالى: 67 -:5 ابعًا: اآل ات )  رٌر ُمْسرَتـِْػَرٌة * ]َؾراَم ََلُ ُْم ُْحُ رَلَّنَّ ـَ تَّرْذـَِرِة ُمْعِرِضرَغ * 

 ْٔ َوُؾوَن ا َُ الَّ َبْل ٓ  ـَ ًة *  َ لُّ اْمِرٍئ ِمـُْفْم َأْن ُيْمَتى ُصُحػًو ُمـَؼَّ ـُ ْت ِمْن َؿْسَوَرٍة * َبْل ُيِريُ   رُه َؾرَّ رالَّ إِكَّ ـَ ِخَرَة * 

َرُه * َوَمو  ـَ َّٓ َأْن َيَشوَء اَّللَُّ ُهَو َأْهُل افتَّْؼَوى َوَأْهُل اْدَْغِػَرِة[َتْذـَِرٌة * َؾَؿْن َصوَء َذ ُروَن إِ ـُ   َيْذ
تتعجب اآليات مف حػاؿ المجػرميف فػي إعراضػيـ عػف التػذكر كاالنتفػاع بآيػات  ال ف  ر ا جمالي:

اهلل، كشػػبيت اآليػػات إعراضػػيـ بحػػاؿ حمػػرو نػػافرة مػػف رمػػاةو يريػػدكف اصػػطيادىا أك مػػف أسػػدو يريػػػد 
ييربػكا  القػرآف مػف النبػي  ايسػمعك  أفمجػرد بافتراسيا، حيث تجرم بأقصى سرعة، كالمعنى أنيػـ 

يصػبح عنػػد رأس كػؿ كاحػد مػػنيـ  أف طمػب الكفػار مػػف النبػي لقػػد بسػرعة، لػيس ىػػذا فحسػب بػؿ 
، لكػف اقتراحػاتيـ ىػذه مرفكضػة فمػف و بإتباعػفيػو  كفؤمر يػرسػكؿ اهلل ك  وكتاب منشكر مػف اهلل أنػ

لػك خػافكا النػار مػا ك أنيـ ال يخػافكف اآلخػرة،  الخبيثة حقيقتيـ إذ أفذه الصحؼ كما طمبكا، يؤتكا ى
األدلة عمى صحة النبكة كثيرة كطمب االزدياد منيا إنما ىػك مػف بػاب التعنػت، كىػذا ك اقترحكا ذلؾ، 

اهلل، القرآف إنما ىػك مكعظػة، فمػف شػاء اتعػظ بػو، كال يقػدر أحػد عمػى االتعػاظ كالتػذكر إال بمشػيئة 
فعػػؿ مػػا أمػػر بػػو كاجتنػػاب مػػا نيػػى عنػػو، كىػػك أىػػؿ ألف يغفػػر بده اذلػػؾ أف اهلل أىػػؿ ألف يتقيػػو عبػػ

 (ُ)لعباده كيرحميـ.

َّٓ َأْن َيَشوَء اَّللُ ُهَو َأْهرُل افتَّْؼرَوى َوَأْهرُل اَدْغِػرَرِة[جاءت الفاصػمة ىنػا   حم ل الفا م : ُروَن إِ ـُ  ]َوَمو َيْذ
لترغيػػب فػػي التػػذكر المفضػػي إلػػى التقػػكل، اقبميػػا، كفائػػدة ذلػػؾ تقكيػػة  جممػػةن تعميميػػةن لمضػػمكف مػػا

المبتػػػدأ –يػػػك أىػػػؿ لمتقػػػكل، كتعريػػػؼ جػػػزأم الجممػػػة االسػػػمية فكالمعنػػػى: فعمػػػيكـ بالتػػػذكر كاتقػػػكا اهلل 
يفيػد القصػر: فإمػا أف يكػكف القصػر قصػران إضػافٌيان لمػرد عمػى  (ىك أىؿ التقكل)في قكلو:  -كالخبر

كف غضػػب األصػػناـ كيطمبػػكف رضػػاىا، أك يكػػكف قصػػران ادعائٌيػػان لتخصيصػػو المشػػركيف الػػذيف يخشػػ
تعالى بالتقكل الكاممة الحقػة، فيػك تعػالى مسػتحؽٌّ التقػاء الًعبػاًد إيػاه كأف غيػره ال يسػتحؽ أف ييت قػى 

أم أف المغفػػرة مػػف خصائصػػو، كفائػػدة إعػػادة المفػػظ  [أىػػؿ المغفػػرة]كييتجنػػب غضػػبو، ككػػذا قكلػػو 
أىؿ المغفرة( كلـ يقؿ )كالمغفرة( لإًلشارة إلػى اخػتالؼ المعنػى بػيف )أىػؿ( األكلػى )أىؿ( في قكلو )
 (ِ)ك)أىؿ( الثانية.

بينػػػت اآليػػػات إعػػػراض الكفػػػار عػػػف االتعػػػاظ بمػػػا جػػػاء فػػػي القػػػرآف مػػػف النعػػػيـ منا ـــب  الفا ـــم : 
خػافكف بينت تعنتيـ في طمب األدلة عمى صدؽ النبكة، كبينت أف حقيقتيـ أنيػـ ال يكما كالعذاب، 

فيػػػك سػػػيؿه فػػػي لفظػػػو كمعنػػػاه، كبينػػػت أف لمعبػػػد  ؛اآلخػػػرة، كأكػػػدت أف القػػػرآف أعظػػػـ مػػػذكر ككاعػػػظ
ف شاء أعرض،  ،االختيار لمتكفيػؽ  جاءت الفاصمة مبينةن افتقار العبػاد هلل كلقد إف شاء اتعظ كا 

                                      

 .)بتصرؼ( ُٗ –ٖٖص ُٗ( الجامع ألحكاـ القرآف، جُ)
 .ّّٓ، ّّْص ِٗجالتحرير كالتنكير، ( ِ)
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كػكف إال إلى الطريؽ المسػتقيـ، كفػي ذلػؾ تعػريض بعػدـ اسػتقاللية مشػيئة العبػد كاختيػاره، فيػي ال ت
أىػػؿه ألف   ال يرضػػيو تعػػالى بينػػت الفاصػػمة أنػػوأكثػػر أفعػػاؿ العبػػاد ممػا  تبمشػيئة اهلل، كلمػػا كانػػ

يتقيػػػػو العبػػػػاد فيجتنبػػػػكا مػػػػا نيػػػػى عنػػػػو اتقػػػػاءن لعذابػػػػو، كىػػػػك أىػػػػؿه ألف ييطمػػػػب غفرانػػػػو مػػػػف الػػػػذنكب 
مفكه، ىػػػذا تحػػػريضه لممشػػػركيف أف يقمعػػػكا عػػػف كفػػػرىـ بػػػأف اهلل يغفػػػر ليػػػـ مػػػا أسػػػ يكالمعاصػػػي، ففػػػ

 (ُ)كتحريضه لمعصاة أف يقمعكا عف الذنكب.

 
 

                                      

 .َِْ، ِّٗص ٖ( انظر: نظـ الدرر، جُ)
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 ادلبحث التاسع 
 دراست تطبيقيت على سىرة القياهت

ىوتذتملىهذهىالدورةىرلىىأربعىفواصل،ىوذلكىرلىىالنحوىالتالي:
ى

وَّ ( قــال  عــالى: 6 -2 واًل: اآل ــات ) َٓ ُأْؿِسررُم بِرروفـَّْػِس افؾَّ َٓ ُأْؿِسررُم بَِقررْوِم افِؼَقوَمررِي * َو اَمررِي * َأَمَْسررُى ]

َي َبـَوَكُه * َبْل ُيِريُ  اإِلْكَسوُن فَِقْػُجرَ    َأَموَمُه[ اإِلْكَسوُن َأفَّْن َكْجَؿَع ِظَظوَمُه * َبَذ َؿوِدِريَن َظَذ َأْن ُكَسوِّ

ىنػػا بيػػـك القيامػػة الػػذم ينكػػره المشػػرككف، كبػػالنفس المكامػػة التػػي  اهلل يقسػػـ  ال ف ــ ر ا جمــالي:
كتيجزىل عمى أفعاليا، كجكاب القىسىـ محذكؼ تقديره: أنكـ ستيبعثكف، فيؿ يحسب اإلنساف ستيحاسىب 

 اهلل بػؿ غير قادر عمى جمعو بعد فنائو بػالمكت كتفرقػو فػي األرض   الكافر الممحد أف اهلل 
قادره عمى جمعيا ألنو قادره عمى ما ىك أعظػـ مػف ذلػؾ كىػك تسػكية بنانػو، فحقيقػة األمػر أف ىػذا 

 (ُ)نكر كالممحد ال يجيؿ ىذه القدرة، لكنو يريد أف يكاصؿ فجكره بحسب أىكائو كشيكاتو.الم

جممػةن اسػتئنافية، افتتحػت  ]َبرْل ُيِريرُ  اإِلْكَسروُن فَِقْػُجرَر َأَموَمرُه[جػاءت الفاصػمة ىنػا   حم ل الفا م :
المنكػريف،  بحرؼ اإلضراب )بؿ( كغرضيا االنتقػاؿ إلػى ذكػر حػاؿو أخػرل مػف أحػكاؿ فجػكر أكلئػؾ

الػالـ فػي )ليفجػر( ىػي التػي كالمراد باإلنسػاف، الكػافر المنكػر لحقيقػة البعػث كالجػزاء بعػد المػكت، ك 
تقع بعد مػادة األمػر كاإلرادة، كينصػب الفعػؿ بعػدىا بػأف مضػمرة، كىػي تفيػد التعميػؿ، كالفجػكر ىػك 

يـ فػػي االسترسػػاؿ فعػػؿ السػػكء الشػػديد، كيطمػػؽ عمػػى الكػػذب، كفػػي التعبيػػر )يريػػد( داللػػة عمػػى محبػػت
فيما ىـ عميو مف الفسؽ كالفجكر، كلفظ )اإلنساف( إظيار في مكضع اإلضمار، إذ سبؽ ذكره في 

، ثػػػـ عػػػاد الضػػػمير عميػػػو فػػػي قكلػػػو تعػػػالى )نسػػػٌكم بنانػػػو( ا )أيحسػػػب اإلنسػػػاف(اآليػػػة التػػػي تسػػػبقي
فتصػػبح  كالغػػرض مػػف إظيػػار لفػػظ )اإلنسػػاف( ىنػػا التقريػػع كالتعجػػب مػػف ضػػاللو، كلتسػػتقؿ الجممػػة

ثىالن، ك)أمامو( اسـ لممكاف الذم ىك قبالة مىف أضيؼ إليػو، أم أمػاـ اإلنسػاف، كىػك مسػتعمؿ ىنػا  مى
مجازان عف الزماف المستقبؿ، أم مستقبؿ اإلنساف مف عمره، كالمعنى: أنو يمضي قيػديمان راكبػان رأسػو 

أف ينزعيػػػا مػػػف  ال يقمػػػع عمػػػا ىػػػك فيػػػو مػػػف الفجػػػكر، فينكػػػر البعػػػث فػػػال ينػػػزع نفسػػػو عمػػػا ال يريػػػد
 (ِ)الفجكر.

قاؿ الزمخشرم في بيػاف المػراد مػف قكلػو تعػالى )ليفجػر أمامػو(: "ليػدـك عمػى فجػكره فيمػا بػيف يديػو 
 .(ّ) مف األكقات كفيما يستقبمو مف الزماف ال ينزع عنو"

                                      

 .ُّٖ، ُِٖص ٕانظر: لباب التأكيؿ، ج( ُ)
 .ِّْ، ُّْص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جِ)
 .ِٔٔص ْ( الكشاؼ، جّ)
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عمػػى البعػػث  لمػػا ذكػػرت اآليػػات تسػػاؤالن عػػف جيػػؿ اإلنسػػاف الممحػػد بقػػدرة اهلل  منا ــب  الفا ــم :
لمػكت، جػاءت الفاصػػمة مبينػةن أف اإلنسػاف ال يجيػػؿ قػدرة خالقػو عمػػى اإلعػادة، كلكػف الحقيقػػة بعػد ا

أنو قد استحكمت فيو شيكاتو، فيك يريد أف يكاصؿ فجػكره طػكاؿ مسػتقبمو مػف غيػر تكبػة كال رجػكع 
"الكشػؼ عػف سػر إنكػار المالحػدة لمبعػث كىػك مكاصػمتيـ الفجػكر عما ىك فيػو، فالفاصػمة غرضػيا 

، النيزاميـ لشيكاتيـ البييمية"عف كؿ خي   .(ُ) ميؽو كديف كمركءة كأدبو
 

ر * َوَخَسرَف افَؼَؿرُر * ( قال  عالى: 23 -7ثان ًا: اآل ات ) وَن َيْوُم افِؼَقوَمِي * َؾنَِذا َبرِرَق افَبَِّصُ ]َيْسَلُل َأيَّ

ْؿُس َوافَؼَؿُر * َيُؼوُل اإِلْكَسوُن َيْوَمئٍِذ َأْيَن اَدَػرُّ  [   َوَُجَِع افشَّ َك َيْوَمئٍِذ اُدْسَتَؼرُّ َٓ َوَزَر* إَِػ َربِّ الَّ  ـَ  * 

يىٍسػأىؿي أىي ػافى يىػٍكـي ]ترد اآليات عمػى مػف اسػتبعدكا البعػث كأنكػركا حدكثػو بقػكليـ  ال ف  ر ا جمالي:
ػػةً  حيػػث تبػػيف اآليػػات مػػا يحػػدث كقػػت مجػػيء البعػػث، فحينيػػا سػػيتحير البصػػر كينػػدىش،  [الًقيىامى

يقػػكؿ اإلنسػػػاف ك كيػػػذىب نػػكره، ككػػذا الشػػػمس يػػذىب نكرىػػا، كىػػػذا يحػػدث فػػي حينيػػػا  كيظمػػـ القمػػر
الكػػافر المنكػػر لمبعػػث: إلػػى أيػػف الفػػرار يػػػا تػػرل  فيأتيػػو الجػػكاب: كػػال، أم ال فػػرار كال حصػػػف كال 

 (ِ)ممتجأ مف قبضة اهلل الكاحد القيار.

َٓ َوَزَر* إَِػ َربِّ جاءت الفاصمة ىنػا   حم ل الفا م : الَّ  ـَ [] سػؤاؿ مػف جكابػان عمػى  َك َيْوَمئٍِذ اُدْسَتَؼرُّ
بطػػاؿ لمػػا  (كػػال)ك، يبحػػث عػػف المفػػر يػػـك البعػػث حػػرؼ جػػكاب سػػؤاؿ يفيػػد النفػػي، كغرضػػو ردع كا 

المكػاف الػذم ييمجػأ إليػو لمتػكقي  (كىزر)ك ،مف الطمع في أٍف يجد لمفرار سػبيالن (  أيف المفر)تضمنو 
رٌدان  لجممػػة إمػػا أف تكػػكف كالمػػان مسػػتأنفان مػػف اهلل مػػف إصػػابة مكػػركه مثػػؿ الجبػػاؿ كالحصػػكف، كا

كيجػػكز أف تكػػكف الجممػػة مػػف  ،فيمػػـز الكقػػؼ عمػػى كممػػة )المفػٌر( عمػى مقالػػة اإلنسػػاف )أيػػف المفػر (
تمػػاـ مػػا يقكلػػو اإلنسػػاف الكػػافر حػػيف يسػػأؿ عػػف المفػػر حيػػث يجيػػب نفسػػو بنفسػػو مػػبطالن طمعػػو فػػي 

 (ّ)كزر( بجممة )أيف المفٌر(. إيجاد ميرب، فيحسف أف تكصؿ جممة )كال ال

لما نفت اآليػة الكريمػة كجػكد المفػرى مػف أىػكاؿ كعػذابات يػكـ القيامػة، ناسػب أف  منا ب  الفا م :
 تأتي الفاصمة )ال كزر( مؤكدةن ليذا النفي.

 . (ْ) يقكؿ سيد طنطاكم: "إبطاؿه ليذا التمني كنفي ألف يككف ليذا اإلنساف ميربه مف الحساب"
 

                                      

 .ْٕٓص ٓ( أيسر التفاسير، جُ)
 .، نفس الجزء كالصفحةالسابؽالمرجع ( ِ)
 .ّْٔ، ّْٓص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جّ)
 .ّْٕٖص ُٓج( الكسيط، ْ)
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َعُه َوُؿْرَآَكُه[( قال  عالى: 28، 27  ان )ثالثًا: اآل ْك بِِه فَِسوَكَك فَِتْعَجَل بِِه * إِنَّ َظَؾْقـَو ََجْ رِّ َٓ ُُتَ [  
القػػراءة، فأخػػذ  ونازعػػ إذا لقنػػو الػػكحي جبريػػؿ عميػػو السػػالـ كػػاف رسػػكؿ اهلل  ال ف ــ ر ا جمــالي:

لحفػظ، كخكفػان مػف أف يتفمػت منػو، يحرؾ شػفتيو بػالقرآف، كلػـ يصػبر إلػى أف ينتيػي، مسػارعة إلػى ا
ى إليو كحيو، فقػد تكفػؿ اهلل  بػأف  فنيي عنو ذلؾ، كأيًمر بأف ينصت لو بقمبو كسمعو، حتى ييقضى

 (ُ)عف ظير قمب مف غير مراجعة. يقرأه النبي 

َعرُه َوُؿْرآ]إِ جػاءت الفاصػمة ىنػا   حم ل الفا م : ػ)إٌف( التػي جممػةن تقريريػة، مؤك ػدة بػ َكرُه[نَّ َظَؾْقـَرو ََجْ
كالجػػار كالمجػػركر )عمينػػا( متعمػػؽ بخبػػر  غرضػػيا البالغػػي التعميػػؿ، ك)عمينػػا( تفيػػد التكفػػؿ كالتعيػػد،

إلفػادة االختصػاص، ك)جمعػو( أم فػي صػدرؾ، ك)قرآنػو( إمػا أف يكػكف  كقػد تقػدـ)إٌف( المحذكؼ، 
ما أف يككف بمعنى التأليؼ في ال  (ِ)صدر.بمعنى القراءة، أم إثبات ًقراءتو في لسانؾ، كا 

عف أخذ القرآف بعجمة خكفان مػف أف يتفمػت منػو،  لٌما نيت اآلية األكلى النبي  منا ب  الفا م :
، كأف يقػرأه تكفػؿ بجمػع القػرآف فػي قمبػو  جاءت الفاصمة مبينةن عمة ىػذا النيػي، كىػي أف اهلل 

 عف ظير قمب، فال يحتاج إلى مراجعة.
 

قَِي اَدْوَتى[]َأَفقْ ( قال  عالى: 51رابعًا: اآل   )   َس َذفَِك بَِؼوِدٍر َظَذ َأْن ُمْ
الػذم فعػؿ ذلػؾ: فخمػؽ ىػذا اإلنسػاف تقرر اآلية حقيقة ال جداؿ فييا، كىػي أٌف  ال ف  ر ا جمالي:

نػاث، قػادره عمػى أٍف ييحيػي المػكتى  مف نطفة، ثـ عمقة حتى أصبح إنسانان سكٌيان، كلو ذريػة ذكػكر كا 
إذا قػػرأ ذلػػؾ قػػاؿ: بمىػػى،  ككػػاف رسػػكؿ اهلل  (ّ)كا مػػف قبػػؿ ممػػاتيـ،مػػف ممػػاتيـ، فيكجػػدىـ كمػػا كػػان

ـي ًبيىٍكـً القيامة]كمف قرأ ... فعف أبي ىريرة قاؿ: ) أىلىػٍيسى ذىًلػؾى بقػادر عمػى ]فػانتيى إلػى  [الى أيٍقًس
 .(ْ) (...فميقؿ بمىى [أىٍف ييٍحًيىى المكتى
السػػتفياـ فييػػا غرضػػو إنكػػار لممنفػػي، جػػاءت ىػػذه اآليػػة فاصػػمةن لكػػؿ مػػا سػػبؽ، كا  حم ــل الفا ــم :

ايػػة عػػف أف نكىػػك اسػػتفياـ تقريػػرم باإلثبػػات، حيػػث جػػاء عمػػى طريقػػة نفػػي مػػا يػػراد إثباتػػو، كىػػذا ك
المخاطب ال يستطيع اإلنكار، كاسـ اإلشارة )ذلؾ( أم العظيـ الشأف الذم خمؽ اإلنساف مف نطفة 

ٍمقو كجعؿ منو الزكجيف: الذ كر كاألنثى، كالبػ اء فػي )بقػادر( لممبالغػة فػي التأكيػد كالتقريػر، كسٌكل خى

                                      

 .)بتصرؼ( َُٔص ُٗ(الجامع ألحكاـ القرآف، جُ)
 .ُُٗص َُ( انظر: ركح البياف، جِ)
 .ّٖص ِْ( انظر: جامع البياف، جّ)
، قػػاؿ األلبػػاني حػػديث ٕٖٖح ِّْص ُ( سػػنف أبػػي داككد، كتػػاب الصػػالة، بػػاب مقػػدار الركػػكع كالسػػجكد، جْ)

 ضعيؼ. 
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فيي أبمل مف )ألػيس ذلػؾ قػادران(، ك)المػكتى( يػراد بيػا العمػكـ، كلػيس اإلنسػاف الكػافر الممحػد الػذم 
 (ُ)أنكر البعث بعد المكت.

لمػػا افتتحػػت السػػكرة بإنكػػار أف يحسػػب المشػػرككف اسػػتحالة البعػػث، كتمييػػا  :خــ م ال ــورة منا ــب 
تقرر  -خاتمة السكرة–ت، كأخرل فييا تيديد، كأخرل فييا استدالؿ، جاءت الفاصمة آيات فييا إثبا

متصؼه بتمػاـ القػدرة، فيػك قػادره عمػى أف يحيػي المػكتى بػال  كتؤكد النتيجة التي مفادىا أف اهلل 
نزاع، كما جاءت مكبخةن كمنكرةن عمى مىف تكقؼ في ذلؾ كظٌف عدـ القدرة بعد كضكح الدليؿ عمػى 

ٍمؽ. قدرتو   المطمقة المتمثمة في بداية الخى
مؽ اإلنساف مف نطفة مػف منػٌي يمنػى، حتػى صػيره بشػرا  قاؿ الطبرم: "معمكـ أف الذم قىًدر عمى خى

 .(ِ)"سكينا، ال ييعجزه إحياء ميت مف بعد مماتو
ٍكتىى]قاؿ الطاىر: "كجممة  مىى أىٍف ييٍحًييى المى لنتيجػة مػف الػدليؿ، كاقعػة مكقػع ا [أىلىٍيسى ذىًلؾى ًبقىاًدرو عى

ٍمؽ جسـ اإًلنساف مف عدـ  أحػؽ باالسػتبعاد مػف إعػادة  -كىك أمر ثابت بضركرة المشػاىدة-ألف خى
و أك معظمو، فيك إلػى  الحياة إلى الجسـ بعد المكت، سكاء بقي الجسـ غير ناقص أك نقص بعضي

عادًة ما فًنيى مف أجزائو أقرب مف إيجاد الجسـ مف عدـ"  (ّ).بىٌث الحياة فيو كا 

 
 

 

                                      

 .ِٖٓص ٖ( انظر: نظـ الدرر، جُ)
 .ّٖص ِْ( جامع البياف، جِ)
 .ّٖٔص ِٗج( التحرير كالتنكير، ّ)
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 ادلبحث العاشر 
 دراست تطبيقيت على سىرة اإلًساى

ىوتذتملىهذهىالدورةىرلىىدبعىفواصل،ىوذلكىرلىىالنحوىالتالي:
ى

رو ( قال  عالى: 4 - 2 واًل: اآل ات ) وًرا * إِكَّ ـُ ْهِر مَلْ َيُؽرْن َصرْقًئو َمرْذ ]َهْل َأَتى َظَذ اإِلْكَسوِن ِحٌغ ِمَن اف َّ

و  َخَؾْؼـَو اإِلْكَسونَ  و َصوـًِرا َوإِمَّ بِقَل إِمَّ و َهَ ْيـَوُه افسَّ ُػوًرا[ ِمْن ُكْطَػٍي َأْمَشوٍج َكْبَتؾِقِه َؾَجَعْؾـَوُه َشِؿقًعو َبِصًرا * إِكَّ  ـَ

، أنػو قػد أتػى عميػو فتػرة مػف عف اإلنساف األكؿ، كىك آدـ  اهلل ىنا يخبر  ال ف  ر ا جمالي:
، فقد مٌر خمؽ ان مسنكن مأن كح ان الزب ان ال ركح فيو، حيث كاف طينالزماف تصؿ إلى أربعيف سنة، كىك 

عف خمؽ ابف آدـ، حيث خمقو مف خميط مف ماء   بمراحؿ قبؿ نفخ الركح فيو، ثـ يخبر آدـ 
الرجػػػؿ كمػػػاء المػػػرأة، كذلػػػؾ مػػػف أجػػػؿ أف نختبػػػره بالتكػػػاليؼ حػػػيف يكػػػكف مػػػؤىالن ليػػػا كذلػػػؾ بػػػالبمكغ 

بٌيف لإلنسػاف طريػؽ اليدايػة ببعػث األنبيػاء كالرسػؿ، فيتعػرؼ بػذلؾ أنو قد   اهلل كالعقؿ، ثـ يخبر
فيسػمؾ طريػؽ  عمى الطريؽ المقابؿ كىك طريؽ الغي كالضالؿ، فإما أف يككف شاكران لنعمة اهلل 

ما أف يكفر بنعمة اهلل   (ُ)عميو فيسمؾ سبيؿ الغي كالردل. اليدل، كا 

رو َصروـِ جػاءت الفاصػمة ىنػا   حم ل الفا ـم : ُػروًرا[]إِمَّ ـَ رو  جممػةن اسػتئنافية بيانيػة، غرضػيا  ًرا َوإِمَّ
بياف حاؿ اإلنسػاف، )إمػا( حػرؼ تفصػيؿ، كالشػككر ىػك المػؤمف الصػادؽ فػي إيمانػو المطيػع لربػو، 

)كفػكران( حػاؿ مػف مفعػكؿ )ىػدينا( كىػك كلقائػو، ككػالن مػف )شػاكران( ك كالكفكر المكػذب بآيػات اهلل 
 (ِ)ف.الضمير المتصؿ العائد عمى اإلنسا

عمى اإلنساف، حيػث خمقػو مػف العػدـ، ثػـ  لما بينت اآليات السابقة نعمة اهلل  منا ب  الفا م :
جعمو نطفة، ثـ مرر ىذه النطفة بمراحؿ انتيت بتككيف اإلنساف، كجعؿ لو سمعان كبصران، كبٌيف لػو 

م ػا كىفيػكرناًإم ػا شىػاكً ]سبيؿ اليدل، كىذا مما يسػتدعي شػكر النعمػة، ناسػب أف تػأتي الفاصػمة   [رنا كىاً 
مػا جاحػػدان ليػا عمػػى خػالؼ مػػا  مبينػةن أحػكاؿ النػػاس أمػاـ ىػػذه النعمػة، إمػػا شػاكران ليػػا كمػا ينبغػػي، كا 

 ينبغي.
 
 
 

                                      

 .ّْٖ، ِْٖص ٓ( انظر: أيسر التفاسير، جُ)
 .ُٕص ٗ( انظر: إرشاد العقؿ السميـ، جِ)
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ُب ( قال  عالى: 21 -6ثان ًا: اآل ات ) وُؾوًرا * َظْقـًو َيْؼَ ـَ وَن ِمَزاُجَفو  ـَ ْلٍس  ـَ ُبوَن ِمْن  ]إِنَّ إَْبَراَر َيْؼَ

و ِظبَ  ُه ُمْسرَتطًِرا * َوُيْطِعُؿروَن اِهَ وَن َذُّ ـَ َوُؾوَن َيْوًمو  َُ ُروََّنَو َتْػِجًرا * ُيوُؾوَن بِوفـَّْذِر َو فطََّعروَم َظرَذ وُد اَّللِ ُيَػجِّ

 َٓ َٓ ُكِريُ  ِمـُْؽْم َجَزاًء َو اَم ُكْطِعُؿُؽْم فَِوْجِه اَّللِ  ـَرو ُحبِِّه ِمْسؽِقـًو َوَيتِقاًم َوَأِشًرا * إِكَّ و َكَخروُم ِمرْن َربِّ ُصُؽوًرا * إِكَّ

 َيْوًمو َظُبوًشو َؿْؿَطِريًرا[ 
تبػػيف اآليػػات جػػزاء المػػؤمنيف الطػػائعيف لػػربيـ، فيػػؤالء يشػػربكف مػػف كػػأس فييػػا  ال ف ــ ر ا جمــالي:

شػػراب طيػػب الرائحػػة مثػػؿ الكػػافكر، كىػػذا الشػػراب شػػديد العذكبػػة كالصػػفاء، ككأنيػػا أداة يشػػرب بيػػا، 
أنػػػو مػػػف صػػػفات ىػػػؤالء المػػػؤمنيف الكفػػػاء كااللتػػػزاـ  جػػػرم حيػػػث شػػػاءكا، ثػػػـ يػػػذكر كىػػػذه العػػػيف ت

يخػػػافكف مػػػف حسػػػاب يػػػـك القيامػػػة، ككػػػانكا يقػػػدمكف الطعػػػاـ مػػػع حػػػبيـ لػػػو لميتػػػامى أنيػػػـ بالنيػػػذير، ك 
نمػا نريػد أف نتقػرب لربنػا  كالمساكيف كالسجناء، كلساف حاليـ يقكؿ ال نريد منكـ مقابػؿ ذلػؾ شػيئان كا 

كنػأمف مػػف عقكبتػو فػي يػـك شػػديد اليػكؿ، تعػبس فيػو الكجػػكه ليكلػو كيطػكؿ بػالء أىمػػو لنيػؿ رضػاه، 
 (ُ)كيشتد.

ـَو َيْوًمو َظُبوًشو َؿْؿَطِريًرا[جاءت الفاصمة ىنا   حم ل الفا م : و َكَخوُم ِمْن َربِّ مقكؿ لقػكؿ يقكلكنػو  ]إِكَّ
يخػافكف( فػي قكلػو في نفكسػيـ، أك ينطػؽ بػو بعضػيـ مػع بعػض، كالجممػة حػاؿ مػف الضػمير فػي )

ُه ُمْسرَتطًِرا[ :تعػالى روَن َذُّ ـَ َوُؾوَن َيْوًمو  َُ كالمعنػى: يخػافكف ذلػؾ اليػـك   [ٕاإلنسػاف:] ]ُيوُؾوَن بِوفـَّْذِر َو
قػػائميف فػػي نفكسػػيـ إنػػا نخػػاؼ مػػف ربنػػا يكمػػان عبكسػػان قمطريػػران، كىػػي جممػػة تقريريػػة، غرضػػيا تعميػػؿ 

كال شػػككران ألننػػا نخػػاؼ مػػف ربنػػا يكمػػان عبكسػػان قمطريػػران،  مضػػمكف مػػا قبميػػا، أم ال نريػػد مػػنكـ جػػزاءن 
)مػػف ربنػػا( حػػاؿ مػػف )يكمػػان( تقػػدـ عميػػو لمتعظػػيـ، كالمعنػػى: نخػػاؼ يكمػػان حػػاؿ ككنػػو مػػف أيػػاـ ربنػػا، 

كالعيبػػكس: صػػفة مشػػبية ك)عبكسػان قمطريػػران( صػػفتاف لػػػ )يكمػػان( أم نخػػاؼ عػذاب يػػكـو ىػػذه صػػفاتو، 
ٍصػؼ اليػكـ بػالعبكس اسػتعارة مكنيػة،  أم كيميكحي  :لمىف ىك شديد العبس الكجو كعدـ انطالقو، كفي كى

 لطيـ يككف شرس األخالؽ عبكسػان فػيحيث شيبو اليكـ الذم تٍحديث فيو حكادث تىسيكءىـ برىجؿو يخا
 ىػػي العبػػكس، كالقمطريػػر:معاممتػػو، كحػػذؼ المشػػبو بػػو كىػػك الرجػػؿ كدؿ عميػػو بصػػفة مػػف صػػفاتو ك 

 بكس.شديد العي شديد الصعب مف كؿ شيء، أم ال
لما بينت اآليات السابقة حيسف صنيع المؤمنيف، كحيسف جزائيـ، ناسب أف تأتي  منا ب  الفا م :

ىذه اآلية مبينةن الباعث الذم دفع المؤمنيف لعمؿ الصالحات، كالبعد عف المعاصي، كىػك الخػكؼ 
 مف أىكاؿ يـك الحساب.

 

                                      

 .)بتصرؼ( ٗٗ –ّٗص ِْجامع البياف، ج (ُ)
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وًرا * َوَجَزاُهْم  ]َؾَوَؿوُهمُ ( قال  عالى: 33 -22ثالثًا: اآل ات ) ًة َورُسُ وُهْم َكْْضَ اَّللُ َذَّ َذفَِك افَقْوِم َوَفؼَّ

َٓ َزْمَفِريرًرا * وَ  َٓ َيرَرْوَن ؾِقَفرو َصْؿًسرو َو وا َجـًَّي َوَحِريًرا * ُمتَّؽِئَِغ ؾِقَفرو َظرَذ إََرائِرِك  َداكَِقرًي َظَؾرْقِفْم باَِم َصَزُ

ًْ ُؿُطوُؾَفو  و َوُذفَِّؾ رٍي طاَِلَُلَ ًْ َؿرَواِريَر * َؿرَواِريَر ِمرْن ؾِضَّ وَك ـَ َواٍب  ـْ ٍي َوَأ َتْذفِقاًل * َوُيَطوُم َظَؾْقِفْم بَِآكَِقٍي ِمْن ؾِضَّ

ى َشْؾَسبِقاًل * وَ  وَن ِمَزاُجَفو َزْكَجبِقاًل * َظْقـًو ؾِقَفو ُتَسؿَّ ـَ ْلًشو  ـَ ُروَهو َتْؼِ يًرا * َوُيْسَؼْوَن ؾِقَفو  ْم َيُطوُم َظَؾرْقفِ َؿ َّ

ًَ َكِعقاًم َوُمؾْ  ًَ َثمَّ َرَأْي ُ وَن إَِذا َرَأْيَتُفْم َحِسْبَتُفْم ُفْمُفًما َمـُْثوًرا * َوإَِذا َرَأْي بًِرا * َظروفَِقُفْم ثَِقروُب ِوْفَ اٌن ُُمَؾَّ ـَ ًؽو 

اًبر رْم َذَ ُ ٍي َوَشَؼوُهْم َرهُّ ٌق َوُحؾُّوا َأَشوِوَر ِمْن ؾِضَّ روَن َفُؽرْم َجرَزاًء ُشـُْ ٍس ُخْْضٌ َوإِْشَتْزَ ـَ و َضُفروًرا * إِنَّ َهرَذا 

وَن َشْعُقُؽْم َمْشُؽوًرا[  ـَ  َو

لألبػػرار الػػذيف يخػػافكف مػػف عذابػػو، حيػػث  تبػػيف ىػػذه اآليػػات مػػا أعػػده اهلل ال ف ــ ر ا جمــالي: 
ػػػنيـ اهلل  بػػػكس الفجػػػار  أم  شػػػر ذلػػػؾ اليػػػكـ بسػػػبب خػػػكفيـ كتحفظيػػػـ عنػػػو، كأعطػػػاىـ بػػػدالن مػػػف عي

كجػزاىـ بمػا صػبركا عمػى مشػاؽ الطاعػات كميػاجرة  ،ةن في الكجكه كسػركران فػي القمػكبكحزنيـ نيضر 
يثػػار األمػػكاؿ، جنػػةن بسػػتانان يػػأكمكف منيػػ ، كحريػػران شػػاءكامػػا  اىػػكل الػػنفس فػػي اجتنػػاب المحرمػػات كا 

يمبسكنو كيتزينكف بو، كحاليـ أنيـ متكئيف فييا عمى سرر فػي الحجػاؿ، كيمػر عمػييـ ىػكاء معتػدؿ 
، كليـ جنػة أخػرل دانيػة عمػييـ ظالليػا، أك معنػاه أف ظػالؿ أشػجار ال حار ك  ال بارد، أم ليس مؤذو

معنػػى أنػػو لػػك كػػاف ىنػػاؾ شػػمس مؤذيػػة ب ،ة عمػػييـ زيػػادة فػػي نعػػيميـمػػالجنػػة قريبػػة مػػف األبػػرار مظم
ىا، كليػػـ أكػػكاب عظيمػػة مػػف ؿ أخػػذي يػػا كسػػيي ية عمػػييـ، سػػخرت ثمارىػػا لمتناكلمػػلكانػػت أشػػجارىا مظم

بيف صفاء الزجاجة كشغيفيا كليف الفضة كبياضيا، ليا مقادير كأشػكاؿ محػددة عمػى  فضة جامعة
سػقكف مػػا يشػبو الزنجبيػػؿ فػي طيػػب الطعػـ، ينحػػدر فػي الحمػػؽ بسالسػة مػػف غيػػر كفػؽ أىػػكاءىـ، كيي 

لذع كالزنجبيؿ المعركؼ، كيطكؼ عمييـ خدـه بأكاني الطعاـ، متصفكف بالبياء، كأنيـ لؤلؤ منثكر 
ذا رأيتيـ في قضاء الحكائج رأيتيـ في صباحة الكجػكه مف إشراؽ كجكى يـ، ال تتغير حاليـ ىذه، كا 

كجماؿ الثياب كالحمي، كشػبييـ بػالمؤلؤ المنثػكر ألنيػـ سػراعه فػي الخدمػة، كبالجممػة فػإٌف نعػيـ أىػؿ 
الجنػػػة يكػػػكف إذا نظػػػرت نظػػػران بعيػػػدان فػػػي الجنػػػة كنعيميػػػا كسػػػعتيا كارتفاعيػػػا كمػػػا فييػػػا مػػػف الجمػػػاؿ 

الحرير الرفيع الرقيؽ مف كر رأيت نعيمان ال يكصؼ كسمطانان عظيمان ال يقدر قدره، كمالبسيـ كالسر 
ىػػي أسػػاكر مػػف الفضػػة، كسػػقاىـ ربيػػـ شػػرابان غيػػر مػػا سػػبؽ،  كحمػػييـاألخضػػر، كالػػديباج السػػميؾ، 

يطيػػر بػػكاطنيـ مػػف الحسػػد كالحقػػد كالبغضػػاء كاألذل، كعمػػة ىػػذا الفضػػؿ كالنعػػيـ أنػػو يقػػاؿ ليػػؤالء 
حسانان إلييـ: إف ىذا المذككر مف أنكاع النعيـ كػاف لكػـ جػزاءن الق كـ الممتعيف بالجناف تكريمان ليـ كا 

لعمؿ عبده ىك قبكؿ  كر اهلل عمى القميؿ كالكثير، كيقبؿ طاعتكـ، فشي  ألعمالكـ، كجزاكـ اهلل 
 (ُ)طاعتو.

                                      

 .ْٕ –ِٕص ٗ( انظر: إرشاد العقؿ السميـ، جُ)
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رروَن َفُؽررْم َجررَزاءً جػػاءت الفاصػػمة ىنػػا   حم ــل الفا ــم : ـَ رروَن َشررْعُقُؽْم َمْشررُؽوًرا[ ]إِنَّ َهررَذا  ـَ جممػػةن  َو
لألبػرار، كاسػـ اإلشػارة  اسػتئنافيةن بيانيػة، غرضػيا التعميػؿ، أم بيػاف عمػة النعػيـ الػذم جعمػو اهلل 

كفائدة فعؿ )كاف( في قكلو )إف ىذا )ىذا( يراد بو ألكاف النعيـ المختمفة الكاردة في اآليات السابقة، 
ال منًّا عمييـ بما لـ يستحقكا، فمف تماـ اإًلكراـ عند  قيؽ ككنو جزاءن مداللة عمى تحل كاف لكـ جزاءن(

ـ، كيزيػؿ عنػو مػا يعػرض مػف خجػؿ كنحػكه، أم ىػك  الكراـ أف ييتبعكا كرامتيـ بقػكؿ ينشػط لػو المكػرى
جػػزاء حػػػؽ ال مبالغػػة فػػػي ذلػػؾ، ككػػػذا فائػػػدة )كػػاف( فػػػي المكضػػع الثػػػاني )ككػػاف سػػػعيكـ مشػػػككران(، 

غػػدؽ عمػػييـ كػػاف ككػػاف سػػعيكـ مشػػككران( عػػالكة عمػػى إيناسػػيـ بػػأف مػػا أي كعطػػؼ عمػػى ذلػػؾ قكلػػو: )
ـي جػػػزاءن عميػػػو، ىػػك سػػػعيٌّ مشػػػككر، كقكلػػػو  جػػزاءن ليػػػـ عمػػػى مػػػا فعمػػكا، بػػػأف سػػػعييـ الػػػذم كػػاف النعػػػي
)سعيكـ مشككر( أم مشككر ساًعيو، حيػث إسػناد المشػككر إلػى السػعٌي مػف قىبيػؿ المجػاز العقمػي، 

فعػػكالن حقيقػػةن عقميػػةن بالحػػذؼ كاإًليصػػاؿ، أم: سػػعيكـ مشػػككران عميػػو، كيجػػكز أٍف يكػػكف )مشػػككران( م
 (ُ)كتقدـ الجار كالمجركر )لكـ( عمى متعمقو )جزاءن( لالىتماـ كاالختصاص.

لألبػػرار فػػي الجنػػة، فقػػد  لٌمػػا كىصػػفت اآليػػات السػػابقة النعػػيـ الػػذم أعػػده اهلل  منا ــب  الفا ــم :
قضػي، لػذا ناسػب أٍف تػأتي الفاصػمة مؤكٍّػدةن دكامػو، كتسػكينان يظٌف أحدىـ أٌف ىذا النعيـ سينقطع كين

أٌف مػا ىػـ فيػو عمػى كجػو الضػيافة فيظنػكا انقطاعػو، كمقػررةن أٌف ىػذا النعػيـ حػؽٌّ  القمكبيـ لئال يظنػك 
 (ِ).ثابته ليـ عمى أعماليـ، كليس مٌنةن مف اهلل 

كراميـ بػذلؾ كتنشػيط  ل اهلل قاؿ الطاىر: "كالمقصكد مف ذلؾ الثناء عمييـ بما أسمفكا مف تقك  كا 
 .(ّ)أنفسيـ بأف ما أنعـ بو عمييـ ىك حؽ ليـ جزاء عمى عمميـ"

 
ِء ُمِبُّوَن اْفَعوِجَؾَي َوَيَذُروَن َوَراَءُهْم َيْوًمو َثِؼرقاًل ]( قال  عالى: 39،  38 ان)رابعًا: اآل  َٓ َكْحرُن * إِنَّ َهُم

ُهْم َوإِ  ْم َتْبِ ياًل[َخَؾْؼـَوُهْم َوَصَ ْدَكو َأرْسَ ْفـَو َأْمَثوََلُ  َذا ِصْئـَو َب َّ

الػذم خمقيػـ كأحكػـ  أم كيؼ يتغافؿ ىؤالء الكفار عف ربيـ كآخرتيـ، كىك  ال ف  ر ا جمالي:
خمقيػػـ، كذلػػؾ بتسػػكية أعضػػائيـ كمفاصػػميـ كربطيػػا بػػالعركؽ كاألعصػػاب، فاآليػػة مػػف قبيػػؿ تعػػداد 

 و ديؿ، فمػػػك شػػاء اهلل ألىمكيػػـ، كجػػاء بأنػػاس أطػػكع لػػػالػػنٍّعىـ، ثػػـ جػػاء الكعيػػد باالستئصػػاؿ كالتبػػ
منيـ، فجمعت اآلية بيف تعداد النعمة كالكعيد كالتبػديؿ، كذلػؾ احتجاجػان عمػى منكػرم البعػث، فمػف 

 (ْ)ىك قادر عمى مثؿ ىذه األمكر كيؼ تتعذر عميو اإلعادة.

                                      

 .َُْص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جُ)
 .ِْٕص ٖ( انظر: نظـ الدرر، جِ)
 .َُْص ِٗج ( التحرير كالتنكير،ّ)
 .ِٕٔٗص ّ( انظر: التفسير الكسيط، جْ)
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ْفـَو َأْمَثرجػاءت الفاصػمة ىنػا   حم ل الفا ـم : ْم َتْبرِ ياًل[]َوإَِذا ِصرْئـَو َبر َّ جػاءت كقػد جممػةن خبريػة،  وََلُ
تيديػدان لمكفػػار عمػػى إعراضػػيـ كجحػػكدىـ لمبعػػث، ك)إذا( تفيػػد اليقػيف بكقػػكع مػػا قييػػد بيػػا، كقػػد حػػذؼ 
متعمؽ )بدلنا( فالتقدير: بدلنا بيـ أمثاليـ، ذلؾ أف الحذؼ أكلىى، كاألمثاؿ جمع ًمٍثؿ، كىك المماثؿ 

ثػػاليـ فػػػي أشػػكاؿ أجسػػػادىـ كىػػك التبػػديؿ الػػػذم سػػيككف فػػػي فػػي ذات أك صػػفة، فيجػػػكز أف يػػراد أم
المعاد، كيجكز أف يراد أمثاليـ في أنيـ أيمـ، كعمى الكجو األكؿ فيػك يػدؿ عمػى أف البعػث يحصػؿ 
بخمؽ أجساـ عمى ًمثاؿ األجساد التي كانت في الحيػاة الػدنيا لػألركاح التػي كانػت فييػا، ك)تبػديالن( 

فعػػؿ )بػػدلنا(، كفػػي ذلػػؾ داللػػة عمػػى أنػػو تبػػديؿ حقيقػػي، كليػػدؿ مفعػػكؿ مطمػػؽ مؤكػػد لعاممػػو كىػػك ال
 (ُ)عجكبتو.أالتنكيف عمى تعظيمو ك 

أف المشػػركيف يقػػدمكف الػػدنيا عمػػى اآلخػػرة، ثػػـ جػػاءت ة األكلػػى لٌمػػا ذكػػرت اآليػػ منا ــب  الفا ــم :
قػػدرة ، إنمػػا ىػػك خػػالقيـ كمػػانحيـ القػػكة كاللتبػػيف أف الػػذم فرطػػكا فػػي حقػػو كىػػك اهلل  الثانيػػة اآليػػة

عمػػى القيػػاـ باألعمػػاؿ كقضػػاء الشػػيكات، ناسػػب أف تػػأتي الفاصػػمة حاممػػةن لمتيديػػد كالكعيػػد ألكلئػػؾ 
 عمييـ بالجحكد كالنكراف. الذيف يقابمكف نعمة اهلل 

قاؿ سيد طنطاكم: "تأكيدان لشمكؿ قدرتو، أم نحف كحدنا الذيف خمقناىـ، كنحف كحدنا الذيف ربطنا 
نان بديعان، كمع ذلؾ فإننا إذا شئنا إىالكيػـ أىمكنػاىـ، كجئنػا بأمثػاليـ مفاصميـ كأعضاءىـ ربطان متق

ٍمؽ، كبدلناىـ تبديالن معجزان ال يقدر عميو أحد سكانا"  .(ِ) كأشباىيـ في شدة الخى
قاؿ السعدم: "فالذم أكجدىـ عمػى ىػذه الحالػة، قػادر عمػى أف يعيػدىـ بعػد مػكتيـ لجػزائيـ، كالػذم 

ذه األطػػكار، ال يميػػؽ بػػو أف يتػػركيـ سػػدل، ال يػػؤمركف، كال ينيػػكف، كال نقميػػـ فػػي ىػػذه الػػدار إلػػى ىػػ
ـٍ تىٍبػػػػًديالن ]يثػػػػابكف، كال يعػػػػاقبكف، كليػػػػذا قػػػػاؿ:  أم: أنشػػػػأناكـ لمبعػػػػث نشػػػػأةن أخػػػػرل،  [بىػػػػد ٍلنىا أىٍمثىػػػػالىيي

 .(ّ) كأعدناكـ بأعيانكـ، كىـ بأنفسيـ أمثاليـ"
 

ِه َشبِقاًل[]إِنَّ َهِذِه تَ ( قال  عالى: :3خام ًا: اآل   ) َذ إَِػ َربِّ َ  ْذـَِرٌة َؾَؿْن َصوَء اَتَّ
كالمعنػػى أف مػػا كرد فػػي ىػػذه السػػكرة مكعظػػة، فمػػف شػػاء اىتػػدل، فاتخػػذ إلػػى  ال ف ــ ر ا جمــالي:

 (ْ)مرضاة ربو طريقان كمسمكان.

ِه َشبِقاًل[جاءت الفاصمة ىنا  حم ل الفا م :  َذ إَِػ َربِّ َ عية، غرضيا الحػث جممةن تفري ]َؾَؿْن َصوَء اَتَّ
أم لػػيس بعػػد ىػػذه التػػذكرة إاٌل العمػػؿ بيػػا إذا شػػاء المتػػذكر أف ، عمػػى سػػمكؾ سػػبيؿ مرضػػاة اهلل 

                                      

 .ُِ، َِص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جُ)
 .َْْٓص ُٓج( الكسيط، ِ)
 .َْٗ( تيسير الكريـ الرحمف، صّ)
 .ُِٕص َُ( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف، جْ)
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يعمػػؿ بيػػا، كىػػذا الحػػٌث كالتحػػريض فيػػو تعػػريضه بالمشػػركيف بػػأنيـ أبىػػكا أف يتػػذكركا عنػػادان كحسػػدان، 
رة تشػبييية، كلفػظ السػبيؿ كالمراد باتخاذ السػبيؿ: سػمككو، كفػي التعبيػر عػف السػمكؾ باالتخػاذ اسػتعا

لفػػػػػى، ك)إلػػػػػى ربػػػػػو( متعمػػػػػؽ بػػػػػػ)سبيالن( تقػػػػػدـ عميػػػػػو لالىتمػػػػػاـ  مسػػػػػتعار لسػػػػػبب الفػػػػػكز بػػػػػالنعيـ كالز 
 (ُ)كاالختصاص، كالمعنى: سبيالن مكصالن إلى ربو.

لما بينت ىذه اآليػة الكريمػة أف مػا سػبقيا مػف اآليػات الكريمػات فػي ىػذه السػكرة  منا ب  الفا م :
سبيؿ التذكرة، كالنصيحة ألصحاب العقكؿ، ناسب أف تأتي الفاصمة داعيةن العباد إنما جاءت عمى 

 إلى االنتفاع بتمؾ التذكرة كتمؾ النصيحة.
يقكؿ ابف عاشكر: "حثٌّ عمى المبادرة بذلؾ، ألف مشيئة المػرء فػي مكنتػو فػال يمنعػو منيػا إال سػكء 

 .(ِ)تدبيره"
 

وَن َظؾِقاًم َحؽِقاًم[]َوَمو َتَش ( قال  عالى: 41 ا  ًا: اآل   ) ـَ َّٓ َأْن َيَشوَء اَّللُ إِنَّ اَّللَ    وُءوَن إِ
، ذلػؾ أف تبيف اآلية افتقار العبد لربو، حيث قيدت مشيئة العبد بمشيئة اهلل  ال ف  ر ا جمالي:

حكػيـه فػي تػدبيره ألكليائػو خاصػة، كلبػاقي البشػرية ، يـ بخمقو، كبمػا يصػمحيـ أك يفسػدىـعم اهلل 
 (ّ)فمو الحمد كلو المنة.عامة، 

وَن َظؾِرقاًم َحؽِرقاًم[جاءت الفاصمة ىنا   حم ل الفا م : ـَ جممػةن اسػتئنافية تقريريػة، غرضػيا   ]إِنَّ اَّللَ 
عمػػػػيـه بمشػػػػيئات العبػػػػاد، كال يشػػػػاء إال عمػػػػى كفػػػػؽ حكمتػػػػو تعػػػػالى،  التعميػػػػؿ، فػػػػالمعنى: ألف اهلل 

ظيار لفظ الجاللة )إف اهلل( كلـ يقؿ )إنو( حت  (ْ)ى تستقؿ الجممة كتجرم مجرل المثؿ.كا 

( أف لمعبػػد مشػػيئة، يختػػار مػػف خالليػػا ِٗلمػػا أسػػندت فاصػػمة اآليػػة السػػابقة ) منا ــب  الفا ــم :
سػػابقة بمشػػيئة العبػػد،  طريقػػو إلػػى اليدايػػة أك الضػػالؿ، كجػػاءت ىػػذه اآليػػة لتبػػيف أف مشػػيئة اهلل 

، ناسػب أف تػػأتي الفاصػػمة مظيػرةن لعمػػة تمػػؾ كأف مشػيئة العبػػد ال تكػػكف أبػدان إال كفػػؽ مشػػيئة اهلل 
عميـه بأحكاؿ خمقو مف قبؿ أف يخمقيـ، بؿ منػذ األزؿ، كذلػؾ عمػى كجػو  األسبقية، كىي أف اهلل 

 الدقة كالتفصيؿ، كما أنو جؿ كعال حكيـه في تدبير أمكر عباده عمى اختالؼ أعماليـ كأحكاليـ.
 

                                      

 .ُِْ ،ُُْص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جُ)
 .ُُْ( السابؽ صِ)
 .َْٗص ٓسر التفاسير، ج( انظر: أيّ)
 .ّْ، ّّص ِِ( انظر: ركح المعاني، جْ)
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ْم َظَذاًبو َأفِقاًم[]ُيْ ِخُل مَ ( قال  عالى: 42 ابعًا: اآل   ) تِِه َوافظَّودَِِغ َأَظ َّ ََلُ  ْن َيَشوُء ِِف َرْْحَ

تبيف اآلية حاؿ مف اتخذ إلى ربو سبيالن، فاهلل يختصو بعنايتو، كيكفقو ألسباب  ال ف  ر ا جمالي:
 السػػعادة، كييديػػو الصػػراط المسػػتقيـ، أمػػا حػػاؿ مػػف لػػـ يتخػػذ إلػػى ربػػو سػػبيالن، كالػػذيف اختػػاركا طريػػؽ

 (ُ)الشقاء أعد ليـ عذابان أليمان بسبب ظمميـ كعدكانيـ.

ْم َظَذاًبو َأفِقاًم[جاءت الفاصمة ىنا   حم ل الفا م : جممةن معطكفة عمى ما قبميػا،  ]َوافظَّودَِِغ َأَظ َّ ََلُ
)الظػػػالميف( منصػػػكبة عمػػػى االشػػػتغاؿ بفعػػػؿ مقػػػدر يفسػػػره الفعػػػؿ بعػػػدىا )أعػػػد ليػػػـ(، أم: كيعػػػذب 

لؾ مػف حيػث المعنػى ال مػف حيػث المفػظ، كبيػذا يناسػب عطػؼ ىػذه الجممػة عمػى مػا الظالميف، كذ
 (ِ)قبميا )يدخؿ مف يشاء(. 

يقػػػكؿ البيضػػػاكم: "نصػػػب الظػػػالميف بفعػػػؿ يفسػػػره )أعػػػد ليػػػـ( مثػػػؿ أكعػػػد ككافػػػأ، ليطػػػابؽ الجممػػػة 
 .(ّ) المعطكفة عمييا"

فػػي  ؿ فػػي رحمػػة اهلل لمػػا حػػددت اآليػػة الكريمػػة مصػػير المػػؤمف، كىػػك الػػدخك  منا ــب  الفا ــم :
ررْم َظررَذاًبو َأفِررقاًم[الجنػػة، ناسػػب أف تػػأتي الفاصػػمة  محػػددةن لمصػػير الكػػافر، كىػػك  ]َوافظَّررودَِِغ َأَظرر َّ ََلُ

 الدخكؿ في النار.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                      

 .َْٗ( انظر: تيسير الكريـ الرحمف، صُ)
 .ٖٓ، ٕٓص َِ( انظر: المباب في عمـك الكتاب، جِ)
 .ُّْ( أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، صّ)
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 ادلبحث احلادي عشر 
 دراست تطبيقيت على سىرة املرسالث

ىوتذتملىهذهىالدورةىرلىىدتىفواصل،ىوذلكىرلىىالنحوىالتالي:
ى

را * ( قال  عـالى: 26 -2 واًل: اآل ات ) اِت َكْؼً ]َواُدْرَشاَلِت ُظْرًؾو * َؾوفَعوِصرَػوِت َظْصرًػو * َوافـَّروِذَ

راَم ُتوَظرُ وَن َفَواؿِرٌع * َؾرنَِذا افـُُّجروُم  ًرا * ُظْذًرا َأْو ُكْذًرا * إِكَّ ـْ ًْ * َوإَِذاَؾوفَػوِرَؿوِت َؾْرًؿو * َؾوُدْؾِؼَقوِت ِذ  ُضِؿَسر

ًْ * فَِقرْوِم افَػْصرلِ  َؾ َيِّ َيْوٍم ُأجِّ
ِٕ  * ًْ َت ُشُل ُأؿِّ ًْ * َوإَِذا افرُّ ًْ * َوإَِذا اجِلَبوُل ُكِسَػ اَمُء ُؾِرَج * َوَمرو َأْدَراَك  افسَّ

بَِغ[   َمو َيْوُم افَػْصِل * َوْيٌل َيْوَمئٍِذ فِْؾُؿَؽذِّ
ء بػػبعض مخمكقاتػػو، حيػػث ييقًسػػـ بالريػػاح ىنػػا عمػػى البعػػث كالجػػزا اهلل ييقًسػػـ  ال ف ــ ر ا جمــالي:

الطيبة المتتابعة، كبالرياح شديدة اليبػكب، ككػذا بالريػاح المعتدلػة التػي تسػكؽ السػحاب، كمػا ييقًسػـ 
مف عباده باإلعذار كاإلنذار، كالمقسـ عميػو ىػك أٌف مػا  بالمالئكة التي تكحي إلى مىف يشاء اهلل 

ع ال محالػػة، كأٌف ذلػػؾ يكػػكف فػػي يػػكـ الفصػػؿ، حيػػث تكعػػدكف بػػو أييػػا النػػاس مػػف خيػػر أك شػػر كاقػػ
تكػػكف النجػػكـ قػػد محيػػت كذىػػب نكرىػػا، كالسػػماء قػػد تصػػدعت، كالجبػػاؿ قػػد فيتٌتىػػت، كقػػد حػػدد لمرسػػؿ 

 (ُ)كقت يحضركا فيو، كحينيا يقع العذاب اليائؿ بكـ أييا المكذبكف.
بِغَ ]جػػاءت الفاصػػمة ىنػػا   حم ــل الفا ــم : جممػػةن اسػػتئنافيةن بيانيػػة، غرضػػيا  [َوْيررٌل َيْوَمئِررٍذ فِْؾُؿَؽررذِّ

( ىػك الشػديد مػف السػكء كالٌشػٌر، كىػي مصػدر فػي األصػؿ منصػكب قػد سىػد   التيديد كالكعيد، ك)كيؿه
كىػػػػـ  اسػػػتمرار اليػػػػالؾ عمػػػػى المػػػدعك عمػػػػييـمسػػػد  فعمػػػػو كجػػػاء مرفكعػػػػان ليفيػػػػد معنػػػى ثبػػػػات كدكاـ ك 
كىػػػػـ و بيػػػػاف أف المخػػػػاطبيف ار الغػػػػرض منػػػػالمكػػػػذبكف، ك)المكػػػػذبيف( إظيػػػػار فػػػػي مكضػػػػع اإلضػػػػم

 (ِ)المشركيف مكذبكف، إذ لـ يقؿ تعالى )كيؿه لكـ( ك)اؿ( لمجنس أم جميع المكذبيف.
مػػػا ييقًسػػػـ تعػػػالى فػػػي اآليػػػات بمخمكقػػػاتو مختمفػػػةو دالػػػةو عمػػػى عظػػػيـ قدرتػػػو بػػػأف   منا ـــب  الفا ـــم :

ف شىٌككا فيو ـ اهلل ىتىكع د أك نفكه، كزيادة في التيكيؿ  بو مف العقاب بعد البعث كاقع ال محالة كا 
كجػػاءت  ذكػػرت اآليػػات مػػا يحصػػؿ فػػي ذلػػؾ اليػػـك كطمػػس النجػػـك كانفػػراج السػػماء كنسػػؼ الجبػػاؿ،

بٌينػةن عمػى سػبيؿ اإلجمػاؿ مػػا يقػع فػي يػكـ الفصػؿ، كذلػؾ مػف أجػؿ  بيػػاف الفاصػمة مؤكػدةن لمكعيػد كمي
عػػذاب العظػػيـ الشػػدة كىػػػي العمػػة التػػي اسػػتحقكا بيػػا ىػػذا ال لتحديػػدىػػكؿ ذلػػؾ اليػػـك فػػي نفكسػػيـ، ك 

 (ّ)التكذيب بالمرسميف.
                                      

 .ِْٗ، ُْٗص ٓ( انظر: أيسر التفاسير، جُ)
 .َّْص ِٗتحرير كالتنكير، ج، الِّٖص َّ( انظر: مفاتيح الغيب، جِ)
 .ِْٖص ٖ( انظر: نظـ الدرر، جّ)



 002 

ررَذفَِك َكْػَعررُل ( قــال  عــالى: 29 -27ثان ــًا: اآل ــات ) ـَ فِررَغ * ُثررمَّ ُكْترربُِعُفُم أَِخررِريَن *  ]َأمَلْ َُّنْؾِررِك إَوَّ

 بِوُدْجِرِمَغ[

كذبت رسميا  ىنا اآليات تذكر المشركيف المعانديف بيالؾ األمـ الماضية التي ال ف  ر ا جمالي:
فػػي إىػػالؾ المجػػرميف، فممػػاذا ال  كأنكػػرت البعػػث كالجػػزاء كيػػـ الحسػػاب، كأٌف ىػػذه ىػػي سػػنة اهلل 

 (ُ)تعتبركف أييا المشرككف المكذبكف   .
رَذفَِك َكْػَعرُل بِروُدْجِرِمغَ ]جاءت الفاصمة ىنا   حم ل الفا م : جممػةن اسػتئنافيةن بيانيػةن لمضػمكف  [ـَ

رة )كذلؾ( عائد إلى الفعؿ المأخكذ مف )نفعؿ( كالتقدير مثؿي ذلؾ الفعًؿ نفعؿ، كاسـ اإًلشاما قبميا، 
كلفػػظ )المجػػرميف( فيػػو إشػػارة إلػػى أف إجػػراميـ ىػػك سػػبب عقػػابيـ بػػاإًلىالؾ، ك)اؿ( لالسػػتغراؽ أم 

 (ِ)جميع المجرميف.
الػذيف كفػركا  مػف جاءت ىذه اآليػات تخكيفػان كتحػذيران لمكفػار فتيبػيف انتقػاـ اهلل  منا ب  الفا م :

ككػػػذبكا بيػػػكـ البعػػػث مػػػف األمػػػـ الماضػػػية، كأن ػػػو إذا كػػػاف الكفػػػر حاصػػػالن فػػػي المتػػػأخريف فسػػػيييمىككف 
مػػػثميـ، كجػػػاءت الفاصػػػمة مبينػػػةن العمػػػة التػػػي اسػػػتحقكا بيػػػا ذلػػػؾ اإلىػػػالؾ كىػػػي إجػػػراميـ، كمػػػا أف  

 (ّ)كذبيف عنيا.في معاممة المجرميف، فال محيص لكـ أييا الم سين ة اهلل الفاصمة تيقٌرر 
قاؿ الرازم: "أنو أىمىؾ الكىفرة المتقدميف بسبب كيفرىـ، فإذا كاف الكفر حاصالن في ىؤالء المتػأخريف 

ثـ إنو تعالى لما بػيف أنػو يفعػؿ بيػؤالء المتػأخريف مثػؿ مػا يفعػؿ بأكلئػؾ  ...د  كأٍف ييمكيـ أيضان فالب
(المتقدميف قاؿ ) م ىذا اإلىالؾ إنما نفعمػو بيػـ لكػكنيـ مجػرميف فػال جػـر أ كىذىًلؾى نىٍفعىؿي ًبالميٍجًرًميفى

 (ْ)في جميع المجرميف ألف عمـك العمة يقتضي عمـك الحكـ".

 

إَِػ َؿَ ٍر  ]َأمَلْ َكْخُؾْؼُؽْم ِمْن َموٍء َمِفٍغ * َؾَجَعْؾـَوُه ِِف َؿَراٍر َمؽٍِغ *( قال  عـالى: 34 -31ثالثًا: اآل ات )

 َؾـِْعَم افَؼوِدُروَن[  َؾَؼَ ْرَكو *  َمْعُؾومٍ 

- ؽ، حيػث خمػؽ اإلنسػاف مػف مػاء ضػعيؼفػي الخمػ قػدرة اهلل  اتتبيف اآلي ال ف  ر ا جمالي:
يمكث فيو إلػى نيايػة زمػف الػكالدة، كخمػؽ الجنػيف حيث  -الر ًحـ–جعمو في مكاف حصيف ك  -المىني

 (ٓ)عمى أحسف صكرة فنعـ الخالؽ القادر.

                                      

 .َّٗ( انظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف، صُ)
 .َّْص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جِ)
 .ِٖٓص ٖ( انظر: نظـ الدرر، جّ)
 .ِّٗ، ِّٖص َّ( مفاتيح الغيب، جْ)
 .ُٕٗص ٕلباب التأكيؿ، ج (ٓ)
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جممةن تفريعيةن عمى ما سبؽ، كالغرض ىػك  [َؾـِْعَم افَؼوِدُرونَ ]ىنا  جاءت الفاصمة  حم ل الفا م :
،، كالفػاء لمتفريػع أم فقػدرنا فالثناء عمى اهلل  ( فعػؿ جامػد  كػاف تقػديرنا تقػدير أفضػؿ قػادرو ـى ك)ًنٍعػ

( حيػث يطمػؽ ىػذا المفػظ عمػى  مف أفعاؿ المػدح، ك)القػادركف( مفردىػا قػادر مػف الفعػؿ الػالـز )قىػًدرى
ـى القػادركف ذا قدرةو، كجاء ىػذا المفػظ جمعػان )القػادركف( لمتعظػيـ، كمتعمقػو محػذكؼ مىف كاف  أم فػًنٍع

 (ُ) .عمى األشياء
في الخمؽ كاإليجاد بعد العدـ، فتذكر  تتحدث اآليات عف عظيـ قدرتو  منا ب  الفا م :

ر ميٍنًكرم البعث كالجزاء بخمؽ اإلنساف القكم في عقمو كجسمو مف الماء  الضعيؼ الذم كتيقرٍّ
فمم ا كانت ىذه القدرة العظيمة كفؽ عمـو كحكمةو يستقر في رحـ المرأة إلى انتياء مدة الحمؿ، 

 ]َؾَؼَ ْرَكو َؾـِْعَم افَؼوِدُروَن[.كانت قيدرةن جديرةن بالمدح كالثناء فقاؿ تعالى: 
 

ـُْتْم بِهِ ( قال  عالى: :4 -:3رابعًا: اآل ات ) ـُ ُبوَن * اْكطَؾُِؼوا إَِػ طِلٍّ ِذي َثاَلِث  ]اْكَطؾُِؼوا إَِػ َمو  ُتَؽذِّ

وَفٌي ُصْػٌر * َوْيٌل  ُه َِجَ َلكَّ ـَ وفَؼِّْصِ *  ـَ ٍر  َو َتْرِمي بَِؼَ َٓ ُيْغـِي ِمَن افؾَفِى * إَِّنَّ َٓ َطؾِقٍل َو َيْوَمئٍِذ ُصَعٍى * 

َٓ ُيْمَذُن َلَُ  َٓ َيـْطُِؼوَن * َو بَِغ * َهَذا َيْوُم  بَِغ * َهَذا َيْوُم افَػْصِل فِْؾُؿَؽذِّ ْم َؾَقْعتَِذُروَن * َوْيٌل َيْوَمئٍِذ فِْؾُؿَؽذِّ

قٌْ  َؾؽِقُ وِن[ ـَ وَن فَُؽْم  ـَ فَِغ * َؾنِْن  ْم َوإَوَّ ـُ ْعـَو   ََجَ
ــالي: تتحػػدث اآليػػات عٌمػػا ييقػػاؿ لممشػػركيف المكػػذبيف يػػكـ القيامػػة، حيػػث ييقػػاؿ ليػػـ  ال ف ــ ر ا جم

طمقػكا إلػى عػذاب النػار كدخانيػا ذم الػثالث شػعب كفػي ىػذا إشػارة إلػى ًعظىميػا،  تيكمان كسػخريةن ان
فيػك لػػيس ظػػالن حقيقٌيػػان يحمػػي مػف حػػٌر الميػػب، ثػػـ كصػػفت اآليػات بػػأٌف الشػػررة الكاحػػدة فػػي حجميػػا 
كالقصر ككأٌف الكاحدة كالجمػؿ األصػفر المعػركؼ بضػخامة حجمػو، ثػـ تحػدثت اآليػات عػف حػاؿ 

القػكؿ الػذم  ةطقكف بشيء في ذلػؾ اليػكـ كال حتػى يػؤذف باالعتػذار، كمػف تتمػالمكذبيف بأٌنيـ ال ين
قػد جمعنػاكـ فيػو كالمكػذبيف مػف  ،أٌف ىػذا ىػك اليػكـ الػذم كنػتـ بػو تكػذبكف :ييقاؿ ليـ في ذلؾ اليػكـ

قبمكـ، فإٍف كاف لكـ حيمة تتخمصكف بيا مما أنتـ فيو فاحتالكا كخمصكا أنفسػكـ ممػا أنػتـ فيػو، كىػذا 
 (ِ)ليـ كعذابان نفسٌيان. تبكيتان 

ْقٌ  َؾؽِقُ ونِ ]جاءت الفاصمة ىنػا   حم ل الفا م : ـَ وَن َفُؽْم  ـَ جممػةن شػرطيةن متفرعػةن عمػى مػا  [َؾنِْن 
سػػبؽ، فالفػػاء لمتفريػػع، كالغػػرض مػػف الشػػرط التػػكبيخ كتػػذكيرىـ بسػػكء فعميػػـ فػػي الػػدنيا مػػف التكػػذيب 

حيػث إذا لػـ يسػتطيعكه بلعجز عػف الكيػد يكمئػذو كتسجيؿ ا ،كفعؿ األمر )فكيدكف( لمتعجيزبالرسؿ، 

                                      

 .ِّْص ِٗرير كالتنكير، ج( انظر: التحُ)
 .َِّٖ، َِِٖص ّ( انظر: التفسير الكسيط، جِ)
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عمػػػى العاقػػػؿ مػػػف العػػػذاب  اكقعػػػشػػػد أ كىػػػكفقػػػد سيػػػجؿ عمػػػييـ العجػػػز، كىػػػذا مػػػف العػػػذاب النفسػػػي 
 (ُ)الجسماني.

جاءت اآليػات بخطػاب التػكبيخ كالتقريػع لممكػذبيف بجيػنـ، ككصػفٍت حاليػا، كمػا  منا ب  الفا م :
فصؿ، كأف  ىذا ىػك اليػكـ الػذم كنػتـ تنكركنػو قػد جمعكػـ بينت حاليـ بنفي نطقيـ كاعتذارىـ يكـ ال

كالسابقيف مف المكذبيف، حيػث أينػذركا بمػا حػؿ  بػاألكليف أمثػاليـ مػف عػذاب الػدنيا، كجػاءت  اهلل 
كلممسمميف، كمسجمةن العجز عمييـ بعدـ   محاضريف عمى ما يكيدكف بو لمرسكؿالفاصمة تكبيخان ل

 (ِ)كيدىـ زائؿه كأف سكء العاقبة عمييـ. استطاعتيـ الكيد، كمبينةن أف  

 

ُؾوا ( قال  عالى: 55 -52خام ًا: اآل ات ) ـُ َّو َيْشَتُفوَن *  ]إِنَّ اُدتَِّؼَغ ِِف طاَِلٍل َوُظُقوٍن * َوَؾَواـَِه ِِم

َذفَِك َكْجِزي ادُْحِسـَِغ[ ـَ و  ـُْتْم َتْعَؿُؾوَن * إِكَّ ـُ ُبوا َهـِقًئو باَِم    َواْذَ
مف النعيـ في اآلخرة،  -المجتنبيف الشرؾ كالمعاصي–تبيف اآليات ما لممتقيف  ر ا جمالي:ال ف  

بػػأنيـ فػػي ظػػالؿ أشػػجار الجنػػة كعيكنيػػا مػػف مػػاءو كخمػػر كلػػبف كعسػػؿ كفكاكػػو كثيػػرة متنكعػػة ممػػا 
يشػػتيكف، كبينػػػت اآليػػػات مػػػا ييقػػػاؿ ليػػـ زيػػػادة فػػػي اإلكػػػراـ كمػػػكا كاشػػربكا ىنيئػػػان لكػػػـ بسػػػبب مػػػا كنػػػتـ 

 (ّ)كف مف الصالحات، فمثؿ ىذا الجزاء الذم جزيناكـ بو نجزم بو المحسنيف مف عبادنا.تعمم
رَذفَِك َكْجرِزي اُدْحِسرـِغَ ]جػاءت الفاصػمة ىنػا   حم ل الفا م : ـَ رو  جممػةن اسػمية، الغػرض منيػا  [إِكَّ

التػػردد، فقػػد  التعميػػؿ لمضػػمكف مػػا قبميػػا، ك)إٌف( تفيػػد التعميػػؿ كال تفيػػد التككيػػد ألٌف المقػػاـ يخمػػك مػػف
دخمت عمى الجممة إلفادة االىتماـ بالخبر فيي بذلؾ تغني عػف فػاء السػببية فتفيػد التعميػؿ كالػربط، 
كاسػػػـ اإلشػػػارة )كػػػذلؾ( يشػػػير إلػػػى النعػػػيـ المكصػػػكؼ فػػػي اآليػػػات السػػػابقة، ىػػػذا إف كػػػاف الخطػػػاب 

نعػػيـ المشػػاىىد فػػي لممكػػذبيف، أمػػا إف كػػاف الخطػػاب لممتقػػيف المػػؤمنيف فيكػػكف اسػػـ اإلشػػارة راجعػػان لم
الجٌنة، ك)اؿ( في )المحسنيف( تفيد العمػكـ أم جميػع المحسػنيف مػف المػؤمنيف، كالمػراد بالمحسػنيف 
المتقكف السابؽ ذكرىـ في اآلية، كقد أظير ىذا الكصؼ كلـ يقؿ )نجزيكـ أك نجزييـ( كذلؾ مدحان 

 (ْ)ليـ بأنيـ متصفكف بصفة اإلحساف.
عػيـ المػؤمنيف الػذم ال يشػاىده المكػذبكف، فيكػكف ذلػؾ أشػد حسػرة بينت اآليػات ن منا ب  الفا م :

ييعػػػرض عمػػػييـ الطعػػػاـ كالشػػػراب كمػػػا يعػػػرض عمػػػى الضػػػيؼ،  أف عمػػػييـ، كبينػػػت أٌف مػػػف إكػػػراميـ
في جزاء المحسنيف،  كجاءت الفاصمة زيادةن في إكراميـ كمعممةن أٌف ىذا النعيـ إنما ىك سنة اهلل 

                                      

 .ِْْ، ُْْص ِٗ، التحرير كالتنكير، جّٗٗص ٖ( انظر: البحر المحيط، جُ)
 .)بتصرؼ( ِْْ –ّْْص ِٗالتحرير كالتنكير، ج (ِ)
 .ِٖص ٗ( انظر: إرشاد العقؿ السميـ، جّ)
 .ْْٓ، ْْْص ِٗالتنكير، ج، التحرير ك ْٕص ِِ( انظر: ركح المعاني، جْ)
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كىـ أٌف ىػذا النعػيـ خػاصٌّ بأنػاسو فػي زمػفو مخصػكص، كمبينػةن أٌف كما جػاءت تفيػد العمػكـ دفعػان لتػ
ىؤالء أصبحكا عريقيف في اإلحساف، كميعرضػةن أٌف حرمػاف المكػذبيف مػف ىػذا النعػيـ ألنيػـ أبػكا أٍف 

 (ُ)يككنكا مف المحسنيف، أم إنا كذلؾ نجزم المحسنيف دكف أمثالكـ مف المسيئيف.
 

ـُ ( قال  عالى: 57 ا  ًا: اآل   ) ُؽْم ُمِْرُموَن[]   ُؾوا َوََتَتَُّعوا َؿؾِقاًل إِكَّ
يأكمكف س ، فيـىذه اآلية خطاب لممشركيف المكذبيف تيديدان ككعيدان ليـ ال ف  ر ا جمالي:

الذيف في المجرميف  ـ سين ة اهلل يفي النياية ستمضي عميك كيتمتعكف كما يىشاءكف في الدنيا، 
ب يكذتك  باهلل  ىـكفر ك  ـبسبب إجرامي ـفانتقـ مني ـجميإلى أف جاء أ اهلل  متعيـ سبؽ أف
 (ِ) ر البعث كالجزاء.انكا  الرسؿ ك 

ُؽْم ُمِْرُمونَ ]جاءت الفاصمة ىنا   حم ل الفا م : جممةن اسمية خبرية، الغرض منيا التيديد  [إِكَّ
ـ ييؤدم بـ سيأٌف اإلجراـ أصبح سجيتيـ مداكمكف عميو عريقكف فيو، كأٌف إجرامبينت كالكعيد، ك 

، ك)إٌف( لمتأكيد عمى (تستحقكف ىذا العذاب ألنكـ مجرمكف)إلى العذاب، كما أنيا تفيد التعميؿ أم 
   (ّ). أنيـ مجرمكف حيث أنيـ أنكركا ذلؾ

تيبيف اآلية أٌف المكذبيف في استدراجو كغركر، كأٌف النعيـ ميما طاؿ في الدنيا  منا ب  الفا م :
صمة مبينةن عمة كقكع العذاب بيـ كىي اإلجراـ كمؤكدةن عمى ذلؾ ألنيـ فيك قميؿه زائؿ، كجاءت الفا

 (ْ)ينكركف كصفيـ بالمجرميف، كما تبيف الفاصمة أٌنيـ عريقكف في اإلجراـ.
ف كفيػػو داللػػة عمػى أف كػػؿ مجػػـر نيايتػػوقػاؿ األلكسػػي: "  يبقىفسػػقميمػػة  اتمتػػع أيامػػ عصػػيبة، كأنػو كا 

 (ٓ)في عذاب كىالؾ أبدان". بعدىا
بِغَ ]ب   كرار جمم  منا    [َوْيٌل َيْوَمئٍِذ فِْؾُؿَؽذِّ

في ىذه السكرة بعد كؿ جممة قكلو:  ءقاؿ أبك حياف في مناسبة تكرار ىذه الجممة في السكرة: "كجا
ػػػٌذًبي ئًػػػذو ٌلٍمميكى ٍيػػػؿه يىٍكمى ( ألف كػػػؿ جممػػػة منيػػػا فييػػػا إخبػػػار)كى عػػػف أشػػػياء مػػػف أحػػػكاؿ اآلخػػػرة  اهلل  فى
لدنيا، فناسب أٍف نذكر الكعيد عقيب كػؿ جممػة منيػا لممكػذب بالكيػؿ فػي يػكـ كتقريرات مف أحكاؿ ا

 (ٔ)اآلخرة".

                                      

 .ْْْ، ّْْص ِٗ، التحرير كالتنكير، جُِٗص ٖ( انظر: نظـ الدرر، جُ)
 .ُْْص ِْ( انظر: جامع البياف، جِ)
 .ْٔص ِٗ( انظر: التحرير كالتنكير، جّ)
 .ِِٗ، ُِٗص ٖ( انظر: نظـ الدرر، جْ)
 .ٕٔص ِِ( ركح المعاني، جٓ)
 .ّٗٗص ٖ( البحر المحيط، جٔ)
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 .: التقديـ كالتأخيرالمطمب الثاني

 .: اإلظيار في مكضع اإلضمارالثالث المطمب
 .: االستفياـالر ابعالمطمب 
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 ادلبحث األول
 ثظىاهر بالغيت يف فىاصل اآليا

ى
 المطمب األول: ال أك  :

غػػة التػػي تزيػػد المعنػػى قػػكة كيػػد ىػػك عمػػـ عظػػيـ الشػػأف، كثيػػر الفائػػدة، كىػػك أحػػد أسػػاليب البالأإف الت
، تنبيػػع أىميػػة الت أكيػػد مػػف حيػػث ككنػػو مػػف أىػػـ مباحػػث عمػػـ المعػػاني، ذاؾ العمػػـ الجميػػؿ كرصػػانة

التأكيػد تمكػيف الشػيء فػي نفسػو، كتقكيػة  : "اعمـ أف(ُ)الش أف، العظيـ الن فع، كفي ذلؾ يقكؿ العمكم
ماطػػػػة الشػػػػبيات عمػػػػا أنػػػػت بصػػػػدده ، كىػػػػك دقيػػػػؽ المأخػػػػذ، كثيػػػػر أمػػػػره، كفائدتػػػػو إزالػػػػة الشػػػػككؾ، كا 

  .(ِ)"الفكائد
ف الػػنفس حػػيف تتػػردد تصػػير فػػي حاجػػة إلػػى قػػدر مػػف التكثيػػؽ، ف األمػػر لػػو عالقػػة بمػػا قػػر فػػي  كا  كا 

نكػار، فيعتمػد إقنػاع المخاطػػب حينئػذ عمػى قػػكة ذىػف المخاطػب، مػف قػػكة فػي المعنػى، أك تػػردد أك إ
 كيدىا بأحد المؤكدات.أالعبارة كت

يقػػكؿ محمػػد أبػػك مكسػػى: "كىػػذا التككيػػد يختمػػؼ قمػػة ككثػػرة عمػػى كفػػؽ أحػػكاؿ اإلنكػػار، ألف كظيفػػة 
الخبر حينئذ ىي تثبيت ىذا المعنى في تمؾ النفس الرافضة لو، فال مفر مف أف تككف قكة العبػارة، 

 . (ّ) ئمة لحاؿ النفس قادرة عمى اإلقناع"ككثاقتيا مال
كقػد جػاء الت ككيػد فػي فكاصػػؿ اآليػات عمػى حسػب أحػكاؿ المنكػػريف، فػإف كػاف إنكػاره إنكػار المتػػردد 
ف كػػػاف إنكػػػاره مسػػػتحكمنا تضػػػاعفت عناصػػػر التككيػػػد بمقػػػدار تصػػػاعد حالػػػة  أكػػػد بمؤكػػػد كاحػػػد، كا 

عنى عند مف يرفض الخبر، فال مفػر مػف أف اإلنكار؛ ألف كظيفة التككيد حينئذ ىي تثبيت ىذا الم
 تككف العبارة مف القكة بحيث تقنع المخاطب. 

يقكؿ محمد أبك مكسى: "كمناسبةي الت سمية كاضحةه؛ ألن ػؾ فػي األكؿ تبتػدئ بػو المعنىػى فػي الػن فس، 
  (ْ) "كالث اني تيكاًجو بو ترددان، ككأف  الن فسى طاًلبةه لمخبر، كالث الث تيكاًجو إنكاران 

كقػػد اختمػػؼ الت أكيػػد مػػف مكقػػعو آلخػػر، فينػػاؾ فكاصػػؿ جػػاءت مؤك ػػدة بمؤكٍّػػدو كاحػػد، كػػاف فػػي الغالػػب 
(، كىنػػػػػاؾ فكاصػػػػػؿ اشػػػػػ ػػػػػدىيف)إف  كالػػػػػالـ(الحػػػػػرؼ )إف  ( كحػػػػػرؼ ػ أك مؤك ػػػػػدة بػػػػػ ،تممت عمػػػػػى مؤكٍّ )إف 

 االستفتاح )أال(.

                                      

بػف حمػزة الحضػرمي البتميػي، أبػك عبػد الػرحمف، كػاف مػف حفػاظ الحػديث، كقاضػي دمشػؽ كعالميػا  ىك يحيى( ُ)
  ( ُّْص ٖـ. ) النظر: االعالـ جٕٗٗق ُِٕفي عصره، تكفي 

 . ُٕٔص ِ( الٌطراز المتضمف ألسرار البالغة كعمـك حقائؽ اإلعجاز، جِ)
 .  ْٖ(  خصائص التراكيب دراسة تحميمية لمسائؿ عمـ المعاني، صّ)
 .ُٓ(  المرجع السابؽ: صْ)
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سػمت الفكاصػؿ المشػتممة ، كقػد قي فكاصؿ جزء تبارؾ فكجػدت التككيػد فػي ثالثػيف فاصػمةن  كقد تتبعت
 عمى التككيد إلى ثالثة أقساـ، كىي عمى النحك التالي:

(: ) ــال  أك   ب -2 ،  ن   إن 
( ىػػك أحػػد حػػركؼ  ػػكاطف يىعجػػز عنػػو المغػػة )إف  العربيػػة الػػذم اشػػتيير فػػي صػػالحيتو لمت أكيػػد فػػي مى

ػػػكاطف الت ككيػػػد فػػػي غيرىػػػا، كال يىحسيػػػف فييػػػا سػػػكاه، مػػػف أٍجػػػؿ ذلػػػؾ رأٌينػػػا مػػػف خػػػالؿ ا ستعراضػػػنا لمى
الفكاصػػؿ، أن يػػا جػػاءت بمفردىػػا مؤكٍّػػدةن لثالثػػيف فاصػػمةن آًليػػاتو كريمػػات، كىػػي بػػذلؾ كانػػت األكثػػر 
مت أعمػػى رقػػـ مػػف حيػػث اسػػتخداميا، بالمقارنػػة مػػع حػػركؼ الت ككيػػد األخػػرل، أك  اسػػتخدامان، كسػػج 

 طرقو ككسائمو المختمفة.
(: والج ول ال الي  ب ن الفوا ل   المؤك ة بـ )إن  ،  ن 

 
 ال ورة ورقم اآل   الفا م  م م ل

ُ ورِ  ُ ُه َظؾِقٌم بَِذاِت افصُّ  ُّالممؾ  إِكَّ
ٍء َبِصرٌ  ِ ُه بُِؽلِّ َرْ  ُٗالممؾ  إِكَّ
ـَو َراِؽُبونَ  ّ و إَِػ َربِّ  ِّالقمـ  إِكَّ
ًُ َأِنِّ ُماَلٍق ِحَسوبَِقْه  ْ  َِالحاقة  إِِنِّ َطـَـْ
َٓ ُيْمِمُن بِوَّللِ افَعظِقمِ إِ  ٓ وَن  ـَ  ّّالحاقة  ّكُه 
ـُْتْم َتْعَؾُؿونَ  إِنّ  ٔ ـُ ُر فَْو  َٓ ُيَمخَّ  ْنكح  َأَجَل اَّللَِّ إَِذا َجوَء 
وًرا ٕ وَن َؽػَّ ـَ ُه   َُنكح  إِكَّ
ًٓ َثِؼقاًل  ٖ و َشـُْؾِؼي َظَؾقَْك َؿْو  ٓالمزمؿ  إِكَّ
ََيوتِ  ٗ ِٔ وَن  ـَ ُه  الَّ إِكَّ  ُٔالمدثر  ـَو َظـِقً اـَ
َعُه َوُؿْرَآَكهُ  َُ  ُٕالقيامة  إِنَّ َظَؾْقـَو ََجْ
ـَو َيْوًمو َظبُوًشو َؿْؿَطِريًرا ُُ و َكَخوُم ِمْن َربِّ  َُاإلنساف  إِكَّ
وَن َشْعُقُؽْم َمْشُؽوًرا ُِ ـَ وَن فَُؽْم َجَزاًء َو ـَ  ِِاإلنساف  إِنَّ َهَذا 
وَن َظؾِقاًم  ُّ ـَ  َّاإلنساف   َحؽِقاًم إِنَّ اَّللَ 
َذفَِك َكْجِزي اُدْحِسـِغَ  ُْ ـَ و   ْْالمرسالت  إِكَّ
ُؽْم ُمِْرُمونَ  ُٓ  ْٔالمرسالت  إِكَّ
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:إ قوال العمماء في فوائ  ال وك   ب  ن 
ػػػٌدرت  .ُ ركشػػػي فػػػي الفائػػػدة مػػػف تصػػػدير الجممػػػة بحػػػرؼ )إٌف(: "كاعمػػػـ أف  كػػػؿ  جممػػػةو صي يقػػػكؿ الز 

( مفيدةه   .(ُ) لمت عميؿ، كجكابي سؤاؿو مقد ر"بػ)إف 
( بالكسػػػػر كالت شػػػػديد عمػػػػى أكجػػػػوو: أحػػػػدىما الت أكيػػػػد  .ِ كقػػػػد بػػػػي ف السػػػػيكطي ذلػػػػؾ فػػػػي قكلػػػػو: ")إف 

قػاؿ عبػد القػاىر: كالت أكيػد بيػا أقػكل مػف الت أكيػد  ،)إف  اهلل غفػكره رحػيـه( كالت حقيؽ، كىػك الغالػب
ـ، كقػػاؿ: أكثػػر مكاقعيػػا بحسػػب اال . بػالال  سػػتقراء جػػكاب لسػػؤاؿو مقػػد ر، إذا كػػاف لمس ػػائؿ فيػػو ظىػػفٌّ

كىػك نػكع  ركا اهلل إف  اهلل غفػكره رحػيـه()كاسػتغف كمثمػكه بنحػك (ِ)كالث ػاني لمت عميػؿ، أثبتػو ابػف ًجٌنػي
 .(ّ) مف الت ككيد"

رَك وَ  :أما الطاىر بف عاشكر فبيف مف خالؿ تفسيره لقكلو تعالى .ّ رُه ]َؾَسبِّْح بَِحْؿِ  َربِّ اْشرَتْغِػْرُه إِكَّ

اًبو وَن َتوَّ يفيػد االىتمػاـ بػالخبر، كمػا أنػو إلفػادة التعميػؿ،  (إف  )أف حػرؼ التككيػد  [ّ]النصر:  [ ـَ
ىنػػػا غيػػػر مقصػػػكد بػػػو رٌد إنكػػػار، كال إزالػػػة تػػػردد، إذ ال  فيقػػػكؿ: "كحيػػػث كػػػاف التككيػػػد بػػػػ )إف(

بػالخبر كتأكيػده، كقػد تقػرر أف يفرضاف في جانب المخاطب، فقػد تحقػؽ )إف( إلفػادة االىتمػاـ 
أف تغني غناء فاء الترتيب كالتسبب كتفيػد التعميػؿ،  مف شأف )إف( إذا جاءت عمى ىذا الكجو،

 .(ْ) كربط الكالـ بما قبمو كما تفيده الفاء"
( فػػي جػػزء تبػػارؾ كجػػدكبتتبػػع كركد حػػرؼ ا أف الغػػرض البالغػػي منػػو ىػػك التعميػػؿ فػػي  لتككيػػد )إف 

 جميع المكاضع.
 
 (:"  أك   بـ)إن  وضم ر الف ل "ىوال -3

نكػػػار،  تػػػزداد الحاجػػػة لمتككيػػػد حػػػيف تعظيػػػـ المعػػػاني، كحينمػػػا يػػػزكؿ التػػػردد ليسػػػتحيؿ إلػػػى رفػػػض كا 
ال يقػػكىل غيػػره عمػػى القيػػاـ بيػػا، كضػػمير الفصػػؿ لػػو شػػأفه عظػػيـه فػػي تمػػؾ القضػػية، كيقػػكـ بػػأدكار 

: زيده ىك القائـ، فمك لػـ تػأًت  كسمي ضمير الفصؿ ألن و يفصؿ بيف الخبر كالٌصفة، كذلؾ" إذا قمتى
ػا أتيػتى بػػ)ىك( تعػي ف أٍف يكػكف القػائـ  بػ)ىك( الحتمػؿ أٍف يكػكف القػائـ صػفة لزيػد، أك خبػران عنػو، فمم 

، كىذه ىي الكظيفة األكلى لو في الجممة. أم ا الكظيفتاف األخرياف فييما كما يقكؿ (ٓ) خبران عف زيد"

                                      

 . َْٔص ِ( البرىاف في عمـك القرآف، جُ)
( عثماف بف جني المكصمي، أبػك الفػتح: مػف أئمػة األدب كالنحػك، كلػو شػعر. كلػد بالمكصػؿ كتػكفي ببغػداد سػنة  ِ)

 . (َِْص ْعاما. مف تصانيفو "الخصائص" في المغة، كالممع في النحك. )األعالـ، ج ٓٔىػ، عف نحك  ِّٗ
 . ْْٓص ُ( اإلتقاف في عمـك القرآف، لمسيكطي، جّ)
 . ُْٗص ُٔ( التحرير كالتنكير، البف عاشكر، جْ)
 .ِّٕص ُشرح ابف عقيؿ، ج( ٓ)
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: اإلعػػػػػػالـ بػػػػػػأف  مػػػػػػا بعػػػػػػده خبػػػػػػر ال تػػػػػػابع، كالت أكيػػػػػػد  الس ػػػػػػيكطي: "كلضػػػػػػمير الفصػػػػػػؿ ثالثػػػػػػةي فكائػػػػػػدو
 .(ُ) كاالختصاص"

 كاالختصاص إنما يككف مف خالؿ اختصاص المسند إليو بالمسند دكف غيره، كما يرل الشككاني:
 .(ِ) "كفائدة ضمير الفصؿ الداللة عمى اختصاص المسند إليو بالمسند دكف غيره"

كمػف المسػند إليػو كنفيػو عم ػف سػكاه " عنى الحصر، أم حصر المعنىى فيإف  ضمير الفصؿ يفيد م
طػػرؽ الحصػػر ضػػمير الفصػػؿ نحػػك زيػػده ىػػك القػػائـ، كيفيػػد إثبػػات القيػػاـ لػػو كنفيػػو عػػف غيػػره، كمنػػو 

 .(ّ) )فاهلل ىك الكلي( بعد قكلو: )أىـ ات خذكا مف دكنو أكلياء("
 وضع واح  من جزء  بارك، وىو:وق  ور  ىذا الن وع من ال أك   في م            

 
 ال ورة ورقم اآل   الفا م  م م ل

 ٕالقمـ  إِنَّ َربََّك ُهَو َأْظَؾُم بَِؿْن َضلَّ َظْن َشبِقؾِِه َوُهَو َأْظَؾُم بِودُْفَتِ ينَ  ُ
 

ػػػة الفكاصػػػؿ المشػػػتممة عمػػػى أسػػػماء اهلل  إف  جماليػػػات ضػػػمير الفصػػػؿ فػػػي الػػػن ٌص القرآنػػػي، كبخاص 
نبع مف أن و يىًرد فػي سػياقات معي نػة يحصػر الضػمير فييػا معػاني الصػفات عمػى المػكلى الحسنى، ت

كحده، كينفييا عم ف سكاه، كلئف كاف ىناؾ ما يحتمؿ معو اشتراؾ في فعؿ ما فػإف  ضػمير الفصػؿ 
 يخمص المعنى مف أكىاـ الٌشركة. 

 ال أك   بطرق  خرى:-4
ػػػـ  ىنػػػاؾ طػػػرؽ أخػػػرل لمتأكيػػػد خػػػالؼ األدكات التػػػي ذكرناىػػػا، مثػػػؿ: )قػػػد( كالػػػالـ الدالػػػة عمػػػى القىسى

عادة ضػمير الفصػؿ،  كالمقترنة بػ)قد( كحرؼ التسكيؼ، كالسيف، كالحصر، كنكف التككيد الثقيمة، كا 
، كأالى التي لالستفتاح.   (ْ)كما النافية مع الباء في الخبر، كلكف 
 ىذه المؤك ات: ببعضوف ما  مي ج ول  ب ن الفوا ل ال ي   ك ت 

 
 طر    ال وك   ال ورة ورقم اآل    الفا م  م م ل

ٍء َؿِ يرٌ  ُ لِّ َرْ ـُ  القصر ُالممؾ  َوُهَو َظَذ 
 القصر ِالممؾ  َوُهَو افَعِزيُز افَغُػورُ  ِ

                                      

 .ٓٓص ُ(  اإلتقاف في عمـك القرآف، جُ)
 .ٖٓص ُ(  فىٍتح القدير، جِ)
 .ُِٓالصنعاني، ص(  أصكؿ الفقو المسمى )إجابة السائؿ شرح بغية اآلمؿ(، محمد بف إسماعيؿ ّ)
 .َِْ -َْٖص ِ( البرىاف في عمـك القرآف، جْ)
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 طر    ال وك   ال ورة ورقم اآل    الفا م  م م ل
 القصر ْالممؾ  َوُهَو َحِسرٌ  ّ
 القصر ُْالممؾ  َوُهَو افؾَّطِقُف اخَلبِرُ  ْ
ْقَف َكِذيرِ  ٓ ـَ  السيف ُٕالممؾ  َؾَسَتْعَؾُؿوَن 
َّٓ ِِف ُؽُرورٍ  ٔ  الحصر كالقصر َِالممؾ  إِِن افَؽوؾُِروَن إِ
اَم َأَكو َكِذيٌر ُمبِغٌ  ٕ  الحصر كالقصر ِٔالممؾ  َوإِكَّ
 السيف ِٗالممؾ  َؾَسَتْعَؾُؿوَن َمْن ُهَو ِِف َضاَلٍل ُمبِغٍ  ٖ
ُجوِد َوُهْم َشودُِ  ٗ وُكوا ُيْ َظْوَن إَِػ افسُّ ـَ  ضمير الفصؿ "ىـ" ّْالقمـ  ونَ َوَؿْ  
ٌر فِْؾَعوَدِغَ  َُ ـْ َّٓ ِذ  الحصر كالقصر ِٓالقمـ  َوَمو ُهَو إِ
َّٓ َؿْوُل افبََؼِ  ُُ  الحصر كالقصر ِٓالمدثر  إِْن َهَذا إِ
َرى فِْؾبََؼِ  ُِ ـْ َّٓ ِذ  الحصر كالقصر ِٓالمدثر  َوَمو ِهَي إِ
َّٓ َأنْ  ُّ ُروَن إِ ـُ َيَشوَء اَّللُ ُهَو َأْهُل افتَّْؼَوى  َوَمو َيْذ

 َوَأْهُل اَدْغِػَرةِ 

 الحصر كالقصر ٔٓالمدثر 

قَِي اَدْوَتى ُْ ٍر َظَذ َأْن ُمْ
 الباء مع النفي ليس َْالقيامة  َأَفْقَس َذفَِك بَِؼودِ

ٌـّ لفىيػـ ا لحٍشػد ليػذا كيتضح مما سبؽ أف  ًذٍكر أحػكاؿ المنًكػريف المعانػديف فػي جػزء تبػارؾ سػببه ميػ
 الكـٌ مف أدكات الت ككيد.

 
 المطمب الثاني: ال     م وال  أخ ر:

ذا حصػػؿ أف قػػدمكا  إف مػػف الطبيعػػي فػػي كػػالـ العػػرب أف يكػػكف المقػػدـ مقػػدمان كالمػػؤخر مػػؤخران، كا 
 المؤخر أك العكس فال بد أف يجعمكا مف خالؿ الكالـ دليال عمى ذلؾ لئال يمتبس الخطاب.

سػػر مػػف أسػػرار القػػرآف الكػػريـ، كىػػك لحكمػػة أرادىػػا اهلل عػػز كجػػؿ، كيمكػػف  التػػأخيركمػػا أف التقػػديـ ك 
 لمعمماء أف يجتيدكا في ىذا المجاؿ كيستخرجكا حكـ اهلل كأسراره المكنكنة في كتابو العزيز. 

، كمف ذلؾ سر تقديـ شبو الجممػة عمػى تبارؾسكرة مثؿ سكرة مف أسرار  االتأخير سر كيعد التقديـ ك 
وَن[: قكلو مميا مثؿما يسمى عا َؼُ ْم ِِف إَْرِض َوإَِفْقِه ُُتْ ـُ  [ِْالممؾ:] ]ُؿْل ُهَو افَِّذي َذَرَأ
تقديـ الجارٍّ كالمجركر ىنا ىك االختصاص، كالمعنى: أف حشػر العبػاد يػكـ القيامػة إلػى فالسر في 

 ربيـ خاصة، ال إلى غيره، فال مفر ليـ منو سبحانو إال إليو. 
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 .ظكاىر الت قديـ كالت أخير في الجممة بالعناية كاالىتماـ (ُ) كعم ؿ سيبكيو
ٍف كانػػػا جميعػػػان ييمػػػانيـ   حيػػػث قػػػاؿ: "كػػػأن يـ يقػػػدمكف ال ػػػذم بيانػػػو أىػػػـ ليػػػـ، كىػػػـ ببيانػػػو أعنػػػى، كا 

 (ِ) كيعنيانيـ"
 األصػؿ: "كاعمـ أن ا لـ نجدىـ اعتمػدكا فيػو شػيئان يىجػرم مجػرل قائال (ّ) الجرجاني كانتقده في القكؿ

 . كالمقصكد في عبارتو "نجدىـ" ىك سيبكيو. (ْ) "غير العناية كاالىتماـ
ر في التقديـ كالتأخير عمى االىتماـ كالعناية فقط كما ذكر الجرجاني: "كقػد كقػع اقتصاالكال يمكف 

ػغير  أٍمػر في ظنكف الن ػاس أن ػو يكفػي أٍف ييقػاؿ إن ػو قػد ـ لمعنايػة كألف  ًذكػره أىػـ، كلتخػيميـ ذلػؾ قػد صى
نكا الخطب فيو"  .(ٓ) الت قديـ كالت أخير في نفكسيـ، كىك 

كىناؾ مف يعتبر أف الغػرض مػف التقػديـ كالتػأخير ىػك مراعػاة السػجع، يقػكؿ العمػكم: "كثانييمػا أٍف 
. كىػػك مػا ال يقػػكؿ بػػو كثيػػر (ٔ)يكػكف تقديمػػو مػػف أجػؿ مراعػػاة المشػػاكمة لػػرؤكس اآلم فػي الت سػػجيع"

لمجػػركر "كتقػػديـ الجػار كا ف المفسػػريف مىػف يؤيػػد ىػذا الػػرأم، يقػكؿ أبػػك السػعكد:، كمػ(ٕ)مػف البيػػانييف
 . (ٖ)"عمى الفعؿ لرعاية الفكاصؿ

كمف المفسريف مف يخالؼ ىذا الرأم ك يرل أنو ال يميػؽ بكػالـ اهلل عػز كجػؿ، حيػث يقػكؿ الػر ازم: 
عجاز القرآف ليس في السجع، كذلؾ ألف الشػاعر يختػار المفػظ الفاسػد لضػ ركرة الشػعر كالسػجع، "كا 

 .(ٗ) بي ف الحكمة عمى ما ينبغي، كجاء بالمفظ عمى ما ينبغي" كيجعؿ المعنى تبعان لم فظ، كاهلل 
 

                                      

( ىك أبك بشر عمر بف عثماف بف قنبر الحارثي بالكالء، الممقب بسيبكيو كالتي تعني رائحػة التفػاح، كلػد بإحػدل ُ)
فاقػو ق، إماـ النحاتي، كأكؿ مف بسػط عمػـ النحػك، قػدـ البصػرة فمػـز الخميػؿ بػف أحمػد الفراىيػدم، فُْٖقرل شراز 

ق. َُٖاألىكاز كصػػػنؼ كتابػػػو المسػػػمى كتػػػاب سػػػيبكيو فػػػي النحػػػك، لػػػـ يصػػػنع قبمػػػو كال بعػػػده مثمػػػو، تػػػكفي شػػػابان بػػػ
 .(ُٖص ٓ)األعالـ، ج

 . ٔص ُ( الكتاب، لسيبكيو، جِ)
( ىػػػك أبػػػك بكػػػر عبػػػد القػػػاىر بػػػف عبػػػد الػػػرحمف بػػػف محمػػػد الجرجػػػاني، فارسػػػي األصػػػؿ، شػػػافعي المػػػذىب كفقيػػػو ّ)

عمـك المغػة كػالنحك كالبيػاف، كاضػع أصػكؿ البالغػة، كىػك صػاحب كتػاب أسػرار البالغػة،  جرجاف، برع في مختمؼ
كلػػو رسػػالة فػػي إعجػػاز القػػرآف سػػماىا الشػػافية، كلػػو كتػػاب دالئػػؿ اإلعجػػاز، كىػػك صػػاحب نظريػػة الػػنظـ فػػي إعجػػاز 

 .(َُّص ٓق. ) معجـ المؤلفيف، جُْٕالقرآف، تكفي 
 . َُٕص ( دالئؿ اإلعجاز، عبد القاىر الجرجاني،ْ)
 . َُٕ( المرجع الس ابؽ، صٓ)
 . ُٕص ِ( الطراز، جٔ)
 . َِٓ( انظر: الخصائص، ألبي الفتح عثماف بف جني، صٕ)
ميـ، جٖ)  . ُُْص ّ( إرشاد العقؿ الس 
 . ِٖص ُٓ( مفاتيح الغيب، جٗ)
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كيؤيػػد الباحػػث الػػرأم األخيػػر، كىػػك أف التقػػديـ كالتػػأخير لغػػرض السػػجع كرؤكس اآلم لػػيس مقبػػكالن، 
لحكمة أرادىا اهلل عز كجؿ، كدكر العمماء ألنو ال يميؽ بكالـ اهلل، كأف التقديـ كالتأخير ما جاء إال 

 ىك السعي لمعرفة تمؾ الحكمة.
الفكاصؿ التي جاء فييا تقديـ كتػأخير، فكجػدتيا سػبع عشػرة فاصػمةن، كذلػؾ عمػى النحػك  كقد تتبعت

 التالي:
 
 الم   م ال ورة ورقم اآل   الفا م  م م ل

ٍء َؿِ يرٌ  ُ لِّ َرْ ـُ  ءعمى كؿ شي ُالممؾ  َوُهَو َظَذ 
بِرٌ  ِ ـَ ْم َمْغِػَرٌة َوَأْجٌر   ليـ ُِالممؾ  ََلُ
 إليو ُٓالممؾ  َوإَِفْقِه افـُُّشورُ  ّ
ٍء َبِصرٌ  ْ ُه بُِؽلِّ َرْ  بكؿ شيء ُٗالممؾ  إِكَّ
ونَ  ٓ َؼُ  إليو ِْالممؾ  َوإَِفْقِه ُُتْ
ُظونَ  ٔ ـُْتْم بِِه َت َّ ـُ  بو ِٕالممؾ  َوؿِقَل َهَذا افَِّذي 
و إِ  ٕ ـَو َراِؽُبونَ إِكَّ  إلى ربنا ِّالقمـ  َػ َربِّ
 لكـ ُِالحاقة  فِـَْجَعَؾَفو َفُؽْم َتْذـَِرًة  ٖ
ًٓ َثِؼقاًل  ٗ و َشـُْؾِؼي َظَؾقَْك َؿْو  عميؾ ٓالمزمؿ  إِكَّ
ِه َشبِقالً  َُ َذ إَِػ َربِّ َ  إلى ربو  ُٗالمزمؿ  َؾَؿْن َصوَء اَتَّ
ََيوتِـَ  ُُ ِٔ وَن  ـَ ُه  الَّ إِكَّ  آلياتنا ُٔالمدثر  و َظـِقً اـَ
 إلى ربؾ ُِالقيامة  إَِػ َربَِّك َيْوَمئٍِذ اُدْستََؼرُّ  ُِ
ـَو َيْوًمو َظبُوًشو  ُّ و َكَخوُم ِمْن َربِّ إِكَّ

 َؿْؿَطِريًرا

 مف ربنا َُ اإلنساف

وَن فَُؽْم َجَزاًء  ُْ ـَ  لكـ ِِ اإلنساف إِنَّ َهَذا 
َذ إَِػ  ُٓ َ ِه َشبِقاًل َؾَؿْن َصوَء اَتَّ  إلى ربو  ِٗ اإلنساف  َربِّ
ْم َظَذاًبو َأفِقاًم  ُٔ  ليـ ُّ اإلنساف َوافظَّودَِِغ َأَظ َّ ََلُ
قٌْ  َؾؽِقُ ونِ  ُٕ ـَ وَن َفُؽْم  ـَ  لكـ ّٗالمرسالت  َؾنِْن 
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 : ا ظيار في موضع ا ضمار:الثالثالمطمب 
ى عمـ المعػاني، كىػك عمػـ لػو ضػكابط كقكاعػد ىذا العمـ يعد مف أىـ عمكـ البالغة، كىك ينتمي إل 

ينبغي أف ال يخػرج عنيػا، كلكنػو حػيف يخػرج عػف تمػؾ القكاعػد كاألصػكؿ إنمػا يخػرج لفائػدة بالغيػة 
 تراد مف ىذا الخركج.

ن ما يؤتىى بضمير يعػكد ار يكمف جممة ذلؾ أن و حيف ييذكىر االسـ ظاىران، ك  ر كا  د الحديث عنو ال ييكر 
 كىذا ىك األصؿ. لكالـ، كتقع بو الفائدة،عميو؛ ليتـ بو ا

ركشي: "كاألصؿ في األسماء أٍف تككف ظػاىرةن، كأصػؿ الميحػد ث عنػو كػذلؾ، كاألصػؿ أن ػو  يقكؿ الز 
إذا ذيًكر ثانيان أٍف ييذكىر ميٍضمىران لالستغناء بو عف الظ اىر الس ابؽ"
(ُ) . 

جػػاز الكػػالـ، يقػػكؿ األىلكسػػي: "كالعػػرب إذا كالخػػركج عػػف األصػػؿ إن مػػا يكػػكف لفائػػدة بالغيػػة غيػػر إي
رتو باالسـ ال ذم تقد ـ لو" مٍت شيئان كر  ، كىنا فائدة أخرل قد أشار إلييا األلكسػي كىػي الت فخػيـ (ِ)فخ 

 كالت عظيـ.
ف الضمير الذم يقع مكقع االسـ الظاىر، كيتكصؿ بو إلى المعنى المراد، ليس ىك تمامان االسػـ  كا 

يساكيو، كال ينطبؽ عميو بكؿ ظاللو إال في الحكـ اإلعرابي الذم يتـ بو المعنػى،  الظاىر، فيك ال
إذ إف األثر الذم يتركو االسـ الظاىر كيمقي بظاللو عمػى الػنفس أقػكل كأكثػر تػأثيرا مػف الضػمير؛ 
ألف تصػكر الػذىف عػف كمييمػا مختمػؼ مػف حيػث إيقػاع ظاللػو عمػى الػنفس، ثػـ إنػو يسػتطاع بنػػاء 

ػمير جممة مستقمة  ذات إيحاء قكم كفعاؿ، يصح  أف تقكـ مقاـ المثؿ أك الحكمة، في حػيف أف  الض 
 ال يؤدم نفس الغرض.

كقد جاء في كتاب خصائص التراكيب: "كقد أدرؾ البالغيكف كحي الكممة كعمميا بمػا يثيػره لفظيػا 
كيعنػػكف بيػػا –يػػة ى أف الكنامػف شػػئكف فػػي الػػن فس، ال يسػػتطيعيا الضػػمير العائػد عمييػػا، فأشػػاركا إلػػ

كالتعريض ال يعمالف فػي العقػكؿ عمػؿ اإلفصػاح كالتكشػيؼ، فػإذا كػاف الضػمير يعطػي  -الضمير
إشارة ذىنية إلى العائد عميو تحضره في الػنفس، إال أف قػدرا كبيػرا مػف التػأثير يظػؿ االسػـ الظػاىر 

ػمير حمميػا نيابػةن عنػو، ألن يػا تتكلػد حػيف يقػر  ع الم فػظ الس ػمع بجرسػو، محتفظا بيا، كال يستطيع الض 
 .(ّ) كارتباطاتو المختمفة التي اكتسبيا في قصتو الطكيمة مع الكممات كاألحداث كالمكاقؼ"

لػػػو، كىػػػك  اتأكيػػػدأكثػػػر األصػػػؿ أف يػػػؤتى فػػػي مكػػػاف الضػػػمير بالضػػػمير ألنػػػو أبػػػيف لممعنػػػى ك إذف ف
ر فػػي مكضػػع يػػؤتى مكػػاف الضػػمير باالسػػـ الظػػاىر كىػػك مػػا يسػػمى اإلظيػػا لكػػف قػػد ؛أخصػػر لمفػػظ

                                      

  .ْْٖص ِالبرىاف في عمـك القرآف، ج( ُ)
 . ّّْص ُ( ركح المعاني، جِ)
 .  ُّٗص ( خصائص التراكيب،ّ)
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عمى خالؼ  فقد عد الزركشي مجمكعة مف األغراض البالغية لمخركج كلو فكائد كثيرة، ،اإلضمار
 (ُ):األصؿ في اإلظيار منيا

  .الت عظيـ -ُ
 كالت حقير. اإلىانةقصد  -ِ
كع في ضمير الس امع -ّ دخاؿ الر   .تربية الميابة كا 
  .تعظيـ األمر -ْ
 .قصد العمكـ -ٓ
 . ستقالؿ الجممةاإلشعار بعمة الحكـ كتأكيد ا -ٔ

 
 الفوا ل ال ي جاء ف يا ا ظيار موضع ا ضمار، وىي عمى النحو ال الي: وق    بعت 

 
 ال ورة ورقم اآل   الفا م  م م ل

 ْالممؾ  َوُهَو َحِسرٌ  ُ
ِ  ًٓ َّٓ َضاَل َٓ َتِزِد افظَّودَِِغ إِ  ِْنكح  َو
َّٓ َتَبوًرا ّ َٓ َتِزِد افظَّودَِِغ إِ  ِٖنكح  َو
َذفَِك َكْػَعُل بِوُدْجِرِمغَ  ْ  ُٖالمرسالت  ـَ

 
َتْغِ َيـَْؼؾِْى إَِفقَْك افَبَِّصُ َخوِشئًو َوُهَو َحِسٌر[ :األكؿ يقكؿ تعالىففي المكضع  رَّ ـَ  ]ُثمَّ اْرِجِع افبََِّصَ 

 .[ْالممؾ:]

( في مكضع (، إذ إف إظيار ضمير الفصؿ )ىكران ( كلـ يقؿ )خاسئان محسك حيث قاؿ: )كىك حسير
اإلضمار لمتأكيد كلمقصر، أم قصر صػفة )حسػير( عميػو، فكأنػو قػاؿ: ينقمػب إليػؾ البصػر خاسػئان 

 محسكران.
 

ًٓ ]كفي المكضع الثاني يقكؿ تعالى:  َّٓ َضاَل َٓ َتِزِد افظَّودَِِغ إِ ثًِرا َو ـَ  [.ِْنكح:] [َوَؿْ  َأَضؾُّوا 

فػػادة اسػػتحقاقيـ الحرمػػاف مػػف عنايػػة اهلل بيػػـ، كذلػػؾ إل( الظػػالميف( كلػػـ يقػػؿ )تػػزدىـحيػػث أظيػػر )
 .العقاب، كىي الظمـ الذم ىك الشرؾتحقكا بيا العذاب ك كبياف العمة التي اس

 
                                      

 . )بتصرؼ( ْٓٗ-ْٖٓص ِالبرىاف في عمـك القرآف، ج (ُ)
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 : اال  فيام:الر ابعالمطمب 
ييعتبر االستفياـ نكعه مف أنكاع اإلنشاء الطمبي، كاألصؿ فيو طمب اإلفياـ كاإلعالـ لتحصيؿ فائدة 

لػو، حيػث يػأتي  يلكػف قػد ييػراد باالسػتفياـ غيػر ىػذا المعنػى األصػم فًيـ؛عممية مجيكلة لدل المسػت
االسػػػػتفياـ كييػػػػراد منػػػػو أغػػػػراضه بالغيػػػػةه ىػػػػي: االسػػػػتبطاء، كالتعجػػػػب، كالتنبيػػػػو، كالكعيػػػػد، كاألمػػػػر، 
كالتقريػػػر، كاإلنكػػػػار: إمػػػػا تكبيخػػػان أك تكػػػػذيبان، كالػػػػتيكـ، كالتحقيػػػر، كالتيكيػػػػؿ، كاالسػػػػتبعاد، كالتػػػػكبيخ 

 (ُ)ان.كالتعجب مع
 كلالستفياـ العديد مف األدكات، يمكف تقسيميا إلى ثالثة أقساـ:

 ما ييستفيـ بو عف الت صكر كالت صديؽ، كأداتو اليمزة فقط. -ُ
 ما ييستفيـ بو عف الت صديؽ فقط، كأداتو حرؼ )ىؿ(. -ِ
، كػػـ، كيػػؼ، -ّ ػػٍف، أم   مػػا ييسػػتفيـ بػػو عػػف الت صػػكر فقػػط، كيشػػمؿ بػػاقي أدكات االسػػتفياـ: مػػا، مى

 أيف، أن ى، متى، أي اف.
مسػػتعمالن أربػػع أدكات فقػػط  فكاصػػؿ جػػزء تبػػارؾ فكجػػدت االسػػتفياـ فػػي خمػػس فكاصػػؿ، كقػػد تتبعػػت

. كالجػػدكؿ التػػالي يبػػيف الفكاصػػؿ التػػي كرد فييػػا سػػتفياـ: اليمػػزة، كىػػؿ، كمػػف، ككيػػؼمػػف أدكات اال
 االستفياـ: 

 
 الغرض ال ورة ورقم اآل   الفا م  م م ل

 النفي ّالممؾ  ِمْن ُؾُطورٍ  َهْل َتَرى ُ
وَن َكؽِرِ  ِ ـَ  التقرير االنكارم ُٖالممؾ  َؾَؽْقَف 
 النفي كاالنكار ِٖالممؾ  َؾَؿْن ُُيُِر افَؽوؾِِريَن ِمْن َظَذاٍب َأفِقمٍ  ّ
 النفي كاالنكار َّالممؾ  َؾَؿْن َيْلتِقُؽْم باَِمٍء َمِعغٍ  ْ
قَِي اَدْوَتى َأَفْقَس َذفَِك بَِؼودٍِر َظَذ َأنْ  ٓ  انكار تقريرم َْالقيامة  ُمْ

 
جاءت اليمزة فييا مقترنة بالنفي، كفائدة ذلؾ التحقيؽ، قاؿ الس يكطي: "كىمزة االستفياـ إذا دخمىػت 

قِرَي اَدرْوَتى [: . فقكلو تعػالى(ِ)عمى النفي أفادت التحقيؽ" درة تقريػر قػ ] َأَفْقَس َذفَِك بَِؼروِدٍر َظرَذ َأْن ُمْ
 .  تعالى عمى إحياء المكتىاهلل

                                      

 .ُُْ -ُّٔ( اإليضاح في عمـك البالغة، الخطيب القزكيني، صُ)
 .ُْْص ُ( اإلتقاف في عمـك القرآف، جِ)



 
 ادلبحث الثاني

 الفىاصل املشتولت على أمساء اهلل احلسىن
 

ىووذتملىرلىىمطلبون:
 

  .المطمب األكؿ: الفكاصؿ المشتممة عمى األسماء المفردة
 .المشتممة عمى األسماء المتجاكرة المطمب الثاني: الفكاصؿ
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 ادلبحث الثاني
  احلسىنالفىاصل املشتولت على أمساء اهلل

 
لقد كردت أسماء اهلل الحسنى في عدة مكاضع في فكاصؿ جزء تبارؾ، كبالنظر إلى ىػذه الفكاصػؿ 

الحػػديث  كػػافنجػػد كركد عػػدد مػػف األسػػماء الحسػػنى بشػػكؿ منفػػرد، كأخػػرل بشػػكؿ متجػػاكر، لػػذا فقػػد 
 عف األسماء الحسنى في مطمبيف عمى النحك التالي:

 
  :ى األ ماء المفر ةالمطمب األول: الفوا ل المش مم  عم

خمسػة أسػماء فػي  فكجدتيابتتبع الفكاصؿ التي كرد فييا اسـ كاحد مف األسماء الحسنى، لقد قمتي 
 ست فكاصؿ.

كالجػػدكؿ التػػالي يبػػيف الفكاصػػؿ التػػي اشػػتممت عمػػى اسػػـ كاحػػد مػػف األسػػماء الحسػػنى مرتبػػةن حسػػب 
 :صحؼترتيب الم

 
 ال ورة ورقم اآل   الفا م  م م ل

ٍء َؿِ يرٌ َوُهَو  ُ لِّ َرْ ـُ  ُالممؾ  َظَذ 
ُ ورِ  ِ ُه َظؾِقٌم بَِذاِت افصُّ  ُّالممؾ  إِكَّ
ٍء َبِصرٌ  ّ ُه بُِؽلِّ َرْ  ُٗالممؾ  إِكَّ
َٓ ُيْمِمُن بِوَّللِ افَعظِقِم  ْ وَن  ـَ  ّّالحاقة  إِّكُه 
 ِٓالحاقة  َؾَسبِّْح بِوْشِم َربَِّك افَعظِقِم  ٓ
و ٔ وَن َؽػَّ ـَ ُه   َُنكح  ًراإِكَّ

 
 ال   ر:

 (ُ)، حيث كرد "إلثبػات صػفة القػدرة"كرد ىذا االسـ الجميؿ في مكضعو كاحدو مف فكاصؿ جزء تبارؾ
بحيث ال يمكف أف يقكـ مقامو اسـ غيره، كالسبب في ذلؾ أف السياؽ الذم كرد فيو يتحدث  هلل 

ألنػػػو قػػػادر عمػػػى كػػػؿ  رابػػػة،كدفػػػع الغ ،يكػػػكف الخػػػتـ بالقػػػدير إلزالػػػة العجػػػبعػػػف مظػػػاىر قػػػدرة اهلل، ف
 . يستطيعو إال القدير الشيء، كأنو ال يقكل عمى ذلؾ ك 

                                      

 . َِّص ّ(انظر ركح المعاني، جُ)
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ٍء َؿِ يٌر[قاؿ تعالى:  لِّ َرْ ـُ    [ُالممؾ:] ]َتَبوَرَك افَِّذي بَِقِ ِه اُدْؾُك َوُهَو َظَذ 
كػؿ  كتختـ )كاهلل عمى كىنا يبدك كاضحان أف اآلية في بداياتيا تشير إلى ممكية السماكات كاألرض،

 ،وفيػػػك متصػػػرؼ فػػػي ممكػػػ ( كفػػػي مناسػػػبة ذلػػػؾ يقػػػكؿ الػػػرازم: "كلمػػػا كػػػاف لػػػو الممػػػؾ،شػػػيء قػػػدير
  (ُ) [ؾؼول واَّلل ظذ ـل رء ؿ ير] فقاؿ: كالتصرؼ مفتقر إلى القدرة،

ألف القرينػػة األكلػى تػػدؿ عمػػى ؛ تكميػػؿ لػذلؾ [وهررو ظررذ ـررل رء ؿرر ير]كقكلػو "كيقػكؿ األلكسػػي: 
عمػػى مقتضػػى إرادتػػو سػػبحانو كمشػػيئتو مػػف غيػػر منػػازع كال مػػدافع، التصػػرؼ التػػاـ فػػي المكجػػكدات 

كمػا يشػػاىد  كلػك اقتصػػر عمػى األكلػػى ألكىػـ أف تصػػرفو تعػالى مقصػػكر عمػى تغييػػر أحػكاؿ الممػػؾ،
كعمػى  ،ادر عمػى التصػرؼفقرنت بالثانية ليػؤذف بأنػو عػز سػمطانو قػ مف تصرؼ المالؾ المجازم،

   (ِ)إيجاد األعياف المتصرؼ فييا" 
كقػد ينصػرؼ الػذىف إلػى أنػو متصػرؼ  كية السماكات كاألرض تشير إلى تصػرؼ المػكلى فييػا،فمم

إلػى  ة المػكلى تتجػاكز السػماكات كاألرضكيشػير إلػى أف قػدر  ،فييا، كالختـ بالقدير يػدفع الػكىـفقط 
لى ك  التصرؼ في كؿ شيء،  القدرة عمى كؿ شيء.ا 

 كف ىنػػاؾ الممػػؾ الػػذم ال قػػدرة لػػو أف يحكػػـ،كقػػد يكػػعراكم يسػػاند ىػػذا الػػرأم فػػي قكلػػو "كاإلمػػاـ الشػػ
   (ّ)فيكضح سبحانو أف هلل الممؾ كلو القدرة" 

فػال غرابػة فػي ىػذا البنػاء  ، كعميو فإف ممكية السماكات كاألرض إيجاد ال يقػكل عميػو إال القػدير
 فضالن عف أف يككف قادران عمى إيجاده.  فمكجده قدير عمى كؿ شيء، الضخـ الشامخ،

 
 العم م:

العمـ نقيض الجيػؿ، كعممػت الشػيء أعممػو، أم عرفتػو، كمنػو ك ، "(ْ)" "كالعمـ إدراؾ الشيء بحقيقتو
  (ٓ)" العالـ، كىي مف صفات اهلل عز كجؿيقاؿ: العميـ كالعالـ ك 

قػػػي لمفػػػظ العمػػػـ ىػػػك ، كالمعنػػػى الحقيكفػػػي الكميػػػات أف العمػػػـ ىػػػك: "معرفػػػة الشػػػيء عمػػػى مػػػا ىػػػك بػػػو 
 كزف العػػالـ بالسػػرائر كالخفيػػات التػػي ال يػػدركيا عمػػـ الخمػػؽ، كجػػاء عمػػى كالعمػػيـ ىػػك" ،(ٔ)" اإلدراؾ

  (ٕ)فعيؿ لممبالغة في كصفو بالعمـ" 

                                      

 .ُِص ُٓ( مفاتيح الغيب،جُ)
 .ٓص ُٔ( ركح المعاني، جِ)
 .ُْٔٗص ْ( تفسير الشعراكم، جّ)
 .ُُْص ِ( مفردات ألفاظ القرآف الكريـ، جْ)
 ، ُْٕص ُِ( لساف العرب جٓ)
 .َُٔ( الكميات، أبك البقاء، صٔ)
 .ُّٓاألسماء كالصفات، أبك بكر بف الحسيف بف عمي البييقي، ص (ٕ)
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حاطة، عمـ بػو قبػؿ أف يكػكف، كبعػد أف  كالعميـ ىك العالـ بكؿ شيء، ظاىره كباطنو، عمـ شمكؿ كا 
 .ال يسبقو جيؿ، كال يعقبو نسياف  كاف، كما إليو سيؤكؿ، كعمـ المكلى

 .  [ِٓطػو:] ] َؿوَل ِظْؾُؿَفو ِظـَْ  َرِّبِّ ِِف ـَِتوٍب ٓ َيِضلُّ َرِّبِّ َوٓ َيـَْسى [ :تعالىقاؿ  -ُ
]َوِظـْررَ ُه َمَػرروتُِح اْفَغْقررِى ٓ  قػػاؿ تعػػالى:كعممػػو كاسػػع يسػػع كػػؿ أفعػػاؿ الخمػػؽ، حركػػاتيـ كسػػكناتيـ  

َّٓ ُهَو َوَيْعَؾُم َمو ِِف اْفَزِّ َواْفَبْحِر وَ 
َْرِض َوٓ َيْعَؾُؿَفو إِ ْٕ َّٓ َيْعَؾُؿَفرو َوٓ َحبَّرٍي ِِف ُطُؾراَمِت ا َمرو َتْسرُؼُط ِمرْن َوَرَؿرٍي إِ

َّٓ ِِف ـَِتوٍب ُمبِغَرْضٍى َوٓ يَ   .   [ٗٓ] األنعاـ: [ ٍ وبٍِس إِ
باألشػػياء تػػابع لألشػػياء كعمػػـ اهلل غيػػر مسػػتفاد مػػف األشػػياء، بػػؿ األشػػياء مسػػتفادة منػػو، كعمػػـ العبػػد 

  (ُ) "كحاصؿ بيا
لتسكف النفكس  كعميو فالمقصد العاـ لكركد ىذا االسـ ىك إسناد العمـ المطمؽ إلى المكلى سبحانو،

 فتسمـ أمرىا لإللو العميـ الذم يحيط عممو بكؿ شيء. كتطمئف إلى قضائو، إلى اإليماف باهلل،
ف حػػكافز كشػػمكؿ العمػػـ كشػػمكؿ التػػدبير حػػافز مػػ المػػدبر لكػػؿ شػػيء، "كبمػػا أنػػو الخػػالؽ لكػػؿ شػػيء،

فػػػراد الػػػرازؽ المػػػنعـ بالعبػػػادة اعترافػػػا  اإليمػػػاف بالخػػػالؽ الكاحػػػد، كالتكجػػػو بالعبػػػادة لممػػػدبر الكاحػػػد، كا 
  (ِ)بالجميؿ" 

كبالتأمؿ فػي السػياقات المختمفػة التػي كرد فييػا ىػذا االسػـ، يتبػيف الدقػة فػي بنػاء الفاصػمة القرآنيػة، 
الغيػػب الػػذم يجيمػػو اإلنسػػاف، فيحتػػاج معػػو لكػػف ىنػػاؾ رابػػط كاحػػد يربطيػػا جميعػػان ىػػك الغيػػب، ذلػػؾ 

فيػػأتي )العمػػيـ( فػػي الفكاصػػؿ المفػػردة ليثبػػت عمػػـ اهلل المطمػػؽ إزاء جيػػؿ  إلػػى عمػػـ يزيػػؿ بػػو جيمػػو،
 اإلنساف فيذعف العبد لمكاله. 

ُ وِر[قاؿ تعالى:  -ِ ُه َظؾِقٌم بَِذاِت افصُّ وا َؿْوَفُؽْم َأِو اْجَفُروا بِِه إِكَّ    [ُّالممؾ:] ]َوَأرِسُّ
كبمػا أف النكايػا محميػا القمػب،  كاهلل عميـ بالنكايا التي انطمقػكا منيػا، فاآلية تشير إلى فعؿ قامكا بو،

ُ وِر[] :فقد ختمت اآليات ُه َظؾِقٌم بَِذاِت افصُّ  إِكَّ
قػاؿ ابػف عطيػة:  كمػا تخفيػو مػف معتقػدات كأسػرار كنكايػا. كذات الصدكر: أم ما تطكيو الصػدكر،

كقػاؿ الػرازم: "المػراد  (ّ)كذلؾ أغمض مػا يكػكف"  مف األسرار كالمعتقدات، ما فييا "ذات الصدكر،
كىػي لككنيػا حالػة فػي  بذات الصدكر الخكاطر القائمة بالقمب كالػدكاعي كالصػكارؼ المكجػكدة فيػو،

  (ْ)القمب منتسبة إليو فكانت ذات الصدكر" 

                                      

 .ٕٖص ُ( المقصد األسنى، جُ)
 .ْٓص ُ( في ظالؿ القرآف، جِ)
 . ِٖٓص ٓ( المحرر الكجيز، جّ)
 .ُِِص ْمفاتيح الغيب، ج( ْ)
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كلـ يمكف إخفاء شػيء عنػو  نجكل،قاؿ الرازم: "فيك كالزجر كالتيديد ألنو إذا كاف عالما بالسر كال
  (ُ)صار المكمؼ لذلؾ مف أعظـ الصكارؼ عف المعاصي" 

َك ُهَو َأْظَؾُم بَِؿْن َضلَّ َظْن َشبِقؾِِه َوُهَو َأْظَؾُم بِوُدْفَتِ يَن[قاؿ تعالى:  -ّ    [ٕالقمـ:] ]إِنَّ َربَّ
كالمقصػكد ىنػا  سػديف كغيػرىـ،تبيف اآلية أف اهلل عالـه بأحكاؿ الخمػؽ مػف المػؤمنيف كالظػالميف كالمف

أم عممػو بمػا  باألحكاؿ ىك ما ىـ عميو مف حاؿ في حاضرىـ، كما سيككنكف عميو في المسػتقبؿ،
 ىـ عميو، كعممو بما سيككنكف عميو.

كفييػا إشػارة إلػى  كبيػاف حػاليـ، كعميو المراد بعمـ اهلل ىنا، العمـ بما سػيككنكف عميػو فػي المسػتقبؿ،
أحكاليـ المستقبمية كما سػيككنكف عميػو، إنمػا ىػك جػزء مػف عمػـ الغيػب الػذم ألف  عمـ اهلل المطمؽ،

)عميـ بػذات الصػدكر( ألنيػـ بعػد لػـ ػال يعممو إال اهلل، مف أجؿ ذلؾ لـ يعبر المكلى عف أحػكاليـ بػ
نما ىك جزء مف الغيب الذم يجيمكنو أنفسيـ. يككنكا قد طككا صدكرىـ عميو كأضمركه،  كا 

 
  :ــر  الب

االسـ الجميؿ في فكاصؿ جزء تبػارؾ فػي مكضػعو كاحػد فقػط، حيػث جػاء مػع )بكػؿ شػيء( كرد ىذا 
 كىك المكضع الكحيد في القرآف كمو عمى ىذا التركيب.

ْْحَُن  قاؿ تعػالى: َّٓ افرَّ وٍت َوَيْؼبِْضَن َمو ُيْؿِسُؽُفنَّ إِ ُه بُِؽرلِّ َرْ ]َأَومَلْ َيَرْوا إَِػ افطَّْرِ َؾْوَؿُفْم َصوؾَّ  [ٍء َبِصررٌ إِكَّ
 .[ُٗالممؾ:]

كىناؾ مف العمماء مف حاكؿ صرؼ مدلكؿ ىذا االسـ عف ظػاىر المفػظ، محػاكالن أف يكنػي بػو عػف 
 البصػير فػي كػالـ العػرب العػالـ بكنػو الشػيء،ر(، قػاؿ أبػك السػعكد فػي تفسػيره: ")العميـ( أك) الخبيػ

ل أف البصػػير بمعنػػى الخبيػػر، ، فػػأبك السػػعكد يػػر (ِ)كمنػػو قػػكليـ: فػػالف بصػػير بالفقػػو"  الخبيػػر بػػو،
 .(ّ)حيث حمؿ معنى البصر عمى العمـ  ككذا يرل األلكسي،

 كقد حمؿ القرطبي البصير عمى معنى الخبيػر، فالبصػير عنػده ىػك العػالـ بخفايػا األمػكر، "كصػؼ
كالبصػػػير فػػػي لغػػػة العػػػرب: العػػػالـ  نفسػػػو بأنػػػو بصػػػير عمػػػى معنػػػى أنػػػو عػػػالـ بخفيػػػات األمػػػكر، اهلل

 . (ْ)بو"  الخبير بالشيء
ككػذا يختمػؼ عػف الخبيػر، كلػك صػح تػػرادؼ  ،لكػف الصػحيح أف اسػـ )البصػير( يختمػؼ عػف العمػػيـ

، فكيػؼ إذف كقػد اخػتص كػؿ اسػـ بمػا يناسػبو رللصح أف يقع االسـ في مكضع أخ ىذه األسماء،
 في نسج بنائي محكـ كدقيؽ.

                                      

 .َِٖص ِ، جمفاتيح الغيب( ُ)
 .ِْٔص ُ( إرشاد العقؿ السميـ، جِ)
 .ِِٓص ُ(انظر: ركح المعاني، جّ)
 .ْٕٓص ُ(الجامع ألحكاـ القرآف، جْ)
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لى بػدكف جارحػة، حػؽ المػك فالبصير ىػك ذك اإلبصػار، اإلبصػار الػذم يتعمػؽ بالرؤيػة، كلكنيػا فػي 
: رأيتػػػو، كمػػػف أسػػػماء اهلل تعػػػالى البصػػػير، كىػػػك الػػػذم يشػػػاىد جػػػاء فػػػي المسػػػاف: "أبصػػػرت الشػػػيء

ـِرري َمَعُؽرراَم َأْشررَؿُع  :، قػػاؿ تعػػالى(ُ)" كميػػا، ظاىرىػػا كخافييػػا بغيػػر جارحػػةاألشػػياء  وَؾررو إِكَّ َٓ ََتَ ]َؿرروَل 

ؤيػة تميػؽ بذاتػو العميػة، كمػف المالحػظ أف يرل كيشاىد مشػاىدة كر  فالمكلى .  [ْٔطو:] َوَأَرى[
نما كرد مع الفعػؿ المضػارع، ذاؾ ألف الفعػؿ المضػارع  )البصير( لـ يرد مع الفعؿ الماضي قط، كا 

الػػذم يناسػػبو )البصػػير( الػذم يبصػػر السػػمكؾ كيشػاىده، فػػإذا مػػا صػػار  يشػير إلػػى الػػزمف الحاضػر،
 مػػػا يبصػػػر، فػػػال يصػػػح اسػػػتخداـ مػػػا يشػػػاىد كال ةفمػػػيس ثمػػػ الفعػػػؿ فػػػي الماضػػػي انقطػػػع السػػػمكؾ،

 )البصير( عندىا، كىذا ىك الذم عميو النظـ القرآني الفريد.
اقتػرف بػو فػي ختميػا  يرد مفردا في خػتـ آيػة إال إذا كخالصة القكؿ في ىذا األمر أف )البصير( ال

 ما يمكف أف يشاىد كيرل ليناسب اسمو تعالى )البصير(.
ة الطيػػر حػػػيف االسػػػـ، نجػػد أف اآليػػة تتحػػدث عػػػف حركػػكبػػالنظر فػػي المكضػػع الػػػذم كرد فيػػو ىػػذا 

كىػي حركػة مشػاىدة مرئيػة ال يناسػبيا إال )البصػير(، الػذم  ،تىصيؼ  أجنحتيا مرة، كتقبضػيا أخػرل
نما يبصر كؿ شيء فييا. فكؿ شيء فييا مكشكؼ لجاللػو  ليس فقط يبصر الطير كما تقكـ بو، كا 

 يبصره بما يميؽ بذاتو العمية.
ناسب الخػتـ بالبصػير، كىػك حػث ليػـ عمػى تفعيػؿ حاسػة  (أكلـ يركا)ة بفعؿ الرؤية كلما بدأت اآلي

 نحيا ليـ البصير سبحانو كتعالى. تمؾ الحاسة التي م المشاىدة،بالبصر في مظاىر الككف 
 

 :  العظ م
اسـ لممكلى كرد مفردان ختمان في مكضعيف مف جزء تبارؾ. "كعظـ الشيء أصمو كبر ىك )العظيـ( 
  (،ِ)ف أك معقػػكالن عينػػان كػػاف أك معنػػى"فػػأجرم مجػػراه محسكسػػان كػػا اسػػتعير لكػػؿ كبيػػر، عظمػػو، ثػػـ

"كالعظيـ في صفة اهلل تعػالى يفيػد عظػـ الشػأف كالسػمطاف، كلػيس المػراد بػو كصػفو بعظػـ األجػزاء، 
(، فيػػػػك عظػػػػيـ ألف النفػػػػكس تيمػػػػأل ميابػػػػة كجػػػػالال كخشػػػػية، ّألف ذلػػػػؾ مػػػػف صػػػػفات المخمػػػػكقيف" )

 كقدرتو.  اد تتضاءؿ أماـ عظمتو، كتقؼ العقكؿ حائرة أماـ خمؽ اهللكاألركاح كاألجس
َٓ ُيْمِمُن بِوَّللَِّ اْفَعظِقِم[ قاؿ تعالى: -ُ وَن  ـَ ُه   [ّّ]الحاقة : ]إِكَّ
َك اْفَعظِقِم[كقاؿ تعالى:  -ِ  [.ِٓ]الحاقة : ]َؾَسبِّْح بِوْشِم َربِّ

                                      

 .ّٗص ِ( لساف العرب، جُ)
 .َُّص ِ( مفردات ألفاظ القرآف الكريـ، جِ)
 .ْٔ، أحمد بف ميد أبك العباس الحمي،  ص(المقاـ األسنى في تفسير أسماء اهلل الحسنىّ)
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ف ىػػذا االسػػـ كرد فػػي مكضػػػع كمػػف خػػالؿ تتبػػع )العظػػيـ( فػػي مكضػػعىي كركده، يمكػػف مالحظػػة أ
رَك اْفَعظِرقِم[)ربؾ( في آيةو فييا أمره كاضحه بالتسبيح،   كصفان لمرب كالمعنػى  ،]َؾَسبِّْح بِوْشرِم َربِّ

فسػػبح باسػػـ ربػػؾ العظػػيـ الػػذم بانػػت عظمتػػو فػػي كػػؿ شػػيء خمقػػو، فكػػؿ مخمػػكؽ يػػدؿ عمػػى عظمػػة 
بداعػػو ليػػك إلػػو عظػػيـ، أعظػػ ٍمقيػػو كا  ف إليػػان ىػػذا خى ـ مػػف أف يتصػػكر عظمتػػو إنسػػاف، كائنػػان المػػكلى، كا 

 مىف كاف ىذا اإلنساف. 
 

َٓ ُيْمِمُن بِوَّللَِّ اْفَعظِقِم[ ككذلؾ المكضع الثاني وَن  ـَ ُه   [.ّّ]الحاقة : ]إِكَّ
 العظيـ ىنػػػا إيمػػػاء إلػػػى مناسػػػبة عظػػػـ: "ككصػػػؼ اهلل بػػػبػػػف عاشػػػكر فػػػي تفسػػػير اآليػػػة السػػػابقةقػػػاؿ ا

 .(ُ)" بعظيـ فكاف جزاء كفاقا نب كفراناالعذاب لمذنب، إذ كاف الذ
كىناؾ  مفتكح لتخيؿ كؿ أشكاؿ العظمة التي يستطيع العقؿ البشرم أف يتخيميا. إف العظيـ إطالؽه 

كالفػرؽ الزمخشػرم: "فػال يسػتقيـ السػياؽ بإبػداليما، قػاؿ  ،بيف )الكبير( ك)العظػيـ(كاضح جمي فرؽه 
 فكػأف العظػيـ فػكؽ الكبيػر، قػيض الصػغير،الكبيػر نكالكبير أف العظيـ نقيض الحقير ك بيف العظيـ 

كالعظيـ فكؽ الكبيػر اإلماـ أبك البقاء في )الكميات(: " ، ككذا يرل(ِ)" كما أف الحقير دكف الصغير
ألف العظػػيـ ال يكػػكف حقيػػران لككنيمػػا ضػػداف، كالكبيػػر قػػد يكػػكف حقيػػران كمػػا أف الصػػغير قػػد يكػػكف 

 .(ّ)مى القرب كالعمي يدؿ عمى البعد "دؿ ععظيمان، إذ ليس كؿ منيما ضد لسخر، كالعظيـ ي
كجكىر األمر أف العظيـ يشمؿ الكبير كزيادة، "فكػأف الكبيػر يرجػع إلػى كمػاؿ الػذات، كالجميػؿ إلػى 

 .(ْ)كماؿ الصفات، كالعظيـ يرجع إلى كماؿ الذات كالصفات" 
يـ فػػي ذاتػػو، أف العظػػيـ اسػػـ يشػػمؿ فػػي معنػػاه الكبيػػر كالجميػػؿ معػػان، كىػػك عظػػكؿ: كعميػػو يمكػػف القػػ

بحيث يستعظمو غيره، فتبير العقكؿ عظمتو، كتعجز األبصار مظاىر قدرتو. مػف أجػؿ ذلػؾ كػاف 
اجعمكىػا فػي ) :األمر بالتسبيح بالعظيـ، فكانت ىذه اآلية تسػبيحان لممػؤمنيف فػي ركػكعيـ، لقكلػو 

 .(ٓ) (رككعكـ 
 

                                      

 .ِِٗص ُٓ(التحرير كالتنكير، جُ)
 .ِْص ُ(الكشاؼ، جِ)
 .ُّٔ(الكميات، صّ)
 .ُُٔص ُ(المقصد األسنى، جْ)
 .ّْٕص ُ(المستدرؾ عمى الصحيحيف، جٓ)



 025 

 :الغفار
، كالغػػػافر كالغفػػػكر (ُ)يػػػة كالسػػػتر : التغطاالسػػػـ الجميػػػؿ مشػػػتؽ مػػػف الفعػػػؿ غفػػػر، "كالغفػػػر ىػػػذا

كالغفار: ىك الذم يستر ذنكب عبػاده فيغفرىػا، كال يعاقػب العبػد عمييػا، "كالمغفػرة صػيانة العبػد 
: ىػػك إلبػػاس الشػػيء مػػا يصػػكنو مػػف عقػػاب، بالتجػػاكز عػػف ذنكبػػو، كالغفػػرعمػػا اسػػتحقو مػػف ال

 .(ِ)الدنس" 
ُؽْم ، قاؿ تعالى: كقد كرد ىذا االسـ في مكضعو كاحد في فكاصؿ جزء تبارؾ ًُ اْشَتْغِػُروا َربَّ ]َؾُؼْؾ

وًرا[ وَن َؽػَّ ـَ ُه    [َُ] نكح: إِكَّ
كالغفار مف أبنية المبالغة، عمػى كزف فٌعػاؿ، التػي تػدؿ عمػى أف صػاحبيا قػاـ بالفعػؿ مػرة بعػد مػرة، 
 ككقتػػان بعػػد كقػػت، جػػاء فػػي كتػػب المغػػة أنػػو "إذا فعػػؿ الفعػػؿ كقتػػان بعػػد كقػػت قيػػؿ فعػػاؿ مثػػؿ: عػػالـ

  .(ّ)كصٌبار" 
كعميو فالغفار الذم يغفر لمف يذنب مرة بعػد مػرة، يػذنب العبػد فيغفػر، ثػـ يعػكد إلػى الػذنب فيغفػر، 

كالشػػرؾ كالطغيػػػاف، كىػػي مظيػػر مػػػف مظػػاىر القػػػدرة ( تػػأتي عػػػادة مػػع الػػذنكب العظيمػػػة، ك)غفػػار
غفػار أكثػر بالغػة كمف المعمكـ أف الزيادة في المبنى تؤدم إلػى الزيػادة فػي المعنػى، فػإف  لممكلى،

مػف جيػة ؾ ألنيا تشمؿ كثرة المغفرة مػف جيػة لمػذنكب الكثيػرة، ك لكمناسبة في سياقيا مف غفكر، ذ
 عظيمة خطيرة.ثانية مف حيث ككف الذنكب 

"ألف الغافر يدؿ عمى أصؿ المغفػرة فقػط، كالغفػكر يػدؿ عمػى كثػرة المغفػرة  يقكؿ أبك حامد الغزالي:
ى إف مػػػف ال يغفػػػر إال نكعػػػان كاحػػػدان مػػػف الػػػذنكب، قػػػد ال يقػػػاؿ لػػػو باإلضػػػافة إلػػػى كثػػػرة الػػػذنكب، حتػػػ

حتى إف مػف  كثرة عمى سبيؿ التكرار، أم يغفر الذنكب مرة بعد أخرل،الغفكر، كالغفار يشير إلى 
  .(ْ)كال يغفر لمعائد إلى الذنب مرة بعد أخرل، لـ يستحؽ اسـ الغفار" ،يغفر جميع الذنكب أكؿ مرة

                                      

 .ْٔص ُُ( لساف العرب، جُ)
 .ٔٔٔ(الكميات، صِ)
 .ّٔ( الفركؽ المغكية، أبك ىالؿ العسكرم، صّ)
 .ُْ( المقصد األسنى، صْ)
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  :وا ل المش مم  عمى األ ماء الم جاورةالمطمب الثاني: الف
بتتبػػػع الفكاصػػػؿ التػػػي اشػػػتممت عمػػػى األسػػػماء الحسػػػنى المتجػػػاكرة، فكجػػػدتي أنيػػػا أربعػػػة مػػػت لقػػػد ق

 فكاصؿ.
، مرتبػةن حسػب ترتيػب كالجدكؿ التالي يبيف الفكاصؿ التي اشتممت عمى األسماء الحسنى المتجاكرة

 :المصحؼ
 

 ال ورة ورقم اآل   الفا م  م م ل
 ِالممؾ  َوُهَو افَعِزيُز افَغُػوُر  ُ
َٓ َيْعَؾُم َمْن َخَؾَق َوُهَو افؾَّطِقُف اخَلبُِر  ِ  ُْالممؾ  َأ
 َِالمزمؿ  إِنَّ اَّللَ َؽُػوٌر َرِحقٌم  ّ
وَن َظؾِقاًم َحؽِقاًم  ْ ـَ  َّاإلنساف  إِنَّ اَّللَ 
 
 الغفور: العز ز

]افَّررِذي َخَؾررَق  فكاصػػؿ جػػزء تبػػارؾ، قػػاؿ تعػػالى: كرد )العزيػػز( مػػع )الغفػػكر( فػػي مكضػػعو كاحػػد فػػي

ُؽْم َأْحَسُن َظَؿاًل َوُهَو افَعِزيُز افَغُػوُر[ ْم َأيُّ ـُ  [  ِ] الممؾ: اَدْوَت َواََلَقوَة فَِقْبُؾَو
كىػػذا التجػػاكر يخضػػع لمنسػػؽ العػػاـ الػػذم يػػرد فيػػو، فػػػ)العزيز( اسػػـ يػػدؿ عمػػى القػػكة كالقػػدرة كالغمبػػة 

ىـ معو متكىـ ما ال يميؽ مف معػاني القسػكة، فيػأتي )الغفػكر( ليػدفعا ىػذا الػكىـ، كالقير، بما قد يتك 
كيشػػيرا إلػػى أف ىػػذا اإللػػو العظػػيـ عمػػى عزتػػو كغمبتػػو كقيػػره الظػػالميف إال أنػػو كثيػػر المغفػػرة لعبػػاده، 

ره ليىدفع تجاك  يتكبكف إليو، كيستغفركنو فيغفر ليـ. ثـ يأتي )العزيز(فيقرب العباد مف خالقيـ، مما 
كىمان آخر، أنو ربما تكىـ أنو إنما يغفر عف عجز كضعؼ، فيأتي )العزيز( ليدفع ىذا الكىـ كيبيف 
إنو إف غفر فإنو يغفر عف عزة كغمبة ال عف ضعؼ كعجز، فيك عزيز أكال ثـ غفكر لمف استحؽ 

 المغفرة.
، الظػالمكف إف تجػاكر االسػميف يشػير إلػى مخاطبػة نػكعيف مػف البشػر، بمػا يميػؽ بكػؿ منيمػافككذا 

الػػذيف يناسػػبيـ )العزيػػز( كمػػا فيػػو مػػف معػػاني الغمبػػة كالقيػػر كاالنتقػػاـ، كالنػػكع اآلخػػر ىػػـ المؤمنػػكف 
 الذيف يناسبيـ )الغفكر(، كما فيو مف معاني الرحمة كالمغفرة. 

ار عػػف عػػزة كمقػػدرة ال عػػف لمكصػػؼ بالغفػػار، أم الغفػػ ككصػػؼ العزيػػز تمييػػده قػػاؿ ابػػف عاشػػكر: "
 .(ُ)" عجز كممؽ

                                      

 .ِٓٓص ُِ( التحرير كالتنكير، جُ)
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ما مناسبة ختـ اآلية بيذيف االسميف الجميميف، كعمى ىذا الترتيب، فيي أنػو سػبحانو لمػا ذكػر أنػو أ
خمؽ المكت كخمؽ الحياة، كىما أمراف ال يقكل عمى إيجادىما إال )عزيز(، فمما قػدـ المػكت ناسػب 

تعػالى:  أف يقدـ العزيز، ألف المكت فيو قير كغمبو، كالعزيز يناسػبو فػي المعنػى، كحػيف ذكػر قكلػو
 )الغفكر(. و( ناسب)ليبمككـ أيكـ أحسف عمال

ثػػػـ أمكاتػػػان  "كالمعنػػػى أنػػػو خمػػػؽ المػػػكت كالحيػػػاة ليكػػػكف مػػػنكـ أحيػػػاءه يعممػػػكف الصػػػالحات كالسػػػيئات،
 .(ُ)يخمصكف إلى يـك الجزاء فيجزكف عمى أعماليـ بما يناسبيا" 

مػف ال يغفػر إال نكعػان كاحػدان  فالغفكر يدؿ عمى كثرة المغفرة باإلضػافة إلػى كثػرة الػذنكب، حتػى إف"
  .(ِ)مف الذنكب، قد ال يقاؿ لو غفكر" 

فيػك إذف  -كثػرة غفػراف الػذنكب كتنػكع الػذنكب المغفػكرة- فإذا كػاف الغفػكر يػدؿ عمػى الكثػرة كالتنػكع
تشػػػير إلػػػى كثػػػرة الػػػذنكب  [فقبؾررروـم أيؽرررم أحسرررن ظؿرررال ] :قكلػػػوذلػػػؾ أف ، ىنػػػا مناسػػػب لمسػػػياؽ

 كتنكعيا.
 

 :المط ف الخب ر
كرد ىػػػذاف االسػػػماف الجمػػػيالف متجػػػاكريف فػػػي مكضػػػع كاحػػػد فػػػي فكاصػػػؿ جػػػزء تبػػػارؾ، كىػػػك قكلػػػو 

َٓ َيْعَؾُم َمْن َخَؾَق َوُهَو افؾَّطِقُف اخَلبُِر[تعالى  [  ُْ] الممؾ:  ]َأ
 كالمطيؼ يحتمؿ معنييف، بيما نفسر كركده مفردان كمتجاكران.

كخػػؼ ضػػد ثقػػؿ ككثػػؼ، فيػػك إذف صػػفة مػػف  أم دؽالمعنػػى األكؿ: أنػػو مػػف لىطيػػؼ بضػػـ الطػػاء، "
صفات ذات اهلل تعالى، كىػي صػفة تنزييػو عػف إحاطػة العقػكؿ بماىيتػو، أك إحاطػة الحػكاس بذاتػو 

يػػػػؼ بكصػػػػؼ كصػػػفاتو، كىػػػػك الػػػػذم ينبغػػػػي التفسػػػػير بػػػػو فػػػػي كػػػؿ مكضػػػػع اقتػػػػرف فيػػػػو كصػػػػؼ المط
  .(ّ)الخبير"

كاحتفػػػى، فيػػػك إذف مػػػف أمثمػػػة أكػػػـر أنػػػو مػػػف لطىػػػؼ بفػػػتح الطػػػاء "بمعنػػػى رفػػػؽ ك  لثػػػاني:كالمعنػػػى ا
تقػاف صػنعو فػي ذلػؾ، ككثػرة  المبالغة، يدؿ عمػى كصػفو تعػالى بػالرفؽ كاإلحسػاف إلػى مخمكقاتػو، كا 
فعمو ذلؾ يدؿ عمى صفة مف صفات األفعاؿ، كعمػى ىػذا المعنػى حممػو سػائر المفسػريف كالمبينػيف 

ب فػي كػؿ مكضػع جػاء كىػذا المعنػى ىػك المناسػ، المطيؼ في عداد األسماء الحسػنى لمعنى اسمو
 .فيو كصفو تعالى بو مفردان 

                                      

 .ُٖٗص ُٓ( التحرير كالتنكير، جُ)
 .ُْ( المقصد األسنى، صِ)
 .ٔٔص ٓ( التحرير كالتنكير، جّ)
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بُِر[ؿول تعوػ    [. ُْ] الممؾ: ]َأٓ َيْعَؾُم َمْن َخَؾَق َوُهَو افؾَّطِقُف اخْلَ
كبػػالنظر فػػي اآليػػة السػػابقة نجػػد أف )المطيػػؼ( جػػاء فييػػا مػػف المطػػؼ كىػػك الدقػػة كالخفػػة، إذ إنيػػا 

وا َؿْوَفُؽْم أَ  مسبكقة بقكلو تعػالى: رُ وِر[]َوَأرِسُّ ُه َظؾِقٌم بَِذاِت افصُّ . فػإنيـ إف [ُّ]الممػؾ: ِو اْجَفُروا بِِه إِكَّ
أسركا أك جيركا فػإف ذلػؾ سػكاء، ألنػو يعمػـ خمقػو، كأسػرار عبػاده ميمػا دقػت كخفيػت، كألنػو لطيػؼ 

المطيؼ أم الذم يعمـ ما بثو فػي القمػكب ألنػو يصػؿ مع لطؼ المكلى "فدقة السر كخفائو تتناسب 
، كالخبيػر أم بػالل العمػـ بػالظكاىر كالبػكاطف فكيػؼ يخفػى بأضػدادىا فكيػؼ بغيػر ذلػؾ األشياء إلى

  .(ُ)عميو شيء مف األشياء" 
  

 :الغفور الرح م
العبػػد كالغفػػراف كالمغفػرة ىػك أف يصػكف ر عمػػى الػذنكب، فػال يعاقػب عمييػا ")الغفػكر( ىػك الػذم يسػت
را ذنػكب عبػاده المػؤمنيف بػالعفك ليػـ عػف : "غفكرا يعني سات، قاؿ الطبرم(ِ)" مف أف يمسو العذاب

 .(ّ)العقكبة عمييا" 
فضػاؿ، "كأما )الػرحيـ( فيػك المػنعـ المتفضػؿ عمػى عبػاده،  ذا كصػؼ ألنيػا مػف المػكلى إحسػاف كا  كا 

"إذ المغفػرة سػتر الػذنكب  ، أك كمػا يقػكؿ العىينػي:(ْ)" المجػردالبارم بيا فميس يراد بيا إال اإلحساف 
 . (ٓ)الخيرات"  كمحكىا، كالرحمة إيصاؿ

كرحمة اهلل متنكعة متعددة، منيا كشؼ الضر، كمنيا الغيث، كخالصة األمر أف كؿ أشكاؿ الػنعـ 
ٍّ  :اهلل سبحانو كتعالى،  قاؿ تعػالى كأنكاعيا تعتبر مف رحمة ُِ َشرْػـَو َمرو ِهِرْم ِمرْن  ـَ ـَوُهْم َو ]َوَفْو َرِْحْ

وا ِِف ُضْغَقوَِّنِْم َيْعَؿُفوَن [  [.ٕٓلمؤمنكف:]ا َفَؾجُّ
وَن اإلكسون َؿُتروراً  :كقػاؿ تعػالى  ـَ ْكَػوِق َو ِ ْٕ َْمَسْؽُتْم َخْشَقَي ا َٕ ِي َرِّبِّ إِذًا     [ ]ُؿْل َفْو َأْكُتْم ََتْؾُِؽوَن َخَزائَِن َرْْحَ

 [.ََُ] اإلسراء:
يبعػث كحيف يرد ىذا التجاكر الجميؿ المؤنس بيف ىذيف االسميف الجميميف، )الغفكر الػرحيـ(، فإنػو 

في النفس شعكران بالطمأنينة، كيزرع في القمب أنسان كارتياحان، ألف اجتماعيما نعمػة مػف أجػؿ الػنعـ 
 التي يطمبيا العبد كيرجكىا في دنياه كآخرتو.

                                      

 .ٕٓص ٖ( نظـ الدرر، جُ)
 .ُٓٓص ِ( مفردات ألفاظ القرآف الكريـ، جِ)
 .ِّٗص ْ(  جامع البياف، جّ)
 .ُّٗص ُالكريـ، ج(  مفردات ألفاظ القرآف ْ)
 .ِِٗص ِِ(  عمدة القارم في شرح صحيح البخارم، جٓ)
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مكضػعان فػي فكاصػؿ القػرآف الكػريـ، كىػك أعمػى تجػاكر  ِِمتجػاكريف فػي  افاالسػم افكلقد كرد ىذ
رآف الكػريـ عمػى اإلطػالؽ؛ فػإذا عممنػا ذلػؾ أدركنػا كػـ ىػي بيف اسميف مػف أسػمائو الحسػنى فػي القػ

رحمػػة المػػكلى كمغفرتػػو، كأنػػو إلػػو رحػػيـ غفػػكر، مػػا خمػػؽ العبػػاد إال ليػػرحميـ، كمػػا أذنبػػكا إال ليغفػػر 
 .(ُ)يغفر ليـ( فبقكـ يخطئكف  ئكف ألتى اهلللك أنكـ ال تخط: )ليـ، لقكلو 

حان عنػد التأمػؿ ذلػؾ أننػا نحتػاج إلػى مغفػرة اهلل،   إف األمر يبػدك كاضػكلكف ما سر اقتراف االسميف
كنحتاج أيضا إلى رحمتو، كال يمكف االستغناء بكاحدة عف أخرل. ىب أنو سبحانو غفر لنػا ذنكبنػا 

كىب أنػو   كميا، كلـ يعاقبنا عمييا، أفال نحتاج إلى رحمة منو في حياتنا، لنتمكف مف البقاء أحياء
كمػف    كتجػاكز الصػراطتاج إلى رحمتو في كقفة المحشر ال نحغفر لنا في آخرتنا كؿ الذنكب، أف

   ككػذلؾ األمػر لػك أفػرد الرحمػة فقػط، فمػك رحمنػا  لمعبد دخػكؿ الجنػة لػكال رحمػة ربػو أيف يمكف
بنا، فماذا تكػكف رحمتػو ثـ حاسبنا يـك القيامة عمى ذنك  كعطاياه،في الدنيا، كأغدؽ عمينا كؿ نعمو 

    قد نفعتنا
يغفر، ثـ يرحـ، فػإذا كانػت المغفػرة منػو بسػبب اسػتغفارنا، ثػـ ألنػو   لنعمة إذف أنومف تماـ اإف 

، تفضػالن منػو ف فػي ذاتػو، رحػيـ بعبػادهغفكر، فالرحمة منو لغير سبب منا، كال تككف إال ألنػو رحمػ
قػػد قػػرف بينيمػػا فػػي   لتجاكرىمػػا بشػػكؿ عػػاـ خػػارج الػػنص القرآنػػي، ألف النبػػي ة. كىػػذا تعميػػؿكمن ػػ
أنػو قػاؿ   اهلل بف عمرك عف أبي بكر الصديؽ ث الشريؼ الذم أخرجو البخارم: عف عبدالحدي

: قػؿ الميػـ إنػي ظممػت نفسػي ظممػان كثيػران، أدعك بو في صػالتي، قػاؿ دعاءن عممني :  لرسكؿ اهلل
 .(ِ) كال يغفر الذنكب إال أنت فاغفر لي مغفرة مف عندؾ، كارحمني إنؾ أنت الغفكر الرحيـ

 ا التجاكر في مكضعو كاحد في فكاصؿ جزء تبارؾ، قاؿ تعالى:كقد كرد ىذ
ْقِل َوكِْصَػُه َوُثُؾثَُه َوَضوئَِػٌي ِمَن افَِّذيَن َمعَ  ْقَل ]إِنَّ َربََّك َيْعَؾُم َأكََّك َتُؼوُم َأْدَكى ِمْن ُثُؾَثِي افؾَّ ُر افؾَّ َك َواَّللُ ُيَؼ ِّ

ُصوُه َؾتَو َ ِمَن افُؼْرَآِن َظؾَِم َأْن َشقَُؽوُن ِمـُْؽْم َمْرََض َوَآَخُروَن َوافـََّفوَر َظؾَِم َأْن َفْن ُُتْ َب َظَؾقُْؽْم َؾوْؿَرُءوا َمو َتقَْسَّ

َ مِ  ُبوَن ِِف إَْرِض َيْبَتُغوَن ِمْن َؾْضِل اَّللِ َوَآَخُروَن ُيَؼوتُِؾوَن ِِف َشبِقِل اَّللِ َؾوْؿَرُءوا َمو َتقَْسَّ ـُْه َوَأؿِقُؿوا َيْْضِ

اَل  َْكُػِسُؽْم ِمْن َخْرٍ َِتُِ وُه ِظـَْ  اَّللِافصَّ ِٕ ُموا  وَة َوَأْؿِرُضوا اَّللَ َؿْرًضو َحَسـًو َوَمو ُتَؼ ِّ ـَ ا َة َوَآُتوا افزَّ  ُهَو َخْرً

  [َِ]المزمؿ: َوَأْظَظَم َأْجًرا َواْشتَْغِػُروا اَّللَ إِنَّ اَّللَ َؽُػوٌر َرِحقٌم[
 

                                      

 .ِْٕص ْ(  المستدرؾ، جُ)
 .ِّٔٔحديث رقـ  ِٕص ٖ(  صحيح البخارم، كتاب الدعكات، باب الدعاء في الصالة ج ِ)
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 تـ بيذيف االسميف متجاكريف مف خالؿ عدة كجكه:كيمكف بياف كجو المناسبة في الخ
 

 الوجو األول: المنا ب  المفظ  : 
كذلؾ حيث تشتمؿ اآلية عمى األمر باالستغفار، كالحث عميو، فجاء الخػتـ )غفػكر رحػيـ( ليناسػب 
( إشارة إلى أف الذنكب  الدعكة إلى االستغفار، كالحث عميو، كقد أيٌكدت الفاصمة بحرؼ التككيد )إف 

يمػػػا عظمػػػت فػػػإف اهلل سػػػيغفرىا إذا اسػػػتغفر صػػػاحبيا، كأقمػػػع عػػػف ذنبػػػو. كػػػأف الػػػذنكب لمػػػا كانػػػت م
 الغفكر الرحيـ.  ىك عظيمة، خيؼ مع عظمتيا أال تغفر، فأكد المكلى ذلؾ بأنو

 
  :المنا ب  المعنو   الوجو الثاني:

 كمػػان آخػػر، إمػػا دفعػػان كنعنػػي فػػي ىػػذا الكجػػو أف ىنػػاؾ أمػػران فػػي اآليػػة كػػاف كاجبػػان، ثػػـ جعػػؿ اهلل لػػو ح
 لمحرج، أك بسبب اضطرار، أك غير ذلؾ مف األسباب.

كبالتأمؿ في اآلية نجد أنو تعالى قد ذكػر ثالثػة أعػذار: المػرض، كالضػرب فػي األرض لمتجػارة أك 
لمجياد في سبيؿ اهلل، كقد كاف قياـ الميؿ كاجبان، ثـ نيسخ بيذه اآلية، فأصبح مستحبان كلػك بػركعتيف 

أف رخصةن أحدثيا المػكلى لعبػاده، فتػأتي الفاصػمة مشػتممة عمػى  ىنا يتبيفك  ،مف الميؿ في أم جزءو 
ىذيف االسميف )الغفكر الرحيـ( لتبيف رحمة اهلل بيـ، كأنو سػبحانو غفػكر لمػا قػدمكا قبػؿ التػرخص، 

 رحيما بيـ حيف خفؼ عنيـ.
 

 العم م الحك م:
مػػا اسػػـ )الحكػػيـ( فقػػد جػػاء فػػي لسػػاف المطمػػب السػػابؽ، أمعنػػى اسػػـ )العمػػيـ( فػػي  سػػبؽ أف بينػػت
الحكػػيـ ذك الحكمػػة، كالحكمػػة عبػػارة عػػف معرفػػة أفضػػؿ األشػػياء، ألفضػػؿ العمػػكـ. كأف العػػرب أف: "

فاعؿ، كفيو أيضػان أف الحكػيـ  اكـ، كىك القاضي، كىك فعيؿ بمعنىالحكـ كالحكيـ، ىما بمعنى الح
 .(ُ)المتقف لألمكر، أحكـ األمر: أتقنو" 

ْؽَؿرَي َأِن   كحكمة البشر كما فػي قكلػو تعػالىمطمقة، ليست   كحكمة المكلى ] ََفَؼرْ  آَتْقـَرو ُفْؼراَمَن اَْلِ

َػَر َؾنِنَّ اَّللََّ َؽـِيٌّ َْحِقٌ  [ ـَ اَم َيْشُؽُر فِـَْػِسِه َوَمْن   [. ُِ]لقماف: اْصُؽْر َّللَِِّ َوَمْن َيْشُؽْر َؾنِكَّ
اف معرفػػة يجادىػػا عمػػى غايػػة اإلحكػػاـ، كمػػف اإلنسػػالحكمػػة مػػف اهلل تعػػالى معرفػػة األشػػياء كا  ألف "

  .(ِ)" المكجكدات كفعؿ الخيرات

                                      

 .ُٖٔص ْ( لساف العرب، جُ)
 .ِِٓص ُ( مفردات ألفاظ القرآف الكريـ، جِ)
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: أكليمػا: القضػاء، كثانييمػا: اإلتقػاف، فيػك سػبحانو حكػيـ يقضػي كىنا يتضح لنا معنياف مما سػبؽ
 .كىك حكيـ ألنو أتقف كؿ شيء خمقو بيف الخالئؽ كيحكـ بينيـ،

لَّ َرْ : قاؿ تعالى ـُ  [. ٕ] السجدة: ٍء َخَؾَؼُه َوَبَ َأ َخْؾَق اإلكسون ِمْن ضٍِغ [] افَِّذي َأْحَسَن 
كالحكػػيـ ىػػك العػػادؿ فػػي التقػػدير، المحسػػف فػػي التػػدبير، ذك الحكمػػة البالغػػة الػػذم يضػػع كػػؿ شػػيء 

 . (ُ)مكضعو بحسب المصمحة " 
َْرِض َومَلْ َيتَِّخْذ َوَف اً قاؿ تعػالى:  ْٕ اَمَواِت َوا رلَّ  ] افَِّذي َفُه ُمْؾُك افسَّ ـُ يرٌك ِِف اْدُْؾرِك َوَخَؾرَق  َومَلْ َيُؽْن َفرُه َذِ

َرُه َتْؼِ يرًا [ ٍء َؾَؼ َّ  [. ِ]الفرقاف: َرْ
ىػػػك المحكػػػـ لخمػػػؽ األشػػػياء، صػػػرؼ عػػػف مفعػػػؿ إلػػػى فعيػػػؿ، كمعنػػػى كقػػػاؿ البييقػػػي، أف الحكػػػيـ: "

 . (ِ)اإلحكاـ لخمؽ األشياء، إنما ينصرؼ إلى إتقاف التدبير فييا، كحسف التقدير ليا 
 )العميـ الحكيـ( كعمى ىذا الترتيب في مكضعو كاحد في فكاصؿ جزء تبارؾ،كقد كرد ىذا التجاكر

وَن َظؾِقاًم َحؽِقاًم[: كىك قكلو تعالى ـَ َّٓ َأْن َيَشوَء اَّللُ إِنَّ اَّللَ   [  َّ]اإلنساف: ]َوَمو َتَشوُءوَن إِ
مػػـ فػػي الحكمػػة لعمػػـك العمػػـ، كداللػػة كالجمػػع بػػيف العمػػـ كالحكمػػة مػػع دخػػكؿ العقػػاؿ أبػػك السػػعكد: "

العمػػػـ باألشػػػياء عمػػػى مػػػا ىػػػي عميػػػو، كاإلتيػػػاف ألف الحكمػػػة ىػػػي " .(ّ)" الفعػػػؿ إتقػػػافالحكمػػػة عمػػػى 
حسػاف باألفعاؿ عمى ما ينبغي، كقيؿ أف الحكػيـ بمعنػى المحكػـ مػف اإلحكػاـ ك  ىػك إتقػاف التػدبير كا 

 .(ٓ)" عوابة الحقيقة لكؿ شيء ككضعو مكضأك ىي إص. "(ْ)" التقدير
 

 الفرق ب ن ال ر  ب ن )العم م الحك م( و)الحك م العم م(:
يدكر حكؿ قضية غيب أك خمؽ أك أحكاؿ أك تعميـ فإف بػدء الفاصػمة يكػكف  إذا كاف جكىر السياؽ

ذا كػػاف جػػكىر السػػياؽ يػػدكر حػػكؿ فعػػؿ  بػػالعميـ الحكػػيـ، ألف اإلشػػارة إلػػى العمػػـ أىػػـ فػػي السػػياؽ، كا 
ضمار سؤاؿ عف السبب، فإف الختـ يككف بالحكيـ العميـ.لممكلى قد يقع فيو تعج  ب مف البشر، كا 

تػػأتي فػػي أغمػػب مجيئيػػا تعمػػيالن لمػػا قبميػػا، ألف اآليػػة تكػػكف مسػػبكقة، فػػػ)الحكيـ العمػػيـ( مػػثال، جممػػة 
  فيكػكف البػدء بػالحكيـ، إجابػة عمػى ىػذا ، يسػتدعي سػؤاالن، كػأف يقػاؿ لمػاذابفعؿ يبدك غريبا لمبشر

 ؾ التعجب الحاصؿ. لعان لذالسؤاؿ، كدف
ؽِقُم اْفَعؾِقُم [  قاؿ تعالى : ُه ُهَو اَْلَ ِك إِكَّ َذفِِك َؿوَل َربُّ ـَ  [.َّ]الذاريات:] َؿوُفوا 

                                      

 .ٕٓء اهلل الحسنى، لسميماف سامي محمكد، ص( النكر األسمى في أسماُ)
 .ّْ( األسماء كالصفات، صِ)
 .ِّٕص ٔ( إرشاد العقؿ السميـ، جّ)
 .ُِّص ّ( المكاقؼ، عضد الديف اإليجي، جْ)
 . َّٔ( التكحيد، محمد بف إسحاؽ بف منده، صٓ)
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ىذه اآلية مف أكضح اآليات عمى االستدالؿ بما نقكؿ، ألنيا تدكر حكؿ ضيؼ إبراىيـ المكرميف، 
كيؼ يككف ذلؾ  ت كجييا كقالت متعجبة:الذيف جاءكا يبشركه بغالـ عميـ، فمما عممت زكجو صك

 كأنا عجكز عقيـ ال أستطيع الحمؿ   ىنا جاء الرد باآلية السابقة، فقالكا ليا: كذلؾ قاؿ ربؾ.
كأنيـ قػالكا  كلما كاف المتعجب منو، ىك جكىر الحديث، كىك البشرل بالغالـ، كاف البدء بالحكيـ.

 ليا: لحكمة أرادىا اهلل.
كجممة إنو ىك الحكيـ العميـ تعميؿ لجممة )كذلؾ قاؿ ربؾ( المقتضية أف ر: "قاؿ اإلماـ ابف عاشك  

مػػف اهلل، كأف اهلل صػػادؽ كعػػده، كأنػػو ال مكقػػع لتعجػػب امػػرأة  المالئكػػة مػػا أخبػػركا إبػػراىيـ إال تبميغػػان 
 .(ُ) يخفى عميو حاليا مف العجز كالعقـ"إبراىيـ ألف اهلل حكيـ، يدبر تككيف ما يريده، كعميـ ال 

وَن َظؾِقاًم َحؽِقاًم[ؿ تعالى: قا ـَ َّٓ َأْن َيَشوَء اَّللُ إِنَّ اَّللَ     [َّ]اإلنساف: ]َوَمو َتَشوُءوَن إِ
أم ىػذه السػكرة  [إِنَّ َهرِذِه َترْذـَِرةٌ ] :جاءت ىذه اآلية في سياؽ بياف المكعظة، حيػث يقػكؿ تعػالى

بًٍّو سىًبيالن ]مكعظة،  ذى ًإلىى رى إلى رضاه أكالن، كلمػا أعطػى تعػالى المشػيئة  ريقان أم ط [فىمىٍف شىاءى ات خى
ا تىشىاءيكفى ًإال  أىٍف يىشىاءى الم وي )قيدىا بأف يشاء اهلل ذلؾ المطمكب أكالن  مى  : ثـ ختـ بقكلو تعالى (كى

رروَن َظؾِررقاًم َحؽِررقاًم[ ـَ أم إف اهلل كػػاف عميمػػان بخمقػػو، كبمػػا يصػػمحيـ أك يفسػػدىـ، حكيمػػان فػػي  ]إِنَّ اَّللَ 
 ره ألكليائو خاصة كلباقي البشرية عامة، فمو الحمد كلو المنة. تدبي
 

 الخ   :
المشػػتممة عمػػى أسػػماء اهلل الحسػػنى شػػكمت  صػػؿكافلقػػد تبػػيف لنػػا مػػف خػػالؿ الجػػداكؿ السػػابقة أف ال

لفكاصػؿ التػي تحتػكم عمػى األسػماء اظاىرة قرآنية فريدة، ليا معالميا كدالالتيا، كقد أبػاف إحصػاؤ 
عشػػرة مػػف إجمػػالي فكاصػػؿ سػػكر جػػزء تبػػارؾ، كبعػػد قػػد بمػػل عػػددىا أف تبػػارؾ،  الحسػػنى فػػي جػػزء

أف الفكاصػػػؿ تكتسػػػب أىميػػػة مػػػف خػػػالؿ احتكائيػػػا تمػػػؾ الػػػدرر  التأمػػػؿ فػػػي ىػػػذه الفكاصػػػؿ، كجػػػدت  
 النفيسة، كتشكؿ بؤرا إشعاعية عالية مف خالؿ تمؾ الطاقة النكرانية المستقرة في معاني األسماء.

 
 
 
 
 
 
 

                                      

 .َُٓص ُْ( التحرير كالتنكير، جُ)
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 اخلامتة
 

كالحمػد هلل الػذم ىػداني كمػا كنػت ألىتػدم لػكال هلل ال ذم كفقني إلى االنتياء مف ىذا العمػؿ،  الحمد
ٍف أحسػػنتي فػػياهلل، ك  أف ىػػداني ٍف أسػػأتي فًمػػف نفسػػي كالش ػػيطاف،  ىػػذه الدراسػػة ا  فمػػف اهلل كحػػده، كا 

فيػو  ، كيػؼ ال كىػك الكتػاب األكحػد ال ػذمكميما أجيدت نفسي فأجدني مقصران تجاه كتاب ربػي 
 .الكماؿ، فأٌنى لبشرو أٍف يتصؼ بالكماؿ؛ ليقدر عمى تغطية آيات القرآف مف كؿ جكانبيا

بيا العمماء كبينكا أىميتيا، كمف خالؿ  عنيكمكضكع مناسبة الفكاصؿ لسيات مف المكاضيع التي 
 لمناسبة فكاصؿ جزء تبارؾ خمصت إلى النتائج التالية: يدراست

 
تقكيػػػة االرتبػػػاط بػػػيف أجػػػزاء القػػػرآف، كيظيػػػر كجيػػػان مػػػف كجػػػكه  أف عمػػػـ المناسػػػبات يعمػػػؿ عمػػػى -ُ

 إعجازه، كيبيف أسرار ترتيب سكره كآياتو.
 الفاصمة القرآنية تظير جانبان مشرقان مف جكانب اإلعجاز البياني. -ِ
 يفريد قد ارتبطت ألفاظػو ككمماتػو فػ أف أنكاع المناسبات في القرآف الكريـ تبيف أف القرآف عقده  -ّ

ة كارتبطػت آياتػو ببعضػيا فػي السػكرة الكاحػدة، كارتبطػت سػكره ببعضػيا فػي القػرآف اآلية الكاحػد
 كمو، فيك كالبنياف المرصكص يشد بعضو بعضان.

 الفاصمة القرآنية قد تككف جزءان مف آية، أك آيةن بجممتيا. -ْ
 ليس لكؿ آية فاصمة، فقد تككف الفاصمة لمجمكعة مف اآليات. -ٓ
 بحسب اجتيادم، كاهلل أعمـ. ف فاصمةك كسبع سبع ىكإجمالي الفكاصؿ في جزء تبارؾ  أف -ٔ
: التككيػػػػد، كالتقػػػػديـ كالتػػػػأخير، كاإلظيػػػػار مكضػػػػع اإلضػػػػمار، مػػػػف حيػػػػث تنػػػػكع بنػػػػاء الفاصػػػػمةي -ٕ

فادة أغراض بالغية مختمفة.كاالستفياـ  ، كا 
دة، كذلػػػؾ إلفػػػادة التقريػػػر، حيػػػث إف سػػػكر جػػػزء تبػػػارؾ جػػػاءت أكثػػػر فكاصػػػؿ جػػػزء تبػػػارؾ مؤٌكػػػ -ٖ

لبعػث كالجػزاء بعػػد المػكت، األمػػر الػذم ينكػره المشػػرككف، فتػأتي الفكاصػػؿ تتحػدث عػف إثبػػات ا
 تقريران لمضمكف آياتيا.

أف التقديـ كالتأخير الذم كرد في بعض الفكاصػؿ ال يػراد منػو مراعػاة الفكاصػؿ، كمػا أنػو لػيس  -ٗ
محصػػػػكرا فػػػػي العنايػػػػة كاالىتمػػػػاـ، بػػػػؿ جػػػػاء إلحكػػػػاـ الفكاصػػػػؿ فػػػػي مبناىػػػػا كمعناىػػػػا كشػػػػكميا 

 .كمضمكنيا
جاءت السكر بجزء تبارؾ إلثبات كتأكيد القضية الرئيسة التػي ينكرىػا المشػرككف كالممحػدكف، -َُ

 كىي البعث كالجزاء.
  
 
 
 
 
 



 034 

 التىصيات
 

 يقدـ الباحث التكصيات التالية:في نياية الدراسة 
التي تتعمؽ بالقرآف الكريـ، فيػك نبػع فيػاض  اتعك ضمزيد مف االىتماـ بالمك الطمبة العمـ عمى  -ُ

 .ال يبخؿ عمى مف كرده
 بػػيف المفػػردات كخفػػيممػػا ظيػػر  الغػػكص فػػي أعمػػاؽ اآليػػات السػػتنباط مفػػاىيـ قرآنيػػة ضػػركرة -ِ

 في حؿ مشكالت الكاقع المعاصر كفؽ النظرة القرآنية. ةساىملمم
 .لمعامة كالدارسيف فيـ أسرار البياف في القرآف تذليؿ -ّ
دراسػات العميػا عمػى نشػر العمػـ القرآنػي مراكز األبحاث كالدراسات كعمى رأسػيا عمػادة التركيز  -ْ

 في المجتمع مف خالؿ عقد محاضرات دكرية تناقش الدراسات كأكراؽ العمؿ ذات العالقة.
 القرآنػػي بمػػا يسػػيؿ عمػػى أبنػػاء المجتمػػع المسػػمـ أثنػػاء القػػراءة الدكريػػة )الػػكرد فدراسػػة عمػػـ البيػػا -ٓ

 ( آلم القرآف فيـ إجمالي سريع.القرآني اليكمي
إنجػػاز الحمقػػة األخيػػرة مػػف سمسػػمة أبحػػاث الفاصػػمة القرآنيػػة )فػػي جػػزء عػػـ( إلتمػػاـ  اإلسػػراع فػػي -ٔ

 العمؿ.
تتكيج ىػذه الجيػكد التػي يترأسػيا قسػـ التفسػير بالجامعػة اإلسػالمية بمجيػكدات كػادره التعميمػي  -ٕ

مػػدات تكػػكف لجمػػع مػػادة الفاصػػمة القرآنيػػة فػػي القػػرآف الكػػريـ ضػػمف سمسػػمة مػػف المجكالطالبػػي 
 نجازات التي يقدميا لممجتمع اإلسالمي كالمسمميف في بقاع األرض.كاحدة مف اإل
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 ةـات القرآٌيـرس اآليـفه
 

 الصفحة هارقى ةــــاآلي ً
 الفا ح   ورة

وَك َكْسَتِعُغ   .ُ وَك َكْعُبُد َوإِيَّ  7 6 إِيَّ

اَط اُدْسَتِؼقمَ   .ِ َ  8،   7 7 اْهِدَكو افِّصي

 الب ـرة  ورة
 7 2 امل   .ّ
 8،  7 3 ُهدًى فِْؾُؿتَِّؼغَ  ذفَِك اْفؽِتوُب ٓ َرْيَى ؾِقهِ   .ْ
ـُوَن بِوْفَغْقِى َوُيِؼقُؿوَن افصَّ   .ٓ ِذيَن ُيْمِم  7 4 الَة َوِِمَّو َرَزْؿـوُهْم ُيـِْػُؼونَ افَّ
ـُونَ   .ٔ ِخَرِة ُهْم ُيوِؿ ْٔ ـُوَن بَِم ُأْكِزَل إَِفْقَك َومو ُأْكِزَل ِمْن َؿْبِؾَك َوبِو ِذيَن ُيْمِم  7 5 َوافَّ
ِه   .ٕ ُشوُل بَِم ُأْكِزَل إَِفْقِه ِمْن َربي  8،  7 396 ...آَمَن افرَّ

  ورة الن اء 
ُروَن اْفُؼْرَءاَن َأَؾاَل َيَتدَ   .ٖ    93 بَّ
ُبونَ   .ٗ َٓ اَداَلئَِؽُي اُدَؼرَّ  23 283 ...َو

  ورة المائ ة
ََم   .َُ وِرَؿُي َؾوْؿَطُعوا َأْيِدََيُ وِرُق َوافسَّ  7 49 ...َوافسَّ

قَِّي َيْبُغونَ   .ُُ
 25 61 ... َأَؾُحْؽَم اجلَوِهؾِ

  ورة االنعام

ِذيَن َيْسَؿعُ   .ُِ ََم َيْسَتِجقُى افَّ  23 47 ونَ إِكَّ
َّٓ ُهوَ   .ُّ  243 :6 ... َوِظـَْدُه َمَػوتُِح اْفَغْقِى ٓ َيْعَؾُؿَفو إِ

  ورة األعراف

و بُِغُرورٍ   .ُْ ُُهَ َّٓ  23 33 ...َؾَد
  ورة ىو 

 93 47 َفن ُيْمِمَن ِمن َؿْوِمَك إَِّٓ َمن َؿْد ءاَمنَ   .ُٓ
  ورة الحجر

و   .ُٔ َر َوإِكَّ ـْ ْفـَو افذي و َكْحُن َكزَّ  ث : ...َفُه ََلَوؾُِظوَن إِكَّ
  ورة ا  راء

ًِ اإِلْكُس َواجِلنُّ َظَذ َأْن َيْلُتوا بِِؿْثِل َهَذا افُؼْرَآِن   .ُٕ  ث 99  ...ُؿْل َفئِِن اْجَتَؿَع
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ِي َرِّبي   .ُٖ   :24 211 ...ُؿْل َفْو َأْكُتْم ََتْؾُِؽوَن َخَزاِئَن َرْْحَ

  ورة طو
ـِي َمعَ   .ُٗ وَؾو إِكَّ َٓ ََتَ   245 57 ُؽََم َأْشَؿُع َوَأَرىَؿوَل 
  243 63 َؿوَل ِظْؾُؿَفو ِظـَْد َرِّبي ِِف ـَِتوٍب ٓ َيِضلُّ َرِّبي َوٓ َيـَْسى  .َِ
وا َظَذ اهللِ  .ُِ َٓ َتْػَسُ  24 72 ... َؿوَل ََلُْم ُموَشى َوْيَؾُؽْم 

  ورة المؤمنون
َشْػـَو َمو ِِبِْم ِمْن ُُضٍّ   .ِِ ـَ ـَوُهْم َو ْم َيْعَؿُفونَ َوَفْو َرِْحْ وا ِِف ُضْغَقوِِنِ   :24 86 َفَؾجُّ

  ورة الفرقان
يٌك   .ِّ َْرِض َومَلْ َيتَِّخْذ َوَفدًا َومَلْ َيُؽْن َفُه َذِ ْٕ ََمَواِت َوا ِذي َفُه ُمْؾُك افسَّ   253 3  ... افَّ

  ورة النمل
ا   .ِْ و َواْشَتْقَؼـَْتَفو َأْكُػُسُفْم ُطْؾًَم َوُظُؾوًّ  67 25 ....َوَجَحُدوا ِِبَ
ِريمٌ   .ِٓ ـَ َػَر َؾنِنَّ َرِّبي َؽـِيٌّ  ـَ ََم َيْشُؽُر فِـَْػِسِه َوَمْن   ت 51 َوَمْن َصَؽَر َؾنِكَّ

  ورة ل مان
ََم َيْشُؽُر فِـَْػِسِه   .ِٔ ْؽَؿَي َأِن اْصُؽْر هللَِِّ َوَمْن َيْشُؽْر َؾنِكَّ  252 23 ... ََفَؼْد آَتْقـَو ُفْؼََمَن اَْلِ

  ورة ال ج ة
ـِْزيُل افؽَِتوِب ا  .ِٕ  29 2،3 مل * َت
 َخَؾَؼُه َوَبَدَأ َخْؾَق اإلكسون ِمْن ِضغٍ   .ِٖ

ٍ
ء لَّ َرْ ـُ ِذي َأْحَسَن   253 8 افَّ

  ورة األحزاب
َػى اهلُل اُدْمِمـَِغ افِؼَتوَل   .ِٗ ـَ ا َو ـَوُفوا َخْرً َػُروا بَِغْقظِِفْم مَلْ َي ـَ ِذيَن   24 36 َوَردَّ اهلُل افَّ

  ورة  س
ْقُل َكْسَؾُخ ِمـُْه افـََّفوَر َؾنَِذا ُهْم ُمْظؾُِؿونَ وَ   .َّ  25 48 آَيٌي ََلُُم افؾَّ

  ورة محم  
وا َظْن َشبِقِل اهللِ َأَضلَّ َأْظََمََلُمْ   .ُّ َػُروا َوَصدُّ ـَ ِذيَن   8 2 افَّ

  ورة األح اف
ُشلِ   .ِّ ََم َصَزَ ُأوُفو افَعْزِم ِمَن افرُّ ـَ  8 46 َؾوْصِزْ 

 ات ورة الذار 
ُه ُهَو اَْلَؽِقُم اْفَعؾِقمُ   .ّّ ِك إِكَّ َذفِِك َؿوَل َربُّ ـَ   253 41  َؿوُفوا 
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 مك ورة الم  

 َؿِديٌر   .ّْ
ٍ
ء لي َرْ ـُ ِذي بَِقِدِه اُدْؾُك َوُهَو َظَذ   242،  56،  28 2 َتَبوَرَك افَّ

ِذي َخَؾَق اَدْوَت َواَلََقوَة فَِقْبُؾوَ   .ّٓ ُؽْم َأْحَسُن َظَؿاًل َوُهَو افَعِزيُز افَغُػورُ افَّ ْم َأيُّ  248،  56،  29 3 ـُ

ْْحَِن ِمْن َتَػوُوٍت   .ّٔ ِذي َخَؾَق َشْبَع َشَؿَواٍت ضَِبوًؿو َمو َتَرى ِِف َخْؾِق افرَّ  57،  29 4 ...افَّ

َتْغِ َيـَْؼؾِْى إَِفْقَك افَبَِّصُ َخوِشًئو وَ   .ّٕ رَّ ـَ  238،  58 5 ُهَو َحِسرٌ ُثمَّ اْرِجِع افَبَِّصَ 

َقوضِِغ   .ّٖ ْكَقو بَِؿَصوبِقَح َوَجَعْؾـَوَهو ُرُجوًمو فِؾشَّ ََمَء افدُّ ـَّو افسَّ  58، 59 6  ...َوَفَؼْد َزيَّ

ِْم َظَذاُب َجَفـََّم َوبِْئَس اَدِصرُ   .ّٗ َػُروا بَِرِبي ـَ ِذيَن   59 7 َوفِؾَّ

 59،  :2 8 ًؼو َوِهَي َتُػوُر إَِذا ُأْفُؼوا ؾِقَفو َشِؿُعوا ََلَو َصِفق  .َْ

ََم ُأْفِؼَي ؾِقَفو َؾْوٌج َشَلََلُْم َخَزَكُتَفو َأمَلْ َيْلتُِؽْم َكِذيرٌ ت َ  .ُْ ؾَّ ـُ  59،  :2 9 َؽوُد ََتَقَُّز ِمَن افَغْقِظ 

ِْ.   
ٍ
ء َل اهلُل ِمْن َرْ ْبـَو َوُؿْؾـَو َمو َكزَّ  59 ، :2 : ...َؿوُفوا َبَذ َؿْد َجوَءَكو َكِذيٌر َؾَؽذَّ

ِعر  .ّْ ـَّو ِِف َأْصَحوِب افسَّ ـُ ـَّو َكْسَؿُع َأْو َكْعِؼُل َمو  ـُ  59،  :2  21 َوَؿوُفوا َفْو 

ِعرِ   .ْْ َْصَحوِب افسَّ ِٕ ُؾوا بَِذْكبِِفْم َؾُسْحًؼو   59،  :2 22 َؾوْظَسَ

بِرٌ   .ْٓ ـَ ْم بِوفَغْقِى ََلُْم َمْغِػَرٌة َوَأْجٌر  ُ َشْوَن َرِبَّ ِذيَن ََيْ  :5 23 إِنَّ افَّ

ُدورِ   .ْٔ ُه َظؾِقٌم بَِذاِت افصُّ وا َؿْوَفُؽْم َأِو اْجَفُروا بِِه إِكَّ  24 َوَأِِسُّ
2:  ،61  ،243  ،

249  

َٓ َيْعَؾُم َمْن َخَؾَق َوُهَو افؾَّطِقُف اخلَبِرُ   .ْٕ  :24،  249،  62 25 َأ

ًٓ َؾوْمُشوا ِِف َمـَوـِبِفَ   .ْٖ ِذي َجَعَل َفُؽُم إَْرَض َذُفو  63،  :2 26 ...وُهَو افَّ
 َأْن ََيِْسَف بُِؽُم إَْرَض َؾنَِذا ِهَي ََتُورُ   .ْٗ

ِ
ََمء  63 27 َأَأِمـُْتْم َمْن ِِف افسَّ

ْقَف َكِذيرِ   .َٓ ـَ  َأْن ُيْرِشَل َظَؾْقُؽْم َحوِصًبو َؾَسَتْعَؾُؿوَن 
ِ
ََمء  64 28 َأْم َأِمـُْتْم َمْن ِِف افسَّ

ِذيَن ِمْن َؿبْ   .ُٓ َب افَّ ذَّ ـَ وَن َكؽِرِ َوَفَؼْد  ـَ  65،  :2 29 ؾِِفْم َؾَؽْقَف 

وٍت َوَيْؼبِْضَن   .ِٓ ْرِ َؾْوَؿُفْم َصوؾَّ  244،  65،  :2 :2 ...َأَومَلْ َيَرْوا إَِػ افطَّ

ْْحَِن   .ّٓ ْم ِمْن ُدوِن افرَّ ـُ ِذي ُهَو ُجـٌْد َفُؽْم َيـُِّْصُ ْن َهَذا افَّ  66 31 ...َأمَّ

ِذي َيْرُزُؿُؽمْ   .ْٓ ْن َهَذا افَّ  67،  :2 32 إِْن َأْمَسَك ِرْزَؿُه َبْل جَلُّوا ِِف ُظُتوٍّ َوُكُػورٍ  َأمَّ

ْم   .ٓٓ ـُ ِذي َأْكَشَل  68،  :2 34 ...ُؿْل ُهَو افَّ

ونَ   .ٔٓ َؼُ ْم ِِف إَْرِض َوإَِفْقِه ُُتْ ـُ ِذي َذَرَأ  234،  69،  :2 35 ُؿْل ُهَو افَّ

ـُْتْم َصودِ   .ٕٓ ـُ  69،  :2 36 ِؿَغ َوَيُؼوُفوَن َمَتى َهَذا افَوْظُد إِْن 

ََم َأَكو َكِذيٌر ُمبِغٌ   .ٖٓ ََم افِعْؾُم ِظـَْد اهللِ َوإِكَّ  69،  :2 37 ُؿْل إِكَّ
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ُظونَ   .ٗٓ ـُْتْم بِِه َتدَّ ـُ ِذي  َػُروا َوِؿقَل َهَذا افَّ ـَ ِذيَن  ًْ ُوُجوُه افَّ  :6،  :2 38 َؾَؾَمَّ َرَأْوُه ُزْفَػًي ِشقَئ

ـَو ُؿْل َأَرَأْيُتْم إِْن َأْهَؾؽَ   .َٔ  :6،  :2 39 ...ـَِي اهلُل َوَمْن َمِعَي َأْو َرِْحَ

ـَو َؾَسَتْعَؾُؿوَن َمْن ُهَو ِِف َضاَلٍل ُمبِغٍ   .ُٔ ْؾ َـّ ُن َآَمـَّو بِِه َوَظَؾْقِه َتَو ْْحَ  71 :3 ُؿْل ُهَو افرَّ

 َمِعغٍ   .ِٔ
ٍ
ْم َؽْوًرا َؾَؿْن َيْلتِقُؽْم بََِمء ـُ  72،  :2 41 ُؿْل َأَرَأْيُتْم إِْن َأْصَبَح َموُؤ

  ورة ال مم
 73،  31 2 ن َوافَؼَؾِم َوَمو َيْسُطُروَن   .ّٔ

ـُونٍ   .ْٔ ًَ بِـِْعَؿِي َربيَك بَِؿْج  73،  31 3 َمو َأْك

ـُونٍ   .ٓٔ َْجًرا َؽْرَ َِمْ َٕ  73،  31 4 َوإِنَّ َفَك 

 73،  31 5 َوإِكََّك َفَعذ ُخُؾٍق َظظِقمٍ   .ٔٔ

ونَ   .ٕٔ  73،  31 6 َؾَسُتْبِِّصُ َوُيْبِِّصُ

قُؽُم اَدْػُتونُ   .ٖٔ  73،  31 7 بَِليي

 244، 73،  31 8 إِنَّ َربََّك ُهَو َأْظَؾُم بَِؿْن َضلَّ َظْن َشبِقؾِِه َوُهَو َأْظَؾُم بِوُدْفَتِدينَ   .ٗٔ

بَِغ   .َٕ  32 9 َؾاَل ُتطِِع اُدَؽذي
ـُوَن   .ُٕ وا َفْو ُتْدِهُن َؾُقْدِه  32 : َودُّ
ٍف َمفِ   .ِٕ لَّ َحالَّ ـُ َٓ ُتطِْع   32 21 غٍ َو
 بِـَِؿقمٍ   .ّٕ

ٍ
وء وٍز َمشَّ  32 22 َُهَّ

 32 23 َمـَّوٍع فِْؾَخْرِ ُمْعَتٍد َأثِقمٍ   .ْٕ
 32 24 ُظُتلٍّ َبْعَد َذفَِك َزكِقمٍ   .ٕٓ
وَن َذا َموٍل َوَبـِغَ   .ٕٔ ـَ  32 25 َأْن 
فِغَ   .ٕٕ ـَو َؿوَل َأَشوِضُر إَوَّ  32 26 إَِذا ُتْتَذ َظَؾْقِه َآَيوُت
 32 27  اخلُْرُضومِ َشـَِسُؿُه َظَذ   .ٖٕ
ُمـََّفو ُمْصبِِحَغ   .ٕٗ ََم َبَؾْوَكو َأْصَحوَب اجَلـَِّي إِْذ َأْؿَسُؿوا َفَقِّْصِ ـَ و َبَؾْوَكوُهْم   74،  32 28 إِكَّ
ـُونَ   .َٖ َٓ َيْسَتْث  74،  32 29 َو

 74،  32 :2 َؾَطوَف َظَؾْقَفو َضوئٌِف ِمْن َربيَك َوُهْم َكوئُِؿونَ   .ُٖ

ـَ   .ِٖ  ًْ يمِ َؾَلْصَبَح ِ  74،  32 31 وفِّصَّ

 74،  32 32 َؾَتـَوَدْوا ُمْصبِِحغَ   .ّٖ
ـُْتْم َصوِرِمَغ   .ْٖ ـُ  74،  32 33 َأِن اْؽُدوا َظَذ َحْرثُِؽْم إِْن 
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 74،  32 34 َؾوْكَطَؾُؼوا َوُهْم َيَتَخوَؾُتونَ   .ٖٓ

َٓ َيْدُخَؾـََّفو افَقْوَم َظَؾْقُؽْم ِمْسؽِغٌ   .ٖٔ  74،  32 35 َأْن 

 74،  32 36 ا َظَذ َحْرٍد َؿوِدِرينَ َوَؽَدوْ   .ٕٖ

ونَ   .ٖٖ و َفَضوفُّ  74،  32 37 َؾَؾَمَّ َرَأْوَهو َؿوُفوا إِكَّ

 74،  32 38 َبْل َكْحُن َِمُْروُمونَ   .ٖٗ

َٓ ُتَسبيُحونَ   .َٗ  74،  32 39 َؿوَل َأْوَشُطُفْم َأمَلْ َأُؿْل َفُؽْم َفْو

ـَّو َطودِِ   .ُٗ ـُ و  ـَو إِكَّ  74،  32 :3 غَ َؿوُفوا ُشْبَحوَن َربي

 74،  32 41 َؾَلْؿَبَل َبْعُضُفْم َظَذ َبْعٍض َيَتاَلَوُمونَ   .ِٗ

ـَّو َضوِؽغَ   .ّٗ ـُ و   74،  32 42 َؿوُفوا َيو َوْيَؾـَو إِكَّ

ـَو َراِؽُبونَ   .ْٗ و إَِػ َربي ا ِمـَْفو إِكَّ ـَو َأْن ُيْبِدَفـَو َخْرً  74،  32 43 َظَسى َربُّ

َذفَِك افَعَذاُب َوفَ   .ٓٗ وُكوا َيْعَؾُؿونَ ـَ ـَ َزُ َفْو  ـْ  75،  32 44 َعَذاُب أَِخَرِة َأ

ِْم َجـَّوِت افـَِّعقمِ   .ٔٗ  76،  32 45  إِنَّ فِْؾُؿتَِّؼَغ ِظـَْد َرِبي

وُدْجِرِمغَ   .ٕٗ ـَ  76،  32 46 َأَؾـَْجَعُل اُدْسؾِِؿَغ 

ُؽُؿونَ   .ٖٗ ْقَف َُتْ ـَ  76،  32 47 َمو َفُؽْم 

 76،  32 48 ؾِقِه َتْدُرُشونَ  َأْم َفُؽْم ـَِتوٌب   .ٗٗ

ونَ   .ََُ ُ  76،  32 49 إِنَّ َفُؽْم ؾِقِه َدَو ََتَرَّ

ُؽُؿونَ  َأْم َفُؽْم َأْيََمٌن َظَؾْقـَو َبوفَِغٌي إَِػ َيْوِم افِؼَقوَميِ   .َُُ  76،  32 :4 إِنَّ َفُؽْم َدَو َُتْ

ْم بَِذفَِك َزِظقمٌ   .َُِ ُ  76،  32 51 َشْؾُفْم َأَيُّ

وُكوا َصوِدِؿغَ َأْم ََلُْم   .َُّ ـَ وئِِفْم إِْن  ـَ وُء َؾْؾَقْلُتوا بُِؼَ ـَ  76،  32 52 ُذَ

ُجوِد َؾاَل َيْسَتطِقُعونَ   .َُْ  76،  32 53 َيْوَم ُيْؽَشُف َظْن َشوٍق َوُيْدَظْوَن إَِػ افسُّ

ُجوِد وَ   .َُٓ وُكوا ُيْدَظْوَن إَِػ افسُّ ـَ ٌي َوَؿْد   76،  32 54 ُهْم َشودُِونَ َخوِصَعًي َأْبَصوُرُهْم َتْرَهُؼُفْم ِذفَّ
َٓ َيْعَؾُؿوَن   .َُٔ  ٌُ ٌِ َشـَْسَتْدِرُجُفْم ِمْن َحْق َذا اَلَِدي ُب ِِبَ  32 55 َؾَذْرِِن َوَمْن ُيَؽذي
ْقِدي َمتِغٌ   .َُٕ ـَ  32 56 َوُأْمِع ََلُْم إِنَّ 
 32 57 َأْم َتْسَلَُلُْم َأْجًرا َؾُفْم ِمْن َمْغَرٍم ُمْثَؼُؾونَ   .َُٖ
 32 58 ُهُم افَغْقُى َؾُفْم َيْؽُتُبونَ َأْم ِظـْدَ   .َُٗ
َصوِحِى اَُلوِت إِْذ َكوَدى َوُهَو َمْؽُظوٌم   .َُُ ـَ َٓ َتُؽْن  َك َو  33 59 َؾوْصِزْ َِلُْؽِم َربي
 َوُهَو َمْذُموٌم   .ُُُ

ِ
ـُبَِذ بِوفَعَراء ِه َف ُه كِْعَؿٌي ِمْن َربي ـَ َٓ َأْن َتَداَر  33 :5 َفْو
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ُه َؾجَ   .ُُِ غَ َؾوْجَتَبوُه َربُّ وَِلِ  33 61 َعَؾُه ِمَن افصَّ
َر   .ُُّ ـْ َػُروا َفُقْزفُِؼوَكَك بَِلْبَصوِرِهْم َدَّو َشِؿُعوا افذي ـَ ِذيَن   33 62 ...َوإِْن َيَؽوُد افَّ
ٌر فِْؾَعوَدِغَ   .ُُْ ـْ َّٓ ِذ  77،  33 63 َوَمو ُهَو إِ

  ورة الحاق 
يُ   .ُُٓ  79،  34 2 اََلوؿَّ

ُي   .ُُٔ  79،  34 3 َمو اََلوؿَّ

يُ وَ   .ُُٕ  79،  34 4 َمو َأْدَراَك َمو اََلوؿَّ

ًْ َثُؿوُد َوَظوٌد بِوفَؼوِرَظيِ   .ُُٖ َب ذَّ  79،  34 5 ـَ

وِؽَقيِ   .ُُٗ و َثُؿوُد َؾُلْهؾُِؽوا بِوفطَّ  79،  34 6 َؾَلمَّ

ََصٍ َظوتَِقيٍ   .َُِ و َظوٌد َؾُلْهؾُِؽوا بِِريٍح ََصْ  79،  34 7 َوَأمَّ

َرَهو َظَؾْقِفْم َشْبَع َفَقوٍل وَ   .ُُِ وٍم ُحُسوًمو َشخَّ  79،  34 8 ...َثََمكَِقَي َأيَّ

 79،  34 9 َؾَفْل َتَرى ََلُْم ِمْن َبوِؿَقيٍ   .ُِِ

 79،  34 : َوَجوَء ؾِْرَظْوُن َوَمْن َؿْبَؾُه َواُدْمَتِػَؽوُت بِوخلَوضَِئيِ   .ُِّ

ِْم َؾَلَخَذُهْم َأْخَذًة َرابَِقًي   .ُِْ  79،  34 21 َؾَعَصْوا َرُشوَل َرِبي

و َدَّ   .ُِٓ ْم ِِف اجَلوِرَييِ إِكَّ ـُ ْؾـَو  79،  34 22 و َضَغى اَدوُء َْحَ

 79،  34 23 فِـَْجَعَؾَفو َفُؽْم َتْذـَِرًة َوَتِعَقَفو ُأُذٌن َواِظَقيٌ   .ُِٔ

وِر َكْػَخٌي َواِحَدٌة   .ُِٕ  :7،  34 24 َؾنَِذا ُكِػَخ ِِف افصُّ

ًي َواِحَدةً   .ُِٖ َـّ َتو َد َـّ ًِ إَْرُض َواجِلَبوُل َؾُد  25 َوُْحَِؾ
34  ،7: 

 

ًِ افَواِؿَعيُ   .ُِٗ  :7،  34 26 َؾَقْوَمئٍِذ َوَؿَع

ََمُء َؾِفَي َيْوَمئٍِذ َواِهَقيٌ   .َُّ ًِ افسَّ  :7،  34 27 َواْكَشؼَّ

َك َؾْوَؿُفْم َيْوَمئٍِذ َثََمكَِقيٌ   .ُُّ ِؿُل َظْرَش َربي  :7،  34 28 َواَدَؾُك َظَذ َأْرَجوئَِفو َوََيْ

ُِّ.   َٓ  :7،  34 29  ََتَْػى ِمـُْؽْم َخوؾَِقيٌ َيْوَمئٍِذ ُتْعَرُضوَن 

و َمْن ُأوِِتَ ـَِتوَبُه بَِقِؿقـِِه َؾَقُؼوُل َهوُؤُم اْؿَرُءوا ـَِتوبَِقهْ   .ُّّ  :7،  34 :2 َؾَلمَّ

ًُ َأِني ُماَلٍق ِحَسوبَِقهْ   .ُّْ  :7،  34 31 إِِني َطـَـْ

و َمْن ُأوِِتَ ـَِتوَبُه بِِشََمفِِه َؾَقُؼوُل َيو َفقْ   .ُّٓ  81،  34 36 َتـِي مَلْ ُأوَت ـَِتوبَِقْه َوَأمَّ

 81،  34 37 َومَلْ َأْدِر َمو ِحَسوبَِقهْ   .ُّٔ

ًِ افَؼوِضَقيَ َيو   .ُّٕ وَك ـَ  81،  34 38 َفْقَتَفو 
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 81،  34 39 َمو َأْؽـَى َظـيي َموفَِقهْ   .ُّٖ

 81،  34 :3 َهَؾَك َظـيي ُشْؾَطوكَِقهْ   .ُّٗ

 81،  34 41 ُخُذوُه َؾُغؾُّوهُ   .َُْ

 81،  34 42 اجلَِحقَم َصؾُّوهُ ُثمَّ   .ُُْ

 81،  35 43 ُثمَّ ِِف ِشْؾِسَؾٍي َذْرُظَفو َشْبُعوَن ِذَراًظو َؾوْشُؾُؽوهُ   .ُِْ

َٓ ُيْمِمُن بِوهللِ افَعظِقمِ   .ُّْ وَن  ـَ  44 إِّكُه 
35  ،81  ،245  ،

246 

َٓ ََيُضُّ َظَذ َضَعوِم ادِْسِؽِغ   .ُْْ  44 45 َو
 44 46 و َْحِقمٌ َؾَؾْقَس َفُه افَقْوَم َهوُهـَ  .ُْٓ
َّٓ ِمْن ِؽْسؾِغٍ   .ُْٔ َٓ َضَعوٌم إِ  44 47 َو
وَن   .ُْٕ  82، 44 49 َؾاَل ُأْؿِسُم بََِم ُتْبِِّصُ

ونَ   .ُْٖ َٓ ُتْبِِّصُ  82، 44 :4 َوَمو 

ِريمٍ   .ُْٗ ـَ ُه َفَؼْوُل َرُشوٍل   82، 44 51 إِكَّ

ـُونَ   .َُٓ  82، 44،  33 52 َوَمو ُهَو بَِؼْوِل َصوِظٍر َؿؾِقاًل َمو ُتْمِم
ُرونَ   .ُُٓ َـّ وِهٍن َؿؾِقاًل َمو َتَذ ـَ َٓ بَِؼْوِل   82، 44،  33 53 َو

  33 54 َتـِْزيٌل ِمْن َربي افَعوَدِغَ   .ُِٓ
ـَو َبْعَض إََؿوِويِل   .ُّٓ َل َظَؾْق  35 55 َوَفْو َتَؼوَّ
ََخْذَكو ِمـُْه بِوفَقِؿغِ   .ُْٓ َٕ 56 35 
 35 57 ُثمَّ َفَؼَطْعـَو ِمـُْه افَوتِغَ   .ُٓٓ
 35 58 ـُْؽْم ِمْن َأَحٍد َظـُْه َحوِجِزينَ َؾََم مِ   .ُٔٓ
ُه َفَتْذـَِرٌة فِْؾُؿتَِّؼَغ   .ُٕٓ  35 59 َوإِكَّ
بَِغ   .ُٖٓ و َفـَْعَؾُم َأنَّ ِمـُْؽْم ُمَؽذي  35 :5 َوإِكَّ
ٌة َظَذ افَؽوؾِِرينَ   .ُٗٓ ُه ََلَْْسَ  35 61 َوإِكَّ
ُه ََلَقُّ افَقِؼغِ   .َُٔ  35 62 َوإِكَّ
 245،  84،  35 63 َك افَعظِقمِ َؾَسبيْح بِوْشِم َربي   .ُُٔ

  ورة المعارج
 85،  37  2 َشَلَل َشوئٌِل بَِعَذاٍب َواِؿعٍ   .ُِٔ
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  37 3 فِْؾَؽوؾِريَن َفْقَس َفُه َداؾٌِع   .ُّٔ

 37 4 ِمَن اهللِ ِذي اَدَعوِرِج   .ُْٔ

وَن ِمْؼَداُرُه ََخِْسَغ َأْفَف   .ُٓٔ ـَ وُح إَِفْقِه ِِف َيْوٍم   37 5 َشـَيٍ  َتْعُرُج اَداَلئَِؽُي َوافرُّ

ا ََجِقاًل   .ُٔٔ  85،  37 6 َؾوْصِزْ َصْزً

ُْم َيَرْوَكُه َبِعقًدا  .ُٕٔ  37 7 إِِنَّ

 38 8 َوَكَراُه َؿِريًبو   .ُٖٔ

وُدْفلِ   .ُٗٔ ـَ ََمُء   38 9 َيْوَم َتُؽوُن افسَّ

وفِعْفنِ   .َُٕ ـَ  38 : َوَتُؽوُن اجِلَبوُل 

َٓ َيْسَلُل َْحِقٌم َْحِقًَم   .ُُٕ  38 21 َو

وَِنُمْ   .ُِٕ ُ  38 22 َيَودُّ اُدْجِرُم َفْو َيْػَتِدي ِمْن َظَذاِب َيْوِمئٍِذ بَِبـِقهِ  ُيَبِّصَّ

 38 23 َوَصوِحَبتِِه َوَأِخقهِ   .ُّٕ

تِي ُتْمِويهِ   .ُْٕ  38 24 َوَؾِصقَؾتِِه افَّ

 38 25 َوَمْن ِِف إَْرِض ََجِقًعو ُثمَّ ُيـِْجقهِ   .ُٕٓ

َو َفَظى   .ُٕٔ الَّ إِِنَّ  38 26 ـَ
َوى  .ُٕٕ اَظًي فِؾشَّ  38 27 َكزَّ
 38 28 َتْدُظوا َمْن َأْدَبَر َوَتَوػَّ   .ُٖٕ
 38 29 َوََجََع َؾَلْوَظى  .ُٕٗ

 86، 38 :2 إِنَّ اإِلْكَسوَن ُخؾَِق َهُؾوًظو    .َُٖ

ُّ َجُزوًظو  .ُُٖ ُه افؼَّ  86، 38 31 إَِذا َمسَّ

ـُوًظو  .ُِٖ ُه اخلَْرُ َم  86، 38 32 َوإَِذا َمسَّ

َّٓ اُدَصؾيغَ   .ُّٖ  86، 38 33 إِ

ِذيَن   .ُْٖ  86، 38 34 ُهْم َظَذ َصاَلِِتِْم َدائُِؿونَ افَّ

ْم َحقٌّ َمْعُؾوٌم   .ُٖٓ ِذيَن ِِف َأْمَواَِلِ  38 35 َوافَّ

وئِِل َواَدْحُرومِ   .ُٖٔ  38 36 فِؾسَّ

ينِ   .ُٕٖ ُؿوَن بَِقْوِم افدي ِذيَن ُيَصدي  38 37 َوافَّ

ِْم ُمْشِػُؼونَ   .ُٖٖ ِذيَن ُهْم ِمْن َظَذاِب َرِبي  86، 38 38 َوافَّ

ِْم َؽْرُ َمْلُمونٍ إِنَّ   .ُٖٗ  38 39 َظَذاَب َرِبي
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ِذيَن ُهْم فُِػُروِجِفْم َحوؾُِظونَ   .َُٗ  38 :3 َوافَّ

ُْم َؽْرُ َمُؾوِمغَ   .ُُٗ ًْ َأْيََمُِنُْم َؾنِِنَّ َّٓ َظَذ َأْزَواِجِفْم َأْو َمو َمَؾَؽ  38 41 إِ

 38 42 َؾَؿِن اْبَتَغى َوَراَء َذفَِك َؾُلوَفئَِك ُهُم افَعوُدونَ   .ُِٗ

ََموَكوِِتِْم َوَظْفِدِهْم َراُظونَ   .ُّٗ ِٕ ِذيَن ُهْم   38 43 َوافَّ

ِذيَن ُهْم بَِشَفوَداِِتِْم َؿوئُِؿونَ   .ُْٗ  38 44 َوافَّ

وؾُِظونَ   .ُٓٗ ِذيَن ُهْم َظَذ َصاَلِِتِْم َُيَ  38 45 َوافَّ

 87، 38 46 ُأوَفئَِك ِِف َجـَّوٍت ُمْؽَرُمونَ   .ُٔٗ

َػُروا ِؿَبَؾَك   .ُٕٗ ـَ ِذيَن   87 47   ُمْفطِِعغَ  َؾََمِل افَّ

ََمِل ِظِزينَ   .ُٖٗ  87 48 َظِن افَقِؿِغ َوَظِن افشي

لُّ اْمِرٍئ ِمـُْفْم َأْن ُيْدَخَل َجـََّي َكِعقمٍ   .ُٗٗ ـُ  87 49 َأَيْطَؿُع 

و َخَؾْؼـَوُهْم ِِمَّو َيْعَؾُؿونَ   .ََِ الَّ إِكَّ  87 :4 ـَ

و فَ   .َُِ  87، 38 51 َؼوِدُرونَ َؾاَل ُأْؿِسُم بَِربي اَدَشوِرِق َواَدَغوِرِب إِكَّ

ا ِمـُْفْم َوَمو َكْحُن بَِؿْسُبوِؿغَ   .َِِ َل َخْرً  87، 38 52 َظَذ َأْن ُكَبدي

ِذي ُيوَظُدونَ   .َِّ  87، 38 53 َؾَذْرُهْم ََيُوُضوا َوَيْؾَعُبوا َحتَّى ُياَلُؿوا َيْوَمُفُم افَّ

ُْم إَِػ   .َِْ َلِنَّ ـَ اًظو   87، 38 54  ُكُصٍى ُيوؾُِضونَ َيْوَم ََيُْرُجوَن ِمَن إَْجَداِث ِِسَ

وُكوا ُيوَظُدونَ   .َِٓ ـَ ِذي  ٌي َذفَِك افَقْوُم افَّ  87، 38 55 َخوِصَعًي َأْبَصوُرُهْم َتْرَهُؼُفْم ِذفَّ

  ورة نوح
و َأْرَشْؾـَو ُكوًحو إَِػ َؿْوِمِه َأْن َأْكِذْر َؿْوَمَك ِمْن َؿْبِل َأْن َيْلتَِقُفْم َظَذاٌب َأفِقٌم   .َِٔ  89 2 إِكَّ

 89 3 َؿوَل َيو َؿْوِم إِِني َفُؽْم َكِذيٌر ُمبِغٌ   .َِٕ

ُؼوُه َوَأضِقُعونِ   .َِٖ  89 4 َأِن اْظُبُدوا اهللََّ َواتَّ

ى   .َِٗ ْم إَِػ َأَجٍل ُمَسؿًّ ـُ ْر  89 5 ...َيْغِػْر َفُؽْم ِمْن ُذُكوبُِؽْم َوُيَمخي

 :8 6 َؿوَل َربي إِِني َدَظْوُت َؿْوِمي َفْقاًل َوَِنَوًرا   .َُِ

َّٓ ؾَِراًرا  .ُُِ  :8 7 َؾَؾْم َيِزْدُهْم ُدَظوئِي إِ

ْم فَِتْغِػَر ََلُْم   .ُِِ ََم َدَظْوُِتُ ؾَّ ـُ  :8 8 ...َوإِِني 

 :8 9 ُثمَّ إِِني َدَظْوُِتُْم ِجَفوًرا  .ُِّ

اًرا  .ُِْ ْرُت ََلُْم إِِْسَ ًُ ََلُْم َوَأِْسَ  :8 : ُثمَّ إِِني َأْظَؾـْ

ُؽْم   .ُِٓ ًُ اْشَتْغِػُروا َربَّ وًراَؾُؼْؾ وَن َؽػَّ ـَ ُه   247، :8 21 إِكَّ
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َٓ َتْرُجوَن هللَِِّ َوَؿوًرا   .ُِٔ  91 24 َمو َفُؽْم 

 91 25 َوَؿْد َخَؾَؼُؽْم َأْضَواًرا  .ُِٕ

ْقَف َخَؾَق اهللَُّ َشْبَع َشَؿَواٍت ضَِبوًؿو  .ُِٖ ـَ  91 26 َأمَلْ َتَرْوا 

اًج   .ُِٗ ْؿَس ِِسَ  91 27 وَوَجَعَل اْفَؼَؿَر ؾِقِفنَّ ُكوًرا َوَجَعَل افشَّ

َْرِض َكَبوًتو  .َِِ ْٕ  91 28 َواهللَُّ َأْكَبَتُؽْم ِمَن ا

ِرُجُؽْم إِْخَراًجو  .ُِِ ْم ؾِقَفو َوَُيْ ـُ  91 29 ُثمَّ ُيِعقُد

َْرَض بَِسوًضو  .ِِِ ْٕ  91 :2 َواهللَُّ َجَعَل َفُؽُم ا

 91 31 فَِتْسُؾُؽوا ِمـَْفو ُشُباًل ؾَِجوًجو  .ِِّ

ُْم َظَصوْ   .ِِْ َّٓ َخَسوًراَؿوَل ُكوٌح َربي إِِنَّ َبُعوا َمْن مَلْ َيِزْدُه َموُفُه َوَوَفُدُه إِ  91 32 ِِن َواتَّ

بَّوًرا  .ِِٓ ـُ  91 33 َوَمَؽُروا َمْؽًرا 

ا  .ِِٔ َٓ َيُغوَث َوَيُعوَق َوَكْْسً َٓ ُشَواًظو َو ا َو َٓ َتَذُرنَّ َودًّ َٓ َتَذُرنَّ َآَِلََتُؽْم َو  91 34 َوَؿوُفوا 

ثِرً   .ِِٕ ـَ وا  ًٓ َوَؿْد َأَضؾُّ َّٓ َضاَل َٓ َتِزِد افظَّودَِِغ إِ  238،  91 35 ا َو

 92 36  ِِمَّو َخطِقَئوِِتِْم ُأْؽِرُؿوا َؾُلْدِخُؾوا َكوًرا َؾَؾْم ََيُِدوا ََلُْم ِمْن ُدوِن اهللَِّ َأْكَصوًرا   .ِِٖ

وًرا  .ِِٗ َْرِض ِمَن اْفَؽوؾِِريَن َديَّ ْٕ َٓ َتَذْر َظَذ ا  92 37 َوَؿوَل ُكوٌح َربي 

وًرا  .َِّ ػَّ ـَ َّٓ َؾوِجًرا  َٓ َيؾُِدوا إِ  92 38 إِكََّك إِْن َتَذْرُهْم ُيِضؾُّوا ِظَبوَدَك َو

 92 39 ...َربي اْؽِػْر ِِل َوفَِوافَِديَّ   .ُِّ

  ورة الجن 
و َشِؿْعـَو ُؿْرَآًكو َظَجبً   .ِِّ ُه اْشَتَؿَع َكَػٌر ِمَن اجِلني َؾَؼوُفوا إِكَّ  94،  :3 2 وُؿْل ُأوِحَي إَِِلَّ َأكَّ

ـَو َأَحًدا  .ِّّ َك بَِربي ْصِد َؾَآَمـَّو بِِه َوَفْن ُكْؼِ  94،  :3 3 ََيِْدي إَِػ افرُّ

َٓ َوَفًدا  .ِّْ َذ َصوِحَبًي َو َ ـَو َمو اَتَّ ُه َتَعوَػ َجدُّ َربي  95،  :3 4  َوَأكَّ

وَن َيُؼوُل َشِػقُفـَو َظَذ اهللِ َصَطًطو  .ِّٓ ـَ ُه   95 5 َوَأكَّ

و   .ِّٔ ِذًبوَوَأكَّ ـَ  95 6 َطـَـَّو َأْن َفْن َتُؼوَل اإِلْكُس َواجِلنُّ َظَذ اهللِ 

وَن ِرَجوٌل ِمَن اإِلْكِس َيُعوُذوَن بِِرَجوٍل ِمَن اجِلني َؾَزاُدوُهْم َرَهًؼو  .ِّٕ ـَ ُه   95 7 َوَأكَّ

ٌَ اهلُل َأَحًدا  .ِّٖ ََم َطـَـُْتْم َأْن َفْن َيْبَع ـَ ُْم َطـُّوا   96 8  َوَأِنَّ

ًْ َحَرًشو َصِديًدا َوُصُفًبوَوَأكَّ   .ِّٗ ََمَء َؾَوَجْدَكوَهو ُمؾَِئ  96،  :3 9 و َدَْسـَو افسَّ

ْؿِع َؾَؿْن َيْسَتِؿِع أََن ََيِْد َفُه ِصَفوًبو َرَصًدا  .َِْ ـَّو َكْؼُعُد ِمـَْفو َمَؼوِظَد فِؾسَّ ـُ و   96،  :3 : َوَأكَّ

َٓ َكْدِري َأَذٌّ ُأِريَد بَِؿْن ِِف   .ُِْ و  ْم َرَصًداَوَأكَّ ُ  96،  :3 21 إَْرِض َأْم َأَراَد ِِبِْم َرِبُّ
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ـَّو َضَرائَِق ِؿَدًدا  .ِِْ ـُ وَِلُوَن َوِمـَّو ُدوَن َذفَِك  و ِمـَّو افصَّ  96،  41 22 َوَأكَّ

و َطـَـَّو َأْن َفْن ُكعِجَز اهللَ ِِف إَْرِض َوَفْن ُكْعِجَزُه َهَرًبو  .ِّْ  97،  41 23  َوَأكَّ

و َدَّ   .ِْْ َٓ َرَهًؼوَوَأكَّ ِه َؾاَل ََيَوُف َبْخًسو َو  97،  41 24 و َشِؿْعـَو اَلَُدى َآَمـَّو بِِه َؾَؿْن ُيْمِمْن بَِربي
ْوا َرَصًدا  .ِْٓ رَّ و ِمـَّو اُدْسؾُِؿوَن َوِمـَّو افَؼوِشُطوَن َؾَؿْن َأْشَؾَم َؾُلوَفئَِك َُتَ  97،  41 25 َوَأكَّ

و افَؼوِشُطوَن َؾَؽوُكوا   .ِْٔ  97،  41 26 جِلََفـََّم َحَطًبوَوَأمَّ

َْشَؼْقـَوُهْم َموًء َؽَدًؿو  .ِْٕ َٕ ِريَؼِي   97،  41 27 َوَأْن َفِو اْشَتَؼوُموا َظَذ افطَّ

ِه َيْسُؾْؽُه َظَذاًبو َصَعًدا  .ِْٖ ِر َربي ـْ  41 28 فِـَْػتِـَُفْم ؾِقِه َوَمْن ُيْعِرْض َظْن ِذ

ا وَ   .ِْٗ َٓ َأْمؾُِك َفُؽْم َُضًّ  98 32  َٓ َرَصًداُؿْل إِِني 

 98 33 ُؿْل إِِني َفْن َُيَِرِِن ِمَن اهللِ َأَحٌد َوَفْن َأِجَد ِمْن ُدوكِِه ُمْؾَتَحًدا  .َِٓ

تِِه   .ُِٓ َٓ َّٓ َباَلًؽو ِمَن اهللِ َوِرَشو  98 34 ...إِ

َعُل َفُه َرِّبي َأَمًدا   .ِِٓ   41 36 ُؿْل إِْن َأْدِري َأَؿِريٌى َمو ُتوَظُدوَن َأْم ََيْ

 41 37 ومِلُ افَغْقِى َؾاَل ُيْظِفُر َظَذ َؽْقبِِه َأَحًداظَ   .ِّٓ

ُه َيْسُؾُك ِمْن َبْغِ َيَدْيِه َوِمْن َخْؾِػِه َرَصًدا  .ِْٓ َّٓ َمِن اْرَتَه ِمْن َرُشوٍل َؾنِكَّ  41 38 إِ

ِْم َوَأَحوَط بََِم َفَدَْيِْم َوَأْحَص   .ِٓٓ ِت َرِبي َٓ  َظَدًدافَِقْعَؾَم َأْن َؿْد َأْبَؾُغوا ِرَشو
ٍ
ء لَّ َرْ ـُ   39 41 

  ورة المزمل
ُل   .ِٔٓ مي َو اُدزَّ  99،  43 2 َيو َأَيُّ

َّٓ َؿؾِقاًل   .ِٕٓ ْقَل إِ  99،  44 3 ُؿِم افؾَّ

 99،  44 4 كِْصَػُه َأِو اْكُؼْص ِمـُْه َؿؾِقاًل   .ِٖٓ

ِل افُؼْرَآَن َتْرتِقاًل   .ِٗٓ  99،  44 5 َأْو ِزْد َظَؾْقِه َوَرتي

ـُْؾِؼي   .َِٔ و َش ًٓ َثِؼقاًل إِكَّ  99،  44 6 َظَؾْقَك َؿْو

 :9،  44 21 َواْصِزْ َظَذ َمو َيُؼوُفوَن َواْهُجْرُهْم َهْجًرا ََجِقاًل   .ُِٔ

ْؾُفْم َؿؾِقاًل   .ِِٔ بَِغ ُأوِِل افـَّْعَؿِي َوَمفي  :9،  44 22 َوَذْرِِن َواُدَؽذي

44  ،
9: 

ًٓ َوَجِحقًَم   :9،  44 23 إِنَّ َفَدْيـَو َأْكَؽو

ٍي َوَظَذاًبو َأفِقًَم وَ   .ِّٔ  :9،  44 24 َضَعوًمو َذا ُؽصَّ

ثِقًبو َمِفقاًل   .ِْٔ ـَ ًِ اجِلَبوُل  وَك ـَ  :9،  44 25 َيْوَم َتْرُجُف إَْرُض َواجِلَبوُل َو

ِٔٓ.   ًٓ ََم َأْرَشْؾـَو إَِػ ؾِْرَظْوَن َرُشو ـَ ًٓ َصوِهًدا َظَؾْقُؽْم  و َأْرَشْؾـَو إَِفْقُؽْم َرُشو  :9،  44 26 إِكَّ
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ُشوَل َؾَلَخْذَكوُه َأْخًذا َوبِقاًل   .ِٔٔ  :9،  44 27 َؾَعَص ؾِْرَظْوُن افرَّ

َعُل افِوْفَداَن ِصقًبو  .ِٕٔ َػْرُتْم َيْوًمو ََيْ ـَ  :9 28 َؾَؽْقَف َتتَُّؼوَن إِْن 

ِٖٔ.   ًٓ وَن َوْظُدُه َمْػُعو ـَ ََمُء ُمـَْػطٌِر بِِه   :9 29 افسَّ

ِٔٗ.   َ ِه َشبِقًل إِنَّ َهِذِه َتْذـَِرٌة َؾَؿْن َصوَء اَتَّ  :9 :2 َذ إَِػ َربي

ْقِل َوكِْصَػُه َوُثُؾَثُه َ   .َِٕ َك َيْعَؾُم َأكََّك َتُؼوُم َأْدَكى ِمْن ُثُؾَثِي افؾَّ  251،  2:،  44 31 ...إِنَّ َربَّ

  ورة الم ثر
ُر   .ُِٕ ثي َو اُددَّ  4:،  46 2 َيوَأَيُّ

 4:،  46 3 ُؿْم َؾَلْكِذرْ   .ِِٕ

ِّٕ.   ْ  4:،  46 4 َوَربََّك َؾَؽزي

ْر   .ِْٕ  4:،  46 5 َوثَِقوَبَك َؾَطفي

ْجَز َؾوْهُجْر   .ِٕٓ  4:،  46 6 َوافرُّ

ـُْن َتْسَتْؽثُِر   .ِٕٔ ْ َٓ ََت  4:،  46 7 َو

َك َؾوْصِزْ   .ِٕٕ  4:،  46 8 َوفَِربي

َـّوُؿوِر   .ِٖٕ  46 9 َؾنَِذا ُكِؼَر ِِف اف

 46 : َؾَذفَِك َيْوَمئٍِذ َيْوٌم َظِسرٌ   .ِٕٗ

 46 21  َيِسرٍ َظَذ افَؽوؾِِريَن َؽْرُ   .َِٖ

ًُ َوِحقًدا   .ُِٖ  5:، 46 22 َذْرِِن َوَمْن َخَؾْؼ

ًٓ َِمُْدوًدا  .ِِٖ ًُ َفُه َمو  5:، 46 23  ََجَعْؾ

 5:، 46 24 َوَبـَِغ ُصُفوًدا  .ِّٖ

ْدُت َفُه ََتِْفقًدا  .ِْٖ  5:، 46 25 َوَمفَّ

 5:، 46 26 ُثمَّ َيْطَؿُع َأْن َأِزيدَ   .ِٖٓ

ََيوتِـَو ظَ   .ِٖٔ ِٔ وَن  ـَ ُه  الَّ إِكَّ  5:، 46 27 ـِقًداـَ

 6:، 46 28  َشُلْرِهُؼُه َصُعوًدا  .ِٕٖ

رَ   .ِٖٖ َر َوَؿدَّ ُه َؾؽَّ  6:، 46 29 إِكَّ

رَ   .ِٖٗ ْقَف َؿدَّ ـَ  6:، 46 :2 َؾُؼتَِل 

رَ   .َِٗ ْقَف َؿدَّ ـَ  6:، 46 31 ُثمَّ ُؿتَِل 

 6:، 46 32 ُثمَّ َكَظرَ   .ُِٗ
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 6:،  47 33 ُثمَّ َظَبَس َوَبَْسَ   .ِِٗ

 6:،  47 34 ُثمَّ َأْدَبَر َواْشَتْؽَزَ   .ِّٗ

َّٓ ِشْحٌر ُيْمَثُر   .ِْٗ  6:،  47 35 َؾَؼوَل إِْن َهَذا إِ

َّٓ َؿْوُل افَبَؼِ   .ِٓٗ  6:،  47 36 إِْن َهَذا إِ

 47 37 َشُلْصؾِقِه َشَؼَر   .ِٔٗ

 47 38 َوَمو َأْدَراَك َمو َشَؼُر   .ِٕٗ

َٓ َتَذرُ   .ِٖٗ  47 39 َٓ ُتْبِؼي َو

اَحٌي فِْؾَبَؼِ   .ِٗٗ  47 :3 َفوَّ

 47 41 َعَي َظَؼَ َظَؾْقَفو تِْس   .ََّ

َّٓ ؾِْتـًَي   .َُّ ْم إِ َِتُ َّٓ َماَلئَِؽًي َوَمو َجَعْؾـَو ِظدَّ  7:،  47 42 ...َوَمو َجَعْؾـَو َأْصَحوَب افـَّوِر إِ

الَّ َوافَؼَؿرِ   .َِّ  8:،  47 43 ـَ

ْقِل إِْذ َأْدَبَر   .َّّ  8:،  47 44 َوافؾَّ

ْبِح إَِذا َأْشَػَر   .َّْ  8:،  47 45 َوافصُّ

َو إَلِ   .َّٓ  8:،  47 46 ْحَدى افُؽَزِ إِِنَّ

 8:،  47 47 َكِذيًرا فِْؾَبَؼِ   .َّٔ

َر   .َّٕ َم َأْو َيَتَلخَّ  8:،  47 48 دَِْن َصوَء ِمـُْؽْم َأْن َيَتَؼدَّ

ًْ َرِهقـٌَي   .َّٖ َسَب ـَ لُّ َكْػٍس بََِم   9:،  47 49 ـُ

َّٓ َأْصَحوَب اْفَقِؿغِ   .َّٗ  9:،  47 :4 إِ

 9:،  47 51 ِِف َجـَّوٍت َيَتَسوَءُفونَ   .َُّ

 9:،  47 52 َظِن اْدُْجِرِمغَ   .ُُّ

 9:،  47 53 َمو َشَؾَؽُؽْم ِِف َشَؼَر   .ُِّ

 9:،  47 54 َؿوُفوا مَلْ َكُك ِمَن اْدَُصؾيغَ   .ُّّ

 9:،  47 55 َومَلْ َكُك ُكْطِعُم اْدِْسؽِغَ   .ُّْ

ـَّو َكُخوُض َمَع اخْلَوئِِضغَ   .ُّٓ ـُ  9:،  47 56 َو

ُب بَِقْوِم   .ُّٔ ـَّو ُكَؽذي ـُ ينِ َو  9:،  47 57 افدي

 9:،  47 58 َحتَّى َأَتوَكو اْفَقِؼُغ   .ُّٕ

وؾِِعغَ   .ُّٖ  9:،  47 59 َؾََم َتـَْػُعُفْم َصَػوَظُي افشَّ
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ـَِرِة ُمْعِرِضَغ   .ُّٗ  ::،  47 :5 َؾََم ََلُْم َظِن افتَّْذ

ٌر ُمْسَتـِْػَرةٌ   .َِّ ُْم ُْحُ َلِنَّ  ::،  47 61 ـَ

ْت ِمْن َؿْسَوَرةٍ   .ُِّ  ::،  47 62 َؾرَّ

ةً   .ِِّ َ لُّ اْمِرٍئ ِمـُْفْم َأْن ُيْمَتى ُصُحػًو ُمـَؼَّ ـُ  ::،  47 63 َبْل ُيِريُد 

ِخَرةَ   .ِّّ ْٔ الَّ َبْل ٓ ََيَوُؾوَن ا  ::،  47 64 ـَ
ُه َتْذـَِرةٌ   .ِّْ الَّ إِكَّ  ::،  47 65 ـَ
َرهُ   .ِّٓ ـَ  ::،  47 66 َؾَؿْن َصوَء َذ
َّٓ َأْن َيَشوَء اهللَُّ   .ِّٔ ُروَن إِ ـُ  ::،  47 67 ُهَو َأْهُل افتَّْؼَوى َوَأْهُل اْدَْغِػَرةِ َوَمو َيْذ

  ورة ال  ام 
 212،  48 2 َٓ ُأْؿِسُم بَِقْوِم افِؼَقوَمِي   .ِّٕ
اَميِ   .ِّٖ َٓ ُأْؿِسُم بِوفـَّْػِس افؾَّوَّ  212،  48 3 َو
ْن َكْجَؿَع ِظَظوَمهُ   .ِّٗ  212،  48 4 َأََيَْسُى اإِلْكَسوُن َأفَّ
َي َبـَوَكهُ َبَذ َؿوِدِريَن ظَ   .َّّ  212،  48 5 َذ َأْن ُكَسوي
 212،  48 6 َبْل ُيِريُد اإِلْكَسوُن فَِقْػُجَر َأَموَمهُ   .ُّّ
وَن َيْوُم افِؼَقوَمِي   .ِّّ  213،  48 7 َيْسَلُل َأيَّ
 213،  48 8 َؾنَِذا َبِرَق افَبَِّصُ   .ّّّ
 213،  48 9 َوَخَسَف افَؼَؿُر   .ّّْ
ْؿُس َوافَؼَؿُر   .ّّٓ  213،  48 : َوَُجَِع افشَّ
 213،  48 21 َيُؼوُل اإِلْكَسوُن َيْوَمئٍِذ َأْيَن اَدَػرُّ   .ّّٔ
َٓ َوَزرَ   .ّّٕ الَّ   213،  48 22 ـَ
َك َيْوَمئٍِذ اُدْسَتَؼرُّ   .ّّٖ  213،  48 23 إَِػ َربي
َر   .ّّٗ َم َوَأخَّ  48 24 ُيـَبَُّل اإِلْكَسوُن َيْوَمئٍِذ بََِم َؿدَّ
 48 25 َرةٌ َبِل اإِلْكَسوُن َظَذ َكْػِسِه َبِص   .َّْ
 48 26 َوَفْو َأْفَؼى َمَعوِذيَرهُ   .ُّْ
ْك بِِه فَِسوَكَك فَِتْعَجَل بِِه   .ِّْ ري  214 27  َٓ ُُتَ
َعُه َوُؿْرَآَكهُ   .ّّْ  214 28 إِنَّ َظَؾْقـَو ََجْ
بُّوَن افَعوِجَؾَي   .ّْْ

الَّ َبْل ُُتِ  48 31 ـَ
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 48 32 َوَتَذُروَن أَِخَرةَ   .ّْٓ
ةٌ   .ّْٔ  48 33 ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َكوُِضَ
و َكوطَِرةٌ   .ّْٕ َ  48 34 إَِػ َرِبي
ةٌ   .ّْٖ  48 35 َوُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َبوِِسَ
و َؾوِؿَرةٌ   .ّْٗ  48 36 َتُظنُّ َأْن ُيْػَعَل ِِبَ
اِؿَي   .َّٓ َ ًِ افسَّ الَّ إَِذا َبَؾَغ  48 37 ـَ
 48 38 َوِؿقَل َمْن َراٍق   .ُّٓ
ُه افِػَراُق   .ِّٓ  48 39 َوَطنَّ َأكَّ
وُق بِ   .ّّٓ ًِ افسَّ وِق َوافَتػَّ  48 :3 وفسَّ
َك َيْوَمئٍِذ اَدَسوُق   .ّْٓ  48 41 إَِػ َربي
َٓ َصذَّ   .ّٓٓ َق َو  48 42 َؾاَل َصدَّ

َب َوَتَوػَّ   .ّٔٓ ذَّ ـَ  48 43 َوَفؽِْن 

 48 44 ُثمَّ َذَهَى إَِػ َأْهؾِِه َيَتَؿطَّى  .ّٕٓ

 48 45 َأْوَػ َفَك َؾَلْوَػ   .ّٖٓ

 48 46 ُثمَّ َأْوَػ َفَك َؾَلْوَػ   .ّٗٓ

َك ُشًدى َأََيَْسُى   .َّٔ  48 47 اإِلْكَسوُن َأْن ُيْسَ

 48 48 َأمَلْ َيُك ُكْطَػًي ِمْن َمـِيٍّ ُيْؿـَى   .ُّٔ

ى   .ِّٔ وَن َظَؾَؼًي َؾَخَؾَق َؾَسوَّ ـَ  48 49 ُثمَّ 
َر َوإُْكَثى  .ّّٔ ـَ ْوَجْغِ افذَّ  48 :4 َؾَجَعَل ِمـُْه افزَّ
قَِي اَدْوَتى  .ّْٔ  239،  214،  48 51 َأَفْقَس َذفَِك بَِؼوِدٍر َظَذ َأْن َُيْ

  ورة االن ان
وًرا   .ّٓٔ ـُ ْهِر مَلْ َيُؽْن َصْقًئو َمْذ   216،  :4 2 َهْل َأَتى َظَذ اإِلْكَسوِن ِحٌغ ِمَن افدَّ
و َخَؾْؼـَو اإِلْكَسوَن ِمْن ُكْطَػٍي َأْمَشوٍج َكْبَتؾِقِه َؾَجَعْؾـَوُه َشِؿقًعو َبِصًرا  .ّٔٔ   216،  :4 3 إِكَّ
و َهَدْيـَ  .ّٕٔ ُػوًراإِكَّ ـَ و  ـًِرا َوإِمَّ و َصو بِقَل إِمَّ  216،  51 4  وُه افسَّ
ًٓ َوَشِعًرا  .ّٖٔ و َأْظَتْدَكو فِْؾَؽوؾِِريَن َشاَلِشَل َوَأْؽاَل  51 5 إِكَّ
وُؾوًرا   .ّٗٔ ـَ وَن ِمَزاُجَفو  ـَ ْلٍس  ـَ ُبوَن ِمْن   217،  51 6 إِنَّ إَْبَراَر َيْؼَ
و ِظَبوُد اهللِ  .َّٕ ُب ِِبَ ُروَِنَو َتْػِجًرا َظْقـًو َيْؼَ  217،  51 7 ُيَػجي
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ُه ُمْسَتطًِرا  .ُّٕ وَن َذُّ ـَ وُؾوَن َيْوًمو   217،  51 8 ُيوُؾوَن بِوفـَّْذِر َوََيَ
َعوَم َظَذ ُحبيِه ِمْسؽِقـًو َوَيتِقًَم َوَأِشًرا  .ِّٕ  217،  51 9 َوُيْطِعُؿوَن افطَّ
َٓ ُكِريدُ   .ّّٕ ََم ُكْطِعُؿُؽْم فَِوْجِه اهللِ  َٓ ُصُؽوًرا إِكَّ  217،  51 : ِمـُْؽْم َجَزاًء َو
ـَو َيْوًمو َظُبوًشو َؿْؿَطِريًرا  .ّْٕ و َكَخوُف ِمْن َربي  217،  51 21 إِكَّ
وًرا   .ّٕٓ ًة َوُِسُ وُهْم َكْْضَ  218،  51 22 َؾَوَؿوُهُم اهلُل َذَّ َذفَِك افَقْوِم َوَفؼَّ
وا َجـًَّي َوَحِريًرا  .ّٕٔ  218،  51 23 َوَجَزاُهْم بََِم َصَزُ
َٓ َزْمَفِريًرا   .ّٕٕ َٓ َيَرْوَن ؾِقَفو َصْؿًسو َو  218،  51 24 ُمتَّؽِئَِغ ؾِقَفو َظَذ إََراِئِك 
ًْ ُؿُطوُؾَفو َتْذفِقاًل   .ّٖٕ َؾ  218،  51 25 َوَداكَِقًي َظَؾْقِفْم طِاَلَُلَو َوُذفي
وكَ   .ّٕٗ ـَ َواٍب  ـْ ٍي َوَأ  218،  51 26 ًْ َؿَواِريَر َوُيَطوُف َظَؾْقِفْم بَِآكَِقٍي ِمْن ؾِضَّ
ُروَهو َتْؼِديًرا  .َّٖ ٍي َؿدَّ  218،  51 27 َؿَواِريَر ِمْن ؾِضَّ
وَن ِمَزاُجَفو َزْكَجبِقاًل   .ُّٖ ـَ ْلًشو  ـَ  218،  51 28 َوُيْسَؼْوَن ؾِقَفو 
ى َشْؾَسبِقاًل   .ِّٖ  218،  51 29 َظْقـًو ؾِقَفو ُتَسؿَّ
ُدوَن   .ّّٖ  218،  51 :2 إَِذا َرَأْيَتُفْم َحِسْبَتُفْم ُفْمُفًما َمـُْثوًراَوَيُطوُف َظَؾْقِفْم ِوْفَداٌن ُّمَؾَّ
بًِرا  .ّْٖ ـَ ًَ َكِعقًَم َوُمْؾًؽو  ًَ َثمَّ َرَأْي  218،  51 31 َوإَِذا َرَأْي
ٌق   .ّٖٓ ـُْدٍس ُخْْضٌ َوإِْشَتْزَ  218،  51 32 ...َظوفَِقُفْم ثَِقوُب ُش
وَن َشْعقُ   .ّٖٔ ـَ وَن َفُؽْم َجَزاًء َو ـَ  218،  51 33 ُؽْم َمْشُؽوًراإِنَّ َهَذا 
ْفـَو َظَؾْقَك افُؼْرَآَن َتـِْزياًل   .ّٕٖ و َكْحُن َكزَّ  51 34 إِكَّ
ُػوًرا  .ّٖٖ ـَ َٓ ُتطِْع ِمـُْفْم َآثًَِم َأْو  َك َو  51 35 َؾوْصِزْ َِلُْؽِم َربي
َك ُبْؽَرًة َوَأِصقاًل   .ّٖٗ ِر اْشَم َربي ـُ  51 36 َواْذ
ْقِل َؾوْشُجْد فَ   .َّٗ  51 37 ُه َوَشبيْحُه َفْقاًل َضِوياًل َوِمَن افؾَّ
بُّوَن افَعوِجَؾَي َوَيَذُروَن َوَراَءُهْم َيْوًمو َثِؼقاًل   .ُّٗ

 َُيِ
ِ
ء َٓ  219،  51 38 إِنَّ َهُم

ْفـَو َأْمَثوََلُْم َتْبِدياًل   .ِّٗ ُهْم َوإَِذا ِصْئـَو َبدَّ  219،  51 39 َكْحُن َخَؾْؼـَوُهْم َوَصَدْدَكو َأِْسَ
ِه َشبِقاًل  إِنَّ َهِذهِ   .ّّٗ َذ إَِػ َربي َ  :21،  51 :3 َتْذـَِرٌة َؾَؿْن َصوَء اَتَّ
وَن َظؾِقًَم َحؽِقًَم   .ّْٗ ـَ َّٓ َأْن َيَشوَء اهلُل إِنَّ اهللَ   َوَمو َتَشوُءوَن إِ

41 
51  ،221  ،253  ،

254 
تِِه َوافظَّودَِِغ َأَظدَّ ََلُْم َظَذاًبو َأفِ   .ّٓٗ   222،  51 42 قًَم ُيْدِخُل َمْن َيَشوُء ِِف َرْْحَ

 



 052 

 الصفحة رقىها ةــــاآلي ً
  ورة المر  ت

 223،  53 2 َواُدْرَشاَلِت ُظْرًؾو   .ّٔٗ
 223،  53 3 َؾوفَعوِصَػوِت َظْصًػو  .ّٕٗ
ا  .ّٖٗ اِت َكْؼً  223،  53 4 َوافـَّوِذَ
 223،  53  5 َؾوفَػوِرَؿوِت َؾْرًؿو  .ّٗٗ
ًرا  .ََْ ـْ  223،  53 6 َؾوُدْؾِؼَقوِت ِذ
 223،  53 7 َأْو ُكْذًراُظْذًرا   .َُْ
ََم ُتوَظُدوَن َفَواِؿعٌ   .َِْ  223،  53 8 إِكَّ
َّْ.   ًْ  223،  53 9 َؾنَِذا افـُُّجوُم ُضِؿَس
َْْ.   ًْ ََمُء ُؾِرَج  223،  53 : َوإَِذا افسَّ
َْٓ.   ًْ  223،  53 21 َوإَِذا اجِلَبوُل ُكِسَػ
َْٔ.   ًْ َت ُشُل ُأؿي  223،  53 22 َوإَِذا افرُّ
ؾَ   .َْٕ َيي َيْوٍم ُأجي

ِٕ ًْ 23 53  ،223 
 223،  53 24 فَِقْوِم افَػْصلِ   .َْٖ
 223،  53 25 َوَمو َأْدَراَك َمو َيْوُم افَػْصلِ   .َْٗ
بِغَ   .َُْ  223،  53 26 َوْيٌل َيْوَمئٍِذ فِْؾُؿَؽذي
فَِغ   .ُُْ  224 27 َأمَلْ ُِنْؾِِك إَوَّ
 224 28 ُثمَّ ُكْتبُِعُفُم أَِخِرينَ   .ُِْ
َذفَِك َكْػَعُل بِوُدْجرِ   .ُّْ  224 29 ِمغَ ـَ
 َمِفٍغ أَ   .ُْْ

ٍ
 224،  53 31 مَلْ َكْخُؾْؼُؽْم ِمْن َموء

 224،  53 32 َؾَجَعْؾـَوُه ِِف َؿَراٍر َمؽٍِغ   .ُْٓ
 224،  53 33 إَِػ َؿَدٍر َمْعُؾومٍ   .ُْٔ
 53 34 َؾَؼَدْرَكو َؾـِْعَم افَؼوِدُرونَ   .ُْٕ
بِغَ   .ُْٖ  53 35 َوْيٌل َيْوَمئٍِذ فِْؾُؿَؽذي
 53 36 إَْرَض ـَِػوًتوَأمَلْ َكْجَعِل   .ُْٗ
 53 37 َوَأْمَواًتوَأْحَقوًء   .َِْ
ْم َموًء ُؾَراًتو  .ُِْ ـُ  53 38 َوَجَعْؾـَو ؾِقَفو َرَواِدَ َصوِّمَوٍت َوَأْشَؼْقـَو
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بِغَ   .ِِْ  53 39 َوْيٌل َيْوَمئٍِذ فِْؾُؿَؽذي
ُبوَن   .ِّْ ـُْتْم بِِه ُتَؽذي ـُ  225،  53 :3 اْكَطؾُِؼوا إَِػ َمو 
 225،  53 41 ا إَِػ طِلٍّ ِذي َثاَلِث ُصَعٍى اْكَطؾُِؼو  .ِْْ
َٓ ُيْغـِي ِمَن افؾَفِى   .ِْٓ  225،  53 42 َٓ َطؾِقٍل َو
وفَؼِّْصِ   .ِْٔ ـَ ٍر  َو َتْرِمي بَِؼَ  225،  53 43 إِِنَّ
ُه َِجَوَفٌي ُصْػٌر   .ِْٕ َلكَّ  225،  53 44 ـَ
بِغَ   .ِْٖ  225،  53 45 َوْيٌل َيْوَمئٍِذ فِْؾُؿَؽذي
ِْٗ.   َٓ  225،  53 46  َيـْطُِؼوَن َهَذا َيْوُم 
َٓ ُيْمَذُن ََلُْم َؾَقْعَتِذُرونَ   .َّْ  225،  53 47 َو
بِغَ   .ُّْ  225،  53 48 َوْيٌل َيْوَمئٍِذ فِْؾُؿَؽذي
فِغَ   .ِّْ ْم َوإَوَّ ـُ ْعـَو  225،  53 49 َهَذا َيْوُم افَػْصِل ََجَ
ْقٌد َؾؽِقُدونِ   .ّّْ ـَ وَن َفُؽْم  ـَ  225،  53 :4 َؾنِْن 
بِغَ َوْيٌل يَ   .ّْْ  53 51 ْوَمئٍِذ فِْؾُؿَؽذي
 226، 54 52 إِنَّ اُدتَِّؼَغ ِِف طِاَلٍل َوُظُقوٍن   .ّْٓ
 226، 54 53 َوَؾَواـَِه ِِمَّو َيْشَتُفونَ   .ّْٔ
ـُْتْم َتْعَؿُؾوَن   .ّْٕ ـُ ُبوا َهـِقًئو بََِم  ُؾوا َواْذَ  226، 54 54 ـُ
َذفَِك َكْجِزي اُدْحِسـِغَ   .ّْٖ ـَ و   226، 54 55 إِكَّ
بِغَ وَ   .ّْٗ  54 56 ْيٌل َيْوَمئٍِذ فِْؾُؿَؽذي
ُؽْم ُُمِْرُمونَ   .َْْ ُؾوا َوََتَتَُّعوا َؿؾِقاًل إِكَّ  227، 54 57 ـُ
بِغَ   .ُْْ  54 58 َوْيٌل َيْوَمئٍِذ فِْؾُؿَؽذي
ُعوَن   .ِْْ ـَ َٓ َيْر ُعوا  ـَ  54 59 َوإَِذا ِؿقَل ََلُُم اْر
بِغَ   .ّْْ  54 :5 َوْيٌل َيْوَمئٍِذ فِْؾُؿَؽذي
ـُونَ  َؾبَِليي   .ْْْ ٌٍ َبْعَدُه ُيْمِم  54 61 َحِدي

  ورة العمق
 45 2 َق ؾَ ي َخ ذِ افَّ  َك بي رَ  مِ وْش بْ  أْ رَ ؿْ اِ   .ْْٓ
 45 3 ٍق ؾَ ظَ  نْ مِ  ونَ َس كْ اإْلِ  َق ؾَ َخ   .ْْٔ
َ  َك بُّ رَ وَ  أْ رَ ؿْ اِ   .ْْٕ ْٕ  45 4 مُ َر ـْ ا
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 45 5  مِ ؾَ ؼَ وفْ بِ  مَ ؾَّ ي ظَ ذِ افَّ   .ْْٖ
ْ مَ  ونَ َس كْ اإْلِ  مَ ؾَّ ظَ   .ْْٗ  45 6 مْ ؾَ عْ يَ  و مَل

  ورة الن ر
اًبو  .َْٓ وَن َتوَّ ـَ ُه   232 4 َؾَسبيْح بَِحْؿِد َربيَك َواْشَتْغِػْرُه إِكَّ
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 فهـرس األحاديـث الٍبويـة
 

 رقم ال فح  الح  ــث م
 ُّٓ .اجعمكىا في رككعكـ  .ُ
 ٖٖ كاف يمد  صكتو بالقراءة مٌدان. أٌف النبي   .ِ
 ُُ أ قىط ع قراءتو آية آية...كاف إذا قر  أف رسكؿ اهلل   .ّ

 ُٕ أف سكرة مف القرآف ثالثكف آية شفعت لرجؿ حتى غيًفر لو...  .ْ

 ٖٖ كاف إذا أتاه الكحي يفصـ عنو... إف النبي   .ٓ
 ُٖ إف سكرة مف كتاب اهلل ما ىي إال ثالثكف آية شفعت لرجؿ...  .ٔ
 َُْ ...: عممني الدعاء أدعك بو في صالتينو قاؿ لرسكؿ اهلل أ  .ٕ
في غارو بًمنىىن إذ نزلػت عميػو سػكرة كالمرسػالت  بينما نحف مع رسكؿ اهلل   .ٖ

 عيرفان...
ُْ 

 ّْ فبينما أنا أمشي سمعتي صكتان مف السماء فنيكديت...  .ٗ
ـ  الفضؿ...  .َُ  ِْ قرأتي سكرة كالمرسالت عرفان فسمعٍتني أ
 ٖٖ ...ال يسرد الكالـ كسردكـ ىذا  كاف النبي  .ُُ
 ّٗ قرأ في الفجر بػ ) ألـ السجدة، كىؿ أتى عمى اإًلنساف(.ي كاف النبي   .ُِ
 ِّ كانكا يقكمكف... (يىا أىي يىا اٍلميز مٍّؿي )لما أنزؿ أكؿ   .ُّ
 َُْ .يغفر ليـفلك أنكـ ال تخطئكف ألتى اهلل  بقكـ يخطئكف   .ُْ
 ت مىف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل.  .ُٓ

 ُٖ .ىي المانعة ىي المنجية تنجيو مف عذاب القبر  .ُٔ
ب كا عمٌي ماءن باردان...  .ُٕ  ّْ كصي

 ٖٖ ككاف إذا أنزؿ عميو الكحي كىك راكب عمى ناقتو كضعت جرانيا...  .ُٖ
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 فهـرس األعـالً املتـرجي هلـي
 

 رقم ال فح  اال ــــم م

 ٗ ابف سيدة  .ُ

 ّ بدر الديف الزركشي  .ِ

 ُٗ بدر الديف العيني  .ّ

 ّ برىاف الديف البقاعي  .ْ

 ّ السيكطي جالؿ الديف  .ٓ

 ُِْ نبرقسيبكيو أبك بشر عمر بف عثماف بف   .ٔ

 ُِْ عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد الجرجاني  .ٕ

 ْ عبد اهلل بف محمد النيسابكرم  .ٖ

 ٔ عبد الممؾ بف قريب األصمعي  .ٗ

 ُُِ عثماف بف جني المكصمي  .َُ

 ٗ عثماف بف سعيد الداني  .ُُ

 َُ عمي بف عيسى الرماني  .ُِ

 ُْ حياف بف صدقة، أبك بكر، الممقب بككيع محمد بف خمؼ بف  .ُّ

 ٓ محمد عبد العظيـ الزرقاني  .ُْ

 ُُٗ يحيى بف حمزة العمكم  .ُٓ
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 املصـادر واملراجـع
إتقاا ابرهاناا الاا لقاان:برقااا البتواات ذبراادبتنالاااافوااالهاا عةدبابر ا اا اةبر ه اا بتنراا  -1

0997.: 

كػػػريـ: أبػػػك السػػػعكد القاضػػػي محمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف مصػػػطفى إرشػػػاد العقػػػؿ السػػػميـ إلػػػى مزايػػػا الكتػػػاب ال -ِ
 ـ.ََُِ-ىػُُِْبيركت، الطبعة األكلى  -العمادم الحنفي، دار إحياء التراث العربي 

أصكؿ الفقو المسمى )إجابة السائؿ شرح بغية اآلمؿ(: محمد بف إسماعيؿ الصػنعاني، تحقيػؽ القاضػي  -ّ
 ـ. ُٖٔٗة، بيركت، الطبعة األكلى حسيف بف أحمد كحسف مقبكلي األىدؿ، مؤسسة الرسال

 ـ.ُُٗٗىػ ُُِْ: فضؿ حسف عباس كسناء فضؿ عباس، الكريـ إعجاز القرآف -ْ

أنػػكار التنزيػػؿ كأسػػرار التأكيػػؿ: لإلمػػاـ القاضػػي ناصػػر الػػديف أبػػي سػػعيد عبػػد اهلل أبػػي عمػػر بػػف محمػػد  -ٓ
يػػػػب المشػػػػيكر الشػػػيرازم البيضػػػػاكم، كبيامشػػػػو حاشػػػػية العالمػػػػة أبػػػي الفضػػػػؿ القريشػػػػي الصػػػػديقي الخط

بالكازركني، حققو كبيف األحاديث المكضكعة كالضعيفة كاإلسرائيميات الشػيخ عبػد القػادر عرفػات العشػا 
 ـ.ُٔٗٗ-ىػُُْٔ ُحسكنة، دار الفكر، الطبعة 

األنساب،عبد الكريـ بف محمد بف منصػكر التميمػي السػمعاني المػركزم، حققػو: عبػد الػرحمف بػف يحيػى  -ٔ
 -ىػػػ  ُِّٖمجمػػس دائػػرة المعػػارؼ العثمانيػػة، الطبعػػة: األكلػػى، : در آبػػادالمعممػػي اليمػػاني كغيػػره، حيػػ

 ـ،. ُِٔٗ

أيسػر التفاسػير لكػالـ العمػػي الكبيػر كبيامشػو نيػػر الخيػر عمػى أيسػر التفاسػػير: أبػي بكػر الجزائػػرم، دار  -ٕ
 ـ.ََِِ-ىػُِّْلينا، الطبعة األكلى 

ر السػيكطي، قػدـ لػو كعمػؽ عميػو األسػتاذ اإلتقاف في عمـك القرآف: لجالؿ الديف عبد الرحمف بف أبػي بكػ -ٖ
بيػركت، مكتبػة المعػارؼ  –محمد شريؼ سكر، كراجعو األستاذ مصطفى القصاص، دار إحيػاء العمػـك 

 ـ.ُٔٗٗ -ىػ ُُْٔالرياض، الطبعة الثانية  –

 -األدب المفػػرد، محمػػد بػػف إسػػماعيؿ أبػػك عبػػد اهلل البخػػارم الجعفػػي، حققػػو: عمػػي عبػػد الباسػػط مزيػػد  -ٗ
 ـ. ََِّ -ىػ  ُِّْمكتبة الخانجي، الطبعة: األكلى  :المقصكد رضكاف، مصر كعمي عبد

 : . عبػد اهلل بػف عػامر ، القػاىرة قيػؽالبييقي ، تح أبك بكر بف الحسيف بف عمي ، ألسماء كالصفاتا -َُ
 دار الحديث 

ر األعػػالـ ألشػػير الرجػػاؿ كالنسػػاء مػػف العػػرب كالمسػػتعربيف كالمستشػػرقيف: لخيػػر الػػديف الزركمػػي، دا -ُُ
 ـ.َُٖٗلبناف، الطبعة الخامسة، آيار مايك  –العمـ لممالييف، بيركت 

اإليضػػاح فػػي عمػػـك البالغػػة: الخطيػػب القزكينػػي، شػػرح كتعميػػؽ كتنقػػيح الػػدكتكر محمػػد عبػػد المػػنعـ  -ُِ
 خفاجي، منشكرات دار الكتاب المبناني، الطبعة الرابعة.

 ـ.ُٖٓٗبيركت  –لكتب العممية التيسير في مذاىب القراء السبعة: أبك عمرك الداني، دار ا -ُّ
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الطػػراز المتضػػمف ألسػػرار البالغػػة كعمػػـك حقػػائؽ اإلعجػػاز: يحيػػى بػػف حمػػزة بػػف عمػػي بػػف إبػػراىيـ  -ُْ
لبنػػػاف، الطبعػػػة األكلػػػى  –العمػػػكم، تحقيػػػؽ محمػػػد عبػػػد السػػػالـ شػػػاىيف، دار الكتػػػب العمميػػػة ، بيػػػركت 

 ـ.ُٓٗٗىػ ُُْٓ

البقػػػاء أيػػػكب بػػػف مكسػػػى الكفػػػكم، تحقيػػػؽ  الكميػػػات معجػػػـ فػػػي المصػػػطمحات كالفػػػركؽ المغكيػػػة: أبػػػك -ُٓ
 عدناف دركيش كمحمد المصرم، مؤسسة الرسالة.

بحر العمـك المعركؼ بتفسير السمرقندم: أبك الميث نصر بف محمد بػف إبػراىيـ السػمرقندم، تحقيػؽ  -ُٔ
 الدكتكر محمكد مطرجي، دار الفكر بيركت. 

طبي، تػأليؼ خػادـ العمػـ كالقػرآف عبػد بشير اليسر شرح ناظمة الزىر في عمػـ الفكاصػؿ: لإلمػاـ الشػا -ُٕ
 ميداف األزىر الشريؼ بمصر.  –الفتاح القاضي، المكتبة المحمكدية التجارية 

بصائر ذكم التمييز بمطػائؼ الكتػاب العزيػز: لمجػد الػديف محمػد بػف يعقػكب الفيػركز أبػادم، تحقيػؽ  -ُٖ
 ـ. ُٖٔٗ-ىػَُْٔاألستاذ: محمد عمي النجار، الطبعة الثانية، غرة جمادم اآلخرة 

البحر المحيط: محمد بف يكسؼ الشيير بأبي حياف األندلسي، دراسة كتحقيػؽ كتعميػؽ الشػيخ عػادؿ  -ُٗ
لبناف، الطبعػة األكلػى  –بيركت  –أحمد عبد المكجكد، كالشيخ عمي محمد معكض، دار الكتب العممية 

 ـ. ََُِ-ىػ ُِِْ

 –شػػاذلي، دار الكتػػب ا لعمميػػة البحػػر المديػػد: أحمػػد بػػف محمػػد بػػف الميػػدم بػػف عجيبػػة اإلدريسػػي ال -َِ
 ـ.ََِِىػ ُِّْبيركت، 

البرىاف في عمـك القرآف: لإلمػاـ بػدر الػديف محمػد بػف عبػد اهلل الزركشػي، تحقيػؽ محمػد أبػك الفضػؿ  -ُِ
 القاىرة. –إبراىيـ، مكتبة التراث 

تحفػػة األحػػكذم بشػػرح جػػامع الترمػػذم، أبػػك العػػال محمػػد عبػػد الػػرحمف بػػف عبػػد الػػرحيـ المبػػاركفكرل  -ِِ
 دار الكتب العممية.: بيركت ىػ(،ُّّٓلمتكفى: )ا

التسػييؿ لعمػػـك التنزيػػؿ: الشػػيخ اإلمػػاـ العالمػػة الحػػافظ المفسػػر خػػادـ القػػرآف العظػػيـ محمػػد بػػف أحمػػد  -ِّ
 ـ.ُّٕٗ-ىػُّّٗالطبعة الثانية  –لبناف  –بف جزم الكمبي، دار الكتاب العربي، بيركت ا

تػػػػكنس،  –ر، دار سػػػػحنكف لمنشػػػػر كالتكزيػػػػع تفسػػػػير التحريػػػػر كالتنػػػػكير: محمػػػػد الطػػػػاىر بػػػػف عاشػػػػك  -ِْ
 ـ.ُٕٗٗ

 الفنػي: اإلخػراج الكػريـ، القػرآف حػكؿ الشعراكم متكلي محمد الشيخ فضيمة الشعراكم، خكاطر تفسير -ِٓ
 محمد. حسيف أشرؼ

تفسير القرآف العظيـ: لإلماـ أبػي الفػداء الحػافظ ابػف كثيػر الدمشػقي، كتػب ىكامشػو كضػبطو حسػيف  -ِٔ
 ـ.ُٗٗٗ-ىػُُْٗالفكر الطبعة األكلى بف إبراىيـ زىراف، دار ا

تفسػػير مفػػاتيح الغيػػب )التفسػػير الكبيػػر(: لإلمػػاـ فخػػر الػػديف محمػػد بػػف عمػػر التميمػػي الػػرازم، دار  -ِٕ
 ـ.َََِىػ ُُِْالطبعة األكلى  –بيركت  –الكتب العممية 
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افظ تفسػػير النسػػفي )مػػدارؾ التنزيػػؿ كحقػػائؽ التأكيػػؿ(، أبػػك البركػػات عبػػد اهلل بػػف أحمػػد بػػف محمػػكد حػػ -ِٖ
دار الكمػػػـ الطيػػػب، الطبعػػػة:  :ىػػػػ(، حققػػػو: يكسػػػؼ عمػػػي بػػػديكم، بيػػػركتَُٕالػػػديف النسػػػفي )المتػػػكفى: 

 ـ.  ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗاألكلى، 
دمشػػػػؽ،  –لبنػػػػاف، كدار الفكػػػػر  –تفسػػػػير الكسػػػػيط، كىبػػػػة الزحيمػػػػي، دار الفكػػػػر المعاصػػػػر، بيػػػػركت  -ِٗ

 ـ.ََُِىػ ُِِْالطبعة األكلى 

 دار النيضة، الطبعة: األكلى،.  :مصر حمد سيد طنطاكم،التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ، م -َّ
تناسػػؽ الػػدرر فػػي تناسػػب السػػكر: لإلمػػاـ جػػالؿ الػػديف عبػػد الػػرحمف السػػيكطي، دراسػػة كتحقيػػؽ عبػػد  -ُّ

 ـ.ُٖٔٗ-ىػَُْٔلبناف، الطبعة األكلى  –القادر أحمد عطا، دار الكتب العممية، بيركت 

 ىػاركف، محمػد السالـ عبد تحقيؽ ،(ىػَّٕ) رماألزى أحمد بف محمد منصكر  ألبي ؛المغة تيذيب -ِّ
 كالشنر كالنشر كاألنباء لمتأليؼ العامة المصرية المؤسسة

تيسػػير الكػػريـ الػػرحمف فػػي تفسػػير كػػالـ المنػػاف: العالمػػة الشػػيخ عبػػد الػػرحمف بػػف ناصػػر السػػعدم،  -ّّ
 ـ.َََِىػ َُِْتحقيؽ عبد الرحمف بف معاٌل الٌمكيحؽ، مؤسسة الرسالة الطبعة األكلى 

جػػػامع البيػػػاف عػػػف تأكيػػػؿ آم القػػػرآف: ألبػػػي جعفػػػر محمػػػد بػػػف جريػػػر الطبػػػرم، تحقيػػػؽ أحمػػػد محمػػػد  -ّْ
 ـ.َََِىػ َُِْشاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة األكلى، 

الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف: ألبػػي عبػػد اهلل محمػػد بػػف أحمػػد األنصػػارم القرطبػػي، تحقيػػؽ ىشػػاـ سػػمير  -ّٓ
 ـ.ََِّىػ ُِّْعربية السعكدية، المممكة ال –البخارم، دار عالـ الكتب، الرياض 

خصائص التراكيب دراسة تحميمية لمسائؿ عمـ المعاني: محمػد أبػك مكسػى، دار التضػامف، القػاىرة،  -ّٔ
 ـ.َُٖٗىػ ََُْالطبعة الثانية 

 بيركت. –الخصائص: أبك الفتح عثماف بف جني، تحقيؽ محمد عمي النجار، دار الكتب  -ّٕ

د الػػرحمف بػػف أبػػي بكػػر، جػػالؿ الػػديف السػػيكطي )المتػػكفى: الػػدر المنثػػكر فػػي التفسػػير بالمػػأثكر، عبػػ -ّٖ
 دار الفكر.: ىػ(، بيركتُُٗ

دالئؿ اإلعجاز في عمـ المعاني: أبك بكر بػف عبػد القػاىر بػف عبػد الػرحمف الجرجػاني النحػكم، قػرأه  -ّٗ
 ـ. ََُِىػ ُِِْكعمؽ عميو أبك فير محمكد محمد شاكر، مطبعة المدني، الطبعة الثالثة 

تفسػػػػير القػػػػرآف: اإلمػػػػاـ الشػػػػيخ إسػػػػماعيؿ حقػػػػي بػػػػف مصػػػػطفى الحنفػػػػي الخمػػػػكتي  ركح البيػػػػاف فػػػػي -َْ
 –البركسػػػكم، ضػػػبطو كصػػػححو كخػػػرج آياتػػػو: عبػػػد المطيػػػؼ حسػػػف عبػػػد الػػػرحمف، دار الكتػػػب العمميػػػة 

 ـ. ََِّ-ىػُِْْلبناف، الطبعة األكلى  –بيركت 

شػػياب الػػديف محمػػكد  ركح المعػػاني فػػي تفسػػير القػػرآف العظػػيـ كالسػػبع المثػػاني: لمعالمػػة أبػػي الفضػػؿ -ُْ
 بيركت.  -األلكسي البغدادم، دار إحياء التراث العربي 

المكتػػػب : بيػػػركت ، زاد المسػػػير فػػػي عمػػػـ التفسػػػير، عبػػػد الػػػرحمف بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد ابػػػف الجػػػكزم -ِْ
 .ىػَُْْالطبعة الثالثة،  اإلسالمي،
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ثػػو كعمػػؽ سػػنف أبػػي داككد: تصػػنيؼ أبػػي داككد سػػميماف بػػف األشػػعث السجسػػتاني، حكػػـ عمػػى أحادي -ّْ
عمييا العالمة محمد ناصر الديف األلبػاني، اعتنػى بػو أبػك عبيػدة مشػيكر بػف حسػف آؿ سػميماف، مكتبػة 

 الرياض، الطبعة األكلى. –المعارؼ لمنشر كالتكزيع 

سنف الترمذم: لإلماـ الحافظ محمػد بػف عيسػى بػف سػكرة الترمػذم، حكػـ عمػى أحاديثػو كآثػاره كعمػؽ  -ْْ
اصر الديف األلباني، اعتنى بو، أبك عبيدة مشيكر بػف حسػف آؿ سػمماف، عميو العالمة المحدث محمد ن

 مكتبة المعارؼ الرياضي، الطبعة األكلى.

 شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، عبد الحي بف أحمد بف محمد ابف العماد العىكرم الحنبمػي، أبػك -ْٓ
ف كثيػػػر، الطبعػػػة: بيػػػركت: دار ابػػػ –ىػػػػ(، حققػػػو: محمػػػكد األرنػػػاؤكط، دمشػػػؽ َُٖٗالفػػػالح )المتػػػكفى: 

 ـ،.  ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔاألكلى، 
القػاىرة،  -شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ: محمد محػي الػديف عبػد الحميػد، مكتبػة دار التػراث  -ْٔ

 ـ.ُٗٗٗىػ َُِْ
صحيح البخارم: البخارم محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة بف بردزبو، حقؽ أصػكلو ككثػؽ  -ْٕ

ككضع فيارسو: طو عبد الرؤكؼ سػعد، طبعػة جديػدة مضػبكطة محققػة  نصكصو ككتب مقدماتو كرقمو
 ـ.ََِّ-ىػُِّْمكتبة اإليماف، بالمنصكرة  ،معتنى بإخراجيا

صحيح مسمـ: لإلماـ أبي الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسػابكرم، حقػؽ نصكصػو كصػححو  -ْٖ
 مطبعة دار إحياء الكتب العربية. كرقمو كعد كتبو كأبكابو كأحاديثو كعمؽ عميو محمد فؤاد عبد الباقي، 

صفكة التفاسير )تفسير القرآف الكريـ(: الشيخ محمد عمي الصػابكني، نسػخة منقحػة كمصػححة، دار  -ْٗ
 ـ.ُٕٗٗىػ ُُْٕالصابكني، الطبعة األكلى 

عمػػدة القػػارم شػػرح صػػحيح البخػػارم، أبػػك محمػػد محمػػكد بػػف أحمػػد بػػف مكسػػى بػػف أحمػػد بػػف حسػػيف  -َٓ
 دار إحياء التراث العربي.: ىػ(، بيركتٖٓٓف العينى )المتكفى: الغيتابى الحنفى بدر الدي

لفػػائؽ فػػي غريػػب الحػػديث كاألثػػر، أبػػك القاسػػـ محمػػكد بػػف عمػػرك بػػف أحمػػد، الزمخشػػرم جػػار اهلل ا -ُٓ
دار المعرفػػػة، : محمػػػد أبػػػك الفضػػػؿ إبػػػراىيـ، لبنػػػاف-ىػػػػ(، حققػػػو: عمػػػي محمػػػد البجػػػاكم ّٖٓ)المتػػػكفى: 

 الطبعة: الثانية. 
الجػػامع بػػيف فنػػي الركايػػة كالدرايػػة مػػف عمػػـ التفسػػير: اإلمػػاـ محمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد فػػتح القػػدير  -ِٓ

 ـ.ُّٗٗ-ىػُُّْالشككاني، حققو كخرج أحاديثو كفيرسيا سيد إبراىيـ، الطبعة األكلى 

الفػػركؽ المغكيػػة، أبػػك ىػػالؿ الحسػػف بػػف عبػػد اهلل بػػف سػػيؿ بػػف سػػعيد بػػف يحيػػى بػػف ميػػراف العسػػكرم  -ّٓ
 دار العمـ كالثقافة لمنشر كالتكزيع.: حققو: محمد إبراىيـ سميـ، مصر ىػ(،ّٓٗ)المتكفى: نحك 

 ـ. ُِٗٗىػ ُُِْفي ظالؿ القرآف: لسيد قطب، دار الشركؽ، الطبعة الشرعية السابعة عشرة،  -ْٓ
القػػػامكس المحػػػيط: العالمػػػة المغػػػكم مجػػػد الػػػديف محمػػػد بػػػف يعقػػػكب الفيػػػركز أبػػػادم، تحقيػػػؽ مكتػػػب  -ٓٓ

 ـ.َُٖٗ-ىػَُْٔلة، مؤسسة الرسالة، الطبعة األكلى تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسا
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كتػػاب التكحيػػد كمعرفػػة أسػػماء اهلل عػػز كجػػؿ كصػػفاتو عمػػى االتفػػاؽ كالتفػػرد ، محمػػد بػػف إسػػحاؽ بػػف  -ٔٓ
 منده، تحقيؽ محمد حسف إسماعيؿ ، بيركت : دار الكتب العممية .

مكتبة الخػانجي، الطبعػة الكتاب، سيبكيو، عمر بف عثماف بف قنبر، حققو: محمد ىاركف، القاىرة،:  -ٕٓ
 ق.َُْٖالثالثة، 

الكشػػاؼ عػػف حقػػائؽ التنزيػػؿ كعيػػكف األقاكيػػؿ فػػي كجػػكه التأكيػػؿ: أبػػك القاسػػـ جػػار اهلل محمػػكد ابػػف  -ٖٓ
 بيركت.  -عمر الزمخشرم الخكارزمي، تحقيؽ عبد الرازؽ الميدم، دار إحياء التراث العربي 

محمػد بػف إبػراىيـ البغػدادم الشػيير بالخػازف، لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ: عالء الديف عمي بف  -ٗٓ
 ـ.ُٕٗٗىػ ُّٗٗبيركت  –دار الفكر 

المبػػاب فػػي عمػػـك الكتػػاب، أبػػك حفػػص عمػػر بػػف عمػػي عػػادؿ الدمشػػقي الحنبمػػي، تحقيػػؽ عػػادؿ أحمػػد  -َٔ
ـ، الطبعػػػة ُٖٗٗق ُُْٗبيػػركت: دار الكتػػػب العمميػػة، -عبػػد المكجػػػكد كعمػػي محمػػػد معػػكض، لبنػػػاف

 األكلى. 

مػػػاـ العالمػػػة جمػػػاؿ الػػػديف أبػػػي الفضػػػؿ محمػػػد بػػػف مكػػػـر بػػػف منظػػػكر األنصػػػارم لسػػػاف العػػػرب: اإل -ُٔ
اإلفريقػػي المصػػرم، حققػػو كعمػػؽ عميػػو ككضػػع حكاشػػيو عػػامر أحمػػد حيػػدر، راجعػػو عبػػد المػػنعـ خميػػؿ 

بيػػػػػركت ، لبنػػػػػاف، الطبعػػػػػة األكلػػػػػى  –إبػػػػػراىيـ، منشػػػػػكرات محمػػػػػد عمػػػػػي بيضػػػػػكف، دار الكتػػػػػب العمميػػػػػة 
 ـ.ََِّ-ىػُِْْ

سػػػػػػػير المكضػػػػػػػكعي: مصػػػػػػػطفى مسػػػػػػػمـ، دار القمػػػػػػػـ، دمشػػػػػػػؽ، الطبعػػػػػػػة األكلػػػػػػػى مباحػػػػػػػث فػػػػػػػي التف -ِٔ
 ـ.ُٖٗٗىػَُُْ

-ىػػػُُْٗمباحػػث فػػي عمػػـك القػػرآف: منػػاع القطػػاف، مؤسسػػة الرسػػالة، الطبعػػة الخامسػػة كالثالثػػكف،  -ّٔ
 ـ.ُٖٗٗ

أبػػػػك عبػػػػد الػػػػرحمف أحمػػػػد بػػػػف شػػػػعيب بػػػػف عمػػػػي  ،السػػػػنف الصػػػػغرل لمنسػػػػائي ،المجتبػػػػى مػػػػف السػػػػنف -ْٔ
مكتػػػب المطبكعػػػات : ىػػػػ(، حققػػػو: عبػػػد الفتػػػاح أبػػػك غػػػدة، حمػػػب َّّلمتػػػكفى: الخراسػػػاني، النسػػػائي )ا

 ـ.ُٖٔٗ – َُْٔاإلسالمية، الطبعة: الثانية، 
المستدرؾ عمى الصحيحيف، أبك عبد اهلل الحاكـ محمػد بػف عبػد اهلل بػف محمػد بػف حمدكيػو بػف نيعػيـ  -ٓٔ

ىػػ(، حققػو: مصػطفى عبػد َْٓبف الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع )المتكفى: 
 ـ.َُٗٗ – ُُُْدار الكتب العممية ، الطبعة: األكلى، : القادر عطا، بيركت

القػاىرة، كاألحاديػث مذيمػة بأحكػاـ  –مسند أحمد بػف حنبػؿ: لإلمػاـ أحمػد بػف حنبػؿ، مؤسسػة قرطبػة  -ٔٔ
 شعيب األرنؤكط.

 حمػػد البجػػاكم، القسػػـ األكؿ،معتػػرؾ األقػػراف فػػي إعجػػاز القػػرآف: جػػالؿ الػػديف السػػيكطي، تحقيػػؽ عمػػي م -ٕٔ
 دار الفكر العربي.
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معجػػػػـ المػػػػؤلفيف، عمػػػػر بػػػػف رضػػػػا بػػػػف محمػػػػد راغػػػػب بػػػػف عبػػػػد الغنػػػػي كحالػػػػة الدمشػػػػؽ )المتػػػػكفى:  -ٖٔ
 دار إحياء التراث العربي.: ، بيركت(ىػَُْٖ

معجػػـ مقػػاييس المغػػة: ألبػػي الحسػػيف أحمػػد بػػف فػػارس بػػف زكريػػا، تحقيػػؽ كضػػبط عبػػد السػػالـ محمػػد  -ٗٔ
 ـ.ُٕٗٗىػ ُّٗٗر، الطبعة األكلى ىاركف، دار الفك

، أبػػػك القاسػػػـ الحسػػػيف بػػػف محمػػػد المعػػػركؼ بالراغػػػب األصػػػفيانى )المتػػػكفى: ألفػػػاظ القػػػرآفمفػػػردات  -َٕ
 -دار القمػـ، الػدار الشػامية، الطبعػة: األكلػى : ىػ(، حققو: صفكاف عدناف الػداكدم، دمشػؽ بيػركتَِٓ

 ىػ.  ُُِْ
 أحمد بف ميد أبك العباس الحمي.المقاـ األسنى في تفسير أسماء اهلل الحسنى،  -ُٕ
بسػاـ عبػد  قيػؽمحمػد بػف محمػد الغزالػي ، تح، المقصد األسنى فػي شػرح معػاني أسػماء اهلل الحسػنى -ِٕ

 الكىاب الجابي. 
مناىؿ العرفاف في عمـك القػرآف: لإلمػاـ محمػد عبػد العظػيـ الزرقػاني، مطبعػة عيسػى البػابي الحمبػي  -ّٕ

 كشركاه.
 بيركت  -لطبعة العشركف،  لبنافالمنجد في المغة، دار المشرؽ ا  -ْٕ
المحػػرر الػػكجيز فػػي تفسػػير الكتػػاب العزيػػز: لمقاضػػي أبػػي محمػػد عبػػد الحػػؽ بػػف غالػػب بػػف عطيػػة  -ٕٓ

 ـ. ُٖٖٗ-ىػَُْٖاألندلسي، تحقيؽ المجمس العممي بمكناس، 
المحكػػـ كالمحػػيط األعظػػـ: المرسػػي أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف اسػػماعيؿ بػػنـ سػػيده، تحقيػػؽ عبػػد الحميػػد  -ٕٔ

 ـ.َََِبيركت،  –الكتب العممية ىنداكم، دار 
المثػػؿ السػػائر فػػي أدب الكاتػػب كالشػػاعر: نصػػر اهلل بػػف محمػػد بػػف محمػػد بػػف عبػػد الكػػريـ الشػػيباني،  -ٕٕ

أبػك الفػػتح ضػػياء الػػديف، المعػػركؼ بػػابف األثيػػر الكاتػػب، قدمػػو كعمػػؽ عميػػو دكتػػكر أحمػػد الحػػكفي، القسػػـ 
 القاىرة. -األكؿ، دار نيضة مصر، الفجالة 

د الػػديف عبػػد الػػرحـ بػػف أحمػػد اإليجػػي، تحقيػػؽ د.عبػػد الػػرحمف عميػػرة، بيػػركت: دار المكاقػػؼ، عضػػ -ٖٕ
 ـ.ُٕٗٗالجيؿ، الطبعة االكلى 

نظـ الدرر فػي تناسػب اآليػات كالسػكر: لإلمػاـ برىػاف الػديف أبػي الحسػف إبػراىيـ بػف عمػر البقػاعي،  -ٕٗ
 ـ.ُٓٗٗىػ ُُْٓبيركت،  –تحقيؽ عبد الرزاؽ غالب الميدم، دار الكتب العممية 

ػػاني، ضػػمف ثػػالث رسػػائؿ فػػي إعجػػاز  -َٖ م  الن كىػػت فػػي إعجػػاز القػػرآف، أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف عيسػػى الر 
القرآف )الرماني كالخط ابي كالجرجػاني(، حققيػا كعمػؽ عمييػا محمػد خمػؼ اهلل كمحمػد زغمػكؿ سػالـ، دار 

 المعارؼ بمصر، الط بعة الث الثة.

 .دار الصابكني ، القاىرة ، القاىرة: امي محمكدالنكر األسمى في أسماء اهلل الحسنى ، سميماف س -ُٖ



 073 

 فهـرس املوضوعـات


 الصفحة احملتىيــات

 ب داءػػاإلى
 ت شكر كتقدير

 ث ةػالمقدمػ

 ُ التمهيد          

 ِ المناسبات في القرآف الكريـلمبحث األكؿ: ا
 ّ المناسبة لغةن كاصطالحان المطمب األكؿ : 

 ّ أكالن: المناسبة لغةن 
 ّ انيان: المناسبة اصطالحان ث

 ْ أىمية عمـ المناسبات كأقكاؿ العمماء في ذلؾالمطمب الثاني : 
 ٓ أقكاؿ العمماء في بياف أىمية عمـ المناسبات

 ٔ سبات في القرآف الكريـاأنكاع المنالمطمب الثالث : 
 ٔ النكع األكؿ: المناسبات في الس كرة الكاحدة 

 ٔ تح السكر كخكاتيميافكاأكالن: المناسبة بيف 
 ٔ لما قبميا كما بعدىاثانيان: المناسبة بيف اآلية 

 ٔ ثالثان: المناسبة بيف اآلية كفاصمتيا
 ٕ النكع الثاني: المناسبات بيف السكرتيف 

 ٕ السكرة كخاتمة التي قبميا أكؿأكالن: المناسبة بيف 
 ٕ ما قبميالسكرة كؿ ثانيان: المناسبة بيف مضمكف 

 ٕ السكرتيفتي ان: المناسبة بيف خاتمثالث
 ٖ الفكاصؿ في القرآف الكريـالمبحث الثاني: 

 ٗ الفاصمة لغةن كاصطالحان المطمب األكؿ: 
 ٗ أكالن : الفاصمة لغةن  
 ٗ ثانيان : الفاصمة  اصطالحان  

 ُُ الكريـ القرآف في الفكاصؿ معرفة طريؽ: الثاني المطمبالمطمب الثاني : 
 ُّ قبميا بما الفاصمة عالقةثالث: المطمب ال

 ُّ أكالن: التمكيف
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 الصفحة احملتىيــات

 ُّ التصدير: ثانيان 
 ُْ ثالثان: التكشيح 
 ُْ رابعان: اإليغاؿ

 ُٓ جسء تبارك  بصور عاً تعريف :األوه الفصـن

 ُٔ الحاقة (. –القمـ  –تعريؼ عاـ بسكر ) الممؾ  المبحث األكؿ
 ُٕ الممؾ: سكرة األكؿالمطمب       

 َِ طمب الث اني: سكرة القمـالم
 ِِ المطمب الث الث: سكرة الحاقة

 ِٓ الجف ( –نكح  –تعريؼ عاـ بسكر ) المعارج  :الثاني المبحث 
 ِٔ المعارج: سكرة األكؿالمطمب       

 ِٖ نكحالمطمب الث اني: سكرة 
 ِٗ الجفالمطمب الث الث: سكرة 

 ُّ ( القيامة – المدثر – زمؿالمتعريؼ عاـ بسكر )  الثالث: المبحث 
 ِّ المزمؿ: سكرة األكؿالمطمب       

 ّْ المدثرالمطمب الث اني: سكرة 
 ّٔ القيامةالمطمب الث الث: سكرة 

 ّٖ (المرسالت  – اإلنساف)  تيتعريؼ عاـ بسكر  الرابع: المبحث
 ّٗ اإلنساف: سكرة األكؿالمطمب       

 ُْ تالمرسالالمطمب الث اني: سكرة 
 ْْ الفصن الثاٌي: دراشة تطبيقية عمى وٍاشبة فواصن جسء تبارك آلياتها

 ْٓ المبحث األكؿ: دراسة تطبيقية عمى سكرة الممؾ 
 ِٔ المبحث الثاني: دراسة تطبيقية عمى سكرة القمـ 
 ٖٔ المبحث الثالث: دراسة تطبيقية عمى سكرة الحاقة

 ْٕ ة المعارجالمبحث الرابع: دراسة تطبيقية عمى سكر 
 ٖٕ المبحث الخامس: دراسة تطبيقية عمى سكرة نكح
 ّٖ المبحث السادس: دراسة تطبيقية عمى سكرة الجف
 ٖٖ المبحث السابع: دراسة تطبيقية عمى سكرة المزمؿ
 ّٗ المبحث الثامف: دراسة تطبيقية عمى سكرة المدثر
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 الصفحة احملتىيــات

 َُُ المبحث التاسع: دراسة تطبيقية عمى سكرة القيامة
 َُٓ المبحث العاشر: دراسة تطبيقية عمى سكرة اإلنساف

 ُُِ المبحث الحادم عشر: دراسة تطبيقية عمى سكرة المرسالت
 ُُٕ جواٌب وَ اإلعجاز البياٌي يف فواصن جسء تباركالفصن الثالث: 

 ُُٖ المبحث األكؿ: ظكاىر بالغية في فكاصؿ اآليات  
 ُُٗ المطمب األكؿ: التأكيد     

 ُِّ مب الثاني: التقديـ كالتأخيرالمط
 ُِٔ المطمب الثالث: اإلظيار في مكضع اإلضمار

 ُِٖ المطمب الرابع: االستفياـ
 ُِٗ الفكاصؿ المشتممة عمى أسماء اهلل الحسنىالمبحث الثاني:  

 َُّ الفكاصؿ المشتممة عمى األسماء المفردةاألكؿ: المطمب      
 ُّٕ ممة عمى األسماء المتجاكرةالفكاصؿ المشتالمطمب الثاني: 

 ُْْ الخاتمة   
 ُْٓ التكصيات  

 ُْٔ الفهارس

 ُْٕ فيرس اآليات القرآنية
 ُٔٔ فيرس األحاديث
 ُٕٔ فيرس األعالـ

 ُٖٔ المصادر كالمراجع
 ُْٕ فيرس المكضكعات

 
 

 
 
 



 ومخص الرشالة

آف الكػريـ كىػك بعنػكاف "المناسػبة ىذا البحث يتحدث عف جانب مػف جكانػب اإلعجػاز البيػاني فػي القػر 
 . "-دراسة تطبيقية لسكر جزء تبارؾ-بيف الفكاصؿ القرآنية كآياتيا 

 حيث يتككف ىذا البحث مف: مقدمة، كتمييد، كثالثة فصكؿ، كخاتمة، عمى النحك التالي: 

ات كتشػمؿ أىميػة المكضػكع، كأسػباب اختيػار المكضػكع، كأىػداؼ البحػث كغاياتػو، كالٌدراسػ الم  مـ :
 السابقة، كمنيج البحث.

 كفيو الحديث عف المناسبات كالفكاصؿ في القرآف الكريـ. ال مي  :

ذكرت فيو تعريؼ عاـ بسكر جزء تبارؾ، مف حيث النزكؿ، كعػدد اآليػات، كالتسػمية،  الف ل األول:
 كمحكر السكرة كأبرز مقاصدىا.

كاصميا دراسةن تفسيرية تحميمية تطبيقية، كفيو تتب عتي آيات سكر جزء تبارؾ، كدراسة ف الف ل الثاني:
 تظير مف خالليا العالقة بيف الفاصمة كمكضكع اآلية القرآنية التي اختتمت بيذه الفاصمة.

كفيػػو بيػػاف بعضػػان مػػف الظػػكاىر البالغيػػة فػػي الفكاصػػؿ التػػي تػػـ دراسػػتيا فػػي الفصػػؿ  الف ــل الثالــث:
 الحسنى. السابؽ، كبياف الفكاصؿ التي اشتممت عمى أسماء اهلل

 كضم نيا الباحث أىـ الن تائج كالت كصيات. الخا م :

 
 

 
 
 

 
 



Abstract 

 

This research is talking about the miracle aspect of the chart in the Holly 

Quran, entitled: 

(Deep divisions between appropriate and mandates- Hunger applied study 

of Sowar Tabarak).. 

This research consists of an introduction, preface, three chapters and a 

conclusion as follows: 

Introduction: It contains the importance of the subject, the reasons of the 

selecting of the topic, the research goals, the objectives, the previous 

studies, and curriculum of the research. 

Preface: The researcher here talks about science events and the spacing in 

the Holly Quran. 

Chapter 1:The researcher in this chapter talked about general definition of 

the Sowar in Chapter Tabarak. 

Chapter 2: In this chapter the researcher followed out the verses to find 

out the divisions between faselah and its verse. 

Chapter 3: the researcher explained some of the topical phenomena of 

faselah which have studied in the previous Chapter and the explanation of 

faselah contains Allah names.   

Conclusion: The warnings included the most important findings and 

recommendations.  

 


