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 قال تعاىل :                                     

ْو  واك            ْكل ِد قو ُكل ْل  َ ْدلال ب َوال َوتد للاِّد للَنلِ  َد ِكب  ِد ادلالب ُكل ْل  َ َولىك اولاال ب   ْ ُقل

 ( 901بََهف : ِكب )تواكْوال اوتد لاِّد للنَِ ولَوىك جِئ الا نِ دث تدهد الال
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 داءـــاإلى
تطيب المحظات  كالبطاعتؾ .. يطيب النيار إال يطيب الميؿ إال بشكرؾ كال ال

  إليي...كال تطيب الجنة إال برؤيتؾكرؾ..كال تطيب اآلخرة إال بعفكؾ..بذ إال
 .. إلى مف بمغ الرسالة كأدل األمانة .. كنصح األمة .. إلى نبي الرحمة كنكر العالميف

  .سيدنا محمد 
إلى  .. إلى مف كممو اهلل بالييبة كالكقار .. إلى مف عممني العطاء بدكف انتظار

 ي الذم أدعك لو بالرحمة ليؿ نيار.أبتخار .. مف أحمؿ أسمو بكؿ اف
كحنانيا بمسـ  ،ىا سر نجاحيؤ إلى مف كاف دعاإلى مف يرتعش قمبي لذكراىا، 

أمي  .. التي بفيض حنانيا غمرتني كالتي أشعر بممسات ركحيا تعانقوإلى ، جراحي 
 .الحبيبة

 .. إلى شمعة متقدة تنير ظممة حياتي

 .. بة ال حدكد لياإلى مف بكجكدىا أكتسب قكة كمح

 .زكجتي الغالية في مكاجية الصعاب  تقؼ بجانبيإلى مف 

 نائي.إلى فمذة كبدم كنبض فؤادم أب
 .يتكأخكا إخكانيكيميج بذكراىـ فؤادم إلى ،إلى مف حبيـ يجرم في عركقي

 باإلخاء كتميزكا بالكفاء كٍ حم  أمي .. إلى مف تى  ـلـ تمدى ذيفلا اإلخكة إلى
   .أصدقائي بيع الصدؽ الصافي كالعطاء إلى ينا

كعبارات مف أسمى  ، ككممات مف درر ، مف ذىب مف عممكنا حركفان  إلى
 كمف فكرىـ منارة تنير لنا سيرة العمـ لنا عمميـ حركفان  العمـ إلى مف صاغكا عبارات في

 .كالنجاح إلى أساتذتنا الكراـ
 .نا األبرار كأسرانا األحرارإلى األكـر منا جميعان شيدائ
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 شكر وتقدير
َر َؾِ٘نَّ اهللَ َؽِْلٌّ ََحٌِٔد ]انطبلقان مف قكلو تعالى:   ٍَ ـَ ـْ  ِسِف َوَم ٍْ ُر فَِْ ُُ ََم َيْن َّٕ ْر َؾِ٘ ُُ ـْ َيْن  {21}لؼامن: [َوَم

 . (1)( ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس: )كامتثاالن لسنتو 
ثـ أتقدـ بالشكر الجزيؿ ، أف أعانني ككفقني إلنجاز ىذا البحث المتكاضع أشكر اهلل  

كالعرفاف بالجميؿ كاالحتراـ كالتقدير لمف تفضؿ عمٌي بقبكؿ اإلشراؼ عمى رسالتي األستاذ الدكتكر 
نو كاف لي نعـ الناصح األميف، حيث إ كلعمي ال أعدك الحؽ إذ أقكؿ:،  المكح فعبد السبلـ حمدا

بكقتو الثميف، أبقاه اهلل ذخران لطمبة كغرس في نفسي قكة العزيمة، كلـ يبخؿ عمي  ، منحني الثقة 
 العمـ، كجعؿ ذلؾ في ميزاف حسناتو.

    أتقدـ بالشكر كالتقدير إلى الجامعة اإلسبلمية الغراء محضف العمـ كالعمماء، ككمية ك  
    أصكؿ الديف قسـ التفسير كعمكمو، كالدراسات العميا فييا، كالييئة التدريسية كاإلدارية مف 

 اـ .األساتذة الكر 
كما أتكجو بالشكر الجزيؿ إلى أستاذٌم عضكم المناقشة المذيف تكرما بقبكؿ مناقشة  

 :رسالتي
 حفظو اهلل     جمال محمود اليوبيالدكتور / 
 حفظو اهلل     أحمدمحمود سامي والدكتور / 

 كالمذٍيف سيزيداف الرسالة بياءن كجماالن بتكجيياتيـ العظيمة .
 .أثناء دراستي في مرحمة الماجستيردرب العمـ زمبلئي رفقاء كأبرؽ بالشكر إلى جميع  
الذم تكـر  / زكريا إبراىيـ الزميمياذ الدكتكر األستإلى كال أنسى عظيـ الشكر كالتقدير  

بترجمة ممخص رسالتي إلى المغة اإلنجميزية، كلؤلستاذ عبد اهلل أبك مكسى )أبك عامر( الذم قاـ 
 لي نعـ الناصح األميف .بطباعة رسالتي كتنسيقيا ككاف 

 كالشكر إلى كؿ مف دعمني نفسيان كمعنكيان، أك ساعدني بكتاب أك دعكة في ظير الغيب. 
 

                                                           

اة، باب ذكر ما يجب عمى المرء مف الشكر ألخيو المسمـ (، كتاب الزكُٗٗ/ٖ( صحيح ابف حباف، مخرجان )ُ)
(، )تعميؽ شعيب األرنؤكط( ُٕٔ(، )تعميؽ األلباني( صحيح، "الصحيحة" )َّْٕعند اإلحساف إليو، ح )

 إسناده صحيح عمى شرط مسمـ .
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 مقّدمة
إٌف الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستغفره ، كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا، مػف 

 ىادم لو. كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو، كأشػيد ييده اهلل فبل ميضؿ  لو، كمف يضمؿ فبل
أف محمػػدنا عبػػده كرسػػكلو، كصػػفيو مػػف خمقػػو كخميمػػو، أٌدل األمانػػة كبمٌػػغ الرسػػالة، كجاىػػد فػػي اهلل حػػٌؽ 

 يـك الديف. كمف تبعيـ بإحساف إلىجياده، صمكات ربي عميو كسبلمو كعمى آلو كأصحابو كأزكاجو، 

 أّما بعد:

آف الكػػريـ أشػػرؼ كتػػاب كأشػػرؼ كػػبلـ عمػػى ىػػذه البسػػيطةء لػػذا عكػػؼ العممػػاء عمػػى فػػإٌف القػػر 
،  ييعدُّ مف أجؿِّ العمكـ  ، ككؿ عمـ يتعمؽ بكتاب اهلل  خدمتو ببياف عمكمو كتفسيره ، كأشػرفيا قػدرا ن

 كأعبلىا منزلة، كأسماىا مكانة.

امػػة، فاإلنسػػاف حينمػػا يتتمػػؿ كيتػػدبر الخالػػدة الباقيػػة إلػػى يػػـك القي فػػالقرآف الكػػريـ معجػػزة اهلل      
متعػػددة مػػف اإلعجػػاز، أعظميػػا اإلعجػػاز البيػػاني الػػذم ينػػتظـ القػػرآف  االقػػرآف الكػػريـ يجػػد فيػػو كجكىػػ

الكريـ كٌمو. حيث يكجد في كؿ كممة مف كممات القرآف الكريـ، بؿ كفػي كػؿ آيػة مػف آياتػو، كفػي كػؿ 
منػػػا كتػػػدبرنا فػػػي التناسػػػب بػػػيف اآليػػػة القرآنيػػػة سػػػكرة مػػػف سػػػكره الكريمػػػة، كيبػػػدك ىػػػذا كاضػػػحا ن إذا تتم

كفاصػػمتيا، فالفاصػػمة القرآنيػػة مرتبطػػة ارتباطػػان كثيقػػا ن بمػػا قبميػػا مػػف اآليػػة، فيػػي مسػػتقرة فػػي مكقعيػػا، 
 منتظمة في مكقعيا، لك استبدلت بتخرل الختمؼ المعنى كلفسد الغرض كاختٌؿ النظـ.

كبياف  ا جيكدىـ خدمة لكتاب اهلل اهلل عمماءنا األفاضؿ خير الجزاء، قد بذلك  لفجز 
فصاحتو كعظيـ إعجازه كببلغتو. حيث أعجز العرب البمغاء أف يتتكا بمثمو رغـ فصاحتيـ كببلغتيـ 

ُْٖتقَن  قاؿ تعالى:، كىذا كجو اإلعجاز ْرَآِن ََل َي َُ ْثِؾ َهَذا اف ِّ ُْٖتقا بِ ُـّ َظَذ َأْن َي ُْٕس َواجِل ِٝ اإِل
ًَ َّ ـِ اْجَت ]ُؿْؾ َفئِ

ًرا[بِ  ِٓ ًٍْض َط ْؿ فِبَ ُٓ ُو ًْ َٚن َب ـَ ْثِِِف َوَفْق   . {88}اإلرساء: ِّ

كاستكماال ن لجيكد السابقيف مف العمماء في إظيار ىذه الجكانب اإلعجازٌية كالكقفات البيانيػة 
 الكامنة في القرآف الكريـ فقد شرفت باختيار مكضكع بعنكاف: 

 سة تطبيقية وموضوعّية لسورة الكيف(درا - بة بين الفاصمة القرآنية وآياتيا)المناس

لذا فػإٌف الباحػث فػي آيػات القػرآف الكػريـ كىػي مترابطػة قػد أخػذ بعضػيا بتعنػاؽ بعػض كتنيػا   
اليػػاقكت كالمرجػػاف يمحػػظ بجػػبلء ىػػذا الػػنظـ الرائػػع كالعقػػد الفريػػد فيسػػتخرج المعػػاني مػػف األلفػػاظ بمػػا 

برازىػػا  ماسػػةن قرآنيػػة، مػػف ىنػػا كانػػت الحاجػػة يتناسػػب مػػع ركح اآليػػات ال لمعرفػػة المعػػاني المتجػػددة كاا
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لمكجكد مسترشدا في ذلؾ بتقكاؿ المفسريف القدامى كالمحدثيف. كحسبي في ذلؾ أٌف ىذا منيج أصػيؿ 
، كيبػرز كجػو  في نشتتو جديد في تطبيقو، يفي بحاجػات المجتمػع المتجػددة فػي كػؿ عصػر و كمصػر و

 عمـ التفسير. ـ مع ئاإلعجاز في عمـ الفاصمة القرآنية بما يتبل

 أواًل: أىمية الموضوع:
 تنبع أىمية المكضكع مف خبلؿ اعتبارات كثيرة. منيا:    

تعمػػؽ مكضػػكع ىػػذه الدراسػػة بتشػػرؼ كتػػاب عمػػى ىػػذه البسػػيطة، أال كىػػك القػػرآف الكػػريـ، كيبحػػث  .ُ
 جانبنػػا مػػف جكانػػب اإلعجػػاز البيػػاني فػػي القػػرآف الكػػريـ، أال كىػػي المناسػػبة بػػيف الفاصػػمة القرآنيػػة

كآياتيا لمػا فييػا مػف تػرابط بػيف اآليػة كفاصػمتيا، ضػمف سػكرة " الكيػؼ " كىػي حافمػة بالفكاصػؿ 
 القرآنية.

اإلعجػػاز البيػػاني الػػذم ينػػتظـ القػػرآف الكػػريـ كمػػو، حيػػث يكجػػد فػػي كػػؿ كممػػة مػػف كممػػات القػػرآف  .ِ
ا ج مينػا الكريـ، بؿ كفي كػؿ آيػة مػف آياتػو، كفػي كػؿ سػكرة مػف سػكره الكريمػة، كيبػدك ذلػؾ كاضػحن

عند تتممنا كتدبرنا في التناسػب بػيف اآليػة القرآنيػة كفاصػمتيا، فالفاصػمة القرآنيػة مرتبطػة ارتباطنػا 
كثيقنػػا بمػػا قبميػػا مػػف اآليػػة، فيػػي مسػػتقرة فػػي مكقعيػػا، منتظمػػة فػػي سػػياقيا، لػػك اسػػتبدلت بػػتخرل 

 لتغير المعنى كاختٌؿ النظـ كفسد الغرض.

مقاصػػػد مكضػػػكعات سػػػكرة " الكيػػػؼ " الحافمػػػة تبػػػرز أىميػػػة المكضػػػكع  فػػػي ككنػػػو يبحػػػث فػػػي  .ّ
 بالفكاصؿ القرآنية المتعمقة تعمقنا كثيقنا باألىداؼ العامة لمسكرة.

 ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع:
 مف خبلؿ ىذه الدراسة التفسيرية. خدمة كتاب اهلل    .ُ

 الرغبة في دراسة ىذا المكضكع دراسة تخصصية مستقمة كمحكمة عممينان. .ِ

ة الفكاصػػؿ فػػي سػػكرة " الكيػػؼ " ممػػا دفعنػػي لدراسػػة ىػػذا المكضػػكع دراسػػة تطبيقيػػة مبلحظػػة كثػػر  .ّ
 كمكضكعٌية.

 تشجيع مشرفي في قسـ التفسير كعمـك القرآف الكريـ عمى طرؽ ىذا المكضكع كالبحث فيو. .ْ

 إضافة دراسة جديدة لممكتبة اإلسبلمية ليفيد منيا طبلب العمـ الشرعي. .ٓ

ماء السابقيف في بياف بعض جكانب اإلعجاز الببلغي البيػاني المشاركة في استكماؿ جيكد العم .ٔ
ظيارىا مف خبلؿ دراسة الفكاصؿ القرآنية في سكرة " الكيؼ " كعبلقتيا بآياتيا.  كاا
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 إيجاد نماذج تطبيقية قرآنية لعمـ المناسبات. .ٕ

 ثالثًا: أىداف الدراسة والغاية منيا:
 منيا: ددة،إٌف ليذه الدراسة أىدافان كثيرة كغاياتو متع    

 في الدنيا كاآلخرة كذلؾ مف أجؿ خدمة كتاب اهلل جٌؿ كعبل. ابتغاء األجر كالثكاب مف اهلل  .ُ

 إثراء المكتبة اإلسبلمية بدراسة عممية محٌكمة تتناكؿ مكضكعنا جديدنا في عمـ التفسير. .ِ

ت التػي فتح آفاؽ جديػدة أمػاـ الدارسػيف كطمبػة العمػـ الشػرعي كذلػؾ مػف خػبلؿ النتػائج كالتكصػيا .ّ
 .  سيخرج بيا الباحث في الخاتمة إف شاء اهلل

إبػػػػراز العبلقػػػػة بػػػػيف الفاصػػػػمة القرآنيػػػػة كآياتيػػػػا فػػػػي سػػػػكرة " الكيػػػػؼ" مػػػػف خػػػػبلؿ دراسػػػػة تطبيقيػػػػة  .ْ
 كمكضكعٌية.

 بياف أىمية الفكاصؿ القرآنية كعبلقتيا بآياتيا. .ٓ

 تكضيح الفرؽ بيف الفاصمة القرآنية كالسجع في العربية. .ٔ

 الببلغي البياني مف خبلؿ فكاصؿ سكرة  " الكيؼ" كعبلقاتيا بآياتيا.إظيار اإلعجاز  .ٕ

 رابعًا: الدراسات السابقة:
 طبلع عمى ما كتب حكؿ مكضكع المناسبة بيف الفاصمة كآياتيا في العديد مف المكتبات بعد اال

عممية كالمكاقع اإللكتركنية، لـ أعثر عمى رسالة عممية جامعية تناكلت سكرة " الكيؼ " بدراسة 
 متخصصة كمحكمة.

  إٌف الدراسات السابقة التي تعرضت ليذا المكضكع قد ذكرتو بشكؿ عاـ كغير محكـ كال تخػتص
بدراسػػة تطبيقيػػة، كأٌف البحػػث فػػي الفكاصػػؿ القرآنيػػة فػػي سػػكرة  " الكيػػؼ" كعبلقاتيػػا بآياتيػػا ىػػك 

 ية.بحث جديد لـ تتناكلو الدراسات السابقة كدراسة تطبيقية كمكضكعٌية تفسير 

  كقد كقفت عمى دراسات سابقة تعرضػت ليػذا المكضػكع كلكػف مػف الجانػب النظػرم، كلػـ تتنػاكؿ 
 الجانب التطبيقي، كىي :ك 

 " الفاصمة القرآنية " لمدكتكر عبد الفتاح الشيف. -ُ

 دراسة ببلغية في السجع كالفاصمة القرآنية " لمدكتكر عبد الجكاد طبؽ. -ِ

 ف الندكم.تتمبلت في سكرة الكيؼ لمشيخ أبي الحس -ّ
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  كيعػػٌد ىػػذا البحػػث ضػػمف سمسػػمة تفسػػيرية فػػي عمػػـ المناسػػبات أقٌرىػػا قسػػـ التفسػػير كعمػػكـ القػػرآف
لطػػبلب الدراسػػات العميػػا فػػي كميػػة أصػػكؿ الػػديف بالجامعػػة اإلسػػبلمية ليشػػمؿ تفسػػير سػػكر القػػرآف 

مة التفسيرية الكريـ كامبل ن لبياف عبلقة الفاصمة القرآنية بآياتيا، كىذا البحث جزء مف ىذه السمس
 حيث يتناكؿ سكرة " الكيؼ " .

 خامسًا: منيج البحث:
نظػػرنا ألف البحػػث يشػػتمؿ عمػػى جػػانبيف، جانػػب نظػػرم كآخػػر تطبيقػػي، فػػإٌف الباحػػث قػػد قٌسػػـ 

 البحث عمى النحك التالي:
 منيج البحث في الجانب النظري: -أ

 قديميا كحديثيا.الرجكع إلى المصادر األصمية في عمـ التفسير كعمـك القرآف الكريـ  .ُ
 عزك اآليات القرآنية المستشيد بيا إلى سكرىا بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية. .ِ
 كتابة اآلية القرآنية مدار البحث ميشكمة ن بركاية حفص و عف عاصـ الككفي. .ّ
االسػػتدالؿ باألحاديػػث النبكيػػة كاآلثػػار التػػي تخػػدـ البحػػث، كعزكىػػا إلػػى مظانيػػا، كذلػػؾ حسػػب  .ْ

لو، كنقؿ حكـ العمماء عمى األحاديث التي في غير الصحيحيف ما أمكف ضكابط التخريج كأصك 
 ذلؾ.

 تكضيح معاني المفردات الغريبة التي تحتاج إلى بياف في الحاشية. .ٓ
 الترجمة لؤلعبلـ المذككريف في متف الرسالة. .ٔ
 مراعاة األمانة العممية في النقؿ كالتكثيؽ كالتعميؽ. .ٕ
ـٌ الجزء كالصػفحة،  إثبات المراجع في الحاشية دكف تفصيؿ .ٖ مبتدئةن بذكر اسـ المرجع كالمؤلؼ ث

 كذكر البيانات التفصيمية في فيرس المراجع.
 ترتيب المصادر كالمراجع في مجمكعات حسب األحرؼ اليجائية. .ٗ

 إعداد فيارس عممية، كىي: .َُ
 فيرس اآليات القرآنية. أواًل:
 فيرس األحاديث النبكية. ثانيًا:
 ترجـ ليـ.فيرس األعبلـ الم ثالثًا:
 فيرس المصادر كالمراجع. رابعًا:

 فيرس المكضكعات. خامسًا:
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 منيج البحث في الجانب التطبيقي: -ب
 االلتزاـ ببنكد المنيج السابؽ في الجانب النظرم التزامنا كامبلن. .ُ

تتبػػع آيػػات سػػكرة  " الكيػػؼ " كالكقػػكؼ عمػػى مناسػػبة معنػػى الفاصػػمة القرآنيػػة آليػػات كػػؿ سػػكرة و  .ِ
 اسة تفسيرية تطبيقية كمكضكعٌية كذلؾ بالرجكع إلى كتب التفسير.كدراستيا در 

 كضع عناكيف لمباحث السكرة كمطالبيا. .ّ

 سادسًا: خطة الدراسة:
 يتككف ىذا البحث مف مقدمة كتمييد كثبلثة فصكؿ كخاتمة.

  المقدمة:

 كقد اشتممت عمى:

 أىمية المكضكع. .ُ

 أسباب اختيار المكضكع. .ِ

 ا.أىداؼ الدراسة كالغاية مني .ّ

 الدراسات السابقة. .ْ

 منيج البحث. .ٓ

 خطة الدراسة. .ٔ

 التمييد
 عمم المناسبات وعالقتو بالفواصل القرآنية

 كفيو مبحثاف:

 المبحث األول: عمم المناسبات في القرآن الكريم.
 كيشتمؿ عمى خمسة مطالب:

 في المغة كاالصطبلح. اتتعريؼ عمـ المناسب المطمب األول:

 لمناسبات كفائدتو.أىمية عمـ ا المطمب الثاني:

 آراء العمماء في عمـ المناسبات القرآنية. المطمب الثالث:
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 أنكاع المناسبات في القرآف الكريـ. المطمب الرابع:

 أىـ المؤلفات في عمـ المناسبات القرآنية. المطمب الخامس:

 المبحث الثاني: عمم الفواصل في القرآن الكريم.
 كيشتمؿ عمى خمسة مطالب: 

 تعريؼ الفاصمة القرآنية في المغة كاالصطبلح. ول:المطمب األ 

 طرؽ معرفة الفكاصؿ القرآنية كفكائدىا. المطمب الثاني:

 أنكاع الفكاصؿ في القرآف الكريـ. المطمب الثالث:

 في الفاصمة القرآنية. لبيانياإلعجاز ا المطمب الرابع:

 آراء العمماء في الفكاصؿ القرآنية. المطمب الخامس:

 ولالفصل األ 
 ومناسبة فواصميا مع آياتيا الجانب النظري لسورة الكيف

  كفيو مبحثاف:

 المبحث األول: الجانب النظري لسورة الكيف " بين يدي السورة ".
 مطالب: ستةكفيو 

 اسـ السكرة كعدد آياتيا. المطمب األول:

 محكر السكرة كمقاصدىا. المطمب الثاني:

 فضؿ السكرة كشرفيا. المطمب الثالث:

 سبب نزكؿ السكرة. مطمب الرابع:ال

 .لياك الجك العاـ لنز نزكؿ السكرة ك  زمف المطمب الخامس:

 .أنكاع المناسبات في السكرة المطمب السادس:

 .مع آياتيا سورة الكيفلمناسبة فواصل المبحث الثاني: الجانب التطبيقي 
 كفيو تسعة مقاطع:



 

 -ط -

 

 .المقطع األول: ميمة النبي محمد 

  .(ٖ –ُة بيف الفكاصؿ كآياتيا )مف اآلية كيتناكؿ المناسب
 .المقطع الثاني: قصة أصحاب الكيف

 .(ِٔ – ٗكيتناكؿ المناسبة بيف الفكاصؿ كآياتيا )مف اآلية  

 .المقطع الثالث: دعوة النبي محمد 

 .(ُّ – ِٕمف اآلية المناسبة بيف الفكاصؿ كآياتيا ) كيتناكؿ
 .المقطع الرابع: قصة صاحب الجنتين

 .(ْْ – ِّناكؿ المناسبة بيف الفكاصؿ كآياتيا )مف اآلية كيت
 .المقطع الخامس: الحياة الدنيا واآلخرة

  .(ْٗ – ْٓكيتناكؿ المناسبة بيف الفكاصؿ كآياتيا )مف اآلية 

 .المقطع السادس: عداوة إبميس لممؤمنين

 .(ٗٓ – َٓمف اآلية المناسبة بيف الفكاصؿ كآياتيا ) كيتناكؿ
 .ع: قصة موسى والخضر عمييما السالمالمقطع الساب

 .(ِٖ – َٔكيتناكؿ المناسبة بيف الفكاصؿ كآياتيا )مف اآلية 
 .المقطع الثامن: قصة ذي القرنين

 .(ٖٗ – ّٖكيتناكؿ المناسبة بيف الفكاصؿ كآياتيا )مف اآلية 

  .المقطع التاسع: الجنة والنار

  .(َُُ – ٗٗكيتناكؿ المناسبة بيف الفكاصؿ كآياتيا )مف اآلية 

 الفصل الثاني
 التفسير الموضوعي لسورة الكيف

 كفيو أربعة مباحث:
 المبحث األول: قصة أصحاب الكيف.

 كفيو ثبلثة مطالب:
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 التفسير اإلجمالي لقصة أصحاب الكيؼ. المطمب األول:
 المناسبة بيف قصة أصحاب الكيؼ كمحكر السكرة. المطمب الثاني:
 ٌبانٌية المستنبطة مف قصة أصحاب الكيؼ.اليدايات الر  المطمب الثالث:

 المبحث الثاني: قصة صاحب الجنتين.
 كفيو ثبلثة مطالب:

 التفسير اإلجمالي لقصة صاحب الجنتيف. المطمب األول:
 المناسبة بيف قصة صاحب الجنتيف كمحكر السكرة. المطمب الثاني:
 لجنتيف.اليدايات الرٌبانٌية المستنبطة مف قصة صاحب ا المطمب الثالث:

 المبحث الثمث: قصة موسى مع الخضر عمييما السالم.
 كفيو ثبلثة مطالب:

 التفسير اإلجمالي لقصة مكسى مع الخضر عمييما السبلـ. المطمب األول:
 محكر السكرة.مع الخضر عمييما السبلـ ك  المناسبة بيف قصة مكسى المطمب الثاني:
 مف قصة مكسى مع الخضر عمييما السبلـ. اليدايات الرٌبانٌية المستنبطة المطمب الثالث:

 المبحث الرابع: قصة ذي القرنين.
 كفيو ثبلثة مطالب:

 التفسير اإلجمالي لقصة ذم القرنيف. المطمب األول:
 المناسبة بيف قصة ذم القرنيف كمحكر السكرة. المطمب الثاني:
 اليدايات الرٌبانٌية المستنبطة مف قصة ذم القرنيف. المطمب الثالث:

 لفصل الثالثا
 اإلعجاز البياني وعالقتو بالفاصمة القرآنية 

 كيشتمؿ عمى ستة مباحث:

 المبحث األول: تعريف اإلعجاز البياني وأىميتو واآلراء فيو.
 كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب: 
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 المطمب األول: تعريف اإلعجاز البياني في المغة واالصطالح.
 المطمب الثاني: أىمية اإلعجاز البياني.

 ل العمماء في اإلعجاز البياني.اطمب الثالث: أقو الم
 المبحث الثاني: دعوى الترادف في القرآن الكريم.

 المبحث الثالث: رسالة الحرف في كتاب اهلل تعالى.
 وعالقتو باإلعجاز البياني لمفاصمة القرآنية. القرآنيالمبحث الرابع: الرسم 

 ني.الظواىر البالغية في النص القرآ المبحث الخامس:
 كيشتمؿ عمى خمسة مطالب:

 التقديـ كالتتخير كعبلقتو بالفاصمة. المطمب األول:

 الذكر كالحذؼ كعبلقتو بالفاصمة. المطمب الثاني:

 االستفياـ كعبلقتو بالفاصمة. المطمب الثالث:

 التككيد كعبلقتو بالفاصمة. المطمب الرابع:

 النفي كعبلقتو بالفاصمة. المطمب الخامس:

شتمؿ عمى أىـ النتائج كالتكصيات التي سيتكصؿ إلييا الباحث مف خبلؿ دراستو كت الخاتمة:
التفسيرية.
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 التمييد

 عمم المناسبات وعالقتو بالفواصل القرآنية
 

 :مبحثيفكيشتمؿ عمى  
 

 المبحث األول: عمم المناسبات في القرآن الكريم.

 المبحث الثاني: عمم الفواصل في القرآن الكريم.
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 األول المبحث

 عمم المناسبات في القرآن الكريم
 كيشتمؿ عمى خمسة مطالب: 

 المطمب األول: تعريف عمم المناسبات في المغة واالصطالح.

 المطمب الثاني: أىمية عمم المناسبات وفائدتو.

 المطمب الثالث: آراء العمماء في عمم المناسبات القرآنية.

 الكريم.المطمب الرابع: أنواع المناسبات في القرآن 

 المطمب الخامس: أىم المؤلفات في عمم المناسبات القرآنية.
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 المطمب األول
 عمم المناسبات في المغة واالصطالح

: المقاربة كالمشاكمة كالمماثمة، يقاؿ: فبلف يناسب فبلنان أم: يقرب منو المناسبة في المغة  - أ
 .(1) ىك القريب المتصؿ كاألخكيف كابف العـك كيشاكمو، كمنو النسيب 

 .(0)" ةقكؿ ليس بينيما مناسبة، أم مشاكمكت" :كرظكقاؿ ابف من 
أك بيف  ،كجو االرتباط بيف الجممة كالجممة في اآلية الكاحدة": ىي بياف المناسبة في االصطالح - ب

 .(3)" اآلية كاآلية في اآليات المتعددة، أك بيف السكرة كالسكرة
معنى رابط بينيا، عاـ أك خاص، عقمي  "مرجعيا في اآليات كنحكىا إلى كيقكؿ السيكطي: 

أك حسي، أك خيالي، أك غير ذلؾ مف أنكاع العبلقات، أك التبلـؤ الذىني كالسبب كالمسبب 
 .(ْ)كالعمة كالمعمكؿ كالنظيريف كالضديف كنحكه" 

كتحقيؽ مطابقة المقاؿ  ،فآعمؿ الترتيب بيف أجزاء القر  وعمـ تعرؼ منىي "كيقكؿ البقاعي:   
 . (5)" ه الحاؿ كىي سر الببلغة في أدائولما اقتضا

 ،االصطبلحي فكبلىما يعني أف اآلية كجارتيا شقيقتافك كيبدك التكافؽ بيف المعني المغكم "  
الميـ  ى،كتباعد في المعن بؿ ربما يككف بينيما تضادي  ،لكف ذلؾ ال يعني التماثؿ ،رباط يربط بينيما

 .(6)" في ىذا مجاؿ لتسابؽ اإلفياـك  ،ؿ ليا العمماء أـ الصىناؾ صمة سكاء تك 

 المطمب الثاني
 أىمية عمم المناسبات وفائدتو

كدقة الفيـ،  ،ىك عمـ جميؿ القدر، فمعرفتو تساعد عمي حسف التتكيؿ آليات القراف الكريـ  
 .(7) كترابط األفكار، كتبلـؤ األلفاظ

                                                           

 .ِّْ/ٓ - ابف فارس -معجـ مقاييس المغة انظر: ( ُ)
 .ُُٗ/ُْ -( لساف العرب ِ)
 .ٖٖص  -مناع القطاف  -ـك القراف ( مباحث في عمّ)
 .ُِْ/ّ –اإلتقاف في عمـك القرآف  (ْ)
 .َٓٔ/ُ -( نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر ٓ)
 .ُِص -د. سامي عطا حسف  -المناسبات بيف اآليات كالسكر  (ٔ)
 .ُِص -( انظر: المرجع السابؽ ٕ)
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خذان آزاء الكبلـ بعضيا كفائدتو جعؿ أج"قاؿ الزركشي: ،كقد نبو ألىميتو عدد مف العمماء  
 .(1)"المتبلئـ األجزاءالتتليؼ حالو حاؿ البناء المحكـ،كيصير فيقكل بذلؾ االرتباط،،بتعناؽ بعض

فقد قاؿ السيكطي في كتاب  ،ب عاؿ، كتذكؽ رفيع لؤلساليب كالنظكـاكىك عمـ يحتاج لحس
قيؽ مطابقة المعاني لما ألدائو إلي تح ءىك سر الببلغة كأ" ،اإلتقاف عف البقاعي في نظـ الدرر

مكب ذلؾ منيا، كيفيد ذلؾ مقصكد السكرة المط ةمعرف ىاقتضاه مف الحاؿ، كتتكقؼ اإلجازة فيو عم
 .(0)" المقصكد مف جميع جمميا ةفي معرف

 .(3)" إنو عمـ شريؼ قىؿ اعتناء المفسريف بو لدقتو": وقال السيوطي

فة في سكرة كاحدة، بتنسيؽ بديع يصؿ ف الكريـ الجمع بيف الفنكف المختمآكمف عادة القر 
ـْ َفُدْن ]: ىاألسمكب، قاؿ تعال ةالقمة في اإلعجاز الببلغي كركع ْٝ ِم َِ ْٝ َآَيُٚتُف ُثؿَّ ُؾهِّ َّ

افر ـَِتٌٚب ُأْحُِ

 .{2}هود: [َحٍُِٔؿ َخبِرٍ 

 اىتمامات الباحثيف المتتخريف بعد إقرار ىناسبات القرآنية قد عرؼ طريقو إلثـ إف عمـ الم
مادة التفسير المكضكعي عمي طمبة العمـ الشرعي، إذ ال تستقيـ دراسة التفسير المكضكعي إال أف 

 خرما متمـ لآلترتبط بدراسة عمـ المناسبات القرآنية لما بينيما مف لحمة كارتباط ككثيؽ صمة، فكبلى
 كداؿ عميو.

 المطمب الثالث
 راء العمماء في عمم المناسباتآ

 :إلى قسمين م المناسباتعم فيانقسم العمماء 

 المؤيدون ليذا العمم: أواًل: 

مف (ْ)أبك بكر النيسابكرم عدُّ ف الكريـ، كيي آإعجاز القر  شاىدان عمىيعتبر عمـ المناسبات 
ـى جعمت ىذه اآلية عمى الكرسي إذا قرمء عميو : فكاف يقكؿأكائؿ السابقيف ليذا العمـ  إلي جنب  ل

                                                           

 .ُ/ُ - ( البرىاف في عمـك القرافُ)
 .ِٖٗ/ِ -القرآف اإلتقاف في عمـك ( ِ)
 .ِٖٖ/ِ - نفس المرجع السابؽ( ّ)
اإلماـ أبك بكر عبد اهلل بف محمد بف زياد النيسابكرم الفقيو الشافعي، مكلى أباف بف عثماف بف عفاف، كاف ثقة  (ْ)

 –المباب في تيذيب األسباب )ىػ. ِّْىػ، كتكفي في سنة ِّٖو، كلد سنة حافظان متقنان عالمان بالحديث كالفق
 .(ُّْ/ِ –الديف بف األثير الجزرم عز 
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كاف يزرم عمى عمماء بغداد لعدـ ك ؟إلى جنب ىذه السكرة رة ىذه السك  ؿجع في كما الحكـ ؟ىذه
 .(1)"عمميـ بالمناسبة 

: "ارتباط آم القرآف بعضيا (ِ)القاضي أبك بكر بف العربي نقبلن عف ويقول السيوطي: 
 . "ككف كالكممة الكاحدة متسقة المعاني، منتظمة المبانيتببعض حتى 

ف العمماء دندنكا حكؿ ضركرة البحث عف إ" :الشيخ سعيد حوى في مقدمة تفسيره قولوي
لـ يستكعب القرآف  الصمة كالمناسبة بيف اآليات في السكرة الكاحدة كبيف سكر القرآف عامة، كأف أحدان 

 .(3)"كمو بذكر الربط كالمناسبة بيف آياتو كسكره بنظرية شاممة
 المعارضون ليذا العمم:ثانيًا: 

ة، كذلؾ الختبلؼ قدرات الناس، كأفياميـ إف الخبلؼ فيما ال نص فيو ظاىرة طبيعي
دعكاىـ  ىخر، كيتتكف عماآلكمقاييسيـ، كقد يتتي كؿ فريؽ بدليؿ عمى رأيو مؤيدان كاف أـ معارضان 

يككف سر الخبلؼ في تنزيو كؿ فريؽ  كقدبما يدؿ عمييا، كقد يككف الخبلؼ بيف الفريقيف لفظيان، 
كاف لعمـ المناسبات القرآنية كبيذا فقد  ،ؤيتو لولمكضكع البحث عما ال يميؽ بو بحسب زاكية ر 

ف كانكا قمة، إال أف رأييـ محؿ بحث كدراسة.   معارضكف كاا
       حيث (ْ)العمماء عز الديف بف عبد السبلـ سمطاف ىؤالء المعارضيف ككاف مف أبرز

 مف ربط فيكك خر،رط فيو ارتباط أحد الكبلمييف باآلأسباب مختمفة لـ يشت ىبلـ عمإف كقع الكقاؿ:
 ىف نزؿ مفرقان عمآفالقر  ،إال بربط ركيؾ يصاف عف مثمو حسف الحديث ويتكمؼ لما ال يقدر عمي 

 .(5)ان ال يتتتى ربط بعضيا ببعض ،شرعت ألسباب مختمفة ،الرسكؿ بتحكاـ مختمفة

                                                           

 .ِٖٖ/ِ -السيكطي  – في عمـك القرآف ( اإلتقافُ)
ىك محمد بف عبد اهلل بف محمد المعافيرم اإلشبيمي المالكي، أبك بكر بف العربي، قاض مف حفاظ الحديث،  (ِ)

األدب كالتاريخ، ـ، كصنؼ كتبان في الحديث كالفقو كاألصكؿ كالتفسير ك َُٕٔ-ىػْٖٔكلد في إشبيمية سنة 
كمف كتبو : العكاصـ مف القكاصـ، كأحكاـ القرآف، كأعياف األعياف، كاإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ، تكفي سنة 

 .(َِّ/ٔ –لمزركمي  –األعبلـ )ـ. انظر: ُُْٖ
 .ُِ/ُ –( األساس في التفسير ّ)
-ىػٕٕٓبسمطاف العمماء، كلد سنة ىك العز بف عبد السبلـ بف أبي القاسـ بف الحسف السممي الدمشقي الممقب  (ْ)

ـ، فقيو شافعي مجتيد، مف كتبو: بداية السكؿ في تفضيؿ الرسكؿ، الفرؽ بيف اإليماف كاإلسبلـ، تكفي ُُُٖ
 .(ُِ/ْ –لمزركمي  –األعبلـ )ىػ. انظر: َٔٔرحمو اهلل سنة 

 .ُِّ/ّ –، اإلتقاف في عمـك القرآف ّٕ/ُ –البرىاف في عمـك القرآف ( انظر: ٓ)
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 المطمب الرابع
 أنواع المناسبات في القرآن

 : المناسبة بين أجزاء اآلية الواحدة:أوالً 
ؿ أللفاظ القرآف يجدىا كضعت في مكضعيا مف النظـ الكريـ، فيي منتقاة مختارة المتتم

 .استبدلتو ضاع المراد منوكلك رفعت المفظ مف اآلية أك  ،كجاءت عمى قدر المعنى
: مثؿ قكلو ،كمف المناسبات بيف أجزاء اآلية مراعاة ما يقتضيو التعبير لسبلمة المعنى

ؾِّ َمٚ َش ] ـُ ـْ  ْؿ ِم ـُ ٚرٌ َوَآَتٚ ٍَّ ـَ ُِقٌم  َسَٚن فَيَ ْٕ ُهقَهٚ إِنَّ اإِل َٜ اهللِ ََل ُُتْ َّ ًْ
ِ وا ٕ دُّ ًُ قُه َوإِْن َت ُّ  ، كقكلو:{43}إبراهقم:[ َْٖفُت

قٌر َرِحٔؿٌ ] ٍُ ٌَ ُهقَهٚ إِنَّ اهللَ َف َٜ اهللِ ََل ُُتْ َّ ًْ
وا ِٕ دُّ ًُ  . {21}الـحل:[ َوإِْن َت

يقتضي الفاصمة التي ختمت  كالسياؽ ،امنيم ةمف اآليتيف تنسجـ مع اآلي كؿو  ةال شؾ خاتم
 .في سياؽ صفات اهلل كالثانية ،فاألكلى في سياؽ كصؼ اإلنساف ،مف اآليتيف بيا كؿه 

 : المناسبة من اآليات:ثانياً 
  :أما ارتباط اآلية باآلية فينقسـ إلى قسميف

      ةمفسر أك  ،كلىلؤل ف يككف سببان تأف يظير االرتباط بيف اآلية الثانية كاألكلى ب :القسم األول
       ،إلى غير ذلؾ مف كسائؿ االرتباط ، أك تذييميةأك جاءت معترضة ،أك بدالن  ،أك مؤكدة ،ليا

 كلو أمثمة كثيرة.
ىك ما ال يظير االرتباط فيو بيف اآليتيف، كىك ما جرت عادة القرآف بو إذا ذكر  القسم الثاني:

باعثان عمى العمؿ، ثـ يذكر آيات تكحيد كتنزيو ليعمـ عظـ  أحكامان أف يذكرىا كعدان، أك كعيدانء ليككف
 . (ُ)اآلمر كالناىي فتبدك كؿ آية مستقمة عف األخرل، كأنيا خبلؼ النكع المبدكء بو 

 : المناسبة بين السورة والسورة:ثالثاً 
 .  (ِ) كافتتاح األنعاـ )بالحمد( مناسب لختـ المائدة في الفصؿ بيف العباد كمجازاتيـ

 : المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتيا: اً رابع
ككعده ، ثـ ختمت بتسمية الرسكؿ بالخركج مف مكة ،مثؿ سكرة القصص بدأت بقصة مكسى

  . (ّ) بالرجكع ليا

                                                           

 .ُٖص  –د. سامي عطا حسف  –كالسكر ( انظر: المناسبات بيف اآليات ُ)
 .َٗص  –مناع القطاف  –انظر: مباحث في عمـك القرآف  (ِ)
 .ْٗص  –مناع القطاف  –مباحث في عمـك القرآف انظر: ( ّ)



 

-ٕ- 

 

 : مناسبة افتتاح السورة لمقاصدىا:خامساً 
ْبِدهِ ]: سكرة اإلسراء افتتحت بالتسبيح ًَ ى بِ كسكرة الكيؼ ،  {2}اإلرساء:[ ...ُشْبَحَٚن افَِّذي َأرْسَ

ناسب ذكر  فمما اشتممت اإلسراء عمى تكذيب المشركيف لمنبي  ،كىي تالية ليا افتتحت بالحمد
 ،كتتخر الكحي ،أصحاب الكيؼ ةبعد سؤاؿ المشركيف عف قص سبحاف لمتنزيو، كالكيؼ أنزلت

 .(1)افتتاحيا بالحمد فناسب  ،فنزلت إلتماـ النعمة بإنزاؿ الكتاب
 المطمب الخامس

 أىم المؤلفات في عمم المناسبات
ال أكاخر القرف الثامف إ لـ يظير التصنيؼ فيو ،عظـ قدر ىذا العمـ، ككثرة فكائدهرغـ 

 .ف"آمصنفو "البرىاف في ترتيب سكر القر   (ِ) فتلؼ ابف الزبير الغرناطي ،اليجرم
         ـ بف كبعد ابف الزبير ألؼ اإلماـ برىاف الديف إبراىي ،كقد رأل أنو لـ يسبؽ إليو

كاعتنى فيو بتكجو  ،ككتابو مشيكر عمر البقاعي كتابو "نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر"
تحكؿ في لفت االنتباه لكحدة السكرة القرآنية بعد أف كاف مجرد إشارات  ةكيعد نقط ،المناسبات

 لبعض المفسريف.
 كىي: كصنؼ جبلؿ الديف السيكطي ثبلثة كتب في ىذه الفف 

 سرار التنزيؿ. أ. ُ
 تناسؽ الدرر في تناسب السكر.. ِ
     كتحدث فيو عف المناسبات بيف فاتحة  :مراصد المطالع في تناسب المقاطع كالمطالع. ّ

 السكرة كخاتمتيا.
كممف  ،(3)كخص النكع الثاني كالستيف في كتابو اإلتقاف بالحديث عف تناسب اآليات كالسكر

جكاىر البياف في " في كتابو م: عبد اهلل الصديؽ الغمار محدثيفف المفرد ىذا العمـ بالتصنيؼ أ
 .(ْ) "فآتناسب سكر القر 

فخرج كتابو "النبت العظيـ"  ،السكرة الكاحدةفي المناسبات في ككتب د. محمد عبد اهلل دراز 
.كضركرتو في فيـ كتاب اهلل الحكيـ ،مكفقنا في بياف جبللة عمـ المناسبات مثاالن 

 

                                                           

 .ِِص  –د. سامي عطا حسف  –انظر: المناسبات بيف اآليات كالسكر ( ُ)
محدث كمؤرخ، مف أبناء العرب الداخميف إلى األندلس، الزبير الغرناطي،أبك جعفر، ـ بفأحمد بف إبراىيىك  (ِ)

 ىجرم،  َٖٕ، تكفي بغرناطة سنة العربية، كركاية الحديث كالتفسيرانتيت إليو الرياسة بيا في 
 .(ٖٔ/ُ-الزركمي  –)األعبلـ  انظر:

 .َّّ/ِ - في عمـك القرآف اإلتقاف انظر: (ّ)
 .ِّص  = د. سامي حسف –آليات كالسكر المناسبات بيف ا (ْ)
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 انيثالمبحث ال

 عمم الفواصل في القرآن الكريم
 كيشتمؿ عمى خمسة مطالب: 

 في المغة واالصطالح. الفاصمة القرآنيةالمطمب األول: تعريف 

 .طرق معرفة الفواصل القرآنية وفوائدىاالمطمب الثاني: 

 .أنواع الفواصل في القرآن الكريمالمطمب الثالث: 

 .لقرآنيةفي الفاصمة ا البيانياإلعجاز المطمب الرابع: 

 .آراء العمماء في الفواصل القرآنيةالمطمب الخامس: 
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 المطمب األول
 عريف الفاصمة في المغة واالصطالحت

 أواًل: الفاصمة لغة:
قاؿ ابف فارس في مقاييسو: ")فصؿ( الفاء كالصاد كالبلـ كممة صحيحة تدؿ عمى تمييز  

بانتو عنو  .(ُ)"الشيء مف الشيء كاا
يف الشيئيف، كمنو المفصؿ، كىك كؿ ممتقى عظميف مف الجسد، كمثمو: ىك البىٍكف ما بكقيؿ  

ْقٌل َؾْهٌؾ ]الفىٍصؿ: القضاء بيف الحؽ كالباطؿ، كبو فيسِّر قكلو تعالى:  ََ ُف َف َّٕ أم حؽ،  {24}الطًّارق:[ إِ
تيف في خرز تى تفصؿ بيف الالة خرز كمنيا التفصيؿ كالتبييف، كقيؿ: فاصؿ قاطع، كالفاصمة ال

 . (ِ)النظاـ
 ثانيًا: الفاصمة اصطالحًا: 

 :، كمف ذلؾبمعاني متعددة في عمـك العربية الفاصمة تـ استخداـ
َٚن َهَذا ُهَق احَلؼَّ ]الفصؿ بمنزلة العماد كقكلو تعالى:  عند النحويين: -ُ ـَ ، أم  {41}األكػال:[ إِْن 

 ىك: فصؿ أك عماد.
ف الفاصمة الصغرل مف أجزاء البيت، كىي ثبلث ح في العروض: -ِ ركات بعدىا ساكف "قىتىمىٍت"، كاا

 كاف أربع بعدىا ساكف مثؿ "قتميـ" ىي الفاصمة الكبرل.
سككت         ، كىكتسمى بالشكلة "،" كىي عبلمة لسككت المتكمـ أك القارئ في عالمات الترقيم: -ّ

 . (ّ) قميؿ جدان 
 كضع العمماء ليا عدة تعريفات منيا: في عموم القرآن: -ْ
 . (ْ)في المقاطع تكجب حسف إفياـ المعاني  الفكاصؿ حركؼ متشاكمة - أ

 . (ٓ)ىي الكممة التي تككف آخر اآلية كقافية الشعر كقرينة السمع  - ب

                                                           

 .َٓٓ/ْ – معاجـ –مقايس المغة جـ مع (ُ)
 -لمزبيدم )مادة فصؿ(  -، تاج العركس ُِٓ/ُُ -ابف منظكر )مادة فصؿ(  -انظر: لساف العرب ( ِ)

ُ/َِْٕ. 
 .ِّص  –الحسناكم  –انظر: الفاصمة في القرآف  (ّ)
 .ٕٗص  -لمرماني  -لنكت في إعجاز القرآف ا –في إعجاز القرآف  رسائؿانظر: ثبلث ( ْ)
 .ْٕ/ُ -الزركشي  -انظر: البرىاف في عمـك القرآف ( ٓ)
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 . (ِ)" كممة آخر الجممةىي "بقكلو:  (ُ)كعرفيا اإلماـ الداني  - ت

: "ىي كممة آخر اآلية كقافية الشعر فقاؿ ذكره الحسناكم في كتابولمفاصمة كىناؾ تعريؼ 
أك في الكزف مما يقتضيو  ،تكافؽ أكاخر اآلم في حركؼ الركمٌ  –يؿ صكالتف –كسجعة النثر 

 . (ّ) "تستريح إليو النفكسك المعنى 

 يالمطمب الثان
 معرفة الفواصل القرآنية وفوائدىاطرق 

 في كقياسي:يف: تكقمعرفة الفكاصؿ طريقاذكر السيكطي أنو ل 

 أواًل: التوقيفي: 
    فكؿ الصحابة ليا كفكاصؿ سكرة الفاتحة، كبالتالي  كسماع كىك ما ثبت بقراءة النبي 

 ما كقؼ عميو تحققنا أنو فاصمة، كما كصمو دائمان تحققنا أنو ليس بفاصمة.

 احتمؿ الكقؼ أف يككف لعدة أمكر:فقد أما ما كقؼ عميو مرة، ككصمو مرة أخرل  

 أك لبلستراحة. -ج أك تعريؼ الكقؼ التاـ -ب إما لتعريؼ الفاصمة - أ

فاصمة كصميا لتقدـ ىي أف ما كصمو بما بعده ليس فاصمة، أك  حتمؿالكصؿ فيأما 
 تعريفيا.

 ثانيًا: القياسي:
كال محذكر في  ،كىك ما ألحؽ مف المحتمؿ غير المنصكص عميو بالمنصكص المناسب 

 تعييف مجاؿ الفصؿ كالكصؿ.ىك ذلؾء ألنو ال زيادة كال نقصاف، بؿ قصارل ما فيو 

ممة جائز، ككصؿ كؿ القرآف جائز، فمذلؾ احتاج القياس إلى طريؽ كالكقؼ عمى كؿ ك 
كقافية البيت في الشعر، أما ما ذكر مف  ،نعرفو فنقكؿ: فاصمة اآلية كقرينة السجعة في النثر

                                                           

اإلماـ الحافظ المجكد المقرئ، الحاذؽ، عالـ األندلس، أبك عمرك، عثماف بف سعيد بف عثماف بف سعيد بف  (ُ)
كثر، كمقرئ مكثر، مصنؼ عمر األمكم، كيعرؼ قديمان بابف الصيرفي، كاف مالكي المذىب، فيك محدث م

)غاية النياية في طبقات  ، انظر: ىػ، كدفف بمقبرة دانية في األندلسْْْالتيسير، جامع البياف، مات سنة 
 (.  َّٓ/ُ –شمس الديف أبك الخير محمد الجزرم  -القراء

 .ّٓ/ُ -الزركشي  -البرىاف في عمـك القرآف  (ِ)
 .ِٗص  - القرآنيةالفاصمة ( ّ)
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كاختبلؼ الحركة كاإلشباع كالتكجو، كال يجكز  ،فيك ليس بعيب في الفاصمة ،عيكب في القافية
ثؿ الفاصمة  القرآنية كالقرينة، لذا ترل "يرجعكف" مع "عميـ" كما في االنتقاؿ في قافية القصيدة م

ًُقنَ ] ]ّٕ، ِٕ[سكرة آؿ عمراف  ْؿ َيْرِج ُٓ َِّ ًَ ُروا َآِخَرُه فَ ٍُ ـْ ِٚر َوا َٓ ْوَؾ بَِِٔد ]، [ َآَمُْقا َوْجَف افَّْ ٍَ ُؿْؾ إِنَّ اف

ـْ َيَنُٚء َواهللُ َواِشٌع َظِِٔؿٌ  تِِٔف َم ْٗ ََمِء َوافىَِّٚرِق ] ]ّ-ُ[مع الثاقب في سكرة الطارؽ ، كالطارؽ  [اهللِ ُي  َوافسَّ

ُٛ *  َوَمٚ َأْدَراَك َمٚ افىَِّٚرُق * 
 .(ُ) [افَّْْجُؿ افثَّٚؿِ

كالذم اتفؽ عميو جميكر العمماء االمتناع عمى أف يقاؿ في القرآف سجع، ككذلؾ        
         يدىا، كالقرآف مف ردع مف سجع الحمامة أم تة الفاصمة بالقافيةء ألف أصؿ السجتسمي

     صفاتو تعالى، فبل يجكز كصفو بصفة لـ يرد اإلذف بيا، ثـ إف السجع ىك مكاالة الكبلـ عمى 
 .(ِ)ركمٍّ كاحد

كقاؿ اإلماـ الباقبلني: "كمف الممحدة مف يزعـ أف فيو شعران، كمف أىؿ الممة مف يقكؿ: إنو  
 .(ّ)أسجاعيـ"  كبلـ سجع إال أنو أفصح مما قد اعتادكه مف

 ولمعرفة فواصل اآليات ورؤوسيا فوائد جمة منيا: 

   تمكيف المكمؼ مف الحصكؿ عمى األجر العظيـ المكعكد فيو عند قراءتو عدد معيف مف  -ُ
اآليات في الصبلة، كمف لـ يكف عالمان بفكاصؿ اآليات لف يحرز مثؿ ىذا األجر، لذلؾ كاف 

ليعرفكا عدد ما يقرءكف رغبة في الحصكؿ عمى  الصحابة يعدكف عمى أصابعيـ في الصبلة
 األجر.

 صحة الصبلة: تتكقؼ عمى معرفة فكاصؿ اآليات القرآنية. -ِ

تامة، كىك  صحة الخطبة: فقد نىص  فقياء الشافعية عمى أف الخطبة ال تصح إال بقراءة آية -ّ
 ال ييعرؼ إال بمعرفة الفكاصؿ القرآنية لآليات.أمر 

قراءتو بعد الفاتحة في الصبلة، فالسنة ال تتحصؿ إال بقراءة ثبلث آيات العمـ بتحديد ما تيسىفُّ  -ْ
 .(0)قصار أك آية طكيمة، كمف لـ يعرؼ الفكاصؿ فمف يتحصؿ عمى ىذه السنة

                                                           

 .َِٔ/ِ -السيكطي  -إلتقاف في عمـك القرآف انظر: ا( ُ)
  .ّّْ/ِ – نفس المرجع السابؽانظر:  (ِ)
 .َٓص  -إعجاز القرآف ( ّ)
 .ّص  -فضيمة الشيخ عبد الفتاح القاضي  –انظر: فكاصؿ القرآف الكريـ ( ْ)



 

-ُِ- 

 

 المطمب الثالث
 الكريم اع الفواصل في القرآنأنو 

 تنقسـ الفكاصؿ إلى قسميف العتباريف:  
  قسم العتبار المقاطع:أواًل: 

 ؼ كالمتكازم كالمرصع كالمتكازف كالمتماثؿ.عمماء البديع، كىك المطرٌ كىك تقسيـ 
أف تختمؼ الفاصمتاف في الكزف، كتتفؽ في حركؼ السجع، مثؿ قكلو تعالى:       المطرَّف: - أ

ْؿ ََل َتْرُجقَن هللِ َوَؿًٚرا] ُُ ْؿ َأْضَقاًرا*  َمٚ فَ ُُ ََ َِ  . {23-24 }كوح:[ َوَؿْد َخ

ان كتقفية، كلـ يكف ما في األكلى مقاببلن لما في الثانية في الكزف كالتقفية أف يتفقا كزن المتوازي:  - ب
ٌٜ ]مثؿ:  ٌر َمْرُؾقَظ ٚ رُسُ َٓ ٌٜ *  ؾِٔ َقاٌب َمْقُضقَظ ـْ  . {23-24 }الغاشقة:[ َوَأ

ٌٜ ]أف يتفقا في الكزف دكف التقفية، مثؿ قكلو تعالى:  :المتوازن -ج قَؾ ٍُ ََمِرُق َمْه َٕ ٌٜ َوَزَراِِبُّ َمْبثُ *  َو  [قَث

 .  {21-21 }الغاشقة:
أف يتفقا كزنان كتقفية، كيككف ما في األكلى مقاببلن لما في الثانية، مثؿ قكلو تعالى:  المرصع: -د

َْْٔٚ إَِيََٚبُؿْ ] ؿْ *  إِنَّ إَِف َْْٔٚ ِحَسََٚبُ َِ ًِٔؿٍ ]كقكلو:  ، {11-11 }الغاشقة:[ ُثؿَّ إِنَّ َظ َٕ ل  ٍِ َوإِنَّ *  إِنَّ األَْبَراَر َف

ل َجِحٔؿٍ  ٍِ َٚر َف جَّ ٍُ  . {23-24 }االكػطار: [اف
أف يتساكيا في الكزف دكف التقفية، كتككف أفراد األكلى مقابمة لما في الثانية، مثؿ:  المتماثل: -ـق

ٚ افَُِتَٚب اُدْسَتبِغَ ] َُُْْٔٚهَ ٔؿَ *  َوَآَت َِ اَط اُدْسَت َ ٚ افكِّ  .(ُ) {221-221 فات:ا}الص  [ َوَهَدْيَُُْٚهَ

  قسم العتبار الحروف:يًا: ثان
 )أ( الفواصل المتقاربة في الحروف:

ِحٔؿِ ]كقكلو تعالى:  ـِ افرَّ َْحَ ـِ *  افرَّ ي لمتقارب بيف الميـ كالنكف   {3-4 }الػاحتة:[ َمٚفِِؽ َيْقِم افدِّ
 في المقطع. 

 ِِف َرقٍّ َمُْْنقرٍ *  رٍ َوـَِتٍٚب َمْسُىق*  َوافىُّقرِ ]مثؿ قكلو تعالى:  :في الحروف )ب( الفواصل المتماثمة

قرِ *  ُّ ًْ ِٝ ادَ
ْٔ  . (ِ) {3-2 }الطُّور:[ َوافَب

                                                           

 .ِٖٕ/ِ –لمسيكطي  –انظر: اإلتقاف ( ُ)
 .ّٖص  -مناع القطاف  -انظر: مباحث في عمـك القرآف ( ِ)



 

-ُّ- 

 

 المطمب الرابع
 القرآنية  في الفاصمة بيانيعجاز الاإل

     ، فيذا الجزء البيانيالفاصمة ليست معجزة كحدىا، بؿ ىي جزء يسيـ في اإلعجاز  
       لمعبلقات القريبة كالبعيدة مع يسمى )رأس كممة( مشحكنان باإليقاع لفظان كمعنى، كمحكران 

كالمقطع كالسكرة بتسرىا، عبلقات تمكيف أك تصغير، أك تكشيح، أك إبداؿ، فكؿ ذلؾ مؤشران  ،القرينة
    يكحي باإلعجاز العظيـ لمفاصمة القرآنية، ككيفية التناسب في الفكاصؿ كالتقديـ كالتتخير في 

 . (ُ)األلفاظ 

القافية آخر كممات البيت، ككالسجعة في كر كممات اآلم، "الفكاصؿ القرآنية ىي أكاخ
ْٝ الكبلـ المسجكع، كقد أطمقكا عمى أكاخر آم القرآف فكاصؿ أخذان مف قكلو تعالى:  َِ ]ـَِتٌٚب ُؾهِّ

ِٝ: َآَيُٚتُف[  . {3}ؾهِّ

ف في القرآف إف يقاؿ أكابتعادان عف أف تسمى أسجاعان، كقد دار خبلؼ بيف العمماء أيجكز 
كأجازه  -رحميما اهلل–؟ فمنعو بعضيـ، منيـ اإلماـ الرماني المعتزلي كالقاضي الباقبلني سجعان 

 .(ِ)الكثيركف" 

"إف مف مظاىر إعجاز القرآف الكريـ أف الكممة فيو تقع مكقعيا البلئؽ بيا، فبل يمكف 
ال أدل ذلؾ إلى اضطراب في الكبلـ.  استبداليا بكممة أخرل، كاا

نما كاف ذلؾ كذلؾ ألف القرآف في أعمى طبقات الببلغة، كعمكد الببلغة، كما يقكؿ اإلماـ  كاا
ىك كضع كؿ نكع مف األلفاظ التي تشتمؿ عمييا فصكؿ الكبلـ مكضعو األخص األشكؿ  يالخطاب

ما ذىاب  بو، الذم إذا بدؿ مكانو غيره جاء منو: إما تبدؿ المعنى الذم يككف منو فساد الكبلـ، كاا
كط الببلغةء ذلؾ أف في الكبلـ ألفاظان متقاربة في المعاني يحسب أكثر الركنؽ الذم يككف معو سق

يا كفي ترتيبيا عند عمماء أىؿ المغة يالناس أنيا متساكية في إفادة بياف مراد الخطاب، كاألمر ف
ف كانا قد  بخبلؼ ذلؾ، ألف لكؿ لفظة خاصية تتميز بيا عف صاحبتيا في بعض معانييا، كاا

 .(ّ)يشتركاف في بعضيما" 

                                                           

 .ّٖٗص  -لمحسناكم  –انظر: الفاصمة في القرآف ( ُ)
 .ْْ/ُ -فضؿ عباس  -إتقاف البرىاف  (ِ)
 .ِٗص -الخطابي  –البياف في إعجاز القرآف  -ثبلث رسائؿ في إعجاز القرآف  (ّ)



 

-ُْ- 

 

، كالفاصمة القرآنية ىي كممة في آخر ي"فالكممة القرآنية مظير مف مظاىر اإلعجاز البيان
اآلية، ىذه الكممة كغيرىا مف كممات القرآف تختار اختياران دقيقان لتؤدم الرسالة التي جاءت مف 

 .(ُ)أجميا، كيظير فييا إعجاز القرآف، كىذا ىك حظ الفاصمة مف اإلعجاز" 

 ة في استخداـ الفاصمة القرآنية:ػي كالببلغػػاز البيانػاف اإلعجػػلبي مثاالن رب ػكنض

ِزيُز احَلُِٔؿُ ]قرأ قكلو تعالى: ا ًَ َٝ اف ْٕ َؽ َأ َّٕ ْؿ َؾِ٘ ْر ََلُ ٍِ ٌْ ُْؿ ِظَبُٚدَك َوإِْن َت ْؿ َؾَِّ٘نَّ َْبُ ذِّ ًَ [ إِْن ُت

بالغفراف "قيؿ معناه إف  مع أف السياؽ يكحي [فإنؾ أنت العزيز الحكيـ]، انتيت اآلية {221}املائدة:
ف تغفر ليـ فإنؾ أنت العزيز في الممؾ الحكيـ في القضاء ال ينقص مف  تعذبيـ فإنيـ عبادؾ كاا
عزؾ شيء، كال يخرج مف حكمؾ شيء، كيدخؿ في حكمتو كمغفرتو كسعة رحمتو الكفار، لكنو 

 .(ِ)أخبر أنو ال يغفر كىك ال يخمؼ خبره" 

 المطمب الخامس
 الفواصل القرآنية راء العمماء فيآ

اتفؽ العمماء عمى كجكد الفكاصؿ القرآنية، كأف الفكاصؿ لـ تتًت لتمكيف في األسمكب،      
يذه فأك لمجرد التكرار، بؿ ىي دائمان تتناسب مع الغرض المقصكد، ككؿ آية تنادم عمى فاصمتيا، 

كىي مف جانب الفكاصؿ مف جممة المقصكد مف اإلعجازء ألنيا ترجع إلى محسنات الكبلـ، 
فكس فصاحة الكبلـ، فمف الغرض الببلغي الكقكؼ عند الفكاصؿ لتقع في األسماع، فتتتثر ن

السامعيف بمحاسف ذلؾ التماثؿ، كما تتتثر بالقكافي في الشعر، كباألسجاع في الكبلـ المسجكع، كما 
ََلِشُؾ ُيْسَحبُ ]في قكلو تعالى:  ْؿ َوافسَّ ِٓ {12}غافر:[ قنَ إِذِ األَْؽََلُل ِِف َأْظَْٚؿِ

(ّ). 

ِـّ العمماء الفكاصؿ سجعان لغرض تشريؼ القرآف عند مشاركة غيره مف الكبلـ الحادث   كلـ ييسى
في اسـ السجع الكاقع في أحاديث الناس، ثـ فرقكا بينيما، فقالكا: السجع ىك الذم يقصد في نفسو، 

 .(ْ) مقصكدة لذاتيا كال تككف ،ثـ يحيؿ المعنى عميو، كالفكاصؿ ىي التي تتبع المعاني

تبعو الباقبلني، كنقؿ عف األشعرية عدـ ان، ك عيب تكاعتبر الرُّماني الفكاصؿ ببلغة كليس 
ككف الفكاصؿ سجعان، كلكف ىناؾ مف أثبت السجع في القرآف، كأنو مف األجناس التي يقع مف 

                                                           

 .ُٖٕص -الحسناكم  –الفاصمة في القرآف  (ُ)
 .ُِِ/ّ –تفسير البغكم  (ِ)
 .ٕٔ/ُ –يرالتحرير كالتنك انظر:  (ّ)
 .ْٓ/ُ –لمزركشي  –في عمـك القرآف انظر: البرىاف  (ْ)



 

-ُٓ- 

 

بو االتفاؽ عمى أف التفاضؿ في البياف كالفصاحة كالتجنيس كااللتفاؼ كنحكىا، كأقكل ما استدلكا 
مكسى أفضؿ مف ىاركف، كلما كاف السجع قيؿ في مكضع )ىاركف كمكسى(، كلما كانت الفكاصؿ 

 .(ُ) في مكضع آخر بالكاك كالنكف، كقيؿ )مكسى كىاركف(

رج عف أساليب كبلميـ، كبذلؾ لـ يقع إعجاز، القرآف لك كاف سجعان لما خ يرل الباحث أفك  
لجاز ليـ أف يقكلكا شعر معجز، كالسجع كاف تتلفو كياف العرب، كلك جاز أف يقاؿ سجع معجز 

 كنفيو مف القرآف أجدر مف أف يككف حجة مف نفي الشعر.

إنما الفائدة منو  ،كما ذكره في تقديـ مكسى عمى ىاركف في مكضع كتتخره عنو في آخر 
، كتظير فيو الفصاحة، ، كىذا يقكم الببلغة(ِ)إعادة القصة الكاحدة بتلفاظ مختمفة تؤدم معنى كاحد

 .(ّ) مما يظير عجزىـ عف اإلتياف بمثمو

                                                           

 .ْٓ/ُ -لمزركشي  –البرىاف في عمـك القرآف انظر:  (ُ)
 . انظر: المرجع السابؽ( ِ)
 .ٔٓ/ُ –نفس المرجع السابؽ انظر:  (ّ)



 

-ُٔ- 

 

 

 

 

 

 الفصل األول
 لسورة الكيف ومناسبة فواصميا مع آياتياالجانب النظري 

 كيشتمؿ عمى مبحثيف: 

 ري "بين يدي السورة".المبحث األول: الجانب النظ

 .لمناسبة الفواصل مع آياتياالمبحث الثاني: الجانب التطبيقي 
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 لمبحث األولا

 الجانب النظري لسورة الكيف "بين يدي السورة"
 مطالب: ستةكفيو  

 المطمب األول: اسم السورة وعدد آياتيا.

 المطمب الثاني: محور السورة ومقاصدىا.

 المطمب الثالث: فضل السورة وشرفيا.

 المطمب الرابع: سبب نزول السورة.

 .لنزوليازمن نزول السورة والجو العام المطمب الخامس: 

 .أنواع المناسبات في السورةالمطمب السادس: 
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 المطمب األول
 اسم السورة وعدد آياتيا

 
فػػي ىػػذه السػػكرة عبػػاده أف يحمػػدكه عمػػى أعظػػـ نعمػػة أنعميػػا عمػػييـء أال كىػػي  ـ اهلل عمٌػػ

كال ريػب فيػو، أخػرجيـ بػو مػف الظممػات  ،ال عػكج فيػو قػرآف إنزالو القرآف العظػيـ عمػى نبينػا محمػد 
 لى النكر.إ

ميػـ ربيػـ كيػؼ يحمدكنػو عمػى ىػذه النعمػة الكبػرل فيك النعمة العظمى عمى الخمؽ، كلذا عمٌ 
َزَل َظَذ َظْبِدِه افَُِتَٚب ]بقكلو:  ْٕ ُد هللِ افَِّذي َأ ّْ  .(ُ) {2}الؽفف:[ احَل

 اسم السورة:
 نبػي عف أبػي الػدرداء عػف البسنده مسمـ بدليؿ ما ركاه  سكرة الكيؼ سماىا رسكؿ اهلل 

 .(ِ)( من حفظ عشر آيات من أول سورة الكيف عصم من فتنة الدجالقاؿ: )
فػػي  كذلػػؾ ،لبيػػاف قصػة أصػػحاب الكيػؼ العجيبػػة الغريبػةبيػػذا االسػـ  كسػميت سػػكرة الكيػؼ"
 .(ّ) "[ مما ىك دليؿ حاسـ مممكس عمى قدرة اهلل الباىرةِٔ-ٗاآليات ]

 كاتحة، األنعاـ، الكيػؼ، سػبت، فػاطر، كىػالف خمس سكر بدئتا بػ الحمد هلل: كىف كىي إحدل
قػػػراره بنعمػػػو كأفضػػػالو، كتمجيػػػد اهلل  ،اسػػػتيبلؿ يكصػػػي بعبكديػػػة اإلنسػػػاف هلل تعػػػالى كاالعتػػػراؼ  كاا

 .(ْ)بعظمتو كجبللو ككمالو 
كركل عف فرقة أف أكؿ السكرة نزلت بالمدينة إلى قكلػو  ،كىي مكية في قكؿ جميع المفسريف

 .(ٓ)كؿ أصح ، كاأل {8}افُٓػ: ]ُجُرًزا[
حدل عشرة آية عند البصػرييف ئػة كسػت عنػد اكم ،ئػة كعشػرة عنػد الكػكفييفاكم ،كىي مائة كاا

 .(ٔ) ئة كخمس عند الحجازييفاكم ،الشامييف
                                                           

 .ُُٗ/ّ - الشنقيطي – ( انظر: أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآفُ)
 .(َٖٗح ) - ّٖٓص  –باب فضؿ سكرة الكيؼ  -كتاب صبلة المسافريف كقصرىا  –صحيح مسمـ ( ِ)
 .ُٔٗ/ُٓ –الزحيمي  –التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج  (ّ)
 .نفس الجزء كالصفحة  -المصدر السابؽ انظر: ( ْ)
 .َُّ/َُ - القرطبي – الجامع ألحكاـ القرآفانظر: ( ٓ)
 .ُٗٗ/ُٓ –األلكسي  –انظر: ركح المعاني  (ٔ)
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 المطمب الثاني
 محور السورة ومقاصدىا

   كما ىك معمكـ يتميز بالقصص القرآني،  يالمكية، كالقرآف المك سكرة الكيؼ مف السكر
ؼ، ىي: قصة أصحاب الكي سكرة الكيؼ بتربع قصص لـ تتكرر في سكرة أخرل انفردتكقد 

كالمتتمؿ في  ،القرنيف ممع الخضر عمييما السبلـ، كقصة ذ ىكقصة صاحب الجنتيف، كقصة مكس
شد كىك أنيا تجمع أربعة فتف، قد تككف األ ،ىذه القصص األربعة يبلحظ أنو يربطيا محكر كاحد

 الشيطاف ىك المحرؾ كالمزيف ليذه الفتف جميعان.  إففتكان بالمجتمعات إذ  كثركاأل ،كقعان عمي الناس
ِٜ اْشُجُدوا ِِلََدَم َؾَسَجُدوا ]: يقكؿ تعالى ،مف الشيطاف كقد حذرنا المكلي  َُ ََلئِ َّ ِْ َْٚ فِ ِْ َوإِْذ ُؿ

ِف َأَؾَتتَِّخُذوَٕ  ـْ َأْمِر َربِّ َسَؼ َظ ٍَ ِـّ َؾ ـَ اجِل َٚن ِم ـَ ْؿ َظُدوٌّ بِئَْس فِِيَّٚدَِِغ إَِلَّ إِْبَِِٔس  ُُ ـْ ُدوِِن َوُهْؿ فَ ََٔٚء ِم
َتُف َأْوفِ يَّ ُف َوُذرِّ

 .{15}الؽفف:[ َبَدًَل 

من حفظ عشر آيات )صحيحو قائبلن:  يفي الحديث الذم ركاه مسمـ ف كقد أخبر النبي 
 .(1)( الدجال ةول سورة الكيف عصم من فتنأمن 

كلما كاف  الفتنةرة الكيؼ تدكر حكؿ محكر كاحد، كىك يتضح لنا بعد ىذا اإليجاز أف سك 
مكضكع الفتنة مف المكضكعات الخطيرة كالميمة، كالتي حظيت باىتماـ كبير في كتاب اهلل كسنة 

، كذلؾ مف خبلؿ اآليات كاألحاديث الكثيرة التي تحدثت عف الفتنة آثر الباحث أف يتحدث رسكلو 
 عمى حدة، ككيفية العصمة منيا، عمى النحك التالي:عف كؿ فتنة كردت في السكرة الكريمة 

 أواًل: فتنة الدين:
ذا بدأ الحديث بيا، كىي الديف مف أشد الفتف التي يتعرض ليا اإلنساف كأخطرىا، ل ةإف فتن

 ة الذيف فركا بدينيـ إلى الكيؼ مف الممؾ الظالـ مؤثريف ظممة الكيؼ كخشكنتو كضيقوقصة الفتي
سنيف نائميف، كذلؾ بحفظ مف اهلل كرعايتو كتسع ثبلثمائة تيا فمكثكا عمى رغد الحياة كنعكم

 .(0)كاإليماف يمؤل قريتيـ  ، مف نكمتيـالكثيريف فاستيقظكا بعد تمؾ السنيف 
كيتبيف  ،بالصحبة الصالحةبالمجكء إلى اهلل كاالعتصاـ بو ك الديف تككف  ةكالعصمة مف فتن

ـَ ]، يقكؿ تعالى: الكيؼذلؾ مف اآليات التي جاءت بعد قصة أصحاب  َسَؽ َمَع افَِّذي ٍْ َٕ َواْصِزْ 

َِٔٚة افدُّ  َٜ احَل ْؿ ُتِريُد ِزيَْ ُٓ ََْْٔٚك َظْْ ُد َظ ًْ ُف َوََل َت َٓ ِقِّ ُيِريُدوَن َوْج ًَ َداِة َواف ٌَ ْؿ بِٚف ُ َْٚ َيْدُظقَن َرَبَّ ِْ ٍَ ـْ َأْؽ َٔٚ َوََل ُتىِْع َم ْٕ

                                                           

 .(ُّّٖح ) –باب فضؿ سكرة الكيؼ  -كتاب صبلة المسافريف كقصرىا  –صحيح مسمـ  (ُ)
 .َْٖ/ِ –حجازم  –، التفسير الكاضح ُِْٕ/ِ –البيضاكم  –انظر: أنكار التنزيؿ ( ِ)



 

-َِ- 

 

َبَع َهقَ  ٚ َواتَّ َٕ ِر ـْ ـْ ِذ َبُف َظ ِْ َٚن َأْمُرُه ُؾُرًضَٚؿ ـَ َّٕٚ *  اُه َو ْر إِ ٍُ ُْ َٔ ِْ ـْ َصَٚء َؾ ـْ َوَم ِم ْٗ ُٔ ِْ ـْ َصَٚء َؾ َّ ْؿ َؾ ُُ ـْ َربِّ َوُؿِؾ احَلؼُّ ِم

ِؾ َيْنِقي افُقُج  ْٓ ُٚد ـَ ُٚثقا بََِمٍء  ٌَ ُٔثقا ُي ٌِ ٚ َوإِْن َيْستَ َٓ اِدُؿ ًٚرا َأَحَٚط َِبِْؿ رُسَ َٕ ٚ فِِيَّٚدَِِغ  َٕ اُب َوَشَٚءْت  قَه بِئَْس َأْظَتْد َ افؼَّ

 ٚ ًَ ٍَ   {.12-11: }الؽفف[ ُمْرَت

 ثانيًا: فتنة المال:

بتمؾ الجنتيف مف كركـ العنب حب الجنتيف الذم أنعـ اهلل عميو اكقد تمثمت في قصة ص
، فكفر بتنعـ اهلل بدؿ أف يشكر، كأنكر قياـ الساعة، فتحاط اهلل نيره  طتيف بالنخيؿ، كيتخمميااحكالم

 كأىمكيما.  تعالي بجنتيو

كيتضح ذلؾ مف اآليات التي كردت  ،كالعصمة مف فتنة الماؿ تككف في فيـ حقيقة الدنيا
َط ]، يقكؿ تعالى: فبعد قصة صاحب الجنتي َِ ََمِء َؾْٚختَ ـَ افسَّ َزْفَُْٚه ِم ْٕ ََمٍء َأ ـَ  َٚٔ ْٕ َِٔٚة افدُّ ْؿ َمَثَؾ احَل ْب ََلُ َواْْضِ

َْٖصَبَح َهِن  َبُٚت األَْرِض َؾ َٕ َتِدًرابِِف  َْ ٍء ُم ـُؾِّ ََشْ َٚن اهللُ َظَذ  ـَ َيُٚح َو َٔٚ  * ًَٔم َتْذُروُه افرِّ ْٕ َٔٚةِ افدُّ ُٜ احَل اَدُٚل َوافَبُْقَن ِزيَْ

ُٚت َخْرٌ ِظَْْد َربَِّؽ َثَقاًبٚ َوَخْرٌ َأَمًَل  ٚحِلَ َُٔٚت افهَّ
     {.31-31: }الؽفف[ َوافَبٚؿِ

 ًا: فتنة العمم:لثثا
نفسو أنو أعمـ أىؿ األرض،  ىمع الخضر، حينما ظف مكس كسي كتمثمت في قصة م

مر اهلل، كمضى يبحث عف أل متثؿ مكسى ىك أعمـ منو، فا فتكحى اهلل تعالى لو، بتف ىناؾ مف
ألنو ال يعرؼ الحكمة مف تمؾ  ءضر ليتعمـ منو، إال أف مكسى لـ يصبر عمى ما فعمو الخضرخال

نما أخذ بظاىرىا  .(1) األفعاؿ، كاا
َؿَٚل َشتَِجُدِِن إِْن ] يقكؿ تعالى:، ـ ىي التكاضع كعدـ الغركر بالعمـالعصمة مف فتنة العمك 

  . {12}الؽفف:[ َصَٚء اهللُ َصٚبًِرا َوََل َأْظِِص فََؽ َأْمًرا

 رابعًا: فتنة السمطان:

ي ممكو، كالتي تمثمت في قصة ذم القرنيف، ذلؾ الممؾ العادؿ، الذم بسط اهلل تعالى ف
ؽ ػـ الذم أغمػ، فنشر العدؿ في ربكع األرض، بعد أف بنى ذلؾ السد العظيه العمـ كالحكمة كأعطا

بكؿ تكاضع معترفان كمقران بتف ىذا مف  ج كمتجكج، فمـ يغتر بممكو، بؿ كقؼالطريؽ في كجو يتجك 
 . (0)فضؿ اهلل عميو 

                                                           

 .ِٖٖ/ٓ –كىبة الزحيمي  –، التفسير المنير ِٔٔ/ٓ –البركسكم  –انظر: ركح البياف ( ُ)
 .ُُٖ/ٕ –أبك حياف  –، البحر المحيط ُِْ/ُُ –الرازم  –نظر: مفاتح الغيب ا( ِ)



 

-ُِ- 

 

               ى:يقكؿ تعال، عماؿ هلل تعالىخبلص األإكالعصمة مف فتنة السمطاف تكمف في 

ـَ َأْظََمًَل ] ي ْؿ بِٚألَْخََسِ ُُ َْبِّئُ ُٕ ٚ  * ُؿْؾ َهْؾ  ًً ُْؿ َُيِْسُْقَن ُصْْ َٔٚ َوُهْؿ ََيَْسُبقَن َأَّنَّ ْٕ َِٔٚة افدُّ ْؿ ِِف احَل ُٓ ُٔ ًْ ـَ َضؾَّ َش [ افَِّذي

   {.253-254: }الؽفف

 مقاصد سورة الكيف:ثانيًا: 
كرة عرضت أربع قصص ىي أىؿ الكيؼ، كىذه الس ،سكرة الكيؼ مف السكر المكية

كيمكف أف نجمؿ مقاصد ىذه السكرة الكريمة  ،كالخضر كذك القرنيف صاحب الجنتيف، مكسى 
 في التالي:

 إرشاد العباد إلى حمد اهلل تعالى عمى إنزاؿ القرآف العظيـ غير ذم عكج. -ُ
 .مدة لبثيـ فيوك كصؼ الكيؼ كأىمو،  -ِ

 إثبات البعث كالنشكر. -ّ

 كأنيا ال تكسب النفكس تزكية. ، ركيف بالحياة الدنيا كزينتياافتتاف المش -ْ

]َواْصِزْ الثبات عمى الديف كلزكـ الصالحيف كالبعد عف زخارؼ الدنيا كزينتيا، قاؿ تعالى:  -ٓ

ََْْٔٚك ظَ  ُد َظ ًْ ُف َوََل َت َٓ ِقِّ ُيِريُدوَن َوْج ًَ َداِة َواف ٌَ ْؿ بِٚف ُ ـَ َيْدُظقَن َرَبَّ َسَؽ َمَع افَِّذي ٍْ ْؿ ...[ َٕ ُٓ  .{88}افُٓػ:ْْ

 بياف ما أعده اهلل لمطائعيف كمصير مف عصاه مف الكافريف. -ٔ

 .(ُ) ذكر قصة أصحاب الجنتيف، كضرب المثؿ لممغتريف بالدنيا -ٕ

كجاء ىذا في بداية السكرة ، إظيار كبياف العبرة مف خمؽ الثقميف الجف كاإلنس كىي عبادة اهلل  -ٖ
ـَ قاؿ تعالى:  َذ اهللُ َوَفًدا[ ]َوُيِْْذَر افَِّذي َ ََم كفي خاتمتيا قاؿ تعالى:  ,{4}افُٓػ:َؿُٚفقا اَّتَّ َّٕ ]ُؿْؾ إِ

ْؾ  َّ ًْ َٔ ِْ ِف َؾ َٚء َربِّ ََ َٚن َيْرُجقا فِ ـَ ـْ  َّ ْؿ إَِفٌف َواِحٌد َؾ ُُ ََم إََِلُ َّٕ ْؿ ُيقَحك إََِلَّ َأ ُُ ُِ ٚ َبَؼٌ ِمْث َٕ ْك َأ ٚ َوََل ُيْؼِ ًَل َصٚحِلً َّ َظ

فِ  َبَٚدِة َربِّ ًِ  .{111}افُٓػ:َأَحًدا[  بِ

كعصياف إبميس لربو،  صكرة مف صكر الطاعة كالعصياف في قصة سجكد المبلئكة آلدـ  -ٗ
ِٜ اْشُجُدوا ِِلََدَم َؾَسَجُدوا إَِلَّ إِْبَِِٔس ...]قاؿ تعالى:  َُ ََلئِ َّ ِْ َْٚ فِ ِْ  .{15}الؽفف:[ َوإِْذ ُؿ

ف آلداب تتعمؽ بالمعمـ مع الخضر كما فييا مف فكائد جمة كبيا ذكر قصة مكسى  -َُ
 المتعمـ.ك 

                                                           

 .ُْٖ/ٓ –ابف كثير  –، تفسير القرآف العظيـ ِّٓ/ُُالقرطبي  –انظر: الجامع ألحكاـ القرآف  (ُ)



 

-ِِ- 

 

التحذير مف اإلعجاب بالعمـ، فميما بمغ اإلنساف مف العمـ فإف ذلؾ ال يساكم مف عمـ اهلل  -ُُ
 شيئان.

تؤكد لنا قصة ذم القرنيف عمى أىمية إعداد الجيكش كتجييزىا، حيث إنو ال يمكف نشر  -ُِ
 .العدؿ كاإليماف في األرض إال بالجياد

 القيامة. ذكر طرؼ مف مشاىد يكـ -ُّ

كتشريفو بالكحي، قاؿ تعالى:  بياف أف عمـ اهلل ال يحصى كال نياية لو كبياف بشرية محمد  -ُْ
فِ ] َٚء َربِّ ََ َٚن َيْرُجقا فِ ـَ ـْ  َّ ْؿ إَِفٌف َواِحٌد َؾ ُُ ََم إََِلُ َّٕ ْؿ ُيقَحك إََِلَّ َأ ُُ ُِ ٚ َبَؼٌ ِمثْ َٕ ََم َأ َّٕ ٚ  ُؿْؾ إِ ًَل َصٚحِلً َّ ْؾ َظ َّ ًْ َٔ ِْ َؾ

ِف َأَحًدا َوََل  َبَٚدةِ َربِّ ًِ ْك بِ  .(ُ) {225}الؽفف:[ ُيْؼِ

 

 المطمب الثالث

 فضل السورة وشرفيا

أحمػد كأبػك داكد كالترمػذم كالنسػائي ك  مسمـ قد كرد في فضميا أحاديث كثيرة: منيا ما أخرجو
من حفظ عشر آيات من أول سورة الكيـف عصـم قػاؿ: ) عف النبي  (ِ) كغيرىـ عف أبي الدرداء

 .(ّ)( فتنة الدجالمن 

مـن قـرأ ثـالث آيـات : ) كأخرج الترمذم كصححو عػف أبػي الػدرداء، قػاؿ: قػاؿ رسػكؿ اهلل 
 . (ْ)( من أول سورة الكيف عصم من فتنة الدجال

                                                           

 – تفسير المراغي، ُِّ/َُ –البقاعي  –، نظـ الدرر ُِٔ/ٗ –ابف عطية  –المحرر الكجيز ( انظر: ُ)
 .ِْٓ/ُٓ - ابف عاشكر - ، التحرير كالتنكيرَّ/ُٔ - المراغي

أبك الدرداء: عكيمر بف زيد بف قيس األنصارم، مشيكر بكنيتو أبك الدرداء، كقيؿ اسمو عامر، كعكيمر لقب  (ِ)
 –ابف حجر العسقبلني  –تقريب التيذيب انظر: )شيد أحد، ككاف عابدان، مات في أكاخر خبلفة عثماف. 

ُ/ّْْ.) 
        . قاؿ ُِٔ/ٓ –( ِٖٖٔح ) –باب فضؿ سكرة الكيؼ  -فضائؿ القرآف  في كتاب –لترمذم سنف ا( ّ)

 أبك عيسى: حسف صحيح، كقاؿ الشيخ األلباني: صحيح بمفظ مف حفظ عشر آيات.
كقاؿ: حسف  ُِٔ/ٓ –( ِٖٖٔح ) –باب فضؿ سكرة الكيؼ -في فضائؿ القرآفكتاب  –الترمذم سنف ( ْ)

 صحيح.



 

-ِّ- 

 

مـن قـرأ سـورة الكيـف فـي يـوم : )كأخرج ابف مردكيو عف ابف عمػر قػاؿ: قػاؿ رسػكؿ اهلل 
سماء يضيء لـو يـوم القيامـة وغفـر لـو مـا بـين الجمعة سطع لو نور من تحت قدمو إلى عنان ال

 .(ُ)( الجمعتين

من قرأ سورة الكيف كمـا أنزلـت كانـت ) :قاؿ: قاؿ رسػكؿ اهلل  عف أبي سعيد الخدرم 
لو نورًا يوم القيامة من مقامو إلى مكة، ومن قرأ عشر آيات من آخرىا، ثم خرج الدجال لم ُيسّمط 

 .(ِ) (عميو

 المطمب الرابع

 السورةسبب نزول 

 

، كأسػنده دسيرتو بدكف سػنفي سحاؽ إابف  وكسبب نزكليا ما ذكره كثير مف المفسريف كبسط
كازديػػاد  : أف المشػػركيف لمػػا أىميػػـ أمػػر النبػػي  الطبػػرم إلػػى ابػػف عبػػاس بسػػند فيػػو رجػػؿ مجيػػكؿ

 المسػمميف معػػو، بعثػػكا النضػػر بػػف الحػػارث كعقبػػة بػف أبػػي معػػيط إلػػى أحبػػار الييػػكد بالمدينػػة يسػػتلكىـ
، فقػدـ أىؿ الكتاب األكؿ عندىـ مف عمـ األنبياء عمـ ليس عنػدنايـ في دعكتو، قالكا: فإف الييكد رأي

كأخبػػراىـ بػػبعض قكلػػو، فقػػاؿ ليػػـ أحبػػار  لمييػػكد دعػػكة النبػػي  اككصػػف ،ر كعقبػػة إلػػى المدينػػةالنضػػ
ف لػػـ يفعػػؿ فيػػك م أمػػر فتيػػة قػػكؿ، سػػمكه عػػف تالييػػكد: سػػمكه عػػف ثػػبلث؟ فػػإف أخبػػركـ بيػػف فيػػك نبػػي كاا

 ،ر كعقبػػةضػػذىبػػكا فػػي الػػدىر األكؿ كسػػمكه عػػف رجػػؿ طػػكاؼ، كسػػمكه عػػف الػػركح مػػا ىػػي، فرجػػع الن
فقػاؿ ليػـ  ،فسػتلكه عػف ىػذه الثبلثػة ،كأخبرا قريش بذلؾ، فجاء جمع مف المشػركيف إلػى رسػكؿ اهلل 

كقيػػؿ  ،يػػاـثبلثػػة أ كلػػـ يقػػؿ إف شػػاء اهلل فمكػػث رسػػكؿ اهلل  ،أخبػػركـ بمػػا سػػتلتـ غػػدان  رسػػكؿ اهلل 
ممػا  ،جؼ أىػؿ مكػة كقػالكا: كعػدنا محمػد غػدان كلػـ يخبرنػا شػيءر خمسة عشر يكمان ال يكحى إليو، فػت
كفييػا جػكابيـ عػف أىػؿ  ،بسػكرة الكيػؼ ثـ جػاءه جبريػؿ  ،ستلناه عنو، حتى أحزف ذلؾ النبي 

                                                           

، ركاه ابف مردكيو بإسناد لو غريب كقاؿ: ىذا الحديث في كضعو نظر كأحسف أحكالو ّْٔ/ْ( قاؿ ابف كثير، ُ)
 الكقؼ.

كقالى ىذا صحيح عمى  ْٔٓ/ُ –باب فضائؿ سكر كآم متفرقة  كتاب فضائؿ القرآف –المستدرؾ لمحاكـ  (ِ)
 شرط البخارم كمسمـ كلـ يخرجاه ككافقو الذىبي .



 

-ِْ- 

 

"كىػذه الركايػة .(ُ)سػتلكه مػف أمػر الػركح فػي سػكرة اإلسػراء  مػاالكيؼ كعف ذم القرنيف، كأنػزؿ عميػو في
ف تكمـ بعضيـ في سندىا رجبل مجيكال فإف كاقػع السػكرة كمػا كرد فييػا مػف صػيغ االستفسػار مػنيـ  كاا
كقكلػػػو تعػػػالى :{أـ حسػػػبت أف أصػػػحاب الكيػػػؼ كالػػػرقيـ .. } ، كقكلػػػو تعػػػالى : {كيسػػػئمكنؾ عػػػف ذم 

} كػػػؿ ذلػػؾ يؤكػػػد القػػرنيف} ، كقكلػػو تعػػػالى : {كال تقػػكلف لشػػػيء إنػػي فاعػػػؿ ذلػػؾ غػػػدا إال أف يشػػاء اهلل
حادثة االستفسار مف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ عف الفتية كعف الرجؿ الطكاؼ كعف نسػياف ذكػر 

 . (ّ)المشيئة

 المطمب الخامس

 زمن نزول السورة والجو العام لنزوليا

 :: زمن نزول السورةأوالً 

ة إلى قكلو: قيؿ أف أكؿ السكرة نزؿ بالمدينلكيؼ مكية في قكؿ جميع المفسريف،ك سكرة ا
ـَ ])جرزان( كىك ضعيؼ، كقيؿ إنيا مكية غير آيتيف منيا كىما قكلو تعالى:  َسَؽ َمَع افَِّذي ٍْ َٕ َواْصِزْ 

َِٔٚة افدُّ  َٜ احَل ْؿ ُتِريُد ِزيَْ ُٓ ََْْٔٚك َظْْ ُد َظ ًْ ُف َوََل َت َٓ ًَِقِّ ُيِريُدوَن َوْج َداِة َواف ٌَ ْؿ بِٚف ُ َٔٚ َوََل ُتىِعْ َيْدُظقَن َرَبَّ ْٕ  َْٚ ِْ ٍَ ـْ َأْؽ َم

َٚن َأْمُرُه ُؾُرًضٚ ـَ بََع َهَقاُه َو ٚ َواتَّ َٕ ِر ـْ ـْ ِذ َبُف َظ ِْ ٚ *  َؿ َّٕ ْر إِ ٍُ ُْ َٔ ِْ ـْ َصَٚء َؾ ـْ َوَم ِم ْٗ ُٔ ِْ ـْ َصَٚء َؾ َّ ْؿ َؾ ُُ ـْ َربِّ َوُؿِؾ احَلؼُّ ِم

ٔ ٌِ ٚ َوإِْن َيْستَ َٓ اِدُؿ ًٚرا َأَحَٚط َِبِْؿ رُسَ َٕ ٚ فِِيَّٚدَِِغ  َٕ اُب َوَشَٚءْت َأْظَتْد َ ِؾ َيْنِقي افُقُجقَه بِْئَس افؼَّ ْٓ ُٚد ـَ ُٚثقا بََِمٍء  ٌَ ُثقا ُي

ٚ ًَ ٍَ منة كالستكف في نزلت بعد سكرة الغاشية كقبؿ سكرة الشكرل كىي الثا،  {12-11 }الؽفف:[ ُمْرَت

 .(ِ) ترتيب نزكؿ السكر، كالراجح أف سكرة الكيؼ مكية كميا

 رة:ثانيًا: الجو العام لنزول السو 

ككثر تساؤؿ  ، كزاد عدد المسمميف معو لما حار فكر المشركيف كأىميـ أمر النبي 
الكافديف إلى مكة عف أمر دعكتو، بعثكا النضر بف الحارث كعقبة بف أبي معيط إلى أحبار الييكد 

 ، فخرجا حتى قدما المدينة فستال أحبار الييكد عف رسكؿ اهلل بالمدينة، يستلكنيـ عف محمد 
                                                           

 .ِِْ/ٔ - اشكرابف ع - ( انظر: التحرير كالتنكيرُ)
 . ُٔٔ/ٓ –األلكسي  – لمعانيركح اانظر:  (ِ)
 ُْٕص –مصطفى مسمـ  –( انظر : مباحث في التفسير المكضكعي ّ)



 

-ِٓ- 

 

نا عف صاحبنا ىذا، فقالت ليـ أحبار ك صفا ليـ أمره كقاال ليـ: إنكـ أىؿ التكراة كقد جئناكـ لتخبر كك 
ف لـ يخبركـ فالرجؿ متقكؿ فركا فيو  ،الييكد سمكه عف ثبلث فإف أخبركـ بيف فيك نبي مرسؿ كاا

 رأيكـ.

قد كانت ليـ  يا محمد أخبرنا عف فتية ذىبكا في الدىر األكؿ :فقالكا جاءكا رسكؿ اهلل ثـ 
كأخبرنا عف الركح ما ىي،  ،كعف رجؿو كاف طكافان قد بمغ مشارؽ األرض كمغاربيا ،قصة عجب

 كلـ يستثف فانصرفكا عنو. ،أخبركـ بما ستلتـ غدان  :فقاؿ ليـ رسكؿ اهلل 

خمس عشرة ليمة ال يتتيو جبريؿ حتى أرجؼ أىؿ مكة كقالكا: كعدنا  فمكث رسكؿ اهلل 
 اه عنو حتى أحزفػتلنػػيء مما سػػػا بشػػػا ال يخبرنػػػا منيػػػـك خمس عشرة ليمة قد أصبحنكالي ،محمد غدان 

بسكرة أصحاب  ثـ جاءه جبريؿ مف اهلل  ،كشؽ عميو ما يتكمـ بو أىؿ مكة ،ذلؾ رسكؿ اهلل  
 ،كالرجؿ الطٌكاؼ ،كخبر ما ستلكه مف أمر الفتية ،عمى حزنو عمييـفييا الكيؼ معاتبان إياه 

 .(ُ)الركحك 

 المطمب السادس

 اع المناسبات في السورةأنو 

 

 أواًل: مناسبة سورة الكيف لما قبميا:

 نبلحظ أف لسكرة الكيؼ تناسبان مع سكرة اإلسراء، كذلؾ مف عدة كجكه أىميا:

متكامبلف سكرة اإلسراء افتتحت بالتسبيح، كسكرة الكيؼ افتتحت بالتحميد، كالتسبيح كالتحميد  -ُ
َٚن ]ناف في سائر الكبلـ نحك قكلو تعالى: مقتر في المعنى  ـَ ُف  َّٕ ْرُه إِ ٍِ ٌْ ِد َربَِّؽ َواْشتَ ّْ َؾَسبِّْح بَِح

اًبٚ  .{4}الـ رص: [َتقَّ

عف صفات النقص كبدئت الكيؼ اهلل و يتنز بالحمد ك  ختمت سكرة اإلسراء بتمر الرسكؿ  -ِ
 نقص. باستحقاقو سبحانو الحمد عمى صفات الكماؿ التي منيا البراءة عف كؿ

                                                           

 .ُّْ/ُ –السيكطي  –النقكؿ في أسباب النزكؿ  ب، لباْٖ/ُ -انظر: تيذيب سيرة ابف ىشاـ  (ُ)



 

-ِٔ- 

 

ِؿ إَِلَّ َؿًَِِٔل ]ذكر في سكرة اإلسراء قكلو تعالى:  -ّ ِْ ًِ ـَ اف كالخطاب فييا  ،{11}اإلرساء:[ َوَمٚ ُأوتُِٔتْؿ ِم
لمييكد كذكر في الكيؼ قصة مكسى نبي بني إسرائيؿ مع الخضر عمييما السبلـ كىي تدؿ 

 عمى كثرة معمكمات اهلل التي ال تحصى، فكانت كالدليؿ عمى ما تقدـ.

ُْقا األَْرَض َؾَِ٘ذا َجَٚء َوْظُد ]ر في سكرة اإلسراء قكلو تعالى : ذك -ْ ُُ ائَِٔؾ اْش ِدِه فَِبِْل إرِْسَ ًْ ـْ َب َْٚ ِم ِْ َوُؿ

ٚ ًٍ ٔ ٍِ ْؿ َف ُُ َؾَِ٘ذا َجَٚء ]ثـ فصؿ ذلؾ في سكرة الكيؼ بقكلو تعالى:  ،{253}اإلرساء:[ اِلَِخَرةِ ِجْئَْٚ بِ

ـَ  َٚء َو َـّ ُف َد َِ ًَ َٚوْظُد َرِبِّ َج ًَّ ََّْؿ َيْقَمئٍِذ ]إلى قكلو تعالى:  {21}الؽفف:[ َٚن َوْظُد َرِبِّ َح َٓ َوَظَرْضَْٚ َج

ـَ َظْرًضٚ ٚؾِِري َُ ِْ  .(ُ) {255}الؽفف:[ فِ

 مناسبة سورة الكيف لما بعدىا:ثانيًا: 
كجو اتصاؿ سكرة مريـ بسكرة الكيؼ اشتماليا عمى نحك ما اشتممت عميو مف القصص 

 العجيبة كالغريبة.

فقد عرضت سكرة مريـ قصص بعض األنبياء مبتدئة بقصة "زكريا" ككلده "يحيى" الذم 
 كيًىبىو عمى الكبر مف امرأة عاقر كال تمد لكنيا قدرة اهلل.

نجابيا لطفؿ         ثـ تناكلت سكرة مريـ قصة غريبة كعجيبة تمؾ ىي قصة مريـ العذراء كاا
      مف  تمؾ المعجزة الخارقة بميبلد عيسى مف غير أب كقد شاءت الحكمة اإلليية أف تظير 

 أـ ببل أب.

مع أبيو، ثـ ذكرت الرسؿ الكراـ كأثنت عمييـ:  كعرضت السكرة أيضان قصة إبراىيـ 
 (.إسحاق، يعقوب، موسى، ىارون، إسماعيل، إدريس، نوح)

رة كتحدثت السكرة عف مشاىد كأىكاؿ يكـ القيامة ذلؾ اليكـ الرىيب حيث يجثك فيو الكف
 حكؿ جينـ لييقذفكا فييا، كيككنكا حطبان ليا.

، كردت عمى زعـ كأباطيؿ كختمت السكرة بتنزيو اهلل عف الكلد، كالشريؾ، كالنظير
 .(ِ)المشركيف

 

                                                           

 .ُُٖ/ٓ - البقاعي – ناسب اآليات كالسكر، نظـ الدرر في تُُّ/ُٓ - المراغي – ( انظر: تفسير المراغيُ)
 .ُٓٔ/ِ - الصابكني -( انظر: صفكة التفاسيرِ)



 

-ِٕ- 

 

 المناسبة بين افتتاحية سورة الكيف وخاتمتيا:ثالثًا: 
ف بداية المتتمؿ في تناسب افتتاح السكر القرآنية مع خكاتيميا يبلحظ مناسبة ظاىرة بي

السكرة كخاتمتيا، كىذا التناسؽ كالترابط بيف سكر القرآف الكريـ يدؿ عمى عظمة ىذا الكتاب، كنجد 
َزَل َظَذ َظْبِدِه افَُِتَٚب َوََلْ ]ذلؾ بكضكح في سكرة الكيؼ كالتي بدأت بقكلو تعالى:  ْٕ ُد هللِ افَِّذي َأ ّْ احَل

ُِْْٔذَر بَ 
ًَِّٔم فِ ْؾ َفُف ِظَقًجٚ * َؿ ًَ ْؿ َأْجًرا ََيْ ِٚت َأنَّ ََلُ ٚحِلَ ُِقَن افهَّ َّ ًْ ـَ َي ِمَِْغ افَِّذي ْٗ َ اُد ُف َوُيبَؼِّ ْٕ ـْ َفُد ًْٖشٚ َصِديًدا ِم

 .{1-2}الؽفف:[ َحَسًْٚ
     فقد ذكر اإلنذار كالتبشير في اآلية الثانية كلك ذىبت إلى نياية السكرة لكجدنا ذكر 

َّْ ]اإلنذار كالتبشير  َٓ ـَ َظْرًضَٚوَظَرْضَْٚ َج ٚؾِِري َُ ِْ ْؿ ...*  َؿ َيْقَمئٍِذ فِ ُٓ ُُْٔ ْٝ َأْظ َٕ ٚ ـَ ـَ             [ افَِّذي

 .{251-255}الؽفف:
في أكؿ السكرة إنذار كتبشير كفي آخر السكرة إنذار كتبشير كلك كضعنا آيات اإلنذار 

 اف ىناؾ تناسبفي أكؿ السكرة لك كالتبشير التي في آخر السكرة بعد آيات اإلنذار كالتبشير التي
 بينيما.
 :تيااالمناسبة بين اسم السورة وموضوعرابعًا: 

لما فييا مف المعجزة الربانية في تمؾ القصة العجيبة الغريبة بيذا االسـ سميت سكرة الكيؼ 
 .(ُ)قصة أصحاب الكيؼ 

كأصحاب الكيؼ فتية مف دعاة التكحيد أككا إلى كيؼ، ىربان مف قكميـ الذيف حاربكىـ 
ىـ حتى المكت، فضرب اهلل عمى آذانيـ ا في ممتيـ أك يرجمك ك دينيـ ليعكد عف ثنكىـأف ي كأرادكا

 بعثيـ اهلل، كتنتيي القصة بتف ييتخذ عمييـ مسجدان.ئةو سنيف كازدادكا تسعان، ثـ اثبلث م

في بداية القصة مكحدكف مضطيدكف محاربكف، كفي ثناياىا حفظ كرعاية مف كؿ ما يؤثر 
الميف كمف اليكاـ كالحشرات، كمف عدـ األكؿ كالشرب، كمف الشمس التي تزاكر فييـ، مف ظمـ الظ

ليميف عف كيفيـ إذا طمعت، كتقرضيـ إذا غربت، كمف األرض أف تتكؿ أجسادىـ، فييقمبيـ ذات ا
بحمايتيـ كحراستيـ، ثـ يككف النصر  ككتنو يقكـذراعيو بالكصيد  كذات الشماؿ، ككمبيـ باسطه 

 . (ِ)مؤمنة بالرغـ مف غياب الفتية، بدليؿ بناء المسجد مف قبؿ مف عثركا عمييـ كالتمكيف لمفئة ال

                                                           

 .ُْْ/ِ - الصابكني – صفكة التفاسيرانظر: ( ُ)
 .ِٓٗ/ْ - الخازف – ، لباب التتكيؿ في معاني التنزيؿُُّٔ/ٔ - ( انظر: األساس في التفسيرِ)



 

-ِٖ- 

 

 عالقة اسم السورة بالسور المفتتحة بالحمد:خامسًا: 
 .(ُ) "الحمد هلل ىك الشعكر الذم يفيض بو قمب المؤمف بمجرد ذكره هلل"

لحمد التعبير عف افقد عٌممنا اهلل أف نحمده بيذه الكممة )الحمد هلل( كلك ترؾ لنا حرية 
في  قدرة اهلل بتف جعؿ الجميع متساكيان  حسب قدرتو كفيمو، لكنياالختمؼ الخمؽ في الحمد كؿه 

 التعبير عف الحمد، الكؿ يقكليا )الحمد هلل( الفصيح يقكليا، كاألمي يقكليا.

ُرونِ ]قاؿ تعالى:  ٍُ ُْ ُروا َِل َوََل َت ُُ ْؿ َواْص ـُ ْر ـُ ُروِِن َأْذ ـُ  . {211:}البؼرة [َؾْٚذ

ؿْ ] كقاؿ تعالى: ُُ َّٕ ْرُتْؿ أَلَِزيَد َُ ـْ َص
 . {1}إبراهقم:[ َفئِ

ُد هللِ ] تعالى: كقاؿ ّْ  . {222}اإلرساء:[ َوُؿِؾ احَل

َٚدِغَ ] كقاؿ تعالى: ًَ ُد هللِ َربِّ اف ّْ  . {25}يوكس: [َوَآِخُر َدْظَقاُهْؿ َأِن احَل

، فنظر إلييما تي ليمة أسرم بو بقدأي  : أف النبي  كعف أبي ىريرة حيف مف خمرو كلبفو
 .(ِ) (الحمد هلل الذي ىداك لمفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك)فتخذ المبف، فقاؿ جبريؿ: 

َٚدِغَ ]كالحمد هلل استيؿ بيا الحؽ سبحانو خمس سكر مف القرآف،  ًَ ُد هللِ َربِّ اف ّْ [ احَل

ََمَواِت ]، {1}الػاحتة: َؼ افسَّ َِ ُد هللِ افَِّذي َخ ّْ ِْؿ احَل ُروا بَِرَبِّ ٍَ ـَ ـَ  ََمِت َوافُّْقَر ُثؿَّ افَِّذي ُِ َؾ افيُّ ًَ َواألَْرَض َوَج

ِدُفقنَ  ًْ ْؾ َفُف ِظَقًجٚ]، {2}األكعام:[ َي ًَ َزَل َظَذ َظْبِدِه افُِتََٚب َوََلْ ََيْ ْٕ ُد هللِ افَِّذي َأ ّْ ُد ، ] {2}الؽفف: [احَل ّْ احَل

ََمَواِت  ُد ِِف اِلَِخَرِة َوُهَق احَلُُِٔؿ اخَلبِرُ هللِ افَِّذي فَُف َمٚ ِِف افسَّ ّْ ُد هللِ ]، {2}سبل:[ َوَمٚ ِِف األَْرِض َوَفُف احَل ّْ احَل

ٍٜ َمْثَْك َوُثََلَث َوُرَبَٚع َيِزيُد ِِف اخَل  ِٜ ُرُشًَل ُأوَِل َأْجَِْح َُ ََمَواِت َواألَْرِض َجِٚظِؾ اَدََلئِ ِِْؼ َمٚ َيَنُٚء إِنَّ اهللَ َؾٚضِِر افسَّ

ٍء َؿِديرٌ  ؾِّ ََشْ ـُ  . {2}فاصر:[ َظَذ 

كلكف لكؿ حمد في كؿ سكرة مف السكر الخمسة خاصية فنجد الحمد في الفاتحة ألف اهلل 
لميف، كربه يعني الخالؽ المتكلي لمتربية خمؽ مف عدـ، كتكلى تربية عباده، فيك رب لكؿ رب العا

 .(ّ)لذم خمؽ العالميف العالميف، لذا كاجبه عمينا أف نحمده عمى أنو ىك الرب ا

                                                           

 .ِِ/ُ - سيد قطب - ( في ظبلؿ القرآفُ)
       - َٓٗص  –باب قكؿ )أسرل بعبده ليبلن مف المسجد الحراـ(  –كتاب تفسير القرآف  –البخارم  صحيح( ِ)

 (.ّْْٗح )
 .ّٔٓٓ/ُ - الشعركام – ( انظر: تفسير الشعراكمّ)



 

-ِٗ- 

 

كفي سكرة األنعاـ نحمده سبحانو ألنو ىك الذم خمؽ السمكات كاألرض، كجعؿ الظممات 
 كالنكر، كىذه آيات مف آيات اهلل.

كتيتـ السكرة بالحديث عف نكع خاص مف أنكاع التربية، كىك التربية الخٍمقية التي أساسيا 
 الخمؽ كاإليجاد كالتسكية كالتصكير الحقيقي.

في سكرة الكيؼ كىي السكرة الثالثة مف السكر المفتتحة بالحمد )الحمد هلل( كالتي ىي ك 
أراد الحؽ أف يبيف أنو لـ يرب الخمؽ تربية مادية فقط، بؿ ىناؾ تربية ركحية ، مكضكع دراستنا 

مؽ ليعرؼ القيـ كالرب كالديف، كأف يعمؿ لحياة أبدية غير ى ذه فذكر ىنا الغاية مف خمؽ اإلنساف، خي
َزَل َظَذ َظْبِدِه افَُِتَٚب ...]الحياة المادية، فقاؿ تعالى:  ْٕ ُد هللِ افَِّذي َأ ّْ فالحمد ىنا  ،{1-2}الؽفف:[ احَل

 عمى إنزاؿ الكتاب الذم يجمع كؿ القيـ التي تيذب الركح، كتيدم الفكر.

ثـ بعد ذلؾ  كالسكرة الرابعة التي افتتحت بالحمد ىي سكرة سبت كجاءت لتثبت أف )الحمد هلل(
تتحدث عف أنكاع التربية المطمقة التي تتجمى في إرساء مظاىر عمـ اهلل الشامؿ، كممكو المطمؽ، 

 كتدبيره المحكـ كقدرتو النافذة التي تجعمو أىبلن لكؿ حمد كثناء.

أما السكرة الخامسة التي استيمت بالحمد فيي سكرة فاطر، فقد أكدت في مطمعيا أف الحمد 
ٍٜ َمْثَْك َوُثََلَث َوُرَبَٚع َيزِ احَل ]هلل، ألنو  ِٜ ُرُشًَل ُأوَِل َأْجَِْح َُ ََمَواِت َواألَْرِض َجِٚظِؾ اَدََلئِ ُد هللِ َؾٚضِِر افسَّ يُد ِِف ّْ

ٍء َؿِديرٌ  ؾِّ ََشْ ـُ ِؼ َمٚ َيَنُٚء إِنَّ اهللَ َظَذ  ِْ ، كالذم يقرأ ىذه السكرة كيتتمؿ فييا يجدىا تثبت أف  {2}فاصر:[ اخَل

ٍمؽ السماكات كاألرض الح مد هلل كحده مف خبلؿ الجمع بيف التربيتيف الخمقة كالتشريعية فيي تذكري خى
كما تذكر أنكاع الناس في االنتفاع بكحي اهلل،  كالجباؿ كتصريؼ الميؿ كالنيار كالشمس كالقمر،

 بىيدم أنبيائو كرسمو.

الحمد هلل( كفي قىصر ىكذا نجد أف السكر الخمس فقد اشتركت في أنيا افتتحت بجممة )
الحمد هلل كالثناء عميو كحده، إال أف كؿ كاحدة منيا قد سمكت منيجان خاصان في تقرير ىذه 

 .(ُ)الحقيقة

                                                           

 .ّٕٓٓ/ُ - الشعركام – ، تفسير الشعراكمُِْْ/ُ - محمد سيد طنطاكم - ( انظر: التفسير الكسيطُ)
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 المبحث الثاني

 الجانب التطبيقي لسورة الكيف
 كفيو تسعة مقاطع: 

 .المقطع األول: ميمة النبي محمد 

 المقطع الثاني: قصة أصحاب الكيف.

 .: دعوة النبي محمد المقطع الثالث

 المقطع الرابع: قصة صاحب الجنتين.

 المقطع الخامس: الحياة الدنيا واآلخرة.

 إبميس المقطع السادس: عاقبة أتباع 

 المقطع السابع: قصة موسى والخضر عمييما السالم.

 المقطع الثامن: قصة ذي القرنين.

 المقطع التاسع: الجنة والنار.



 

-ُّ- 

 

 المبحث الثاني
 تطبيقي لمناسبة فواصل سورة الكيف مع آياتياالجانب ال

 الخالدة الباقية إلى يكـ القيامة أٌيد اهلل بيا رسكلو  إف القرآف الكريـ ىك معجزة اهلل  
لتككف مدعاة لتصديؽ قكمو بو حيث إف اإلعجاز البياني مكجكد في كؿ سكر القرآف، سكرة سكرة 

ذ ا تتممنا كتدبرنا في التناسب بيف اآليات القرآنية كما ىك مكجكد في كؿ آيات القرآف الكريـ، كاا
كفكاصميا كجدنا الفاصمة القرآنية مرتبطة ارتباطان كثيقان بما قبميا مف اآليات، فيي مستقرة في 
مكقعيا، منتظمة في مكقعيا تكجب حسف إفياـ المعاني، كلك استبدلت بتخرل الختمؼ المعنى، 

 كلفسد الغرض كاختؿ المعنى.
كا جزة تحدل اهلل فصحاء كبمغاء العرب فكقفكا عاجزيف أماـ إعجاز القرآف، كاعتبر بيذه المع 

ىـ، كتجاكز في أسمكبو كتراكيبو أبمغ كأفصح ما أنتجتو عقكليـ، كما بتنو فاؽ طاقاتيـ، كىـز كبرياء
 .(ُ) أفرزتو أدمغتيـ

ناىا إلى كالتي قسم مع آياتيا، سكرة الكيؼفكاصؿ كؿ ىذا سيتضح لنا مف خبلؿ دراسة  
 تسعة مقاطع عمى النحك التالي:

 المقطع األول
 (8-1المناسبة بين الفواصل وآياتيا )من آية 

 ميمة النبي محمد 
ْؾ َفُف ِظَقًجٚ] قاؿ تعالى: ًَ ْ ََيْ َزَل َظَذ َظْبِدِه افَُِتَٚب َوََل ْٕ ُد هللِ افَِّذي َأ ّْ ًْٖشٚ َصِديًدا  * احَل ًَِّٔم فُِِْْٔذَر َب َؿ

ـْ َفُد  ْؿ َأْجًرا َحَسًِْٚم ِٚت َأنَّ ََلُ ٚحِلَ ُِقَن افهَّ َّ ًْ ـَ َي ِمَِْغ افَِّذي ْٗ َ اُد ُف َوُيَبؼِّ ـَ َؿُٚفقا  * َمٚـِثَِغ ؾِِٔف َأَبًدا * ْٕ َوُيِْْذَر افَِّذي

َذ اهللُ َوَفًدا َ ُرُج مِ  * اَّتَّ ًٜ ََّتْ َّ
ِِ ـَ ْت  ُزَ ـَ ْؿ  ِٓ ٍؿ َوََل ِِلََبٚئِ ِْ ـْ ِظ ْؿ بِِف ِم ِذًبَٚمٚ ََلُ ـَ قُفقَن إَِلَّ  َُ ْؿ إِْن َي ِٓ ََِّؽ  * ـْ َأْؾَقاِه ًَ َِ َؾ

ٚ ًٍ ِٞ َأَش َذا احَلِدي ِمُْقا َِبَ ْٗ ْ ُي َسَؽ َظَذ َآَثِٚرِهْؿ إِْن ََل ٍْ َٕ ُْؿ  * َبِٚخٌع  َقُهْؿ َأُّيُّ ُِ ٚ فَِْْب ًٜ ََلَ َْٚ َمٚ َظَذ األَْرِض ِزيَْ ِْ ًَ ٚ َج َّٕ إِ

ًَل  َّ ـُ َظ ٚظِ  * َأْحَس ٚ جَلَ َّٕ ًٔدا ُجُرًزاَوإِ ًِ ٚ َص َٓ ْٔ َِ  . {1-2:}الؽفف[ ُِقَن َمٚ َظ

بالحمد بعد أف ختـ سكرة اإلسراء بالحمد  في مطمع سكرة الكيؼ كالتي استيميا المكلى 
أيضان، تتكيد عمى أف الحمد هلل ىك الشعار كالدعاء الذم ينبغي أف يككف لساف حاؿ كؿ مسمـ يميج 

                                                           

 –البياف في إعجاز القرآف ك ، ٕٗص  –لمرماني  –في اإلعجاز "النكت في إعجاز القرآف"  انظر: ثبلث رسائؿ (ُ)
 .ٕٓص  –صبلح الخالدم 
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يؼ في كسط القرآف الكريـ لتحدد األغراض كالمقاصد التي بو في كؿ أحكالو، كلقد جاءت سكرة الك
نزؿ القرآف مف أجميا، كتتمثؿ في إنذار العصاة كالمجرميف إذا ما استمركا في طغيانيـ، كتبشير 

 .(ُ)المؤمنيف المخمصيف بالثكاب العظيـ 
 كسنقؼ مف خبلؿ ىذا المقطع عمى مستلتيف عمى النحك التالي:

ْؾ َفُف ِظَقًجٚاحَل ]قكلو تعالى:  أواًل: ًَ ْ ََيْ َزَل َظَذ َظْبِدِه افُِتََٚب َوََل ْٕ ُد هللِ افَِّذي َأ ًْٖشٚ َصِديًدا  * ّْ ُِْْٔذَر َب
ًَِّٔم فِ          َؿ

ْؿ َأْجًرا َحَسًْٚ ِٚت َأنَّ ََلُ ٚحِلَ ُِقَن افهَّ َّ ًْ ـَ َي ِمَِْغ افَِّذي ْٗ َ اُد ُف َوُيبَؼِّ ْٕ ـْ َفُد ـَ  * َبًداَمٚـِثَِغ ؾِِٔف أَ  * ِم      َوُيِْْذَر افَِّذي

َذ اهللُ َوَفًدا َ ِذًبٚ * َؿُٚفقا اَّتَّ ـَ َُقُفقَن إَِلَّ  ْؿ إِْن َي ِٓ ـْ َأْؾَقاِه ُرُج ِم ًٜ ََّتْ َّ
ِِ ـَ ْت  ُزَ ـَ ْؿ  ِٓ ٍؿ َوََل ِِلََبٚئِ ِْ ـْ ِظ ْؿ بِِف ِم        [َمٚ ََلُ

 .{1-2:}الؽفف

 التفسير اإلجمالي:
ـ عباده كيؼ يثنكف عميو، كيحمدكنو عمى كعمٌ  ،مو عمى خمقوعمى نفسو بإنعا أثنى اهلل 

مف الكتاب الذم ىك سبب  اإلسبلـ كما أنزؿ عمى عبده محمد نعمة كىي  ،أجزؿ نعمائو عمييـ
ألف إنزاؿ القرآف كاف نعمة عميو عمى  ءبالذكر نجاتيـ كفكزىـ بالجناف، كخص رسكلو 

ْ ]الخصكص، كعمى سائر الناس عمى العمكـ  ْؾ َفُف ِظَقًجٚ َوََل ًَ عكج مف ال أم لـ يجعؿ لو شيئان  [ََيْ
كالمراد نفي االختبلؼ كالتناقض عف معانيو، كقيؿ  ،في األعياف قط، كالعكج في المعاني كالعكج

ًّٚٔ َؽْرَ ِذي ِظَقٍج ]معناه لـ يجعمو مخمكقان، ركم عف ابف عباس في قكلو تعالى:  ٚ َظَربِ ًٕ مر:[ ُؿْرَآ   {11}الزُّ
َ ]كالغرض مف إنزاؿ الكتاب كاضح صريح "، (ِ)ير مخمكؽ قاؿ غ ُف َوُيبَؼِّ ْٕ ـْ َفُد ًْٖشٚ َصِديًدا ِم ُِْْٔذَر َب

فِ

ْؿ َأْجًرا َحَسًْٚ ِٚت َأنَّ ََلُ ٚحِلَ ُِقَن افهَّ َّ ًْ ـَ َي ِمَِْغ افَِّذي ْٗ ، أم ليخكؼ الذيف كفركا بالكتاب عذابان (ّ)"[اُد
دنيا، كأخرل يكـ القيامة كىي نار جينـ، كيبشر المؤمنيف بكتاب شديدان، عقكبة عاجمة في حياتيـ ال

اهلل "القرآف" الذيف دعمكا إيمانيـ بالعمؿ الصالح أف ليـ الجنة حيث الخمكد األبدم لممحسنيف الذم      
 .(ْ)ال زكاؿ لو كال انقضاء 

َذ اهللُ َوَفًدا]قاؿ تعالى: *  َ ـَ َؿُٚفقا اَّتَّ  .  {3ف:}الؽف[ َوُيِْْذَر افَِّذي

                                                           

 .ّٓٓٓ/ُ –لمشعراكم  –، تفسير الشعراكم َُُْ/ِ –الزحيمي  –انظر: التفسير الكسيط  (ُ)
 .ُُٗ/ْ -الخازف  –انظر: لباب التتكيؿ في معاني التنزيؿ  (ِ)
 .ِِٗٓ/ْ -سيد قطب  -آف في ظبلؿ القر  (ّ)
 .َِْ/ُٓ -د. كىبة الزحيمي  -انظر: التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج  (ْ)
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عؿ تاليان لقكلو:  فُ ]تعميؿ آخر إلنزاؿ الكتاب عمى عبده، جي ْٕ ـْ َفُد ُِْْٔذَر َبًْٖشٚ َصِديًدا ِم
[ فِ

ر بو المؤمنيف، كالمراد بالذيف لما بش   مقابؿه  مخصكصه  ، باعتبار أف المراد ىنا إنذاره   {1}الؽفف:
ف ة بنات اهلل، كليس المراد بو النصارل الذيقالكا اتخذ اهلل كلدان ىنا المشرككف الذيف زعمكا أف المبلئك

ألف القرآف المكي ما تعرض لمرد عمى أىؿ الكتاب مع تتىميـ  قالكا بتف عيسى ابف اهلل تعالىء
 لمدخكؿ في العمكـ التحاد السبب.

ألنيـ عيرفكا بيذه المقالة بيف أقكاميـ كبيف المسمميف  ءكالتعبير عنيـ بالمكصكؿ كصمتو
يماء إلى أنيـ استحقكا ما أنذركا بو ألجميا كلغيرىا، فمضمكف الصمة تشنيعان عمييـ ب يذه المقالة، كاا

 .(ُ)مف مكجبات ما أنذركا بو ألف العمؿ تتعدد 

ؿْ ]ؿ تعالى:اق ِٓ ٍؿ َوََل ِِلََبٚئِ ِْ ـْ ِظ ْؿ بِِف ِم ، تكبيخ ليـ عمى تفكىيـ بكبلـ يدؿ  {1}الؽفف:[ َمٚ ََلُ
أم: ما نسبكه إلى اهلل تعالى مف كلد، ليس ليـ بيذه النسبة عمـ،  عمى إيغاليـ في الجيؿ كالبيتاف،

ُِقا هللِ ]:  ككذلؾ ليس آلبائيـ بيذه النسبة عمـ، ألف ذلؾ مستحيؿ لو تعالى كما قاؿ  ًَ َوَج

َٚػ ظَ  ًَ ُف َوَت َٕ ٍؿ ُشْبَحٚ ِْ ْرِ ِظ ٌَ ْؿ َوَخَرُؿقا َفُف َبَِْغ َوَبٍَْٚت بِ ُٓ ََ َِ َـّ َوَخ َٚء اجِل ـَ قنَ ُُشَ ٍُ ََمَواِت  * َمَّ َيِه َبِديُع افسَّ

ٍء َظٌِِٔؿ  ؾِّ ََشْ ُُ ٍء َوُهَق بِ ؾَّ ََشْ ـُ ََِؼ  ٌٜ َوَخ ـْ َفُف َصِٚحَب ُُ قُن َفُف َوَفٌد َوََلْ َت ُُ َّٕك َي  .{255،252:}األكعام[ َواألَْرِض َأ

ِْؿٍ ]في قكلو تعالى:  (مف)ك" ـْ ِظ ْؿ بِِف ِم مة مستتنفة "كليـ" مزيدة لتتكيد النفي، كالجم [َمٚ ََلُ
، كقكلو )كال آلبائيـ( معطكؼ عمى مجركر لفظان مرفكع محبلن  خبر مقدـ ك)مف عمـ( مبتدأ مؤخر

الخبر: أم ماليـ بذلؾ شيء مف العمـ أصبلن، ككذلؾ الحاؿ بالنسبة آلبائيـ، بالجممة الكريمة تنفي 
 .(ِ) "كيشمؿ الذيف سبقكىـ كقالكا قكليـ ،ما زعمكه نفيان يشمميـ

 حميل الفاصمة: ت
ِذًبٚ]قاؿ تعالى: *  ـَ َُقُفقَن إَِلَّ  ْؿ إِْن َي ِٓ ـْ َأْؾَقاِه ُرُج ِم ًٜ ََّتْ َّ

ِِ ـَ ْت  ُزَ ـَ ْؿ  ِٓ ٍؿ َوََل ِِلََبٚئِ ِْ ـْ ِظ ْؿ بِِف ِم [ َمٚ ََلُ

كالفاعؿ ضمير مستتر يعكد  ،كالتاء عبلمة التتنيث ،، "كبرت فعؿ ماضي إلنشاء الذـ {1}الؽفف:
كالكبلـ مبني  ،ككممة تمييز ،أم كبرت مقالتيـ ،كىي قكليـ اتخذا اهلل كلدان  ،ختمقةعمى مقالتيـ الم

كمف أفكاىيـ متعمقاف  ،كجممة تخرج نعت لكممة ،عمى أسمكب التعجب كتنو قيؿ: ما أكبرىا كممة
فيككف  ،كىي كممة المنصكبة عمى التمييز ،بتخرج كيجكز أف يككف الفاعؿ ضميران مفسران بنكرة

ككبل الكجييف  ،تقديره ىي أم الكممة ،كيككف المخصكص بالذـ محذكفان  ض،مذـ المحالكبلـ ل

                                                           

 .ُِٓ/ُٓ -ابف عاشكر  -انظر: التحرير كالتنكير  (ُ)
 .َِٗٔ/ُ -محمد سيد طنطاكم  -التفسير الكسيط  (ِ)



 

-ّْ- 

 

ف نافية ال  ،كيقكلكف فعؿ مضارع مرفكع كعبلمة رفعو ثبكت النكف كالكاك فاعؿ ،مستقيـ سائغ، كاا كاا
كيجكز أف  ،ككذبان فيو كجياف أظيرىما أنو نعت لمصدر محذكؼ أم إال قكالن كذبان  ،أداة حصر
 .(ُ)ألنو يتضمف جممة"  ءؿ بويككف مفعك 

 مناسبة الفاصمة:
ِذًبٚ]"جاءت الفاصمة الكريمة  ـَ قُفقَن إَِلَّ  َُ ْؿ إِْن َي ِٓ ـْ َأْؾَقاِه ُرُج ِم ًٜ ََّتْ َّ

ِِ ـَ ْت  ُزَ مناسبة لمسياؽ  [ـَ
القرآني كما قبمو مف اآليات التي تحدثت عف المشركيف الذيف جعمكا هلل الكلد، كجاء التعبير بالفعؿ 

كفيو إيماء إلى أف مثؿ ذلؾ  ،ارع الستحضار صكرة خركجيا مف أفكاىيـ تخيبلن لفظاعتياالمض
ِذًبٚ]الكبلـ ليس لو مصدر غير األفكاه، كجممة  ـَ قُفقَن إَِلَّ  َُ ـْ ]مؤكدة لمضمكف جممة  [إِْن َي ُرُج ِم ََّتْ

ؿْ  ِٓ األمر ىك الكذب، أم كال تحقؽ لو في الخارج كنفس  ،ألف الشيء الذم تنطؽ بو األلسف [َأْؾَقاِه
 .(ِ)أم ليست لو صفة إال الكذب"  ،تخرج مف أفكاىيـ خركج الكذب، فما قكليـ ذلؾ إال كذب

ٚ]قاؿ تعالى:  ثانيًا: ًٍ ِٞ َأَش َذا احَلِدي ِمُْقا َِبَ ْٗ َسَؽ َظَذ َآَثِٚرِهْؿ إِْن ََلْ ُي ٍْ َٕ ََِّؽ َبِٚخٌع  ًَ َِ َْٚ َمٚ َظَذ  * َؾ ِْ ًَ ٚ َج َّٕ إِ

ًَل األَْرِض ِزي َّ ـُ َظ ُْؿ َأْحَس َقُهْؿ َأُّيُّ ُِ ٚ فَِْْب ًٜ ََلَ ًٔدا ُجُرًزا * َْ ًِ ٚ َص َٓ ْٔ َِ ُِقَن َمٚ َظ ِٚظ ٚ جَلَ َّٕ  . {1-1:}الؽفف[ َوإِ
 التفسير اإلجمالي: 
ليخفؼ عنو ما يبلقي مف متاعب كعناد كسفو في سبيؿ الدعكة  رسكلو  ييسٌمي الحؽ 

ٍْ ]فيقكؿ تعالى:  َٕ ََِّؽ َبِٚخٌع  ًَ َِ َٚؾ ًٍ ِٞ َأَش َذا احَلِدي ِمُْقا َِبَ ْٗ أم ال تيجيد نفسؾ في  [َسَؽ َظَذ َآَثِٚرِهْؿ إِْن ََلْ ُي
ك َظَذ ُيقُشَػ ]:  كاألسؼ: الحزف العميؽ، كمنو قكؿ يعقكب  ،دعكة قكمؾ إجيادان ييمؾ ٍَ [ َيٚ َأَش

َوَدَّٚ َرَجَع ]: ، كقكلو تعالى عف مكسى لما رجع إلى قكمو غاضبان مف عبادتيـ العجؿ {13}يوسف:

 ٚ ًٍ  . {215}األعراف:[ ...ُمقَشك إَِػ َؿْقِمِف َؽْوَبَٚن َأِش
كقد حدد اهلل تعالى ميمة الرسكؿ كىي الببلغ، كجعمو بشيران كنذيران، كلـ يكمفو مف أمر 

 .(ّ) الدعكة ما ال يطيؽ، ففي اآلية مظير مف مظاىر رحمة اهلل برسكلو 
اٍت ]: و تعالىقكل كلآلية نظائر كثيرة منيا ْؿ َحََسَ ِٓ ْٔ َِ ُسَؽ َظ ٍْ َٕ  ْٛ  منياك ،  {1}فاصر:[ َؾََل َتْذَه

ِمِْغَ ]: قكلو تعالى ْٗ ُٕقا ُم ق ُُ َسَؽ َأَلَّ َي ٍْ َٕ ََِّؽ َبِٚخٌع  ًَ َزْن ]: قكلو تعالى ، كمنيا {4}الشعراء:[ َف َوََل َُتْ

ُرونَ  ُُ ّْ َّٚ َي ٍْٔؼ ِِم ْؿ َوََل َتُؽ ِِف َض ِٓ ْٔ َِ  . {211}الـحل:[ َظ

                                                           

 .ِّٓ/ٓ -محي الديف بف أحمد مصطفى دركيش  -إعراب القرآف كبيانو  (ُ)
 .ِِٓ/ٔ -ابف عاشكر  -التحرير كالتنكير  (ِ)
 .ّّٔٓ/ُ -محمد متكلي الشعراكم  -انظر: تفسير الشعراكم  (ّ)



 

-ّٓ- 

 

: "لما صكر بعدىـ، صكر قرب ما دعاىـ إلييـ كييسر تناكلو بقكلو تعالى: (ُ)كيقكؿ البقاعي
[ ِٞ َذا احَلِدي ٚ]أم القيـ المتجدد تنزيمو عمى حسب التدرج  [َِبَ ًٍ     منؾ عمى ذلؾ، كاألسؼ  [َأَش

تبميغ أشد الحزف كالغضب، ثـ بيف عٌمة إرشادىـ إلى اإلعراض عنيـ بغير ما يقدر عميو مف ال
      ، كأف اإليماف ال يقدر عمى إدخالو قمكبيـ غيره لمبشارة كالنذارة بتنيـ لـ يخرجكا عف مراده 

ٚ]فقاؿ تعالى:  َّٕ َْٚ]أم ال نفعؿ ذلؾ ألنا  [إِ ِْ ًَ مف  [َمٚ َظَذ األَْرضِ ]بما لنا مف العظمة  [َج
ٚ]المكاليد الثبلثة: الحيكاف كالمعدف كالنبات  ًٜ ََلَ حسٌناه في العيكف كأبيجنا بو النفكس،  بتف [ِزيَْ

كلكال مضرة الحيكانات المؤذية مف الحشرات كغيرىا كانت الزينة بيا ظاىرة، كالظاىر أنو لك أطاع 
حيث تصير لعبان  الناس كميـ لذىبت مضرتيا فبدت زينتيا، كما يككف عمى زمف عيسى 

 لمكلداف.

َقُهؿْ ]كلما أخبر بتزيينيا، أخبر بعمتو فقاؿ تعالى:  ُِ أم نعامميـ معاممة المختبر الذم  [فَِْبْ
ًَل ]يستؿ لخفاء األمر عميو بقكلو تعالى:  َّ ـُ َظ ُْؿ َأْحَس أم بإخبلص الخدمة لربو، فيصير ما  [َأُّيُّ

كنا نعممو منيـ ظاىران بالفعؿ تقاـ بو عمييـ الحجة ما يتعارفكنو بينيـ بتف أظير مكافقة األمر فيما 
المثكبة، كمف اجترأ عمى مخالفة األمر بما آتيناه منيا فعمؿ عمى أنيا لمتنعـ ناؿ مف الزينة حاز 
 .(ِ)فقط استحؽ العقكبة" 

جميع ما عمى األرض زينة ليذه الدار فتنة كاختباران لمناس، بٌيف ربنا  لما جعؿ المكلى ك 
 يابسان،  بتنو سيجعؿ جميع ىذه المذككرات فانية مضمحمة كزائمة، كستعكد األرض جرزان، أم      

ال ينبت شيئان بطبعو، ىذه حقيقة الدنيا، قد جبلىا اهلل لنا كتنيا رأم عيف، كحذرنا مف االفتتاف 
 كاالغترار بيا كرغبنا في دار يدـك نعيميا، كيسعد مقيميا، كؿ ذلؾ رحمة بنا.

مقنا مف أجمو، كأ  ف نجعؿ فعمينا أف ندرؾ حقيقة الدنيا كأف نتخذ منيا ما يعيننا عمى ما خي
 .(ّ)الدنيا دار ممر ال دار مقر 

 
                                                           

ىك إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف أبي بكر البقاعي الشافعي العبلمة الحافظ، كىك عالـ كأديب  (ُ)
خربة ركحا مف عمؿ البقاع، كنشت بيا، ثـ تحكؿ إلى ىػ تقريبان بقرية َٖٗكمفسر كمحدث كمؤرخ، كلد سنة 

ىػ، مف مؤلفاتو: نظـ الدرر في تناسب ٖٖٓدمشؽ، ثـ دخؿ بيت المقدس، ثـ القاىرة، كمات بدمشؽ سنة 
 (.ُٕ/ُ -كالحة معجـ المؤلفيف لعمر رضا )اآليات كالسكر، كرسالة ليس في اإلمكاف أبدع مما كاف. انظر: 

 .ْْٔ/ْ –اآليات كالسكر نظـ الدرر في تناسب  (ِ)
 .َْٕ/ُ –السعدم  –انظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  (ّ)



 

-ّٔ- 

 

 تحميل الفاصمة:
ًٔدا ُجُرًزا]* قاؿ تعالى:  ًِ ٚ َص َٓ ْٔ َِ ُِقَن َمٚ َظ ِٚظ ٚ جَلَ َّٕ  .[َوإِ

ًًِٔدا ُجُرًزا]ابف عاشكر: "كقكلو: يقكؿ  ٚ َص َٓ ْٔ َِ ُِقَن َمٚ َظ ِٚظ ٚ جَلَ َّٕ ناء تكميؿ لمعبرة كتحقيؽ لف [َوإِ
فبل سنجعؿ ما عمى األرض كمو معدكمان،  اعؿ مراد بو المستقبؿ، أمالعالـ فقكلو )جاعمكف( اسـ ف

يكف عمى األرض إال تراب جاؼ أجرد ال يصمح لمحياة فكقو كذلؾ ىك فناء العالـ، فقاؿ تعالى: 
ٚرِ ] َّٓ ََ َقاُت َوَبَرُزوا هللِ افَقاِحِد اف َّ ُل األَْرُض َؽْرَ األَْرِض َوافسَّ ، الكاك عاطفة (ُ) "{31}إبراهقم:[ َيْقَم ُتبَدَّ

ف كاسميا كالبلـ ال متعمؽ بجممة كعمييا  ،لجاعمكف أكؿ، كما مفعكؿ بو زحمقة كجاعمكف خبرىامكاا
 .(ِ) ، كصعيدان مفعكؿ بو ثاف، كجرزان نعت لصعيدان صمةال

 مناسبة الفاصمة:
بتف ال يحزف كال يغضب بسبب إعراض المشركيف عنو  بعد أف خاطب اهلل تعالى نبيو 

ٚ]و كعف دعكت ًٍ ِٞ َأَش َذا احَلِدي ِمُْقا َِبَ ْٗ َسَؽ َظَذ َآَثِٚرِهْؿ إِْن ََلْ ُي ٍْ َٕ ََِّؽ َبِٚخٌع  ًَ َِ ، جاءت فاصمة اآليات  [َؾ
عمى إعراض المشركيف بتف اهلل أميميـ كأعطاىـ الدنيا لعميـ يشكركنو، كأنيـ  ككتنيا تسمية لمنبي 

دىـ قاحمة، كىذا تعريض بتف اهلل سيحؿ بيـ فتصير ببل ،اهلل يسمب عنيـ النعمةفبطركا النعمة، 
 . (ّ) يكسؼ  نيقحط السنيف التي ستؿ رسكؿ اهلل ربو أف يجعميا عمى المشركيف كس

                                                           

 .ِٖٓ/ٔ -التحرير كالتنكير  (ُ)
 .ّّٓ/ٓ -محي الديف دركيش  -انظر: إعراب القرآف كبياف  (ِ)
 .ِٔٓ/ٔ - ابف عاشكر -انظر: التحرير كالتنكير (ّ)



 

-ّٕ- 

 

 المقطع الثاني
 (06-9المناسبة بين الفواصل وآياتيا )من آية 

 قصة أصحاب الكيف
ـَ ] :قاؿ تعالى ؿِِٔؿ  ِػ َوافرَّ ْٓ َُ َٝ َأنَّ َأْصَحَٚب اف ـْ َآَيٚتَِْٚ َظَجًبَٚأْم َحِسْب ُٕقا ِم ُٜ إَِػ  * ٚ َٔ ْت

ٍِ إِْذ َأَوى اف

ٚ َرَصًدا َٕ ـْ َأْمِر ِّْٔئ َفَْٚ ِم ًٜ َوَه َْٕؽ َرَْحَ ـْ َفُد َْٚ َآتَِْٚ ِم ُٚفقا َربَّ ََ ِػ َؾ ْٓ َُ ِػ ِشَِْغ َظَدًدا * اف ْٓ َُ ْبَْٚ َظَذ َآَذاَِّنِْؿ ِِف اف  َؾََضَ

َؿ َأيُّ  * َِ ًْ ْثَُْٚهْؿ فَِْ ًَ ِْؿ  * احِلْزَبْغِ َأْحَل دَِٚ َفبُِثقا َأَمًدا ُثؿَّ َب ٌٜ َآَمُْقا بَِرَبِّ َٔ ُْؿ ؾِْت َبَُٖهْؿ بِٚحَلؼِّ إَِّنَّ َٕ َْٔؽ  َِ َُصُّ َظ َٕ ـُ  ْح َٕ

ُٚهْؿ ُهًدى َٕ ْد  * َوِزْد َٕ ـْ  ََمَواِت َواألَْرِض َف َْٚ َربُّ افسَّ ُٚفقا َربُّ ََ ُِقَِبِْؿ إِْذ َؿُٚمقا َؾ ْد َوَرَبْىَْٚ َظَذ ُؿ ََ ٚ َف ـْ ُدوِِٕف إََِلً ُظَق ِم

َْٚ إًِذا َصَىىًٚ ِْ ـِ  * ُؿ َّ ُؿ ِِم َِ ـْ َأْط َّ ٍ َؾ َىٍٚن َبغِّ ِْ ْؿ بُِس ِٓ ْٔ َِ ُْٖتقَن َظ ًٜ َفْقََل َي ـْ ُدوِِٕف َآَِلَ ُذوا ِم َ ََلِء َؿْقُمَْٚ اَّتَّ ُٗ اْؾَسَى َظَذ  َه

ِذًبٚ ـَ ُبُدو * اهللِ  ًْ قُهْؿ َوَمٚ َي ُّ ـْ َوإِذِ اْظَتَزْفتُ ْؿ ِم ُُ ِّْٔئ َف ـْ َرَْحَتِِف َوُُّيَ ْؿ ِم ُُ ْؿ َربُّ ُُ ِػ َيُْْؼْ فَ ْٓ َُ ُْٖووا إَِػ اف َن إَِلَّ اهللَ َؾ

ٚ ًَ ْؿ ِمرَؾ ـُ ََمِل  * َأْمِر ْؿ َذاَت افنِّ ُٓ ِرُض َْ ْٝ َت ِغ َوإَِذا َؽَرَب ِّ
َٔ ْؿ َذاَت اف ِٓ ٍِ

ْٓ ـَ ـْ  ْٝ َتَزاَوُر َظ ًَ َِ َس إَِذا َض ّْ َوَتَرى افنَّ

ًّٔٚ َوُهؿْ 
ـْ ََتَِد َفُف َوفِ َِ ـْ ُيْوِِْؾ َؾ تَِد َوَم ْٓ َق اُد ُٓ ِد اهللُ َؾ ـْ َُّيْ ـْ َآَيِٚت اهللِ َم ْؿ  * ُمْرِصًدا ِِف َؾْجَقةٍ ِمُْْف َذفَِؽ ِم ُٓ َسُب َوَُتْ

ْؿ َبِٚشٌط ذِرَ  ُٓ بُ ِْ ـَ ََمِل َو ِغ َوَذاَت افنِّ ِّ
َٔ ْؿ َذاَت اف ُٓ ُب ِِّ ََ ُٕ ًٚطٚ َوُهْؿ ُرُؿقٌد َو ََ ْؿ َأْي ِٓ ْٔ َِ َٝ َظ ًْ َِ اَظِْٔف بِٚفَقِصِٔد فَِق اضَّ

ْؿ ُرْظًبٚ ُٓ َٝ ِمْْ ْؿ ؾَِراًرا َوَدُِِْئ ُٓ َٝ ِمْْ ْٔ ْؿ َفبِْثُتْؿ َؿُٚفقا َفبِْثَْٚ  * َفَقفَّ ـَ ْؿ  ُٓ ْؿ َؿَٚل َؿٚئٌِؾ ِمْْ ُٓ َْْٔ َٔتََسَٚءُفقا َب
ْثَُْٚهْؿ فِ ًَ َذفَِؽ َب ـَ َو

ًَْض َيْقٍم َؿُٚفقا َربُّ  ًَ َيْقًمٚ َأْو َب ـَك َض ٚ َأْز َ َُْْٔيْر َأُّيُّ ِْ ِٜ َؾ ْؿ َهِذِه إَِػ اَدِديَْ ُُ ْؿ بَِقِرؿِ ـُ ُثقا َأَحَد ًَ ُؿ بََِم َفبِْثُتْؿ َؾْٚب َِ ْؿ َأْظ ًٚمٚ ُُ

ْؿ َأَحًدا ُُ َرنَّ بِ ًِ َِىَّْػ َوََل ُيْن ََٔت ْؿ بِِرْزٍق ِمُْْف َوْف ُُ ْٖتِ َٔ ِْ ْؿ َيرْ  * َؾ ُُ ْٔ َِ ُروا َظ َٓ ُْؿ إِْن َيْي ْؿ إَِّنَّ ِٓ تِ َِّ ْؿ ِِف ِم ـُ ًُِٔدو ْؿ َأْو ُي ـُ ُُجُق

ُِِحقا إًِذا َأَبًدا ٍْ ـْ ُت ٚ إِْذ َيَتََْٚزظُ  * َوَف َٓ َٛ ؾِٔ َٜ ََل َرْي َٚظ قا َأنَّ َوْظَد اهللِ َحؼٌّ َوَأنَّ افسَّ ُّ َِ ًْ ْؿ فَِٔ ِٓ ْٔ َِ ٚ َظ َٕ َذفَِؽ َأْظَثْر ـَ قَن َو

ؿْ  ِٓ ْٔ َِ ُٚفقا اْبُْقا َظ ََ ْؿ َأْمَرُهْؿ َؾ ُٓ َْْٔ ْؿ َمْسِجًدا َب ِٓ ْٔ َِ ُبقا َظَذ َأْمِرِهْؿ َفَْتَِّخَذنَّ َظ َِ ـَ َؽ ُؿ َِبِْؿ َؿَٚل افَِّذي َِ ْؿ َأْظ ُ ًٕٚ َرَبُّ َٚٔ  * ُبْْ

قُفقَن َش  َُ ِٛ َوَي ْٔ ٌَ ٚ بِٚف ْؿ َرُْجً ُٓ ُب ِْ ـَ ْؿ  ُٓ ٌٜ َشِٚدُش َس قُفقَن ََخْ َُ ْؿ َوَي ُٓ ُب ِْ ـَ ْؿ  ُٓ ًُ ٌٜ َرابِ قُفقَن َثََلَث َُ َٔ ٌٜ َوَثَٚش ًَ ْؿ بْ ُٓ ُب ِْ ـَ ْؿ  ُٓ ِمُْ

ْؿ إَِلَّ ِمَراًء َطِٚهًرا َوََل َتْستَ  ِٓ ْؿ إَِلَّ َؿٌِِٔؾ َؾََل ُُتَِٚر ؾِٔ ُٓ ُّ َِ ًْ ِِتِْؿ َمٚ َي ًِدَّ ُؿ بِ َِ ْؿ َأَحًداُؿْؾ َرِبِّ َأْظ ُٓ ْؿ ِمْْ ِٓ ِٝ ؾِٔ َوََل  * ٍْ

ٍء إِِنِّ َؾِٚظٌؾ َذفَِؽ َؽًدا َـّ فَِقْ قَف َُ ـْ إَِلَّ َأْن َيَنَٚء اهللُ  * َت ـِ َرِبِّ أِلَْؿَرَب ِم ِدَي َٝ َوُؿْؾ َظَسك َأْن َُّيْ ِسٔ َٕ ْر َربََّؽ إَِذا  ـُ  َواْذ

ٚ * َهَذا َرَصًدا ًً ٍٜ ِشَِْغ َواْزَداُدوا تِْس ْؿ َثََلَث ِمَئ ِٓ ٍِ
ْٓ ـَ ََمَواِت  * َوَفبُِثقا ِِف  ُٛ افسَّ ْٔ ُؿ بََِم َفبُِثقا فَُف َؽ َِ ُؿِؾ اهللُ َأْظ

ِف َأَحًداَواألَْرِض َأْبِكْ  ِّ ُْ ُك ِِف ُح ـْ َوَِلٍّ َوََل ُيْؼِ ـْ ُدوِِٕف ِم ْؿ ِم ْع َمٚ ََلُ ِّ  . {11-2:}الؽفف[ بِِف َوَأْش

   عمى األرض، كأف ما فييا مف العجائب كاإلبداع  بعد أف بٌيف اهلل تعالى أنو جعؿ الزينة 
 رض نمكذجان لئليماف في النفكس ؼ، فتعػػػاب الكيػػػة أصحػػػيء قصػػػتجا، ػػػكؽ القصص كغرائبيػػما يف
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المؤمنة، كيؼ تطمئف بو، كتؤثره عمى زينة األرض كمتاعيا، كتمجت بو إلى الكيؼ حيف يعز عمييا 
 .(ُ) كيقييا الفتنة، كيشمميا بالرحمة أف تعيش بو مع الناس، ككيؼ يرعى اهلل ىذه النفكس المؤمنة،

 ية:ىذا ما سنتناكلو مف خبلؿ القضايا الثمانية التال 

ـْ َآَيٚتَِْٚ َظَجًبٚ] :تعالى كلوق أواًل:  ُٕقا ِم ٚ ـَ ؿِِٔؿ  ِػ َوافرَّ ْٓ َُ َٝ َأنَّ َأْصَحَٚب اف ُٜ إَِػ  * َأْم َحِسْب َٔ ْت
ٍِ إِْذ َأَوى اف

ٚ َرَصًدا َٕ ـْ َأْمِر ِّْٔئ َفَْٚ ِم ًٜ َوَه َْٕؽ َرَْحَ ـْ َفُد َْٚ َآتَِْٚ ِم ُٚفقا َربَّ ََ ِػ َؾ ْٓ َُ  .{25-2}الؽفف:[ اف

 سير اإلجمالي:التف
: "لما تعجب القكـ مف قصة أصحاب الكيؼ، كستلكا عنيا (ِ)يقكؿ اإلماـ الشككاني 

عمى سبيؿ االمتحاف، فقاؿ تعالى: أـ حسبت يا محمد أنيـ كانكا عجبان مف آياتنا فقط؟  الرسكؿ 
عؿ ما كج ،، فإف مف كاف قادران عمى خمؽ السمكات كاألرضتحسبف ذلؾ فإف آياتنا كميا عجبه  فبل

ثـ جعميا بعد ذلؾ صعيدان جرزان، كتف  ،عمى األرض مف معادف كحيكانات كنباتات زينة ليا لبلبتبلء
 .(ّ)لـ تكف، ال تستبعد قدرتو كحفظو كرحمتو لطائفةو مدة ثبلثمائة سنة أك أكثر في النكـ" 

بؿ ليختفكا فمجتكا إلى غار في ج ،كلما خاؼ الفتية مف الفتنة قرركا الفرار بدينيـ مف قكميـ
 كأف يقدر ليـ مف أمرىـ الرشد كاليداية. ،أف يحفظيـ برحمتو كلطفو كستلكا المكلى  ،مف قكميـ

َٕٚ َرَصًدا[تحميل الفاصمة:  ـْ َأْمِر ِّْٔئ َفَْٚ ِم  :]َوَه

مبني عمى السككف، كالفاعؿ ضمير مستتر تقديره فعؿ دعاء  عطؼ عمى آتنا (كىيء)
 .(ْ)مفعكؿ بو (رشدان )كحاؿ، ب ( متعمؽمف أمرنا)ك، متعمقاف بييء: الجار كالمجركر (لناك)أنت، 

 مناسبة الفاصمة:
جاءت الفاصمة الكريمة غاية في الدقة في مكقعيا حيث أفادت بتف اهلل تعالى قد أعد 
ألكلئؾ الفتية مف األحكاؿ ما بو رشدىـ، كذلؾ مف خبلؿ صرؼ أعيف األعداء عف تتبعيـ، أليميـ 

ف ك اف كضع الكيؼ عمى جية صالحة ببقاء أجساميـ سميمة، كأف أناميـ نكمان مكضع الكيؼ، كاا
                                                           

 .َِِٔ/ْ -قطب سيد  -في ظبلؿ القرآف انظر:  (ُ)
ىك محمد بف عمي بف محمد الشككاني: فقيو مف أىؿ االجتياد، يماني مف صنعاء، كلد كتكفي فييا لو كتب  (ِ)

منيا، فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير، كالقكؿ الشافي السديد في نصح المقمد 
رشاد المستفيد، تكفي بصنعاء   (.ُٕ/ٓ -لمزركمي  -ألعبلـ ىػ، )انظر: آَُِكاا

 .ّٕٕ/ّ -فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير  (ّ)
 .ّْٓ/ٓ -محيي الديف دركيش  -انظر: إعراب القرآف كبيانو  (ْ)
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كحصؿ رشدىـ إذ ثبتكا عمى  ،ليمضي عمييـ الزمف الذم تتغير فيو أحكاؿ أىؿ المدينة ،طكيبلن 
كعمى  ،كعمى قدرة اهلل ،كجعميـ آية لمناس عمى صدؽ الديف ،كشاىدكه منصكران متبعان  ،الديف الحؽ

 .(ُ)البعث 

ِػ ِشَِْغ َظَدًدا: قاؿ تعالى ثانيًا: ْٓ َُ ْبَْٚ َظَذ َآَذاَِّنِْؿ ِِف اف َؿ َأيُّ احِلْزَبْغِ َأْحَل دَِٚ *  ]َؾََضَ َِ ًْ ْثَُْٚهْؿ فَِْ ًَ ُثؿَّ َب

 . {18-11}افُٓػ:َفبُِثقا َأَمًدا[ 

 التفسير اإلجمالي:
ثـ  ،مائة كتسع سنيفثبلث فنامكا  ،الفتية إلى الكيؼ ألقى عمييـ النكـ بعد أف أرشد اهلل 

ليشترم بيا ليـ طعامان يتكمكنو، كما سيتتي بيانو  ءكذىب أحدىـ بدراىـ معو ،يـ مف رقدتيـبعث
َؿ َأيُّ احِلْزَبْغِ ]كتفصيموء كليذا قاؿ:  َِ ًْ ْثَُْٚهْؿ فَِْ ًَ َأْحَل دَِٚ َفبُِثقا ] مف قكميـ أم المختمفيف فييـ [ُثؿَّ َب

 ، فإف األمد الغاية.يةكقيؿ غا ،قيؿ عددان  [َأَمًدا

 (ِ)كذكر أف الذيف اختمفكا في ذلؾ مف أمكرىـ، قـك مف قكـ الفتية 

َؿ َأيُّ احِلْزَبْغِ َأْحَل دَِٚ َفبُِثقا َأَمًدا[تحميل الفاصمة:  َِ ًْ ْثَُْٚهْؿ فَِْ ًَ  :]ُثؿَّ َب

 مرة بعدكنعمـ فعؿ مضارع منصكب بتف مض ،أك لمعاقبة لنعمـ يجكز أف تككف البلـ لمتعميؿ
كفاعمو يعكد عمى  الحزبيف مضاؼ إليو، أحصى فعؿ ماضو ك  ،، كأم اسـ استفياـ مبتدأالبلـ

مصدر مؤكؿ  لبثكا(ما )الحزبيف، لما لبثكا: البلـ حرؼ جر كما مصدرية كلبثكا فعؿ كفاعؿ، ك
 .(ّ)كأمدان مفعكؿ بو  ،كالجار كالمجركر متعمقاف بتحصى ،مجركر بالبلـ

(، كالمبتدأ كالخبر في محؿ نصب كجممة أحصى لما لبث كا أمداي في محؿ رفع خبر )أمُّ
 .(ْ)مفعكؿ بو لمفعؿ )نعمـ( 

 مناسبة الفاصمة:
لما ذكر اهلل تعالى أنو ىك الذم تعيد كتكفؿ الفتية برعايتو كرحمتو بعد أف ألقى عمييـ النـك 

َؿ َأيُّ احِلْزَبْغِ َأْح ]جاءت الفاصمة الكريمة  ،في الكيؼ َِ ًْ لتؤكد اضطراب الناس  [َل دَِٚ َفبُِثقا َأَمًدافَِْ

                                                           

 .ِٓ/ُٓ -ابف عاشكر  -انظر: التحرير كالتنكير  (ُ)
 .ُّٗ/ٓ -ابف كثير  -، تفسير القرآف العظيـ ُّٔ/ُٕ -الطبرم  -انظر: جامع البياف في تتكيؿ القرآف  (ِ)
 .ْْٓ/ٓ -محي الديف دركيش  -انظر: إعراب القرآف كبيانو  (ّ)
 إضافة مف الدكتكر المشرؼ أ.د. عبد السبلـ حمداف المكح. (ْ)



 

-َْ- 

 

كاختبلؼ حرصيـ كتخمينيـ إذا تصدكا ليا، كيعمـ تفريط كثير مف  ،في ضبط تكاريخ الحكادث
، كيقكؿ المراغي: "إنا (ُ)الناس في تحديد الحكادث كتاريخيا، ككبل الحاليف يمت إلى اآلخر بصمة 

، ليرل أييـ أحصى لما لبثكا أمدا، فيظير ليـ عجزىـ بعثناىـ لتعامميـ معاممة مف يختبر حاليـ
 .(ِ)كيفٌكضكا ذلؾ إلى العميـ الخبير، كيتعرفكا ما صنع اهلل" 

ُٚهْؿ ُهًدى] قاؿ تعالى:ثالثًا:  َٕ ِْؿ َوِزْد ٌٜ َآَمُْقا بَِرَبِّ َٔ ُْؿ ؾِْت َُٖهْؿ بِٚحَلؼِّ إَِّنَّ َب َٕ َْٔؽ  َِ َُصُّ َظ َٕ ـُ  ْح               َوَرَبْىَْٚ *  َٕ

ْد ؿُ  ََ ٚ َف ـْ ُدوِِٕف إََِلً ْدُظَق ِم َٕ ـْ  ََمَواِت َواألَْرِض فَ َْٚ َربُّ افسَّ ُٚفقا َربُّ ََ ُِقَِبِْؿ إِْذ َؿُٚمقا َؾ َْٚ إًِذا َصىَىًَٚظَذ ُؿ ِْ ]

 . {23-24}الؽفف:

 التفسير اإلجمالي:
مف الكجكه  كال شبية بكجو ،نحف نخبرؾ يا محمد بخبر أكلئؾ الفتية بالحؽ الذم ال شؾ فيو

كىذا مف جمكع القمة، يدؿ ذلؾ عمى أنيـ دكف العشرةء فشكر اهلل ليـ إيمانيـ  ،إنيـ فتية آمنكا بربيـ
ـَ اْهَتَدْوا ُهًدى]فزادىـ ىدل مثؿ قكلو تعالى:   . {11}مريم:[ َوَيِزيُد اهللُ افَِّذي

ُِقَِبِؿْ ] كىذا مف لطفو تعالى  ،صعبةأم جعمناىا مطمئنة في تمؾ األحكاؿ ال [َوَرَبْىَْٚ َظَذ ُؿ
 بيـ، أف كفقيـ لئليماف كاليدل.

ََمَواِت َواألَْرضِ ] َْٚ َربُّ افسَّ ُٚفقا َربُّ ََ      أم حيف بعثكا مف نكميـ قالكا ربنا الذم  [إِْذ َؿُٚمقا َؾ
خمقنا كرزقنا ىك مف خمؽ السمكات كاألرض المتفرد بخمؽ ىذه المخمكقات العظيمة لف ندعك مف 

ف دعكنا معو سكاه مكقات إليان سائر المخ كبعدان عف  ،ميبلن عظيمان عف الحؽييعىدُّ لية فيذا آ، كاا
 .(ّ)الصكاب 

َْٚ إًِذا َصىًَىٚ[تحميل الفاصمة:  ِْ ْد ُؿ ََ  : ]َف

حرؼ  )إذاى(فعؿ كفاعؿ،  (كقمنا) ،حرؼ تحقيؽ (كقد): البلـ جكاب القسـ المحذكؼ، (لقد)
 .(ْ)فيك نعت لممصدر المحذكؼ  ان مؽ، أم قكالن شططمفعكؿ مط (كشططان )جكاب كجزاء ميمؿ، 

 
                                                           

 .َِٕ/ُٓ -ابف عاشكر  -انظر: التحرير كالتنكير  (ُ)
 .ُِِ/ُٓ -تفسير المراغي  (ِ)
 .ُْٕ/ُ -عبد الرحمف السعدم  -ـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف انظر: تيسير الكري (ّ)
 .ْٖٓ/ٓ -محي الديف دركيش  -انظر: إعراب القرآف كبيانو  (ْ)



 

-ُْ- 

 

 مناسبة الفاصمة:
َْٚ إًِذا َصَىىًٚ]لقد جاءت الفاصمة الكريمة  ِْ ْد ُؿ ََ غاية في الحبؾ كجماؿ التناسب مع  [َف

مكضكع اآليات الكريمة، حيث أظيرت عجز كؿ المشركيف المنحرفيف الذيف يصدكف عف الحؽ 
يشاء، كلف تككف ألكلئؾ المشركيف سطكة عمى أصفياء اهلل ميما  كبينت أف اهلل يختار لدينو مف

 ألف اهلل تكفؿ برعايتيـ كحفظيـ. ءضعفكا

ـِ ] قاؿ تعالى:رابعًا:   َّ ُؿ ِِم َِ ـْ َأْط َّ ٍ َؾ َىٍٚن َبغِّ ِْ ْؿ بُِس ِٓ ْٔ َِ ُْٖتقَن َظ ًٜ َفْقََل َي ـْ ُدوِِٕف َآَِلَ ُذوا ِم َ ََلِء َؿْقُمَْٚ اَّتَّ ُٗ ى  َه اْؾَسَ

ِذًبَٚظَذ  ـَ تِِف وَ *   اهللِ  ـْ َرَْحَ ْؿ ِم ُُ ْؿ َربُّ ُُ ِػ َيُْْؼْ فَ ْٓ َُ ُْٖووا إَِػ اف ُبُدوَن إَِلَّ اهللَ َؾ ًْ قُهْؿ َوَمٚ َي ُّ ْؿ َوإِذِ اْظتََزْفُت ُُ ِّْٔئ فَ ُُّيَ

ٚ ًَ ْؿ ِمرَؾ ـُ ـْ َأْمِر  . {21-21}الؽفف:[ ِم

 التفسير اإلجمالي:
أف مف يدعي إليان  فى كبيٌ  ،بقة ثبات الفتية عمى الحؽفي اآلية الساسبحانو بعد أف ذكر اهلل 

جاءت اآلية الكريمة تؤكد أف ف ،كبعدان عف الصكاب ،ميبلن عظيمان عف الحؽييعدُّ غير اهلل فإف ىذا 
ال فيك كذب  ،االعتقاد السميـ يجب أف يستند إلى دليؿ قكم كبرىاف لو سمطاف عمى النفكس كاا

 ظمـ ممف افترل عمى اهلل كذبان.ألنو الكذب عمى اهلل، فمف أ ءمحض

كال تمعثـ أماـ ىؤالء  ،ال تردد فيو ،إلى ىنا يبدكا مكقؼ الفتية كاضحان صريحان حاسمان 
 ،فاختاركا الكيؼ الضيؽ الخشف المظمـ ،شؼ أمر أكلئؾ الفتية فركا بدينيـالمشركيف، كلما كي 

كيحسكف ىذه الرحمة ظميمة  ،إنيـ يستركحكف رحمة اهلل ،كتجردكا مف زينة األرض كمتاع الحياة
 .(ُ)تشمميـ بالرفؽ كالراحة  ،فسيحة ممتدة

ًَٚ[تحميل الفاصمة:  ْؿ ِمرَؾ ـُ ـْ َأْمِر ْؿ ِم ُُ ِّْٔئ فَ  : ]َوُُّيَ

ينشر ك فعؿ مضارع مجزكـ معطكؼ عمى الفعؿ المضارع  (يييئ)الكاك حرؼ عطؼ، 
لك جاء بعدىا،  صفة لمرفقا ألنو كاف ءحاؿ (مف أمركـ)ك ،متعمقاف بيييئ (كلكـ)جكاب الطمب، 

 .(ِ) مفعكؿ بو   (مرفقا)ك
 

                                                           

 .ِِِٔ/ْ -سيد قطب  -انظر: في ظبلؿ القرآف  (ُ)
 .ّٓٓ/ٓ -محي الديف دركيش  -انظر: إعراب القرآف كبيانو  (ِ)



 

-ِْ- 

 

 مناسبة الفاصمة: 
ٚ]لقد جاءت الفاصمة الكريمة  ًَ ْؿ ِمرَؾ ـُ ـْ َأْمِر ْؿ ِم ُُ ِّْٔئ فَ متمكنة في مكقعيا الشريؼ  [َوُُّيَ

ثقة بفضؿ اهلل، كقكة في حيائيـ لتككميـ عميو، كنصكح إال قالكا ذلؾ ما ف أكلئؾ الفتية إحيث 
كقد دؿ ىذا عمى أف اهلل أكرميـ لصدقيـ بكماؿ معرفتو، فتصبحكا عارفيف بو حاالن كفعاالن  ،يقينيـ

 .(ُ)كسمككان كمف كماؿ معرفتيـ أنيـ عرفكا أف اعتزاؿ قكميـ بالكيؼ سيقابمو عطاء مف اهلل ليـ 

ْؿ َذا] قاؿ تعالى:خامسًا:  ِٓ ٍِ
ْٓ ـَ ـْ  ْٝ َتَزاَوُر َظ ًَ َِ َس إَِذا َض ّْ ْؿ َذاَت َوَتَرى افنَّ ُٓ ِرُض َْ ْٝ َت ِغ َوإَِذا َؽَرَب ِّ

َٔ َت اف

ـْ ََتِ  َِ ـْ ُيْوِِْؾ َؾ َتِد َوَم ْٓ َق ادُ ُٓ ـْ َُّيِْد اهللُ َؾ ـْ َآَيِٚت اهللِ َم ََمِل َوُهْؿ ِِف َؾْجَقٍة ِمُْْف َذفَِؽ ِم ًّٔٚ ُمْرِصًداافنِّ
*  َد َفُف َوفِ

بُ  ِِّ ََ ُٕ ًٚطٚ َوُهْؿ ُرُؿقٌد َو ََ ْؿ َأْي ُٓ َسُب َٝ َوَُتْ ًْ َِ ِْٔف بِٚفَقِصِٔد َفِق اضَّ ْؿ َبِٚشٌط ِذَراَظ ُٓ بُ ِْ ـَ ََمِل َو ِغ َوَذاَت افنِّ ِّ
َٔ ْؿ َذاَت اف ُٓ

ْؿ ُرْظًبٚ ُٓ َٝ ِمْْ ْؿ ؾَِراًرا َوَدُِِئْ ُٓ َٝ ِمْْ ْٔ ْؿ َفَقفَّ ِٓ ْٔ َِ  . {21-21}الؽفف:[ َظ

 التفسير اإلجمالي:
جاءت اآلية الكريمة لتؤكد ىذه  ،فقور ك أنو سيتكلى الفتية برحمتو سبحانو بعد أف ذكر اهلل 

فيا ىـ طكاؿ نيارىـ ال تصيبيـ الشمس في طمكعيا كال في غركبيا، كالحاؿ أنيـ في متسع  ،الرعاية
فقو بيـ، كبقاء ىؤالء ر ، كىذا مف لطؼ اهلل كرحمتو ك ان لطيف ان فيتتييـ اليكاء بارد ،مف الكيؼ ككسطو

كعمى أنو  ،اهلل العجيبة الكثيرة الدالة عمى كماؿ قدرتو الفتية في الكيؼ سنيف عديدة آية مف آيات
كييدييـ كيدليـ إلى الحؽ، كمف يضمؿ اهلل فمف يكفؽ إلى االىتداء  ،يصكف المخمصيف مف عباده

 كلف تجد لو أبدان حميفان كناصران يرشده إلى الخير. ،لسكء اختياره كتكجيو رأيو إلى االنحراؼ

ذا نظرت إلى أكلئؾ الفتية رأ قمبيـ مرة نيتيـ أيقاظان النفتاح أعينيـ لئبل يسرع إلييا البمى، ك كاا
كمرة ناحية الشماؿ، حتى ال تؤثر األرض في أجسادىـ، كىذا مف عظيـ رعاية اهلل  ،ناحية اليميف
 كحفظو ليـ.

قاؿ ابف عباس: "لك لـ يقمبكا ألكمتيـ األرض"، ككاف كمبيـ الذم تبعيـ لمحراسة بإلياـ مف 
، اهلل باسط ذ ىذه ك راعيو بباب الكيؼ يحرسيـ كىذا مف طبعو، كقد أصابو ما أصابيـ مف النـك

ألقى عمييـ  ألف اهلل ءدبرت عنيـ كلممئت منيـ رعبان أللييـ إفائدة صحبة األخيار، كلك نظرت 
 .(ِ) الخكؼ كالفزع كالرعب الشديد ممف يراىـ

                                                           

 .ُّٖٔ/ٔ - سعيد حكل -انظر: األساس في التفسير  (ُ)
 .ِِِ/ُٓ -د. كىبة الزحيمي  -انظر: التفسير المنير في العقيدة كالشريعة  (ِ)



 

-ّْ- 

 

َٝ تحميل الفاصمة:  ْٔ ْؿ َفَقفَّ ِٓ ْٔ َِ َٝ َظ ًْ َِ ْؿ ُرْظبًٚ[]َفِق اضَّ ُٓ َٝ ِمْْ ْؿ ؾَِراًرا َوَدُِِْئ ُٓ  :ِمْْ

البلـ كاقعة  (لكليت)ك ،متعمقاف باطمعت (عمييـ)ك ،فعؿ كفاعؿ (اطمعت)ك ،شرطية (لك)
عطؼ  (لممئت)مفعكؿ مطمؽ، ك (فراران )ك ،متعمقاف بفرارا (منيـ)ك ،في جكاب لك ككليت فعؿ كفاعؿ

 .(ُ)تمييز"  (رعبان )ك ،متعمقاف برعبا (منيـ)ك ،عمى لكليت

 مناسبة الفاصمة:
لما أكرد اهلل تعالى طرفان مف بعض آياتو الدالة عمى قدرتو كتكحيده جاءت الفاصمة الكريمة 

ْؿ ُرْظًبٚ] ُٓ َٝ ِمْْ ْؿ ؾَِراًرا َوَدُِِْئ ُٓ َٝ ِمْْ ْٔ ْؿ َفَقفَّ ِٓ ْٔ َِ َٝ َظ ًْ َِ كرعايتو لمف ترككا  تبيف كتؤكد حفظ اهلل  [َفِق اضَّ
عمى  اهلل تعالىأثنى كقد  ،خكفان مف الفتنة ،كلجتكا إلى كيؼ في الجبؿ فراران بدينيـ ،ـديارىـ كأىمي

 .(ِ)كجعميـ مثبلن في التاريخ  ،فعميـ، كحفظيـ

يقكؿ البقاعي: "لك اطمعت عمييـ كىـ عمى تمؾ الحاؿ لكليت منيـ فراران حاؿ كقكع بصرؾ 
كجعؿ ليـ مف الجبللة، كتدبيران  ، مف الييبةكلممئت في أقؿ كقت منيـ رعبان لما ألبسيـ اهلل ،عمييـ

 .(ّ)منو لما أراد منيـ" 

ًْ ]: قاؿ تعالىسادسًا:  ْؿ َفبِْثُتْؿ َؿُٚفقا َفبِثَْْٚ َيْقًمٚ َأْو َب ـَ ْؿ  ُٓ ْؿ َؿَٚل َؿٚئٌِؾ ِمْْ ُٓ َْْٔ ََٔتَسَٚءُفقا َب
ْثَُْٚهْؿ فِ ًَ َذفَِؽ َب ـَ َض َو

ُؿ بََِم  َِ ْؿ َأْظ ُُ ؿْ  َيْقٍم َؿُٚفقا َربُّ ُُ ْٖتِ َٔ ِْ ًٚمٚ َؾ ًَ ك َض ـَ ٚ َأْز َ َُْْٔيْر َأُّيُّ ِْ ِٜ َؾ ْؿ َهِذِه إَِػ اَدِديَْ ُُ ْؿ بَِقِرؿِ ـُ ُثقا َأَحَد ًَ بِِرْزٍق  َفبِْثتُْؿ َؾْٚب

ْؿ َأَحًدا ُُ َرنَّ بِ ًِ َِىَّْػ َوََل ُيْن ََٔت  .  {22}الؽفف:[ ِمُْْف َوْف

 التفسير اإلجمالي:
 ،كىي المفيكمة مما سبؽ ،ما أناميـ ىذه اإلنامة الطكيمةكمف آثار قدرة اهلل كرحمتو أنو ك

 ،فيعتبركا كيستدلكا عمى عظـ قدرة اهلل ،كما صنع اهلل بيـ ،يـ ليستؿ بعضيـ بعضان عف حاليـأيقظ
كيشكركا ما أنعـ اهلل بو عمييـ، ثـ أعرضكا عف التحاكر في مدة مف المبث إلى  ،كيزدادكا يقينان 

حتى ال  ،فترسمكا أحدىـ خفية ليحضر ليـ الطعاـ ،الطعاـ كالشرابكىك احتياجيـ إلى  ،األىـ
أك يردكىـ إلى ممتيـ التي  ،كال يعمـ بمكانيـ أحد، فإف عمـ بمكانيـ قكميـ سيقتمكنيـ ،يكشؼ أمرىـ

كبذلؾ يككف عدـ الفبلح ال في الدنيا كال في اآلخرة، ككما أنمناىـ كبعثناىـ  ،كانكا عمييا قبؿ اليداية

                                                           

 .ْٓٓ/ٓ –محي الديف دركيش  –إعراب القرآف كبيانو  (ُ)
 .َُْٗ/ِ -د. كىبة الزحيمي  -انظر: التفسير الكسيط  (ِ)
 .ْْٓ/ْ -نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر  (ّ)



 

-ْْ- 

 

في  أف القيامة ال شؾ فييا، فاختمفك كليعممكا ،ليعممكا أف كعد اهلل بالبعث حؽ ءالناس عمييـأطمعنا 
كفكضكا أمرىـ إلى  ،فقاؿ بعضيـ ابنكا عمييـ بنيانان يسترىـ عف أعيف الناس ،أمر أصحاب الكيؼ

المساجد عمى اهلل فيك أعمـ بيـ، كقاؿ آخركف ابنكا عمييـ مسجدان ليككف إكرامان ليـ، كقد كاف اتخاذ 
 .(ُ)التي ابتدعكىاالنصارل  قبكر الصالحيف مف سنف

ْؿ َمْسِجًدا[تحميل الفاصمة:  ِٓ ْٔ َِ ُبقا َظَذ َأْمِرِهْؿ َفَْتَِّخَذنَّ َظ َِ ـَ َؽ  :]َؿَٚل افَِّذي

متعمقاف بغمبكا  (عمى أمرىـ)ك ،صمة المكصكؿ (غمبكا)كجممة  ،فعؿ كفاعؿ (قاؿ الذيف)
فعؿ مضارع  (نتخذف)ك ،البلـ مكطئة لمقسـ (لنتخذف)ك ،مبة ليـ آنذاؾككانت الغ ،كىـ المؤمنكف

 .(ِ)مفعكؿ بو"  (مسجدان )حاؿ ك (عمييـ)ك ،مبني عمى الفتح كفاعمو مستتر تقديره نحف

 مناسبة الفاصمة:
لقد جاءت الفاصمة الكريمة في غاية الحسف كالجماؿ كركعة التناسب كالتناسؽ مع ما سبؽ 

ذ المسجد اكذكر اتخ ،كأف الغمبة لمفئة المؤمنة ،ف الطغياف كالكفر إلى زكاؿذكره، فبينت كأكدت أ
نما رأكا أف يككف البناء مسجدان ليككف  ،يشعر بتف ىؤالء الذيف غمبكا عمى أمرىـ ىـ المسممكف كاا

كقد كاف اتخاذ المساجد عمى قبكر الصالحيف مف سنة  ،كيدكـ تعيد الناس كيفيـ ،إكرامان ليـ
قالت عائشة رضي اهلل عنيا:  كما في الحديث يـك كفاة رسكؿ اهلل  ى عنو النبي النصارل، كني

 .(ّ)( ولوال ذلك ألبرز قبره)

قُفقَن ] :قاؿ تعالىسابعًا:  َُ ِٛ َوَي ْٔ ٌَ ْؿ َرُْجًٚ بِٚف ُٓ بُ ِْ ـَ ْؿ  ُٓ ٌٜ َشِٚدُش َس قُفقَن ََخْ َُ ْؿ َوَي ُٓ بُ ِْ ـَ ْؿ  ُٓ ًُ ٌٜ َرابِ قفُقَن َثََلَث َُ َٔ َش

ٌٜ وَ  ًَ ْؿ إَِلَّ ِمَراءً َشْب ِٓ ْؿ إَِلَّ َؿٌِِٔؾ َؾََل ُُتَِٚر ؾِٔ ُٓ ُّ َِ ًْ ِِتِْؿ َمٚ َي ًِدَّ ُؿ بِ َِ ْؿ ُؿْؾ َرِبِّ َأْظ ُٓ بُ ِْ ـَ ْؿ  ُٓ ْؿ َثِٚمُْ ِٓ ِٝ ؾِٔ ٍْ  َطِٚهًرا َوََل َتْسَت

ْؿ َأَحًدا ُٓ ٍء إِِنِّ َؾِٚظٌؾ َذفَِؽ َؽًدا * ِمْْ َـّ فَِقْ قَف َُ َٝ َوُؿْؾ َظَسك َأْن  إَِلَّ َأْن َيَنٚءَ  * َوََل َت ِسٔ َٕ ْر َربََّؽ إَِذا  ـُ اهللُ َواْذ

ـْ َهَذا َرَصًدا ـِ َرِبِّ أِلَْؿَرَب ِم ِدَي  . {13-11:}الؽفف[ َُّيْ

 التفسير اإلجمالي: 
يقكؿ إف  فٍ فمف الناس مى  ،تبيف اآليات الكريمة اختبلؼ الناس في عدة أصحاب الكيؼ

ٚ ]إنيـ خمسة سادسيـ كمبيـء كقكلو تعالى:  كمنيـ مف يقكؿ ،عدتيـ ثبلثة رابعيـ كمبيـ َرُْجً

 ِٛ ْٔ ٌَ القكؿ الذم ىك أقرب  ردان عمى القكؿ بالظف كالتخميف بدكف دليؿ أك برىاف، ثـ ذكر  [بِٚف
                                                           

 .ِّٖ/ّ -الشككاني  –انظر: فتح القدير  (ُ)
 .َٔٓ/ٓ -محي الديف دركيش  -إعراب القرآف الكريـ  (ِ)
 .َِٗ/ٔ -ابف عاشكر  -انظر: التحرير كالتنكير  (ّ)



 

-ْٓ- 

 

ؿْ ]إلى الصكاب فقاؿ تعالى:  ُٓ ُب ِْ ـَ ْؿ  ُٓ ٌٜ َوَثِٚمُْ ًَ قُفقَن َشبْ َُ لينبو عمى أف ىذا العدد ىك العدد  [َوَي
ِٛ ]قبو بقكلو تعالى: كلـ يع ،الحقيقي ْٔ ٌَ ٚ بِٚف أف يرد عمـ عدتيـ إليو  ثـ أمر اهلل تعالى نبيو  [َرُْجً

، فقد ركل أنو  ،كال يستؿ في شتنيـ أحدان  ،كأال يجادؿ في أصحاب الكيؼ إال بما أكحاه إليو
كفي ىذا دليؿ عمى منع  ،فنيى عف السؤاؿ ،عميو الصبلة كالسبلـ ستؿ نصارل نجراف عنيـ

 يف مف مراجعة أىؿ الكتاب في شيء مف العمـ.المسمم

عمى قكلو لمكفار حيف ستلكه عف الركح كالفتية كذك القرنيف  ثـ عاتب اهلل تعالى نبيو 
 كلـ يستثف في ذلؾ. ،أخبركـ غدان بجكاب أسئمتكـ

أف يعمؽ ذلؾ بمشيئة اهلل  كأمره أال يقكؿ في أمر مف األمكر إني فاعؿ غدان كذا ككذا إال
 ،ال يككف محققان لحكـ الخبر، ثـ أمر اهلل نبيو بالذكر بعد النسياف  حتى(ُ). 

ـْ َهَذا َرَصًدا[تحميل الفاصمة:  ـِ َرِبِّ أِلَْؿَرَب ِم ِدَي  : ]َوُؿْؾ َظَسك َأْن َُّيْ

ـِ ]"جممة  ِدَي كيجكز أف تككف جممة  [َؾََل ُُتَٚرِ ]معطكفة عمى جممة  [َوُؿْؾ َظَسك َأْن َُّيْ
ـِ َرِبِّ َوُؿْؾ َظَسك ] َٝ ]عطفان عمى جممة  [َأْن َُّيِْدَي ِسٔ َٕ ْر َربََّؽ إَِذا  ـُ كقؿ  ،أم اذكر أمره كنييو [َواْذ

عمى  }رشدان {في نفسؾ: عسى أف ييديني ربي ألقرب مف ىذا رشدان، أم ادع بيذا، كانتصب 
كؿ كيجكز أف يككف منصكبان عمى أنو مفع ،}ألقرب مف ىذا{نسبة التفضيؿ مف قكلو ل ،التمييز

ـِ ]مطمؽ ميبيف لنكع فعؿ  ِدَي  .(ِ)ألف الرشد مف اليداية"  [َأْن َُّيْ

 مناسبة الفاصمة: 
 ،فتكحاه إليو ،الذم كعده المشركيف بتف يبيف ليـ أمر أىؿ الكيؼ لما أبر اهلل كعد نبيو 

ثـ أعقب ذلؾ بعتابو عمى التصدم لمجاراتيـ في السؤاؿ عما ىك خارج عف غرض  ،كأكقفيـ عميو
ـْ َهَذا َرَصًدا]فجاءت الفاصمة الكريمة  ،الة دكف إذف مف اهللالرس ـِ َرِبِّ أِلَْؿَرَب ِم ِدَي  [َوُؿْؾ َظَسك َأْن َُّيْ

ف كانت القصة  ،لتبيف كتظير أف اليدل في بياف الشريعة أعظـ كأىـ مف بياف أمثاؿ ىذه القصة كاا
 .(ّ)مؿ عمى مكعظة كىدل تتش

                                                           

 .ّٖٔ/ُ -انظر: الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي  (ُ)
 .ِٗٗ/ٔ -ابف عاشكر  -التحرير كالتنكير  (ِ)
 .ِٖٗ/ٔ - نفس المرجع السابؽانظر:  (ّ)



 

-ْٔ- 

 

َٚوَفبُِثقا ِِف ] قاؿ تعالى:ثامنًا:  ًً ٍٜ ِشَِْغ َواْزَداُدوا تِْس ْؿ َثََلَث ِمَئ ِٓ ٍِ
ْٓ ـَ    * ُٛ ْٔ ُؿ بََِم َفبُِثقا َفُف َؽ َِ ُؿِؾ اهللُ َأْظ

ِف َأَحًدا ِّ ُْ ُك ِِف ُح ـْ َوَِلٍّ َوََل ُيْؼِ ـْ ُدوِِٕف ِم ْؿ ِم ْع َمٚ ََلُ ِّ ََمَواِت َواألَْرِض َأْبِكْ بِِف َوَأْش  .{11-11}الؽفف:[ افسَّ

 جمالي:التفسير اإل
كازدادكا  ،أف أصحاب الكيؼ مكثكا في كيفيـ راقديف ثبلثمائة سنيف تافالكريم تبيف اآليتاف
يقكؿ ىذا ىك فصؿ الخطاب في المدة التي لبثكىا راقديف في  ككتف اهلل  ،فكؽ ذلؾ تسع سنيف

ََمءِ ] فاهلل  ،كيفيـ ٌء ِِف األَْرِض َوََل ِِف افسَّ ِْٔف ََشْ َِ ك َظ ٍَ  . {1آل عؿران:}[ ََل ََيْ

ـْ ُدوِِٕف ]اآلية الكريمة بقكلو:  ثـ ختـ  ،كال يغيب عف بصره كال عف سمعو شيء ْؿ ِم َمٚ ََلُ

ِف َأَحًدا ِّ ُْ ُك ِِف ُح ـْ َوَِلٍّ َوََل ُيْؼِ ليبيف كيؤكد أف ليس ألىؿ السمكات كال أىؿ األرض كال لغيرىما  [ِم
حدان كائنان مف كاف مف خمقو، قاؿ أائو في حكمو كقض كال يشرؾ  ،ينصرىـ ،نصير سكل اهلل

َٚدِغَ ]تعالى:  ًَ ُِْؼ َواألَْمُر َتَبَٚرَك اهللُ َربُّ اف  .(ُ)  {13}األعراف:[ َأََل َفُف اخَل

ِف َأَحًدا[تحميل الفاصمة:  ِّ ُْ ُك ِِف ُح ـْ َوَِلٍّ َوََل ُيْؼِ ـْ ُدوِِٕف ِم ْؿ ِم  :]َمٚ ََلُ

 (مف)ك ،حاؿمتعمؽ ب (مف دكنو)ك ،خبر مقدـمتعمؽ بالجار كالمجركر  (ليـ)ك ،نافية (ما)
 ،نافية (ال)ك ،الكاك عاطفة (ال)ك مجركر لفظاي مرفكع محبلن، مبتدأ مؤخر (كلي)ك ،حرؼ جر زائد

 .(ِ) مفعكؿ بو (أحدان )ك ،حكمو متعمقاف بيشرؾ (في)ك ،مستتر وفعؿ مضارع كفاعم (يشرؾ)ك

 مناسبة الفاصمة:
ِف َأَحًدا]لقد جاءت الفاصمة الكريمة  ِّ ُْ ُك ِِف ُح ـْ َوَِلٍّ َوََل ُيْؼِ ـْ ُدوِِٕف ِم ْؿ ِم  في ختاـ [َمٚ ََلُ

قصة أصحاب الكيؼ غاية في الحسف كالجماؿ كركعة التناسب كالتناسؽ مع ما سبؽ ذكره في ثنايا 
كأعمنت ، القصة حيث جاءت ردان قكيان صارخان في كجو المشركيف الذيف كفركا كعاندكا الرسكؿ 

 .(ّ)األثر في سير القصة كأحداثيا ظاىرة كحدانية ال

                                                           

 .َِٓ-َُٓ/ٖ -محمد سيد طنطاكم  -التفسير الكسيط انظر:  (ُ)
 .ْٔٓ/ٓ -محي الديف دركيش  -إعراب القرآف كبيانو انظر:  (ِ)
 .ِِٔٔ/ْ -سيد قطب  -انظر: في ظبلؿ القرآف  (ّ)



 

-ْٕ- 

 

 المقطع الثالث

 (31-07المناسبة بين الفواصل وآياتيا )من آية 
 دعوة النبي محمد 

تََحًدا]قكلو تعالى:  ِْ ـْ ُدوِِٕف ُم ـْ ََتَِد ِم ََِِمتِِف َوَف َُ َل فِ ـْ ـَِتِٚب َربَِّؽ ََل ُمَبدِّ َْٔؽ ِم *  َواْتُؾ َمٚ ُأوِحَل إَِف

ََْْٔٚك َظْْ  ُد َظ ًْ ُف َوََل َت َٓ ِقِّ ُيِريُدوَن َوْج ًَ َداِة َواف ٌَ ْؿ بِٚف ُ ـَ َيْدُظقَن َرَبَّ َسَؽ َمَع افَِّذي ٍْ َٕ َِٔٚة َواْصِزْ  َٜ احَل ْؿ ُتِريُد ِزيَْ ُٓ

َٚن َأْمُرهُ  ـَ َبَع َهَقاُه َو ٚ َواتَّ َٕ ِر ـْ ـْ ِذ َبُف َظ ِْ َْٚ َؿ ِْ ٍَ ـْ َأْؽ َٔٚ َوََل ُتىِْع َم ْٕ ـْ  * ُؾُرًضٚ افدُّ ِم ْٗ ُٔ ِْ ـْ َصَٚء َؾ َّ ْؿ َؾ ُُ ـْ َربِّ َوُؿِؾ احَلؼُّ ِم

ُٚثقا ٌَ ٌُِٔثقا ُي ٚ َوإِْن َيْسَت َٓ اِدُؿ ًٚرا َأَحَٚط َِبِْؿ رُسَ َٕ ٚ فِِيَّٚدَِِغ  َٕ ٚ َأْظتَْد َّٕ ْر إِ ٍُ ُْ َٔ ِْ ـْ َصَٚء َؾ ِؾ َيْنِقي افُقُجقَه  َوَم ْٓ ُٚد ـَ بََِمٍء 

اُب َوَشَٚءْت  َ ٚ بِْئَس افؼَّ ًَ ٍَ ًَل  * ُمْرَت َّ ـَ َظ ـْ َأْحَس ُِٕؤُع َأْجَر َم ٚ ََل  َّٕ ِٚت إِ ٚحِلَ ُِقا افهَّ ِّ ـَ َآَمُْقا َوَظ  * إِنَّ افَِّذي

بَُس  ِْ ٍٛ َوَي ـْ َذَه ـْ َأَشِٚوَر ِم ٚ ِم َٓ ْقَن ؾِٔ َِّ ُؿ األََّْنَُٚر َُيَ ِٓ تِ ـْ َُتْ ِري ِم ُت َظْدٍن ََتْ ْؿ َجَّْٚ ًَٔٚبٚ ُخ ُأوَفئَِؽ ََلُ
ـْ قَن ثِ ا ِم َْضً

 ٚ ًَ ٍَ ْٝ ُمْرَت َؿ افثََّقاُب َوَحُسَْ ًْ
ٚ َظَذ األََرائِِؽ ِٕ َٓ ٍق ُمتَُِّئَِغ ؾِٔ  .{42-11:}الؽفف[ ُشُْْدٍس َوإِْشَتْزَ

كىي  ،كما اشتممت عميو مف العبر كالعظات ،قصص أىؿ الكيؼ بعد أف ذكر اهلل 
كأرسمكا إلى  ،كأمانتو رفتيـ بمحمد كأغفمكا مع ،بمثابة صفعة لزعماء قريش الذيف عطمكا عقكليـ

ر بٌ صى بتف يي  يجيء المقطع الثالث ليكجو النبي  ،في دعكتو ليتحققكا مف صدؽ محمد  ءييكد
 ،ف طمب منو التخمي عف تمؾ الفئة المؤمنةممكأف يعمف البراءة  ،نفسو مع الفئة المؤمنة الضعيفة

تـ التتكد عمى أف طريؽ الدعكة إلى اهلل كي ،لتتضح الحقائؽ ءكيتضمف المقطع أيضان ضرب المثؿ
 ، كسنقؼ عمى ثبلث مسائؿ مع ىذا المقطع، كذلؾ فيما يمي:محفكفة بالمحف كالفتف

تََحًدا]قكلو تعالى:  أواًل: ِْ ـْ ُدوِِٕف ُم ـْ ََتَِد ِم ََِِمتِِف َوَف َُ َل فِ ـْ ـَِتِٚب َربَِّؽ ََل ُمَبدِّ *  َواْتُؾ َمٚ ُأوِحَل إَِفَْٔؽ ِم

ْؿ تُ َواْصِزْ  ُٓ ََْْٔٚك َظْْ ُد َظ ًْ ُف َوََل َت َٓ ِقِّ ُيِريُدوَن َوْج ًَ َداِة َواف ٌَ ْؿ بِٚف ُ ـَ َيْدُظقَن َرَبَّ َسَؽ َمَع افَِّذي ٍْ َٕ َِٔٚة   َٜ احَل ِريُد ِزيَْ

َٚن َأْمُرُه ُؾُرضً  ـَ بََع َهَقاُه َو ٚ َواتَّ َٕ ِر ـْ ـْ ِذ َبُف َظ ِْ َْٚ َؿ ِْ ٍَ ـْ َأْؽ َٔٚ َوََل ُتىِْع َم ْٕ  .{11-11:}الؽفف[ ٚافدُّ

 التفسير اإلجمالي:
فبل  ،كيتتبع ما فيو ،بتف يقرأ القرآف  ان في ىذه اآلية الكريمة نبيو محمد يخاطب المكلى 

 فٍ حمد مع مى يا مكاحبس نفسؾ  ،كلف تجد مف دكف اهلل مفران كال ممجتن إف لـ تتبع القرآف ،مغير لمقرآف
 فٍ كال تتركيـ طمعان في ىداية مى  ،يرجكف رحمة اهلل ،المسمميفيدعػػكف ربيػػـ طرفػػي النيار مف فقراء 

 .(ُ)أغفمنا قمكبيـ مف أشراؼ كأعياف قريش 
                                                           

 .ُّٗ/ّ -البغكم حاشية  –انظر: تفسير البغكم  (ُ)



 

-ْٖ- 

 

َٚن َأْمُرُه ُؾُرًضٚ] تحميل الفاصمة: ـَ َبَع َهَقاُه َو ٚ َواتَّ َٕ ِر ـْ ـْ ِذ َبُف َظ ِْ َْٚ َؿ ِْ ٍَ ـْ َأْؽ  :[َوََل ُتىِْع َم

 (مف)ك ،كالفاعؿ مستتر ،مجزكـ بيا (تطع)ك ،ناىية (ال)ك ،"الكاك عاطفة عمى ما تقدـ
 (اتبع ىكاه)ك ،متعمقاف بتغفمنا (عف ذكرنا)ك ،مفعكؿ بو (قمبو)ك ،صمة (أغفمنا)كجممة  ،مفعكؿ بو

 .(ُ)" فعؿ ماضي ناقص كأمره اسـ ثاف مرفكع (كاف)ك ،فعؿ كفاعؿ مستتر كمفعكؿ بو

 مناسبة الفاصمة:
  كبفقراء المسمميف ناسب أف يذكر المكلى لما ذكر اهلل تعالى المستيزئيف بديف اهلل

َٚن ]مصير أكلئؾ المتكبريف فجاءت الفاصمة الكريمة  ـَ َبَع َهَقاُه َو ٚ َواتَّ َٕ ِر ـْ ـْ ِذ َبُف َظ ِْ َْٚ َؿ ِْ ٍَ ـْ َأْؽ َوََل ُتىِْع َم

 ،األتباع ليقكدكا بيا ءلتؤكد أف الدعكات ال تقكـ عمى مف يعتنقكنيا ءمتمكنة في مكقعيا [َأْمُرُه ُؾُرًضٚ
باع، إنما تقـك شترل منيـ كتي ليحققكا بيا األطماع ليتجركا بيا في سكؽ الدعكات تي  ءكمف يعتنقكنيا

 .(ِ)كترجكا رضاه  ،الدعكات بيذه القمكب المخمصة هلل ال تبتغي جاىان كال متاعان، إنما تبتغي كجيو

ـْ َصٚ]قكلو تعالى:  ثانيًا: َّ ْؿ َؾ ُُ ـْ َربِّ ٚ أَ َوُؿِؾ احَلؼُّ ِم َّٕ ْر إِ ٍُ ُْ َٔ ِْ ـْ َصَٚء َؾ ـْ َوَم ِم ْٗ ُٔ ِْ ًٚراَء َؾ َٕ ٚ فِِيَّٚدَِِغ  َٕ َأَحَٚط  ْظَتْد

 ًَ ٍَ اُب َوَشَٚءْت ُمْرَت َ ِؾ َيْنِقي افُقُجقَه بِئَْس افؼَّ ْٓ ُٚد ـَ ُٚثقا بََِمٍء  ٌَ ُٔثقا ُي ٌِ ٚ َوإِْن َيْسَت َٓ اِدُؿ  . {12}الؽفف:[ َِٚبِْؿ رُسَ

 التفسير اإلجمالي:
كمفاده: قؿ أييا النبي ىذا الذم جئتكـ بو مف ربكـ كىك القرآف، ىك  كجيو لمنبي ىذا ت

كىك النظاـ األصمح لمحياة، فمف شاء آمف بو، كمف شاء كفر بو،  ،كال شؾ ،الحؽ الذم ال مرية فيو
 ،فإنا في غنى عنكـ، كمف عمؿ صالحان فمنفسو، كمف أساء فعمييا، ثـ يحاسبكـ ربكـ عمى أعمالكـ

ًٚرا]ىذا تيديد ككعيد صريح لقكلو تعالى: كفي  َٕ َٕٚ فِِيَّٚدَِِغ  ٚ َأْظَتْد َّٕ لمكافريف باهلل  أم إنا ىيتنا [إِ
ف  ،الذم أحاط بيـ سكرىا مف كؿ جانب ،كرسكلو ككتابو نار جينـ حتى ال يجدكا مخمصان منيا، كاا

أك كالدـ  ،عكر الزيتيغاثكا بماء ك ،يطمب ىؤالء الظالمكف إغاثة مف ماء كمدد إلطفاء عطشيـ
كالقيح يشكم كجكىيـ مف شدة حره بئس الشراب شرابيـ، فيك ال يزيؿ عطشان، بؿ يزيد فييا، كساءت 

 .(ّ)جينـ متكتن كمكضعان لبلنتفاع 

 
                                                           

 .َٖٓ/ٓ -محي الديف دركيش  -إعراب القرآف الكريـ انظر  (ُ)
 .ِِٖٔ/ْ -سيد قطب  -نظر: في ظبلؿ القرآف ا (ِ)
 .َُِْ/ِ -الزحيمي  -انظر: التفسير الكسيط   (ّ)
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ٚ] تحميل الفاصمة: ًَ ٍَ اُب َوَشَٚءْت ُمْرَت َ  : [بِْئَس افؼَّ

ت لتشنيع ذلؾ الماء كجاء ،ال محؿ ليا مف اإلعراب استئنافية (بئس الشراب)جممة 
كىي أيضان  ،كجممػػػة )ساءت مرتفقان( ال محؿ ليا معطكفة عمى جممة بئس الشراب ،المشركب

 .(ُ)إلنشاء ذـ النار كما فييا 
 مناسبة الفاصمة:

ٚ]جاءت الفاصمة الكريمة  ًَ ٍَ اُب َوَشَٚءْت ُمْرَت َ كما قبمو  يمناسبة لمسياؽ القرآن [بِْئَس افؼَّ
ٚ]ف اهلل تعالى مصير أكلئؾ الغافميف ناسبيـ قكلو تعالى أف بيٌ  فبعد ،مف اآليات ًَ ٍَ  [َوَشَٚءْت ُمْرَت

طبلؽ ذلؾ  ،كالتي فييا مف التيكـ كالسخرية، ألف المرتفؽ ككما نعمـ مكاف لبلستراحة كاالستجماـ كاا
 عمى النار مف باب االستيزاء كالتيكـ بتكلئؾ المتكبريف.

ًَل إنَّ افذي]قكلو تعالى:  ثالثًا: َّ ـَ َظ ـْ أحس ُٕؤُع َأجَر َم ٚ َل  َّٕ ٚحلِٚت إِ ِقا افهَّ ِّ ْؿ ـَ آمْقا وَظ ُأوَفئَِؽ ََلُ

ًَٔٚبٚ ُخَْضً 
َبُسقَن ثِ ِْ ٍٛ َوَي ـْ َذَه ـْ َأَشِٚوَر ِم ٚ ِم َٓ ْقَن ؾِٔ َِّ ُؿ األََّْنَُٚر َُيَ ِٓ تِ ـْ َُتْ ِري ِم ُت َظْدٍن ََتْ ـْ ُشُْْدٍس َجَّْٚ ا ِم

ٍق ُمتَُِّئِ  ٚ َوإِْشَتْزَ ًَ ٍَ ْٝ ُمْرَت َؿ افثََّقاُب َوَحُسَْ ًْ
ٚ َظَذ األََرائِِؽ ِٕ َٓ  . {42}الؽفف:[ َغ ؾِٔ

 التفسير اإلجمالي:
لممؤمنيف الصابريف  هذكر ما أعدبقابمو  ،ما أعد لمكافريف مف ىكاف كعذاب لما ذكر اهلل 

لتي عبر عنيا كا ،كأم ثكاب أعظـ مف جنات عدف التي تجرم األنيار مف تحتيا ،مف ثكاب عظيـ
تجرم مف تحت غرفيـ  ،كألف كؿ بقعة منيا تصمح أف تككف جنة ،القرآف بمفظ الجمع لسعتيا

مكف في ألكاف مف الحرير فكىـ را ،كقصكرىـ أنيار الجنة كيحمكف في الجنة بتساكر مف الذىب
لؾ الجزاء كمتكئكف في الجنة عمى السرر الذىبية المزينة بالثياب كالنكر، نعـ ذ ،الرقيؽ كالغميظ

 .(ِ)كحسنت الجنة منزالن كمقامان ليـ  ،لممتقيف المحسنيف

 كىي مكممة بالدرر كالياقكت عمييا الحجاؿ". ،قاؿ ابف عباس: "األرائؾ األسرة مف الذىب

ٚ ] تحميل الفاصمة: ًَ ٍَ ْٝ ُمْرَت َؿ افثََّقاُب َوَحُسَْ ًْ
ِٕ]: 

 ،عطؼ عمى نعـ (كحسنت)،  فاعؿ (كالثكاب) ،)نعـ( فعؿ ماضي جامد مف أفعاؿ المدح 
 تمييز. (كمرتفقان )

                                                           

 .ُٕٕ/ُٓ -محمكد عبد الرحيـ صافي  -انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف  (ُ)
 .ُٓ/ِ -الصابكني  –صفكة التفاسير  - ّٔٗ/َُ -القرطبي  –انظر: الجامع ألحكاـ القرآف  (ِ)



 

-َٓ- 

 

كمخصكص فعؿ المدح محذكؼ لداللة ما  ،استئناؼ مدح (نعـ الثكابابف عاشكر: ) قاؿ
كىك كحسنت  ،كالتقدير: نعـ الثكاب الجنات المكصكفة، كعطؼ عميو فعؿ إنشاء ثافو  ،تقدـ عميو

 .(ُ)بلن عمميما" ألف حسف كساء مستعمبلف استعماؿ )نعـ( ك)بئس( معم ءمرتفقان 

 مناسبة الفاصمة:
كىي جنات  ،اآليات الكريمة عف الجنة كما أعده اهلل لممتقيف مف أجر عظيـ تحدثتلما 

كفييا األنيار التي تجرم مف تحت  ،كال خطر عمى قمب بشر ،كال أذف سمعت ،ما ال عيف رأتفييا 
َؿ ا]ناسب أف تككف الفاصمة  ،كفييا الحمي كالحرير ،القصكر ًْ

ِٕ ٚ ًَ ٍَ ْٝ ُمْرَت حيث  [فثََّقاُب َوَحُسَْ
عف  الذم يعيشكف فيو عكضان  ،بينت الفاصمة عاقبة أصحاب جبب الصكؼ مف الثكاب كالنعيـ

 كعف المجالس المغطاة بالرمؿ كالحجارة. ، بب الصكؼعف جك  ،األكباؿ كالقيكد

 
 

                                                           

 .ُّْ/ٔ -ير التحرير كالتنك  (ُ)
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 المقطع الرابع
 (00-30المناسبة بين الفواصل وآياتيا )من اآلية 

 احب الجنتينقصة ص
ٚ بَِْْخٍؾ ]قكلو تعالى:  َُُْٚهَ ٍْ ٍَ ـْ َأْظٍَْٚب َوَح ٚ َجََّْتْغِ ِم َْٚ أِلََحِدُِهَ ِْ ًَ ْغِ َج َِ ْؿ َمَثًَل َرُج ْب ََلُ َواْْضِ

ََم َزْرًظٚ ُٓ َْٚ َبَْْٔ ِْ ًَ ٚ ِخ  * َوَج َٕ ْر ًْٔئٚ َوَؾجَّ ْ َتْيِِْؿ ِمُْْف َص ٚ َوََل َٓ َِ ـُ ْٝ ُأ َتٚ اجَلََّْتْغِ َآَت ِْ ََم ََّنًَراـِ َٚل  * ََلََلُ ََ ٌر َؾ َّ َٚن َفُف َث ـَ َو

ًرا ٍَ َٕ َثُر ِمَْْؽ َمًَٚل َوَأَظزُّ  ـْ ٚ َأ َٕ ِٚوُرُه َأ ُـّ َأْن َتبَِٔد َهِذِه  * فَِهِٚحبِِف َوُهَق َُيَ ِسِف َؿَٚل َمٚ َأُط ٍْ ٌ فَِْ َوَدَخَؾ َجَّْتَُف َوُهَق َطَِٚل

ًٜ *  َأَبًدا َّ
َٜ َؿٚئِ َٚظ ُـّ افسَّ ًبٚ َوَمٚ َأُط َِ ََ ٚ ُمْْ َٓ ا ِمْْ ـْ ُرِدْدُت إَِػ َرِبِّ أَلَِجَدنَّ َخْرً

َؿَٚل َفُف َصِٚحُبُف َوُهَق َُيَِٚوُرُه  * َوَفئِ

اَك َرُجًَل  ٍٜ ُثؿَّ َشقَّ ٍَ ْى ُٕ ـْ  ـْ ُتَراٍب ُثؿَّ ِم َؽ ِم ََ َِ ْرَت بِٚفَِّذي َخ ٍَ ـَ ُك بَِرِبِّ أَ  * َأ  * َحًداَفَُِّْٚ ُهَق اهللُ َرِبِّ َوََل ُأُْشِ

ٚ َأَؿؾَّ ِمَْْؽ َمًَٚل وَ  َٕ َة إَِلَّ بِٚهللِ إِْن َتَرِن َأ َٝ َمٚ َصَٚء اهللُ ََل ُؿقَّ ِْ َٝ َجََّْتَؽ ُؿ ِْ تَِغِ  * َوَفًداَوَفْقََل إِْذ َدَخ ْٗ ًََسك َرِبِّ َأْن ُي َؾ

ََمِء َؾُتْهبَِح  ـَ افسَّ ٚ ِم ًٕ ٚ ُحْسَبٚ َٓ ْٔ َِ ـْ َجَّْتَِؽ َوُيْرِشَؾ َظ ا ِم ٚ َخْرً ًَ ًًِٔدا َزَف ـْ َتْستَىَِٔع  * َص َِ َأْو ُيْهبَِح َمُٚؤَهٚ َؽْقًرا َؾ

ًبٚ َِ قُل َيٚ*  َفُف َض َُ ٚ َوَي َٓ ٌٜ َظَذ ُظُروِص ٚ َوِهَل َخِٚوَي َٓ َؼ ؾِٔ ٍَ ْٕ ِْٔف َظَذ َمٚ َأ ٍَّ ـَ  ُٛ ِِّ ََ َْٖصَبَح ُي ِرِه َؾ َّ َْٔتِْل ََلْ  َوُأِحَٔط بَِث َف

ْك بَِرِبِّ َأَحًدا اوَ  * ُأُْشِ َٚن ُمَْْتِكً ـَ ـْ ُدوِن اهللِ َوَمٚ  ُف ِم َٕ و ٌٜ َيُْْكُ ـْ َفُف ؾَِئ ُُ ْ َت ُٜ هللِ احَلؼِّ ُهَق َخْرٌ  * ََل ُهَْٚفَِؽ افَقََلَي

ًبٚ َْ  .{33-41:}الؽفف[ َثَقاًبٚ َوَخْرٌ ُظ

بعد أف أمر اهلل تعالى نبيو بتال يستجيب لمطالب المشركيف المتكبريف بطرد الفقراء مف  
منيف، كحثو عمى مجالسة أصحابو الفقراء، أتبع ذلؾ بذكر مثؿ لمغني الكافر، كالفقير الشاكر، المؤ 

أف الماؿ ليس سبيؿ االفتخار،  إذ إف الكفار افتخركا بتمكاليـ عمى فقراء المسمميف، فبيف المكلى 
بح فقيران، كأف المفاخرة يجب أف تككف بطاعة اهلل، كالتقرب منو، فالماؿ قد يزكؿ عف الغني، فيص

 كالفقير قد يصبح غنيان بإذف اهلل.

 كسنقؼ مف خبلؿ ىذا المقطع عمى أربع قضايا عمى النحك التالي: 

َْٚ ]قكلو تعالى:  أواًل: ِْ ًَ ٚ بَِْْخٍؾ َوَج َُُْٚهَ ٍْ ٍَ ـْ َأْظٍَْٚب َوَح ٚ َجََّْتْغِ ِم َْٚ أِلََحِدُِهَ ِْ ًَ ْغِ َج َِ ْؿ َمثًََل َرُج ْب ََلُ َواْْضِ

 ُٓ َْْٔ ََم ََّنًَرا * ََم َزْرًظَٚب ٚ ِخََلََلُ َٕ ْر ًْٔئٚ َوَؾجَّ ٚ َوََلْ َتيِِْْؿ ِمُْْف َص َٓ َِ ـُ ْٝ ُأ تَٚ اجَلََّْتْغِ َآَت ِْ  .{44-41:}الؽفف[ ـِ

 التفسير اإلجمالي:
 ضرب اهلل تعالى مثبلن لممشركيف ممف افتخركا بتمكاليـ كأحسابيـ الذيف طمبكا مف محمد 

محاطيف  ،رجميف جعؿ اهلل ألحدىما بستانيف مف أعنابف، مثميـ مثؿ الفقراء مف المؤمنيطرد 
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كالغرض مف  ،كالثاني مكحد باهلل، ان ككاف أحدىما كافران مغتر  ،كفي كسطيما الزركع المثمرة ،بنخيؿ
ىذا المثؿ العبرة كالعظة، فكاف مصير الكافر المغركر الدمار كاإلفبلس بجحكده النعـ، كظؿ المؤمف 

 .(ُ)فآتاه اهلل الخمكد في الجنة  ،عة اهلل بالرغـ مف معاناتو الشدائد كالمتاعبالفقير عمى طا

ََم ََّنًَرا] تحميل الفاصمة: ٚ ِخََلََلُ َٕ ْر  :[َوَؾجَّ

مفعكؿ بو، قاؿ الشككاني:  (نيران )ك ،ظرؼ متعمؽ بفجرنا (خبلليما)ك ،فعؿ كفاعؿ (فجرنا)
ليسقييما دائمان مف غير انقطاع،  ءلجنتيػػػف نيران أم أجرينػػػا كشققنا كسط ا ا،"كفجرنا خبلليما نير 

 .(ِ)كبالتخفيؼ عمى األصؿ"  ،كقرئ فجرنا بالتشديد لممبالغة

 مناسبة الفاصمة:
كلما كاف الشجر ربما أضر بدكامو  ،لما كاف الماء مف العناصر األساسية الستمرار الحياة

ٚ ِخََلَلَُ ]جاءت الفاصمة الكريمة  ،قمة السقي َٕ ْر ر بالفعؿ كعبٌ  ،غاية في الدقة في مكقعيا [ََم ََّنًَراَوَؾجَّ
عف  ، كيستغنى بولتدكـ طراكة األرض ءفجرنا كناية عف كثرة كغزارة الماء الذم تشعب كاألنيار

 .(ّ)المطر عند القحط 

َثُر مِ ]قكلو تعالى:  ثانيًا: ـْ ٚ َأ َٕ ِٚوُرُه َأ َٚل فَِهِٚحبِِف َوُهَق َُيَ ََ ٌر َؾ َّ َٚن فَُف َث ـَ ًراَو ٍَ َٕ َوَدَخَؾ َجَّْتَُف  * َْْؽ َمًَٚل َوَأَظزُّ 

ُـّ َأْن َتبَِٔد َهِذِه َأَبًدا ِسِف َؿَٚل َمٚ َأُط ٍْ ٚ *  َوُهَق َطَِٚلٌ فَِْ َٓ ا ِمْْ ـْ ُرِدْدُت إَِػ َرِبِّ أَلَِجَدنَّ َخْرً
ًٜ َوَفئِ َّ

َٜ َؿٚئِ َٚظ ُـّ افسَّ َوَمٚ َأُط

بًٚ َِ ََ  .{41-43:}الؽفف[ ُمْْ

 إلجمالي:التفسير ا
كقد مؤل نفسو  ،كىك يتعالى عمى صاحبو الفقير ،صاحب الجنتيف يصكر لنا المكلى 

كظف أف ىذه البساتيف المثمرة  ،كقد نسي أف يشكر اهلل عمى ما أعطاه ،البطر، كمؤل جنبو الغركر
نفسو بتنو ىكذا يقنع  ،كأنكر قياـ الساعة، كىبيا قامت فسيجد ىنالؾ الرعاية كاإليثار ،لف تيمؾ أبدان 

بد أف يككف محظكظان في اآلخرة، إنو الغركر الذم يمتمؾ ذكم  فبل ،مف أصحاب الجناف في الدنيا
 .(ْ)السمطاف كالمتاع 

                                                           

 .ُِٓ/ُٓ -د. كىبة الزحيمي  -انظر: التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج  (ُ)
 .ّٓٗ/ّ -فتح القدير  (ِ)
 .ْٕٔ/ْ -البقاعي  –انظر: نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر  (ّ)
 .َِِٕ/ْ -سيد قطب  -انظر: في ظبلؿ القرآف  (ْ)



 

-ّٓ- 

 

 

ًبٚ] تحميل الفاصمة: َِ ََ ٚ ُمْْ َٓ ا ِمْْ ـْ ُردِْدُت إَِػ َرِبِّ أَلَِجَدنَّ َخْرً
 :[َوَفئِ

فعؿ ماضي مبني لممجيكؿ في محؿ جـز  (إف رددت)ك ،كالبلـ مكطئة لمقسـ ،الكاك عاطفة(كلئف)
كجكاب الشرط محذكؼ دؿ  ،البلـ كاقعة في جكاب القسـ (ألجدف)ك ،كالتاء نائب فاعؿ ،فعؿ الشرط

عميو جكاب القسـ كما ىي القاعدة، عمى حد قكؿ صاحب الخبلصة: كاحذؼ لدل اجتماع شرط 
 (منقمبان )ك ،متعمقاف بخيران  (منيا)ك ،(ألجدف)مفعكؿ بو  (خيران )ك ،كقسـ جكاب ما أخرت فيك ممتـز

 .(ُ)أم مرجعان فيك مصدر"  ،تمييز
 مناسبة الفاصمة:

كلما كاف اإلنساف مجبكالن عمى غمبة الرجاء عميو، فإذا حصؿ لو مف دكاعي الغنى كطكؿ 
فمـ يزؿ  ،الراحة كبمكغ المتمكؿ كاالستدراج بالظفر ما يثبت أصكلو كيقكيو، اضمحؿ الخكؼ عنده

ًبٚ]فجاءت الفاصمة الكريمة  ،تى يككف عدمان يتضاءؿ ح َِ ََ ٚ ُمْْ َٓ ا ِمْْ ـْ ُرِدْدُت إَِػ َرِبِّ أَلَِجَدنَّ َخْرً
 [َوَفئِ

ىذا أف كىي تبيف  ،مؤدية غرضيا بقدر ال يؤديو غيرىا في مكانيا ،متمكنة في مكقعيا الشريؼ
ألجدف  ءبي في ىذه الدنيا الذم أحسف ،بتف يقكؿ لئف رددت إلى ربي ،الكافر ما أثمر لو الرجاء

فإنو لـ يعطني ىذه الجنة في الدنيا إال ليعطيني في اآلخرة أفضؿ منيا، إف  ،خيران مف ىذه الجنة
كيستدرجو  ،كنسي أف اهلل يممي لمظالـ ،حيث قصر النظر عمى الجزئيات ،ىذا لفي عداد البيائـ

 .(ِ)حتى إذا أخذه لـ يفمتو 

اَك َؿَٚل فَ ]قكلو تعالى:  ثالثًا: ٍٜ ُثؿَّ َشقَّ ٍَ ْى ُٕ ـْ  ـْ ُتَراٍب ُثؿَّ ِم َََؽ ِم َِ ْرَت بِٚفَِّذي َخ ٍَ ـَ ِٚوُرُه َأ ُف َصِٚحُبُف َوُهَق َُيَ

ُك بَِرِبِّ َأَحًدا * َرُجًَل  َة إَِلَّ  * َفَُِّْٚ ُهَق اهللُ َرِبِّ َوََل ُأُْشِ َٝ َمٚ َصَٚء اهللُ ََل ُؿقَّ ِْ َٝ َجََّْتَؽ ُؿ ِْ بِٚهللِ إِْن  َوَفْقََل إِْذ َدَخ

ٚ َأَؿؾَّ ِمَْْؽ َمًَٚل َوَوَفًدا َٕ ََمِء َؾُتْهبَِح  * َتَرِن َأ ـَ افسَّ ٚ ِم ًٕ ٚ ُحْسَبٚ َٓ ْٔ َِ ـْ َجَّْتَِؽ َوُيْرِشَؾ َظ ا ِم تَِغِ َخْرً ْٗ َسك َرِبِّ َأْن ُي ًَ َؾ

ٚ ًَ ًٔدا َزَف ًِ ًبٚ * َص َِ ـْ َتْستَىَِٔع َفُف َض َِ  .{32-41:}الؽفف [َأْو ُيْهبَِح َمُٚؤَهٚ َؽْقًرا َؾ

 التفسير اإلجمالي:
        ،ىكذا يتحرؾ اإليماف في نفس صاحبو فبل يعبت بزينة الحياة الدنيا مف الماؿ كالكلد

كلساف حالو قكلو تعالى:  ،ممذات الدنيا كشيكاتيا ـكال يجامؿ فييا أحدان، ىذه ىي عزة المؤمف أما
                                                           

 .ََٔ/ٓ -ديف دركيش محي ال -إعراب القرآف كبيانو  (ُ)
 .ْٖٔ/ْ -البقاعي  –انظر: نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر  (ِ)



 

-ْٓ- 

 

[َٚٔ ْٕ ََٔٚة افدُّ ثُِروَن احَل ْٗ ََكَواِلَ *  َبْؾ ُت أف  ، فيقكؿ لصاحبو المتكبر ال تنسى  {21-21}األعىل:[ ِخَرُة َخْرٌ َوَأْب
ثـ سٌكاؾ كعدلؾ ككممؾ  ،كأف خمؽ أصمؾ سبب خمقؾ، فكاف خمقو خمقان لؾ ،خمؽ أصمؾ مف تراب

صؿ مؤمف مكحد شاكر ألنعـ رغـ ذلؾ تكفر باهلل، لكني أنا عمى األ ،إنسانان ذكران بالغان مبمغ الرجاؿ
ىبل إذا أعجبتؾ جنتؾ حيف دخمتيا  ،ده ال شريؾ لو، ثـ يذٌكر صاحبو الجاحد بكجكد اهللكحاهلل 

فقد ثبت في  ،كاالعتراؼ بعجزؾ ،ليككف ذلؾ دليبلن عمى عبكديتؾ ءحمدت اهلل عمى ما أنعـ عميؾ
أال أدلك عمى كنز من كنوز الجنة؟ ال قاؿ لو: ) صحيح مسمـ عف أبي مكسى أف رسكؿ اهلل 

 عف أنس  ك يعمى، كقد جاء في الحديث المرفكع الذم أخرجو الحافظ أب(ُ) (قوة إال باهلل حول وال
ما أنعم اهلل عمى عبده نعمة من أىل أو مال أو ولد فيقول: ما شاء اهلل : ) قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل 

لكلد قائبلن ، ثـ يجيب صاحبو عف االفتخار بالماؿ كا(ِ) (ال قوة إال باهلل، فيرى فيو آفة دون الموت
فإني أتكقع انقبلب  ،لو إنؾ إذ تنظر إلٌي بتني أفقر منؾ في الماؿ، كأقؿ منؾ أكالدان في ىذه الدنيا

كأف يرسؿ عمى جنتؾ  ،مف جنتؾ ان الحاؿ في اآلخرة، كأرجك مف اهلل أف يعطيني في اآلخرة خير 
بح ماؤىا غائران في أك يص ،فيصبح كالصريـ ،فيسمبؾ نعمتو، كيخرب بستانؾ ،عذابان مف السماء

 .(ّ)األرض، فمف تتمكف مف إدراكو بعد غكره 

ًبٚ]تحميل الفاصمة:  َِ ـْ َتْستَىَِٔع َفُف َض َِ  :[َأْو ُيْهبَِح َمُٚؤَهٚ َؽْقًرا َؾ

فتككف أعدـ أرض لمماء بعد أف كانت أكجد أرض  ،أك يصبح ماؤىا غكران أم غائران ذاىبان 
أك كالتثنية كالجمع، كقيؿ  نثكيستكم فيو المذكر كالمؤ  ،لمماء، كالغكر مصدر كيضع مكضع االسـ

ماء  ة( ذكره النحاس، كقاؿ الكسائي:يصبح ماؤىا ذا غكر، فحذؼ المضاؼ، مثؿ )كسئؿ القري
الكاك، النضماـ غكر، كقد غار الماء يغكر غكران كغئكران، أم سفؿ في األرض، كيجكز اليمز 

أـ لـ ة فيو، كقاؿ أغارت عيف غلرأس، كغارت تغار لكغارت عينو تغكر غكران كغئكران، كقمت في ا
 تغارا.

 كغارت الشمس تغكر غياران أم غربت، قاؿ أبك ذؤيب:

ال طمكع الشمس ثـ غيا ىؿ الدىر إال ليمة كنيارىا  ىار كاا

                                                           

 ٔ-ُْص  –باب استحباب خفض الصكت بالذكر  –كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار  –صحيح مسمـ  (ُ)
 .(َِْٕح )

 الحديث. حكـ اإلماـ األلباني بضعؼ –( َُِِح ) – ُُ/ٓ –سمسمة األحاديث الضعيفة  (ِ)
 .ِٓٓ/ُٓ -الزحيمي  –التفسير المنير  - ِّٕ/ِ -الزمخشرم  –انظر: الكشاؼ  (ّ)



 

-ٓٓ- 

 

كقيؿ: فمف  ،ةمأم لف تستطيع رد الماء الغائر، كال تقدر عميو بحي ،فمف تستطيع لو طمبان 
 .(ُ)منو  تستطيع طمب غيره بدالن 

 مناسبة الفاصمة:
بًٚ]لقد جاءت الفاصمة الكريمة  َِ ـْ َتْسَتىَِٔع َفُف َض َِ لتظير التناسب  [َأْو ُيْهبَِح َمُٚؤَهٚ َؽْقًرا َؾ

كىك  غكر،كعبرت عف ذلؾ بال ،كتؤكد ذىاب الماء في باطف األرض ،الكبير مع السياؽ القرآني
ًبٚ]لذلؾ فرع عميو ك  ،ككصفو بالمصدر لممبالغة ،مصدر غار الماء َِ ـْ َتْستَىَِٔع َفُف َض َِ كجاء  [َؾ

كىذا جزاء كفراف  ،بحرؼ تككيد النفي زيادة في التحقيؽ ليذا الرجاء الصادر مصدر الدعاء
 .(ِ)النعيـ

ٌٜ َظَذ ] رابعًا: ٚ َوِهَل َخِٚوَي َٓ َؼ ؾِٔ ٍَ ْٕ ِْٔف َظَذ َمٚ َأ ٍَّ ـَ  ُٛ ِِّ ََ َْٖصبََح ُي ِرِه َؾ َّ َْٔتِْل ََلْ َوُأِحَٔط بَِث قُل َيٚ َف َُ ٚ َوَي َٓ ُظُروِص

ْك بَِرِبِّ َأَحًدا ا * ُأُْشِ َٚن ُمَْْتِكً ـَ ـْ ُدوِن اهللِ َوَمٚ  ُف ِم َٕ و ٌٜ َيُْْكُ ـْ َفُف ؾَِئ ُُ ْ َت ُٜ هللِ احَلؼِّ ُهَق َخْرٌ  * َوََل ُهَْٚفَِؽ افَقََلَي

ًبٚ َْ  .{33-31:}الؽفف[ َثَقاًبٚ َوَخْرٌ ُظ

 :التفسير اإلجمالي
فيا ىي جنتو التي  ،ككقع ما كقع لصاحبو المتغطرس ،لقد صدؽ حدس الرجؿ المؤمف

كىا ىك صاحبيا يقؼ عمى أطبلليا يندب  ،قد أحيط بيا كشمميا الببلء مف كؿ جانب ،يتفاخر بيا
    ،كلؾ أف تتخيمو كىك يقمب كفيو كناية عف الحسرة كالندـ عمى ما أنفؽ فييا مف ماؿ كجيد ،حظو

بؿ تظؿ ىكذا خاكية عمى عركشيا كناية     ،كال تستجيب لصراخو ،ال ترؽ لنحيبو ،ة أماموكىي ماثم
 عف ىبلكيا.

كىك شاخص بيف يدم اهلل  ،ـ كىذه الحسرة تساكم شيئان مف حسرتو كندمو غدان دكىؿ ىذا الن
ما كاف يفتخر أك كلد ك ،يناصره كيؤازره مف عشيرة ان فمـ يجد أحد ،قائبلن يا ليتني لـ أشرؾ بربي أحدان 

كلـ يمنعو أحد مف انتقاـ اهلل منو، فحينئذ يككف السمطاف كالممؾ كالنصرة كالحكـ هلل الكاحد  ،كيتباىى
 .(ّ)ىك خير جزاء كأفضؿ عاقبة ألكليائو المؤمنيف  القيار، كاهلل 

 
                                                           

 .َْٗ/َُ -القرطبي  -انظر: الجامع ألحكاـ القرآف  (ُ)
 .ِّٓ/ٔ -ابف عاشكر  -انظر: التحرير كالتنكير  (ِ)
 .ِّٔ/ٖ -د. عبد الكريـ الخطيب  -انظر: التفسير القرآني لمقرآف  (ّ)



 

-ٓٔ- 

 

َْ ] تحميل الفاصمة: ُٜ هللِ احَلؼِّ ُهَق َخْرٌ َثَقاًبٚ َوَخْرٌ ُظ  :[بًُٚهَْٚفَِؽ افَقََلَي

كىك متعمؽ بمحذكؼ خبر  ،اسـ إشارة في محؿ نصب عمى الظرفية المكانية (ىنالؾ)
صفة  (الحؽ)متعمقاف بما في معنى اسـ اإلشارة أك بمتعمقو ك (هلل)ك ،مبتدأ مؤخر (الكالية)مقدـ، ك

 ،تقرة هللكيجكز أف يتعمؽ اسـ اإلشارة بمعنى االستقرار في هلل، كالكالية مبتدأ كهلل خبره أم مس ،هلل
 (ثكابان )ك ،خبر (خير)ك ،مبتدأ (ىك)ك ،ألنيا مصدر بمعنى النصرة ءكيجكز أف يتعمؽ بالكالية نفسيا

 .(ُ)بمعنى عاقبة"  كعقبان  ،عطؼ عمى خير ثكابان  (عقبان  خيره )ك ،تمييز

 مناسبة الفاصمة:
ت جاء ،كما حؿ بجنتو الزاىرة بسبب غركره ،لما بيف اهلل مصير ذلؾ الرجؿ المتكبر

بًٚ]الفاصمة الكريمة  َْ ُٜ هللِ احَلؼِّ ُهَق َخْرٌ َثَقاًبٚ َوَخْرٌ ُظ لتككف بمثابة الرد عمى كؿ مف  [ُهَْٚفَِؽ افَقََلَي
كأما مف  ،فيك خاسر كال محالة ،كأعطى كالؤه لغير اهلل ،كآثرىا عمى اآلخرة ،ممكت الدنيا قمبو

فالكالية الحؽ ىي ما كانت هلل، حيث ال  كناصران! أعطى كالءه هلل فسيجد ىذا الكالء إلى جانبو مؤيدان 
 .(ِ)تخذؿ صاحبيا أبدان 

 

                                                           

 .َّٔ/ٓ -محي الديف دركيش  -القرآف كبيانو إعراب  (ُ)
 .ِٓٔ/ٖ -د. عبد الكريـ الخطيب  -انظر: التفسير القرآني لمقرآف  (ِ)



 

-ٕٓ- 

 

 المقطع الخامس
 (09-05المناسبة بين الفواصل وآياتيا )من اآلية 

 الحياة الدنيا واآلخرة
ََمِء َؾْٚخ ]قكلو تعالى:  ـَ افسَّ َزْفَُْٚه ِم ْٕ ََمٍء َأ ـَ  َٚٔ ْٕ َِٔٚة افدُّ ْؿ َمَثَؾ احَل ْب ََلُ َبُٚت األَْرِض َواْْضِ َٕ ََِط بِِف  َت

تَِدًرا َْ ٍء ُم ؾِّ ََشْ ـُ َٚن اهللُ َظَذ  ـَ َيُٚح َو َْٖصَبَح َهِنًَٔم َتْذُروُه افرِّ َُٔٚت  * َؾ
َٔٚ َوافَبٚؿِ ْٕ َٔٚةِ افدُّ ُٜ احَل اَدُٚل َوافَبُْقَن ِزيَْ

ُٚت َخْرٌ ِظَْْد َربَِّؽ َثَقاًبٚ َوَخْرٌ َأَمًَل  ٚحِلَ ِٚدْر َوَيْقَم ُٕ  * افهَّ ٌَ ُٕ ْؿ  َِ ُٚهْؿ َؾ َٕ ُ اجِلبََٚل َوَتَرى األَْرَض َبِٚرَزًة َوَحَؼْ َسرِّ

ْؿ َأَحًدا ُٓ ُُ  * ِمْْ َؾ َف ًَ ْج َٕ ـْ  ُتْؿ َأفَّ ّْ ٍة َبْؾ َزَظ َل َمرَّ ْؿ َأوَّ ـُ َْٚ َْ َِ ََم َخ ـَ  ٚ َٕ ق ُّ ْد ِجْئتُ ََ ٚ َف ًٍّ  ْؿ َمْقِظًداَوُظِرُضقا َظَذ َربَِّؽ َص

َرًة َوََل َوُوِضَع افَُِتُٚب  * ٌِ ِٚدُر َص ٌَ َتَْٚ َمِٚل َهَذا افَُِتِٚب ََل ُي َِ قُفقَن َيٚ َوْي َُ َّٚ ؾِِٔف َوَي َغ ِِم َِ ٍِ ى ادُْجِرِمَغ ُمْن  َؾَسَ

ا َوََل َيْيُِِؿ َربَُّؽ َأَحًدا ُِقا َحِْٚضً ِّ بَِرًة إَِلَّ َأْحَهَٚهٚ َوَوَجُدوا َمٚ َظ  . {32-31:}الؽفف[ ـَ

لذلؾ يجب أف  ،آلخرة كالتي فييا االستقرار كالخمكدلمحياة ايا دار ممر نعمـ أف الحياة الدن
أما االستعدادات لمحياة الدنيا فيجب أف تككف بسيطة  ،تككف االستعدادات لآلخرة كثيرة كمتنكعة

كأف يكثر مف  ،فعمى المؤمف أف يتخذ مف الدنيا جسران لآلخرة ،ألنيا زائمة كاآلخرة باقية ءكقميمة
 ب في نعيـ اآلخرة الخالد.كرغٌ  ،د القرآف الكريـ بالدنياتى ينجكا، لذا زىٌ الصالحات ح

 ىما:و وسنتناول من خالل ىذا المقطع مسألتين ىامتين 
َبُٚت األَْرضِ ]قكلو تعالى:  أواًل: َٕ َط بِِف  َِ ََمِء َؾْٚخَت ـَ افسَّ َزْفَُْٚه ِم ْٕ ََمٍء َأ ـَ  َٚٔ ْٕ َِٔٚة افدُّ ْؿ َمَثَؾ احَل ْب ََلُ َْٖصبََح  َواْْضِ َؾ

تَِدًرا َْ ٍء ُم ؾِّ ََشْ ـُ َٚن اهللُ َظَذ  ـَ َيُٚح َو ُٚت  * َهِنًَٔم َتْذُروُه افرِّ ٚحِلَ َُٔٚت افهَّ
َٔٚ َوافَبٚؿِ ْٕ َِٔٚة افدُّ ُٜ احَل اَدُٚل َوافَبُْقَن ِزيَْ

 .{31-31:}الؽفف[ َخْرٌ ِظَْْد َربَِّؽ َثَقاًبٚ َوَخْرٌ َأَمًَل 

 التفسير االجمالي:
أف يضرب مثبلن لحياة  مثبلن قصة صاحب الجنتيف، يتمر رسكلو  ضرب اهلل بعد أف 

طرد الضعفاء كالفقراء مف المؤمنيف، فقؿ ليـ يا محمد أف  والذيف طمبكا من ،ىؤالء المشركيف الفانية
لنبات فإنما مثىمييا مثؿ ىذا ا ،كال يستكبركا عمى غيرىـ كال يغتركا بدنياىـ ،ال يفتخركا بتمكاليـ الكثيرة

تفرقو الرياح ككتنو لـ  ،فما أف انقطع عنو المطر حتى أصبح يابسان  ،الذم حسف استكاؤه بالمطر
كالتي يفتخر بيا ىؤالء  ،كىي الماؿ كالكلد ،أعظـ زينة في الحياة الدنيا يكف، ثـ يبيف ربنا 

 .(ُ)كالباقي ىك العمؿ الصالح  ،تنيا فانية زائمةب ،المشرككف

                                                           

 .َّ/ُٖ -الطبرم  –انظر: جامع البياف في تتكيؿ القرآف  (ُ)
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ُٚت َخْرٌ ِظَْْد َربَِّؽ َثَقاًبٚ َوَخْرٌ َأَمًَل[]وَ تحميل الفاصمة:  ٚحِلَ َُٔٚت افهَّ
 :افَبٚؿِ

كالتفضيؿ  ،خبر الباقيات (خير)ك ،صفة (الصالحات)ك ،مبتدأ (الباقيات)ك ،الكاك استئنافية
أك ىك عمى بابو في زعـ الجاىميف كالمغركريف،  ،ألف زينة الدنيا ليس فييا خير ءليس عمى بابو

 .(ُ)ر ثكابان" عطؼ عمى خي (خيره أمبلن )ك ،تمييز (ثكابان )ك ،متعمقاف بمحذكؼ حاؿ (ؾعند رب)ك

كيقكؿ ابف عاشكر: "كالباقيات الصالحات صفتاف جرتا عمى مكصكؼ محذكؼ، أم 
األعماؿ الصالحات الباقيات، أم التي ال زكاؿ ليا، أم ال زكاؿ لخيرىا، كىك ثكابيا الخالد، فيي 

 .(ِ)الدنيا التي ىي غير باقية"  خيره مف زينة الحياة

 مناسبة الفاصمة:
كأف الماؿ كالبنيف زينة الحياة الدنيا  ،أف الدنيا سريعة االنقراض كالزكاؿسبحانو لما بيف اهلل 

جاءت لذا  ،في نظر كثير مف الناس، ككؿ ما كاف مف زينة الدنيا فيك سريع االنتياء كالفناء
ُٚت َخْرٌ ِظَْْد َربَِّؽ َثَقاًبٚ َوَخْرٌ َأَمًَل َوافَبٚؿَُِٔٚت ا]الفاصمة الكريمة  ٚحِلَ لتؤكد بتف أكلئؾ المؤمنيف  [فهَّ

كىي الذخر  ،الفقراء أفضؿ عند اهلل بما يقدمكنو مف أعماؿ صالحة، فيي زاد اآلخرة الدائـ الباقي
فيرجع  ،ثةيتبع الميت ثال ، كقد كرد في الحديث: )(ّ)كالكنز الذم يبقى مع صاحبو إلى دار القرار 

 .(ْ)(الصالح يتبعو أىمو ومالو وعممو، فيرجع األىل والمال، ويبقى العمل ،ويبقى معو واحد ،اثنان

ْؿ َأَحًدا]قكلو تعالى:  ثانيًا: ُٓ ِٚدْر ِمْْ ٌَ ُٕ ْؿ  َِ ُٚهْؿ َؾ َٕ ُ اجِلَبَٚل َوَتَرى األَْرَض َبِٚرَزًة َوَحَؼْ َُٕسرِّ َوُظِرُضقا  * َوَيْقَم 

ْؿ َمْقِظًدا َظَذ َربَِّؽ  ُُ َؾ َف ًَ ْج َٕ ـْ  ُتْؿ َأفَّ ّْ ةٍ َبْؾ َزَظ َل َمرَّ ْؿ َأوَّ ـُ َْٚ َْ َِ ََم َخ ـَ  ٚ َٕ ق ُّ ْد ِجْئُت ََ ٚ َف ًٍّ َوُوِضَع افَُِتُٚب َؾَسَى  * َص

ٌَِرةً  ِٚدُر َص ٌَ َتَْٚ َمِٚل َهَذا افَُِتِٚب ََل ُي َِ قفُقَن َيٚ َوْي َُ َّٚ ؾِِٔف َوَي َغ ِِم َِ ٍِ بَِرًة إَِلَّ َأْحَهَٚهٚ َوَوَجُدوا  اُدْجِرِمَغ ُمْن ـَ َوََل 

ا َوََل َييُِِْؿ َربَُّؽ َأَحًدا ُِقا َحِْٚضً ِّ  .{32-31:}الؽفف[ َمٚ َظ

 التفسير االجمالي:
حيث  ،تنقمنا اآليات بعد الحديث عف الدنيا كحقارتيا إلى الحديث عف أىكاؿ يـك القيامة

ليس فيا معمـ ألحد، فقد زاؿ كؿ ما  ،رض عاريةكتتبدل األ ،تتحرؾ الجباؿ الراسخة مف مكانيا

                                                           

 .ُٓٔ/ٓ -محي الديف دركيش  -إعراب القرآف كبيانو  (ُ)
 .ّّْ/ٔ -التحرير كالتنكير  (ِ)
 .ِٗٓ/ُٓ -د. كىبة الزحيمي  -فسير المنير انظر: الت (ّ)
 .(ُْٓٔح ) – ُِْٖص  –باب سكرات المكت  –كتاب الرقاؽ  –البخارم صحيح  (ْ)
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كيرتسـ اليكؿ عمى صفحاتيا  ،إنو مشيد عظيـ تشترؾ فيو الطبيعة ،عمييا مف جباؿ كأشجار كبنياف
 مشيد تتحرؾ فيو الجباؿ الراسخة فكيؼ بالقمكب!

تعرض العرض الشامؿ، لـ ثـ  ،حشر جميع الخبلئؽخفي أحدان، تي ىذه األرض التي ال تي 
 .مكعة مصفكفة كما خمقناىا أكؿ مرة، كميا محشكرة مجأحديتخمؼ 

لنرل الخزم كالذؿ عمى كجكه الذيف كذبكا  ،ثـ يتحكؿ السياؽ مف الكصؼ إلى الخطاب
زعمكا أف ذلؾ لف يككف، كبعد إحياء المشيد كاستحضاره بيذا االلتفات مف الكصؼ إلى الخطاب ك 

فإذا ىك شامؿ  ،ماميـ، كىـ يتممكنو كيراجعكنوكضع أؿ أعماليـ يي جً يعكد إلى كصؼ ما ىناؾ، فسً 
ٌٛ َظتٌِٔد ]ال يترؾ شاردة كال كاردة  ـْ َؿْقٍل إَِلَّ َفَدْيِف َرؿِٔ ُظ ِم ٍِ ِْ  . {21}ق:[ َمٚ َي

كىي قكلة المحسكر المغيظ الخائؼ المتكقع ألسكأ العكاقب، كقد ضبط  ،فيقكلكف يا كليتنا
 .(ُ)عادالن  كالقكا جزاءن  ،ما عممكا ككجدكا ،مكشكفان ال يممؾ تفمتان كال ىربان 

 :]َوََل َييُِِْؿ َربَُّؽ َأَحًدا[تحميل الفاصمة: 

كالجممة في  ،فعؿ كفاعؿ كمفعكؿ بو ،كيظمـ ربؾ أحدان  ،كال نافية ،الكاك حالية (ال يظمـ)ك
 .(ِ)محؿ نصب عمى الحاؿ" 

ا ما عممكا ككجدك )عطؼ عمى جممة  ،( ال يظمـ ربؾ أحدان )جممة ك يقكؿ ابف عاشكر: 
، لما أفيمتو الصمة مف أنيـ لـ يجدكا غير ما عممكا، أم لـ يحمؿ عمييـ شيء لـ يعممكه، ( حاضران 

كما أمركا  ،ـ قبؿ ذلؾ ما ليس ليـ أف يفعمكهيألف اهلل ال يظمـ أحدان فيؤاخذه بما لـ يقترفو، كقد حدد ل
 .(ّ)لمنبيات بعد ذلؾ ظمـ ليـ" بفعمو، كتكعدىـ ككعدىـ، فمـ يكف في مؤاخذتيـ بما عممكه مف ا

 مناسبة الفاصمة:
كأف التفاخر ليس  ،كشرؼ القيامة كدكاميا ،خساسة الدنيا كزكاليا بعد أف بيف اهلل 

ََٔتََْٚؾِس ]ىك العمؿ الصالح  يإنما ميداف التفاخر كالتنافس الحقيق ،باألمكاؿ كال باألكالد ِْ َوِِف َذفَِؽ َؾ

 . {11ني:}املط ػػ[ اُدَتَْٚؾُِسقنَ 

َيْقَم ]معالـ األرض امة، كما فييا مف أخطار كأىكاؿ، تغير ثـ بيف بعد ذلؾ أحكاؿ يكـ القي

ٚرِ  َّٓ ََ َقاُت َوَبَرُزوا هللِ افَقاِحِد اف َّ ُل األَْرُض َؽْرَ األَْرِض َوافسَّ جاءت الفاصمة الكريمة ف،  {31}إبراهقم:[ ُتَبدَّ
                                                           

 .ِِْٕ/ْ -سيد قطب  -انظر: في ظبلؿ القرآف  (ُ)
 .ُْٗ/َُ -محي الديف دركيش  -إعراب القرآف كبيانو  (ِ)
 .ّّٗ/ٔ -التحرير كالتنكير  (ّ)
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، لتؤك [َوََل َييُِِْؿ َربَُّؽ َأَحًدا] ا َيَرهُ ]د بتنو ال ظمـ اليـك ٍة َخْرً َٚل َذرَّ ََ ْؾ ِمْث َّ ًْ ـْ َي َّ َٚل  * َؾ ََ ْؾ ِمْث َّ ًْ ـْ َي َوَم

ا َيَرهُ  ٍة َُشًّ لزلة[ َذرَّ  .{1-1:}الز 

في الدنيا مثبت في كتابيـ  هما عممك  س األحكاـ الصادرة في حقيـ، يجدكفى الناىكذا يتمقٌ 
ظمـ ألحد مف الخمؽ، ألف العدؿ اإلليي المطمؽ شامؿ مف خير أك شر، كليس في حكـ اهلل أم 

 .(ُ) كالعقاب لكنيا الرحمة الشاممة ىي التي تغمب في النياية بلمثكا

احتجت الجنة كالنار ، عف أبي سعيد الخدرم قاؿ : قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ : "
، قاؿ :  اء الناس كمساكينيـفقالت النار : فٌي الجباركف كالمتكبركف ، كقالت الجنة : فٌي ضعف

نؾ النار أعذب بؾ مف أشاء ، كلكبلكما  فقضى بينيما ، إنؾ الجنة رحمتي أرحـ بؾ مف أشاء ، كاا
 .(ِ) عمٌي ممؤىا"

                                                           

 .ِْٔ/ُٓ -الزحيمي  –لمنير انظر: التفسير ا (ُ)
ص  –باب النار يدخميا الجباركف كالجنة يدخميا الضعفاء  –كتاب صفة القيامة كالجنة كالنار  –صحيح مسمـ  (ِ)

 .(.ِْٖٔح ) -َُْٖ
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 المقطع السادس

 (59-52المناسبة بين الفواصل وآياتيا )من اآلية 
 عاقبة أتباع إبميس

ِٜ اْش ]قكلو تعالى:  َُ ََلئِ َّ ِْ َْٚ فِ ِْ ـْ َأْمِر َوإِْذ ُؿ َسَؼ َظ ٍَ ِـّ َؾ ـَ اجِل َٚن ِم ـَ ُجُدوا ِِلََدَم َؾَسَجُدوا إَِلَّ إِْبَِِٔس 

ْؿ َظُدوٌّ بِئَْس فِِيَّٚدَِِغ َبَدًَل  ُُ ـْ ُدوِِن َوُهْؿ فَ ََٔٚء ِم
َتُف َأْوفِ يَّ ُف َوُذرِّ َٕ ِف َأَؾَتتَِّخُذو ََمَواِت  * َربِّ َِْؼ افسَّ ْدُِتُْؿ َخ َٓ َمٚ َأْص

َِِّغ َظُوًداَواألَْرِض وَ  ُٝ ُمتَِّخَذ اُدِو ْْ ـُ ْؿ َوَمٚ  ِٓ ِس ٍُ ْٕ َؼ َأ ِْ ُتْؿ  * ََل َخ ّْ ـَ َزَظ ٚئَِل افَِّذي ـَ ُٚدوا ُُشَ َٕ قُل  َُ َوَيْقَم َي

ٚ ًَ ْؿ َمْقبِ ُٓ َْْٔ َْٚ َب ِْ ًَ ْؿ َوَج ْؿ َيْسَتِجُٔبقا ََلُ َِ ُْؿ  * َؾَدَظْقُهْؿ َؾ َر َؾَيُّْقا َأَّنَّ ٚ َوَرَأى ادُْجِرُمقَن افَّْٚ َٓ قَهٚ َوََلْ ََيُِدوا َظْْ ًُ
ُمَقاؿِ

ًؾٚ ٍء َجَدًَل  * َمْكِ َثَر ََشْ ـْ َسُٚن َأ ْٕ َٚن اإِل ـَ ؾِّ َمَثٍؾ َو ـُ ـْ  ِس ِم ْرَآِن فَِِّْٚ َُ ْؾَْٚ ِِف َهَذا اف ْد ََصَّ ََ َس َأْن  * َوَف َوَمٚ َمََْع افَّْٚ

ْؿ إَِلَّ  ُ ُروا َرَبَّ ٍِ ٌْ ِمُْقا إِْذ َجَٚءُهُؿ اَُلَدى َوَيْستَ ْٗ َذاُب ُؿبًَُل ُي ًَ ُؿ اف ُٓ َٔ
ْٖتِ فَِغ َأْو َي ُٜ األَوَّ ْؿ ُشَّْ ُٓ َٔ

ْٖتِ ْرِشُؾ  *  َأْن َت ُٕ َوَمٚ 

 َ ُروا بِٚفَبٚضِِؾ فُِْٔدِحُوقا بِِف احَلؼَّ َواَّتَّ ٍَ ـَ ـَ  ِٚدُل افَِّذي ـَ َوَُيَ ـَ َوُمِْْذِري ي ِ ِذُروا ُهزُ اُدْرَشَِِغ إَِلَّ ُمَبؼِّ ْٕ  ًواُذوا َآَيِِٚت َوَمٚ ُأ

َْٚ َظَذ ؿُ  * ِْ ًَ ٚ َج َّٕ ْٝ َيَداُه إِ َم َِِٕسَ َمٚ َؿدَّ ٚ َو َٓ َْٖظَرَض َظْْ ِف َؾ َر بَِآَيِٚت َربِّ ِـّ ـْ ُذ َّ ُؿ ِِم َِ ـْ َأْط قُه َوِِف َوَم ُٓ ََ ٍْ ًٜ َأْن َي ُِقَِبِْؿ َأـَِّْ

َتُدوا إًِذا َأَبًد  ـْ َُّيْ َِ ْؿ إَِػ اَُلَدى َؾ ُٓ َسُبقا  * اَآَذاَِّنِْؿ َوْؿًرا َوإِْن َتْدُظ ـَ اِخُذُهْؿ بََِم  َٗ ِٜ فَْق ُي
َْحَ قُر ُذو افرَّ ٍُ ٌَ َوَربَُّؽ اف

ـْ ُدوِِٕف َمْقئًَِل  ـْ ََيُِدوا ِم ْؿ َمْقِظٌد َف َذاَب َبْؾ ََلُ ًَ ُؿ اف َؾ ََلُ جَّ ًَ َْٚ  * َف ِْ ًَ قا َوَج ُّ َِ َُْٚهْؿ َدَّٚ َط ُْ َِ َرى َأْه َُ َؽ اف ِْ َوتِ

ْؿ َمْقِظًدا ِٓ ُِِِ ْٓ  .{12-15:}الؽفف[ دَِ

الة أعداء اهلل، فالعاقؿ الذم اأكليا كأخطرىا قضية مك  ،ميمة عدة قضاياتناكؿ ىذا المقطع 
فيك يتممس الخبلص لنفسو يناصر كيكالي مف يحسف إليو كينعـ عميو بالنعـ الكثيرة، أما الجاىؿ 

متفضؿ عميو، الة المنعـ الايترؾ مك ك ، خادعو  قصير النظر يكالي أعداء اهلل مف الشياطيف عمى أمؿو 
ثـ تنتقؿ بنا اآليات لتصؼ لنا بياف القرآف كتميزه بالكاقعية  ،إنيا الحماقة كالطيش كنسياف المعركؼ

ألحد، كانضـ إلى ىذا  كضرب األمثاؿ القريبة لمذىف كالحس حتى ال يبقى عذره  ،كالجدية الحاسمة
ؾ القكيـ لمبشرية، كأخيران يصؼ اهلل كبياف السمك  ،البياف قياـ الرسؿ كاألنبياء بمياـ التبشير كاإلنذار

كيبيف بتنو ليس ىناؾ أظمـ ممف  ،تعالى الكفار المجادليف بالباطؿ بصفات مكجبة لمخزم كالخذالف
 أعرض عف آيات اهلل.

 وذلك كما يمي: ،وسنقف مع ىذا المقطع عمى ثالث مسائل



 

-ِٔ- 

 

ِٜ اْشُجُدوا ِِلَ ]قكلو تعالى:  أواًل: َُ ََلئِ َّ ِْ َْٚ فِ ِْ ِف َوإِْذ ُؿ ـْ َأْمِر َربِّ َسَؼ َظ ٍَ ِـّ َؾ ـَ اجِل َٚن ِم ـَ َدَم َؾَسَجُدوا إَِلَّ إِْبَِِٔس 

ْؿ َظُدوٌّ بِئَْس فِِيَّٚدَِِغ َبَدًَل  ُُ ـْ ُدوِِن َوُهْؿ فَ ََٔٚء ِم
َتُف َأْوفِ يَّ ُف َوُذرِّ َٕ ََمَواِت َواألَْرِض  * َأَؾَتتَِّخُذو َِْؼ افسَّ ْؿ َخ ْدُِتُ َٓ َمٚ َأْص

َِْؼ  َِِّغ َظُوًدا َوََل َخ ُٝ ُمتَِّخَذ ادُِو ْْ ـُ ْؿ َوَمٚ  ِٓ ِس ٍُ ْٕ َِْؿ  * َأ تُْؿ َؾَدَظْقُهْؿ َؾ ّْ ـَ َزَظ ٚئَِل افَِّذي ـَ ُٚدوا ُُشَ َٕ َُقُل  َوَيْقَم َي

ٚ ًَ ْؿ َمْقبِ ُٓ َْْٔ َْٚ َب ِْ ًَ ْؿ َوَج ًُق * َيْسَتِجُٔبقا ََلُ
ُْؿ ُمَقاؿِ َر َؾَيُّْقا َأَّنَّ ًؾَٚوَرَأى ادُْجِرُمقَن افَّْٚ ٚ َمْكِ َٓ ْ ََيُِدوا َظْْ [ َهٚ َوََل

 .{14-15:}الؽفف

 التفسير اإلجمالي: 
 ،لـ يمتثؿ ألمر اهلل ،فسجدكا طائعيف إال إبميس المعيف ،يتمر اهلل المبلئكة بالسجكد آلدـ

جب ممف يطيع إبميس كجنده في الكفر كالمعاصي عٍ يى  كتكبر كخرج عف حدكد ما أيمر بو، كاهلل 
ْؿ ]كقفو مف أبينا آدـ، كما ىك عاـز عميو بالنسبة لنا بعد أف عمـ م َدنَّ ََلُ ًُ َؿَٚل َؾبََِم َأْؽَقْيَتِْل أَلَْؿ

ٔؿَ  َِ اَضَؽ ادُْسَت كىك لكـ عدك منذ القدـ بئس البدؿ  ،مف دكف اهلل كليان  و، أفتتخذكن {21}األعراف:[ َِصَ
شيدت ىؤالء الشركاء الذيف أ فما ،لمظالميف الذيف يستبدلكف طاعة الشيطاف بدؿ طاعة الرحمف

ـ إبميس في شتف خمؽ السمكات كاألرض كخمؽ أنفسيـ، كما كنت متخذ المضميف كسكس لي
كيقكؿ ليؤالء المجرميف أيف شركائي الذيف  كالشياطيف عكنان في خمؽ شيء، ثـ ينادم المكلى 

حيقان، كلما رأل المجرمكف كجعمنا بينيـ مكانان س ،ال يممككف ألنفسيـ نفعان حتى ينفعككـ نيـأزعمتـ 
 .(ُ)كقد أحاطت بيـ مف كؿ جانب أيقنكا أنيا مصيرىـ  ،النار

ًؾٚ[تحميل الفاصمة:  ٚ َمْكِ َٓ ًُقَهٚ َوََلْ ََيُِدوا َظْْ
ُْؿ ُمَقاؿِ َر َؾَيُّْقا َأَّنَّ  :]َوَرَأى اُدْجِرُمقَن افَّْٚ

 ،كظنكا فعؿ كفاعؿ ،عاطفةالفاء  (فظنكا) ،فعؿ كفاعؿ كمفعكؿ بو ،(كرأل المجرمكف النار)
فتيقنكا أنيـ كاقعكف  ،أم تراءت ليـ مف مكاف بعيد ،ف كاسميا كخبرىا سدت مسد مفعكلي ظنكاأك 

الكاك  ، (كلـ يجدكا عنيا مصرفان )شؾ،  ألف ذلؾ الحيف ليس حيفي  ءكالظف ىنا معناه اليقيف ،فييا
ألنو اسـ مكاف أك  ءاف بمصرفامتعمقالجار كالمجركر كعنيا  ،كلـ يجدكا عطؼ عمى ظنكا ،عاطفة

 .(ِ)كمصرفان مفعكؿ بو"  ،بمعنى انصرافان  ميمي،زماف مشتؽ أك مصدر 
 مناسبة الفاصمة:

 ،استكباران عمى آدـسبحانو كرفضو الخضكع ألمر اهلل  ،مكقؼ إبميسسبحانو لما ذكر اهلل 
شرؼ منو في األصؿ فتنا أ ،قائبلن خمقتني مف نار ،مؽ مف طيف كافتخاران بتصمو كنسبوالذم خي 

                                                           

 .ُّّْ/ِ -الزحيمي  –انظر: التفسير الكسيط  (ُ)
 .ِّٔ/ٓ -محي الديف دركيش  -إعراب القرآف كبيانو  (ِ)



 

-ّٔ- 

 

ُْؿ ]جاءت الفاصمة الكريمة ف ،فكيؼ أسجد كأتكاضع لو ،كالنسب َر َؾَيُّْقا َأَّنَّ َوَرَأى اُدْجِرُمقَن افَّْٚ

ًؾٚ ٚ َمْكِ َٓ ْ ََيُِدوا َظْْ قَهٚ َوََل ًُ
كتؤكد أنو نفس مصير أكلئؾ الذيف  ،لتبيف مصير إبميس المتكبر [ُمَقاؿِ

عندما قالكا ، المشركيف عمى فقراء المسمميف أصحاب جبب الصكؼافتخركا بتنسابيـ كأمكاليـ مف 
 .(ُ)شريفة النساب األكيؼ نجمس مع ىؤالء الفقراء أصحاب األنساب النازلة مع أننا مف  لمنبي 
َسُٚن أَ ]قكلو تعالى:  ثانيًا: ْٕ َٚن اإِل ـَ ؾِّ َمَثٍؾ َو ـُ ـْ  ِس ِم ْرَآِن فَِِّْٚ َُ ْؾَْٚ ِِف َهَذا اف ْد ََصَّ ََ ٍء َجَدًَل َوَف َثَر ََشْ َوَمٚ  * ـْ

فِغَ  ُٜ األَوَّ ْؿ ُشَّْ ُٓ َٔ
ْٖتِ ْؿ إَِلَّ َأْن َت ُ ُروا َرَبَّ ٍِ ٌْ ِمُْقا إِْذ َجَٚءُهُؿ اَُلَدى َوَيْسَت ْٗ َس َأْن ُي َذاُب ُؿُبًَل َمََْع افَّْٚ ًَ ُؿ اف ُٓ َٔ

ْٖتِ  *  َأْو َي

ـَ َوُمِْْذرِ  ي ِ ْرِشُؾ اُدْرَشَِِغ إَِلَّ ُمَبؼِّ ُٕ ُذوا َآَيِِٚت َوَمٚ َوَمٚ  َ ُْٔدِحُوقا بِِف احَلؼَّ َواَّتَّ
ُروا بِٚفَبٚضِِؾ فِ ٍَ ـَ ـَ  ِٚدُل افَِّذي ـَ َوَُيَ ي

ِذُروا ُهُزًوا ْٕ  .{11-13:}الؽفف[ ُأ

 التفسير اإلجمالي:
كيكضح المعنى الخفي، لعميـ  ،ليقرب ليـ الصكرة ءيضرب اهلل األمثاؿ في القرآف لمناس

كما منع ىؤالء  ة،كف طريؽ الباطؿ، لكف اإلنساف أكثر عنادان كخصكميسمككف طريؽ الحؽ، كيترك
بيـ عمى ما فرطكا في ر كمف أف يستغفركا  ،المشركيف يا محمد مف اإليماف باهلل حيف جئتيـ باليدل

كتمؾ حاليـ لف يؤمنكا إال  ،ىـمنعيـ مف ذلؾ إال عنادىـ ككبرياؤ  ما ،جنب اهلل، كفي جنب رسؿ اهلل
، ان ال يبقي ليـ أثر ك  ،بلء، كيتخذىـ اهلل بما أخذ بو المكذبيف مف قبميـ، مف ىبلؾ مبيفأف يقع بيـ الب

بما  أك حيف يطمع عمييـ العذاب فيركنو عيانان، مقببلن عمييـ كما رأل فرعكف المكت مقببلن عميو فقاؿ
ْٝ بِِف َبُْق إِ ]: أخبر اهلل عنو ُف ََل إَِفَف إَِلَّ افَِّذي َآَمَْ َّٕ ُٝ َأ غَ َآَمْْ ِّ ـَ اُدْسِِ ٚ ِم َٕ ائَِٔؾ َوَأ  . {25}يوكس:[ رْسَ

كلينذركا بعذابو، فتمؾ ىي ميمة الرسؿ، كىذه  ،كما نرسؿ رسمنا إال ليبشركا بثكاب اهلل
كما تحمؿ إلييـ مف مبشرات كمنذرات، لكف الذيف كفركا  ،كظيفتيـ في أقكاميـ، يبمغكنيـ رسالة ربيـ

يس بيف أيدييـ إال الباطؿ يرمكف بو في كجو الحؽ يريدكف أف يكاجيكف رسميـ بالمراء كالجدؿ، كل
حتج بيا عمييـ، ككتابو الذم أنزؿ إلييـ، كالنذر التي أنذرىـ بيا ييزمكه، كاتخذكا الحجج التي اي 

ْٔفِ ]كسخرية كقكليـ:  ،العقاب كالعذاب استيزاء َِ َل ُُتَْذ َظ ِٓ ٚ َؾ َٓ َتَتَب ـْ فَِغ ا َرًة  َوَؿُٚفقا َأَشٚضُِر األَوَّ ُْ ُب

ـَ ]، كقكليـ:  {1}الػرقان:[ َوَأِصًَٔل  َٝ ِم ْْ ـُ ٚ إِْن  َٕ ُد ًِ ْٖتَِْٚ بََِم َت َثْرَت ِجَداَفَْٚ َؾ ـْ َٖ ُٕقُح َؿْد َجَٚدْفتََْٚ َؾ َؿُٚفقا َيٚ 

ِٚدؿِغَ   .(ِ)  {41}هود:[ افهَّ

                                                           

 .ُِٕ/ُٓ -الزحيمي  –ر المنير انظر: التفسي (ُ)
 .ّٕٔ/ٖ -د. عبد الكريـ الخطيب  -انظر: التفسير القرآني لمقرآف  (ِ)



 

-ْٔ- 

 

ِذُروا ُهُزًوا[تحميل الفاصمة:  ْٕ ُذوا َآَيِِٚت َوَمٚ ُأ َ  :]َواَّتَّ

)اتخذكا( فعؿ كفاعؿ، )آياتي( مفعكؿ بو، كالياء ضمير متصؿ في محؿ جر  الكاك عاطفة،
فعؿ كفاعؿ،  (أنذركا)اسـ مكصكؿ مبني عمى السككف، ك (ما)كما( الكاك عاطفة، ك)باإلضافة، 

 .(ُ) حاؿ منصكب بالفتحة (ىزكا)ك

ا ، فإنيـ ما قصدك ( يجادؿ)، عطؼ عمى جممة ك( اتخذكا آياتي)كجممة يقكؿ ابف عاشكر: 
كاتخاذ آيات اإلنذار ىزؤا عند سماعيا، كما  ،كلكف أرادكا إدحاض الحؽ ،مف المجادلة االىتداء

كما )يفعمكف عند سماع آيات اإلخبار بالبعث، كعند سماع آيات الكعيد كاإلنذار بالعذاب، كعطؼ 
ـ، ألنو أبمغ في الداللة عمى كفرىـ كحماقة عقكلي ءعمى اآليات، عطؼ خاص عمى عاـ (أنذركا

ؤا( بضـ الزام، كقرأ حمزة )ىزٍ   .(ِ)ءا( بسككف الزام" كقرأ الجميكر )ىزي

 مناسبة الفاصمة:
ِذُروا ُهُزًوا]لقد جاءت الفاصمة الكريمة  ْٕ ُذوا َآَيِِٚت َوَمٚ ُأ َ في غاية الحبؾ كجماؿ  [َواَّتَّ
ريخ،     ف عمى مر التاحيث أظيرت طبيعة أكلئؾ المشركي ،التناسب مع مكضكع اآليات الكريمة

ُْْتْؿ ]نذركا بو مادة لسخريتيـ كىـ يتخذكف آيات اهلل، كما يي  ـُ            ُؿْؾ َأبِٚهللِ َوَآَيٚتِِف َوَرُشقفِِف 

ِزُئقنَ  ْٓ ىك ، إذان االستيزاء بمف يحممكف ىذه الرسالة ىك استيزاء بيا، ألف المقصكد  {11}التوبة:[ َتْسَت
 .الرسالةالطعف في 

َْٚ َظَذ ]: قكلو تعالى ثالثًا: ِْ ًَ ٚ َج َّٕ ْٝ َيَداُه إِ َم َِِٕسَ َمٚ َؿدَّ ٚ َو َٓ َْٖظَرَض َظْْ ِف َؾ َر بَِآَيِٚت َربِّ ِـّ ـْ ُذ َّ ُؿ ِِم َِ ـْ َأْط َوَم

َتُدوا إًِذا َأبَ  ـْ َُّيْ َِ ْؿ إَِػ اَُلَدى َؾ ُٓ قُه َوِِف َآَذاَِّنِْؿ َوْؿًرا َوإِْن َتْدُظ ُٓ ََ ٍْ ًٜ َأْن َي ُِقَِبِْؿ َأـَِّْ ِٜ  * ًداُؿ َْحَ قُر ُذو افرَّ ٍُ ٌَ َوَربَُّؽ اف

ـْ ُدوِِٕف َمْقئًَِل  ـْ ََيُِدوا ِم ْؿ َمْقِظٌد َف َذاَب َبْؾ ََلُ ًَ ُؿ اف َؾ ََلُ ًَجَّ َسُبقا َف ـَ اِخُذُهْؿ بََِم  َٗ َُْٚهْؿ  * َفْق ُي ُْ َِ َرى َأْه َُ َِْؽ اف َوتِ

ْؿ َمْقِظًدا ِٓ ُِِِ ْٓ َ
َْٚ دِ ِْ ًَ قا َوَج ُّ َِ  .{12-11:}الؽفف[ َدَّٚ َط

 التفسير االجمالي:
ا بيا، كرفضكا اإليماف بيا، مع كضكح الحجج ك بعد أف كذب الكافركف بآيات اهلل كاستيزؤ 

كنسي ما قدـ مف الكفر كالمعصية، كال  ،بتنو ال أحد أظمـ ممف أعرض عف آيات اهلل يبيف ربنا 
 ،مف األعماؿ الباطمةيشاىد اآليات، ثـ يعرض عنيا، كيتناسى ما قدـ  فٍ مف كيفر مى  مـ أعظـي ظي 

                                                           

 .َْٔ/ٔ –بيجت عبد الكاحد صالح  –انظر: اإلعراب المفصؿ لكتاب اهلل المرتؿ  (ُ)
 .ّّٓ/ٔ -التحرير كالتنكير  (ِ)



 

-ٔٓ- 

 

ف دعكتيـ كعمى رأسيا الكفر باهلل، لذلؾ جعمنا عمى قمكبيـ غشاكة، لئبل يا  يفيمكا ىذا القرآف، كاا
حمد إلى الحؽ كاليداية فمف يستجيبكا لؾ، كلف ييتدكا بيدل القرآف، ميما قدمت ليـ مف األدلة م

ارىـ عمى الكفر كالعصياف، لقكلو كالبراىيف، كذلؾ لفقدىـ االستعداد لقبكؿ اإليماف، نتيجة إصر 
ِسُبقنَ ]تعالى:  ُْ ُٕقا َي ٚ ـَ ُِقَِبِْؿ َمٚ  َلَّ َبْؾ َراَن َظَذ ُؿ الفرصة ليـ  ، كرغـ ذلؾ فقد ترؾ  {23}املط ػػني:[ ـَ

ليتكبكا، فمـ يعجؿ ليـ العذاب رحمة منو، فاهلل ذك رحمة كاسعة، كلك يؤاخذ الناس بما اقترفكا مف 
َسُبقا َمٚ َتَرَك َظَذ ]ـ العذاب في الدنيا، يقكؿ تعالى: ؿ ليالسيئات، لعجٌ  ـَ َس بََِم  اِخُذ اهللُ افَّْٚ َٗ َوَفْق ُي

 ٍٜ ـْ َدابَّ ِرَهٚ ِم ْٓ ما في الدنيا،  ، لكف اهلل  {31}فاصر:[ َط جعؿ لمعذاب مكعدان حدده، إما يكـ القيامة، كاا
مؾ القرل مف األمـ السابقة، بسبب كفرىـ كلف تجد عنو ممجت كال منجى، فاهلل يميؿ كال ييمؿ، فقد أى

 .(ُ)كعنادىـ، في مدة معمكمة ال تزيد كال تنقص 

ْؿ َمْقِظًدا[تحميل الفاصمة:  ِٓ ُِِِ ْٓ َ
َْٚ دِ ِْ ًَ  :]َوَج

مفعكؿ بو،  (مكعدان )حاؿ، أك متعمقاف بمكعدان، ك (لميمكيـ)فعؿ كفاعؿ، ك (جعمنا)ك
زمان، أك مضاؼ إلى المفعكؿ إف كاف كميمكيـ مصدر ميمي مضاؼ إلى الفاعؿ إف كاف ال

 .(ِ)متعديان"

 مناسبة الفاصمة:
بكثرة  كأتبعو ،لما ذكر اهلل تعالى الجكاب عمى شبيات الذيف افتخركا عمى فقراء المسمميف

كأعرضكا عف  ،ر فييا، كمع ذلؾ ال يترؾ ىؤالء الكفار المجادلة الباطمةاألمثاؿ في القرآف لمف تدب
جاءت ف ،كاستيزؤا بو كبصحابتو الكراـ ،كسخركا مف نبييـ ،بكا بالقرآفككذٌ  ،ياككفركا ب ،آيات اهلل

ْؿ َمْقِظًدا] الفاصمة الكريمة ِٓ ُِِِ ْٓ َ
َْٚ دِ ِْ ًَ  ان لتؤكد أف اهلل يممي لمظالـ كال ييممو، كأف ىناؾ مكعد [َوَج

 كال ينقص ألكلئؾ المكذبيف. ،ال يزيد ان،محدد ان مخصص

                                                           

 .ِِٖ/ُٓ -الزحيمي  –انظر: التفسير المنير  (ُ)
 .ِٔٔ/ٓ -محي الديف دركيش  -قرآف كبيانو إعراب ال (ِ)
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 المقطع السابع
 (80-62ين الفواصل وآياتيا )من اآلية المناسبة ب

 السالم اقصة موسى والخضر عمييم
ًبٚ]قاؿ تعالى:  َُ ـِ َأْو َأْمِِضَ ُح َع افَبْحَرْي َّ َغ ََمْ ُِ َتُٚه ََل َأْبَرُح َحتَّك َأْب ٍَ ٚ  * َوإِْذ َؿَٚل ُمقَشك فِ ٌَ َِ َمَّ َب َِ َؾ

َذ َشبِٔ َ ََم َؾَّٚتَّ َٔٚ ُحقَِتُ ِس َٕ ََم  ِٓ ِ ْْٔ َع َب َّ ًبََٚمْ ُف ِِف افبَْحِر رَسَ َِ  *  َٕٚ ِر ٍَ ـْ َش َْٔٚ ِم َِ ْد َف ََ ٚ َف َٕ َتُٚه َآتَِْٚ َؽَداَء ٍَ َمَّ َجَٚوَزا َؿَٚل فِ َِ َؾ

ََٕهبًٚ ـُ  * َهَذا  ْٔىَُٚن َأْن َأْذ َسُِٕٚٔف إَِلَّ افنَّ ْٕ ُٝ احُلقَت َوَمٚ َأ ِسٔ َٕ ْخَرِة َؾِِ٘نِّ  َٝ إِْذ َأَوْيَْٚ إَِػ افهَّ َذ رَ َؿَٚل َأَرَأْي َ ُه َواَّتَّ

ُف ِِف افبَْحِر َظَجبًٚ َِ ٚ َؿَهًهٚ * َشبِٔ ا َظَذ َآَثِٚرُِهَ ْبِغ َؾْٚرَتدَّ َٕ  َّْٚ ـُ ًٜ  * َؿَٚل َذفَِؽ َمٚ  َُْْٔٚه َرَْحَ ٚ َآَت َٕ ـْ ِظَبِٚد َؾَقَجَدا َظْبًدا ِم

ًَم  ِْ ٚ ِظ َّٕ ـْ َفُد َُْٚه ِم ّْ َِّ ٚ َوَظ َٕ ـْ ِظِْْد َٝ ُرْصًداَؿَٚل َفُف ُمقَشك َهْؾ َأتَّ  * ِم ّْ ِِّ َّٚ ُظ ـِ ِِم َّ ِِّ ًَ َؽ َظَذ َأْن ُت ًُ ـْ  * بِ ََّٕؽ َف َؿَٚل إِ

ا ًَِل َصْزً ا * َتْسَتىَِٔع َم َْٔػ َتْهِزُ َظَذ َمٚ ََلْ ُُتِْط بِِف ُخْزً ـَ َؿَٚل َشتَِجُدِِن إِْن َصَٚء اهللُ َصٚبًِرا َوََل َأْظِِص فََؽ  * َو

تَ  * َأْمًرا ًْ بَ ًراَؿَٚل َؾِِ٘ن اتَّ ـْ ٍء َحتَّك ُأْحِدَث فََؽ ِمُْْف ِذ ـْ ََشْ َْٖفِْل َظ ِٜ  * ِْل َؾََل َتْس َْٔ ٍِ
ٚ َحتَّك إَِذا َرـِبَٚ ِِف افسَّ ََ َِ ْٕىَ َؾٚ

ْٔئًٚ إِْمًرا َٝ َص ْد ِجْئ ََ ٚ َف َٓ َِ ِرَق َأْه ٌْ ٚ فِتُ َٓ ٚ َؿَٚل َأَخَرْؿَت َٓ ًِلَ  * َخَرَؿ ـْ َتْسَتىَِٔع َم ََّٕؽ َف ْ َأُؿْؾ إِ ا َؿَٚل َأََل َؿَٚل ََل  * َصْزً

ا ـْ َأْمِري ُظَْسً ِْل ِم َْ ُٝ َوََل ُتْرِه ِسٔ َٕ اِخْذِِن بََِم  َٗ ًٜ  * ُت َّٔ
ًسٚ َزـِ ٍْ َٕ  َٝ ِْ ُف َؿَٚل َأَؿَت َِ تَ ََ َٔٚ ُؽََلًمٚ َؾ

َِ ٚ َحتَّك إَِذا َف ََ َِ ْٕىَ َؾٚ

ًرا ُْ ُٕ ْٔئًٚ  َٝ َص ْد ِجْئ ََ ٍس َف ٍْ َٕ ْرِ  ٌَ َّٕ  * بِ ْ َأُؿْؾ فََؽ إِ اَؿَٚل َأََل ًَِل َصْزً ـْ َتْسَتىَِٔع َم ٍء  * َؽ َف ـْ ََشْ َْٖفُتَؽ َظ َؿَٚل إِْن َش

ـْ َفُدِنِّ ُظْذًرا َٝ ِم ٌْ َِ َدَهٚ َؾََل ُتَهِٚحْبِْل َؿْد َب ًْ ََٖبْقا َأْن  * َب ٚ َؾ َٓ َِ ََم َأْه ًَ ٍٜ اْشَتىْ َٔٚ َأْهَؾ َؿْرَي ٚ َحتَّك إَِذا َأَت ََ َِ َى ْٕ َؾٚ

ٚ َؾَقَجَدا ؾِٔ قُُهَ ٍُ ِّٔ ِْٔف َأْجًراُيَو َِ ْذَت َظ َ َٝ ََلَّتَّ ََٖؿَٚمُف َؿَٚل فَْق ِصْئ ََضَّ َؾ ٚ ِجَداًرا ُيِريُد َأْن َيْْ َؿَٚل َهَذا ؾَِراُق َبِْْٔل  * َٓ

ا ِْٔف َصْزً َِ ْ َتْسَتىِْع َظ ِْٖويِؾ َمٚ ََل بُِّئَؽ بَِت َٕ ُٖ َِْْٔؽ َش ُِقنَ  * َوَب َّ ًْ ْٝ دََِسٚـَِغ َي َٕ ٚ َُ ُٜ َؾ َْٔ ٍِ
ٚ افسَّ ََٖرْدُت َأْن  َأمَّ ِِف افَبْحِر َؾ

ٍٜ َؽْهًبٚ َْٔ ٍِ ؾَّ َش ـُ َٚن َوَراَءُهْؿ َمٌِِؽ َيُْٖخُذ  ـَ ٚ َو َٓ ََم  * َأِظَٔب ُٓ ََ ِمَْْغِ َؾَخِنَْٔٚ َأْن ُيْرِه ْٗ َٚن َأَبَقاُه ُم َُ ََلُم َؾ ٌُ ٚ اف َوَأمَّ

ًرا ٍْ ـُ ٚ َو ًٕ َٚٔ ٌْ ا  * ُض ََم َخْرً ُ ََم َرَبُّ ٚ َأْن ُيبِْدََلُ َٕ ََٖرْد َٚؾ ًٚة َوَأْؿَرَب ُرَْحً ـَ ْغِ ِِف  * ِمُْْف َز َّ ََلَمْغِ َيتِٔ ٌُ َٚن فِ َُ ٚ اجِلَداُر َؾ َوَأمَّ

ٚ َوَيْستَ  ُُهَ ٚ َأُصدَّ ٌَ ُِ َؽ َأْن َيبْ ََٖراَد َربُّ ٚ َؾ ٚ َصٚحِلً َٚن َأُبقُُهَ ـَ ََم َو ٌْْز ََلُ ـَ َتُف  َٚن َُتْ ـَ ِٜ َو ـْ َربِّ اَدِديَْ ًٜ ِم ٚ َرَْحَ َْْزُُهَ ـَ َؽ ْخِرَجٚ 

 ْ ِْٖويُؾ َمٚ ََل ـْ َأْمِري َذفَِؽ َت تُُف َظ ِْ ًَ ا َوَمٚ َؾ ِْٔف َصْزً َِ   {.11-15: }الؽفف[. َتْسىِْع َظ

تجيء قصة مكسى مع الخضر عمييما السبلـ، لتعطينا دركسان في الصبر عند طمب العمـ، 
عطينا كفي مشركعية السفر مف أجؿ طمب العمـ، كاصطحاب مف ييستتنس بيـ عند الحاجة، كت

كمع كثرة  ،كميـ اهلل القصة كيفية تعمـ األكبر كاألعمـ مف األصغر، كاألقؿ منو درجة، فمكسى 
تدؿ عمى أف التكاضع خير مف العجب  ،عممو ييؤمر أف يصطحب الخضر في رحمة استطبلعية

 كالكبر.
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كقصة مكسى كالخضر عمييما السبلـ مرتبطة بالغرض األساسي لسكرة الكيؼ، كالتي 
كليتتكدكا حسب زعميـ مف  ،بتسئمة لتعجيز النبي  ان لمرد عمى الييكد الذيف زكدكا قريشجاءت 

كميـ  كتنبييان عمى أف النبي ال يمزمو أف يحيط بجميع القصص، فيذا مكسى  ،صدؽ محمد 
و إياىا، كلـ يقدح كاستعاف بالخضر كي يعمم ،كمف أعظـ أنبياء بني إسرائيؿ قد جيؿ بمسائؿ ،اهلل

كفضمو كككنو مف أكلي العـز مف الرسؿ، كسنتناكؿ مف خبلؿ ىذا  ،ي مكانة مكسى ذلؾ ف
 مسائؿ عمى النحك التالي.ست المقطع 

ًبٚ]قكلو تعالى:  أواًل: َُ ـِ َأْو َأْمِِضَ ُح َع افَبْحَرْي َّ َغ ََمْ ُِ َتُٚه ََل َأْبَرُح َحتَّك َأْب ٍَ عَ  * َوإِْذ َؿَٚل ُمقَشك فِ َّ ٚ ََمْ ٌَ َِ َمَّ َب َِ  َؾ

ًبٚ ُف ِِف افبَْحِر رَسَ َِ َذ َشبِٔ َ ََم َؾَّٚتَّ َٔٚ ُحقَِتُ ِس َٕ ََم  ِٓ ِ ْْٔ ََٕهبًٚ * َب ٚ َهَذا  َٕ ِر ٍَ ـْ َش َْٔٚ ِم َِ ْد فَ ََ ٚ َف َٕ َتُٚه َآتَِْٚ َؽَداَء ٍَ َمَّ َجَٚوَزا َؿَٚل فِ َِ  َؾ

ُٝ احُلقَت َومَ  * ِسٔ َٕ ْخَرِة َؾِِ٘نِّ  َٝ إِْذ َأَوْيَْٚ إَِػ افهَّ ُف ِِف افبَْحِر َؿَٚل َأَرَأْي َِ َذ َشبِٔ َ َرُه َواَّتَّ ـُ َْٔىُٚن َأْن َأْذ َْٕسُِٕٚٔف إَِلَّ افنَّ ٚ َأ

ٚ َؿَهًهٚ *  َظَجًبٚ ا َظَذ َآَثِٚرُِهَ ْبِغ َؾْٚرَتدَّ َٕ  َّْٚ ـُ  . {13-15:}الؽفف [َؿَٚل َذفَِؽ َمٚ 

 التفسير اإلجمالي:
يقكؿ:    مع رسكؿ اهلل بف كعب رضي اهلل عنيما، أنو س يٌ ركل البخارم كمسمـ عف أبي 

   عميو،  ئل أي الناس أعمم؟ فقال: أنا، فعتب اهلل إن موسى قام خطيبًا في بني إسرائيل فسُ )
  إذ لم يرد العمم إليو، فأوحى اهلل إليو أن لي عبدًا بمجمع البحرين، ىو أعمم منك، قال موسى: 

       فة( فحيثما فقدت الحوت يا رب فكيف لي بو؟ قال: تأخذ معك حوتًا فتجعمو في مكتل )ق
 .(ُ)( فيو ثمّ 

اذكر يا محمد حيث قاؿ مكسى لفتاه لف أقبؿ كال أزاؿ أسير إلى أف أبمغ المكاف الذم فيو 
مجمع البحريف، كلك كمفني ذلؾ السير زمنان طكيبلن فمما كصبل مجمع البحريف "مكاف لقاء العبد 

بحر، كغطاه الماء، حتى صار كالقنطرة عميو، الصالح" نسيا حكتيما، فاتخذ الحكت طريقو في ال
كعندما تجاكز مكسى كفتاه المكاف الذم نسيا فيو الحكت، كأصابيما ما يصيب المسافر مف النصب 
كالجكع، طمب مكسى مف فتاه أف يتتيو بالحكت الذم حمبله معيما، فقاؿ فتى مكسى لمكسى: أرأيت 

يف فإني نسيت الحكت، كما أنسانيو إال الشيطاف حيث مجمع البحر  ،إذا أكينا إلى الصخرة باألمس
 فقاؿ مكسى: ذلؾ ما كنا نطمب، فإف  ،و في البحر اتخاذان أثار عجب الناسػػػذ طريقػػػره، كاتخػػػػأف أذك

                                                           

     – ِٓٔص  –باب حديث الخضر مع مكسى عمييما السبلـ  –أحاديث األنبياء كتاب  –صحيح البخارم  (ُ)
 (.َُّْح )
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يقصاف أثرىما لئبل يخطئا  ،، فرجعا عمى الطريؽ الذم جاءا منياؾالرجؿ الذم نريده ىنا
 .(ُ)طريقيما

ٚ َؿَهًهَٚؾٚرْ ] تحميل الفاصمة: ا َظَذ َآَثِٚرُِهَ  : [َتدَّ

متعمقاف بمحذكؼ الجار كالمجركر  (عمى آثارىما)كارتدا فعؿ كفاعؿ، ك ،عاطفة (الفاء)
كيتبعاف  ،لفعؿ محذكؼ، أم يقصاف قصصان  مفعكؿ مطمؽ (قصصا)رجعا أدراجيما، ك أم ،حاؿ

 .(ِ)صينو" آثارىما اتباعان، كلؾ أف تجعميا حاالن، أم فارتدا عمى آثارىما مقت

 مناسبة الفاصمة:
، مارة التي يتعرؼ فييا إلى المكاف الذم يمتقي عنده الخضر لما تذكر مكسى األ

فالخضر ىناؾ عند صخرة، عند ممتقى البحريف، لكنيا صخكر كثيرة ال حصر ليا، تمتد عمى   
ا َؾٚ]طكؿ الساحؿ، تحتاج مسيرة أياـ، فتم الصخكر ىي؟ لذا جاءت الفاصمة الكريمة              ْرَتدَّ

ٚ َؿَهًهٚ بيذه الدقة في التعبير لكي يجد مكسى مبتغاه، كيصؿ إلى المكضع          [َظَذ َآَثِٚرُِهَ
 .(ّ)الذم يبحث عنو 

ٚ َؿَهًهٚ]يقكؿ البقاعي:  ا َظَذ َآَثِٚرُِهَ         "كىذا يدؿ عمى أف األرض كانت رمبلن  [َؾْٚرَتدَّ
 .(ْ)ال عبلمة فييا" 

ًَم ]قكلو تعالى:  ًا:ثاني ِْ ٚ ِظ َّٕ ـْ َفُد َُْٚه ِم ّْ َِّ ٚ َوَظ َٕ ـْ ِظِْْد ًٜ ِم َُْْٔٚه َرَْحَ ٚ َآَت َٕ ـْ ِظَبِٚد َؿَٚل َفُف ُمقَشك َهْؾ  * َؾَقَجَدا َظْبًدا ِم

َٝ ُرْصًدا ّْ ِِّ َّٚ ُظ ـِ ِِم َّ ِِّ ًَ َؽ َظَذ َأْن ُت ًُ بِ ا * َأتَّ ًَِل َصْزً ـْ َتْستَىَِٔع َم ََّٕؽ َف ْ ُُتِْط بِِف  * َؿَٚل إِ َْٔػ َتْهِزُ َظَذ َمٚ ََل ـَ َو

ا ٍء َحتَّك  * َؿَٚل َشتَِجُدِِن إِْن َصَٚء اهللُ َصٚبًِرا َوََل َأْظِِص فََؽ َأْمًرا * ُخْزً ـْ ََشْ َْٖفِْل َظ َتِْل َؾََل َتْس ًْ بَ َؿَٚل َؾِِ٘ن اتَّ

ًرا ـْ  . {15-11:}الؽفف[ ُأْحِدَث فََؽ ِمُْْف ِذ

 ي:التفسير اإلجمال

 مسجى، ككاف الصخرة حيث مجمع البحريف، كجدا الخضر  لما عاد مكسى كفتاه إلى
بترضؾ السبلـ؟! فقاؿ لو مكسى بكؿ تكاضع  ىبثكب أبيض، فسمـ عميو مكسى، فقاؿ الخضر: كأن  

                                                           

 .َُْ/ّ -الشككاني  –انظر: فتح القدير  (ُ)
 .ُّٔ/ٓ -محي الديف دركيش  -إعراب القرآف كبيانو  (ِ)
 .َٓٔ/ٖ -د. عبد الكريـ الخطيب  -آني لمقرآف انظر: التفسير القر  (ّ)
 .ُٕٕ/ْ -نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر  (ْ)



 

-ٔٗ- 

 

أسترشد بو في أمرم،  ،كلطؼ كأدب، ىؿ لي أف أصحبؾ كأرافقؾ لتعممني مما عممؾ اهلل شيئان 
ؿ: إنؾ لف تقدر عمى مصاحبتي، كلف تطيؽ ما تراه مني، كأؤكد لؾ أنؾ لف فتجابو الخضر قا

ال يسكغ لؾ السككت عمى  ،تصبر عمى شيء تراه مني، ىك في ظاىره باطؿ، كككنؾ صاحب شرع
منكر، فقاؿ لو مكسى: ستجدني بمشيئة اهلل صابران عمى ما أرل، كال أخالفؾ في شيء، فقاؿ 

بو  اإف سرت معي، فبل تستلني عف أمر يحدث، حتى أبدأؾ أنالخضر شارطان عمى مكسى بقكلو: 
 .(ُ)قبؿ أف تستلني 

ًرا] تحميل الفاصمة: ـْ ٍء َحتَّك ُأْحِدَث فََؽ ِمُْْف ِذ ـْ ََشْ َْٖفِْل َظ َتِْل َؾََل َتْس ًْ َب  :[َؿَٚل َؾِِ٘ن اتَّ
ف شرطية، كالفاء عاط، كالفاعؿ مستتر، ك فعؿ ماضو  (قاؿ)  ضو فعؿ ما (اتبعتني)فة، كاا

مضارع  (تستلني)كالجممة في محؿ جـز فعؿ الشرط، كالفاء رابطة، كال ناىية، ك ،كفاعؿ كمفعكؿ بو
كحتى حرؼ غاية  ، متعمقاف بتستلني (عف شيء)اء مفعكؿ بو، كيمجزـك ببل، كالنكف لمكقاية، كال

متعمقاف الجار كالمجركر  (لؾ)فعؿ مضارع منصكب بتف مضمرة بعد حتى، ك (أحدث)كجر، ك
 .(ِ)مفعكؿ بو  (كران ذً )حاؿ، كمتعمؽ ب (منو)حدث، كبت

 مناسبة الفاصمة:
أنو أحاط بكؿ شيء عممان، كأنو يؤتي عممو مف يشاء مف عباده، جاءت  بعد أف بيف اهلل 

ًرا]الفاصمة الكريمة  ـْ ٍء َحتَّك ُأْحِدَث فََؽ ِمُْْف ِذ ـْ ََشْ َْٖفِْل َظ َتِْل َؾََل َتْس ًْ َب ناسبة لمسياؽ م [َؿَٚل َؾِِ٘ن اتَّ
رغـ مكانتو كشرفو في قكمو، كذلؾ مف  كلتظير لنا تكاضع مكسى  ،القرآني كما قبمو مف اآليات

خبلؿ قبكلو شرط معممو، حرصان منو عمى طمب العمـ، كعمى الصبر عند طمب العمـ، كلتكضح 
بداية، ألف ذلؾ العبلقة بيف المتعمـ كالمعمـ، كأنو يجب عمى المتعمـ أف ال يعترض عمى معممو في ال

 قد يفقده الكثير مف عمـك أستاذه.
ًْٔئٚ إِ ]قكلو تعالى:  ثالثًا: َٝ َص ْد ِجْئ ََ ٚ َف َٓ َِ ِرَق َأْه ٌْ ٚ فِتُ َٓ ٚ َؿَٚل َأَخَرْؿتَ َٓ ِٜ َخَرَؿ َْٔ ٍِ

ٚ َحتَّك إَِذا َرـَِبٚ ِِف افسَّ ََ َِ ْٕىَ  ْمًراَؾٚ

ًَِل َص  * ـْ َتْستَىَِٔع َم ََّٕؽ َف ْ َأُؿْؾ إِ اَؿَٚل َأََل ا * ْزً ـْ َأْمِري ُظَْسً ِْل ِم َْ ُٝ َوََل ُتْرِه ِسٔ َٕ اِخْذِِن بََِم  َٗ [ َؿَٚل ََل ُت

 . {14-12:}الؽفف
 التفسير اإلجمالي:

لى      احؿ البحر لمبحث عف سفينة تقميـ إلما انطمؽ مكسى كالخضر يمشياف عمى س
ذا بسفينة يعرؼ أصحابيا الخضر ك ، فحيث يريدك  ، كبينما         فحممكىـ مف غير أجر اا

                                                           

 .ِْٗ/ُٓ -كىبة الزحيمي  -انظر: التفسير المنير  (ُ)
 .ِّٔ/ٓ -محي الديف دركيش  -انظر: إعراب القرآف كبيانو  (ِ)



 

-َٕ- 

 

السفينة تسير في عرض البحر، كاألمكاج تتبلطـ، إذا بالخضر يحدث خرقان في السفينة،           
 ثـ يكقعيا.

كاحتج عمى الخضر، فقاؿ لو الخضر: ألـ أقؿ لؾ قبؿ  ،ىذا الفعؿ فاستنكر مكسى 
ضر قائبلن:         ر عمى ما ترل مني مف أفعاؿ، فاعتذر مكسى لمخبنؾ لف تستطيع أف تصإقميؿ 

 .(ِ)، (ُ)(كانت األولى من موسى نسياناً : ) ال تؤاخذني فقد نسيت، قاؿ رسكؿ اهلل 
ا] تحميل الفاصمة: ـْ َأْمِري ُظَْسً ِْل ِم َْ ُٝ َوََل ُتْرِه ِسٔ َٕ اِخْذِِن بََِم  َٗ  :[َؿَٚل ََل ُت

ببل، كالنكف  كتؤاخذني فعؿ مضارع مجزكـ ،ال ناىية، كالفاعؿ مضمر، ك فعؿ ماضو  (قاؿ)
صفة لمكقاية، كالفاعؿ مستتر تقديره أنت، كالياء مفعكؿ بو، كمف أمرم حاؿ ألنو كاف في األصؿ 

 .(ّ)لترىقني  لعسران، كعسران مفعكؿ بو ثافو 
 مناسبة الفاصمة: 

لما قبؿ مكسى شرط الخضر عمييما السبلـ، كىك إف سرت معي فبل تفاتحني في شيء  
 فتبيف لؾ كجو صكابو. ، ذكرهحتى أبتدم ب ،أنكرتو عميٌ 

اِخْذِِن بََِم ]بالشرط المتفؽ عميو جاءت الفاصمة الكريمة:  كعندما أخؿ مكسى   َٗ َؿَٚل ََل ُت

ا ـْ َأْمِري ُظَْسً ِْل ِم َْ ُٝ َوََل ُتْرِه ِسٔ ت منيجية االعتذار حيف الخطت كالنسياف في ء لتثبٌ  {14}الؽفف:[ َٕ
طالب العمـ، فينا يستمـز االعتذار، رعاية ألدب المتعمـ مع  فما بالنا إف كاف المخطئ ،يرغحؽ ال
 .(ْ)العالـ 
ْٔئً ]قكلو تعالى:  رابعًا: َٝ َص ْد ِجْئ ََ ٍس َف ٍْ َٕ ْرِ  ٌَ ًٜ بِ َّٔ

ًسٚ َزـِ ٍْ َٕ  َٝ ِْ ُف َؿَٚل َأَؿَت َِ تَ ََ َٔٚ ُؽََلًمٚ َؾ َِ ٚ َحتَّك إَِذا َف ََ َِ ْٕىَ ٚ َؾٚ

ًرا ُْ ُٕ *  َّٕ اَؿَٚل َأََلْ َأُؿْؾ َفَؽ إِ ًَِل َصْزً ـْ َتْستَىَِٔع َم َٝ  * َؽ َف ٌْ َِ َدَهٚ َؾََل ُتَهِٚحْبِْل َؿْد َب ًْ ٍء َب ـْ ََشْ َْٖفُتَؽ َظ َؿَٚل إِْن َش

ـْ َفُدِنِّ ُظْذًرا  . {11-13:}الؽفف[ ِم

 التفسير اإلجمالي:
لما قبؿ الخضر عذر مكسى عمييما السبلـ، خرجا مف السفينة يمشياف عمى الساحؿ، 

غبلمان يمعب مع الغمماف، ككاف أحسنيـ كأنظفيـ، فتخذ الخضر برأسو مف أعبل  كأبصر الخضر

                                                           

 (.َِّٖح ) – ُِِٓص  - باب مف فضائؿ الخضر  –كتاب الفضائؿ  –صحيح البخارم  (ُ)
 .ُْْْ/ِ -د. كىبة الزحيمي  -انظر: التفسير الكسيط  (ِ)
 .ٖ/ٔ -محي الديف دركيش  -انظر: إعراب القرآف كبيانو  (ّ)
 .ُٖٕ/ُٓ –المراغي  –انظر: تفسير المراغي ( ْ)



 

-ُٕ- 

 

 قيؿ ذبحو بسكيف، كقيؿ ضرب رأسو بالجدار حتى قتمو، فذيعر مكسى ك فاقتمعو بيده، فقتمو، 
نكران عميو فعمتو، أقتمت نفسان زكية بغير نفس؟ فرد عميو الخضر معاتبان كمنكران:     كقاؿ لمخضر مي 

[ ْ اَأََل ًَِل َصْزً ـْ َتْسَتىَِٔع َم ََّٕؽ َف زيادة لزيادة المكافحة عمى  (لؾ)كجاءت   {11}الؽفف:[ َأُؿْؾ َفَؽ إِ
كقمة التثبت كالصبر لٌما تكرر منو االشمئزاز، فقاؿ لو مكسى، إف ستلتؾ بعد ىذه  ،رفض الكصية

 .(ُ) عذران مف قبمي المرة فتنت مرخص لؾ في ترؾ صحبتي، فقد كجدتى 
ـْ َفُدِنِّ ُظْذًرا] الفاصمة: تحميل َٝ ِم ٌْ َِ َدَهٚ َؾََل ُتَهِٚحْبِْل َؿْد َب ًْ ٍء َب ـْ ََشْ َْٖفُتَؽ َظ  :[َؿَٚل إِْن َش

، كالمسممكف عند شركطيـ، كأحؽ الشركط أف ييكفٌ  بو       ىيقكؿ القرطبي: "شرط كىك الـز
َٝ ]ـز لؤلنبياء، قكلو تعالى: ما التزمو األنبياء، كالتي  ٌْ َِ ـْ َفُدِنِّ ُظْذًرا َؿْد َب يدؿ عمى قياـ       [ِم

كيشبو أف تككف ىذه القصة  ـ الحجة مف المرة الثانية بالقطع،االعتذار بالمرة الكاحدة مطمقان، كقيا
 .(ِ)مـك ثبلثة، فتتممو" ألحكاـ التي ىي ثبلثة، كأياـ المثأيضان أصبلن لآلجاؿ في ا

الجار  (عف شيء)فعؿ الشرط، ك جممة فعمية في محؿ جـز (ستلت)شرطية، ك (إف)
بستلتؾ، كبعدىا ظرؼ متعمؽ بمحذكؼ صفة لشيء، كالفاء رابطة لجكاب  كالمجركر متعمقاف

ـْ َفُدِنِّ ُظْذًرا]الشرط، كال ناىية، كتصاحبني مجزكـ ببل، كالياء مفعكؿ بو:  َٝ ِم ٌْ َِ قد حرؼ  [َؿْد َب
مبني عمى السككف في محؿ جر،  ظرؼ (لدف)حرؼ جر، ك (مف)فعؿ كفاعؿ، ك (بمغت)ك ،تحقيؽ

 .(ّ)مفعكؿ بو"  (عذران )كالجار كالمجركر متعمقاف ببمغت، أك بمحذكؼ حاؿ، ك
 مناسبة الفاصمة: 

جاءت الفاصمة  ، لذااالتفاؽ الذم أبـر بينيما لممرة الثانية لما تكرر النسياف، كنقض مكسى 
ـْ َفُدِنِّ ُظْذًرا]الكريمة  َٝ ِم ٌْ َِ عمى مقاطعتو لمعممو، كفي  ء لتؤكد ندـ مكسى  {11}الؽفف:[ َؿْد َب

ؿ عمى ىذا درس لكؿ طالب عمـ أف يتحمى بالصبر كالحمـ، كأال يندفع لمقاطعة معممو حتى يتحصٌ 
 المزيد مف المعمكمات.

ََٖبْقا أَ ]قكلو تعالى:  خامسًا: ٚ َؾ َٓ َِ ََم َأْه ًَ ٍٜ اْشتَىْ َٔٚ َأْهَؾ َؿْرَي ٚ َحتَّك إَِذا َأَت ََ َِ َى ْٕ ٚ ِجَداًرا َؾٚ َٓ ٚ َؾَقَجَدا ؾِٔ قُُهَ ٍُ ِّٔ ْن ُيَو

ِْٔف َأْجًرا َِ ْذَت َظ َ َٝ ََلَّتَّ ََٖؿَٚمُف َؿَٚل َفْق ِصْئ ََضَّ َؾ ِْٖويِؾ َمٚ ََلْ  * ُيِريُد َأْن َيْْ بُِّئَؽ بَِت َٕ ُٖ َِْْٔؽ َش ِْْٔل َوَب َؿَٚل َهَذا ؾَِراُق َب

ا ِْٔف َصْزً َِ  . {11-11:}الؽفف[ َتْسَتىِْع َظ
                                                           

ير الكريـ ، تيسِٖٗ/ُٓ –الزحيمي  –، التفسير المنير ُّٖ/ٓ –ابف كثير  –انظر: تفسير القرآف العظيـ  (ُ)
 .ُْٖ/ُ –السعدم  –الرحمف في تفسير كبلـ المناف 

 .ِِ/ُُ -الجامع ألحكاـ القرآف  (ِ)
 .ُٗ/ٔ -محي الديف دركيش  -إعراب القرآف كبيانو  (ّ)



 

-ِٕ- 

 

 ر اإلجمالي:التفسي
كينطمؽ السياؽ فإذا نحف أماـ الحدث الثالث كاألخير، يتابع مكسى السير مع الرجؿ 

ذا بيما في قرية أىميا بخبلء ال يطعمكف جائعان، كال يستضيفكف  ،الصالح، كيتمكف الجكع منيما، كاا
مكسى  ضيفان، فكجد الرجؿ الصالح جداران آيؿ لمسقكط، فيـ بو كأقامو دكف مقابؿ؟! ىنا يشير

كيتـ جداران في قرية أىميا بخبلء،  ،بالتناقض في المكقؼ: ما الذم يدفع ىذا الرجؿ أف يجيد نفسو
كىما جائعاف، أفبل أقؿ مف أف يطمب عميو أجران نتكؿ منو، ككانت  ،رفضكا أف يقدمكا ليما الطعاـ

 .(ُ)ضر مجاؿ ىذه الحادثة ىي الفاصمة، فمـ يعد لمكسى عذر، كلـ يعد لمصحبة بينو كبيف الخ

ا] تحميل الفاصمة: ِْٔف َصْزً َِ ِْٖويِؾ َمٚ ََلْ َتْستَىِْع َظ بِّئَُؽ بَِت َٕ ُٖ  :[َش

الباء حرؼ  :( بتتكيؿ)فعؿ كفاعؿ مستتر كمفعكؿ بو،  (أنبئؾ)حرؼ استقباؿ، ك (السيف)
 (لـ)ؿ، كجر دخؿ عمى مضمكف المفعكليف الثاني كالثالث، كما اسـ مكصكؿ مضاؼ إلى تتكي

، كحرؼ ن متعمقاف  (عميو)مفعكؿ بو، ك (صبران )مضارع مجزكـ بمـ، ك (عتستط)في كقمب كجـز
 .(ِ)بصبران، أم ستنبئؾ سر ما فعمتو في األمكر الثبلثة" 

 مناسبة الفاصمة:

في األفعاؿ الثبلثة التي صدرت مف الخضر،  لما كاف االعتراض المتكالي مف مكسى 
قامة الجدار، كما بإمكاف الخضر أف يقكؿ لمكسى، ستخبرؾ  كىي خرؽ السفينة، كقتؿ الغبلـ، كاا

بتتكيؿ ما فعمت أك بتتكيؿ ما رأيت كنحكىما، لكف جاءت الفاصمة بيذه الصيغة كبيذه األلفاظ 
ا] ِْٔف َصْزً َِ ْ َتْسَتىِْع َظ ِْٖويِؾ َمٚ ََل بِّئَُؽ بَِت َٕ ُٖ حيف احتج  لتؤكد كلتبرز قكة شخصية مكسى  [َش

مكسى قد تتثر ببيئتو التي نشت فييا، فقد كاف العنفكاف كالحدة يسرم في كاعترض عمى الخضر، ف
جسده، كانعكس ذلؾ عمى تصرفاتو قبؿ النبكة، ففي حادثة انتصاره لئلسرائيمي كضربو القبطي 

ْغِ ]يظير جانب مف ىذه الحدة  َِ ٚ َرُج َٓ ٚ َؾَقَجَد ؾِٔ َٓ
ـْ َأْهِِ ٍٜ ِم َِ ٍْ َٜ َظَذ ِحِغ َؽ ـْ  َوَدَخَؾ اَدِديَْ َتتََِلِن َهَذا ِم َْ َي

 َٙ ََ َزُه ُمقَشك َؾ ـَ ِه َؾَق ـْ َظُدوِّ تِِف َظَذ افَِّذي ِم ًَ ـْ ِصٔ َٚثُف افَِّذي ِم ٌَ ِه َؾْٚشَت ـْ َظُدوِّ تِِف َوَهَذا ِم ًَ ـْ  ِصٔ ِْٔف َؿَٚل َهَذا ِم َِ َظ

ُف َظُدوٌّ ُمِوؾٌّ ُمبِغٌ  َّٕ َْٔىِٚن إِ ِؾ افنَّ َّ تمحظ الشدة في تصرفاتو، فمما رجع  ، كبعد النبكة {21}الؼصص:[ َظ
لـ يتخذ حياليـ  ،ككجد أخاه ىاركف بيف ظيرانييـ ،إلى قكمو ككجدىـ يعكفكف عمى عبادة العجؿ

ٚ َؿَٚل بِْئَسََم ]إجراءن حاسمان، ألقى األلكاح كأخذ برأس أخيو  ًٍ َوَدَّٚ َرَجَع ُمقَشك إَِػ َؿْقِمِف َؽْوَبَٚن َأِش

                                                           

 .َِِٖ/ْ -سيد قطب  -انظر: في ظبلؿ القرآف  (ُ)
 .َُ/ٔ -محي الديف دركيش  -إعراب القرآف كبيانو  (ِ)



 

-ّٕ- 

 

ـْ بَ  قِِن ِم ُّ ُت ٍْ َِ ـَ ُأمَّ إِنَّ َخ ِْٔف َؿَٚل اْب ُه إَِف رُّ ََك األَْفَقاَح َوَأَخَذ بَِرْأِس َأِخِٔف ََيُ ْؿ َوَأْف ُُ ُتْؿ َأْمَر َربِّ ِْ ِدي َأَظِج ْقَم ًْ ََ  اف

ْقِم افيَّٚدِِغَ  ََ ِْل َمَع اف ِْ ًَ ْٝ ِِبَ األَْظَداَء َوََل ََتْ ِّ ِْل َؾََل ُتْن َٕ ق ُِ تُ َْ ُٚدوا َي ـَ قِِن َو ٍُ ًَ  . {215}األعراف:[ اْشَتْو

إنو يمثؿ النمكذج المخمص الذم تتخذه الحدة عند مجابية األحداث المخالفة لما يراه 
 .(ُ)الصكاب كالحؽ، كلكف سرعاف ما يراجع نفسو عندما يذٌكر بالحؽ كيظير لو الصكاب 

ُِقَن ِِف افبَ ]قكلو تعالى:  سادسًا: َّ ًْ ْٝ دََِسٚـَِغ َي َٕ ٚ َُ ُٜ َؾ َْٔ ٍِ
ٚ افسَّ َٚن َوَراَءُهْؿ َمٌِِؽ َأمَّ ـَ ٚ َو َٓ ََٖرْدُت َأْن َأِظٔبَ ْحِر َؾ

ٍٜ َؽْهًبٚ َْٔ ٍِ ؾَّ َش ـُ ُْٖخُذ  ًرا * َي ٍْ ـُ ٚ َو ًٕ َٚٔ ٌْ ََم ُض ُٓ ََ ِمَْْغِ َؾَخِنَْٔٚ َأْن ُيْرِه ْٗ َٚن َأَبَقاُه ُم َُ ََلُم َؾ ٌُ ٚ اف ََم *  َوَأمَّ ٚ َأْن ُيْبِدََلُ َٕ ََٖرْد َؾ

ا ِمُْْف زَ  ََم َخْرً ُ ًٚة َوَأْؿَرَب ُرَْحًَٚرَبُّ َٚن  * ـَ ـَ ََم َو ٌْْز ََلُ ـَ َتُف  َٚن َُتْ ـَ ِٜ َو ْغِ ِِف اَدِديَْ َّ ََلَمْغِ َيتِٔ ٌُ َٚن فِ َُ ٚ اجِلَداُر َؾ َوَأمَّ

ـْ َربَِّؽ َومَ  ًٜ ِم ٚ َرَْحَ َْْزُُهَ ـَ ٚ َوَيْستَْخِرَجٚ  ُُهَ ٚ َأُصدَّ ٌَ ُِ َؽ َأْن َيبْ ََٖراَد َربُّ ٚ َؾ ٚ َصٚحِلً ِْٖويُؾ َأُبقُُهَ ـْ َأْمِري َذفَِؽ َت ُتُف َظ ِْ ًَ ٚ َؾ

ا ِْٔف َصْزً َِ  . {11-12:}الؽفف[ َمٚ ََلْ َتْسىِْع َظ

 التفسير اإلجمالي:
في ذكر األسباب التي دفعتو إلى تمؾ األفعاؿ حتى ال يترؾ مكسى في  يشرع الخضر 

ككاف في طريؽ حيرة مف أمره، فتخبره أف السفينة كانت لمساكيف يؤجركنيا كيكتسبكف بيا، 
المساكيف ممؾ ظالـ يصادر كؿ سفينة صالحة، فجعمتيا ذات عيب حتى يدعيا لعيبيا، كأما الغبلـ 

و عمى أف يتبعاه عمى كفره، كأردنا أف يرزقيما اهلل خيران بي فكاف أبكاه مؤمنيف، فخفنا أف يحمميما حي 
لغبلميف يتيميف في المدينة، فكاف  ،ومنو، كأقرب عطفان كرحمة ألبكيو، كأما الجدار الذم أصمحتي 

ثـ يستخرجا كنزىما،  ،ككاف تحتو كنز ليما، ككاف أبكىما صالحان، فتراد ربؾ أف يدركا كيعقبل قكتيما
 .(ِ)كقيؿ كاف الكنز صحفان فييا عمـ ،  كقيؿ كاف بينيما كبيف األب الصالح سبعة أبناء

َِ ] تحميل الفاصمة: ِْٖويُؾ َمٚ ََلْ َتْسىِْع َظ اَذفَِؽ َت  :[ِْٔف َصْزً

،  (لـ)مضاؼ إليو، ك (ما)مبتدأ، كتتكيؿ خبر، ك (ذلؾ)       حرؼ نفي كقمب كجـز
    متعمقاف بصبران كصبران  (عميو)مجزـك بمـ، ك،فحذفت منو تاء االفتعاؿ،أم تستطيع (تسطع)ك

 .(ّ)مفعكؿ بو" 
 

                                                           

 .َِٖص -مصطفى مسمـ  -تفسير المكضكعي انظر: مباحث في ال (ُ)
 .ِِٔ/ْ -الخازف  –انظر: لباب التتكيؿ في معاني التنزيؿ  (ِ)
 .ُِ/ٔ -محي الديف دركيش  -إعراب القرآف كبيانو  (ّ)



 

-ْٕ- 

 

 مناسبة الفاصمة:
ا]لقد جاءت الفاصمة الكريمة   ِْٔف َصْزً َِ ْ َتْسىِْع َظ لتبرز التناسب كالتناسؽ  {11}الؽفف:[ َمٚ ََل

حتى ال يبقى في حيرة مف  ،مع السياؽ القرآني، كلبياف الحكمة التي استعجؿ عمييا مكسى 
 أمره، خصكصان كأف األحداث الثبلثة بعضيا أغرب مف بعض.



 

-ٕٓ- 

 

 المقطع الثامن
 (98-83المناسبة بين الفواصل وآياتيا من آية )

 قصة ذي القرنين
َّْٚ َفُف ِِف األَْرِض ]قاؿ تعالى:   َُّ ٚ َم َّٕ ًرا * إِ ـْ ْؿ ِمُْْف ِذ ُُ ْٔ َِ ُِق َظ َْٖت َْٕغِ ُؿْؾ َش ْر ََ ـْ ِذي اف ََٕؽ َظ َُٖفق َوَيْس

ُرُب ِِف  ٌْ ِس َوَجَدَهٚ َت ّْ ِرَب افنَّ ٌْ َغ َم َِ َْٖتَبَع َشَبًبٚ * َحتَّك إَِذا َب ٍء َشَبًبٚ * َؾ ـُؾِّ ََشْ ـْ  َُْْٔٚه ِم ٍٜ َوَآَت َوَوَجَد  َظْغٍ ََحَِئ

ٚ مَ  ْؿ ُحْسًْٚ * َؿَٚل َأمَّ ِٓ ٚ َأْن َتتَِّخَذ ؾِٔ َب َوإِمَّ ذِّ ًَ ٚ َأْن ُت ْغِ إِمَّ َٕ ْر ََ َْٚ َيٚ َذا اف ِْ ُبُف ُثؿَّ ُيَردُّ ِظَْْدَهٚ َؿْقًمٚ ُؿ ذِّ ًَ ُٕ  ََ َؿ َؾَسْق َِ ـْ َط

 ِّ ـَ َوَظ ـْ َآَم ٚ َم ًرا * َوَأمَّ ُْ ُٕ ُبُف َظَذاًبٚ  ذِّ ًَ ِف َؾُٔ ا * ُثؿَّ إَِػ َربِّ ٚ ُيَْسً َٕ ـْ َأْمِر َُقُل َفُف ِم ُف َجَزاًء احُلْسَْك َوَشَْ َِ ٚ َؾ َؾ َصٚحِلً

ـْ ُدوَِّنَٚ  ْؿ ِم ْؾ ََلُ ًَ َْٕج  ْ ُع َظَذ َؿْقٍم ََل ُِ ِس َوَجَدَهٚ َتىْ ّْ َغ َمْىَِِع افنَّ َِ َذفَِؽ َوَؿْد َأْتَبَع َشَبًبٚ * َحتَّك إَِذا َب ـَ ا *  ِشْسً

ُٚدونَ َأَحْىَْٚ بََِم َفَد  َُ ـْ ُدوَِّنََِم َؿْقًمٚ ََل َي ـِ َوَجَد ِم ْي دَّ َغ َبْغَ افسَّ َِ ا * ُثؿَّ َأْتبََع َشَببًٚ * َحتَّك إَِذا َب قَن َؿْقًَل  ْيِف ُخْزً ُٓ ََ ٍْ َي

ُؾ فََؽ َخْرًج  ًَ ْج َٕ ْؾ  َٓ ِسُدوَن ِِف األَْرِض َؾ ٍْ ُْٖجقَج ُم ُْٖجقَج َوَم ْغِ إِنَّ َي َٕ ْر ََ ََْْْٔٚ * َؿُٚفقا َيٚ َذا اف َؾ َب ًَ ٚ َظَذ َأْن ََتْ

ْؿ َرْدمً  ُٓ َْْٔ ْؿ َوَب ُُ َْْٔ ْؾ َب ًَ ٍة َأْج قَّ َُ َِٖظُْٔقِِن بِ ِّْل ؾِِٔف َرِبِّ َخْرٌ َؾ َُّ ا * َؿَٚل َمٚ َم ْؿ َشدًّ ُٓ َْْٔ ٚ * َآُتقِِن ُزَبَر احَلِديِد َحتَّك إَِذا َوَب

ُخقا َحتَّك إِذَ  ٍُ ْٕ َدَؾْغِ َؿَٚل ا ُروُه َوَمٚ َشَٚوى َبْغَ افهَّ َٓ ِْٔف ؿِْىًرا * َؾََم اْشَىُٚظقا َأْن َيْي َِ ًٚرا َؿَٚل َآُتقِِن ُأْؾِرْغ َظ َٕ ُف  َِ ًَ ا َج

َٚن َوْظُد َرِبِّ  ـَ َٚء َو َـّ ُف َد َِ ًَ ـْ َرِبِّ َؾَِ٘ذا َجَٚء َوْظُد َرِبِّ َج ٌٜ ِم ًبٚ * َؿَٚل َهَذا َرَْحَ َْ َٕ ٚاْشَتَىُٚظقا َفُف  ًَّ     [  َح

 .{ 21-14}الؽفف:
لما فرغ مف قصة مكسى كالخضر عمييما السبلـ، كالتي حاصميا أنيا طكاؼ في األرض  

ُؿْؾ ]لطمب العمـ، كلما كاف العمـ أعمى درجة مف الجيادء ألنو أساس كؿ سعادة، كقكاـ كؿ أمر: 

قنَ  ُّ َِ ًْ ـَ ََل َي قَن َوافَِّذي ُّ َِ ًْ ـَ َي مر:[ َهْؾ َيْسَتِقي افَِّذي  . {2}الزُّ

لحديث عف قصة مكسى كالخضر، عمى قصة ذم القرنيف، كرحبلتو الثبلث إلى تقدـ الذا  
لى الكسط، كبناال لى الغرب كاا  و لمسد في كجو يتجكج كمتجكج.ئشرؽ كاا

ب بذم كذك القرنيف رجؿ صالح، أعطاه اهلل ممكان كاسعان، فبمغ مشرؽ الشمس كمغربيا، كلق 
ة إلى أنو بمغ المشرؽ كالمغرب، كىك كالخضر ف مف الشعر، كقيؿ: نسباالقرنيف ألنو كاف لو ظفيرت

لـ يكف نبيان، كقد ذكر اهلل قصتو بعد إيراد ثبلث قصص في سكرة الكيؼ، كانت مثار إعجاب 
 .(ُ)كاستغراب معان في تكقعات البشر، لكنيا ىينة سيمة في تقدير اهلل كقدرتو 

                                                           

 –سيد قطب  -، في ظبلؿ القرآف َُُٓ/ْ –البقاعي  –( انظر: نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر ُ)
 .ُِْٖ/ِ –الزحيمي  –ط ، كالتفسير الكسيِِِٖ/ْ



 

-ٕٔ- 

 

 كسنقؼ عمى ثبلث مسائؿ مف خبلؿ ىذا المقطع عمى النحك التالي: 

َْْٔ ]قكلو تعالى:  واًل:أ َّْٚ َفُف ِِف األَْرِض َوَآَت َُّ ٚ َم َّٕ ًرا * إِ ـْ ْؿ ِمُْْف ِذ ُُ ْٔ َِ ُِق َظ َْٖت َْٕغِ ُؿْؾ َش ْر ََ ـْ ِذي اف ََٕؽ َظ َُٖفق ُٚه َوَيْس

ُرُب  ٌْ ِس َوَجَدَهٚ َت ّْ ِرَب افنَّ ٌْ َغ َم َِ َْٖتَبَع َشبًَبٚ * َحتَّك إَِذا َب ٍء َشَبًبٚ * َؾ ؾِّ ََشْ ـُ ـْ  ٍٜ َوَوَجَد ِظَْْدَهٚ ِم ِِف َظْغٍ ََحَِئ

َِؿَ  ـْ َط ٚ َم ْؿ ُحْسًْٚ * َؿَٚل َأمَّ ِٓ ٚ َأْن َتتَِّخَذ ؾِٔ َب َوإِمَّ ذِّ ًَ ٚ َأْن ُت ْغِ إِمَّ َٕ ْر ََ َْٚ َيٚ َذا اف ِْ ُبُف ُثؿَّ ُيَردُّ إَِػ  َؿْقًمٚ ُؿ ذِّ ًَ ُٕ  ََ َؾَسْق

 ٚ ًرا * َوَأمَّ ُْ ُٕ ُبُف َظَذاًبٚ  ذِّ ًَ ُٔ ِف َؾ اَربِّ ٚ ُيَْسً َٕ ـْ َأْمِر َُقُل َفُف ِم ُف َجَزاًء احُلْسَْك َوَشَْ َِ ٚ َؾ َؾ َصٚحِلً ِّ ـَ َوَظ ـْ َآَم [ َم

 . {11-14}الؽفف:

 التفسير اإلجمالي:
ىذه ىي القصة الرابعة مف قصص سكرة الكيؼ، يذكر اهلل تعالى مف خبلليا خبر ذلؾ  

كف بتكجيو مف الييكد، يؿ المشرككف المكالرجؿ الطكاؼ الذم بمغ مشارؽ األرض كمغاربيا، فمما ست
بقصد اإلحراج كاالمتحاف عف ذلؾ الرجؿ، أكحى اهلل سيرتو في كتابو العظيـ، كىذا شرؼ كبير، 

شارة إلى أف فاعؿ الخير لو مكانة كمنزلة عند اهلل  .سبحانو  كاا

ر لو أسباب إف اهلل تعالى مٌكف لذم القرنيف، كآتاه ممكان عظيمان بمغ المشرؽ كالمغرب، كيس 
تبع طريقان مف الطرؽ االحكـ كالفتح، كأسباب البناء كالعمراف، ليتكصؿ إلى مراده، كيحقؽ أىدافو، ف

المؤدية إلى مراده، حتى إذا كصؿ نياية األرض مف جية الغرب، كلـ يبؽ بعدىا إال البحر 
في عيف ذات المحيط، كىك المحيط األطمسي، كسار في ببلد المغرب العربي، فكجد الشمس تغرب 

حمتة، أم طيف أسكد، ككجد عند تمؾ العيف كفاران، كأمة عظيمة مف األمـ، فخيره اهلل بيف أف يعذبيـ 
كبيف أف يتركيـ، فتعمف ذك القرنيف منيجو في معاممة الببلد المفتكحة، التي داف لو أىميا، فقاؿ 

إلى الحؽ كالخير،  لبعض حاشيتو: أما مف ظمـ نفسو باإلصرار عمى الشرؾ، كلـ يقبؿ دعكتي
فسنعذبو بالقتؿ في الدنيا، ثـ يرجع إلى ربو في اآلخرة، فيعذبو عذابان شديدان، ال نظير لو فيما يعرفو 
البشر، كأما المؤمنكف الصالحكف فميـ الجزاء الحسف، كالمعاممة الطيبة، كالتكريـ كالمعكنة 

 .(ُ)كالتيسير

ِّ ] تحميل الفاصمة: ـَ َوَظ ـْ َآَم ٚ َم اَوَأمَّ ٚ ُيَْسً َٕ ـْ َأْمِر قُل َفُف ِم َُ ُف َجَزاًء احُلْسَْك َوَشَْ َِ ٚ َؾ [ َؾ َصٚحِلً

 . {11}الؽفف:

                                                           

 – تفسير الشعراكم، َِِٗ –سيد قطب  –، في ظبلؿ القرآف ُْٗٗ/ِ –الزحيمي  –( انظر: التفسير الكسيط ُ)
 .ْٔٔٓ –الشعراكم 



 

-ٕٕ- 

 

 ،صمة (آمف)ك، أبتدم (مف)السابقة )حرؼ شرط كتفصيؿ(، ك (أما)ؼ عمى طع( أما)ك 
ؼ تقديره صفة لمفعكؿ مطمؽ محذك ( صالحان )، فعؿ كفاعؿ مستتر كمفعكؿ بو، أك (صالحان  ؿعم)ك

تمييز،  (جزاءن )خبر مقدـ، كالجار كالمجركر متعمؽ بالفاء رابطة، كلو ( فمو)،  صالحان  كعمؿ عمبلن 
، كقكلؾ: في الدار قائمان زيد، كقيؿ: لع الحاؿ، أم مجاز ضأبك حياف: مصدران في مك  كأعربيا

، مبتدأ مؤخر، أم: فمو الفعمة الحسنى جزاء (الحسنى)مى المصدر، أم: يجزل جزاءن، كعانتصب 
 .ة مف المبتدأ كالخبر ىي جممة جكاب الشرطكالجمم

ة النسبة، أم: نسبة الخبر المقدـ، كىك يعمى التفسير، أم: لج (جزاء)قاؿ الفراء، كنصب  
الحسنى، كالتقدير، فالفعمة الحسنى كائنة مف جزاء  ككالمجركر إلى المبتدأ المؤخر، كىالجار 

ضارع مرفكع، كفاعمو ضمير مستتر تقديره فعؿ م( سنقكؿ)الجزاء، كسنقكؿ لو مف أمرنا يسران، ك
، متعمقاف بمحذكؼ حاؿ، ألنو كاف ( مف أمرنا)الجار كالمجركر متعمقاف بنقكؿ، ك (لو)نحف، ك

مفعكؿ بو، أك مفعكؿ مطمؽ، أم ال نتمره بالصعب الشاؽ، كلكف  (يسران )كصفة ليسران، كتقدـ عميو، 
 .(ُ)بالسيؿ المتيسر 

 مناسبة الفاصمة:
ٚ ]صمة الكريمة جاءت الفا  َٕ ـْ َأْمِر َُقُل َفُف ِم ُف َجَزاًء احُلْسَْك َوَشَْ َِ ٚ َؾ َؾ َصٚحِلً ِّ ـَ َوَظ ـْ َآَم ٚ َم َوَأمَّ

ا غاية في الحبؾ، كجماؿ التناسب مع مكضكع اآليات الكريمة، حيث كضحت  {11}الؽفف:[ ُيَْسً
كالجزاء الحسف، كأما كبينت دستكر الحكـ الصالح، فالمؤمف ينبغي أف يجد الكرامة كالتيسير 

المعتدم الظالـ، يجب أف يمقى العذاب كاإليذاء، عندئذ يجد الناس ما يحثيـ إلى الصبلح كاإلنتاج، 
ذا الصالحكف  أما حيف يضطرب ميزاف الحكـ، فإذا المفسدكف المتسمقكف مقربكف كمقدمكف، كاا

 .(ِ)منبكذكف، حينيا ينتيي المجتمع إلى الفكضى كالتسيب 

ـْ ]و تعالى: قكل ثانيًا: ْؿ ِم ْؾ ََلُ ًَ ْج َٕ  ْ ُع َظَذ َؿْقٍم ََل ُِ ِس َوَجَدَهٚ َتىْ ّْ َغ َمىَِِْع افنَّ َِ ُثؿَّ َأْتبََع َشَببًٚ * َحتَّك إَِذا َب

ا َذفَِؽ َوَؿْد َأَحْىَْٚ بََِم َفَدْيِف ُخْزً ـَ ا *   {.22-12}الؽفف: [. ُدوَِّنَٚ ِشْسً

 التفسير اإلجمالي:
كمنازؿ حتى كصؿ إلى مكاف في أقصى الشرؽ،  ان لقرنيف سمؾ طرقأف ذا ا يخبر اهلل  

      ككجد الشمس تطمع عمى قكـ لـ نجعؿ ليـ مف دكنيا سترانء كذلؾ ألف أرضيـ، ال جبؿ فييا، 
                                                           

 .ِْ/ٔ –محي الديف دركيش  –( انظر: إعراب القرآف كبيانو ُ)
 .ُِِٗ –سيد قطب  –( انظر: في ظبلؿ القرآف ِ)



 

-ٕٖ- 

 

نما يغكركف في الكال شجر ييظميـ كيسترىـ مف حر الشمس، كال تحمؿ بناء، فيسكنك  ، هياما البيكت، كاا
نو إ، كقد أحطنا بما عند مطمع الشمس مف الخمؽ، كأحكاليـ كأسبابيـ، إذ  أك يسربكف في اإلسراب

 .(ُ)ال يخفى عمينا شيء منيـ، كال مف غيرىـ 

ا] تحميل الفاصمة: َذفَِؽ َوَؿْد َأَحْىَْٚ بََِم َفَدْيِف ُخْزً  . {22}الؽفف:[ ـَ

بمفظو أك معناه، يقكؿ ابف عاشكر: "الكاؼ لمتشبيو، كالمشبو بو شيء تضمنو الكبلـ السابؽ  
السياؽ، كاسـ  يوكالكاؼ كمجركرىا يجكز أف يككف شبو جممة كقع صفة لمصدر محذكؼ يدؿ عم

اإلشارة يشير إلى المحذكؼء ألنو كالمذككر لتقرر العمـ بو، كالمعنى: مف أراد تشبييو لـ يشبيو 
ًَ ]بتكثر مف أف يشبيو بذاتو عمى طريقة ما تقدـ، كقكلو تعالى:  َذفَِؽ َج ـَ ًٜ َوَشًىَٚو ْؿ ُأمَّ ـُ َْٚ ِْ ]

 .(ِ)" {234}البؼرة:

، الكاك عاطفة أك حالية، كقد ( كقد)، خبر لمبتدأ محذكؼ، أم األمر كذلؾ، ( كذلؾ)ك 
، متعمؽ ( لديو)فعؿ كفاعؿ، كالجار كالمجركر )بما( متعمقاف بتحطنا، ك (أحطنا)حرؼ تحقيؽ، ك

بران )صمة المكصكؿ، كب  .(ّ)، تمييز ( خي

 فاصمة:مناسبة ال
النفس البشرية ال سيما عند االطبلع عميو، كاالقتراب في  ان لما كاف أمر أكلئؾ القكـ مستغرب 

ا]جاءت الفاصمة الكريمة لذا معو،  َذفَِؽ َوَؿْد َأَحْىَْٚ بََِم َفَدْيِف ُخْزً مبينة لقدرة اهلل كعظمتو، فبل [ ـَ
معكف عمى خفايا األمكر مطٌ  كال عف أمر أصحاب الكيؼ، ألننا ،نستغرب إخبارنا عف ذلؾ

، كلكف ال نذكر مف ذلؾ إال ما نريد، عمى ىاكظكاىرىا، شكاىدىا كغكائبيا، ككيؼ ال كنحف أكجدنا
 .(ْ)ما تدعك إليو الحكمة 

ـْ ُدوَِّنََِم َؿْقًمٚ ]قكلو تعالى:  ثالثًا: ـِ َوَجَد ِم ْي دَّ َغ َبْغَ افسَّ َِ قَن َؿْقًَل ُثؿَّ َأْتبََع َشَبًبٚ * َحتَّك إَِذا َب ُٓ ََ ٍْ ُٚدوَن َي َُ ََل َي

ُؾ فََؽ َخْرًجٚ َظَذ َأْن ََتْ  ًَ ْج َٕ ْؾ  َٓ ِسُدوَن ِِف األَْرِض َؾ ٍْ ُْٖجقَج ُم ُْٖجقَج َوَم ْغِ إِنَّ َي َٕ ْر ََ ََْْْٔٚ * َؿُٚفقا َيٚ َذا اف َؾ َب ًَ

َِٖظُْٔقِِن بِ  ِّْل ؾِِٔف َرِبِّ َخْرٌ َؾ َُّ ا * َؿَٚل َمٚ َم ْؿ َشدًّ ُٓ َْْٔ ْؿ َرْدًمٚ * َآُتقِِن ُزَبَر احَلِديِد َحتَّكَوَب ُٓ َْْٔ ْؿ َوَب ُُ َْْٔ ْؾ َب ًَ ٍة َأْج قَّ َُ   

ِْٔف ؿِْىًرا * َؾََم  َِ ًٚرا َؿَٚل َآُتقِِن ُأْؾِرْغ َظ َٕ ُف  َِ ًَ ُخقا َحتَّك إَِذا َج ٍُ ْٕ َدَؾْغِ َؿَٚل ا       اْشَىُٚظقا َأْن إَِذا َشَٚوى َبْغَ افهَّ

                                                           

 .ََُ/ُٖ –الطبرم  –ي تتكيؿ القرآف ( انظر: جامع البياف فُ)
 .ِٗ/ٕ –( التحرير كالتنكير ِ)
 .ِٖ/ٔ –محي الديف دركيش  –إعراب القرآف كبيانو انظر: ( ّ)
 .َّٓ/ْ –البقاعي  –( انظر: نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر ْ)



 

-ٕٗ- 

 

ُروُه َوَمٚ اْشَتىَٚظُ  َٓ َٚيْي ًَّ َٚن َوْظُد َرِبِّ َح ـَ َٚء َو َـّ ُف َد َِ ًَ ـْ َرِبِّ َؾَِ٘ذا َجَٚء َوْظُد َرِبِّ َج ٌٜ ِم ًبٚ * َؿَٚل َهَذا َرَْحَ َْ َٕ                [ قا َفُف 

 {.21-21}الؽفف: 

 التفسير اإلجمالي:
حتى بمغ بيف جبميف  ،بتف ذا القرنيف سمؾ طريقان مف مشارؽ األرض يخبر المكلى 

يخرج منيا يتجكج كمتجكج عمى تمؾ الببلد، يعيثكف فييا الفساد، ككجد مف  بينيما ثغرة، قابميفمت
الستعجاـ كبلميـ كبعدىـ عف الناس، فمما كجدكه فاتحان قكيان،  ،دكنيما قكمان ال يكادكف يفقيكف قكالن 

عرضكا عميو أف يقيـ ليـ سدان في كجو يتجكج كمتجكج، كذلؾ مقابؿ  حكتكسمكا فيو القدرة كالصبل
ف الماؿ يجمعكنو مف بينيـ، فقاؿ ذك القرنيف بعفة كديانة كصبلح كقصد خير، إف الذم خراج م

ـِ بََِمٍل ]: أعطاني اهلل مف الممؾ كالتمكيف خيره لي مف الذم تجمعكنو، كما قاؿ سميماف  َٕ و َأُُتِدُّ

ؿْ  ـُ َّٚ َآَتٚ أجعؿ بينكـ كبينيـ  ،آالت البناء، كلكف ساعدكني بعممكـ ك  {41}الـؿل:[ َؾََم َآَتِِٚنَ اهللُ َخْرٌ ِِم
 سدان.

فجمعكا لو قطع الحديد، كككميا في الفتحة بيف الحاجزيف، حتى حاذل رؤكس الجباؿ، 
كقاؿ أججكا عميو النار حتى صار كمو ناران، فقاؿ آتكني نحاسان مذابان يتخمؿ الحديد، كيختمط بو 

تجكج كمتجكج، فما قدركا عمى أف فيزيده صبلبة، بذلؾ التحـ الحاجزاف، كأيغمؽ الطريؽ عمى ي
يصعدكا مف فكؽ ىذا السد، كال قدركا عمى نقبو مف أسفمو، كنظر ذك القرنيف إلى العمؿ الضخـ 

كلكنو ذكر اهلل فشكره، كرد إليو العمؿ الصالح الذم كفقو  ،الذم قاـ بو، فمـ يتخذه البطر كالغركر
، كأعمف ما يؤمف بو، مف أف الجباؿ كالحكاجز إليو، كتبرأ مف قكتو إلى قكة اهلل، كفكض إليو األمر

 .(ُ)كالسدكد ستيدؾ قبؿ يكـ القيامة، فتعكد األرض سطحان أجردان مستكيان 

ٚ[ تحميل الفاصمة:  ًَّ َٚن َوْظُد َرِبِّ َح ـَ َٚء َو َـّ ُف َد َِ ًَ  . {88}افُٓػ:]َؾَِ٘ذا َجَٚء َوْظُد َرِبِّ َج
، ( جاء كعد ربي)يستقبؿ مف الزماف، كجممة ظرؼ لما  (إذا)، ك الفاء استئنافية (فإذا)

مفعكؿ بو ثاف لجعؿ،  (دكاء)، كفعؿ كفاعؿ مقدر كمفعكؿ (جعمو)مضافة لظرؼ الزماف، كجممة 
 .(ِ)خبر كاف  (حقان )، كمضاؼ إليو كاف كاسميا (ككاف كعد ربي)الكاك عاطفة أك حالية،  (كاف)ك
 

                                                           

 .ِِِٗ/ْ -سيد قطب -، في ظبلؿ القرآفِّٔ/ٗ -ابف كثير -( انظر: تفسير القرآف العظيـُ)
 .َّ/ٔ -محي الديف دركيش -( انظر: إعراب القرآف كبيانوِ)



 

-َٖ- 

 

 مناسبة الفاصمة:
  ،السد العظيـ كعف صبلبتو كثخانتو كعف عظمتو لما تحدثت اآليات الكريمة عف ذاؾ

ًبٚ] َْ َٕ ُروُه َوَمٚ اْشَتَىُٚظقا َفُف  َٓ ]َؾَِ٘ذا َجَٚء َوْظُد ، جاءت الفاصمة الكريمة  {21}الؽفف:[ َؾََم اْشَىُٚظقا َأْن َييْ

]ًَّٚ َٚن َوْظُد َرِبِّ َح ـَ َٚء َو َـّ ُف َد َِ ًَ متانتو كرصانتو إنما ىك مف  لتبيف أف ىذا العمؿ المشار إليو مع َرِبِّ َج
بعد بياف سعة  ف مجيء الكعد، كفي ىذا بياف لعظـ قدرة اهلل يفيك إلى زكاؿ ح ،أعماؿ الدنيا

 .(ُ)رحمتو 

                                                           

 .ِٖٗ/ْ -أبك السعكد -( انظر: إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـُ)



 

-ُٖ- 

 

 المقطع التاسع
 (112-99المناسبة بين الفواصل وآياتيا من )آية 

 الجنة والنار
قُج ِِف بَ ]قاؿ تعالى:  ُّ ْؿ َيْقَمئٍِذ َي ُٓ َو ًْ َْٚ َب ـْ ٚ * َوَظَرْضَْٚ َوَتَر ًً َُْٚهْؿ َُجْ ًْ َّ قِر َؾَج َخ ِِف افهُّ ٍِ ُٕ ًٍْض َو

ُٕقا ََل َيْستَىِٔ ٚ ـَ ِري َو ـْ ـْ ِذ ْؿ ِِف ِؽَىٍٚء َظ ُٓ ُُْٔ ْٝ َأْظ َٕ ٚ ـَ ـَ  ـَ َظْرًضٚ * افَِّذي ٚؾِِري َُ ِْ ََّْؿ َيْقَمئٍِذ فِ َٓ ٚ * َج ًً ّْ قَن َش ًُ

ُروا َأْن َيتَِّخُذوا ظِ  ٍَ ـَ ـَ  َٛ افَِّذي ْؿ َأَؾَحِس ُُ َْبُِّئ ُٕ ُزًَل * ُؿْؾ َهْؾ  ُٕ ـَ  ٚؾِِري َُ ِْ ََّْؿ فِ َٓ ٚ َج َٕ ٚ َأْظتَْد َّٕ ََٔٚء إِ
ـْ ُدوِِن َأْوفِ َبِٚدي ِم

ُْؿ َُيِْسُْقَن ُصْْ  َٔٚ َوُهْؿ ََيَْسُبقَن َأَّنَّ ْٕ َِٔٚة افدُّ ْؿ ِِف احَل ُٓ ُٔ ًْ ـَ َضؾَّ َش ـَ َأْظََمًَل * افَِّذي ي ٚ * ُأوَفئَِؽ افَّذِ بِٚألَْخََسِ ـَ ًً ي

ًٕٚ * َذفَِؽ َج  ِٜ َوْز ََٔٚم
َِ ْؿ َيْقَم اف ُٔؿ ََلُ َِ ُٕ ْؿ َؾََل  ْٝ َأْظََمَُلُ ٚئِِف َؾَحبَِى ََ ِْؿ َوفِ ُروا بَِآَيِٚت َرَبِّ ٍَ ُروا ـَ ٍَ ـَ َُّْؿ بََِم  َٓ َزاُؤُهْؿ َج

ِٚت  ٚحِلَ ُِقا افهَّ ِّ ـَ َآَمُْقا َوَظ ُذوا َآَيِِٚت َوُرُشِع ُهُزًوا *إِنَّ افَِّذي َ ـَ َواَّتَّ ُزًَل * َخٚفِِدي ُٕ ْرَدْوِس  ٍِ ُت اف ْؿ َجَّْٚ ْٝ ََلُ َٕ ٚ ـَ

َد افَبْحُر َؿْبَؾ َأْن َتْْ  ٍِ ََِِمِت َرِبِّ َفَْ َُ َٚن افَبْحُر ِمَداًدا فِ ـَ ٚ ِحَقًَل * ُؿْؾ َفْق  َٓ قَن َظْْ ٌُ ٚ ََل َيْب َٓ ََِِمُت َرِبِّ َوَفْق ِجْئَْٚ ؾِٔ ـَ َد  ٍَ

ََم  َّٕ ْثِِِف َمَدًدا * ُؿْؾ إِ ِّ ْؾ بِ َّ ًْ َٔ ِْ ِف َؾ َٚء َربِّ ََ َٚن َيْرُجقا فِ ـَ ـْ  َّ ْؿ إَِفٌف َواِحٌد َؾ ُُ ََم إََِلُ َّٕ ْؿ ُيقَحك إََِلَّ َأ ُُ ُِ ٚ َبَؼٌ ِمْث َٕ ًَل َأ َّ َظ

ِف َأَحًدا َبَٚدةِ َربِّ ًِ ْك بِ ٚ َوََل ُيْؼِ  . {225-22}الؽفف:[ َصٚحِلً

 ءكالتكحيد حتى تصؿ إلى نيايتياالسكرة الكريمة التي بدأت بذكر الكحي عز كجؿ يختـ اهلل 
كيؼ يعاقبكف في اآلخرة بسبب ضبلليـ في  ،ككفركا بمحمد  ،لتبيف مصير مف أنكركا الكحي

شراكيـ كتعامييـ عف الحؽ، ككفرىـ بآيات ربيـ كلقائو يكـ القيامة، كاتخاذىـ آيات  الحياة الدنيا، كاا
إنيا  ،، فيك الخمكد في الجنافاهلل ىزكان كسخرية، أما مصير مف آمف كصبر، كعمؿ صالحان 

، كسنقؼ مف خبلؿ ىذا المقطع عمى (ُ)كىي أعمى الجنة كربكتيا كأفضميا  ،الفردكس األعمى
 مستلتيف عمى النحك التالي:

ٚ ]قكلو تعالى:  أواًل: ًً َُْٚهْؿ َُجْ ًْ َّ قِر َؾَج َخ ِِف افهُّ ٍِ ُٕ ًٍْض َو قُج ِِف َب ُّ ْؿ َيْقَمئٍِذ َي ُٓ َو ًْ َْٚ َب ـْ * َوَظَرْضَْٚ َوَتَر

ُٕقا ََل َيْستَىِٔ ٚ ـَ ِري َو ـْ ـْ ِذ ْؿ ِِف ِؽَىٍٚء َظ ُٓ ُُْٔ ْٝ َأْظ َٕ ٚ ـَ ـَ  ـَ َظْرًضٚ * افَِّذي ٚؾِِري َُ ِْ ََّْؿ َيْقَمئٍِذ فِ َٓ ٚ * َج ًً ّْ قَن َش ًُ

ٚ َج  َٕ ٚ َأْظتَْد َّٕ ََٔٚء إِ
ـْ ُدوِِن َأْوفِ ُروا َأْن َيتَِّخُذوا ِظَبِٚدي ِم ٍَ ـَ ـَ  َٛ افَِّذي ْؿ َأَؾَحِس ُُ َْبُِّئ ُٕ ُزًَل * ُؿْؾ َهْؾ  ُٕ ـَ  ٚؾِِري َُ ِْ ََّْؿ فِ َٓ

ُْؿ َُيِْسُْقَن ُصْْ  َٔٚ َوُهْؿ ََيَْسُبقَن َأَّنَّ ْٕ َِٔٚة افدُّ ْؿ ِِف احَل ُٓ ُٔ ًْ ـَ َضؾَّ َش ـَ َأْظََمًَل * افَِّذي ي ـَ بِٚألَْخََسِ ٚ * ُأوَفئَِؽ افَِّذي ًً

ٚئِِف َؾَحبِ  ََ ِْؿ َوفِ ُروا بَِآَيِٚت َرَبِّ ٍَ ُروا ـَ ٍَ ـَ َُّْؿ بََِم  َٓ ًٕٚ * َذفَِؽ َجَزاُؤُهْؿ َج ِٜ َوْز ََٔٚم
َِ ْؿ َيْقَم اف ُٔؿ ََلُ َِ ُٕ ْؿ َؾََل  ْٝ َأْظََمَُلُ َى

ُذوا َآَيِِٚت َوُرُشِع ُهُزًوا َ  . {251-22}الؽفف:[ َواَّتَّ
                                                           

 .ُْٔٓ/ِ -الزحيمي -( انظر: التفسير الكسيطُ)



 

-ِٖ- 

 

 :اإلجماليالتفسير 
طربيف، كىـ يمكجكف كمكج البحر مض ،الساعة عند قياـالناس حاؿ يبيف اهلل تعالى 

مختمطيف في غير نظاـ كغير انتباه، ال تستطيع أف تفرؽ بينيـ، كنفخ في الصكر فإذا ىـ قياـ 
 منتظمكف.

َوَرَأى اُدْجِرُمقَن ]كفي ىذا إيبلـ ليـ:  ،ثـ تبرز جينـ كتظير لمكافريف ليشاىدكىا كما فييا

 َٓ قَهٚ َوََلْ ََيُِدوا َظْْ ًُ
ُْؿ ُمَقاؿِ َر َؾَيُّْقا َأَّنَّ ًؾٚافَّْٚ ف كانت أعينيـ القمبية ك ، فيؤالء الكافر  {14}الؽفف:[ ٚ َمْكِ

 في غفمة، كفي غطاء كساتر عف آياتي، التي يشاىدىا مف لو عقؿ رشيد كقمب سميـ.
ك ]فيهم ، كصدؽ اهلل ككانكا ال يستطيعكف سمعان لكبلـ اهلل، ككبلـ رسكلو  َّ ًْ َٚ ََل َت َؾَِّ٘نَّ

ك ا َّ ًْ ـْ َت
ُدورِ األَْبَهُٚر َوَفُِ ُِقُب افَّتِل ِِف افهُّ َُ ، أحسب ىؤالء الكافركف مف الييكد  {31}احلج:[ ف

كالنصارل أف يتخذكا عبادم مف دكني أكلياء، ثـ ال يمقكف جزاء ىذا العمؿ الفاسد األثيـ؟ كبل فإف 
 عد لمضيؼ، ثـ يقرراهلل قد ىيء ليـ نزالن في جينـ، كفي ىذا استخفاؼ كاستيزاء بيـ، ألف النزؿ يي 

أف أخسر الناس أعماالن، ىـ الذيف يسمككف طريؽ الضبلؿ، ظانيف أنيا طريؽ خير  المكلى 
ِِِف َؾَرَآُه َحَسًْٚ]كفبلح، كصدؽ اهلل فييـ  َّ ـَ َفُف ُشقُء َظ ـْ ُزيِّ َّ ـَ ]، كقكلو تعالى:  {1}فاصر:[ َأَؾ َذفَِؽ ُزيِّ ـَ

ُِقنَ  َّ ًْ ُٕقا َي ٚ ـَ ؾَِغ َمٚ  َْسِ ُّ ِْ يؤالء ال قيمة ألعماليـ، كال كزف ليا يكـ القيامة، قاؿ ، ف {21}يوكس:[ فِ
ُِقنَ ]تعالى:  َّ ًْ ُٕقا َي ٚ ـَ ٌ َمٚ ُهْؿ ؾِِٔف َوَبٚضٌِؾ َمٚ  ََلِء ُمَتزَّ ُٗ ، كجزاؤىـ جينـ بسبب  {242}األعراف:[ إِنَّ َه

 .(ُ)كاتخاذىـ آياتو كرسمو ىزكان  ،كفرىـ باهلل
َّْ تحميل الفاصمة:  َٓ ُذوا َآَيِِٚت َوُرُشِع ُهُزًوا[ ]َذفَِؽ َجَزاُؤُهْؿ َج َ ُروا َواَّتَّ ٍَ ـَ  . {111}افُٓػ:ُؿ بََِم 

، كيجكز أف يعرب اسـ اإلشارة )ذلؾ( خبر لمبتدأ مقدـ  خبر (جزاؤىـ)مبتدأ، ك (ذلؾ)
تككف كؿ مف الجممتيف جممة مستقمة، فمبتدأ كخبر،  (جزاؤىـ جينـ)محذكؼ تقديره األمر ذلؾ، ك

 (جزاؤىـ جينـ)خبر جزاؤىـ، كجممة  (جينـ)مبتدأ ثاني ك (جزاؤىـ)بتدأ، ككيجكز أف يعرب ذلؾ م
 خبر المبتدأ األكؿ )ذلؾ(.

كبما كفركا يجكز أف يتعمؽ بمحذكؼ خبر ذلؾ في أحد كجكىو أك بمحذكؼ حاؿ، أم 
بسبب كفرىـ، كما مصدرية، كاتخذكا عطؼ عمى كفرا، كآياتي مفعكؿ بو أكؿ، كرسمي عطؼ عمى 

 .(ِ)مفعكؿ بو ثاني  آياتي، كىزكا
                                                           

 .ُّٕ/ٖ -الخطيب -، التفسير القرآني لمقرآفّْٗ/ِ -د. محمد حجازم -( انظر: التفسير الكاضحُ)
 .ّٔ/ٔ -محي الديف دركيش -( انظر: إعراب القرآف كبيانوِ)



 

-ّٖ- 

 

 مناسبة الفاصمة:
ُذوا َآَيِِٚت َوُرُشِع ُهُزًوا]لقد جاءت الفاصمة الكريمة  َ ُروا َواَّتَّ ٍَ ـَ َُّْؿ بََِم  َٓ  [َذفَِؽ َجَزاُؤُهْؿ َج

مناسبة لمسياؽ القرآني، كأف اآليات أفادت أف ميزاف العدؿ اإلليي في غاية الدقة كاالعتداؿ، فتىؿ 
عراضيـ عف ديف الكفر كالمعصية يم قكف في اآلخرة عذابان شديدان بسبب شركيـ في الحياة الدنيا، كاا

كفي  ،كاالستيزاء بيا، فيذه األفعاؿ ىي التي أكدت بيـ في نار جينـ الحؽ، ككفرىـ بآيات اهلل 
 ظمـ عنده أحد.ال يي  فاهلل  ،إذا اإلنساف يجازل بما كسبت يداه ،ىذا قمة العدؿ

ٚ ََل ]قكلو تعالى:  ثانيًا: َٓ ـَ ؾِٔ ُزًَل * َخٚفِِدي ُٕ ْرَدْوِس  ٍِ ُت اف ْؿ َجَّْٚ ْٝ ََلُ َٕ ٚ ـَ ِٚت  ٚحِلَ ُِقا افهَّ ِّ ـَ َآَمُْقا َوَظ إِنَّ افَِّذي

 ِِ ـَ َد  ٍَ َد افَبْحُر َؿْبَؾ َأْن َتْْ ٍِ ََِِمِت َرِبِّ َفَْ َُ َٚن افَبْحُر ِمَداًدا فِ ـَ ٚ ِحَقًَل * ُؿْؾ فَْق  َٓ قَن َظْْ ٌُ ْثِِِف َيْب ِّ ََمُت َرِبِّ َوَفْق ِجْئَْٚ بِ

ٚ ََ َٚن َيْرُجقا فِ ـَ ـْ  َّ ْؿ إَِفٌف َواِحٌد َؾ ُُ ََم إََِلُ َّٕ ْؿ ُيقَحك إََِلَّ َأ ُُ ُِ ٚ َبَؼٌ ِمثْ َٕ ََم َأ َّٕ ٚ َمَدًدا * ُؿْؾ إِ ًَل َصٚحِلً َّ ْؾ َظ َّ ًْ َٔ ِْ ِف َؾ َء َربِّ

ِف َأَحًدا َبَٚدةِ َربِّ ًِ ْك بِ  .{225-251:}الؽفف[ َوََل ُيْؼِ
 التفسير اإلجمالي:

إذ  ،أتبعو بعرض صكرة مضيئة ،مصير مف أعرض عف آياتو بعد أف ذكر اهلل 
قاؿ: قاؿ رسكؿ  فقد جاء في الصحيحيف عف أبي ىريرة  ،المؤمنكف ينعمكف في الفردكس األعمى

، ومنو تفجر فإنو أعمى الجنة، وأوسط الجنة ،فاسألوه الفردوس ،إذا سألتم اهلل الجنة: )اهلل 
كال  ،ال يبغكف كال يختاركف عنيا غيرىا ،، فالمؤمنكف سعداء خالديف في الجناف(ُ) (أنيار الجنة

 يريدكف عنيا تحكالن.
قائبلن لك كاف البحر مدادان ييكتب  كعف سعة عممو  ،عف عظمة القرآف ثـ يخبر المكلى 

اهلل، كلك جيء بمثؿ البحر آخر كآخر لنفد بو، ككتبت كممات اهلل، لنفد البحر كفرغ، كلـ تنفد كممات 
ـْ َصَجَرٍة َأْؿََلٌم َوافبَْحُر ]كلـ تنفد كممات اهلل، كصدؽ اهلل العظيـ إذ يقكؿ:  ،أيضان  ََم ِِف األَْرِض ِم َّٕ َوَفْق َأ

ََِِمُت اهللِ إِنَّ اهللَ َظِزيٌز َحُِٔؿٌ  ـَ َدْت  ٍِ َٕ ُٜ َأْبُحٍر َمٚ  ًَ ِدِه َشبْ ًْ ـْ َب ُه ِم دُّ ُّ  . {11}لؼامن:[ َي
ثبات كتتكيد  ،كتنزييو عف الشرؾ كالكلد ،كفي ختاـ السكرة الكريمة تقرير بكحدانية اهلل كاا

ٍمقان مف خمؽ اهلل، كعبيدان مف عبيده، اختصيـ اهلل  ،بشرية الرسكؿ  كأنو كجميع الرسؿ ليسكا إال خى
كالذم يقكـ عمى  ،لخبلصبرحمتو، كاصطفاىـ لرسالتو، كتبيف الطريؽ السكم الذم فيو النجاة كا

 .(ِ)اإليماف باهلل، كاليكـ اآلخر، كالعمؿ الصالح 

                                                           

 (.َِٕٗح ) – ّٗٓص  –باب درجات المجاىديف في سبيؿ اهلل  –كتاب الجياد  –صحيح البخارم  (ُ)
، التفسير ُٖٕ/ٖ -عبد الكريـ الخطيب -، التفسير القرآني لمقرآفِٔٓ/َُ -الرازم -( انظر: التفسير الكبيرِ)

 .ّْ/ُٔ -ىبة الزحيميك  -المنير



 

-ْٖ- 

 

ِف َأَحًدا[تحميل الفاصمة:  َبَٚدِة َربِّ ًِ ْك بِ ٚ َوََل ُيْؼِ ًَل َصٚحِلً َّ ْؾ َظ َّ ًْ َٔ ِْ ِف َؾ َٚء َربِّ ََ َٚن َيْرُجقا فِ ـَ ـْ  َّ  .]َؾ

فعؿ ماضي ناقص  (افك)اسـ شرط كجـز في محؿ رفع مبتدأ، ك (مف)الفاء استئنافية، ك
الفاء كاقعة في  (فميعمؿ)مفعكؿ بو،  (لقاء ربو)خبرىا، ك (يرجكا)كاسميا يعكد عمى مف، كجممة 

مفعكؿ مطمؽ،  (عمبلن )فعؿ مضارع مجزكـ ببلـ األمر، ك (يعمؿ)جكاب الشرط، كالبلـ الـ األمر، ك
الجار كالمجركر  (ربوبعبادة )فعؿ مضارع مجزـك ببل الناىية، ك (كال يشرؾ)صفة،  (صالحان )ك

 .(ُ)مفعكؿ بو  (أحدان )متعمقاف بالفعؿ يشرؾ، ك

 مناسبة الفاصمة:
كما أعد لممؤمنيف الصابريف، مف نعيـ  ،ما أعد لمكافريف مف كعيد كعذاب لما ذكر اهلل 

ٚ]مقيـ، جاءت الفاصمة الكريمة  ًَل َصٚحِلً َّ ْؾ َظ َّ ًْ َٔ ِْ ِف َؾ َٚء َربِّ ََ َٚن َيْرُجقا فِ ـَ ـْ  َّ ِف  َؾ َبَٚدِة َربِّ ًِ ْك بِ َوََل ُيْؼِ

غاية في الحبؾ كجماؿ التناسب مع مكضكع السكرة الكريمة، فمف كاف يطمع في ثكاب اهلل،  [َأَحًدا
فميخمص لو العبادة، كليكثر مف أعماؿ الخير التي تنفعو يكـ ال ينفع ماؿ كال بنكف، إال مف أتى اهلل 

إن اهلل تبارك وتعالى {يقكؿ:  اؿ: سمعت رسكؿ اهلل ، فقد ركل عف أبي ىريرة ق(ِ)بقمب سميـ 
 .(ّ) }يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عماًل أشرك فيو غيري تركتو وشركو

 

                                                           

 .َٓ/ٔ -محي الديف دركيش -( انظر: إعراب القرآف كبيانوُ)
 .َّ/ُٔ -أحمد مصطفى المراغي -( انظر: تفسير المراغيِ)
 (.ِٖٓٗح ) - ُْٔٓص  –باب مف أشرؾ في عممو غير اهلل  –كتاب الزىد كالرقائؽ  -( صحيح مسمـّ)
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 الفصل الثاني
 التفسير الموضوعي لسورة الكيف

 كفيو أربعة مباحث: 
 المبحث األول: قصة أصحاب الكيف.
 ن.المبحث الثاني: قصة صاحب الجنتي

 المبحث الثالث: قصة موسى مع الخضر عمييما السالم.
 المبحث الرابع: قصة ذي القرنين.
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 المبحث األول
 قصة أصحاب الكيف

 كفيو ثبلثة مطالب: 
 المطمب األول: التفسير اإلجمالي لقصة أصحاب الكيف.

 المطمب الثاني: المناسبة بين قصة أصحاب الكيف ومحور السورة.
 الكيؼ. اليدايات الربانية المستنبطة من قصة أصحاب المطمب الثالث:
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 المطمب األول
 التفسير اإلجمالي لقصة أصحاب الكيف

كممككت  ،عجائب المخمكقات كقع الحديث فيو عفعمى شتى العمكـ، ك  اشتمؿ كتاب اهلل 
ئكة، كأسماء مشاىير الرسؿ كالمبل ،السمكات كاألرض، كما في األفؽ، كما تحت الثرل، كبدء الخمؽ

قة كقصة آدـ مع إبميس، كقصة عاد األكلى كالثانية، كقصة مكسى في بكعيكف أخبار األمـ السا
كالدتو كفي إلقائو في اليـ، كقصة طالكت كداكد مع جالكت كقتمو، كقصة سميماف كخبره مع ممكة 

ر  سالو سبت كفتنتو، كقصة إبراىيـ في مجادلتو قكمو، كقصة يكسؼ، كقصة مريـ ككالدتيا عيسى كاا
 كرفعو، كقصة زكريا بف يحيى، كقصة ذم القرنيف، كقصة أصحاب الكيؼ كغيرىا.

كسنعيش بإذف اهلل مع أحداث قصة أصحاب الكيؼ الشيقة، إنيا قصة عجيبة حافمة 
مكا عقكليـ، كرفضكا كتب اهلل ليـ اليداية، فحكٌ  فبالمكاقؼ كالمشاىد المؤثرة، قصة أكلئؾ الفتية الذي

كقرركا الفرار بدينيـ،  ،ؾ الممؾ الطاغية المشرؾ، كقالكا لف نخضع لغير اهلل االنجرار كراء ذل
كتبدلت  ،كفالقركف، كتداكلت السن معتصميف بربيـ، فترشدىـ اهلل إلى ذاؾ الكيؼ، فمكثكا فيو

 .(ُ)كزاؿ عيد الطغياف، كزاؿ ممؾ الظالميف  ،األحكاؿ
 سبب نزول قصة أصحاب الكيف:

حارث كعقبة بف أبي معيط إلى أحبار الييكد يستلكنيـ عف رسكؿ بعثت قريش النضر بف ال
ف  اهلل، فقالت ليـ أحبار الييكد : سمكه عف ثبلث نتمركـ بيف، فإف أخبركـ بيف فيك نبي مرسؿ، كاا

، فركا فيو رأيكـ، سمكه عف فتية ذىبكا في الدىر األكؿ، ما كاف أمرىـ،  لـ يفعؿ فالرجؿ متقكؿ
مغ مشارؽ األرض كمغاربيا، ما كاف نبؤه، كسمكه عف الركح، ما ىي، كسمكه عف رجؿ طكاؼ قد ب

ف لـ يفعؿ فالرجؿ متقكؿ، فاصنعكا في أمره ما بدا لكـ.  فإف أخبركـ بذلؾ فاتبعكه، فإنو نبي، كاا
لكف اهلل خيب  ،كستلكه، ككاف الغرض مف سؤاليـ إحراج النبي  فجاءكا رسكؿ اهلل 

 .(ِ)بسكرة أصحاب الكيؼ   مف عند اهلل كجاء جبريؿ  ،ظنكنيـ
 مطمع القصة:

تبدأ قصة أصحاب الكيؼ بذكر ممخص كامؿ لكقائعيا، دكف أف يشبع ىذا الممخص 
ُٚهْؿ ُهًدى]الرغبة في معرفة التفاصيؿ  َٕ ِْؿ َوِزْد ٌٜ َآَمُْقا بَِرَبِّ َٔ ُْؿ ؾِْت َُٖهْؿ بِٚحَلؼِّ إَِّنَّ َب َٕ َْٔؽ  َِ َُصُّ َظ َٕ ـُ  ْح َٕ ]

                                                           

 .ّّْ/ِ -الشنقيطي -( انظر: أضكاء البيافُ)
 -، سيرة ابف ىشاـَٕ/ُ -سحاؽإبف اسيرة ، ُّْ/ُ –السيكطي  –النقكؿ في أسباب النزكؿ  لباب( انظر: ِ)

 .ِٔٓ/ِ -ابف كثير -، البداية كالنيايةُّٗ/ِ
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ىذا ما سنتعرؼ عميو  ؟كماذا حدث ليـ بعد ذلؾ ؟ترل ما سبب ذىابيـ إلى الكيؼ ، يا {24}الؽفف:
ـْ َآَيٚتَِْٚ َظَجًبٚ]مف خبلؿ أحداث ىذه القصة الشيقة  ُٕقا ِم ٚ ـَ ؿِِٔؿ  ِػ َوافرَّ ْٓ َُ َٝ َأنَّ َأْصَحَٚب اف [ َأْم َحِسْب

ف كاف ىناؾ ما ىك أعجب منيا، فإف م، ، نحف أماـ قصة عجيبة {2}الؽفف: ف كاف قادران عمى كاا
لطائفو  ان جرزان، ال تستبعد قدرتو كحفظوجعؿ ما عمى األرض زينة ليا، ثـ جعؿ ما عمييا صعيد

ف كانت قصتيـ خارقة لمعادة، فإف آيات اهلل كذلؾ  .(ُ)كفكؽ ذلؾ  ،مخصكصة، كاا

عمـ أف القكـ تعجبكا مف قصة أصحاب الكيؼ إكيقكؿ اإلماـ الفخر الرازم رحمو اهلل: "
فقاؿ تعالى: أـ حسبت أنيـ كانكا عجبان مف آياتنا  ،عمى سبيؿ االمتحاف كه عف الرسكؿ كستل

ثـ  ،فقط، فبل تحسبف ذلؾ فإف آياتنا كميا عجب، فإف مف كاف قادران عمى تخميؽ السمكات كاألرض
ؿ، يزيف األرض بتنكاع المعادف كالنبات كالحيكاف، ثـ يجعميا بعد ذلؾ صعيدان جرزان، خالية عف الك

، ىذا ىك  كيؼ يستبعدكف مف قدرتو كحفظو كرحمتو حفظ طائفة مدة ثبلثمائة سنة أك أكثر في النـك
 .(ِ) "الكجو في تقرير العظـ، كاهلل أعمـ

قؼ كتتمؿ في ىذا الككف العظيـ،  ،فيا مف أعمت الدنيا قمبؾ، كغفمت عف نعـ اهلل عميؾ
 لقصة العبر الكثيرة.كعد إلى ربؾ قبؿ فكات األكاف، فإف في سىٍكًؽ ىذه ا

ٚ َرَصًدا] َٕ ـْ َأْمِر ِّْٔئ َفَْٚ ِم ًٜ َوَه َْٕؽ َرَْحَ ـْ َفُد َْٚ َآتَِْٚ ِم ُٚفقا َربَّ ََ ِػ َؾ ْٓ َُ ُٜ إَِػ اف َٔ ْت
ٍِ ْبَْٚ َظَذ *  إِْذ َأَوى اف َؾََضَ

ِػ ِشَِْغ َظَدًدا ْٓ َُ َؿ َأيُّ احِلْزَبْغِ *  َآَذاَِّنِْؿ ِِف اف َِ ًْ ْثَُْٚهْؿ فَِْ ًَ  .{21-25}الؽفف:[  َأْحَل دَِٚ َفبُِثقا َأَمًداُثؿَّ َب

ىذا تمخيص إجمالي لمقصة، يرسـ خطكطيا الرئيسية، فنعمـ أف أصحاب الكيؼ فتية ال 
لى الكيؼ، فضرب اهلل تعالى إخكفان مف سطكة ذلؾ الممؾ المشرؾ أحد يعمـ عددىـ، فركا بدينيـ 

ا سنيف معدكدة، ال نعمـ عددىا، ثـ بعثيـ اهلل مف عمى آذانيـ في الكيؼ حجابان يمنع السمع، فنامك 
 يتجادالف في شتنيـ، ثـ بعثيـ اهلل ليتبيف أم الفريقيف أدؽ إحصاءن. فرقدتيـ، ككاف ىناؾ فريقا

يككف اهلل ىك  ،كتتكالب عمييـ قكل الشر ،كىكذا حاؿ المؤمنيف حينما تشتد عمييـ األمكر
 .(ّ)الممجت، يطمبكف منو العكف كالمدد 

                                                           

 .ّٕٕ/ّ -الشككاني -( انظر: فتح القديرُ)
 .ِِٖٖ/ُ -( التفسير الكبيرِ)
 -حجازم -، التفسير الكاضحٓٓ/ٓ -سيد قطب -ف، في ظبلؿ القرإُْٓ/ّ -البيضاكم -( انظر: أنكار التنزيؿّ)

ِ/َْٖ. 
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َُصُّ ]د ىذا التمخيص المشكؽ لمقصة، تبدأ اآليات في التفصيؿ فيقكؿ تعالى: بع َٕ ـُ  ْح َٕ

ُٚهْؿ ُهًدى َٕ ِْؿ َوِزْد ٌٜ َآَمُْقا بَِرَبِّ َٔ ُْؿ ؾِْت َبَُٖهْؿ بِٚحَلؼِّ إَِّنَّ َٕ َْٔؽ  َِ  .{24}الؽفف: [َظ
، ىك شركع في تفصيؿ ما أجمؿ، كالذم يشرع في التفصيؿ، كيقص عمينا خبر أكلئؾ الفتية

كلعؿ التقييد )بالحؽ( إشارة  ،العالـ بحاليـ، كفي ىذا تشكيؽ لمقارئ حيف يسمع خبرىـ مف اهلل 
ىـ بدكف حؽ، )إنيـ فتية( أم شباف كاف أحدىـ كزير الممؾ، تإلى أنو في عيد النبي مف يقص نب

لى الغيبة، كفيو التفات مف التكمـ إ ،ككانكا مف أشراؼ تمؾ المدينة )آمنكا بربيـ( الذم خمقيـ
كالزىد في  ،)كزدناىـ ىدل( التثبيت عمى اإليماف، كالتكفيؽ لمعمؿ الصالح، كاالنقطاع إلى اهلل تعالى

 .(ُ)الدنيا 

 .(ِ)أم يقينان كبصيرة في أمر دينيـ" )كزدناىـ ىدل( "قاؿ السمرقندم: 
َْٚ َربُّ افسَّ ] ُٚفقا َربُّ ََ ُِقَِبِْؿ إِْذ َؿُٚمقا َؾ َْٚ إًِذا َوَرَبْىَْٚ َظَذ ُؿ ِْ ْد ُؿ ََ ٚ فَ ـْ ُدوِِٕف إََِلً ْدُظَق ِم َٕ ـْ  ََمَواِت َواألَْرِض َف

 . {23}الؽفف:[ َصىًَىٚ

ُِقَِبِؿْ ] أم حفظنا قمكبيـ عمى اإليماف، ليكاجيكا الظمـ المتمثؿ في ذلؾ [ َوَرَبْىَْٚ َظَذ ُؿ
كيصبركا عمى فراؽ الممؾ كبطانتو الفاسدة، كقيؿ أليمناىـ الصبر حتى يثبتكا عمى اإليماف 

كثرة  ـالخكؼ مف ممكيـ الجبار، كلـ يرعبي ـاألكطاف، كترؾ األىؿ كالنعيـ كاإلخكاف، كلـ يزعجي
بيف يدم الممؾ حيف عاقبيـ عمى ترؾ عبادة الصنـ، كقيؿ إذا قامكا مف نكميـ، [ إِْذ َؿُٚمقا]الكفار، 

[ َٕ ـْ  ََمَواِت َواألَْرِض َف َْٚ َربُّ افسَّ ُٚفقا َربُّ ََ َٚؾ ـْ ُدوِِٕف إََِلً نما قالكا  [ْدُظَق ِم أم لـ نقؿ مف دكف اهلل ربان، كاا
ف دعكنا غير اهلل ء ذلؾ  َْٚ إًِذا َصىًَىٚ]ألف قكميـ كانكا يعبدكف األكثاف، كاا ِْ ْد ُؿ ََ ، قاؿ ابف عباس: [َف
 جكران.

 .(ّ)كقاؿ قتادة: كذبان، كأصؿ الشطط، مجاكزة القدر كاإلفراط، كالبعد عف الصكاب 

 فثـ يمتفتكف إلى ما عميو قكميـ، فيستنكركنو، كيستنكركف المنيج الذم يسمككنو، كيعمنك 
 البراءة مف عقائد الشرؾ.

                                                           

 .ُِٔ/ٖ -األلكسي -( انظر: ركح المعانيُ)
 .ِِٗ/ِ -( بحر العمـكِ)
، معالـ التنزيؿ في التفسير ِِٗ/ِ -السمرقندم -، بحر العمـكُِٖ/ٖ -األلكسي -( انظر: ركح المعانيّ)

 .ِّّ/ّ -البغكم -كالتتكيؿ
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ـِ ] َّ ُؿ ِِم َِ ـْ َأْط َّ ٍ َؾ ِْىٍَٚن َبغِّ ْؿ بُِس ِٓ ْٔ َِ ُْٖتقَن َظ ًٜ َفْقََل َي ـْ ُدوِِٕف َآَِلَ ُذوا ِم َ ََلِء َؿْقُمَْٚ اَّتَّ ُٗ ذِ  َه ـَ [ ًبٚاْؾَسَى َظَذ اهللِ 

 .  {21}الؽفف:

كىذا في غاية  ،ىؤالء قكمنا، كأىؿ عصرنا كبمدنا، عبدكا األصناـ تقميدان مف غير حجة 
  يتتكف بحجة كبرىاف عمى ما ىـ عميو مف الباطؿ؟الحماقة كالجيؿ كالضبلؿ، ىبٌل 

بد لو فالدعاكل ال بد ليا مف بيِّنات، فما بالنا بتصحاب العقائد، فصاحب العقيدة السميمة ال  
ال فيك الكذب الشنيع، كالظمـ  مف دليؿ يستند إليو، كبرىاف لو سمطاف عمى النفكس كالعقكؿ، كاا

ٌؿ َظئِؿٌ ]، كصدؽ اهلل تعالى إذ يقكؿ: (ُ)العظيـ  ِْ َك فَُي ْ  . {24}لؼامن:[ إِنَّ افؼِّ

[ ٍ َىٍٚن َبغِّ ِْ ْؿ بُِس ِٓ ْٔ َِ ُْٖتقَن َظ الكريمة تخصيص، كىك الطمب قاؿ الشنقيطي: "في ىذه اآلية  [َفْقََل َي
سمطاف بيِّف ببحثٍّ كشدةو، كالمراد بيذا الطمب التعجيزء ألنو مف المعمكـ أنو ال يقدر أحد أف يتتي 

 .(ِ)عمى جكاز عبادة غير اهلل، كالمراد بالسمطاف المبيف الحجة الكاضحة" 
ُْٖووا إِ ] ُبُدوَن إَِلَّ اهللَ َؾ ًْ قُهْؿ َوَمٚ َي ُّ ْؿ َوإِِذ اْظَتَزْفُت ـُ ـْ َأْمِر ْؿ ِم ُُ ِّْٔئ َف تِِف َوُُّيَ ـْ َرَْحَ ْؿ ِم ُُ ْؿ َربُّ ُُ ِػ َيُْْؼْ َف ْٓ َُ َػ اف

ٚ ًَ  . {21}الؽفف:[ ِمرَؾ

لما خاؼ الفتية مف االفتتاف، قرركا اعتزاؿ قكميـ كما يعبدكف مف دكف اهلل، إنو اإليماف 
ؿ كاألحباب، كترؾ الفراش حينما يمتزج بالقمكب، ييكف مف أجمو ىجر األكطاف، كمفارقة األى

كسينشر  ،، فمف يضيعيـ اهلل الكثير، كالمجكء إلى الكيؼ الضيؽ الخشف المظمـ، إنيا الثقة باهلل 
ليـ مف رحمتو، كييسر ليـ مف أمرىـ الذم ىـ فيو مف الغـ كالكرب، خكفان منيـ عمى أنفسيـ 

 .(ّ)كدينيـ، ما يترفقكف بو 
[ ًَ َِ َس إَِذا َض ّْ ََمِل َوُهْؿ ِِف َؾْجَقةٍ َوَتَرى افنَّ ْؿ َذاَت افنِّ ُٓ ِرُض َْ ْٝ َت ِغ َوإَِذا َؽَرَب ِّ

ْؿ َذاَت افَٔ ِٓ ٍِ
ْٓ ـَ ـْ  ْٝ َتَزاَوُر َظ

ًّٔٚ ُمْرِصًدا
ـْ ََتَِد َفُف َوفِ َِ ـْ ُيْوِِْؾ َؾ َتِد َوَم ْٓ َق ادُ ُٓ ـْ َُّيِْد اهللُ َؾ ـْ َآَيِٚت اهللِ َم  . {21}الؽفف:[ ِمُْْف َذفَِؽ ِم

                                                           

 -، التفسير الكاضحَُِ/ٔ -افيأبك ح -، البحر المحيطِْْ/ُّ -القرطبي -رآفانظر: الجامع ألحكاـ الق (ُ)
 .َْٗ/ِ -محمد حجازم

 .ُِٔ/ّ -أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف (ِ)
 -، نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكرَُٗ/ٖ -الطبرم –انظر: جامع البياف في تتكيؿ آم القرآف  (ّ)

سيد  -، في ظبلؿ القرآفِْٕ -السعدم -ـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ، تيسير الكريُْٓ/ْ -البقاعي
 .ِِِٔ/ْ –قطب 



 

-ُٗ- 

 

ـي  هتية إلى الكيؼ، كاتخذك لجت الف عمى  متكلن ليـ، فإذا باليكاء الطيب كالنسيـ العميؿ يخٌي
فيحجب اهلل عنيـ الشمس عند طمكعيا،  ،ان فيخمد الفتية إلى النـك سنيف طكيمة، بؿ قركن ،ذلؾ المكاف

 ككرامة عظيمة خص اهلل ،ككذلؾ عند الغركب حتى ال تحرقيـ أشعتيا، كفي ىذا الفعؿ خرقان لمعادة
 بيا أىؿ الكيؼ.

فيك اليادم  ،حصىكنعمة مف نعمو التي ال تي  شؾ أف ىذه العممية آية مف آيات اهلل  ال
 .(ُ)إلى سكاء السبيؿ 

تَدِ ] ْٓ َق اُد ُٓ ـْ َُّيِْد اهللُ َؾ  ،كأسممكا لو كجكىيـ ،ثناء عمييـ بتنيـ جاىدكا في اهلل"يقكؿ الزمخشرم:  [َم
كاالختصاص باآلية العظيمة، كأف كؿ  ،نيؿ تمؾ الكرامة السنيةكأرشدىـ إلى  ،كأعانيـ ،فمطؼ بيـ

كاىتدل إلى السعادة، كمف تعرض لمخذالف،  ،فيك الذم أصاب الفبلح ،ؾ طريقة الميتديفممف س
 .(ِ)فمف يجد مف يميو كيرشده بعد خذالف اهلل" 

قمبكف ركم عف ابف عباس أنو قاؿ: "لك أف الشمس تطمع عمييـ ألحرقتيـ كلك أنيـ ال يت
 . (ّ) ألكمتيـ األرض"

ِْٔف ] ْؿ َبِٚشٌط ذَِراَظ ُٓ بُ ِْ ـَ ََمِل َو ِغ َوَذاَت افنِّ ِّ
َٔ ْؿ َذاَت اف ُٓ ُب ِِّ ََ ُٕ ًٚطٚ َوُهْؿ ُرُؿقٌد َو ََ ْؿ َأْي ُٓ َسُب َٝ َوَُتْ ًْ َِ بِٚفَقِصِٔد َفِق اضَّ

ْؿ ُرْظًبٚ ُٓ َٝ ِمْْ ْؿ ؾَِراًرا َوَدُِِئْ ُٓ َٝ ِمْْ ْٔ ْؿ َفَقفَّ ِٓ ْٔ َِ  . {21ؽفف:}ال[ َظ

فيظنيـ الرائي أيقاظان  ،كالفتية يغطكف في نكـ عميؽ ،كيمضي السياؽ يكمؿ المشيد العجيب
بكف مف ناحية إلى ناحية ليناؿ قمٌ يي  كانيـ كانإإذ  ،النفتاح أعينيـ ليككف أبقى ليا، كلكثرة تحركاتيـ

 كال يتتثر ما يمي األرض منيا بطكؿ المكث. ،ركح النسيـ جميع أبدانيـ

كلك أشرفت عمييـ كىـ عمى  ،بيـ عمى عادة الكبلب باسط ذراعيو بباب الكيؼ كفنائوككم
 .(ْ)لما ألبسيـ اهلل مف الييبة، كجعؿ ليـ مف الجبللة  ،ىذه الحالة لدب الرعب في قمبؾ

                                                           

 -الطبرم -، جامع البيافَُٓ/ٔ -أبك حياف -، البحر المحيطَُُ/ُُ -الرازم -انظر: التفسير الكبير (ُ)
 .ّٕٔٓ/ُ -الشعراكم -، تفسير الشعراكم ُْٗ/ٖ

  .ْٕٓ/ِ -الكشاؼ  (ِ)
 .َِٔ/ُٕ –الطبرم  –فسير القرآف جامع البياف في ت (ّ)
 -الرازم -، التفسير الكبيرِّْ/ُّ -القرطبي -، الجامع ألحكاـ القرآفْْٓ/ْ -البقاعي -انظر: نظـ الدرر (ْ)

 .ِِٔٔ/ْ -سيد قطب -، في ظبلؿ القرآفَُِ/ُُ



 

-ِٗ- 

 

ِْٔف بِٚفَقِصٔدِ ] ْؿ َبِٚشٌط ذَِراَظ ُٓ ُب ِْ ـَ ـك يقكؿ ابف كثير: "كشممت كمبيـ، فتصابو ما أصابيـ مف الن [َو
 .(ُ)عمى تمؾ الحاؿ، كىذه فائدة صحبة األخيار، فإنو صار ليذا الكمب ذكر كخبر كشتف" 

[ ًْ ْؿ َفبِثُْتْؿ َؿُٚفقا َفبِْثَْٚ َيْقًمٚ َأْو َب ـَ ْؿ  ُٓ ْؿ َؿَٚل َؿٚئٌِؾ ِمْْ ُٓ َْْٔ ََٔتَسَٚءُفقا َب
ْثَُْٚهْؿ فِ ًَ َذفَِؽ َب ـَ ْؿ َو ُُ         َض َيْقٍم َؿُٚفقا َربُّ

ُؿ بِ  َِ ْٖتِ َأْظ َٔ ِْ ًٚمٚ َؾ ًَ ـَك َض َٚ َأْز َُْْٔيْر َأُّيُّ ِْ ِٜ َؾ ْؿ َهِذِه إَِػ اَدِديَْ ُُ ْؿ بَِقِرؿِ ـُ ُثقا َأَحَد ًَ َِىَّْػ ََم َفبِْثُتْؿ َؾْٚب ََٔت ْؿ بِِرْزٍق ِمُْْف َوْف ُُ

ْؿ َأَحًدا ُُ َرنَّ بِ ًِ ْؿ َأْو يُ *  َوََل ُيْن ـُ ْؿ َيْرُُجُق ُُ ْٔ َِ ُروا َظ َٓ ُْؿ إِْن َييْ ُِِحقا إًِذا َأَبًداإَِّنَّ ٍْ ـْ ُت ْؿ َوَف ِٓ تِ َِّ ْؿ ِِف ِم ـُ [ ًُِٔدو

 . {15-22}الؽفف:

كتتسمسؿ األحداث العجيبة، فكما زادىـ اهلل ىدل، كربط عمى قمكبيـ، كضرب عمى آذانيـ 
كأناميـ، كأبقاىـ أحياءن بدكف أكؿ كشرب، كقٌمبيـ حتى ال تبمى أجسادىـ، إذ بيؤالء الفتية يستيقظكف 

ذ بيـ يتسمف نكمت لكف بمجرد قياميـ مف نكميـ عف المدة التي اءيـ الطكيمة التي تشبو المكت، كاا
فقاؿ أحدىـ: دعكنا مف االختبلؼ في مدة النكـ، فاهلل أعمـ بذلؾ، كليذىب أحدكـ خفية إلى  ،نامكىا
سكؼ حتى ال يعمـ بمكاننا أحد، فمك عمـ زبانية الممؾ بنا، ل ،ليحضر لنا أطيب الطعاـ ،المدينة

 ،حتى المكت رجمان بالحجارة، أك يكرىكنا عمى العكدة إلى معتقداتيـ الفاسدة ،يسكمكننا سكء العذاب
 فنخسر الدنيا كاآلخرة.

ًٚمٚ]في تفسير  قاؿ ابف عباس  ًَ ك َض ـَ ٚ َأْز َ َُْْٔيْر َأُّيُّ ِْ يريد ما حؿ مف الذبائح، ألف  [َؾ
إيمانيـ، كذكر عكرمة: أزكى طعامان معناه:  عامة أىؿ المدينة كانكا مجكسان، كفييـ قكـ يخفكف

 .(ِ)أكثر، كقاؿ قتادة: معناه خير، كقاؿ مقاتؿ: المراد أطيب 
ٚ إِْذ َيَتََْٚزظُ ] َٓ َٛ ؾِٔ َٜ ََل َرْي َٚظ قا َأنَّ َوْظَد اهللِ َحؼٌّ َوَأنَّ افسَّ ُّ َِ ًْ ْؿ فَِٔ ِٓ ْٔ َِ ٚ َظ َٕ َذفَِؽ َأْظَثْر ـَ َٚو ََ ْؿ َأْمَرُهْؿ َؾ ُٓ َْْٔ ُفقا قَن َب

ْؿ مَ  ِٓ ْٔ َِ ُبقا َظَذ َأْمِرِهْؿ فََْتَِّخَذنَّ َظ َِ ـَ َؽ ُؿ َِبِْؿ َؿَٚل افَِّذي َِ ْؿ َأْظ ُ ًٕٚ َرَبُّ َٚٔ ْؿ ُبْْ ِٓ ْٔ َِ  . {12}الؽفف:[ ْسِجًدااْبُْقا َظ
مع المتنازعكف عمى أمر كيطٌ  ،كتتكالى األحداث الغريبة كالعجيبة، كيتـ العثكر عمى الفتية

البعث، فبل مجاؿ لمشؾ كاالختبلؼ، فالدليؿ عمى البعث قائـ بيف يدييـ، ككذلؾ الفتية ليتيقنكا مف 
الساعة الشؾ في قياميا، كقاؿ أبك السعكد رحمو اهلل: "فمف شاىد أنو جؿ كعبل تكفى نفكسيـ 
كأمسكيا ثبلثمائة سنة كأكثر، حافظان أبدانيا مف التحمؿ كالتفتت، ثـ أرسميا إلييا، ال يبقى لو شائبة 

 كيجزييـ  ،فيحاسبيـ ،فيرد إلييـ أركاحيـ ،ؽ، كأنو يبعث مف في القبكرػػى حػػػتعال هدػػػػي أف كعشؾ ف

                                                           

 .ِٗ/ّ -تفسير القرآف العظيـ (ُ)
 -الزحيمي -، الكسيطِٗٔ/ٗ -ابف عطية -، المحرر الكجيزْٕٔ/ِ –الرازم  -انظر: مفاتح الغيب (ِ)

ِ/ُُّْ. 



 

-ّٗ- 

 

 .(ُ)بحسب أعماليـ" 

كقيؿ إف التنازع كاف في أمر أصحاب الكيؼ، في قدر مكثيـ، كفي عدتيـ، كفيما يفعمكنو 
يف الناس، كقاؿ آخركف: نبني عمييـ بنيانان يسترىـ عف أع: بعد أف اٌطمعكا عمييـ، فالبعض قاؿ 

األكلى أف يبنى عمى باب الكيؼ مسجد، كىذا القكؿ يدؿ عمى أف أكلئؾ األقكاـ كانكا عارفيف باهلل، 
 .(ِ)معترفيف بالعبادة كالصبلة 

ِٛ وَ ] ْٔ ٌَ ٚ بِٚف ْؿ َرُْجً ُٓ بُ ِْ ـَ ْؿ  ُٓ ُش
ٌٜ َشٚدِ َس قُفقَن ََخْ َُ ْؿ َوَي ُٓ بُ ِْ ـَ ْؿ  ُٓ ًُ ٌٜ َرابِ قُفقَن َثََلَث َُ َٔ ْؿ َش ُٓ بُ ِْ ـَ ْؿ  ُٓ ٌٜ َوَثِٚمُْ ًَ قُفقَن َشبْ َُ َي

ْؿ إَِلَّ ِمَراًء َطِٚهًرا َوََل َتْستَ  ِٓ ْؿ إَِلَّ َؿٌِِٔؾ َؾََل ُُتَِٚر ؾِٔ ُٓ ُّ َِ ًْ ِِتِْؿ َمٚ َي ًِدَّ ُؿ بِ َِ ْؿ َأَحًداُؿْؾ َرِبِّ َأْظ ُٓ ْؿ ِمْْ ِٓ ِٝ ؾِٔ َوََل *  ٍْ

ٍء إِِنِّ َؾِٚظٌؾ َذفَِؽ َؽًدا َـّ فَِقْ قَف َُ ـْ *  َت ـِ َرِبِّ أِلَْؿَرَب ِم ِدَي َٝ َوُؿْؾ َظَسك َأْن َُّيْ ِسٔ َٕ ْر َربََّؽ إَِذا  ـُ إَِلَّ َأْن َيَنَٚء اهللُ َواْذ

 . {13-11}الؽفف:[ َهَذا َرَصًدا

عف اختبلؼ أىؿ الكتاب في عدة أصحاب الكيؼ، فذكر ثبلثة أقكاؿ،  يخبر المكلى 
القكؿ الثالث ىك الصحيح، كاألكالف باطبلف، ألف اهلل كجاء في اآلية الكريمة بقرينة تدؿ عمى أف 

الظف، ثـ حكى القكؿ الثالث بقكلو: بأتبع القكليف األكليف بقكلو: رجمان بالغيب، كالرجـ ىك القكؿ 
 كيقكلكف سبعة كثامنيـ كمبيـ فتخره، كلـ يذكر بعده أف ذلؾ رجمان بالغيب.

، س: "أنا مف القميؿ الذم استثنى اهلل أف القميؿ مف يعمـ بعدتيـ، كقاؿ ابف عبا كبيف 
 .(ّ) كانكا سبعة"

 ثـ استثنى  ،نبيو عف الجدؿ مع أىؿ الكتاب في شتف أصحاب الكيؼ ثـ نيى ربنا 
ْؿ بِٚفَّتِل ]مف المراء ما كاف ظاىران كاضحان، كىك أف يقص عمييـ ما أكحى اهلل إليو فحسب  َوَجِٚدَْلُ

ـُ  ألف المفتي  ءـ نياه سبحانو أف يستفتي أحدان مف الخائضيف في شتنيـ، ث {211}الـحل:[ ِهَل َأْحَس
 يجب أف يككف أعمـ مف المستفتي.

عمى عدـ قكلو إف شاء اهلل لممشركيف عندما ستلكه عف الركح،  نبيو  ثـ عاتب ربنا 
 ماف الماضي، كقاؿ ليـ: ي الز ػػػػػة فػػػػة عجيبػػػػـ قصػػػػة ليػػػػػي األرض، كعف فتيػػػكاؼ فػػػؿ طػػػػػكعف رج

                                                           

 .ُِٓ/ٓ –إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ  (ُ)
 -الشنقيطي -، أضكاء البيافّْٖ/ّ -الشككاني -، فتح القديرْٕٕ/ِ –الرازم  -انظر: مفاتح الغيب (ِ)

ّ/ِِٓ. 
 –الطبرم  –مع البياف في تتكيؿ القرآف ، جاِّْ/ٔ –السيكطي  –الدر المنثكر في التتكيؿ بالمتثكر  (ّ)

ُٕ/َِٔ. 



 

-ْٗ- 

 

 )ستخبركـ غدان بما ستلتـ(.

ْر َربََّؽ إَِذا ]قاؿ تعالى:  ،كلما كاف النسياف مف شتف اإلنساف، كىك غير مؤاخذ بو ـُ َواْذ

 َٝ ِسٔ ، كفي ىذه اآلية قكالف معركفاف لعمماء التفسير، األكؿ: أف ىذه اآلية متعمقة بما قبميا،  [َٕ
فقؿ        ،كنسيت أف تقكؿ إف شاء اهلل، ثـ تذكرت بعد ذلؾ ،غدان كذاكالمعنى: أنؾ إذا قمت ستفعؿ 

ٍء إِِنِّ َؾِٚظٌؾ َذفَِؽ ]إف شاء اهلل، كىذا ىك القكؿ الظاىر، ألنو يدؿ عميو قكلو تعالى:  َـّ فَِقْ قَف َُ َوََل َت

ؽ ليا بما قبميا، كأف كىك قكؿ الجميكر، القكؿ الثاني: أف اآلية ال تعم [إَِلَّ َأْن َيَنَٚء اهللُ*  َؽًدا
المعنى: إذا كقع منؾ النسياف لشيء فاذكر اهلل، ألف النسياف مف الشيطاف، كما قاؿ تعالى عف فتى 

َْٔىٚنُ ]مكسى:  َسُِٕٚٔف إَِلَّ افنَّ ْٕ  . {14}الؽفف:[ َوَمٚ َأ
ـْ َهَذا َرَصًدا} ـِ َرِبِّ أِلَْؿَرَب ِم ِدَي أف يكفقني ربي لشيء أقرب  أم قؿ يا محمد عسى {َوُؿْؾ َظَسك َأْن َُّيْ

 .(ُ) مف ىذا النبت مف اآليات كالدالئؿ الدالة عمى نبكتي
[ٚ ًً ٍٜ ِشَِْغ َواْزَداُدوا تِْس ْؿ َثََلَث ِمَئ ِٓ ٍِ

ْٓ ـَ ََمَواِت َواألَْرِض َأْبِكْ *  َوَفبُِثقا ِِف  ُٛ افسَّ ْٔ ُؿ بََِم َفبُِثقا َفُف َؽ َِ ُؿِؾ اهللُ َأْظ

ْع َمٚ َلَُ  ِّ ِف َأَحًدابِِف َوَأْش ِّ ُْ ُك ِِف ُح ـْ َوَِلٍّ َوََل ُيْؼِ ـْ ُدوِِٕف ِم  . {11-11}الؽفف:[ ْؿ ِم
القكؿ الفصؿ عف مدة لبثيـ نيامان في الكيؼ، كىي  كفي نياية القصة، يعمف المكلى 

ثبلثمائة سنيف كتسع كحكى النقاش أنيا ثبلثمائة شمسية، كلما كاف الخطاب لمعرب زيدت التسع إذ 
عف اختصاصو بما غاب في  العرب ىك بالقمر التفاؽ الحسابيف، ثـ عقب ربنا حساب إف 

َأْبِكْ بِِف ]السمكات كاألرض، كما خفى فييا مف أحكاليا، كجاء ما يدؿ عمى التعجب في قكلو 

عْ  ِّ مف إدراكو المسمكعات كالمبصرات لمداللة عمى أف أمره في اإلدراؾ خارج عف حد ما  [َوَأْش
يدرؾ ألطؼ األشياء كأصغرىا، كيدرؾ البكاطف كما  نو إإذ  ،سامعيف كالمبصريفعميو إدراؾ ال

ًَم ]يدرؾ الظكاىر، كصدؽ اهلل إذ يقكؿ:  ِْ ًٜ َوِظ ٍء َرَْحَ ؾَّ ََشْ ـُ  َٝ ًْ َْٚ َوِش  . {1}غافر:[ َربَّ
عف تفرده بالكالية، فيك الذم يتكلى أمكر أىؿ السمكات كاألرض  ثـ يخبر المكلى 

 الذم تكلى أصحاب الكيؼ، بمطفو ككرمو، كلـ يكميـ إلى أحد مف الخمؽ.كينصرىـ، كىك 
ِف َأَحًدا] ِّ ُْ ُك ِِف ُح كىذا يشمؿ الحكـ الككني القدرم، كالحكـ الشرعي الديني، فإنو الحاكـ  [َوََل ُيْؼِ

 .(ِ)في خمقو، بتمره كنييو كثكابو كعقابو 
 

                                                           

  .َُُ/ٔ –أبك حياف  -انظر: البحر المحيط  (ُ)
، تيسير الكريـ الرحمف ُِٖ/ٓ -أبك السعكد -، إرشاد العقؿ السميـُُِ/ٔ -أبك حياف -انظر: البحر المحيط (ِ)

 .ُِٓ/ّ -السعدم -في تفسير كبلـ المناف



 

-ٗٓ- 

 

 المطمب الثاني
 ور السورةالمناسبة بين قصة أصحاب الكيف ومح

جميع ما عمى األرض مف مآكؿ لذيذة كمشارب، كمبلبس طيبة، كأشجار،  لما جعؿ اهلل 
بؿ كنحكىا كؿ ما  كأنيار كزركع، كثمار، كمناظر خبلبة، كأصكات شجية، كذىب كفضة، كخيؿ كاا

فقاؿ  ذكر كغيره جعمو اهلل زينة لمحياة الدنيا مف باب الفتنة كاالختبار، ليختبر اهلل معادف الناس،
ًَل ]تعالى:  َّ ـُ َظ ُْؿ َأْحَس َقُهْؿ َأُّيُّ ُِ ٚ فَِْْب ًٜ ََلَ َْٚ َمٚ َظَذ األَْرِض ِزيَْ ِْ ًَ ٚ َج َّٕ ًٔدا  * إِ ًِ ٚ َص َٓ ْٔ َِ ُِقَن َمٚ َظ ِٚظ ٚ جَلَ َّٕ َوإِ

 . {1-1:}الؽفف[ ُجُرًزا

 لما بيف اهلل ذلؾ ساؽ أمثمة تبيف كتظير مكقؼ الناس مف زينة الحياة الدنيا فجاءت قصة
أصحاب الكيؼ لتعرض لنا نمكذجان لئليماف في النفكس المؤمنة، كيؼ تطمئف بو، كتؤثره عمى زينة 

كتفارؽ األىؿ كاألحباب، كتمجت إلى كيؼ ضيؽ، مظمـ مكحش،  ،األرض كمتاعيا، تيجر الديار
 .(ُ)فيحفظيا اهلل، كيقييا الفتنة  ابتغاء مرضاة اهلل 

كيؼ، كمحكر السكرة أنيا رسمت لنا طريؽ كمف أكجو المناسبة بيف قصة أصحاب ال
إلى  الخبلص كالنجاة مف الفتنة، فحينما خاؼ الفتية مف سطكة الممؾ كمف جبركتو أكحى اهلل 

ؿْ ]أكلئؾ الفتية بتف يمجتكا إلى الكيؼ  ـُ ـْ َأْمِر ْؿ ِم ُُ ِّْٔئ َف تِِف َوُُّيَ ـْ َرَْحَ ْؿ ِم ُُ ْؿ َربُّ ُُ ِػ َيُْْؼْ فَ ْٓ َُ ُْٖووا إَِػ اف  َؾ

ٚ ًَ ، كىذا يدؿ عمى أف اعتزاؿ المؤمف قكمو الكفار مف أسباب لطؼ اهلل بو  {21}الؽفف:[ ِمرَؾ
 . (ِ) كرحمتو

       قاؿ ابف كثير: "كىذا ىك المشركع عند كقكع الفتف في الناس أف يفر العبد منيـ خكفان 
      ف النبي ، كما جاء في حديث البخارم كأبي داكد عف أبي سعيد الخدرم ع(ّ) "عمى دينو

ر بدينو من فغنمًا يتبع بيا شعف الجبال، ومواقع القطر يالمسمم يوشك أن يكون خير مال )
 .(ْ) (الفتنة

 
                                                           

 -سيد قطب -، في ظبلؿ القرآفُِْ/ّ -السعدم -في تفسير كبلـ المنافانظر: تيسير الكريـ الرحمف  (ُ)
ٓ/ٓٔ. 

 .َُْٗ/ِ -الزحيمي -، الكسيطُِٕ/ّ -الشنقيطي -انظر: أضكاء البياف (ِ)
 .ُُْ/ٓ –تفسير القرآف العظيـ  (ّ)
 (.ُٗح ) - ِٕص  –باب مف الديف الفرار مف الفتف  –كتاب اإليماف  –صحيح البخارم  (ْ)



 

-ٗٔ- 

 

 المطمب الثالث
 ية المستنبطة من قصة أصحاب الكيفاليدايات الربان

قصػػة أصػػحاب الكيػػؼ نمػػكذج إليثػػار اإليمػػاف عمػػى زخػػارؼ الحيػػاة الػػدنيا كمفاتنيػػا، كالمجػػكء 
كالتػي سػنقؼ عمػى بعػض منيػا  ،، كما كتزخر القصة بالكثير مف اليػدايات الربانيػةحمة اهلل إلى ر 

 عمى النحك التالي:
كنسػتدؿ  ،بػتف ال يغفمػكا عػف الػدعاء ،قصة أصحاب الكيػؼ بمثابػة درس لجميػع الػدعاة إلػى اهلل -ُ

ُٚفقا َربَّ ]عمى ذلؾ مف قكلػو تعػالى:  ََ ِػ َؾ ْٓ َُ ُٜ إَِػ اف َٔ ْت
ٍِ ـْ إِْذ َأَوى اف ِّٔةْئ َفَْةٚ ِمة ًٜ َوَه ة َؽ َرَْحَ ْٕ ـْ َفُد َْٚ َآتَِْٚ ِم

ٚ َرَصًدا َٕ  .{ 25[ }الؽفف:َأْمِر
كىجػػرة األىػػؿ كالبنػػيف كالقرابػػات  ،عمػػى جػػكاز الفػػرار بالػػديف كفػػي قصػػة أصػػحاب الكيػػؼ مػػا يػػدؿ -ِ

قُهْؿ َوَمٚ َوإِِذ اْظَتَزْفتُ ]كنممس ذلؾ مف قكلو تعالى:  ،كاألصدقاء كاألكطاف كاألمكاؿ خشية الفتنة ُّ

ؿْ  ـُ ـْ َأْمِر ْؿ ِم ُُ ِّْٔئ َف تِِف َوُُّيَ ـْ َرَْحَ ْؿ ِم ُُ ْؿ َربُّ ُُ ِػ َيُْْؼْ َف ْٓ َُ ُْٖووا إَِػ اف ُبُدوَن إَِلَّ اهللَ َؾ ًْ ٚ َي ًَ ، {21}الؽفف: [ِمرَؾ
فاران بدينو كجمس في الغار، ككذلؾ أصحابو فركا إلى الحبشػة رجػاء السػبلمة  كقد خرج النبي 

 .(ُ)النجاة مف فتنة الكافريف ك  ،بالديف

كىػي مرحمػة ميمػة  ،نستشػؼ مػف قصػة أصػحاب الكيػؼ أف مرحمػة الشػباب ىػي مرحمػة العطػاء -ّ
( فػي ىػذه القصػة أكثػر مػف مػرة، قػاؿ الفتيـةذكػر كممػة ) في حياة اإلنسػاف، كيبلحػظ أف اهلل 

ِػ ]تعػالى:  ْٓ َُ ُٜ إَِػ اف َٔ ْت
ٍِ ةُٚهْؿ ]:  ، كقػاؿ  {25}الؽفف: [...إِْذ َأَوى اف َٕ ِْؿ َوِزْد ٌٜ َآَمُْقا بَِرَبِّ َٔ ُْؿ ؾِْت إَِّنَّ

سبعة يظميم اهلل تعالى في : )، كلقد عنى اإلسبلـ بمرحمة الشباب، فقػاؿ  {24}الؽفف:[ ُهًدى
 .(ِ)( ظمو يوم ال ظل إال ظمو، إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة اهلل ...

ةةقَِبِ ]كنتخػػذ مػػف قكلػػو تعػػالى:  -ْ ُِ ، بضػػركرة إعػػداد الػػدعاة كتػػربيتيـ،  {23}الؽفففف:[ ؿْ َوَرَبْىَْةةٚ َظةةَذ ُؿ
: فػػػػي معنػػػػى قكلػػػػو تعػػػػالى يقػػػػكؿ البقػػػػاعي، (ّ) كتقػػػػكيتيـ، كحػػػػثيـ عمػػػػى العمػػػػـ، كعمػػػػى المباحثػػػػة

ةةقَِبِؿْ ]" ُِ ، أم قكيناىػػػػا فصػػػػار مػا فييػػػػػػا مػػف القػػػػكل مجتمعػان غيػر مبػدد، فكانػػت [َوَرَبْىَْةٚ َظةَذ ُؿ
 .(ْ)الخمكة"  حاليـ في الجمكة كحاليـ في

                                                           

 .ُِّ/َُ -القرطبي -الجامع ألحكاـ القرآف انظر: (ُ)
 (.َْٔح ) –باب مف جمس في المسجد ينتظر الصبلة  –كتاب األذاف  –صحيح البخارم  (ِ)
 .ُّٔٔ/ٔ –سعيد حكل  –انظر: األساس في التفسير  (ّ)
 .ِْٕ/ُ -السعدم -، كانظر: تيسير الكريـ الرحمفَْٓ/ْ -نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر (ْ)



 

-ٕٗ- 

 

َْةٚ إًِذا َصةَىًىٚ]في قكلو تعالى:  -ٓ ِْ ْد ُؿ ََ ، مػا يرشػدنا إلػى حاجػة الداعيػة إلػى التسػمح  {23}الؽففف:[ َف
ًٜ ]عندما كصؼ طػالكت:  فقد أخبر المكلى  ،بالعمـ إلى جانب الحاجة إلى القكة َوَزاَدُه َبْسةَى

ِؿ َواجِلْسؿِ  ِْ ًِ  . {131}البؼرة:[ ِِف اف

ؿْ ]لى: نممس مف قكلو تعا -ٔ ِٓ ٍِ
ْٓ ـَ ـْ  ْٝ َتَزاَوُر َظ ًَ َِ َس إَِذا َض ّْ ، فائدة عظيمػة  {21}الؽفف:[ َوَتَرى افنَّ

إذ أف المكاف الصحي يحتاج إلى دخكؿ الشمس فيو، كلما كاف التعرض ألشعة الشمس لفتػرات 
ذا غربت  ،طكيمة قد يضر بالجسد، جعؿ اهلل الشمس إذا طمعت تزاكر عف كيفيـ ذات اليميف كاا

كيصػيبيـ مػف منافعيػا، كيبقػى الغػار فػي غايػة  ،يـ ذات الشماؿ، لئبل يضرىـ شدة الحرارةتقرض
 .(ُ)الصحة لككنو معرضان لمشمس كالتيكية 

ةةََملِ ]فػي قكلػو تعػالى:  -ٕ ةةِغ َوَذاَت افنِّ ِّ َٔ ْؿ َذاَت اف ُٓ ةةُب ِِّ ََ ُٕ ، فائػػدة عظيمػة كجميمػة، لػػذا  {21}الؽففف:[ َو
الػػذيف ال يسػػتطيعكف الحركػػة عمػػى  ،ىكائيػػة لممرضػػى يكصػػي األطبػػاء بضػػركرة اسػػتخداـ فرشػػات

 حتى ال تتمؼ أجسادىـ كتتعفف. ،الفرش

ْٔةةِف بِٚفَقِصةةٔدِ ]فػػي قكلػػو تعػػالى:  -ٖ ْؿ َبِٚشةةٌط ِذَراَظ ُٓ ةةُب ِْ ـَ ، يقػػكؿ الػػرازم: "كقػػاؿ السػػدم  {21}الؽفففف:[ َو
نمػػا أراد أف الكمػػب منػػو بمك الوصــيد) ضػػع العتبػػة     ( البػػاب، كالكيػػؼ ال يكػػكف لػػو بابػػان كال عتبػػة كاا

إشػارة إلػى أف المبلئكػة  ال فػي داخمػو ، ككاف في جمكس الكمػب عمػى بػاب الكيػؼ(ِ)مف البيت" 
 .(ّ)ال تدخؿ بيتان فيو كمب 

ْٔةةِف ]ترشػػدنا قصػػة أصػػحاب الكيػػؼ إلػػى مرافقػػة الصػػالحيف، يقػػكؿ تعػػالى:  -ٗ ْؿ َبِٚشةةٌط ِذَراَظ ُٓ ةةُب ِْ ـَ َو

ظػػػػو عمػػػػى طػػػػكاؿ اآليػػػػات مػػػػف بركػػػػة صػػػػحبة ، ففػػػػي ذكػػػػر الكمػػػػب كحف {21}الؽفففففف:[ بِٚفَقِصةةةةٔدِ 
فمػف أحػب أىػؿ الخيػر نػاؿ مػف  ،الصالحيف، لذا نكصي بصحبة أىؿ اإليماف كالتقكل كالصبلح

 .(ْ)بركتيـ 

ِٜ ]نسػتدؿ مػف قكلػػو تعػالى:  -َُ ْؿ َهةةِذِه إَِػ اَدِديَْةة ُُ ْؿ بِةةَقِرؿِ ـُ ُثقا َأَحةةَد ًَ ، عمػى جػػكاز  {22}الؽفففف:[ َؾةةْٚب
ِِٔصة َهةَذا ]ماء عمى صحة الككالة مف قكلػو تعػالى: الككالة كصحتيا، كاستدؿ العم ِّ ََ اْذَهُبةقا بِ

قُه َظَذ َوْجةِف َأِِب  َُ َْٖف إلخكتػو،  ، معنػى اآليػة كاضػح، كىػك تككيػؿ مػف يكسػؼ  {24}يوسفف:[ َؾ
                                                           

 .ُّٖٔ/ٔ -سعيد حكل -، األساس في التفسيرُِٗ/ٓ -البقاعي -انظر: نظـ الدرر (ُ)
 .ُِٖ/َُ -مفاتح الغيب (ِ)
 .ُّٗٔ/ٔ -سعيد حكل -انظر: األساس في التفسير (ّ)
 .ُِّ/َُ -البقاعي -، نظـ الدررُِٔ/ٗ -ابف عطية -انظر: المحرر الكجيز (ْ)



 

-ٖٗ- 

 

أن " (ُ) كنستدؿ مف السنة عمى جكاز الككالة كصحتيا مف حديث عركة بف أبػي جعػد البػارقي
شـتري بـو لـو شـاة، فاشـترى لـو بـو شـاتين: فبـاع إحـداىما بـدينار، أعطاه دينارًا لي النبي 

 .(ّ) (ِ) "وجاءه بديناره وشاة، فدعا بالبركة في بيعو، وكان لو اشترى التراب لربح فيو

ِٜ ]استدؿ بعض العمماء مف قكلو تعػالى:  -ُُ ْؿ َهةِذِه إَِػ اَدِديَْة ُُ ْؿ بِةَقِرؿِ ـُ ُثقا َأَحَد ًَ ، {22}الؽففف:[ َؾْٚب
ليشػػترم ليػػـ صػػاحبيـ  ،الشػػراكة، ألنيػػـ كػػانكا مشػػتركيف فػػي النقػػكد التػػي أرسػػمكىاعمػػى جػػكاز 

 .(ْ)الطعاـ 

ًٚمٚ]نستدؿ مف قكلو تعالى:  -ُِ ًَ ك َض ـَ ٚ َأْز َ َُْْٔيْر َأُّيُّ ِْ ، ، عمى جػكاز التمتػع بالطيبػات {22}الؽفف:[ َؾ
 .(ٓ)كالمطاعـ المذيذة، إذا لـ تخرج إلى حد اإلسراؼ المنيي عنو 

ْؿ َأَحًدا]أصحاب الكيؼ مف خبلؿ قكلو: ترشدنا قصة  -ُّ ُُ َرنَّ بِ ًِ َِىَّْػ َوََل ُيْن ََٔت ، {22}الؽفف:[ َوْف
اســـتعينوا عمـــى ":  إلػػػى التحػػػرز كاالسػػػتخفاء، كاسػػػتعماؿ الكتمػػػاف، كيؤكػػػد ذلػػػؾ قػػػكؿ النبػػػي 

 .(ٕ) (ٔ) "الكتمانب حوائجالقضاء 

ُبقا َظَذ َأْمة]نستشؼ مف قكلو تعالى:  -ُْ َِ ـَ َؽ ْؿ َمْسةِجًداَؿَٚل افَِّذي ِٓ ْٔ ة َِ ،  {12}الؽففف:[ ِرِهْؿ َفَْتَِّخةَذنَّ َظ
 لممؤمنيف ميما طاؿ ليؿ الظالميف.كالتمكيف أف الغمبة كالنصر 

كعػػدـ اسػػتفتاء أىػػؿ الكتػػاب فػػي أمػػر  ،ترشػػدنا قصػػة أصػػحاب الكيػػؼ إلػػى تػػرؾ الجػػدؿ العقػػيـ -ُٓ
ْؿ إَِلَّ مِ ]كذلؾ مف خبلؿ قكلو تعػالى:  ،ديننا ِٓ ْؿ َأَحًداَؾََل ُُتَِٚر ؾِٔ ُٓ ْؿ ِمْْ ِٓ ِٝ ؾِٔ ٍْ [ َراًء َطِٚهًرا َوََل َتْسَت

 {11}الؽفف:
(ٖ). 

                                                           

ؿ ابف أبي الجعد، كيقاؿ عركة بف عياض بف الجعد األزدم البارقي، عركة بف الجعد: ىك عركة بف الجعد، كيقا (ُ)
كعف عمر كسعد بف  لو صحبة، كسكف الككفة، كبارؽ جبؿ نزلو سعد بف عدم بف مازف، ركل عف النبي 

 .(ُٖٕ/ٕ –ابف حجر العسقبلني  –تقريب التيذيب )أبي كقاص. 
 (.ِّْٔح )  - ّْٔٔص  –آية  رييـ النبي باب سؤاؿ المشركيف أف ي–مناقبكتاب ال–صحيح البخارم (ِ)
 .َُّ/ّ -الشنقيطي -انظر: أضكاء البياف (ّ)
 .َّْ/ّ -نفس المرجع السابؽانظر:  (ْ)
 .ِْٕ/ُ -السعدم -انظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف (ٓ)
 (.ُّْٗح ) – ُٖٗ/ٖ –باب كتماف الحكائج  –مجمع الزكائد  (ٔ)
 .ِْٕ/ُ -السعدم -الكريـ الرحمفانظر: تيسير  (ٕ)
 .ُْٖ/ٓ -ابف كثير -انظر: تفسير القرآف العظيـ (ٖ)
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 المبحث الثاني
 قصة صاحب الجنتين

 كفيو ثبلثة مطالب: 
 المطمب األول: التفسير اإلجمالي لقصة صاحب الجنتين.

 المطمب الثاني: المناسبة بين قصة صاحب الجنتين ومحور السورة.
 ايات الربانية المستنبطة من قصة صاحب الجنتين.المطمب الثالث: اليد
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 المبحث الثاني

 قصة صاحب الجنتين

 المطمب األول

 الي لقصة صاحب الجنتينالتفسير اإلجم
ةٚ بَِْْخةؾٍ ]قاؿ تعالى:  أواًل: َُُْٚهَ ٍْ ٍَ ـْ َأْظَْةٍٚب َوَح ٚ َجََّْتْغِ ِم َْٚ أِلََحِدُِهَ ِْ ًَ ْغِ َج َِ ْؿ َمَثًَل َرُج ْب ََلُ َْةٚ  َواْْضِ ِْ ًَ َوَج

ََم َزْرًظٚ ُٓ َْْٔ ََم ََّنًَرا * َب ٚ ِخََلََلُ َٕ ْر ًْٔئٚ َوَؾجَّ ٚ َوََلْ َتْيِِْؿ ِمُْْف َص َٓ َِ ـُ ْٝ ُأ َتٚ اجَلََّْتْغِ َآَت ِْ  .{44-41:}الؽفف[ ـِ

نبيو عف رجميف أحدىما كافر، كىػك المبتمػى بالرخػاء، كاآلخػر مػؤمف، كىػك  يخبر المكلى 
 المبتمى بالفاقة.

هلل لمرجػػؿ الكػػافر بسػػتانيف مػػف كػػرـك العنػػب كجعػػؿ عمػػى حافػػة البسػػتانيف نخيػػؿ يحػػيط جعػػؿ ا
كيتخمػػػػػؿ تمػػػػػؾ األشػػػػػجار كالػػػػػزركع المػػػػػاء،         ،لتكتمػػػػػؿ البيجػػػػػة ،بيمػػػػػا، كجعػػػػػؿ بينيمػػػػػا زركعػػػػػان مختمفػػػػػة

ليػػػدـك  ،كىػػػك ينسػػػاب كسػػػط البسػػػاتيف ،كتسػػػعد العػػػيف برؤيػػػة المػػػاء الرقػػػراؽ ،ليكتمػػػؿ المنظػػػر جمػػػاالن 
 كتقؿ  ،اتيف التي تكثر ثمارىا في عاـػػى خبلؼ البسػػػػا، عمػػػيزيد بياؤىما، كيتضاعؼ ثمرىشربيما، ك 

 .(ُ)في العاـ اآلخر 

ةًرا]قاؿ تعػالى:  ثانيًا: ٍَ َٕ َثُر ِمَْْؽ َمةًَٚل َوَأَظةزُّ  ـْ ٚ َأ َٕ ِٚوُرُه َأ َٚل فَِهِٚحبِِف َوُهَق َُيَ ََ ٌر َؾ َّ َٚن َفُف َث ـَ َوَدَخةَؾ َجََّْتةُف *  َو

ُـّ َأْن َتبَِٔد َهِذِه َأَبًداوَ  ِسِف َؿَٚل َمٚ َأُط ٍْ ٚ *  ُهَق َطَِٚلٌ فَِْ َٓ ا ِمْْ ـْ ُرِدْدُت إَِػ َرِبِّ أَلَِجَدنَّ َخْرً
ًٜ َوَفئِ َّ

َٜ َؿٚئِ َٚظ ُـّ افسَّ َوَمٚ َأُط

ًبٚ َِ ََ  . {41-43}الؽفف:[ ُمْْ

فقػػػػاؿ  ،النقديػػػػة بتنػػػػو كػػػػاف لصػػػاحب الجنتػػػػيف أنػػػػكاع أخػػػرل مػػػػف الثمػػػػار كاألمػػػكاؿ يخبرنػػػا 
لصاحبو المؤمف مغتران كمتباىيان، أنا أكثر منؾ ثركة، كأقكل عشيرة، ثـ دخؿ ذاؾ المختاؿ جنتو برفقة 
صاحبو الفقير، متعاليان عميو كمتكبران كجاحدان، قائبلن: ما أظف أف تيمؾ ىذه الجنػة، كمػا أظػف السػاعة 

ـ ىػذا المختػاؿ بتنػو إف رجػع إلػى ربػو، ليجػدف ثـ يقس ،آتية، فتنكر البعث كالحساب، رككنان إلى الدنيا
فػػي اآلخػػرة عنػػد ربػػو خيػػران كأحسػػف ممػػا أعطػػاه فػػي الػػدنيا، فيػػك يظػػف أف مػػف كػػاف حسػػف الحػػاؿ فػػي 

                                                           

، إرشػػاد العقػػؿ ُُ/ِ -البيضػػاكم -، أنػػكار التنزيػػؿ كأسػػرار التتكيػػؿُُٖ/ٔ -أبػػك حيػػاف -انظػػر: البحػػر المحػػيط (ُ)
 . َِِٕ/ْ -سيد قطب  -، في ظبلؿ القرآفُِِ/ٓ -أبك السعكد -السميـ
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بػؿ يقصػد  ،الدنيا، فيك حسف الحاؿ في اآلخػرة، كىػذا القػكؿ مػف ىػذا العاصػي، لػـ يقصػد بػو الحقيقػة
 .(ُ)االستخفاؼ مف صاحبو 

اَك ؿَ ]قػاؿ تعػالى:  ثالثًا: ٍٜ ُثةؿَّ َشةقَّ ة ٍَ ْى ُٕ ـْ  ـْ ُتةَراٍب ُثةؿَّ ِمة َؽ ِمة ََ َِ ْرَت بِٚفَِّذي َخ ٍَ ـَ ِٚوُرُه َأ َٚل َفُف َصِٚحُبُف َوُهَق َُيَ

ُك بَِرِبِّ َأَحًدا * َرُجًَل  َة  * َفَُِّْٚ ُهَق اهللُ َرِبِّ َوََل ُأُْشِ َٝ َمةٚ َصةَٚء اهللُ ََل ُؿةقَّ ِْ َٝ َجََّْتَؽ ُؿ ِْ إَِلَّ بِةٚهللِ إِْن َوَفْقََل إِْذ َدَخ

ٚ َأَؿؾَّ ِمَْْؽ َمًَٚل َوَوَفًدا َٕ ََمِء َؾُتْهةبَِح  * َتَرِن َأ ـَ افسَّ ٚ ِم ًٕ ٚ ُحْسَبٚ َٓ ْٔ َِ ـْ َجَّْتَِؽ َوُيْرِشَؾ َظ ا ِم تَِغِ َخْرً ْٗ َسك َرِبِّ َأْن ُي ًَ َؾ

ٚ ًَ ًٔدا َزَف ًِ ـْ َتْسَتىَِٔع َفُف ضَ  * َص َِ ًبٚ َأْو ُيْهبَِح َمُٚؤَهٚ َؽْقًرا َؾ  .{32-41:}الؽفف[ َِ

قاؿ لو صاحبو كىك يحاكره كيجادلو كيجاكبو كاعظان كزاجران عما ىك فيو مف الغركر، أتجحػد 
ثػـ أنشػتؾ مػف نطفػة الرجػؿ كالمػرأة، ثػـ  "يعنػي خمػؽ أبػاؾ آدـ مػف تػراب، ،باهلل الذم خمقػؾ مػف تػراب

 عدلؾ كسكاؾ في أحسف صكرة ذكران ال أنثى.

يمػػانيأمػػا أنػػا فػػتعتز بعقيػػدتي ك  كال أكفػػر بربػػي الػػذم خمقنػػي، كأعتػػرؼ بتلكىيتػػو كربكبيتػػو،       ،اا
 ابتمى.ما صبر إذا أك  ،كال أرل الفقر كالغنى إال منو كحده، فتحمده إذا أعطى

     قمػػػت مػػػا شػػػاء اهلل، كحمػػػدت اهلل عمػػػى  ،كأعجبتػػػؾ أشػػػجاره كثمػػػاره ، إذا دخمػػػت بسػػػتانؾكىػػػبٌل 
   قػػاؿ ألبػػي ىريػػرة:  ي الحػػديث أف رسػػكؿ اهلل فػػ فقػػد جػػاء ،مػػا أنعػػـ عميػػؾ كأعطػػاؾ مػػف المػػاؿ كالكلػػد

من كنوز الجنة، قمت: بمـى يـا رسـول اهلل فـداك أبـي وأمـي، قـال: ال حـول وال )أال أدلك عمى كممة 
 .(ِ) (قوة إال باهلل

ف كنت تػرل أنػي أفقػر منػؾ كتفخػر عمػي بمالػؾ كأكالدؾ فػي ىػذه الػدنيا الفانيػة، فمعػؿ  ،أما كاا
كيرزقنػػػي خيػػػران مػػػف  ،فتصػػػبح غنيػػػان  ،فيػػػؤتيني مػػػف خػػػزائف رزقػػػو ،لي بسػػػبب إيمػػػانيربػػػي أف يغيػػػر حػػػا

كتبقػى أرضػو يابسػة،  ،كيخػرب بسػتانؾ كيفنيػو ،كيزيؿ عنؾ النعمػة لكفػرؾ ،بستانؾ في الدنيا كاآلخرة
عادتو  ،قد ذىبت منافعيا، أك يغكر ماؤىا في باطف األرض  .(ّ)كأنى لؾ مف طمبو كاا

قُل َيٚ َوأُ ]قاؿ تعػالى:  رابعًا: َُ ٚ َوَي َٓ ٌٜ َظَذ ُظُروِص ٚ َوِهَل َخِٚوَي َٓ َؼ ؾِٔ ٍَ ْٕ ِْٔف َظَذ َمٚ َأ ٍَّ ـَ  ُٛ ِِّ ََ َْٖصَبَح ُي ِرِه َؾ َّ ِحَٔط بَِث

ْك بَِرِبِّ َأَحًدا َْٔتِْل ََلْ ُأُْشِ ا*  َف َٚن ُمَْْتِكً ـَ ـْ ُدوِن اهللِ َوَمٚ  ُف ِم َٕ و ٌٜ َيُْْكُ ـْ َفُف ؾَِئ ُُ ُٜ هللِ احَلؼِّ ُهَق ُهَْٚفِ *  َوََلْ َت َؽ افَقََلَي

ًبٚ َْ  . {33-31}الؽفف:[ َخْرٌ َثَقاًبٚ َوَخْرٌ ُظ

                                                           

 .ُِْٓ/ِ -الزحيمي -، الكسيطُِٔ/ُُ -الرازم -لغيبانظر: مفاتح ا (ُ)
 (.ِّٖٗح ) –باب غزكة خيبر  –كتاب المغازم  –صحيح البخارم  (ِ)
 -القرطبػي -، الجامع ألحكػاـ القػرآفَُِ/ٓ -الطبرم -، جامع البيافُِٔ/ُُ -الرازم -انظر: مفاتح الغيب (ّ)

 .ُِْٕ/ِ -الزحيمي -يط، الكسَِِ/ٓ -نائمة صبرم -، المبصر لنكر القرآفَِٖ/ُّ
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كتنتقػػػؿ بنػػػا اآليػػػات مػػػف مشػػػيد النمػػػاء كاالزدىػػػار إلػػػى مشػػػيد الػػػدمار  ،كفجػػػتة تنقمػػػب الصػػػكرة
كاليػػبلؾ، كمػػف ىيئػػة العجػػب كالكبػػر، إلػػى ىيئػػة النػػدـ كالحسػػرة، فمقػػد كػػاف مػػا تكقػػع الرجػػؿ المػػؤمف، 

لثمار بالكمية، كذىبػت األمػكاؿ، كسػقطت العػركش عمػى األرض، كقيػؿ بػتف اهلل أرسػؿ عمييػا فيمكت ا
ثػـ  ،تر يضػرب إحػدل يديػو عمػى األخػرل، كنايػة عػف شػدة النػدـ كالحسػرةغناران فتكمتيا، فتخذ ذلؾ الم

 حتى ال يييمؾ اهلل بستانو. ،تذكر مكعظة أخيو المؤمف، كتمنى لك لـ يكف مشركان 

عػػة يقػػدركف عمػػى دفػػع اليػػبلؾ عنػػو مػػف دكف اهلل، فػػاهلل كحػػده القػػادر عمػػى كلػػـ تكػػف لػػو جما
 نصرتو، كال يقدر أحد غير اهلل بتف ينصره.

كتمضي اآليات لتؤكد بتنو في مثؿ ىذه األكقات ال تكػكف الكاليػة إال هلل كحػده ال شػريؾ لػو، 
 .(ُ)مف يشاء مف أعدائو  ؿُّ ذً كيي  ،مف يشاء مف أكليائو زُّ عً يي 

 الثانيالمطمب 

 ن قصة صاحب الجنتين ومحور السورةالمناسبة بي

أف مػػا عمػػى األرض مػػف زينػػة إنمػػا ىػػك مػػف بػػاب االبػػتبلء، لييبصػػر  لنبيػػو  ف اهلل لمػػا بػػيٌ 
ْؿ َأْح ]فقاؿ تعالى:  ،كيترؾ االغترار بيا ،مف يزىد فييا ُ َقُهْؿ َأُّيُّ ُِ ٚ فَِْْب ًٜ ََلَ َْٚ َمٚ َظَذ األَْرِض ِزيَْ ِْ ًَ ٚ َج َّٕ ـُ إِ َس

ةةًَل  َّ بمبلزمػػة مجػػالس أصػػحابو الفقػػراء، كعػػدـ  بعػػد ذلػػؾ نبيػػو  ، ثػػـ أمػػر المػػكلى  {1}الؽفففف:[ َظ

أمثػػاؿ  ،طػػرد الفقػػراء مػػف المػػؤمنيف االسػػتجابة لممشػػركيف المتغطرسػػيف الػػذيف اشػػترطكا عمػػى النبػػي 
 ،قػراءكأف يجعػؿ ليػـ مجمسػان آخػر غيػر مجمػس ىػؤالء الف ،ببلؿ كصييب كعمار كخباب كابف مسػعكد

كيمػتيف  ،التي تفكح مف جبب الصكؼ التي يرتدكنيا، فيحط مف قػدرىـ ،ؤذكا برائحة عرقيـحتى ال يي 
ةُد ]كبريائيـ، فقاؿ تعػالى:  ًْ ةُف َوََل َت َٓ ة ُيِريةُدوَن َوْج ِقِّ ًَ ةَداِة َواف ٌَ ةْؿ بِٚف ُ ـَ َيةْدُظقَن َرَبَّ َسَؽ َمَع افَِّذي ٍْ َٕ َواْصِزْ 

ْؿ ُتِريةُد زِ  ُٓ ََْْٔٚك َظةْْ ةَٚن َأْمةُرُه ُؾُرًضةَٚظ ـَ َبةَع َهةَقاُه َو ةٚ َواتَّ َٕ ِر ـْ ـْ ِذ َبةُف َظة ِْ َْةٚ َؿ ِْ ٍَ ـْ َأْؽ َٔٚ َوََل ُتىِةْع َمة ْٕ َٔةِٚة افةدُّ َٜ احَل [ يَْة

ضػرب اهلل  ،، فمما كاف االغترار بالدنيا كاالفتتاف بزخارفيا مف أعظـ البكاعث عمى الفػتف {11}الؽفف:

                                                           

، تنػػػكير األذىػػػاف مػػػف تفسػػػير ركح َُّ/ُُ -الػػػرازم -، مفػػػاتح الغيػػػبْٖٓ/ِ -الزمخشػػػرم -انظػػػر: الكشػػػاؼ (ُ)
، َُّ/ِ -الثعػػالبي -، الجػػكاىر الحسػػافِٓٓ/ُٓ -الزحيمػػي -، التفسػػير المنيػػرّٖٔ/ِ -البركسػػكم -البيػػاف

 .ُِِٕ -سيد قطب  -الظبلؿ



 

-َُّ- 

 

ليبيف ألكلئؾ الكفار الذيف افتخركا بتمكاليـ كأنصارىـ عمى فقػراء  مثبلن لمغني الكافر، كالفقير الشاكر،
كأصػبح غنيػان بػإذف اهلل، ككػـ مػف  ،لبلفتخار، فكـ مف فقير تغير حالو المسمميف أف الماؿ ليس سبيبلن 

كىػػػي  ،فصػػػار فقيػػػران، فالمفػػػاخرة الحقيقيػػػة تكػػػكف بتقػػػكل اهلل كطاعتػػػو ،فتبػػػدؿ حالػػػو ،غنػػػي خدعػػػو مالػػػو
 .(ُ)لمسمميف حاصمة لفقراء ا

 المطمب الثالث

 المستنبطة من قصة صاحب الجنتين اليدايات الربانية
 ،كلنػػػا فػػػي قصػػػة صػػػاحب الجنتػػػيف دركسػػػان يحتػػػذل بيػػػا، فالػػػدنيا كمػػػا شػػػاىدنا مزرعػػػة لآلخػػػرة

 ،كأقبػؿ عمػى اهلل بالكميػة ،فينيئان لمف ترؾ الدنيا كأعػرض عنيػا ،كميداف لمتنافس في عمؿ الصالحات
 ب الجنتيف جممة ػػة صاحػػػكما تمنحنا قص ،ني، فإف مف زرع الشعير ال يحصد حنطةال يغتر باألما

 :فيما يمي سنقؼ عمى بعضيا ،مف اليدايات الربانية

 تحثنا قصة صاحب الجنتيف عمى صحبة الفقراء الصالحيف. -ُ
ألنيػػػا ميمػػػا طالػػػت فيػػػي إلػػػى زكاؿ، كاالستسػػػبلـ  ءتنيانػػػا القصػػػة عػػػف االنقيػػػاد لمػػػدنيا كزخارفيػػػا -ِ

 .كحده االنقياد يجب أف يككف هللك 

 ، كىي الحياة الحقيقية األبدية.الجزاء الحقيقي لممؤمنيف كالكافريف في اآلخرة -ّ

أف يضػيؼ النعمػة إلػى مسػدييا، كيقػكؿ:  ،ينبغي عمى العبد إذا ما أعجبو شػيء مػف مالػو ككلػده -ْ
 "ما شاء اهلل ال قكة إال باهلل".

فالمػاؿ كالبنػكف مػف زينػة الحيػاة الػدنيا الفانيػة  ،رضػى اهلل كثرة األمكاؿ كاألكالد ليست دليبلن عمػى -ٓ
ةَؽ َثَقاًبةٚ َوَخةْرٌ ]كما أخبر تعالى:  ُٚت َخةْرٌ ِظْْةَد َربِّ ةٚحِلَ َُٔٚت افهَّ

َٔٚ َوافَبٚؿِ ْٕ َِٔٚة افدُّ ُٜ احَل اَدُٚل َوافَبُْقَن ِزيَْ

 . {31}الؽفف:[ َأَمًَل 

بػػتف ليػػـ فػػي اآلخػػرة  ،لكثيػػر مػػف الكػػافريفتبطػػؿ قصػػة صػػاحب الجنتػػيف االعتقػػاد الخػػاطئ عنػػد ا -ٔ
ًبةةةٚ]إذ يقػػػكؿ تعػػػالى:  ،مثػػػؿ مػػػا ليػػػـ فػػػي الػػػدنيا َِ ََ ةةةٚ ُمْْ َٓ ا ِمْْ ـْ ُرِدْدُت إَِػ َرِبِّ أَلَِجةةةَدنَّ َخةةةْرً

[ َوَفةةةئِ

ُحْسَْك]، كىذا مثؿ قكلو تعالى:  {41}الؽفف: ِْ ُٝ إَِػ َرِبِّ إِنَّ َِل ِظَْْدُه َف ًْ ـْ ُرِج
ؾت:[ َوَفئِ  .{15}فصِّ

                                                           

، ُِٓ/ُٓ -كىبػة الزحيمػي -، التفسػير المنيػرْٔٔ/ْ -البقاعي -اآليات كالسكرانظر: نظـ الدرر في تناسب  (ُ)
 .ِِٖٔ/ْ -سيد قطب -في ظبلؿ القرآف



 

-َُْ- 

 

َسةك َرِبِّ َأْن ]جكاز الدعاء بتمؼ ماؿ الظالميف الػذم يكػكف سػببان فػي طغيػانيـ، يقػكؿ تعػالى:  -ٕ ًَ َؾ

ٚ ًَ ًٔدا َزَف ًِ ََمِء َؾُتْهبَِح َص ـَ افسَّ ٚ ِم ًٕ ٚ ُحْسَبٚ َٓ ْٔ َِ ـْ َجَّْتَِؽ َوُيْرِشَؾ َظ ا ِم تَِغِ َخْرً ْٗ  . {35}الؽفف:[ ُي

ؿْ ]ىػػػك ميػػػزاف التقػػػكل الميػػػزاف الحقيقػػػي الػػػذم يػػػزف اهلل بػػػو النػػػاس  -ٖ ـُ ةةةٚ ََ ْؿ ِظْْةةةَد اهللِ َأْت ُُ ةةةَرَم ـْ [ إِنَّ َأ

 ، فالفقير الشاكر خير عند اهلل مف الغني الكافر. {24}احلجرات:

الػػذم خمقنػػا، فيػػك القػػادر عمػػى البعػػث كمػػا أنػػو القػػادر عمػػى  الشػػؾ فػػي البعػػث كفػػر بػػاهلل تعػػالى -ٗ
 .الخمؽ

 .(ُ)ر كحؽ الجزاء، ككجد العاممكف أجرىـ الكاليػة الحؽ تتضح نتيجتيا إذا ما انجمى الغبا -َُ
 

 

                                                           

 -، أضػكاء البيػافَِِٕ/ْ -سػيد قطػب -، فػي ظػبلؿ القػرآفْٕٕ/ُ -السػعدم -انظر: تيسير الكػريـ الػرحمف (ُ)
 .ّّْ/ّ -الشنقيطي



 

-َُٓ- 

 

 
 

 

 المبحث الثالث

 قصة موسى مع الخضر عمييما السالم
 كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب:

ــــع الخضــــر  ــــالي لقصــــة موســــى م ــــب األول: التفســــير اإلجم     المطم
 عمييما السالم

عمييمـا السـالم الخضـر و  المطمب الثاني: المناسبة بين قصة موسـى
 مع محور السورة

    المطمـــب الثالـــث: اليـــدايات الربانيـــة المســـتنبطة مـــن قصـــة موســـى 
 مع الخضر عمييما السالم



 

-َُٔ- 

 

 المبحث الثالث
 المطمب األول

 قصة موسى مع الخضر عمييما السالم
إف نكنػػػان رضػػػي اهلل عنيمػػػا أخػػػرج الشػػػيخاف عػػػف سػػػعيد بػػػف جبيػػػر قػػػاؿ: قمػػػت البػػػف عبػػػاس 

رضػي اهلل كسػى بػف عمػراف" فقػاؿ ابػف عبػاس البكالي، يزعـ أف مكسى صػاحب الخضػر لػيس ىػك "م
قــام  إن موســى يقػػكؿ: ) كػػذب عػػدك اهلل، حػػدثنا أبػػي بػػف كعػػب أنػػو سػػمع رسػػكؿ اهلل  عنيمػػا

العمـم إليـو  فسئل أي الناس أعمم، فقال: أنا ، فعتب اهلل عميـو، إذ لـم يـرد ،خطيبًا في بني إسرائيل
البحرين ىو أعمـم منـك، قـال موسـى يـا رب: إليو، إن لي عبدًا بمجمع  تعالى، فأوحى اهلل سبحانو

فكيف لي بو؟ قال: فخذ معك حوتًا فاجعمو في مكتل، فحيثما فقدت الحـوت فيـو ثمـة، فأخـذ حوتـًا 
فجعمو في مكتل، ثم انطمق معو فتاه يوشع بن نون، حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤسـيما فنامـا، 

احبو أن يخبـره ممـا اسـتيقظ نسـي صـفاضطرب الحوت في المكتل، فخرج منـو فسـقط فـي البحـر، ف
 .(ُ)( بالحوت فانطمقا...

 التفسير اإلجمالي لقصة موسى مع الخضر عمييما السالم
 .كىي خطاب لرسكؿ اهلل  ،ىذه ىي القصة الثالثة بيف طٌيات ىذه السكرة الكريمة

كاذكػػر حػػيف قػػاؿ مكسػػى بػػف عمػػراف لخادمػػو يكشػػع بػػف نػػكف، ال أبػػرح حتػػى أصػػؿ إلػػى مكػػاف 
ىنػػاؾ عنػػػد الصػػخرة، كستكاصػػؿ المسػػير فػػػي  ع البحػػريف، إذ كعػػدني ربػػػي بمقػػاء الخضػػر اجتمػػا

 كلك كمفني ذلؾ المسير دىران طكيبلن. ،طريقي حتى أبمغ ذلؾ المكاف

فدبت فيو الحيػاة،  ،فمما بمغا مجمع البحريف، كىك المكاف المكعكد، مس الحكت بعض الماء
، فممػػػا جػػػاكز مكسػػػى كفتػػػاه ذلػػػؾ المكػػػاف، (ِ)ب ، فتخػػػذ طريقػػػو فػػػي البحػػػر كالسػػػر كرامػػػة لمكسػػػى 

بػػالجكع، فقػػاؿ لفتػػاه أحضػػر لنػػا طعػػاـ  كأمضػػيا بقيػػة يكميمػػا كليمتيمػػا فػػي السػػفر، أحػػس مكسػػى 
إلػػى مكسػػى أف يتخػػذ معػػو حكتػػان  ذا تعبػػان شػػديدان، إذ أكحػػى اهلل سػػبحانوالغػػداء، لقػػد لقينػػا مػػف سػػفرنا ىػػ

فقػػاؿ لػو فتػػاه معتػذران: أعممػػت مػا حػػدث حػيف لجتنػػا  ،د الحػكت فينػػاؾ الخضػر ًقػػفي  فحيثمػامممحػان، 
  ،ع البحريف لبلستراحة، فإني قد نسيت أف أخبرؾ بما حدث مف أمر الحكتػػد مجمػػػرة عنػػػإلى الصخ

                                                           

 (. َُّْح ) َِٓٔص  –ب حديث ا لخضر مع مكسى با -كتاب أحاديث األنبياء  -صحيح البخارم  (ُ)
        –)مختار الصحاح  السرب: ىك بيت في األرض كثقب تحتيا كىك خبلؼ النفؽ ألنو لـ يكف لو منفذ. (ِ)

 (.ُٖٔص 



 

-َُٕ- 

 

 ككقع في البحر، كما أنساني ذكر ذلؾ إال الشيطاف. ،فإنو قد اضطرب كعاد حيان 

كداللػػة عمػػى مكػػاف الرجػػؿ الصػػالح،  ف فقػػداف الحػػكت عبلمػػةقػػاؿ مكسػػى: فيػػذا مػػا نريػػد، إذ إ
فرجعا يقصاف آثار مشييما، لئبل يخطئاف طريقيما، حتى آتيا الصػخرة، فكجػدا الخضػر، ذلػؾ الرجػؿ 
الصػػالح الػػػذم كىبنػػػاه نعمػػػة عظيمػػػة كفضػػبلن كبيػػػران، رفعنػػػا بػػػو قػػػدره، كعممنػػاه عممػػػان خاصػػػان مػػػف غيػػػر 

أسترشػد بػو  ؟نػؾ بعضػان ممػا عممػؾ اهللي بمرافقتؾ كمصاحبتؾ ألتعمـ مسطة، فقاؿ لو مكسى ىؿ لاك 
 كاىتدم، كفي ىذا السؤاؿ غاية في حسف األدب.

قاؿ لو الخضر: ال مانع لدم، لكنػؾ ال تقػدر عمػى مصػاحبتي كمبلزمتػي لمػا تػرل منػي مػف 
األفعاؿ التي في ظاىرىا المنكر، كتصػطدـ بػالمنطؽ العقمػي، ككيػؼ لػؾ ذلػؾ كأنػت صػاحب رسػالة، 

، قبػػؿ أف يػػرل كيشػػاىد الشػػيء الممػػتحف بػػػو، كمطمػػكب منػػؾ إنكػػار المن كػػر، فقػػاؿ مكسػػى بكػػػؿ عػػـز
 ستجدني صابران ممتزمان بطاعتؾ بإذف اهلل.

حتػػى  ،كال يستفسػػر عػػف شػػيء مػػف تصػػرفاتو ،حينيػػا اشػػترط عميػػو الخضػػر أال يبتدئػػو بسػػؤاؿ
 .(ُ)يخبره كيكشؼ لو حقيقة األمر 

 ار.كأحداث ىذه القصة ثبلثة ىي: السفينة، كالغبلـ، كالجد

 قصة السفينة:
لمػػا انطمػػؽ مكسػػى كالخضػػر عمييمػػا السػػبلـ يمشػػياف عمػػى السػػاحؿ، يريػػداف سػػفينة تقبٌلىمػػا، 

ألنيػػـ يعرفكنػػو، كبمجػػرد مػػا  ءفحمميػػـ أصػػحابيا مػػف غيػػر أجػػرة كرامػػة لمخضػػر ،فػػإذا بسػػفينة تمػػر بيػػـ
ـ حممكنػا مػف غيػر ركبا في السفينة، إذ بالخضر يقمع منيا لكحان بالقدكـ، فاعترضػو مكسػى قػائبلن: قػك 

إف ىذا لشػيء عظػيـ، فقػاؿ الخضػر لمكسػى: ألػـ أقػؿ لػؾ مسػبقان  ،تفعؿ ىذا بسفينتيـ لتغرقيـ ؟أجر 
كبػػػادر  ،بتنػػػؾ لػػػف تػػػتمكف مػػػف الصػػػبر معػػػي عمػػػى مػػػا تػػػرل منػػػي مػػػف أفعػػػاؿ، فػػػتقر مكسػػػى بتسػػػرعو

 .(ِ)باالعتذار قائبلن: ال تؤاخذني بنسياني، كال تكمفني أمران شاقان عسيران عميٌ 

                                                           

محمد  -، التفسير الفريد ُُْ/ّ -الشككاني  -، فتح القدير ِٔٔ/ٓ -البركسكم  -انظر: ركح البياف  (ُ)
 -السعدم  –، تيسير الكريـ الرحمف ِٖٖ/ٓ -كىبة الزحيمي  -، التفسير المنير َُِٖ/ّ -الجماؿ 

نائمة   -، المبصر لنكر القرآف ِٕٔ/ّ -مصطفى المنصكر  -، المقتطؼ مف عيكف التفاسير ُْٖ/ُ
 .ِّْ/ٓ -صبرم 

 .ِٓٗ/ُٓ -لمزحيمي -نظر: التفسير المنيرا ((ِ



 

-َُٖ- 

 

 أما قصة الغالم:
بػػة كاالعتػػذار، كبعػػد نجػػاة أىػػؿ السػػفينة مػػف الغػػرؽ كأثنػػاء مسػػيرىما عمػػى تفانطمقػػا بعػػد المعا

ذا بالخضر يبصر غبلمان كضيئان حسف الييئة، لـ يبمغ الحمـ بعد، يمعب مػع أقرانػو، فقتمػو  الساحؿ، كاا
ـ الصػػغير مػػف غيػػر فاشػػتد بمكسػػى الغضػػب، كأخذتػػو الحميػػة لدينػػو، حينمػػا شػػيد قتػػؿ الغػػبل ،الخضػػر

ذنػب، كبػػادر فقػاؿ لمخضػػر )أقتمػػت نفسػان زكيػػة( كأم نكػر مثػػؿ قتػػؿ الصػغير، الػػذم لػيس عميػػو ذنػػب، 
 كلـ يقتؿ أحدان؟!

لقػػد أتيػػت شػػػيئان منكػػران ال يقػػره الشػػػرع، كتنكػػره العقػػػكؿ، كتنفػػر منػػو النفػػػكس، فتجابػػو الخضػػػر 
 مف احتماؿ ما أفعمو.معاتبان إياه مذكران لو بعيد الرفقة: ألـ أقؿ لؾ لف تتمكف 

لممرة الثانية قائبلن: إف اعترضت عمى شيء بعد ىذه المرة، فبل تجعمنػي  فاعتذر مكسى 
 .مرة بعد مرة، كيدؿ ىذا عمى شدة ندـ مكسى  صاحبان لؾ، فقد اعذرت إلىٌ 

إذا ذكػر أحػدان، فػدعا لػو، بػدأ بنفسػو،  ركل ابف جرير عف أبػي بػف كعػب قػاؿ: كػاف النبػي 
يػػكـ: )رحمػػة اهلل عمينػػا كعمػػى مكسػػى لػػك لبػػث مػػع صػػاحبو ألبصػػر العجػػب، لكنػػو قػػاؿ: إف فقػػاؿ ذات 

ستلتؾ عف شيء بعدىا فػبل تصػاحبني، قػد بمغػت مػف لػدني عػذران( ككانػت األكلػى مػف مكسػى نسػيانان 
 .(ِ)، (ُ)كىذه غير نسياف

 أما قصة الجدار:
ف الجػكع طعامػان إذ إ قريػة، فطمبػا مػف أىميػافانطمؽ الخضر كمكسى كسارا حتػى كصػبل إلػى 

 مبمغو، فرفض أىؿ القرية إطعاميما. اقد بمغ منيم

كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى شػػػدة بخػػػؿ كشػػػح أىػػػؿ القريػػػة، فكجػػػد الخضػػػر فػػػي تمػػػؾ القريػػػة حائطػػػان آيػػػبلن 
لمسػػقكط، فبنػػاه كأعػػاده جديػػدان، فقػػاؿ لػػو مكسػػى: لػػك شػػئت التخػػذت عميػػو أجػػران، أم: أىػػؿ ىػػذه القريػػة 

ؾ عمييـ، فبل يستحقكف العمؿ مجانان، فتجابػو الخضػر: ىػذا اإلنكػار بخبلء لـ يضيفكنا مع كجكب ذل
الثالث سبب الفراؽ بيننا، فتنت مف شرط ذلؾ عمى نفسو، كستخبرؾ بما أنكرت عمٌي، كأنبئؾ بما لي 

 .(ّ)في ذلؾ مف المآرب 

                                                           

 .(ّْٖٗح ) – ٕٗٓص  – ُباب رقـ  –كتاب الحركؼ كالقراءات  –سنف أبي داكد  ((ُ
 .ُّٖ/ٓ -ابف كثير -انظر: تفسير القرآف العظيـ (ِ)
، تيسير الكريـ ْْْ/ِ -كىبة الزحيمي  -، التفسير الكسيط َُِٕٖ/ّ -محمد الجماؿ  -التفسير الفريد (ّ)

 .ُْٖ/ُ -السعدم  –المناف في تفسير كبلـ الرحمف 



 

-َُٗ- 

 

 :تأويل أفعال الخضر الثالثة: أو )المكاشفة قبل المفارقة(
اـ ليس ليـ مصدر دخؿ غيرىا، كال يقدركف عمى دفع الظمـ عف أما السفينة فكانت مممككة أليت -ُ

كف تمؾ السفينة لركاب البحر، مقابؿ األجرة، فتردت بما فعمت مف خرقيا أف ري كٍ أنفسيـ، ككانكا يى 
كيستكلي عمييا بدكف كجو  ،أعيبيا، ألنو كاف في طريقيـ ممؾ ظالـ يغتصب كؿ سفينة صالحة

 مت السفينة مف سطكة ذلؾ الممؾ الظالـ المستبد.ا، بيذا سمً حؽ، فكاف خرقي لمسفينة حماية لي

كقػد أطمعنػي اهلل عمػى مسػتقبمو، ككػاف أبػكاه  ،كأما الغبلـ الذم قتمتو، فقد كػاف فػي عمػـ اهلل كػافران  -ِ
مؤمنيف، فخفنا أف يحمميما حبو عمى متابعتػو فػي الكفػر كالكقػكع فػي العصػياف، ألف حػب الكلػد 

قتػػؿ ذلػػؾ الغػػبلـ أقػػؿ مػػف المضػػار الناشػػئة بسػػبب حصػػكؿ تمػػؾ  غريػػزة، فالمضػػار الناشػػئة مػػف
 المفاسد لؤلبكيف.

كأمػػػا الحكمػػػة مػػػف إقامػػػة الجػػػدار، فإنػػػو كػػػاف تحتػػػو كنػػػز، ككػػػاف لغبلمػػػيف يتيمػػػيف ضػػػعيفيف فػػػي  -ّ
المدينػػػة، كلػػػك تػػػرؾ الجػػػدار يسػػػقط لظيػػػر تحتػػػو الكنػػػز كنيػػػب مػػػا بػػػو مػػػف أمػػػكاؿ، كلػػػـ يسػػػتطع 

اليتيمػاف مبمػغ الرجػاؿ كيشػتد عكدىمػا، كيسػتخرجا  بػؾ أف يبمػغعا عنػو، فػتراد ر دافً الصغيراف أف يي 
 قادراف عمى حمايتو. اكىم ،كنزىما

قػػائبلن: كمػػا فعمػػت ذلػػؾ مػػف  ثػػـ يكاصػػؿ الخضػػر تكضػػيح ىػػذه األمػػكر العجيبػػة لمكسػػى 
لياـ منو   .(ُ)تمقاء نفسي، بؿ فعمتو بتمر مف اهلل، كاا

 المطمب الثاني
 يما السالم مع محور السورةضر عميالخو المناسبة بين قصة موسى 

عػػف فتيػػة ذىبػػكا فػػي الػػدىر األكؿ مػػا كػػاف  ان لمػػا طمػػب الييػػكد مػػف كفػػار مكػػة أف يسػػتلكا محمػػد
مف أمرىـ؟ كعف رجؿ طٌكاؼ بمغ مشارؽ األرض كمغاربيػا مػا كػاف نبػؤه؟ كسػمكه عػف الػركح مػا ىػك؟ 

ف لػػـ يخبػػركـ فإنػػو رجػػؿ  ،كقػػالكا ليػػـ إف أخبػػركـ بػػذلؾ فيػػك نبػػي فػػاتبعكه     متقػػكؿ، فاصػػنعكا فػػي أمػػره كاا
 ما بدا لكـ.

فجاءت قصة مكسى مع الخضر عمييما السبلـ ردان عمػى مػف افتخػركا عمػى فقػراء المسػمميف 
كمػػيـ اهلل، كمػػع كثػػرة عممػػو  بكثػػرة األمػػكاؿ كاألكالد، كعمػػى الييػػكد الػػذيف حرضػػكىـ، فيػػذا مكسػػى 

يبحػػػث عػػػف  اليو، سػػػار أيامػػػان كليػػػكعممػػػو كعمػػػك مكانتػػػو، كاسػػػتجماع مكجبػػػات الشػػػرؼ المقػػػاـ فػػػي حقػػػ
 الخضر ليتعمـ منو، كتكاضع لو، كىذا يدؿ عمى أف التكاضع خير مف الكبر.

                                                           

 -، في ظبلؿ القرآف َُ/ُٔ -كىبة الزحيمي  -، التفسير المنير ُُٔ/ُُ -الرازم  –انظر: مفاتح الغيب  (ُ)
 .َِِٖ/ْ –سيد قطب 



 

-َُُ- 

 

بتنػػػو مرسػػػؿ مػػػف عنػػػد اهلل أف يكػػػكف عالمػػػان  ككػػتف القصػػػة تقػػػكؿ: ال يمػػػـز مػػػف كػػػكف النبػػػي 
 .(ُ)بجميع الحكادث كالقصص 

نػا نحػك العمػـ الشػرعي كجاءت قصػة مكسػى مػع الخضػر عمييمػا السػبلـ لتتخػذ بتيػدينا كتكجي
 ليتعمـ عمى يديو. يبحث عف الخضر  الذم مف أجمو خرج مكسى 

 الخضػر عمييمػا السػبلـ مػع محػكر السػكرة: أنػو ك كمف أكجو المناسبات بيف قصػة مكسػى 
لما أشار في ىذه السػكرة الكريمػة إلػى زينػة الػدنيا كزخارفيػا، جػاءت رحمػة مكسػى مػع الخضػر لػتمس 

مػؾ ظػالـ متسػمط! كزينػة الكلػد: لميمؾ، كلكف ما قيمتػو إذا كػاف بيػد مالزينة، زينة ا ثبلثة ألكاف مف ىذه
كلكف ما الفائدة إف خرج الكلد عاقان غير بار! كزينة الماؿ: كما أجممو إذا كاف لرجػؿ صػالح كمػا فػي 

 .(ِ)قصة الغبلميف اليتيميف 

 المطمب الثالث
 عمييما السالم الخضرو قصة موسى اليدايات الربانية المستنبطة من 

 بالعمـ مكمف الخطر، فعمى طالب العمـ أال يتكبر عمى اآلخريف. عجاباإل -ُ

، كصدؽ اهلل العظيـ شيئان  ميما بمغ اإلنساف مف درجات العمـ، فإف ذلؾ ال يساكم مف عمـ اهلل -ِ
ِؿ إَِلَّ َؿًَِِٔل ]القائؿ:  ِْ ًِ ـَ اف  . {11}اإلرساء:[ َوَمٚ ُأوتُِٔتْؿ ِم

كنبينا عميو  ،كالصبر عمى المشقة كالصعاب التي تكاجو طالب العمـ السفر لطمب العمـ، -ّ
 .(ّ)( من خرج في طمب العمم فيو في سبيل اهلل حتى يرجعالصبلة كالسبلـ يؤكد ذلؾ قائبلن: )

 يستحب لممسافر أف يككف لو رفيؽ في سفره. -ْ

ََِمَّ َج ]كيدلنا عمى ذلؾ قكلو تعالى:  ،يستحب لممسافر أف يحمؿ معو زاده -ٓ َتُٚه َآتَِْٚ َؾ ٍَ َٚوَزا َؿَٚل فِ

َهًبٚ َٕ ٚ َهَذا  َٕ ِر ٍَ ـْ َش َْٔٚ ِم َِ ْد َف ََ ٚ َف َٕ  . {11}الؽفف:[ َؽَداَء

كيستفاد ذلؾ مف  ،قصة مكسى مع الخضر عمييما السبلـ تؤكد عمى استمرارية عممية التعمـ -ٔ
َّ ]قكلو تعالى:  ـِ ِِم َّ ِِّ ًَ َؽ َظَذ َأْن ُت ًُ بِ َٝ ُرْصًداَؿَٚل َفُف ُمقَشك َهْؾ َأتَّ ّْ ِِّ  . {11}الؽفف:[ ٚ ُظ

                                                           

 .ِِٔ/َُ -الرازم  –انظر: مفاتح الغيب  (ُ)
 .َٕص -أحمد الشرقاكم  -انظر: التفسير المكضكعي لسكرة الكيؼ  (ِ)
           -ضؿ طمب العمـباب ف -أبكاب العمـ عف رسكؿ اهلل  -الذبائح -الجامع الصحيح -سنف الترمذم (ّ)

 ( كقاؿ: حسف لغيره.ِّٖٔح )



 

-ُُُ- 

 

َؿَٚل ]عمى المعمـ أف ال يبخؿ عمى تمميذه بالنصح كاإلرشاد، كيستشؼ ذلؾ مف قكلو تعالى:  -ٕ

ا ًَِل َصْزً ـْ َتْستَىَِٔع َم ََّٕؽ َف  . {11}الؽفف:[ إِ

مف األدب أال يقاطع التمميذ معممو، حتى ينتيي مف حديثو، فربما يجيب المعمـ عف مراد  -ٖ
ٍء َحتَّك ُأْحِدَث ]الب أثناء عرض الدرس، كيتضح ذلؾ في قكلو تعالى: الط ـْ ََشْ َْٖفِْل َظ َؾََل َتْس

ًرا ـْ  . {15}الؽفف:[ َفَؽ ِمُْْف ِذ

ًَِل ]لممعمـ الحؽ في عتاب تمميذه إذا ما أخطت، قاؿ تعالى:  -ٗ ـْ َتْستَىَِٔع َم ََّٕؽ َف ْ َأُؿْؾ إِ َؿَٚل َأََل

ا  .  {11}الؽفف:[ َصْزً

ٚ]األدب إسناد الخير هلل تعالى:  مف -َُ ُُهَ ٚ َأُصدَّ ٌَ ُِ ََٖراَد َربَُّؽ َأْن َيبْ سناد الشر  {11}الؽفف:[ َؾ ، كاا
ٚ]إلى البشر  َٓ ََٖرْدُت َأْن َأِظٔبَ  . {12}الؽفف:[ َؾ

ُِقنَ ]في القصة إشارة إلى عدـ نسياف المساكيف كتفقدىـ  -ُُ َّ ًْ ْٝ دََِسٚـَِغ َي َٕ ٚ َُ ُٜ َؾ َْٔ ٍِ
ٚ افسَّ ِِف  َأمَّ

 . {12}الؽفف:[ افَبْحرِ 

ََٖرْدُت ]ف يجب ارتكاب األصغر كاألقؿ لدفع الضرر األكبر كاألقكل عندما يتعارض ضررا -ُِ َؾ

ٚ َٓ ، فإف قمع لكح مف السفينة أخؼ ضرران مف مصادرة السفينة مف قبؿ  {12}الؽفف:[ َأْن َأِظٔبَ
 الممؾ الظالـ.

أف المسكيف أحسف حاالن مف الفقير  في قصة مكسى مع الخضر عمييما السبلـ إشارة إلى -ُّ
ُِقَن ِِف افَبْحرِ ]كيتضح ذلؾ مف خبلؿ قكلو تعالى:  َّ ًْ ْٝ دََِسٚـَِغ َي َٕ ٚ َُ ُٜ َؾ َْٔ ٍِ

ٚ افسَّ [ َأمَّ

 .{12}الؽفف:

ٚ]كيفيـ ذلؾ مف قكلو تعالى:  ،بعده فٍ صبلح األب يمتد كينتفع بو مى  -ُْ ٚ َصٚحِلً َٚن َأُبقُُهَ ـَ [ َو

 .(ُ)ما يككف ىذا األب ىك الجد السادسرب :تفسير ىذه اآلية الكريمة في ، كقد قيؿ {11}الؽفف:

 

                                                           

، نظـ ُِّٓ/ٔ -سعيد حكل  -، األساس في التفسير ّْ/ُُ -القرطبي  –انظر: الجامع ألحكاـ القرآف  (ُ)
، التفسير ٗ/ُٔ -أحمد المراغي  -، تفسير المراغي ُْٕ/ْ -البقاعي  –الدرر في تناسب اآليات كالسكر 

 .ٖٕص –أحمد الشرقاكم  - المكضكعي لسكرة الكيؼ



 

-ُُِ- 

 

 
 
 
 
 الرابعالمبحث 

 قصة ذي القرنين
 كفيو ثبلثة مطالب: 

 المطمب األول: التفسير اإلجمالي لقصة ذي القرنين.
 المطمب الثاني: المناسبة بين قصة ذي القرنين ومحور السورة.

 ية المستنبطة من قصة ذي القرنين.المطمب الثالث: اليدايات الربان



 

-ُُّ- 

 

 المبحث الرابع
 ذي القرنينقصة 

 المطمب األول
 قصة ذي القرنين

ىذه القصة الرابعة مف القصص التي ذكرتيا سكرة الكيؼ، كجاءت بعد قصة أصحاب  
الكيؼ، كقصة صاحب الجنتيف، كقصة مكسى مع الخضر عمييما السبلـ، كذك القرنيف كاف عبدان 

أعطاه العمـ كالحكمة، كأٍلبسو الييبة، كسخر لو النكر كالظممة، كركم صالحان مم كو اهلل األرض، ك 
ر لو السحاب، كميدت لو األسباب، كبيسط لو النكر، كقيؿ: انقرض في زمنو  عف عمي  بتنو سيخِّ

 .(ُ)قرناف مف الناس 

 لتفسير اإلجمالي لقصة ذي القرنينا
ف اهلل لو في ، كيؼ مك  تخبرنا القصة عف الرجؿ الذم بمغ مشارؽ األرض كمغاربيا 

 األرض، كآتاه مف العمـ كالمعرفة كالقكة.
ٍء َشَببًٚ]قاؿ ابف كثير في تفسير قكلو تعالى:   ؾِّ ََشْ ـُ ـْ  َُْْٔٚه ِم َّْٚ َفُف ِِف األَْرِض َوَآَت َُّ ٚ َم َّٕ [ إِ

كيف، ؤتى الممكؾ مف التمأم أعطيناه ممكان عظيمان ممكنان فيو لو، مف جميع ما يي " {13}الؽفف:
كالجنكد، كآالت الحرب، كالحضارات، كليذا ممؾ المشارؽ كالمغارب مف األرض، كدانت لو الببلد، 

 .(ِ) "د، كخدمتو األمـ مف العرب كالعجـكخضعت لو ممكؾ الببل
كقد سجؿ السياؽ القرآني ليذا الرجؿ العظيـ مف خبلؿ ىذه القصة ثبلث رحبلت: كاحدة  

ككاحدة إلى مكاف بيف السديف في أقصى الشماؿ، كسنتناكؿ كبلن إلى الغرب، ككاحدة إلى الشرؽ، 
 منيما عمى حدة.

 أواًل: رحمة الغرب:
إلى مراده، حتى إذا كصؿ نياية األرض  كصموسمؾ ذك القرنيف طريقان مف الطرؽ التي ت 

مف جية الغرب، حيث البحر المحيط )المحيط األطمسي(، ككاف يسمى بحر الظممات، كييظف أف 
 ة تنتيي عنده، ككاف ال يمكف المضي فيو، فرأل الشمس تغرب فيو.اليابس

                                                           

 .ْٔ/ْ –الزمخشرم  –( انظر: الكشاؼ ُ)
 .ُٖٗ/ٓ –( تفسير القرآف العظيـ ِ)



 

-ُُْ- 

 

كيقكؿ صاحب الظبلؿ سيد قطب: "كاألرجح أنو كاف عند مصب أحد األنيار، حيث تكثر  
األعشاب كيتجمع حكليا طيف لزج ىك الحمت، كتكجد البرؾ ككتنيا عيكف الماء ... فرأل الشمس 

ُرُب ِِف َظْغٍ ]تغرب ىناؾ  ٌْ ٍٜ َوَجَدَهٚ َت ... كلكف يتعذر عمينا تحديد المكاف، ألف  {11}الؽفف:[  ََحَِئ
 .(ُ)النص ال يحدده" 

بيف أف يعذبيـ  اهللره خي  ككجد عند تمؾ العيكف قكمان لباسيـ جمكد الكحش، ككانكا كفاران، فى  
ـ صبر عمييـ، كيدعكىـ إلى الحؽ، كيعمميحسف إلييـ، كيى بالقتؿ إف أصركا عمى كفرىـ، أك أف يي 

 الشرائع كاألحكاـ.
فتعمف ذك القرنيف منيجيةن في التعامؿ مع ىؤالء كأمثاليـ مف أصحاب الببلد المفتكحة، فقاؿ  

لبعض حاشيتو: أما مف ظمـ نفسو بإصراره عمى الشرؾ، كلـ يقبؿ دعكتي إلى الحؽ، فسنعذبو 
فساده في األرض، بالقتؿ في الدنيا، ثـ يرد إلى ربو يكـ القيامة، فيعذبو عذابان منكران، ج زاء طغيانو كاا

 كأما مف آمف كعمؿ عمبلن صالحان مما يقتضيو اإليماف، فجزاؤه الجنة.
كيخضع ليا دستكر الحاكـ العادؿ،  ،التي ينبغي أف تسكد ،كىذه ىي المنيجية الصالحة 

ال بد  فالمؤمف الصالح ال بد أف يجد الكرامة كالعزة، كالجزاء الحسف عند الحاكـ، كالمعتدم الظالـ
 .(ِ)أف يمقى العذاب 

 ثانيًا: رحمة الشرق:
ثـ سمؾ ذك القرنيف طريقان آخر غير الطريؽ األكؿ، متجيان إلى مشرؽ الشمس، حتى إذا  

كصؿ المكضع الذم تطمع عميو الشمس أكالن مف معمكر األرض، كجدىا تطمع عمى قكـ ليس ليـ 
ء ألنيـ بترض ال يمكف أف يستقر عمييا مساكف تتكييـ، كال أشجار تظميـ كتسترىـ مف حر الشمس

 فيـ كانكا متخمفيف جدان. ،بناء، كيحتمؿ أف يككنكا عراة
كلقد أعمف ذك القرنيف دستكره كمنيجو في الحكـ مف خبلؿ رحمتو إلى الغرب، فمـ يتكرر  

 بيانو ىناء ألنو معركؼ مف قبؿ.
ٌء ِِف ]الى: ، يقكؿ تع(ّ)كقد عمـ اهلل كؿ ما لديو مف أفكار حيف م مكو   ِْٔف ََشْ َِ ك َظ ٍَ إِنَّ اهللَ ََل ََيْ

ََمءِ   . {1}آل عؿران:[ األَْرِض َوََل ِِف افسَّ
                                                           

 .باختصار ُِِٗ/ْ –( في ظبلؿ القرآف ُ)
، ِٓ/ُٔ –د. كىبة الزحيمي  –، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة ِْْ/ّ –الشككاني  –( انظر: فتح القدير ِ)

 .َِِٗ/ْ –ب سيد قط –في ظبلؿ القرآف 
 .ِِّٓ/ٔ –سعيد حكل  –، األساس في التفسير ُِِٗ/ْسيد قطب  –في ظبلؿ القرآف  انظر:  (ّ)



 

-ُُٓ- 

 

 ثالثًا: رحمة الشمال بين السدين أو )يأجوج ومأجوج(:
لـ تنتو رحبلت الرجؿ الصالح في سبيؿ اهلل، فقد جاب مشارؽ األرض كمغاربيا حامبلن لكاء  

ؽ، كمبمغان لمناس ما يؤمف بو، كمصمحان ما يمكف إصبلحو، فبعد أف الحؽ، كأصكؿ الحضارة كاألخبل
كصؿ أقصى الشرؽ كأقصى الغرب، اتجو مف الشرؽ إلى الشماؿ، يدكس األرض بجيكشو الثقاؿ، 
فما لقي أمة، كال مر بمدينة إال دانت لو حتى كصؿ أقصى الشماؿ، ككجد قكمان ال يكادكف يفيمكف 

قمة فطنتيـ كنباىتيـ، فاستغاثكا بو كطمبكا منو أف يقيـ بينيـ كبيف يتجكج كبلـ غيرىـ لغرابة لغتيـ، ك 
كمتجكج حاجزان يمنعيـ مف الفساد كالظمـ كالقتؿ الذم يقع عمييـ مف يتجكج كمتجكج، مقابؿ مبمغ مف 

مف الخراج، لكف  لي الماؿ فقاؿ ليـ ذك القرنيف: ما جعمني فيو ربي مف الممؾ كالتمكيف خيره 
كة رجالكـ كبآالت البناء، اجمعكا لي قطع الحديد، كككمكىا بيف الحاجزيف، حتى حاذل أعينكني بق

 بالبنياف رؤكس الجبميف طكالن كعرضان.

أمر بإشعاؿ النار، ثـ صب النحاس المذاب عمى الحديد المحمي كالحجارة، فتصبح كمو ثـ  
ا قدركا أف يصعدكا فكؽ السد كتمة كاحدة، كالتحـ الحاجزاف، كأغمؽ الطريؽ عمى يتجكج كمتجكج، فم

غبلقو، كما استطاعكا نقبو مف األسفؿ لثخنو كصبلبتو.  الرتفاعو كاا

كبيذا أراح اهلل القبائؿ المجاكرة مف شرىـ كفسادىـ، فما كاف مف ذم القرنيف بعد ىذا العمؿ  
اهلل  الكبير كاإلنجاز العظيـ إال أف يقكؿ بكؿ تكاضع: إف ىذا السد العظيـ أثر مف آثار رحمة

 .(ُ)سبحانو بيؤالء الضعفاء 

 المطمب الثاني
 بين قصة ذي القرنين ومحور السورةالمناسبة 

  

اهلل لو في األرض، كيس ر لو مف  فى لقد جاءت قصة ذم القرنيف ذلؾ الرجؿ المسمـ الذم مك  
التي جعمتو يجكب كؿ أنحاء المعمكرة مف مغربيا حتى مشرقيا إلى أف كصؿ أقصى  ،األسباب

فدانت لو الببلد، كخضعت لو الرقاب، كساد األمف كالعدؿ في زمنو، فجاءت ىذه القصة  ،شماؿال
ردان عمى مف يترككف اإلسبلـ، كيسخركف مف أىمو مف أجؿ متاع الدنيا كزخارفيا الفانية، كلتؤكد 

 عمى أف التمكيف في األرض ال يككف إال بالسير عمى نيج المرسميف كالصالحيف.

                                                           

، التفسير الكسيط ِْٗ/ّ –الشككاني  –، فتح القديرِِ/ِ –البيضاكم  –انظر: أنكار التنزيؿ كأسرار التتكيؿ ( ُ)
 .ِِّٔ/ٔ –سعيد حكل  –، األساس في التفسير ُُْٓ/ِ –د. كىبة الزحيمي 



 

-ُُٔ- 

 

مشترطيف عميو طرد  بر زعماء قريش الذيف رفضكا الجمكس عند النبي ككتف القصة تخ 
الفقراء مف المؤمنيف، ال تفتخركا بتمكالكـ كسمطانكـ فإف العمر ينفد، كالسمطاف يزكؿ، كأيف سمطانكـ 
كممككـ مقارنة مع ميمؾ ذم القرنيف الذم خضعت لو المعمكرة جمعاء، كرغـ ذلؾ لـ يفتخر كلـ 

َؿَٚل َهَذا ]كصدؽ اهلل العظيـ إذ يقكؿ:  ؿ تكاضع: ىذا أثر مف آثار رحمة اهلل يتكبر، بؿ قاؿ بك

ـْ َرِبِّ  ٌٜ ِم  . {21}الؽفف:[ َرَْحَ

كفي الختاـ ال ينبغي أف يظف أحد أف الدخكؿ في اإلسبلـ ينقص مف قدر اإلنساف، بؿ  
 .(ُ)العكس فإف العزة كالرفعة كالتمكيف ال تككف إال بالتزاـ إسبلمنا العظيـ 

 المطمب الثالث
 نية المستنبطة من قصة ذي القرنيناليدايات الربا

اتخاذ األسباب كاإلعداد لتحقيؽ األىداؼ ىك الطريؽ الذم يؤدم إلى التمكيف لقكلو تعالى:  -ُ
ٍء َشَببًٚ] ؾِّ ََشْ ـُ ـْ  َُْْٔٚه ِم َّْٚ َفُف ِِف األَْرِض َوَآَت َُّ ٚ َم َّٕ  . {13}الؽفف:[ إِ

في التعامؿ مع أصحاب الببلد المفتكحة،  مف خبلؿ القصة يمة المنيجيةخت اآليات الكر رس   -ِ
ًرا]قكلو تعالى:  فيكذلؾ  ُْ ُٕ ُبُف َظَذاًبٚ  ذِّ ًَ ُٔ ِف َؾ ُبُف ُثؿَّ ُيَردُّ إَِػ َربِّ ذِّ ًَ ُٕ  ََ َؿ َؾَسْق َِ ـْ َط ٚ َم ـْ *  َؿَٚل َأمَّ ٚ َم َوَأمَّ

ُف َجَزاًء احُلْسَْك  َِ ٚ َؾ َؾ َصٚحِلً ِّ ـَ َوَظ اَآَم ٚ ُيَْسً َٕ ـْ َأْمِر َُقُل َفُف ِم  . {11-11 }الؽفف:[ َوَشَْ

قامة  -ّ مف مياـ الممؾ الصالح نشر اإلسبلـ، كرفع الظمـ، كحماية المستضعفيف في األرض، كاا
 العدؿ.

َْْٔ ]مف قكلو تعالى:  –رحمو اهلل  –استدؿ القرطبي  -ْ ََْْْٔٚ َوَب َؾ َب ًَ ُؾ َفَؽ َخْرًجٚ َظَذ َأْن ََتْ ًَ ْج َٕ ْؾ  َٓ ْؿ َؾ ُٓ

ا عمى جكاز اتخاذ السجكف كحبس أىؿ الفساد فيياء ليرتاح الناس مف شرىـ  {23}الؽفف:[ َشدًّ
 .(ِ) كفسادىـ

ِّْل ؾِِٔف َرِبِّ َخْرٌ ]ستدؿ مف قكلو تعالى: يي  -ٓ َُّ عمى أنو ينبغي عمى أىؿ  {21}الؽفف:[ َؿَٚل َمٚ َم
 .اهلل  الصبلح كاإلخبلص أف يحرصكا عمى إنجاز األعماؿ ابتغاء مرضاة

                                                           

 .ِِّٕ/ٔ –سعيد حكل  –، األساس في التفسير ُِٗ/ٓ –البركسكم  –انظر: ركح البياف في تفسير القرآف ( ُ)
 .ِّٓ|ُُ –الجامع ألحكاـ القرآف  (2)



 

-ُُٕ- 

 

مف كاجبات الممؾ الصالح إقامة المشاريع كبناء المصانع كتشجيع المزارعيف كغيرىـء لتكفير  -ٔ
 الرخاء كالسعادة لمشعكب.

استخداـ الحديد كالنحاس في بناء السد العظيـ داللة عمى أنيما مف دعائـ كمرتكزات  -ٕ
َدَؾْغِ َؿَٚل َآُتقِِن ُزَبَر ]الصناعات الثقيمة قديمان كحديثان لقكلو تعالى:  احَلِديِد َحتَّك إَِذا َشَٚوى َبْغَ افهَّ

ِْٔف ؿِىًْرا َِ ًٚرا َؿَٚل َآُتقِِن ُأْؾِرْغ َظ َٕ ُف  َِ ًَ ُخقا َحتَّك إَِذا َج ٍُ ْٕ  {21}الؽفف:[ ا
(ُ). 

       ضركرة إعداد الجيكش كتجييزىا بتحدث التقنيات كالمعدات التي تكاكب العصر، إذ إنو  -ٖ
 الكاقع عمى المسمميف في كؿ أنحاء المعمكرة إال بالجياد.ال يمكف رفع الظمـ 

ذك القرنيف قدكة حسنة لمقائد المسمـ كالفاتح الرباني، الذم لـ يستخدـ سمطانو كعظمتو كسيمة  -ٗ
البتزاز الشعكب كنيب خيراتيا، كلـ يستخدـ أىؿ البمداف التي خضعت لو في تحقيؽ أطماعو 

عدؿ في ربكع المعمكرة، كرفع الظمـ كالجكر عف الشخصية، كلكنو سخرىا مف أجؿ نشر ال
 .(ِ)المستضعفيف في األرض

                                                           

د. كىبة الزحيمي  –، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة ِّٓ/ُُ –القرطبي  –انظر: الجامع ألحكاـ القرآف ( ُ)
 .ِّْ –مصطفى مسمـ  –في التفسير المكضكعي  ، مباحثََِّ/ُٔ

 .ِْْ/ِ – لمبقاعي –شراؼ عمى مقاصد السكر إلانظر: مصاعد النظر في ا  ِ))



 

-ُُٖ- 

 

 
 
 

 الفصل الثالث

 اإلعجاز البياني وعالقتو بالفاصمة القرآنية 
 مباحث: خمسةكيشتمؿ عمى 

 المبحث األول: تعريف اإلعجاز البياني وأىميتو واآلراء فيو.

 المبحث الثاني: دعوى الترادف في القرآن الكريم.

 بحث الثالث: رسالة الحرف في كتاب اهلل تعالى.الم

المبحث الرابع: الرسم العثماني وعالقتو باإلعجاز البياني لمفاصمة 
 القرآنية.

 الظواىر البالغية في النص القرآني. المبحث الخامس:
 



 

-ُُٗ- 

 

 
 
 
 

 المبحث األول
 تعريف اإلعجاز البياني وأىميتو واآلراء فيو

 كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب: 
 مب األول: تعريف اإلعجاز البياني في المغة واالصطالح.المط

 المطمب الثاني: أىمية اإلعجاز البياني.
 المطمب الثالث: أقوال العمماء في اإلعجاز البياني.

 

 



 

-َُِ- 

 

 المطمب األول
 عجاز البياني في المغة واالصطالحتعريف اإل

 أواًل: اإلعجاز لغة:
كالسبؽ، كيقاؿ: أعجزني فبلف أم فاتني، اإلعجاز مف الفعؿ أعجز، كىك بمعنى الفكت  

دراكو  بف فارس: "أف العيف كالجيـ ، كذكر ا(ُ)كقاؿ الميث: أعجزني فبلف إذا عجزت عف طمبو كاا
ر الشيء"  كالزاء  .(ِ)أصبلف صحيحاف يدؿ أحدىما عمى الضعؼ، كاآلخر عمى مؤخ 

ند عجز األمر، كقاؿ الراغب األصفياني: "كالعجز أصمو التتخر عف الشيء كحصكلو ع 
عجزىا في كثير مف زتو جعمتو عاجزان، كالعجكز سميت لأم مؤخره، كأعجزت فبلنان كعجزتو كعاج

ٚ َظُجقزٌ ]األمكر، قاؿ تعالى:  َٕ  .(ّ)"  {11}هود:[ َأَأفُِد َوَأ
 ثانيًا: البيان لغة:

اتضح  ىك مصدر الفعؿ باف، كقيؿ: مصدر يبيف، كجاء في المنجد: باف بيانان كتبيانان، أم 
 .(ْ)كظير 

كجاء في لساف العرب: البياف الفصاحة كالمساف، ككبلـ بيِّف أم فصيح، كالبيِّف مف الرجاؿ  
 .(ٓ)السمح المساف، كيقاؿ: فبلف أبيف مف فبلف، أم أفصح منو لسانان، كأكضح كبلمان 

 اصطالحًا: البياني : اإلعجاز ثالثاً 
ي كتابو القيـ "التعريفات": "أف يؤدم المعنى لو عدة تعريفات فقد عرفو اإلماـ الجرجاني ف 

 .(ٔ)بطريؽ ىك أبمغ مف جميع ما عداه مف الطرؽ" 
 .(ٕ)كعرفو د. فضؿ عباس بتنو: "ىك عجز الناس جميعان عف أف يتتكا بمثمو"  
مع في حبكيا ترتيب البديع لكممات القرآف الكريـ الكيرل الباحث أف اإلعجاز البياني ىك:  

 كفي اختيارىا مف جية أخرل.بعضيا مف جية، 

                                                           

 .ِْ/ُ –د. إبراىيـ أنيس كآخركف  –( انظر: المعجـ الكسيط ُ)
 .ِِّ/ْ –( معجـ مقاييس المغة ِ)
 .ِِّص –( المفردات في غريب القرآف ّ)
  .ْٖص  –مادة يبيف  -بف حسف بف األزدم  عمي –انظر: المنجد  (ْ)
 .ٖٔ/ُّ –ابف منظكر  –انظر: لساف العرب  (ٓ)
 .ْٕص –( التعريفات ٔ)
 .ِٖص – الكريـ  إعجاز القرآف (ٕ)



 

-ُُِ- 

 

 المطمب الثاني
 نيأىمية اإلعجاز البيا

 

كفي تقكيتو لئليماف كتثبيتو في  تكمف أىمية اإلعجاز البياني في حفظو لكتاب اهلل  
 نفكس المسمميف.

كيعتبر اإلعجاز البياني مف العمكـ التي شغمت عمماء المسمميف قديمان كحديثان، لرد الشبيات  
، كلتبصير المسمميف ف النيؿ مف كتاب اهلل كؿ مف خبلليا المغرضك كريـ التي يحاعف القرآف ال

 بعظمة قرآنيـ.

 وتظير أىمية اإلعجاز البياني من خالل ما يمي: 

كقكع اإلعجاز البياني في كؿ سكر القرآف طكاليا كقصارىا، كفي كؿ آية مف آياتو، كفي كؿ  -ُ
 كممة مف كمماتو، كحتى في كؿ حرؼ مف حركفو.

دكف في نكادييـ عقنيـ كانكا يالمغة، كأىؿ الفصاحة كالببلغة، حيث إبياف عجز العرب، أرباب  -ِ
 و.يره، فقد تحداىـ اهلل بما برعكا فيكأسكاقيـ المسابقات في الشعر كغ

 حافظ القرآف الكريـ عمى المغة العربية مستمرة مع الزمف. -ّ

 ؿ مداكمة المسمميف عمى قراءتو.ىذب القرآف الكريـ أساليب المغة كألفاظيا، كذلؾ مف خبل -ْ

لكتابو، قاؿ  التحريؼ كالتبديؿ، بعد حفظ اهلل المعارضة اإلعجاز البياني حفظ كتاب اهلل مف  -ٓ
ٚؾُِيقنَ ]تعالى:  ٚ َفُف حَلَ َّٕ َر َوإِ ـْ ْفَْٚ افذِّ زَّ َٕ ـُ  ْح َٕ  ٚ َّٕ  {2}احلجر:[ إِ

(ُ). 

 يكىك الكجو األساس كالرئيس ،جفو الذم تحدل اهلل بو اإلنس كالاإلعجاز البياني ىك الكج -ٔ
 الذم أجمع عميو كؿ عاقؿ كمنصؼ.

                                                           

 .ُّٕص – د. صبلح الخالدم  –لقرآف ( انظر: البياف في إعجاز اُ)



 

-ُِِ- 

 

 المطمب الثالث
 قوال العمماء في اإلعجاز البيانيأ

 أواًل: أقوال األقدمين في اإلعجاز البياني:
 الخطابي: -1

ف القرآف اشتمؿ عمى ثبلثة يان مف كجكه اإلعجاز البياني إذ إاعتبر الخطابي الببلغة كج
 الفاضؿ المحمكد كىي:أقساـ مف الكبلـ 

 ف الجزؿ، كىك أعمى طبقات الكبلـ كأرفعو.يصالبميغ الر  القسم األول:

 الفصيح القريب السيؿ، كىك في أكسط طبقات الكبلـ كأقصده. القسم الثاني:

 الجائز الطمؽ الرسؿ: كىك في أدنى طبقات الكبلـ كأقربو. القسم الثالث:

ىذه األقساـ حصة، مراعاة لعقكؿ الناس جميعان، كقد حازت ببلغات القرآف مف كؿ قسـ مف  
ـِرٍ ]يقكؿ تعالى:  ـْ ُمدَّ ْؾ ِم َٓ ِر َؾ ـْ ْرَآَن فِِذِّ َُ ٚ اف َٕ ْ ْد َيَسَّ ََ  . {21}الؼؿر:[ َوَف

 ولقد تعذر عمى البشر اإلتيان بمثل القرآن لعدة أمور وىي: 

 إف عمميـ ال يحيط بجميع أسماء المغة العربية كألفاظيا. -ُ

 فياميـ جميع معاني األشياء المحمكلة عمى تمؾ األلفاظ.ؾ أرً دٍ ال تي  -ِ

 ؿ معرفتيـ الستيفاء جميع كجكه النظـك التي يككف بيا ائتبلفيا كارتباط بعضيا ببعض.مى كٍ ال تى  -ّ

كاعتبر الخطابي أف الكبلـ يقكـ بمفظ حامؿ، كمعنى بو قائـ، كرباط ليما ناظـ، كيقكؿ 
ذه األمكر منو في غاية الشرؼ كالفضيمة، فبل ترل أفصح رحمو اهلل، لك أنؾ تتممت القرآف كجدت ى

 كال أعذب مف ألفاظو، كال ترل نظمان أحسف تتليفان كال أشد تبلؤمان كتشاكبلن مف نظمو.
كأما المعاني فقد كصمت إلى أعمى درجات الفضؿ مف نعكتيا كصفاتيا، كيقكؿ: إف القرآف 

 سف نظكـ التتليؼ، مضمنان أصح المعاني.إنما صار معجزانء ألنو جاء بتفصح األلفاظ في أح
ثـ بيف الخطابي رحمو اهلل: أف عمكد ىذه الببلغة ىك كضع كؿ نكع مف األلفاظ مكضعو 
األخص األشكؿ بو، الذم إذا بيدؿ مكانو غيره، جاء منو: إما تبدؿ المعنى كفساد الكبلـ، أك ذىاب 

 .(ُ)الركنؽ الذم يككف معو سقكط الببلغة 
                                                           

 .ِٕص  – بياف إعجاز القرآف - ( انظر: ثبلث رسائؿ في إعجاز القرآفُ)



 

-ُِّ- 

 

 الرماني: -0
أكد الرماني في رسالتو )النكت في إعجاز القرآف( عمى أف كجكه اإلعجاز متمثمة في لقد 

ة، كالصرفة، كالببلغة، كأخبار كافارضة مع تكفر الحاجة، كالتحدم لمسبعة كجكه كىي: ترؾ المع
 الغيب الصادقة، كنقض العادة، كقياسو بكؿ معجز.

غة، كقسـ الببلغة إلى عشرة كقد فصؿ الرماني كأطاؿ في بياف كجو اإلعجاز في الببل
أقساـ، كشرح كؿ قسـ عمى حدة، مما أدل إلى استغراؽ معظـ رسالتو، ثـ عاد غمى بقية الكجكه 
بإيجاز شديد، كقد عرؼ الببلغة بقكلو: "إنما الببلغة إيصاؿ المعنى إلى القمب في أحسف صكرة 

نما أشار إل  .(ُ)ى الببلغة بشكؿ عاـ مف المفظ" إال أنو لـ يشر إلى الببلغة القرآنية كاا
 الجرجاني: -3

ما تتممو العرب سكرة سكرة، لكجو الكحيد المعجز في القرآف، كليرل الجرجاني أف النظـ ىك ا
كا بيا مكانيا، كال لفظة بنت ليـ في نظمو، فمـ يجدكا كممة يكآية آية، أعجزىـ كأبيرىـ مزايا ظير 

حكامان، حاؿ ذلؾ بينيـ كبيف اا اقان كنظامان ك ينكر شتنيا، أك أف غيرىا أصمح منيا، بؿ كجدكا اتس
 معارضتو.

كيبلحظ أف الجرجاني لـ يعتبر لؤللفاظ المجردة أية ميزة في التفاضؿ مف حيث ككنيا 
المفظة لمعنى التي  معنى مبتكرة مف سياقيا كنظميا، فالفضيمة تثبت ليا عندما يككف مبلئمة ان ألفاظ
 تمييا.

لذم جعؿ ليذه المفظة مكانتيا كأىميتيا عندما صيغت مع كيعتبر الجرجاني أف النظـ ىك ا
 .(ِ)أختيا لتؤدم معنى متميز 

 الباقالني: -0

عكد إلى بديع نظمو كعجيب البياني في القرآف الكريـ ي اإلعجاز يرل الباقبلني رحمو اهلل أف
ع مف ىذا تتليفو، كتناىيو في الببلغة إلى الحد الذم أعجز الخمؽ عف اإلتياف بمثمو، كقد فصؿ كفر 

الكجو عشرة كجكه تعكد كميا إلى بديع نظمو كعجيب تتليفو كتناىيو في الببلغة، كبيف أف أسمكب 
القرآف مختمؼ عف األساليب المعركفة كالمعيكدة لمجميع، لذلؾ لـ يستطع العرب أف يجاركا القرآف 

 .(ّ)في األسمكب األدبي 
                                                           

 .ٕٓص – النكت في إعجاز القرآف– ثبلث رسائؿ في إعجاز القرآف( انظر: ُ)
 .ُُِص –أبك بكر عبد الرحمف الجرجاني  –( انظر: دالئؿ اإلعجاز في المعنى ِ)
 .ُٖٗص –الباقبلني  –( انظر: إعجاز القرآف ّ)



 

-ُِْ- 

 

 ني:ثانيًا: أقوال العمماء المحدثين في اإلعجاز البيا
 مصطفى صادق الرافعي: -1

ني متعمؽ بنظمو كتركيبو كاطراد أسمكبو، كقد ركز رافعي رحمو اهلل أف اإلعجاز البيايرل ال 
الرافعي عمى ىذا الكجو باعتبار القرآف كبلمان عربيان، كيقكؿ: إف األسمكب القرآني ىك مادة اإلعجاز 

ليس مف ىذا شيء يمكف أف يككف في كبلـ العرب كمو، كليس مف ذلؾ شيء إال كىك معجز، ك 
 معجزان، كىذا الذم حاؿ بيف العرب كبيف أف يتتكا بمثؿ القرآف.

نظمو، فالحرؼ الكاحد مف رحمو اهلل: إف سر إعجاز القرآف في  أما بالنسبة لمنظـ فيقكؿ 
 القرآف معجز في مكضعو، فيك يمسؾ بالكممة التي ىك فييا، ليمسؾ بيا اآلية التي ىك فييا، كىكذا

 .(ُ)اآلية مع اآليات الكثيرة، كىذا ىك السر في إعجاز جممو إعجازان أبديان 
 محمد عبد اهلل دراز: -0

تحدث الدكتكر دراز في كتابو )النبت العظيـ( عف كجكه اإلعجاز، كقد جعميا في ثبلثة  
 أكجو: المغكم، كالعممي، كاإلصبلحي التيذيبي االجتماعي.

مغكم، كاعتبره أىـ كأقكل كجكه اإلعجاز، كأطاؿ الكبلـ فيو، كقد بدأ حديثو عف اإلعجاز ال 
كقد ركز في اإلعجاز المغكم عمى ناحية األسمكب بما فيو مف خاصية تتليفو الصكتي في شكمو 

 كجكىره.

كالكفاء  ركح اإلعجاز كىي: القصد في المفظكقد خص البياف القرآني بخصائص تعتبر ىي  
متاع العاطفة، كالبياف كاإلجماؿ، في المعنى، كخطاب العامة كخطاب  قناع العقؿ كاا الخاصة، كاا

 كالكاحدة. كالكثرة

في قطعة قطعة، ثـ تحدث عف  البياف في القرآف خصائص كقد تحدث دراز في البداية عف 
ا بيف السكرة، كغيرىا مف حدث عف اإلعجاز البياني فيمالبياف سكرة سكرة منو، كلـ يت خصائص

 .(ِ)القرآف في جممتو  عفيتحدث  ـالسكر، ككذلؾ ل

 فضل عباس: -3

يقكؿ الدكتكر فضؿ عباس: إف أعظـ كجكه إعجاز القرآف كأكمميا اإلعجاز البياني، ألنو  
يشمؿ سكر القرآف كافة طكيميا كقصيرىا، أما الكجكه األخرل مف كجكه اإلعجاز فميست كذلؾ، 

                                                           

 .ُٖٖص –مصطفى صادؽ الرافعي  –( انظر: إعجاز القرآف كالببلغة النبكية ُ)
 .َُٕص – ( انظر: النبت العظيـ ِ)



 

-ُِٓ- 

 

إلعجاز العممي كالتشريعي، لذلؾ فتخبار الغيب مثبلن ليست مكجكدة في كؿ سكر القرآف، ككذلؾ ا
 .(ُ)فإف اإلعجاز البياني أىـ ىذه الكجكه كأتمياء ألنو ينتظـ القرآف كمو سكرة سكرة، كآية آية 

                                                           

 .ُُّ/ُ – لبرىاف في عمـك القرآف( انظر: إتقاف اُ)



 

-ُِٔ- 

 

 المبحث الثاني
 دعوى الترادف في القرآن الكريم

قضية الترادؼ شغمت العمماء قديمان كحديثان، كلقد طاؿ الجدؿ حكؿ الترادؼ في القرآف  
 يث حقيقة كجكده، كمسبباتو.الكريـ مف ح

ىك تعدد األلفاظ لممعنى الكاحد، خبلؼ المشترؾ المفظيء ألف المشترؾ اتحاد  والترادف: 
 المفظ كتعدد المعنى.

جيابذةن مف بياني القرآني، حيث أكقفت فالكممة القرآنية ليا دكر ممحكظ في اإلعجاز ال 
يقكؿ: البياني، فيذا اإلماـ أبك سميماف الخطابي  العمماء قديمان كحديثان، كالحظكا دكرىا في اإلعجاز

"ثـ اعمـ أف عمكد ىذه الببلغة التي تيجمع ليا ىذه الصفات ىك كضع كؿ نكع مف األلفاظ التي 
تشتمؿ عمييا فصكؿ الكبلـ مكضعو األخص األشكؿ بو، كالذم إذا بدؿ مكانو جاء منو: إما تبدؿ 

ما  ذىاب الركنؽ الذم يككف معو سقكط الببلغة، ذلؾ أف في المعنى الذم يككف منو فساد الكبلـ، كاا
 .(ُ)القرآف ألفاظان متقاربة في المعاني، يحسب أكثر الناس أنيا متساكية في إفادة مراد الخطاب" 

دكر األلفاظ في اإلعجاز البياني قائبلن: "إف القرآف إنما صار معجزانء ألنو جاء  في كيبيٌ  
 .(ِ)تتليؼ مضمنان أصح المعاني" بتفصح األلفاظ، في أحسف نظـك ال

: "ككتاب اهلل تعالى لك نزعت منو لفظة، ثـ أدير لساف العرب عمى كيقكؿ اإلماـ ابف عطية 
 .(ّ)لفظة أحسف منيا لـ يجد" 

كقد بيف األديب مصطفى صادؽ الرافعي رحمو اهلل بعضان مف سر الكممة القرآنية،  
عجازىا البياني، كجعؿ ثبلثة مظاىر ليذا   اإلعجاز كىي:كاا

 كىك الصكت المكسيقي. صوت النفس: -ُ

 كىك الصكت المعنكم. صوت العقل: -ِ

 .(ْ)كىك أبمغيف شتنان، كىك اجتماع إيقاع حركؼ الكممة كركعة معانييا  صوت الحّس: -ّ

                                                           

 .ِٗص  –بياف إعجاز القرآف  –ثبلث رسائؿ في إعجاز القرآف  (ُ)
 .ِٕ( نفس المرجع السابؽ، ص ِ)
 .َٔ/ُ- ( المحرر الكجيزّ)
 .َِِص  –إعجاز القرآف كالببلغة النبكية انظر: ( ْ)



 

-ُِٕ- 

 

كقد تكمـ محمد عبد اهلل دراز في كتابو )النبت العظيـ( عف المفظ القرآني كداللتو عمى معناه  
في األلفاظ القرآنية "انظر  قصد في المفظ كالكفاء بحؽ المعنىالفية صافية تامة، كقاؿ عف ة كادالل

حيث شئت مف القرآف الكريـ تجد بيانان، قد قيدِّر عمى حاجة النفس أحسف تقدير، فبل تحس فيو 
 .(ُ)يؤدل فمو مف كؿ معنى صكرة نقية كافية"  ،بتخمة اإلسراؼ، كال بمخمصة التقتير

نينا في ىذا المبحث قضية الترادؼ، فالكممة القرآنية مقدرة خير تقدير، معبرة    كالذم يع 
أصح تعبير، لذا فإف القرآف الكريـ كبلـ اهلل تعالى ال ترادؼ في كمماتو، فكؿ كممة تحمؿ معنى 

 .(ِ)بيا ان خاص

 ومن األمثمة عمى دعوى الترادف: 

ُؾ فََؽ ]كاضح في قكلو تعالى:  لفظي )سدان، ردمان( فييما اختبلؼ داللي كما ىك -ُ ًَ ْج َٕ ْؾ  َٓ َؾ

ا ْؿ َشدًّ ُٓ َْْٔ ََْْْٔٚ َوَب َؾ َب ًَ ِّْل ؾِِٔف َرِبِّ َخْرٌ ]، كقكلو تعالى:  {23}الؽفف:[ َخْرًجٚ َظَذ َأْن ََتْ َُّ َؿَٚل َمٚ َم

ْؿ َرْدًمٚ ُٓ َْْٔ ْؿ َوَب ُُ َْْٔ ْؾ َب ًَ ٍة َأْج قَّ َُ َِٖظُْٔقِِن بِ  . {21}الؽفف:[ َؾ

ت الكممات )سدان، كردمان( في نص قرآني حكارم كاحد، بيف ذم القرنيف كالقـك الذيف فقد جاء 
استغاثكا بو، كطمبكا منو أف يقيـ ليـ سٌدان منيعان يحكؿ بينيـ كبيف فساد كظمـ يتجكج كمتجكج، كىذا 

 إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى ضعفيـ كعدـ قدرتيـ عمى الدفاع عف أنفسيـ.

( كالتي تبدأ بحرؼ ميمكس )السيف( كجاء بعده حرؼ الداؿ المشددة فجاءت كممة )سٌدان  
 فتعطاه نكعان مف القكة، كىذا في نظرىـ أمر عظيـ.

مُّعو   أما كممة )ردمان( فحركفيا مجيكرة قكية، كحرؼ الميـ الذم يتسـ بضـ مخرجو، كتىجى
 .مف السد كأكبر، كالردـ لغة أقكل ليدؿ عمى التجمع في الردـ، كالتجمع يشير إلى القكة

إذف عممية االستبداؿ بيف المفظتيف ظاىرة أسمكبية تدلنا عمى طبيعة المتكمـ، كفي ىذا إبراز  
 .(ّ)لحقيقة اإلعجاز البياني 

  
                                                           

 .َُٓص  – ( النبت العظيـُ)
      –صبلح الخالدم  –، البياف في إعجاز القرآف َُٕص  –فضؿ عباس  –القرآف الكريـ  جاز ع( انظر: اِ)

 .َُٔص 
 .ْٗٗ/ ِ-الزمخشرم  –انظر: تفسير الكشاؼ ( ّ)



 

-ُِٖ- 

 

 ومن األمثمة عمى دعوى الترادف أيضًا:

قا]لفظي )القرية كالمدينة(: قكلو تعالى:  -ِ ُّ َِ َُْٚهْؿ َدَّٚ َط ُْ َِ َرى َأْه َُ َِْؽ اف ْؿ َمْقِظًدا َوتِ ِٓ ُِِِ ْٓ َْٚ دَِ ِْ ًَ [ َوَج

ٚ ]، كقكلو تعالى:  {12}الؽفف: قُُهَ ٍُ ِّٔ ََٖبْقا َأْن ُيَو ٚ َؾ َٓ َِ ََم َأْه ًَ ٍٜ اْشَتىْ َٔٚ َأْهَؾ َؿْرَي ٚ َحتَّك إَِذا َأَت ََ َِ ْٕىَ َؾٚ

 َ َٝ ََلَّتَّ ََٖؿَٚمُف َؿَٚل َفْق ِصْئ ََضَّ َؾ ٚ ِجَداًرا ُيِريُد َأْن َيْْ َٓ ِْٔف َأْجًراَؾَقَجَدا ؾِٔ َِ ، كقكلو  {11}الؽفف:[ ْذَت َظ
ِٜ ]تعالى:  ْغِ ِِف اَدِديَْ َّ ََلَمْغِ َيتِٔ ٌُ َٚن فِ َُ ٚ اجِلَداُر َؾ  . {11}الؽفف:[ َوَأمَّ

فإذا ما تتبعنا لفظ القرية في القرآف الكريـ نجده في الغالب مقترنان بمكاقؼ سمبية، خبلفان  
ُِقنَ وَ ]لداللة لفظ المدينة، يقكؿ تعالى:  ِٜ إِْذ َجَٚءَهٚ ادُْرَش ْرَي ََ ْؿ َمَثًَل َأْصَحَٚب اف ْب ََلُ ،  {24}يس:[ اْْضِ

قا اُدْرَشِِغَ ]كيقكؿ تعالى:  ًُ بِ ًَك َؿَٚل َيٚ َؿْقِم اتَّ ِٜ َرُجٌؾ َيْس ـْ َأْؿَل اَدِديَْ  . {15}يس:[ َوَجَٚء ِم

آف الكريـ بشكؿ عاـ، ففي نبلحظ كركدىا في اآليات السابقة منسجمان مع ما كرد في القر  
قا]قكلو تعالى:  ُّ َِ َُْٚهْؿ َدَّٚ َط ُْ َِ َرى َأْه َُ َِْؽ اف قد جاء لفظ القرية مع اليبلؾ نتيجة  {12}الؽفف:[ َوتِ

الظمـ، كجاء لفظ القرية مع أىؿ القرية البخبلء الذيف رفضكا إكراـ الخضر كمكسى عمييما السبلـ، 
 .كال الديف رؼكالبخؿ صفة ال تقبمو العادة كال الع

كعمى الرغـ مف أف الغبلميف مف أىؿ تمؾ القرية إال أف ذكرىـ اقترف بمفظ المدينة، كذلؾ  
ٚ]لصبلح أبكىما  ٚ َصٚحِلً َٚن َأُبقُُهَ ـَ فخصكصية المفظ في السكرة كعمكـ الداللة في  {11}الؽفف:[ َو

 .(ُ)القرآف كاف كراء ىذا التنكع الداللي في األلفاظ 

 المبحث بتف لكؿ كممة في القرآف داللتيا الخاصة بيا. ىذا كنخمص مف 

، بحيث إذا كؿ كممة أخذت مكانيا المناسب لياف ،القرآف الكريـكأنو ال تراد في كممات 
 .(ِ)ذىاب الركنؽ أك سقكط الببلغةلؾ بدلت لفظة مكاف أخرل سيترتب عمى ذأي 

                                                           

 –فضؿ عباس  –، إتقاف البرىاف ُٕٓص –سناء عباس ك فضؿ عباس  –القرآف الكريـ  إعجاز( انظر: ُ)
 –بنت الشاطيء  –، اإلعجاز البياني ُْٔص –صبلح الخالدم  –في إعجاز القرآف ، البياف ُُْص
 .ٕٕص –مركاف عبد الرحمف  –، دراسة أسمكبية في سكرة الكيؼ ُّٗص

 .ِٗص - الخطابي –عجاز القرآف إبياف  -عجاز القرآفإانظر: ثبلث رسائؿ في  ِ))



 

-ُِٗ- 

 

 المبحث الثالث
 رسالة الحرف في القرآن الكريم

آنية ليا دكر في إيضاح المعنى كتقريره، كفي أسمكب القرآف كفصاحتو الحركؼ القر  
عجازه، فالجممة القرآ القرآنية مركبة مف عدة أحرؼ، ككؿه مف  نية مككنة مف عدة كممات، كالكممةكاا

عجازه.  الجمؿ كالكممات كالحركؼ ليا دكر في ببلغة القرآف كاا
بعض الحركؼ في اآليات القرآنية،  كقد ذىب بعض األدباء كالباحثيف إلى القكؿ بزيادة 

كالقكؿ بتقدير بعض الحركؼ كحذفيا، كالقكؿ بإلغاء عمؿ بعض الحركؼ، كتناكب بعض الحركؼ 
 عف حركؼ أخرل.

، فتعالى ربنا كالكاقع أنو ال يكجد أحرؼ زائدة في كتاب اهلل، ألف ىذا ال يميؽ بكبلـ اهلل  
َٚن ]و العزيز، يقكؿ تعالى: ال فائدة منو في كتاب حشكو سبحانو عف إيراد  ـَ ْرَآَن َوفَْق  َُ َأَؾََل َيَتَدبَُّروَن اف

ثًِرا ـَ ـْ ِظِْْد َؽْرِ اهللِ َفَقَجُدوا ؾِِٔف اْختََِلًؾٚ   . {11}الـساء:[ ِم

كنقكؿ ليؤالء: إف اهلل قد أحاط بكؿ شيء عممان، كأحاط بالكبلـ كمو عممان، فإذا أراد ترتيب  
مف أكؿ  تبيف المعنى بعد المعنى، كىكذاأٌم لفظة تصمح أف تمي األكلى، ك  المفظة مف القرآف، عمـ

 ال أحد مف البشر يحيط بذلؾ. والقرآف إلى آخره، كالبشر يعميـ الجيؿ كالنسياف كالذىكؿ، كمعمـك أن
كتب القصيدة     ل مف الفصاحة، كليذا ترل البميغ يبيذا جاء نظـ القرآف في الغاية القصك  

 نقحيا، ثـ ينظر فييا فيغيِّر، كىكذا.أك الخطبة كيي 
ت منو لفظة، ثـ أدير لساف العرب عمى لفظة أحسف منيا لـ ككتاب اهلل تعالى، لك نزع 

 .(ُ)يكجد
 أواًل: الحروف التي قالوا بزيادتيا:

الباء الداخمة عمى خبر ليس، كخبر )ما( التي تعمؿ عمؿ ليس: كما في قكلو تعالى: 
َْٔس ] بِٔدِ َوَأنَّ اهللَ َف ًَ ِْ ٍم فِ ًْٔئٚ إَِلَّ بِِْ٘ذِن اهللِ ]، كقكلو تعالى:  {12}األكػال:[ بَِيَلَّ ِهْؿ َص َْٔس بَِوٚرِّ [ َوَف

ِخلَّ ]، كقكلو تعالى:  {25}املجادلة: ْكِ ُّ تُْؿ بِ ْٕ ْؿ َوَمٚ َأ ُُ ِخ ْكِ ُّ ٚ بِ َٕ ، كقكلو تعالى:  {11}إبراهقم:[ َمٚ َأ
ْجُْقنٍ ] َّ ْؿ بِ ُُ  . {11ؽوير:}الت  [ َوَمٚ َصِٚحبُ

                                                           

 –نعيـ الحمصي  –، فكرة إعجاز القرآف َٔ/ُ- عطية ابف - العزيز( انظر: المحرر الكجيز في تفسير الكتاب ُ)
 .ُْٓص –صبلح الخالدم  –، البياف في إعجاز القرآف ْٗص



 

-َُّ- 

 

كالمتتبع لكتاب اهلل، غالبان ما يجد خبر )ليس( كخبر )ما( التي تعمؿ عمؿ ليس، مقترنان  
 بالباء، حيث كردت في عديد مف اآليات.

 يعنكف بمفظ الزيادة : إف الباء في ىذه اآليات زائدة البتف الذيف قالكا"كتقكؿ بنت الشاطئ  
نما ىي زائ  .(ُ)دة عندىـ لمتتكيد" أنيا تتتي عبثان أك لغكان، كاا

     ف مقتضىال ييكف القكؿ بتنيا حرؼ زائد، إذ إـ بالزيادة غير مقبكؿ إذ كمع ذلؾ فقكلي" 
 .(ِ)القكؿ بزيادتيا، إمكاف االستغناء عنيا أك طرحيا، كىك ما ال يؤنس إليو البياف القرآني"  ال ييكف
، تؤدم دكرىا، كتؤكد معناىا، كىذا لذا فإف حركؼ المعاني القرآنية عاممة أصيمة في سياقيا 

مما يتفؽ مع اإلعجاز البياني في القرآف، كلذلؾ نقكؿ: ال زكائد في القرآف الكريـ، كمف أحب 
الكقكؼ عمى ىذا المكضكع عميو بالكتاب القيـ )دراسات ألسمكب القرآف الكريـ( لمحمد عبد الخالؽ 

 عضيمة.
 ثانيًا: تقدير بعض الحروف وحذفيا:

يف يقدركف حركفان محذكفة ثـ يقكمكف بتتكيؿ اآليات عمى تقدير تمؾ الحركؼ، ثـ أما الذ 
ُر ُيقُشَػ ]تتكيؿ حذفيا مثؿ قكلو تعالى:  ـُ ُٖ َتْذ َت ٍْ ُ اهللُ ]، كقكلو تعالى:  {11}يوسف:[ َؿُٚفقا َتٚهللِ َت ُيَبغِّ

ُِّقا ْؿ َأْن َتِو ُُ ـَ ]، كقكلو تعالى:  {211}الـساء:[ َف ُٚم ِمْسُِغٍ  َوَظَذ افَِّذي ًَ ٌٜ َض ُف ؾِْدَي َٕ ق َُ  . {213}البؼرة:[ ُيىِٔ
 ال يطيقكنو(. –أف ال تضمكا  –كالتقدير في اآليات الثبلثة )ال تفتت  
ف كبلميـ غير صحيح، كاألكلى فيـ اآليات فيمان دقيقان بدكف تقدير تقكؿ بنت الشاطيء: إ 

كف تقدير فإف تقدير ذلؾ الحرؼ مف الفضكؿ "ال" النافيةء ألف السياؽ متى أعطى المعنى المراد، بد
 .(ّ)أك الحشك، الذم يتنزه عنو الكبلـ البميغ، فما بالنا بكبلـ رب العالميف

فنحف مطالبكف بفيـ السياؽ القرآني، كال داعي لمقكؿ بتقدير حذؼ بعض حركؼ المعاني،  
 .(ْ)ألف عدـ التقدير أكلى مف التقدير 

 ثالثًا: إلغاء بعض الحروف:
ََل ]ب بعض النحكييف إلى إلغاء عمؿ بعض حركؼ المعاني في مثؿ قكلو تعالى: ذى 

َُٕؽ افَِّذي ِْٖذ ؿْ ةةةَيْسَت ِٓ ِس ٍُ ْٕ ْؿ َوَأ َْٖمَقاَِلِ َْٔقِم اِلَِخِر َأْن َُيَِٚهُدوا بِ ِمُْقَن بِٚهللِ َواف ْٗ  كا ػػػػػػـ يقكلػػػـ لػػػ، في {33}التوبة:[ ـَ ُي

                                                           

 .ُٖٔص – ( اإلعجاز البياني ُ)
  .َُٕص –( نفس المرجع السابؽ ِ)

 

 .ُْٗص –صبلح الخالدم  –، البياف في إعجاز القرآف ُٖٕص -نفس المرجع السابؽ انظر: (ّ)



 

-ُُّ- 

 

نما   أبقكا عميو، كلكنيـ ألغكه كعطمكا عممو.بزيادة ذلؾ الحرؼ )ال( كاا
يقكؿ الزمخشرم في تفسير اآلية: "ليس مف عادة المؤمنيف أف يستتذنكؾ في أف يجاىدكا،  

ككاف الخمص مف المياجريف كاألنصار يقكلكف: ال نستتذف النبي أبدان، كلنجاىدف معو بتمكالنا 
 .(ُ)كأنفسنا" 

بطاليا، كحمميـ إياىا عمى قبؿ زعميـ إلغاء ع"كتقكؿ بنت الشاطيء:   مؿ )ال( النافية كاا
ح نصيا في نفس استئذاف ينبغي أف نفيـ اآلية عمى صرينفس االستئذاف بالقعكد كالتخمؼ، 

ال أف يتخمفكا كيقعدكا، فميس المؤمف بحيث يستتذف في أف يؤدم فريضة  المؤمنيف أف يجاىدكا
يتاء الزك  .(ِ)اة كصـك رمضاف كالحج" الجياد، كما ال يستتذف في إقامة الصبلة كاا

 نخمص إلى أف إعماؿ حركؼ المعاني كعدـ إلغائيا مف مقتضيات اإلعجاز البياني. 

 رابعًا: تناوب بعض الحروف عن حروف أخرى:
بينما يرل البعض إنكار ىذا التناكب سيما  ،مستلة تناكب الحركؼ أجازىا بعض العمماء 

ؼ عمى معناه، ثـ ياني في السياؽ القرآني حمؿ الحر الب في القرآف الكريـ، كالذم يتفؽ مع اإلعجاز
 فيـ اآلية عمى معنى الحرؼ الكارد فييا، كعدـ تتكيؿ ذلؾ الحرؼ بمعنى حرؼ آخر.

كمف األمثمة عمى الحركؼ المتناكبة في رأم مف قاؿ بتناكب الحركؼ قكلو تعالى:  
دَّ ] ْؿ َيَسَ ِٓ ْؿ ِِف َرْيبِ ُٓ ْؿ َؾ ُِقَُبُ ْٝ ُؿ ، فيـ يفسركف حرؼ )في( بمعنى )مف( ريبيـ  {31}التوبة:[ ُدونَ َواْرَتَٚب

 أك )لػ( ريبيـ.

ِِّغَ ]كمف الحركؼ المتناكبة في رأييـ حرؼ )عف( في قكلو تعالى:   َه ُّ ِْ ـَ ُهْؿ *  َؾَقْيٌؾ فِ افَِّذي

ـْ َصََلِِتِْؿ َشُٚهقنَ   ي صبلتيـ.، قالكا إف حرؼ الجر )عف( جاء بمعنى )في( أم ف {1-3 }املاعون:[ َظ

ْؿ ِِف ُجُذوِع افَّْْخِؾ ]كمف الحركؼ المتناكبة في رأييـ حرؼ )في( في قكلو تعالى:   ُُ َبَّْ ِِّ َوأَلَُص

ََك َْٚ َأَصدُّ َظَذاًبٚ َوَأْب َـّ َأيُّ ُّ َِ ًْ ، قالكا: إف حرؼ الجر )في( جاء بمعنى )عمى( أم عمى  {12}صه:[ َوَفَت
ؼ المعاني في القرآف الكريـ ال ينكب عنو غيره، بؿ جذكع النخؿ، كالحقيقة أف كؿ حرؼ مف حرك 

 يقكـ بعممو، كيقدـ حكمتو الببلغية، كيؤكد اإلعجاز البياني في القرآف الكريـ.

                                                           

 .ُٖٗ/ِ –( الكشاؼ ُ)
 .َُٓص -صبلح الخالدم -، كانظر: البياف في إعجاز القرآف ُْٖص –( اإلعجاز البياني ِ)



 

-ُِّ- 

 

ف الشكاىد التي سيقت لمداللة عمى التناكب راجعة إلى التركيب ال إلى الحرؼ، ككؿ   كاا
سير عمى سبيؿ المثاؿ قكلو حرؼ مف حركؼ الجر يؤدم معنى خاصان بو، فقد فسر عمماء التف

ْؿ ِِف ُجُذوِع افَّْْخؾِ ]تعالى:  ُُ َبَّْ ِِّ أم قاـ فرعكف بنقر جذكع النحؿ حتى جكفيا ككضعيـ فييا  [َوأَلَُص
، أما عمى سبيؿ المجاز فقد فسركا اآلية، أم شبو طشان، ىذا عمى سبيؿ الحقيقة فماتكا جكعان كع

 .(ُ)تمكنيـ بتمكف مف حكاه الجذع كاشتمؿ عميو 

 كمف حب الكقكؼ عمى ىذا المكضكع عميو بكتاب )التفسير البياني( لبنت الشاطيء. 
 والخالصة في ىذا الموضوع:

ف كؿ حرؼ مف حركؼ القرآف الكريـ لو دكره في تقرير اإلعجاز كنخمص في النياية إلى أ 
اآلية مكانيا  حيث أخذ الحرؼ مكانة في الكممة، كأخذت الكممة مكانيا في اآلية، كأخذت البياني

ببلغة  كقد أدل الحرؼ دكره في ،في السكرة، فاكتمؿ نصاب الحد األدنى في التحدم كاإلعجاز
 .(ِ)القرآف كفصاحتو، مثمو مثؿ الكممة كالجممة كاألسمكب 

                                                           

 .ِِْٖ/ُ –سيد طنطاكم  –انظر: التفسير الكسيط ( ُ)
 .ُِٓص –صبلح الخالدم  –، البياف في إعجاز القرآف ُِٓص –بنت الشاطيء  –انظر: اإلعجاز البياني ( ِ)



 

-ُّّ- 

 

 المبحث الرابع
 تو باإلعجاز البياني لمفاصمة القرآنيةالرسم القرآني وعالق

يػػػا الحػػػركؼ كالكممػػػات، فكمػػػا ىػػػك معمػػػـك لػػػدينا أف ب بكتػػػالرسػػػـ القرآنػػػي ىػػػك الطريقػػػة التػػػي تي 
كتب كما تنطؽ، كال يكجد في لغتنا العربية حركؼ نكتبيػا مػف غيػر أف ننطػؽ بيػا، الكممات العربية تي 

تب بطريقة تختمؼ مف عدة كجكه عػف الخػط كما ىك مكجكد في بعض المغات، كلكف القرآف الكريـ كي 
مصػػحابة كال صػػحابة رضػػكاف اهلل عمػػييـ أجمعػػيف، فمػػا كػػاف لالقياسػػي، كلػػـ يكػػف ذلػػؾ اجتيػػادان مػػف ال

تبػػكه كىػػك الػػذم أمػػرىـ أف يك إنمػػا ىػػك تكقيػػؼ مػػف النبػػي  ،كال شػػعرةه كاحػػدة لغيػػرىـ فػػي رسػػـ القػػرآف
 تعػػالى كتابػػو اهلل سػػرار ال تيتػػدل إلييػػا العقػػكؿ، كىػػذه خاصػػية خػػص  عمػػى ىػػذه الييئػػة المعركفػػة، أل
 سماكية.العزيز بيا، دكف سائر الكتب ال

عف تكرار األلفاظ،  ظـ القرآف معجز، فرسمو معجز، إذ إف الرسـ القرآني أغنىككما أف ن
كفي ىذا نكع مف اإليجاز، كالذم عده العمماء مف أبرز كجكه الببلغة، كمف المعمكـ أف اإلعجاز 

لعمة في عجز ا ؿى كقد مث   ،البياني ىك الكجو البارز في إعجاز القرآف، ألنو ىك الذم كقع بو التحدم
ُٕقا َصِٚدؿِغَ ]الخمؽ عف مماثمتو، يقكؿ تعالى:  ٚ ـَ ٍٞ ِمثِِِْف إِْن  ُْٖتقا بَِحِدي َٔ ِْ  . {43}الطُّور:[ َؾ

كاإلعجاز البياني متحقؽ كمكجكد في كؿ سكر القرآف سكرة سكرة، كقد جعؿ اهلل كؿ سكرة 
ُْْتْؿ ِِف ]يا، يقكؿ تعالى: معجزة قائمة بنفسيا، يعجز الخمؽ عف محاكاتيا، كمجاراتيا، كمماثمت ـُ َوإِْن 

ْْتُ  ـُ ـْ ُدوِن اهللِ إِْن  ْؿ ِم ـُ َداَء َٓ ـْ ِمْثِِِف َواْدُظقا ُص ُْٖتقا بُِسقَرٍة ِم ٚ َؾ َٕ ْفَْٚ َظَذ َظبِْد زَّ َٕ  َّٚ ٍٛ ِِم [ ْؿ َصِٚدؿِغَ َرْي

{14}البؼرة:
(ُ). 

يد عميػو عمػى المفػظ، ف الخط جرل عمى كجكه منيا ما ز أ"كاعمـ   :قاؿ الزركشي في البرىاف
بػك العبػاس أكأسرار بيية، تصدل ليػا  ،كذلؾ لحكـ خفية ،كمنيا ما كتب عمى لفظة ،كمنيا ما نقص

ف ىػػػذه أالمراكشػػي الشػػػيير بػػػابف البنػػػاء فػػػي كتابػػػو )عنػػػكاف الػػدليؿ فػػػي مرسػػػكـ خػػػط التنزيػػػؿ (، كبػػػيف 
كمنيػػا التنبيػػو عمػػى  ،نمػػا اختمػػؼ حاليػػا فػػي الخػػط بحسػػب اخػػتبلؼ أحػػكاؿ معػػاني كمماتيػػاإحػػرؼ األ

        رسػػػػـ عمػػػػى األمػػػػر الحقيقػػػػي نمػػػػا يي إ، كالمقامػػػػات، كالخػػػػط ، كمراتػػػػب الكجػػػػكدالعػػػػكالـ الغائػػػػب كالشػػػػاىد
 .(ِ) ال الكىمي"

                                                           

، إتقاف ُْٕ/ُ -صبحي الصالح  -، مباحث في عمـك القرآف َّٓ/ُ -قاني الزر  –انظر: مناىؿ العرفاف  (ُ)
عجاز إبياف  - عجاز القرآفإانظر: ثبلث رسائؿ في ، ْٓٔ/ُ -فضؿ عباس  -البرىاف في عمـك القرآف 

 .ِٕص - الخطابي –القرآف 
 .ّٖ/ُ –البرىاف في عمـك القرآف  (ِ)



 

-ُّْ- 

 

كمف خبلؿ ىذا المبحث سنتعرض لبعض الكممات القرآنية التي جاء رسميا مخالفان لقكاعد 
 المغة العربية لعمنا نتممس الحكمة مف ذلؾ.

 مة عمى اختبلؼ رسـ بعض الكممات القرآنية ما يمي:كمف األمث

ا]قكلو تعالى:  -ُ ِْٔف َصْزً َِ ْ َتْستَىِْع َظ بُِّئَؽ بِتَِْٖويِؾ َمٚ ََل َٕ َِْْٔؽ َشُٖ ِْْٔل َوَب ،  {11}الؽفف:[ َؿَٚل َهَذا ؾَِراُق َب
ا]كقكلو تعالى:  ِْٔف َصْزً َِ ِْٖويُؾ َمٚ ََلْ َتْسىِْع َظ  . {11}الؽفف:[ َذفَِؽ َت

فقد جاءت كممة )تستطع( في اآلية األكلى بدكف حذؼ حرؼ التاء، بينما جاءت في اآلية 
 الثانية كممة )تسطع( ناقصة حرؼ التاء.

عمينا أف نتدبره، إف  ان إف في اختبلؼ الرسـ بيف الكممتيف ما يمفت االنتباه إلى أف ىناؾ أمر 
دة في المعنى، ، كالذم يترتب عميو الزيازيادة الحرؼ في الكممة األكلى يعني الزيادة في المبنى

ف المقاـ في اآلية األكلى مقاـ شرح كتكضيح، لذا لـ يحذؼ حرؼ التاء، أما اآلية الثانية كحيث إ
 فقد جاءت عند المفارقة التي لـ يكف بعدىا كبلـ لذا حذؼ حرؼ التاء مف الفعؿ.

ُروُه َوَمٚ ]قكلو تعالى:  -ِ َٓ ًبَٚؾََم اْشَىُٚظقا َأْن َييْ َْ َٕ  . {21}الؽفف:[ اْشَتَىُٚظقا َفُف 

حداث فتحة فيو لصبلبتو   فمما كاف الصعكد عمى السد لربما أيسر كأسيؿ مف ثقبو كاا
كىذا يتناسب مع الفعؿ األيسر،  ،كثخانتو، جاءت الكممة األكلى )اسطاعكا( مخففة بدكف حرؼ تاء

اءت الكممة الثانية )استطاعكا( لذا ج ،بخبلؼ الفعؿ الشاؽ كالصعب كالذم يتطمب زمنان أطكؿ
  بزيادة حرؼ التاء ليتجانس النطؽ مع الفعؿ.

َٚل فَِه ]قكلو تعالى:  -ّ ََ َؿَٚل َفُف َصِٚحُبُف َوُهَق ]، كقكلو تعالى:  {43}الؽفف:[ ِحبِِف َوُهَق َُيَِٚوُرهُ ةَؾ

 . {41}الؽفف:[ َُيَِٚوُرهُ 

تبيف ما كاف يظنو مالؾ الجنتيف مف فقد جاءت كممة )صحبو( في اآلية األكلى بدكف ألؼ ل
أف صاحبو ممتصؽ بو كمتمسؾ بو سكاء في الرفقة أك اإليماف، كجاءت كممة )صاحبو( في اآلية 

نما ىي مرافقة      ،الثانية بتلؼ صريحة فارقة لتؤكد أف ىذه الصحبة لـ تقـ عمى أساس اإليماف كاا
 .(ُ)فقط 

                                                           

، المغني في عمـ ُِص -السامرائي -ممة في التعبير القرآف، ببلغة الكْٖٕ/ِ -الزمخشرم -انظر: الكشاؼ (ُ)
 .ِِّص -عبد الرحمف الجمؿ  -التجكيد 



 

-ُّٓ- 

 

 منيا: ولمرسم القرآني مزايا وفوائد كثيرة، نذكر

مراعػػػاة القػػػراءات المتنكعػػػة فػػػي الرسػػػـ، كذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ كضػػػع قاعػػػدة  لمرسػػػـ القرآنػػػي يمكػػػف  -ُ
 لمقراءتيف معان. بفضميا قراءة الكممة كفقان 

لػػػى التفػػػاكت بػػػيف المعػػػاني فػػػي إمبلئيػػػة شػػػارة اإلكذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ اإلإفػػػادة المعػػػاني المختمفػػػة،  -ِ
مبلئيػػة شػػارة اإلدرؾ المػػراد مػػف خػػبلؿ اإلالكممػػات التػػي تنطػػؽ بطريقػػة متماثمػػة، تجعػػؿ القػػارئ يػػ

 لممعنى.

 فػي قكلػو تعػالى:  اْشةَىُٚظقا  يدلنا الرسـ القرآني عمى بعػض المعػاني الخفيػة، كمػا فػي كتابػة  -ّ
ًبٚ] َْ َٕ ُروُه َوَمٚ اْشَتَىُٚظقا َفُف  َٓ فقػد كتبػت بزيػادة تػاء لمتنكيػو عمػى ،  {21}الؽففف:[ َؾََم اْشَىُٚظقا َأْن َيْي

 كأشؽ مف الصعكد عميو. ،قب في السد أكثر صعكبةحداث نإأف 

َوإِيَتِٚء ِذي ] : يدلنا الرسـ القرآني عمى أصؿ الحركة مثؿ كتابة الكسرة ياء في قكلو تعالى -ْ

ْرَبك َُ تاء ذم القربى(، حيث تكتب ىكذا)ك   {25}الـحل:[ اف كمثؿ كتابة الضمة كاك في قكلو اا
َِغَ ] :تعالى ِٚش ٍَ ْؿ َداَر اف ُُ ُِٖري  كتبت ىكذا )ستكريكـ(.إذ  {231}األعراف:[ َش

لغػات العربيػة  شػارة الػى بعػضالرسـ القرآني راعى بعض المغات الفصيحة، كذلؾ عف طريؽ اإل -ٓ
 .في حذؼ بعض األحرؼ

ف الرسػـ القرآنػي ال يطػابؽ النطػؽ، إكلػيس عمػى الكتابػة حيػث  ،االعتماد في القػرآف عمػى الحفػظ -ٔ
 كممة لكي يتمكف مف القراءة الصحيحة. لى حفظ رسـ الإكيحتاج القارئ 

 . (ُ) جمع عميو الصحابة الكراـأك  المحافظة عمى ما كاف في عيد النبي  -ٕ

                                                           

  .ْٓٔ/ُ - فضؿ عباس - اتقاف البرىاف ،ُّْ/ُ -لمزرقاني  –انظر: مناىؿ العرفاف  (ُ)



 

-ُّٔ- 

 

 
 
 

 المبحث الخامس
 الظواىر البالغية في النص القرآني

 كيشتمؿ عمى خمسة مطالب: 
 المطمب األول: التقديم والتأخير وعالقتو بالفاصمة.

 ف وعالقتو بالفاصمة.المطمب الثاني: الذكر والحذ
 المطمب الثالث: االستفيام وعالقتو بالفاصمة.

 المطمب الرابع: التوكيد وعالقتو بالفاصمة.
 المطمب الخامس: النفي وعالقتو بالفاصمة.



 

-ُّٕ- 

 

 المطمب األول

 تقديم والتأخير وعالقتو بالفاصمةال

        ، كال يتتي بو التقديـ كالتتخير لؤللفاظ داخؿ النص القرآني ىك أحد أساليب الببلغة 
 إال متمكف ضالع في المغة العربية.

كلمتقديـ كالتتخير مكقع في القمكب، كقد كصفو العمماء بتنو "باب كثير الفكائد، جـ  
     المحاسف، كاسع التصرؼ، بعيد الغاية، كال يزاؿ يفتر لؾ عف بديعو، كيفضي بؾ إلى لطيفو، 

طؼ بؾ مكقعو، ثـ تنظر فتجد سبب أف راقؾ كلطؼ عندؾ، كال تزاؿ ترل شعران يركقؾ مسمعو، كيم
 .(ُ)أف قدـ فيو شيء، كحكؿ المفظ عف مكاف إلى مكاف" 

كعمى ذلؾ فالتقديـ كالتتخير في أجزاء الكبلـ ال يككف إال لغرض ببلغي مقصكد، كمف ىذه  
 األغراض: 

 أواًل: التخصيص:
ُد هللِ ]كمف األمثمة عمى ذلؾ قكلو تعالى:  -ُ ّْ َزَل َظَذ َظْبِدِه افَُِتَٚب  احَل ْٕ  . {2}الؽفف:[ افَِّذي َأ

نو يمكف أف يككف الترتيب عمى النحك ممة )عمى عبده( عمى )الكتاب( إذ إفقد قدـ شبو الج
كأف اهلل  التالي: الحمد هلل الذم أنزؿ الكتاب عمى عبده، كالغرض مف ىذا ىك: تتكيد نبكة محمد 

 ض لمف كانكا يطمعكف أف تككف الرسالة فييـ مف الييكد قد خصو بالرسالة، كفي ىذا دح
 كالنصارل.
بكصؼ العبكدية هلل، تقريب لمنزلتو، كرفعة لقدره، كما في قكلو تعالى:  النبي  كري كذً 

ْرَؿَٚن َظَذ َظْبِدهِ ] ٍُ َل اف َٕزَّ  .(ِ)  {2}الػرقان:[ َتَبَٚرَك افَِّذي 

َُٖهْؿ بِٚحَلؼِّ ]كمف األمثمة عمى ذلؾ أيضان قكلو تعالى:  -ِ َب َٕ َْٔؽ  َِ َُصُّ َظ َٕ ـُ  ْح  . {24}الؽفف:[ َٕ

نو يمكف القكؿ نحف نقص نبتىـ عميؾ، كفي و الجممة )عميؾ( عمى )نبتىـ( إذ إفقد قدـ شب 
 بالعمـ دكنما سكاه، كرد عمى الييكد الذيف حاكلكا كأرادكا أف يحرجكا النبي  ىذا تخصيص لمنبي 
 .(ّ)ا لزعماء قريش نكىبتمؾ األسئمة التي لق  

                                                           

 .َُٔص -عبد القاىر الجرجاني  -دالئؿ اإلعجاز  (ُ)
 .ِْٕ/ٕ -ابف عاشكر -انظر: التحرير كالتنكير  (ِ)
 .ُِٕ/ٕ -انظر: المرجع السابؽ  (ّ)



 

-ُّٖ- 

 

ََمَواِت ]كمف التقديـ الذم يفيد االختصاص قكلو تعالى:  -ّ ُٛ افسَّ ْٔ ُؿ بََِم َفبُِثقا َفُف َؽ َِ ُؿِؾ اهللُ َأْظ

 . {11}الؽفف:[ َواألَْرضِ 
    قدـ المفظ المتعمؽ بجبلؿ اهلل ، لذا تلما كاف عمـ الغيب مف خصكصيات ربنا 

مغ اإلنساف مف عمكـ كمعارؼ، يبقى عممو محدكد، كتبقى      )لو( ليفيد االختصاص، فميما ب
كسى مع الخضر عمييما السبلـ درسه أشياء كثيرة مغيبة عنو اختصيا اهلل بعممو، كلنا في قصة م

 .(ُ)في ذلؾ 
 ثانيًا: تقديم السبب عمى المسبب:

ُبُد ]كنممس ذلؾ مف خبلؿ قكلو تعالى:   ًْ قُهْؿ َوَمٚ َي ُّ ِػ َوإِذِ اْظَتَزْفتُ ْٓ َُ ُْٖووا إَِػ اف وَن إَِلَّ اهللَ َؾ

ٚ ًَ ْؿ ِمرَؾ ـُ ـْ َأْمِر ْؿ ِم ُُ ِّْٔئ َف تِِف َوُُّيَ ـْ َرَْحَ ْؿ ِم ُُ ْؿ َربُّ ُُ  . {21}الؽفف:[ َيُْْؼْ َف
كىي كاسعة )كرحمة ربؾ كسعت كؿ شيء(  ،ىي أساس كؿ النعـ لما كانت رحمة اهلل  

عندما  لؾ حينما طمب الفتية الرحمة مف المكلى لذا تقدمت عمى غيرىا مف النعـ كيؤكد لنا ذ
 ضاقت الدنيا في كجكىيـ.

ٚ َرَصًدا]يقكؿ تعالى:   َٕ ـْ َأْمِر ِّْٔئ َفَْٚ ِم ًٜ َوَه َؽ َرَْحَ ْٕ ـْ فَُد َْٚ َآتَِْٚ ِم ُٚفقا َربَّ ََ ِػ َؾ ْٓ َُ ُٜ إَِػ اف َٔ ْت
ٍِ [ إِْذ َأَوى اف

 .(ِ)  {25}الؽفف:
 ثالثًا: التغميب:

ؿ ترجيح أحد المغمكبيف كقي ،كحقيقتو إعطاء الشيء حكـ غيره: "التغميب يقكؿ الزركشي 
 .(ّ)عمى اآلخر" 

َٔٚ]كيظير ذلؾ في قكلو تعالى:   ْٕ َِٔٚة افدُّ ُٜ احَل ، كقكلو تعالى:  {31}الؽفف:[ اَدُٚل َوافَبُْقَن ِزيَْ
ًرا] ٍَ َٕ َثُر ِمَْْؽ َمًَٚل َوَأَظزُّ  ـْ ٚ َأ َٕ ف، ألف الماؿ عاـ في كر الماؿ عمى البني، فقد قدـ ذ {43}الؽفف:[ َأ

ف قؿ، أما البنكف فيذه خصكصية، كقد حي المخاطب، إذ إ ـر منيا البعض ف كؿ إنساف لديو الماؿ كاا
مف الناس، كما أف البنيف ال تتتي إال بالماؿء ألف الزكاج يحتاج إلى صداؽ كنفقة لكي يتناسؿ 

 .(ْ)كينجب 

                                                           

 .َِّ/ٕ -ابف عاشكر   -التحرير كالتنكير انظر: (ُ)
 .ِْٕ/ُ -السعدم  –انظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  (ِ)
 .َِّ/ّ -البرىاف في عمـك القرآف  (ّ)
 . ُْٗٓ/ُ -الشعراكم  –انظر: تفسير الشعراكم  (ْ)



 

-ُّٗ- 

 

 المطمب الثاني
 و بالفاصمةوالحذف وعالقتالذكر 

يقكؿ عبد القاىر الجرجاني كاصفان الحذؼ: "ىك باب دقيؽ المسمؾ، لطيؼ المتخذ، عجيب 
األمر، شبيو بالسحر، فإنؾ ترل فيو ترؾ الذكر أفصح مف الذكر، كالصمت عف اإلفادة أزيد 

 .(ُ)لئلبانة، كتجدؾ أنطؽ ما تككف إذا لـ تنطؽ، كأتـ ما تككف بيانان إذا لـ تبف" 

 يآف الكريـ ال يحذؼ حرفان مف الكممة إال لغرض، كليس اعتباطان، فالتعبير القرآنإف القر  
ف لكؿ كممةء بؿ لكؿ حرؼ في كتاب اهلل قصد، فعندما يككف المقاـ مقاـ إيجاز،  دقيؽ مقصكد، كاا

يذكر الفعؿ بتكفى  نما يككف المقاـ مقاـ شرح كتكضيحكعمى العكس حي ،نرل إيجازان في ذكر الفعؿ
 كمف األمثمة عمى ذلؾ:صكره، 

ْؾ َفُف ِظَقًجٚ]قكلو تعالى:  -ُ ًَ َزَل َظَذ َظْبِدِه افَُِتَٚب َوََلْ ََيْ ْٕ ُد هللِ افَِّذي َأ ّْ  . {2}الؽفف:[ احَل

جكازان كىك الحمد كائفه هلل، إال أف  ان محذكف ان المتتمؿ في جممة )الحمد هلل( يرل أف ىناؾ مقدر  
ف الحمد هلل في كؿ كقت كعمى كؿ حاؿ، الداللة التامة، إذ إ ـ يعطً قاـ، لتقدير المحذكؼ في ىذا الم

 كتقدير المحذكؼ ىنا قد يقمؿ مف ببلغة التعبير القرآني، لذا فإف حذفو أحسف مف ذكره.

ِمِْغَ ]قكلو تعالى:  -ِ ْٗ َ اُد ُف َوُيبَؼِّ ْٕ ـْ َفُد ًْٖشٚ َصِديًدا ِم ُِْْٔذَر َب
ًَِّٔم فِ  . {1}الؽفف:[ َؿ

ـك أف الفعؿ )ينذر( يتعدل لمفعكليف، فحذؼ أحدىما، كصرح بالمنذر بو، ألنو مف المعم
ر، نذى التصريح بالمي  جاء الغرض المسكؽ إليو، فاقتصر عميو، كنرل في آية ثانية عندما كرر اإلنذار

َذ اهللُ َوَفًدا]فقاؿ تعالى:  َ ـَ َؿُٚفقا اَّتَّ ر لداللة نذى كلى المي ، فحذؼ في اآلية األ {3}الؽفف:[ َوُيِْْذَر افَِّذي
 ر بو لداللة األكؿ عميو.نذى الثاني عميو، كحذؼ في الثانية المي 

ف المقصكديف في اإلنذار ىـ الكفار، فحذؼ ف بديع الحذؼ، كجميؿ الفصاحة، إذ إكىذا م 
المفظ الداؿ عمييـ، استخفافان بيـ كاستكراىان لذكرىـ، ليكانيـ كقمة شتنيـ، كفي المقابؿ كعند ذكر 

شير فقد ذكر اهلل المؤمنيف )كيبشر المؤمنيف( ككتنو راعى في تعييف المحذكؼ مقابمتو بالذكر التب
 .(ِ)لما كاف في حؽ المؤمنيف 

                                                           

 .ُْٔص - دالئؿ اإلعجاز (ُ)
 .ّٓٓٓ/ُ -الشعراكم  -، تفسير الشعراكمُّْ/ٕ -أبك حياف -انظر: البحر المحيط  (ِ)



 

-َُْ- 

 

ا]قكلو تعالى:  -ّ ِْٔف َصْزً َِ ِْٖويِؾ َمٚ ََلْ َتْستَىِْع َظ بِّئَُؽ بِتَ َٕ ُٖ ِْٖويُؾ َمٚ ]، كقكلو تعالى:  {11}الؽفف:[ َش َذفَِؽ َت

اََلْ َتْسىِْع  ِْٔف َصْزً َِ  . {11}الؽفف:[ َظ

مف الكاضح أف الفعؿ )تسطع( جاء في اآلية الثانية بدكف حرؼ التاء، أما في اآلية األكلى 
مف ىذا الفصؿ     فمـ يحذؼ حرؼ التاء مف الفعؿ كقد تـ اإلشارة إلى ذلؾ في المبحث الرابع

 (.)الرسـ القرآني

َٝ إِْذ َأوَ ]قكلو تعالى:  -ْ َرُه َؿَٚل َأَرَأْي ـُ َْٔىُٚن َأْن َأْذ َسُِٕٚٔف إَِلَّ افنَّ ْٕ ُٝ احُلقَت َوَمٚ َأ ِسٔ َٕ ْخَرِة َؾِِ٘نِّ  ْيَْٚ إَِػ افهَّ

ُف ِِف افَبْحِر َظَجًبٚ َِ َذ َشبِٔ َ ٚ َؿَهًهٚ*  َواَّتَّ ا َظَذ َآَثِٚرُِهَ بِْغ َؾْٚرَتدَّ َٕ  َّْٚ ـُ  . {13-14:}الؽفف[ َؿَٚل َذفَِؽ َمٚ 

كليس ىك في الحقيقة  ،ىك إشارة كعبلمة عمى مكاف الرجؿ الصالح فمما كاف نسياف الحكت
لذا حذؼ مف الفعؿ حرؼ الياء، كأما في سكرة يكسؼ كلما كاف الطعاـ ىك ما  ما يبغيو مكسى 

ٌِل َهِذِه ]يبغكف، كىك سبب رحمتيـ، لذا ذكر حرؼ الياء في الفعؿ في قكلو تعالى: 
بْ َٕ ٚ َمٚ  َٕ َؿُٚفقا َيٚ َأَبٚ

َْْٔٚبَِوٚظَ  ْت إَِف  . {11}يوسف:[ ُتَْٚ ُردَّ

ففرؽ بيف البغيتيف بالحذؼ في سكرة الكيؼ )نبغ( كالذكر في سكرة يكسؼ )نبغي(، كذلؾ  
 .(ُ)ألف الحدث مختمؼ في اآليتيف 

 الثالمطمب الث
 االستفيام وعالقتو بالفاصمة

 شيء لـ يكف معمكمان مف قبؿ.باالستفياـ ىك طمب العمـ 

"ىك استخبار كطمب مف المخاطب أف يخبر أك يفيـ عف شيء لـ يكف كقاؿ الجرجاني:  
 .(ِ)معمكمان بتداة خاصة" 

كجاء االستفياـ في القرآف الكريـ أيضان ألغراض ببلغية كالتقرير، كاإلنكار، كالكعيد،  
 كالتيديد، كاإلىانة كالتحقير، كالتيكـ كالسخرية، كاألمر كالنيي.

 د فييا االستفياـ عمى النحك التالي:كسنقؼ عمى بعض اآليات التي كر  

ـْ َآَيٚتَِْٚ َظَجبًٚ]قكلو تعالى:  -ُ ُٕقا ِم ٚ ـَ ؿِِٔؿ  ِػ َوافرَّ ْٓ َُ َٝ َأنَّ َأْصَحَٚب اف  . {2}الؽفف:[ َأْم َحِسبْ
                                                           

 .ِّص -فاضؿ السامرائي -انظر: ببلغة الكممة في التعبير القرآني (ُ)
 .َُٖص -دالئؿ اإلعجاز (ِ)



 

-ُُْ- 

 

َقُهؿْ ] :ف اهلل تعالى حقيقة الدنيا قائبلن لما بي   ُِ ٚ فَِْْب ًٜ ََلَ َْٚ َمٚ َظَذ اأْلَْرِض ِزيَْ ِْ ًَ ٚ َج َّٕ ـُ  إِ ْؿ َأْحَس ُ َأُّيُّ

ًَل  َّ أم أف الدنيا صائرة إلى زكاؿ كفناء بعد أف كانت غاية في الجماؿ كالزينة جاء  ،{2}الؽفف:[ َظ
في إنامة أصحاب الكيؼ تمؾ  األسمكب القرآني بيذا االستفياـ )أـ حسبت( ليبيف أف قدرة اهلل 

 .(ُ)يا نائً فلزخارؼ ثـ إياء األرض بالزينة كالـ تكف أعظـ مف إح ،السنيف ثـ إيقاظيـ

َٝ ]كقكلو تعالى: "كيقكؿ ابف عطية:   مذىب سيبكيو في )أـ( إذا جاءت قبؿ أف  [َأْم َحِسْب
كتنو قاؿ: بؿ حسبت؟ إضرابان عف الحديث األكؿ كاستفيامان  ا بمعنى )بىٍؿ(تتقدميا ألؼ استفياـ أني

 .(ِ) "عف الثاني

اَك َؿَٚل َفُف َصِٚحُبُف َوهُ ]قكلو تعالى:  -ِ ٍٜ ُثؿَّ َشقَّ ٍَ ْى ُٕ ـْ  ـْ ُتَراٍب ُثؿَّ ِم َؽ ِم ََ َِ ْرَت بِٚفَِّذي َخ ٍَ ـَ ِٚوُرُه َأ َق َُيَ

 . {41}الؽفف:[ َرُجًَل 

كقد جاءت ىذه اآلية  ،تبيف اآلية الكريمة الحكار الذم دار بيف الرجميف المؤمف كالكافر 
كبما  ،ويبجنت راف، فقد اغتر الكافري اك ، كىما يتححينما رد الرجؿ المؤمف عمى ما قالو الرجؿ الكافر

كبما جاءت بو مف الثمار، فاستبعد أف يصيبيا اليبلؾ، كما استبعد قياـ  ،سخره اهلل ليا مف النماء
ف قامت بحؽ، فستككف أكفر حظان مف الحياة الدنيا؟ ،الساعة  كقاؿ مؤمبلن نفسو كاا

ِس ]يقكؿ تعالى:   ٍْ ُـّ َأْن َتبَِٔد َهِذِه َأَبًداَوَدَخَؾ َجََّْتُف َوُهَق َطَِٚلٌ فَِْ ًٜ *  ِف َؿَٚل َمٚ َأُط َّ
َٜ َؿٚئِ َٚظ ُـّ افسَّ َوَمٚ َأُط

بًٚ َِ ََ ٚ ُمْْ َٓ ا ِمْْ ـْ ُرِدْدُت إَِػ َرِبِّ أَلَِجَدنَّ َخْرً
 . {41-41}الؽفف:[ َوَفئِ

كلـ يسعو  ،مة الرجؿ المؤمف، كذىؿ مف تفكير صاحبواستجمعت ىذه )الكفريات( في مخيٌ  
أف يقكؿ: )أكفرت بالذم خمقؾ مف تراب؟(، كقد أشار أبك السعكد أف المراد مف االستفياـ إال 

 .(ّ)حان بقياـ الساعة ااإلنكار، كىك إلنكار الكاقع ال إنكار الكقكع، ألف صاحب الجنتيف كفر كفران بك 

ِس ]قكلو تعالى:  -ّ َٕ ْخَرِة َؾِِ٘نِّ  َٝ إِْذ َأَوْيَْٚ إَِػ افهَّ َرُه َؿَٚل َأَرَأْي ـُ َْٔىُٚن َأْن َأْذ َسُِٕٚٔف إَِلَّ افنَّ ْٕ ُٝ احُلقَت َوَمٚ َأ ٔ

ُف ِِف افَبْحِر َظَجًبٚ َِ َذ َشبِٔ َ  . {14}الؽفف:[ َواَّتَّ

                                                           

 .َْٕ/ِ -الزمخشرم  –انظر: الكشاؼ  (ُ)
 .ِّٔ/ٗ -المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز (ِ)
عبد العظيـ  -، التفسير الببلغي لبلستفياـ ِِِ/ٓ -انظر: إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ (ّ)

 .ِِْ/ِ -المطعني 



 

-ُِْ- 

 

حينما طمب منو أف  االستفياـ مكجو مف فتى مكسى إلى رفيقو في السفر مكسى  ىذا
ت الحكت، فميد الفتى بيذا يحضر الغداء الذم حمبله معيما، فخشي أف يخبره مباشرة، لقد نسي

ُٝ احُلقَت ] االستفياـ لمكسى  ِسٔ َٕ ْخَرِة َؾِِ٘نِّ  َٝ إِْذ َأَوْيَْٚ إَِػ افهَّ ، حتى ال يباغتو، فجاء [َأَرَأْي
 .(ُ)كذلؾ مف باب التقرير  ،االستفياـ بحقيقة غير مختمؼ عمييا

 لرابعالمطمب ا
 التوكيد وعالقتو بالفاصمة

نو جدير بكؿ جيد، كالتككيد القرآني إف التككيد عمـ رفيع ال  ف لو فكائد عظيمة، كاا مكانة، كاا
منظكر إليو نظرة شاممة، فيك يؤكد في مكطف ما، كلـ يؤكد في مكطف آخر شبييان  ،كحدة متكاممة

بو النعداـ مكجبو، كأحيانان يؤكد بمؤكديف، كفي مكطف آخر يبدك شبييان يؤكد بمؤكد كاحد، لسبب 
تعبير في مكطنو المناسب، كعند اختيار المؤكدات، يؤكد بالنكف المخففة  دعا إليو استعماؿ كؿ

 نكف الثقيمة، فجاء القرآف ككتنو لكحة فنية كاحدة.العمى سبيؿ المثاؿ، كفي مكطف آخر يؤكد ب

سمية، ألف القصد منو الحمؿ عمى ما لـ يقع لمؤكدة ال تقع إال بعد الجممة اإلكاألدكات ا 
نما يؤكد  ،يجكز تتكيد الماضي كال الحاضر ليصبح كاقعان، لذا ال لئبل يمـز تحصيؿ الحاصؿ، كاا

 .(ِ)المستقبؿ 

كيقكؿ العمكم: "إف التككيد تمكيف الشيء في نفسو، كتقكية أمره كفائدتو إزالة الشككؾ، 
ماطة الشبيات عما أنت بصدده، كىك دقيؽ المتخذ، كثير الفكائد"   .(ّ)كاا

 رز فييا التتكيد عمى النحك التالي:كنسكؽ بعضان مف اآليات التي ب 

ًَل ]قكلو تعالى:  -ُ َّ ـَ َظ ـْ َأْحَس ُِٕؤُع َأْجَر َم ٚ ََل  َّٕ ِٚت إِ ٚحِلَ ُِقا افهَّ ِّ ـَ َآَمُْقا َوَظ  .{45}الؽفف:[ إِنَّ افَِّذي

ًَل ] إف قكؿ المكلى  َّ ـَ َظ ـْ َأْحَس ِؤُع َأْجَر َم ُٕ ٚ ََل  َّٕ اعتراض مؤكد لممعنى، يذكرنا  [إِ
ـَ ]ضؿ اهلل تعالى عمى المؤمنيف الصابريف كينبو عمى حسف جزائو، بيف قكلو تعالى: بف إِنَّ افَِّذي

ِٚت  ٚحِلَ ُِقا افهَّ ِّ ُت َظْدنٍ ]كقكلو تعالى:  [َآَمُْقا َوَظ ْؿ َجَّْٚ  .(ْ)  {42}الؽفف:[ ُأوَفئَِؽ ََلُ

                                                           

 .ِٔٔ/ٕ -ابف عاشكر -انظر: التحرير كالتنكير (ُ)
 .ُِٓص -فاضؿ السامرائي  -، التعبير القرآف ّْٖ/ِ -الزركشي  -انظر: البرىاف في عمـك القرآف  (ِ)
 .ُٕٔ/ِ -يحيى بف حمزة العمكم  -الطراز المتضمف ألسرار الببلغة كعمـك حقائؽ اإلعجاز  (ّ)
 .ََّ/ٗ -ابف عطية  -المحرر الكجيز :انظر(ْ)



 

-ُّْ- 

 

عادة حرؼ كيقكؿ ابف عاشكر: "كافتتاح الجممة بحرؼ التككيد )إف( لتحقيؽ مضمكنيا  كاا
كقكلو  ،)إف( في الجممة المخبر بيا عف المبتدأ الكاقع في الجممة األكلى لمزيد العناية كالتحقيؽ

قا إِنَّ ]تعالى في سكرة الحج:  ـُ ـَ َأُْشَ ٚبِئَِغ َوافََّْهَٚرى َواَدُجقَس َوافَِّذي ـَ َهُٚدوا َوافهَّ ـَ َآَمُْقا َوافَِّذي إِنَّ افَِّذي

ِهُؾ بَ  ٍْ ِٜ اهللَ َي ََٔٚم
َِ ْؿ َيْقَم اف ُٓ ؿْ ]، كقكلو تعالى:  {21}احلج:[ َْْٔ ُُ ُف ُمََلؿِٔ َّٕ وَن ِمُْْف َؾِ٘ رُّ

ٍِ [ ُؿْؾ إِنَّ اَدْقَت افَِّذي َت

 .(ُ)" {1}اجلؿعة:

ٚ]كمف األمثمة عمى التتكيد أيضان قكلو تعالى:  -ِ َٓ َْٖظَرَض َظْْ ِف َؾ َر بَِآَيِٚت َربِّ ِـّ ـْ ُذ َّ ُؿ ِِم َِ ـْ َأْط َِِٕسَ َمٚ  َوَم َو

ْؿ إِ  ُٓ قُه َوِِف َآَذاَِّنِْؿ َوْؿًرا َوإِْن َتْدُظ ُٓ ََ ٍْ ًٜ َأْن َي ُِقَِبِْؿ َأـَِّْ َْٚ َظَذ ُؿ ِْ ًَ ٚ َج َّٕ ْٝ َيَداُه إِ َم َتُدوا إًِذا َؿدَّ ـْ َُّيْ َِ َػ اَُلَدى َؾ

 . {11}الؽفف:[ َأَبًدا

رد، يؤكد ، كبرىانات ال تي دحضشبيات المبطميف، كرد عمييا بتدلة ال تي  بعد أف ذكر اهلل 
النفي بػ )لف( ردان عمى إنكار أكلئؾ الكفرة، كعمى استيزائيـ باإلنذار، إذ ىـ يحسبكف  المكلى 

مفمتكف مف العذاب حيف يركف أنو تتخر عنيـ، فمف يجدكا مف دكنو مكئبل، كال ممجت ليـ مف  يـأن
 العذاب، دكف كقت كعده، أك مكاف كعده، فيك ممجؤىـ.

 .(ِ)مف تتكيد الشيء بما يشبو ضده، أم ىـ غير مفمتيف مف العذاب كىذا  

َٚن ]كمف األمثمة عمى التككيد أيضان قكلو تعالى:  -ّ ـَ ؾِّ َمَثٍؾ َو ـُ ـْ  ِس ِم ْرَآِن فَِِّْٚ َُ ْؾَْٚ ِِف َهَذا اف ْد ََصَّ ََ َوَف

ٍء َجَدًَل  َثَر ََشْ ـْ َسُٚن َأ ْٕ  . {13}الؽفف:[ اإِل

ْد ]مبياف كالترغيب إال أتى بيا، كمما يؤكد ذلؾ قكلو تعالى: كسيمة ل لـ يترؾ الحؽ  ََ َوَف

ْرَآنِ  َُ ْؾَْٚ ِِف َهَذا اف يحكي كيقسـ قسمان مؤكدان بتنو خٌكؼ كرٌجى، كبالغ في البياف،  فالمكلى  [ََصَّ
 ،ؿ كالخصاـالجدفإف اإلنساف كثير  ، كرغـ ذلؾكي يعرفكا الحؽ ،مكضحان كؿ ما يحتاج إليو الناس

 .(ّ)ارضة الحؽ بالباطؿ إال مف ىداه اهلل كبصره كنٌكر قمبو كمع

                                                           

 .َُّ/ٔ -التحرير كالتنكير (ُ)
 .ِِْٕ/ّ -عبد الحميد كشؾ -، في رحاب التفسيرّٕٓ/ٕ -انظر: نفس المرجع السابؽ (ِ)
 .ُّْٔ/ِ -كىبة الزحيمي -لكسيطانظر: التفسير ا (ّ)
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 المطمب الخامس
 في وعالقتو بالفاصمةالن

فكرة  العرب قديمان، كيستخدـ النفي لنقضىك أسمكب مف أساليب المغة العربية المعركفة لدل  النفي:
 كىك ضد االثبات، كينقسـ إلى قسميف:  ،نكارىاإأك 

  يح:النفي الصر القسم األول: 

كالذم يككف النفي فيو بإحدل حركؼ النفي المعركفة )ال، لف، لـ، لما( ما عدا )ليس( 
 فعؿ، ك)غير( اسـ.

  النفي الضمني: القسم الثاني:

ب تسمك غير أدكات النفي المعركفة، حيث يككف ببكىك ضرب مف ضركب النفي، كيككف 
عنى النفي، كالتمني المتضمف معنى أسمكب الشرط المتضمف م كأ االستفياـ الذم يراد منو النفي،

 النفي. 

ككنا قد أشرنا سابقان بتف سكرة الكيؼ، سكرة مكية، كالمرحمة التي نزؿ فييا القرآف المكي 
تمثؿ مرحمة اليدـ كالبناء، ىدـ المعتقدات الفاسدة التي كانت سائدة في تمؾ المرحمة، كبناء العقيدة 

ب استخداـ أساليب النفي، كالتي كثير كركدىا في سكرة السميمة عمى أسس متينة، كىذا األمر يتطم
 الكيؼ، كسنقؼ عمى بعض اآليات التي كرد فييا أسمكب النفي عمى النحك التالي:

ذِ ]قكلو تعالى:   -ُ ـَ قُفقَن إَِلَّ  َُ ْؿ إِْن َي ِٓ ـْ َأْؾَقاِه ُرُج ِم ًٜ ََّتْ َّ
ِِ ـَ ْت  ُزَ ـَ ْؿ  ِٓ ٍؿ َوََل ِِلََبٚئِ ِْ ـْ ِظ ْؿ بِِف ِم [ ًبَٚمٚ ََلُ

 .{1}الؽفف:

ْؿ  يبلحظ التكرار في حركؼ النفي مف بداية اآلية  أم ليس ليـ باتخاذ الكلد  َمٚ ََلُ
ْؿ  ككذلؾ في  ،بؿ ىك مجرد ادعاء ،برىاف ِٓ بائيـ الذيف اٌدعكا نفس كأيضان ليس آل َوََل ِِلََبٚئِ

 .(ُ)كىـ القدكة ليـ  ،االدعاء بدكف عمـ

قُفقَن  اـ مثؿ )ما أك ال( إلى قكلو: لكفة في مثؿ ىذا المقي المتثـ عدؿ عف أداة النف َُ إِْن َي

ِذًبٚ ـَ  ليجذب السامع كيشد انتباىو إلى خطكرة القكؿ، كليتناسب مع سياؽ اآلية الكريمة.  إَِلَّ 

                                                           

 - مركاف عبد الرحمف - ، دراسة اسمكبية في سكرة الكيؼَُُ/ُ - أحمد المراغي -تفسير المراغي  :( انظرُ)
 .ُِٓص
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 َأْظِِص َؿَٚل َشتَِجُدِِن إِْن َصَٚء اهللُ َصٚبًِرا َوََل ] كمف اآليات التي كرد فييا النفي أيضان قكلو تعالى: -ِ

 . {12}الؽفف:[ َفَؽ َأْمًرا

إضافة إلى حرؼ المد الذم  ،إف استخداـ حرؼ النفي )ال( ذات المممح الصكتي الميف
التي كردت في جك مف الكد كما يبدك في قصة مكسى عميو السبلـ مع العبد  ،ناسب سياؽ اآلية

نو ، إذ إَؿَٚل َشتَِجُدِِن  أسمكب التكدد مف أجؿ تحصيؿ العمـ  الصالح، حينما استخدـ مكسى 
كال تتناسب مع الجرس المكسيقي  ،( لكف لف فييا ثقؿولن أعصي لك أمراً كاف مف الممكف القكؿ )

 لآلية.

ُْٖجقَج ]كمف اآليات التي كرد فييا النفي الضمني قكلو تعالى:  -ّ ُْٖجقَج َوَم ْغِ إِنَّ َي َٕ ْر ََ َؿُٚفقا َيٚ َذا اف

ِسُدوَن ِِف األَْرِض ؾَ  ٍْ اُم ْؿ َشدًّ ُٓ َْْٔ َؾ َبََْْْٔٚ َوَب ًَ ُؾ َفَؽ َخْرًجٚ َظَذ َأْن ََتْ ًَ ْج َٕ ْؾ  ِّْل ؾِِٔف َرِبِّ َخْرٌ *  َٓ َُّ َؿَٚل َمٚ َم

ْؿ َرْدًمٚ ُٓ َْْٔ ْؿ َوَب ُُ َْْٔ ْؾ َب ًَ ٍة َأْج قَّ َُ َِٖظُْٔقِِن بِ  . {21-23 }الؽفف:[ َؾ

ـ أداة النفي، كىذا كما أشرنا المتتمؿ في اآليتيف الكريمتيف يبلحظ النفي مف غير استخدا
كالذم فيـ مف السياؽ  ،ىك النفي الضمني، فكاف جكاب ذك القرنيف لعرضيـ عميو الماؿ بالنفي

ِّْل ؾِِٔف َرِبِّ َخْرٌ  القرآني  َُّ أم ما أعطاه اهلل مف القكة كالممؾ خير مف خرجيـ، كفي ذلؾ غاية   َمٚ َم
 .  (ُ)مراعيان ظركؼ القكـ  يح بالنفيمماألدب مف ذم القرنيف مع ربو، كفي الت

          
       

 

 

 

 
 

                                                           

دراسة أسمكبية في سكرة الكيؼ  ،ّْٗ/ ٕ -الرازم  -التفسير الكبير ، ُٓ/ْ -الزمخشرم  –( انظر: الكشاؼ ُ)
 .ُِٓص - مركاف عبد الرحمف
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 الخاتمة
الحمد هلل الذم تتـ بنعمتو الصالحات، حمدان يميؽ بجبللو ككمالو، كالصبلة كالسبلـ عمى  

 خير البشر، خاتـ األنبياء كالمرسميف، محمد بف عبد اهلل، صمكات اهلل كرضكانو عميو، كبعد:

 قو لي بإتماـ ىذا البحث المتكاضع، كالكصكؿ إلى خاتمتو، فمو عمى تكفي أحمد اهلل  
ف أخطتت فمف نفسي كمف الشيطاف.  عمٌي الفضؿ كالمٌنة كالشكر العظيـ، فإف أحسنت فمف اهلل، كاا

إف ىذا البحث العممي المتكاضع، كالذم آثرت البحث فيو، ليك مكضكع يستحؽ منا كؿ  
ف الذم ييظير لنا أعظـ كجو مف كجكه اإلعجاز القرآني أال جيد، حيث إنو يتعمؽ بكبلـ رب العالمي

كىك اإلعجاز البياني، المتحقؽ كالمكجكد في كؿ سكر القرآف، سكرة سكرة كآية آية، كقد تبيف لنا 
 ذلؾ الكجو مف خبلؿ دراسة مناسبة الفكاصؿ القرآنية مع آياتيا.

راسة مكضكعية تناكلت اسـ السكرة، كاستكماالن لمفائدة فقد قاـ الباحث بدراسة سكرة الكيؼ د 
 فييا، كاليدايات المتخكذة منيا.كردت كمحكرىا، كفضميا، كالقصص األربع التي 

كختمت البحث بالظكاىر الببلغية التي كردت في النصكص القرآنية، كقد خرجت بجممة  
 :كما يميمف النتائج كالتكصيات 

 أواًل: النتائج:
حديثان بعمـ المناسبات كالفكاصؿ حيث إف ىذه العمكـ تسيـ في مميف قديمان ك ساىتماـ عمماء الم -ُ

 ، مف خبلؿ إظيار ببلغة القرآف كفصاحتو.خدمة كتاب اهلل 

 ؿأبرزت ىذه الرسالة مناسبة الفاصمة القرآنية آلياتيا إذ إف ىناؾ ارتباط كثيؽ بيف فكاص -ِ
 اآليات مع مكضكعاتيا.

 ىامان مف جكانب اإلعجاز البياني في القرآف. أظير البحث أف الفاصمة القرآنية تمثؿ جانبان  -ّ

     سكرة الكيؼ مف السكر المكية، التي اىتمت ببناء المجتمع اإلسبلمي عمى أساس متيف،  -ْ
 ال يبالي بالمحف.

ىك الذم يناصر كيكالي مف يحسف إليو  لنفسو أثبتت الدراسة أف العاقؿ الذم يتممس الخبلص -ٓ
 الجاىؿ ىك الذم يكالي أعداء اهلل عمى أمؿ خادع.كينعـ عميو بالنعـ الكفيرة، كأف 

جكاز الفرار بالديف، كىجر األىؿ كالبنيف، كالقرابات، كاألصدقاء، كاألكطاف، كاألمكاؿ خشية  -ٔ
 الفتنة.
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 االىتماـ بالمساكيف كالترفؽ بيـ كعدـ إىماليـ. -ٕ

 العمـ. شرعية السفر مف أجؿ طمب العمـ، كالصبر عمى المشقة كالصعاب التي تكاجو طالب -ٖ

ُبُف ]بينت الرسالة المنيجية في التعامؿ مع أصحاب الببلد المفتكحة  -ٗ ذِّ ًَ ُٕ  ََ َؿ َؾَسْق َِ ـْ َط ٚ َم َؿَٚل َأمَّ

ًرا ُْ ُٕ ُبُف َظَذاًبٚ  ذِّ ًَ ِف َؾُٔ  .  {11}الؽفف:[ ُثؿَّ ُيَردُّ إَِػ َربِّ

قامة المشاريع -َُ قامة العدؿ، كرفع الظمـ، كاا لتكفير حياة  مف مياـ كلي األمر نشر األمف كاا
 كريمة لؤلفراد كالمجتمع.

الذم كقع  أكضحت الرسالة أف اإلعجاز البياني ىك الكجو البارز في إعجاز القرآف، ألنو ىك -ُُ
، كىذا اإلعجاز مكجكد في كؿ سكرة مة في عجز الخمؽ عف مماثمتوبو التحدم، كقد مٌثؿ الع

 .ىي معجزة قائمة بذاتيامف سكر القرآف الكريـ ببل استثناء، كقد جعؿ اهلل كؿ سكرة 

 ثانيًا: التوصيات:
خكاني مف طمبة العمـأكصي  -ُ بتقكل اهلل في السر كالعمف، كمراقبتو في جميع أعمالنا  نفسي كاا

 الظاىرة كالباطنة، كأف نجعؿ جميع أعمالنا خالصة لكجيو الكريـ.

بلحيا صبلح العمؿ عمى إصبلح الن فس البشرية، كأف يبدأ كؿ فرد بإصبلح نفسو، ألف في إص -ِ
 المجتمعات.

 اإلقباؿ عمى طمب العمـك الشرعية، كالسعي في نشرىا، فيي أنفع العمـك في الدنيا كاآلخرة. -ّ

 .حذار حذار مف فتنة الماؿ، كاالنقياد لمدنيا، كلنتخذ الدركس كالعبر مف قصة صاحب الجنتيف -ْ

َٚن  ...]عالى: أكصى كالة األمر بتقكل اهلل في السر كالعمف، كأف يككف شعارىـ قكلو ت -ٓ ـَ ـْ  َّ َؾ

ِف َأَحًدا َبَٚدةِ َربِّ ًِ ْك بِ ٚ َوََل ُيْؼِ ًَل َصٚحِلً َّ ْؾ َظ َّ ًْ َٔ ِْ ِف َؾ َٚء َربِّ ََ  . {225}الؽفف:[ َيْرُجقا فِ

كفي الختاـ أستؿ اهلل تعالى أف ينفعنا بالقرآف الكريـ، كيجعمنا ممف يستمعكف القكؿ فيتبعكف  -ٔ
 التي تبحث عف الخبلص كالفكز بالجنة.متنا اإلسبلمية أحسنو، كأف يصمح أحكالنا كأحكاؿ أ
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 الفيارس
 كتشتمؿ عمى:

 أواًل: فيرس اآليات القرآنية.
 .: فيرس األحاديث النبوية الشريفةثانياً 

 .ثالثًا: فيرس األعالم
 رابعًا: فيرس المصادر والمراجع.

 .خامسًا: فيرس الموضوعات
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 أواًل: فيرس اآليات القرآنية
 لبقرةسورة ا

 سورة الفاتحة

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ِحٔؿِ ] -2 ـِ افرَّ َْحَ ـِ  * افرَّ ي  ُّ ْ-ّ [ َمٚفِِؽ َيْقِم افدِّ

َٚدِغَ ] -1 ًَ ُد هللِ َربِّ اف ّْ  ِٗ ِ [ احَل

 سورة البقرة

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ُروا َِل َوََل تَ ] -ّ ُُ ْؿ َواْص ـُ ْر ـُ ُروِِن َأْذ ـُ ُرونِ َؾْٚذ ٍُ ُْ ] ُِٓ ِٖ 

ًٜ َوَشىًٚ ] -ْ ْؿ ُأمَّ ـُ َْٚ ِْ ًَ َذفَِؽ َج ـَ  ٕٗ ُّْ [ ...َو

ُٚم ِمْسٍُِغ ] -ٓ ًَ ٌٜ َض ُف ؾِْدَي َٕ ق َُ ـَ ُيىِٔ  ُُّ ُْٖ [ ...َوَظَذ افَِّذي

ٔ- [ ٚ َٕ ْفَْٚ َظَذ َظْبِد زَّ َٕ  َّٚ ٍٛ ِِم ُْْتْؿ ِِف َرْي ـُ  ُّْ ِّ [ ...َوإِْن 

 آل عمران

 رقم الصفحة م اآليةرق اآلية م

ُروا َآِخَرُه ] -ٕ ٍُ ـْ ِٚر َوا َٓ  ُِ ِٕ [ ...َآَمُْقا َوْجَف افَّْ

ـْ َيَنُٚء ] -ٖ تِِٔف َم ْٗ ْوَؾ بَِِٔد اهللِ ُي ٍَ  ُِ ّٕ [ ...ُؿْؾ إِنَّ اف

ََمءِ ] -ٗ ٌء ِِف األَْرِض َوََل ِِف افسَّ ِْٔف ََشْ َِ ك َظ ٍَ  ُُٓ -ْٕ ٓ [ إِنَّ اهللَ ََل ََيْ

 نساءسورة ال

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ْرَآَن ] -َُ َُ ُروَن اف  َُّ ِٖ [ ...َأَؾََل َيَتَدبَّ

ٍء َظِِٔؿٌ ] -ُُ ؾِّ ََشْ ُُ ُِّقا َواهللُ بِ ْؿ َأْن َتِو ُُ ُ اهللُ فَ  ُُّ ُٕٔ [ ُيَبغِّ



 

-َُٓ- 

 

 سورة المائدة

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ُْؿ ظِ ] -ُِ ْؿ َؾَِّ٘نَّ َْبُ ذِّ ًَ  ُٓ ُُٖ [ ...َبُٚدَك إِْن ُت

 سورة األنعام

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ََمَواِت َواألَْرَض ] -ُّ َؼ افسَّ َِ ُد هللِ افَِّذي َخ ّْ  ِٗ ُ [ ...احَل

ْؿ ] -ُْ ُٓ ََ َِ َـّ َوَخ َٚء اجِل ـَ ُِقا هللِ ُُشَ ًَ  ّْ َُُ-ََُ [ ...َوَج

 سورة األعراف

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

 ْٕ-ّٓ َُٓ [ ...َوَدَّٚ َرَجَع ُمقَشك إَِػ َؿْقِمِف َؽْوَبَٚن ] -ُٓ

َٚدِغَ ] -ُٔ ًَ ُؼ َواألَْمُر َتَبَٚرَك اهللُ َربُّ اف ِْ  ْٕ ْٓ [ َأََل َفُف اخَل

ٔؿَ ] -ُٕ َِ اَضَؽ ادُْسَت ْؿ َِصَ َدنَّ ََلُ ًُ  ّٔ ُٔ [ َؿَٚل َؾبََِم َأْؽَقْيَتِْل أَلَْؿ

ََلِء ُمتَ ] -ُٖ ُٗ ُِقنَ إِنَّ َه َّ ًْ ُٕقا َي ٚ ـَ ٌ َمٚ ُهْؿ ؾِِٔف َوَبٚضٌِؾ َمٚ   ّٖ ُّٗ [ زَّ

َِغَ ] -ُٗ ِٚش ٍَ ْؿ َداَر اف ُُ ُِٖري  ُّٔ ُْٓ [ َش

 سورة األنفال

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

َٚن َهَذا ُهَق احَلؼَّ ] -َِ ـَ  َُ ِّ [ ...إِْن 

ْؿ َوَأنَّ اهللَ] -ُِ ُُ ْٝ َأْيِدي َم بِٔدِ َذفَِؽ بََِم َؿدَّ ًَ ِْ ٍم فِ َْٔس بَِيَلَّ  َُّ ُٓ [  َف

 سورة التوبة

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ِزُئقنَ ] -ِِ ْٓ ْْتُْؿ َتْستَ ـُ  ٓٔ ٓٔ [ ُؿْؾ َأبِٚهللِ َوَآَيٚتِِف َوَرُشقفِِف 



 

-ُُٓ- 

 

ِمُْقَن بِٚهللِ ] -ِّ ْٗ ـَ ُي َُٕؽ افَِّذي ِْٖذ  ُُّ ْْ [ ...ََل َيْسَت

ُِقَُبُ ] -ِْ ْٝ ُؿ ُدونَ َواْرَتَٚب دَّ ْؿ َيَسَ ِٓ ْؿ ِِف َرْيبِ ُٓ  ُِّ ْٓ [ ْؿ َؾ

 سورة يونس

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

َٚدِغَ ] -ِٓ ًَ ُد هللِ َربِّ اف ّْ  ِٗ َُ [ َوَآِخُر َدْظَقاُهْؿ َأِن احَل

ائَِٔؾ ] -ِٔ ْٝ بِِف َبُْق إرِْسَ ُف ََل إَِفَف إَِلَّ افَِّذي َآَمَْ َّٕ ُٝ َأ  ْٔ َٗ [ ...َآَمْْ

ُِقنَ ] -ِٕ َّ ًْ ُٕقا َي ٚ ـَ ؾَِغ َمٚ  َْسِ ُّ ِْ ـَ فِ َذفَِؽ ُزيِّ  ّٖ ُِ [ ـَ

 سورة ىود

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ْٝ َآَيُٚتُف ] -ِٖ َّ
 ْ ُ [ ...افر ـَِتٌٚب ُأْحُِ

ُٕقُح َؿْد َجَٚدْفَتَْٚ ] -ِٗ  ْٔ ِّ [ ...َؿُٚفقا َيٚ 

تَك َأَأفُِد وَ ] -َّ َِ ْٝ َيٚ َوْي ٚ َظُجقٌز َؿَٚف َٕ  ُُِ ِٕ [ ...َأ

 سورة يوسف

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ك َظَذ ُيقُشَػ ] -ُّ ٍَ  ّٓ ْٖ [ ...َيٚ َأَش

ِِٔص َهَذا ] -ِّ ِّ ََ  ٗٗ ّٗ [ ...اْذَهُبقا بِ

ُر ُيقُشَػ ] -ّّ ـُ تَُٖ َتْذ ٍْ  ُُّ ٖٓ [ ...َؿُٚفقا َتٚهللِ َت

ّْ- [ ٌِ بْ َٕ ٚ َمٚ  َٕ َْْٔٚ َؿُٚفقا َيٚ َأَبٚ ْت إَِف  ُُْ ٓٔ [ ...ل َهِذِه بَِوَٚظُتَْٚ ُردَّ

 سورة إبراىيم

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

َٜ اهللِ ] -ّٓ َّ ًْ
وا ِٕ دُّ ًُ قُه َوإِْن َت ُّ َْٖفُت ؾِّ َمٚ َش ـُ ـْ  ْؿ ِم ـُ  ٔ ّْ [ ...َوَآَتٚ
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ْؿ ] -ّٔ ُُ َّٕ ْرُتْؿ أَلَِزيَد َُ ـْ َص
 ِٖ ٕ [ ...َفئِ

ُل األَْرُض َؽْرَ األَْرِض َيْقَم ُتبَ ] -ّٕ  َٔ-ّٕ ْٖ [ ...دَّ

ِخلَّ ] -ّٖ ْكِ ُّ ُتْؿ بِ ْٕ ْؿ َوَمٚ َأ ُُ ِخ ْكِ ُّ ٚ بِ َٕ  َُّ ِِ [ ...َمٚ َأ

 سورة الحجر

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ٚؾُِيقنَ ] -ّٗ ٚ َفُف حَلَ َّٕ َر َوإِ ـْ ْفَْٚ افذِّ زَّ َٕ ـُ  ْح َٕ  ٚ َّٕ  ُِِ ٗ [ إِ

 سورة النحل

 رقم الصفحة رقم اآلية ةاآلي م

قٌر َرِحٔؿٌ ] -َْ ٍُ ٌَ ُهقَهٚ إِنَّ اهللَ َف َٜ اهللِ ََل ُُتْ َّ ًْ
وا ِٕ دُّ ًُ  ٔ ُٖ [ َوإِْن َت

ُرونَ ] -ُْ ُُ ّْ َّٚ َي ٍْٔؼ ِِم ْؿ َوََل َتُؽ ِِف َض ِٓ ْٔ َِ َزْن َظ  ّٓ ُِٕ [ َوََل َُتْ

ْرَبك ] -ِْ َُ  ُّٔ َٗ [ ...َوإِيَتِٚء ِذي اف

 سورة اإلسراء

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ُْٕس ] -ّْ ِٝ اإِل
ًَ َّ ـِ اْجَت  ج ٖٖ [ ...ُؿْؾ َفئِ

ْبِدِه َفًَْٔل ] -ْْ ًَ ى بِ  ٕ ُ [ ...ُشبَْحَٚن افَِّذي َأرْسَ

ِؿ إَِلَّ َؿًَِِٔل ] -ْٓ ِْ ًِ ـَ اف  ُُُ-ِٔ ٖٓ [ َوَمٚ ُأوتُِٔتْؿ ِم

ائَِٔؾ ] -ْٔ ِدِه فَِبِْل إرِْسَ ًْ ـْ َب َْٚ ِم ِْ  ِٔ َُْ [ ...َوُؿ

ُد هللِ ] -ْٕ ّْ  ِٖ ُُُ [ ...َوُؿِؾ احَل

 سورة الكيف

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

َزَل َظَذ َظبِْدِه ] -ْٖ ْٕ ُد هللِ افَِّذي َأ ّْ -ِٗ-ِٕ-ُٗ ُ [ ...احَل
ُّٖ-َُْ 
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 ُٗ ٖ [ ُجُرًزا] -ْٗ

ِٜ اْشُجُدوا ] -َٓ َُ ََلئِ َّ ِْ َْٚ فِ ِْ  ِِ-َِ َٓ [ ...َوإِْذ ُؿ

ـَ َيْدُظقَن ] -ُٓ َسَؽ َمَع افَِّذي ٍْ َٕ -ِٓ-ِِ-ُِ ِٗ-ِٖ [ ...َواْصِزْ 
َُْ 

ِٓ- [ َٚٔ ْٕ َِٔٚة افدُّ ْؿ َمثََؾ احَل ْب ََلُ  ُِ ْٔ-ْٓ [ ...َواْْضِ

 ُِ ٗٔ [ َؿَٚل َشتَِجُدِِن إِْن َصَٚء اهللُ] -ّٓ

ـَ ] -ْٓ ي ْؿ بِٚألَْخََسِ ُُ َْبِّئُ ُٕ  ِِ َُْ-َُّ [ ...ُؿْؾ َهْؾ 

َذ اهللُ َوفًَدا] -ٓٓ َ ـَ َؿُٚفقا اَّتَّ  َُْ-ّّ-ِِ ْ [ َوُيِْْذَر افَِّذي

ْؿ ] -ٔٓ ُُ ُِ ٚ َبَؼٌ ِمثْ َٕ ََم َأ َّٕ  ِّ-ِِ َُُ [ ...ُؿْؾ إِ

 ِٔ ٖٗ [ ...َؾَِ٘ذا َجَٚء َوْظُد َرِبِّ ] -ٕٓ

ـَ َظْرًضٚ] -ٖٓ ٚؾِِري َُ ِْ ََّْؿ َيْقَمئٍِذ فِ َٓ  ِٕ-ِٔ ََُ [ َوَظَرْضَْٚ َج

ْؿ افَّ ] -ٗٓ ُٓ ُُْٔ ْٝ َأْظ َٕ ٚ ـَ ـَ   ِٕ َُٖ-َُُ [ ...ِذي

َزَل َظَذ َظبِْدِه ] -َٔ ْٕ ُد هللِ افَِّذي َأ ّْ  ِّ ٖ-ُ [ ...احَل

ْؿ ] -ُٔ ِٓ ٍؿ َوََل ِِلََبٚئِ ِْ ـْ ِظ ْؿ بِِف ِم  ُْٓ-ّْ ٓ [ ...َمٚ ََلُ

ُِْْٔذَر َبًْٖشٚ َصِديًدا ] -ِٔ
ًَِّٔم فِ  ّْ ِ [ ...َؿ

ََِّؽ َبِٚخعٌ ] -ّٔ ًَ َِ َسَؽ  َؾ ٍْ َٕ... ] ٔ-ٖ ّٕ 

ًًِٔدا ُجُرًزا] -ْٔ ٚ َص َٓ ْٔ َِ ُِقَن َمٚ َظ ِٚظ ٚ جَلَ َّٕ  ّٕ ٖ [ َوإِ

ِػ ] -ٓٔ ْٓ َُ َٝ َأنَّ َأْصَحَٚب اف -ٖٗ-ّٗ-ّٖ ِٔ-ٗ [ ...َأْم َحِسْب
ُُْ 

ِػ ِشَِْغ َظَدًدا] -ٔٔ ْٓ َُ ْبَْٚ َظَذ َآَذاَِّنِْؿ ِِف اف  َْ ُِ-ُُ [ َؾََضَ

َُصُّ ] -ٕٔ َٕ ـُ  ْح َْٔؽ َٕ َِ -َٗ-ٖٖ-ُْ ُْ-ُّ [ ...َظ
ُّٖ 
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ٖٔ- [ ًٜ ـْ ُدوِِٕف َآَِلَ ُذوا ِم َ ََلِء َؿْقُمَْٚ اَّتَّ ُٗ  ُٗ-ِْ ُٔ-ُٓ [ ...َه

ْٝ َتَزاَوُر ] -ٗٔ ًَ َِ َس إَِذا َض ّْ  ٖٗ-ُٗ-ّْ ُٖ-ُٕ [ ...َوَتَرى افنَّ

ََٔتَسَٚءُفقا ] -َٕ
ْثَُْٚهْؿ فِ ًَ َذفَِؽ َب ـَ  ّٗ-ْْ ُٗ [ ...َو

َُق] -ُٕ َٔ ْؿ َش ُٓ بُ ِْ ـَ ْؿ  ُٓ ًُ ٌٜ َرابِ  ْٗ-ْٓ ِْ-ِِ [ ...ُفقَن َثََلَث

ٍٜ ِشَِْغ ] -ِٕ ْؿ َثََلَث ِمَئ ِٓ ٍِ
ْٓ ـَ  ٓٗ-ْٕ ِٔ-ِٓ [ ...َوَفبُِثقا ِِف 

 ْٖ ُّ-ِٕ [ ...َواْتُؾ َمٚ ُأوِحَل ] -ّٕ

ـْ َصَٚء ] -ْٕ َّ ْؿ َؾ ُُ ـْ َربِّ  ْٗ ِٗ [ ...َوُؿِؾ احَلؼُّ ِم

ْؿ َج ] -ٕٓ ُؿ األََّْنَُٚر ُأوَفئَِؽ ََلُ ِٓ تِ ـْ َُتْ ِري ِم ُت َظْدٍن ََتْ َّْٚ...  ] ُّ َٓ-ُّْ 

ٕٔ- [ َْٚ ِْ ًَ َِْغِ َج ْؿ َمثًََل َرُج ْب ََلُ  َُُ-ِٓ ْْ-ِّ [ ...َواْْضِ

َٚل فَِهِٚحبِِف ] -ٕٕ ََ ٌر َؾ َّ َٚن َفُف َث ـَ -َُِ-ّٓ ّٔ-ّْ [ ...َو
ُّٓ 

ِٚوُرُه أَ ] -ٖٕ ْرَت َؿَٚل فَُف َصِٚحُبُف َوُهَق َُيَ ٍَ -َُِ-ْٓ ُْ-ّٕ [ ...ـَ
ُّٓ-ُِْ 

ِرِه ] -ٕٗ َّ  َُّ-ٔٓ ْْ-ِْ [ ...َوُأِحَٔط بَِث

َٖ- [ َٚٔ ْٕ َِٔٚة افدُّ ْؿ َمثََؾ احَل ْب ََلُ  ٖٓ ْٗ-ْٓ [ ...َواْْضِ

ُ اجِلَبَٚل َوَتَرى األَْرَض ] -ُٖ َُٕسرِّ  ٗٓ ْٗ-ْٕ [ ...َوَيْقَم 

ِٖ- [ ِٜ َُ ََلئِ َّ ِْ َْٚ فِ ِْ  ّٔ-ِٔ ٗٓ-َٓ  [...َوإِْذ ُؿ

ْرَآِن ] -ّٖ َُ ْؾَْٚ ِِف َهَذا اف ْد ََصَّ ََ  ُْْ-ْٔ ٔٓ-ْٓ [ ...َوَف

ِف ] -ْٖ َر بَِآَيِٚت َربِّ ِـّ ـْ ُذ َّ ُؿ ِِم َِ ـْ َأْط  ُْْ-ٓٔ ٗٓ-ٕٓ [ ...َوَم

َتُٚه ] -ٖٓ ٍَ  ٖٔ-ٕٔ ِٖ-َٔ [ ...َوإِْذ َؿَٚل ُمقَشك فِ

ٖٔ- [ ٚ َٕ ـْ ِظَبِٚد  ٗٔ َٕ-ٓٔ [ ...َؾَقَجَدا َظْبًدا ِم
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ٖٕ- [ ِٜ َْٔ ٍِ
ٚ َحتَّك إَِذا َرـِبَٚ ِِف افسَّ ََ َِ َى ْٕ  َٕ ّٕ-ُٕ [ ...َؾٚ

ٖٖ- [ ُٝ ِسٔ َٕ اِخْذِِن بََِم  َٗ  ُٕ ّٕ [ ...َؿَٚل ََل ُت

َٔٚ ُؽََلًمٚ ] -ٖٗ
َِ ٚ َحتَّك إَِذا َف ََ َِ َى ْٕ  ُٕ ٕٔ-ْٕ [ ...َؾٚ

ـْ َتْستَىَِٔع مَ ] -َٗ ََّٕؽ َف اَؿَٚل َأََلْ َأُؿْؾ فََؽ إِ  ِٕ ٕٓ [ ًَِل َصْزً

ُٗ- [ ٍٜ ٚ َحتَّك إَِذا َأَتَٔٚ َأْهَؾ َؿْرَي ََ َِ َى ْٕ  ُِٗ-ِٕ ٖٕ-ٕٕ [ ...َؾٚ

ـْ َفُدِنِّ ُظْذًرا] -ِٗ َٝ ِم ٌْ َِ  ِٕ ٕٔ [ َؿْد َب

ْٝ دََِسٚـَِغ ] -ّٗ َٕ ٚ َُ ُٜ َؾ َْٔ ٍِ
ٚ افسَّ  ُُِ-ْٕ ِٖ-ٕٗ [ ...َأمَّ

ا] -ْٗ ِْٔف َصْزً َِ  ٕٓ ِٖ  [َمٚ ََلْ َتْسىِْع َظ

َْٕغِ ] -ٓٗ ْر ََ ـْ ِذي اف َؽ َظ َٕ َُٖفق  ٕٕ-ٕٔ ٖٗ-ّٖ [ ...َوَيْس

ٗٔ- [ ٚ َؾ َصٚحِلً ِّ ـَ َوَظ ـْ َآَم ٚ َم  ٖٕ-ٕٕ ٖٖ [ ...َوَأمَّ

 َٖ-ٕٗ ٖٗ-ِٗ [ ... ُثؿَّ َأْتَبَع َشَبًبٚ] -ٕٗ

َٚء ] -ٖٗ َـّ ُف َد َِ ًَ  َٖ ٖٗ [ ...َؾَِ٘ذا َجَٚء َوْظُد َرِبِّ َج

بًَٚؾََم اْش ] -ٗٗ َْ َٕ ُروُه َوَمٚ اْشَتَىُٚظقا َفُف  َٓ -ُّٓ-ُٖ ٕٗ [ َىُٚظقا َأْن َييْ
ُّٔ 

قُج ] -ََُ ُّ ْؿ َيْقَمئٍِذ َي ُٓ َو ًْ َْٚ َب ـْ  ِٖ َُُ-ٗٗ [ ...َوَتَر

َر ] -َُُ  ّٖ ّٓ [ ...َوَرَأى اُدْجِرُمقَن افَّْٚ

َُّْؿ ] -َُِ َٓ  ّٖ َُٔ [ ...َذفَِؽ َجَزاُؤُهْؿ َج

ِٚت إِنَّ افَّذِ ] -َُّ ٚحِلَ ُِقا افهَّ ِّ ـَ َآَمُْقا َوَظ  ْٖ َُُ-َُٕ [ ...ي

ْؾ ] -َُْ َّ ًْ َٔ ِْ ِف َؾ َٚء َربِّ ََ َٚن َيْرُجقا فِ ـَ ـْ  َّ  ٖٓ َُُ [ ...َؾ

ِػ ] -َُٓ ْٓ َُ ُٜ إَِػ اف َٔ ْت
ٍِ -ٕٗ-ٔٗ-ٖٗ ُِ-َُ [ ...إِْذ َأَوى اف

ُّٗ 



 

-ُٓٔ- 

 

ُِقَِبِْؿ ] -َُٔ  َٗ ُْ [ ...َوَرَبْىَْٚ َظَذ ُؿ

ُبُدوَن إَِلَّ اهللَ  َوإِذِ ] -َُٕ ًْ قُهْؿ َوَمٚ َي ُّ -ٕٗ-ٔٗ-ُٗ ُٔ [ ...اْظتََزْفُت
ُّٗ 

ًٚطٚ َوُهْؿ ُرُؿقٌد ] -َُٖ ََ ْؿ َأْي ُٓ َسُب  ِٗ ُٖ [ ...َوَُتْ

قا ] -َُٗ ُّ َِ ًْ َٔ
ْؿ فِ ِٓ ْٔ َِ ٚ َظ َٕ َذفَِؽ َأْظَثْر ـَ  ّٗ ُِ [ ...َو

َْٔىُٚن ] -َُُ َسُِٕٚٔف إَِلَّ افنَّ ْٕ  ٓٗ ّٔ [ ...َوَمٚ َأ

ُُُ- [ ٚ ًٜ ََلَ َْٚ َمٚ َظَذ األَْرِض ِزيَْ ِْ ًَ ٚ َج َّٕ  َُْ-ٔٗ ٖ-ٕ [ ...إِ

ِْؿ ] -ُُِ ٌٜ َآَمُْقا بَِرَبِّ َٔ ُْؿ ؾِْت  ٕٗ ُّ [ ...إَِّنَّ

ُِقَِبِْؿ ] -ُُّ  ٕٗ ُْ [ ...َوَرَبْىَْٚ َظَذ ُؿ

َْٚ إًِذا َصىًَىٚ] -ُُْ ِْ ْد ُؿ ََ  ٖٗ ُْ [ َف

ؿْ ] -ُُٓ ـُ ُثقا َأَحَد ًَ ْؿ َهِذِه  َؾْٚب ُُ  ٗٗ-ٖٗ ُٗ [ ...بَِقِرؿِ

ُبقا َظَذ َأْمِرِهْؿ ] -ُُٔ َِ ـَ َؽ  ٗٗ ُِ [ ...َؿَٚل افَِّذي

ْؿ إَِلَّ ِمَراًء ] -ُُٕ ِٓ  ٗٗ ِِ [ ...َؾََل ُُتَِٚر ؾِٔ

ُُٖ- [ َٚٔ ْٕ َِٔٚة افدُّ ُٜ احَل  ُّٗ-َُٓ ْٔ [ ...اَدُٚل َوافَبُْقَن ِزيَْ

َسك َرِبِّ َأْن يُ ] -ُُٗ ًَ ا َؾ تَِغِ َخْرً ْٗ... ] َْ َُٓ 

َتُٚه ] -َُِ ٍَ َمَّ َجَٚوَزا َؿَٚل فِ َِ  ُُُ ِٔ [ ...َؾ

َؽ ] -ُُِ ًُ بِ  ُُُ ٔٔ [ ...َؿَٚل فَُف ُمقَشك َهْؾ َأتَّ

ُِِ- [ ٚ ُُهَ ٚ َأُصدَّ ٌَ ُِ ََٖراَد َربَُّؽ َأْن َيْب  ُُِ ِٖ [ ...َؾ

ُِّ- [ ٚ ٚ َصٚحِلً َٚن َأُبقُُهَ ـَ  ُِٗ-ُُِ ِٖ [ ...َو

َّْٚ َفُف ِِف األَْرِض ] -ُِْ َُّ ٚ َم َّٕ  ُُٕ-ُُْ ْٖ [ ...إِ



 

-ُٕٓ- 

 

ُِٓ- [ ٍٜ ُرُب ِِف َظْغٍ ََحَِئ ٌْ  ُُٓ ٖٔ [ ...َوَجَدَهٚ َت

ـْ َرِبِّ ] -ُِٔ ٌٜ ِم  ُُٔ ٖٗ [ ...َؿَٚل َهَذا َرَْحَ

َؿ ] -ُِٕ َِ ـْ َط ٚ َم  ُْٖ-ُُٕ ٖٖ-ٕٖ [ ...َؿَٚل َأمَّ

ُؾ فََؽ َخرْ ] -ُِٖ ًَ َْٕج ْؾ  َٓ  ُِٖ-ُُٕ ْٗ [ ...ًجٚ َؾ

ِّْل ؾِِٔف َرِبِّ َخْرٌ ] -ُِٗ َُّ  ُِٖ-ُُٖ ٓٗ [ ...َؿَٚل َمٚ َم

 ُُٖ ٔٗ [ ...َآُتقِِن ُزَبَر احَلِديِد ] -َُّ

قا ] -ُُّ ُّ َِ َُْٚهْؿ َدَّٚ َط ُْ َِ َرى َأْه َُ َِْؽ اف  ُِٗ ٗٓ [ ...َوتِ

ْغِ ] -ُِّ َّ ََلَمْغِ َيتِٔ ٌُ َٚن فِ َُ ٚ اجِلَداُر َؾ  ُِٗ ِٖ [ ... َوَأمَّ

ِْْٔل َوَبَِْْٔؽ ] -ُّّ  ُُْ-ُّٓ ٖٕ [ ...َؿَٚل َهَذا ؾَِراُق َب

ا] -ُّْ ِْٔف َصْزً َِ ِْٖويُؾ َمٚ ََلْ َتْسىِْع َظ  ُُْ-ُّٓ ِٖ [ َذفَِؽ َت

ُؿ بََِم َفبُِثقا ] -ُّٓ َِ  ُّٗ ِٔ [ ...ُؿِؾ اهللُ َأْظ

ُّٔ- [ ٍَ َٕ َثُر ِمَْْؽ َمًَٚل َوَأَظزُّ  ـْ ٚ َأ َٕ  ُّٗ ّْ [ ًراَأ

ُِْْٔذَر َبًْٖشٚ َصِديًدا ] -ُّٕ
ًَِّٔم فِ  َُْ ِ [ ...َؿ

ْخَرِة ] -ُّٖ َٝ إِْذ َأَوْيَْٚ إَِػ افهَّ -ُِْ-ُُْ ْٔ-ّٔ [ ...َؿَٚل َأَرَأْي
ُّْ 

ِسِف ] -ُّٗ ٍْ  ُِْ ّٔ-ّٓ [ ...َوَدَخَؾ َجََّْتُف َوُهَق َطَِٚلٌ فَِْ

 مريمسورة 

 فحةرقم الص رقم اآلية اآلية م
ـَ اْهَتَدْوا ُهًدى ] -َُْ  ُْ ٕٔ [ ...َوَيِزيُد اهللُ افَِّذي
 

 



 

-ُٖٓ- 

 

 سورة طو

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ْؿ ِِف ُجُذوِع افَّْْخِؾ ] -ُُْ ُُ َبَّْ ِِّ  ُْ ُٕ [ ...َوأَلَُص

 سورة الحج

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ك األَْبَهُٚر َوفَ ] -ُِْ َّ ًْ َٚ ََل َت ُِقُب افَّتِل ِِف َؾَِّ٘نَّ َُ ك اف َّ ًْ ـْ َت
ُِ

ُدورِ   [ افهُّ

ْٔ ّٖ 

ٚبِئَِغ ] -ُّْ ـَ َهُٚدوا َوافهَّ ـَ َآَمُْقا َوافَِّذي  ُْْ ُٕ [ ...إِنَّ افَِّذي
 سورة الفرقان

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ُْْ- [ ٚ َٓ َتَتبَ ـْ فَِغ ا  ْٔ ٓ [ ...َوَؿُٚفقا َأَشٚضُِر األَوَّ

ْرَؿَٚن َتَبٚ] -ُْٓ ٍُ َل اف َٕزَّ  ُّٖ ُ [ ...َرَك افَِّذي 

 سورة الشعراء

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ِمِْغَ ] -ُْٔ ْٗ ُٕقا ُم ق ُُ َسَؽ َأَلَّ َي ٍْ َٕ ََِّؽ َبِٚخٌع  ًَ  ّٓ ّ [ َف

 سورة النمل

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ـِ بََِمٍل َؾََم َآَتِِٚنَ اهللُ ] -ُْٕ َٕ و  َٖ ّٔ [ ...َأُُتِدُّ

 سورة القصص

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ُْٖ- [ ٍٜ َِ ٍْ َٜ َظَذ ِحِغ َؽ  ّٕ ُٓ [ ...َوَدَخَؾ اَدِديَْ
 



 

-ُٓٗ- 

 

 سورة لقمان

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ـْ َصَجَرٍة َأْؿََلٌم ] -ُْٗ ََم ِِف األَْرِض ِم َّٕ  ْٖ ِٕ [ ...َوَفْق َأ

َُٓ- [ ِْ َك فَُي ْ  ُٗ ُّ [ ٌؿ َظئِؿٌ إِنَّ افؼِّ

 سورة سبأ

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ََمَواِت ] -ُُٓ ُد هللِ افَِّذي َفُف َمٚ ِِف افسَّ ّْ  ِٗ ُ [ ...احَل

 سورة فاطر

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ََمَواِت َواألَْرِض ] -ُِٓ ُد هللِ َؾٚضِِر افسَّ ّْ  َّ-ِٗ ُ [...احَل

ُّٓ- [ ْٛ اٍت َؾََل َتْذَه ْؿ َحََسَ ِٓ ْٔ َِ ُسَؽ َظ ٍْ َٕ... ] ٖ ّٓ 

َسُبقا ] -ُْٓ ـَ َس بََِم  اِخُذ اهللُ افَّْٚ َٗ  ٔٔ ْٓ [ ...َوَفْق ُي

ِِِف ] -ُٓٓ َّ ـَ َفُف ُشقُء َظ ـْ ُزيِّ َّ  ّٖ ٖ [ ...َأَؾ

 يسسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ُٓٔ- [ ِٜ ْرَي ََ ْؿ َمثًََل َأْصَحَٚب اف ْب ََلُ  ُِٗ ُّ [ ...َواْْضِ

ُٕٓ- [ ِٜ ـْ َأْؿَل اَدِديَْ  ُِٗ ِ [ ...َوَجَٚء ِم

 سورة الصافات

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ٚ افَُِتَٚب اُدْسَتبِغَ ] -ُٖٓ َُُْْٔٚهَ  ُّ ُُٖ-ُُٕ [ َوَآَت
 



 

-َُٔ- 

 

 سورة الزمر

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ًّٚٔ َؽْرَ ِذي ِظَقٍج ] -ُٗٓ ٚ َظَربِ ًٕ َُقنَ  ُؿْرَآ ْؿ َيتَّ ُٓ َِّ ًَ  ّّ ِٖ [ َف

قَن ] -َُٔ ُّ َِ ًْ ـَ ََل َي قَن َوافَِّذي ُّ َِ ًْ ـَ َي  ٕٔ ٗ [ ...ُؿْؾ َهْؾ َيْسَتِقي افَِّذي

 سورة غافر

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ََلِشُؾ ُيْسَحُبقنَ ] -ُُٔ ْؿ َوافسَّ ِٓ  ُٓ ُٕ [ إِِذ األَْؽََلُل ِِف َأْظَْٚؿِ

َْٚ وَ ] -ُِٔ ًٜ َربَّ ٍء َرَْحَ ؾَّ ََشْ ـُ  َٝ ًْ  ٓٗ ٕ [ ...ِش

 سورة فصمت

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ْٝ َآَيُٚتُف ] -ُّٔ َِ  ُْ ّ [ ...ـَِتٌٚب ُؾهِّ

ُٝ إَِػ َرِبِّ ] -ُْٔ ًْ ـْ ُرِج
 َُٓ َٓ [ ...َوَفئِ

 سورة الحجرات

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ْؿ ِظَْْد ا] -ُٓٔ ُُ َرَم ـْ ْؿ إِنَّ َأ ـُ ٚ ََ  َُٓ ُّ [ ...هللِ َأْت

 سورة ق

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ٌٛ َظتٌِٔد ] -ُٔٔ ـْ َؿْقٍل إَِلَّ َفَدْيِف َرؿِٔ ُظ ِم ٍِ ِْ  َٔ ُٖ [ َمٚ َي

 الطورسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

 ُّ ْ-ُ [ َوـَِتٍٚب َمْسُىقرٍ *  َوافىُّقرِ ] -ُٕٔ



 

-ُُٔ- 

 

ُْٖتقا بَِحدِ ] -ُٖٔ َٔ ِْ ٍٞ ِمثِِِْف َؾ  ُّْ ّْ [ ...ي

 القمرسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ِر ] -ُٗٔ ـْ ْرَآَن فِِذِّ َُ ٚ اف َٕ ْ ْد َيَسَّ ََ  ُِّ ُٕ [ ...َوَف

 سورة المجادلة

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ْٔئًٚ ] -َُٕ ِهْؿ َص َْٔس بَِوٚرِّ  ُّ َُ [ ...َوَف

 سورة الجمعة

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

وَن ِمُْْف ] -ُُٕ رُّ
ٍِ  ُْْ ٖ [ ...ُؿْؾ إِنَّ اَدْقَت افَِّذي َت

 نوحسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ْؿ ََل َتْرُجقَن هللِ َوَؿًٚرا] -ُِٕ ُُ  ُّ ُْ-ُّ [ ... َمٚ فَ

 التكويرسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ْجُْق] -ُّٕ َّ ْؿ بِ ُُ  َُّ ِِ [ نٍ َوَمٚ َصِٚحبُ

 االنفطارسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ًِٔؿٍ ] -ُْٕ َٕ ل  ٍِ  ُّ ُْ-ُّ [ ... إِنَّ األَْبَراَر َف
 

 

 



 

-ُِٔ- 

 

 المطففينسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ََٔتََْٚؾِس اُدَتَْٚؾُِسقنَ ] -ُٕٓ ِْ  َٔ ِٔ [ َوِِف َذفَِؽ َؾ

ُِق] -ُٕٔ َلَّ َبْؾ َراَن َظَذ ُؿ  ٔٔ ُْ [ ...َِبِْؿ ـَ

 الطارقسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ْقٌل َؾْهٌؾ ] -ُٕٕ ََ ُف َف َّٕ  َُ ُّ [ إِ

ََمِء َوافىَِّٚرِق ] -ُٖٕ  ُِ ّ-ُ [ ... َوافسَّ

 األعمىسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ُٕٗ- [َٚٔ ْٕ ََٔٚة افدُّ ثُِروَن احَل ْٗ  ْٓ ُٕ-ُٔ [ ... َبْؾ ُت

 الغاشيةسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

َُٖ- [ ٌٜ ٌر َمْرُؾقَظ ٚ رُسُ َٓ َقاٌب *  ؾِٔ ـْ  ُّ ُْ-ُّ [  ....َوَأ

ُُٖ- [ ٌٜ قَؾ ٍُ ََمِرُق َمْه َٕ  ُّ ُٔ-ُٓ [ ... َو

ؿْ ] -ُِٖ َْْٔٚ إَِيََٚبُ  ُّ ِٔ-ِٓ [ ... إِنَّ إَِف

 الزلزلةسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ـْ ] -ُّٖ َّ ا َيَرهُ َؾ ٍة َخْرً َٚل َذرَّ ََ ْؾ ِمْث َّ ًْ  ُٔ ٖ-ٕ [ ... َي

 الماعونسورة  

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ِِّغَ ] -ُْٖ َه ُّ ِْ  ُِّ ٓ-ْ [ ... َؾَقْيٌؾ فِ



 

-ُّٔ- 

 

 النصرسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

َٚن َتقَّ ] -ُٖٓ ـَ ُف  َّٕ ْرُه إِ ٍِ ٌْ ِد َربَِّؽ َواْشتَ ّْ  ِٔ ّ [ اًبَٚؾَسبِّْح بَِح
 

 



 

-ُْٔ- 

 

 ثانيًا: فيرس األحاديث النبوية الشريفة
 

 الصفحة الحديث م

 ٗٗ استعينكا عمى قضاء الحكائج بالكتماف -ُ

 ٓٓ أال أدلؾ عمى كنز مف كنكز الجنة -ِ

 ٖٓ إف اهلل تبارؾ كتعالى يقكؿ: أنا أغنى الشركاء عف الشرؾ -ّ

 ٗٗ أعطاه ديناران ليشترم بو لو شاة أف النبي  -ْ

 ِٗ أف النبي أيتي ليمة أسرم بو بقدحيف مف خمر كلبف -ٓ

 َُٕ-ٖٔ ، فسئؿ أم الناس أعمـ؟قاـ خطيبان في بني إسرائيؿ مكسى إف  -ٔ

 َُٗ رحمة اهلل عمينا كعمى مكسى لك لبث مع صاحبو ألبصر العجب -ٕ

 ِٔ فقاؿ اهلل لمجنة: أنت رحمتي أرحـ بؾ مف أشاء -ٖ

 ب ال يشكر الناس ال يشكر اهلل مف -ٗ

 ٓٓ ما أنعـ اهلل عمى عبده نعمة مف أىؿ أك ماؿ أك كلد فيقكؿ -َُ

 ِّ- ُٗ مف حفظ عشر آيات مف أكؿ سكرة الكيؼ -ُُ

 ِّ مف قرأ ثبلث آيات مف أكؿ سكرة الكيؼ عصـ مف فتنة الدجاؿ -ُِ

 ِْ مف قرأ سكرة الكيؼ في يكـ الجمعة -ُّ

 ِْ زلت كانت لو نكران يكـ القيامةمف قرأ سكرة الكيؼ كما أن -ُْ
 

 



 

-ُٔٓ- 

 

 األعالمًا: فيرس لثثا

 

 الصفحة العمم م

 ٕ ابف الزبير الغرناطي -ُ

 ِّ أبك الدرداء -ِ

 ْ أبك بكر النيسابكرم -ّ

 ٓ أبك بكر بف العربي -ْ

 ُُ اإلماـ الداني -ٓ

 ّٔ البقاعي -ٔ

 ّٗ الشككاني -ٕ

 ٗٗ عركة بف أبي الجعد -ٖ

 ٓ عبد السبلـ العز بف -ٗ

 



 

-ُٔٔ- 

 

 المصادر والمراجعًا: فيرس رابع
 –عماف  –دار الفرقاف  –األستاذ الدكتكر فضؿ حسف عباس  –إتقاف البرىاف في عمكـ القرآف  -ُ

 ـ.ُٕٗٗ –الطبعة األكلى  –األردف 
 –أبك الفضؿ جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي  –اإلتقاف في عمكـ القرآف  -ِ

 الطبعة األكلى. –مجمع الممؾ فيد  –مركز الدراسات القرآنية تحقيؽ  –السيكطي 
أبك السعكد العماكم محمد بف محمد بف مصطفى  –إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ  -ّ

 ق.ِٖٗتكفي:  -
القاىرة  –دار السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالترجمة  –سعيد حكل   –األساس في التفسير  -ْ

 ـ.ََِّ/قُِْْ –مصر  –
 –محمد األميف بف محمد المختار الجكني الشنقيطي  –أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف  -ٓ

دار  –ق، ضبطو كصححو كخرج آياتو الشيخ محمد بف عبد العزيز الخالدم ُّّٗتكفي 
 ـ.ََِّق/ُِْْلبناف، الطبعة األكلى.  –بيركت  –الكتب العميا 

دار  –ر محمد بف الطيب بف محمد بف جعفر بف القاسـ الباقبلتي. أبك بك –إعجاز القرآف  -ٔ
 القاىرة. –المعارؼ 

 ـ.ُُٗٗ –األردف  –عماف  –فضؿ بف عباس ، سناء فضؿ عباس  –إعجاز القرآف الكريـ  -ٕ
دار  -ق َُّْتكفي  -محيي الديف بف أحمد مصطفى دركيش  –إعراب القرآف كبيانو  -ٖ

 ق.ُُْٓ -طبعة الرابعة ال –سكريا  –حمص  –اإلرشاد لمشئكف الجامعية 
دار الفكر لمنشر  -األستاذ بيجت عبد الكاحد صالح  -االعراب المفصؿ لكتاب اهلل المرتؿ  -ٗ

 ـ.ََِٕ -الطبعة الثانية  –كالتكزيع 
القاضي ناصر الديف أبي سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد  –أنكار التنزيؿ كأسرار التتكيؿ  -َُ

الطبعة  –لبناف  –بيركت  –الكتب العممية  دار -ق ُٕٗتكفي  –الشيرزام البيضاكم 
 ـ.ُٖٖٗق/َُْٖ –األكلى 

تحقيؽ        –أبك الميث نصر بف محمد بف إبراىيـ السمرقندم الفقيو الحنفي  –بحر العمكـ  -ُُ
 بيركت. –دار الفكر  –د. محمكد مطرجي 

 -ىػ ْٕٓت  –أبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي الشيير بتبي حياف  –البحر المحيط  -ُِ
 –لبناف  –بيركت  –دار الكتب العممية  –حقيؽ: عادؿ عبد المكجكد، عمي محمد معكض ت

 ـ.ََُِىػ/ُِِْ



 

-ُٕٔ- 

 

 –ق ْٕٕتكفي  –أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي  –البداية كالنياية  -ُّ
 ـ.ُٖٖٗق/َُْٖ –الطبعة األكلى  –دار إحياء التراث العربي  –تحقيؽ عمى شيرم 

 .ىػُُْٖ –دار ابف الجكزم  – ابف الزبير الغرناطي –ناسب سكر القرآف البرىاف في ت -ُْ
دار  -ق ْٕٗبدر الديف بف عبد اهلل بف بيادر الزركشي تكفي  –البرىاف في عمـك القرآف  -ُٓ

 ـ.ََِٖ -الطبعة األكلى  –القاىرة  –التراث 
الطبعة األكلى  –دار عمار  –عماف  –فاضؿ السامرائي  –ببلغة الكممة في التعبير القرآني  -ُٔ

 ـ.ُٗٗٗق/َُِْ
 -الطبعة الثانية  -دار عمار  –د. صبلح عبد الفتاح الخالدم  –البياف في إعجاز القرآف  -ُٕ

 ـ.ُُٗٗ
دار سحنكف  –سماحة األستاذ كاالماـ الشيخ/ محمد الطاىر ابف عاشكر  –التحرير كالتنكير  -ُٖ

 تكنس. –لمنشر كالتكزيع 
 فاضؿ السامرائي.  –التعبير القرآني  -ُٗ
 –لبناف  –بيركت  –دار الكتب العممية  –الشريؼ عمى بف محمد الجرجاني  –التعريفات  -َِ

 ـ.ُّٖٗ –الطبعة األكلى 
مكتبة كىبة  -عبد العظيـ إبراىيـ المظعني  –الحكيـ  التفسير الببلغي لبلستفياـ في القرآف -ُِ

 القاىرة. –
 محمد متكلي الشعراكم. –تفسير الشعراكم  -ِِ
 جماؿ. محمد –التفسير الفريد  -ِّ
االماـ الجميؿ الحافظ عماد الديف أبي الفداء إسماعيؿ بف كثير  –تفسير القرآف العظيـ  -ِْ

الطبعة األكلى  -القاىرة  -الفاركؽ الحديث لمطباعة كالنشر -ق ْٕٕالدمشقي المتكفي: 
 ـ.َََِق/ُُِْ

 القاىرة. -دار الفكر العربي  –عبد الكريـ الخطيب  –التفسير القرآني لمقرآف  -ِٓ
 –دار الفكر المعاصر  –كىبة بف مصطفى الزحيمي  –فسير المنير في القصيدة كالشريعة الت -ِٔ

 ق.ُُْٖ –دمشؽ  –بيركت 
أحمد بف محمد الشرقاكم اسناد التفسير كعمكـ القرآف  –التفسير المكضكعي لسكرة الكيؼ  -ِٕ

 ـ.ََِٕق/ُِْٖ -لمشارؾ بجامعة األزىر كجامعة القصيـ 
الطبعة  –لبناف –بيركت  –دار الجيؿ  –حمكد حجازم د. محمد م –التفسير الكاضح  -ِٖ

 ـ.ُّٗٗق/ُُّْ –العاشرة 



 

-ُٖٔ- 

 

 –الطبعة األكلى  –دمشؽ  –دار الفكر  –د. كىبة بف مصطفى الزحيمي  –التفسير الكسيط  -ِٗ
 ق.ُِِْ

 محمد سيد طنطاكم. –التفسير الكسيط  -َّ
ار البحكث د –بيركت  –مؤسسة الرسالة  -عبد السبلـ ىاركف  –تيذيب سيرة ابف ىشاـ  -ُّ

 . ُْٖٗ -الطبعة العاشرة  –الككيت  –العممية 
عبد الرحمف بف ناصر بف السعدم تحقيؽ    –تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  -ِّ

 ـ. َََِق/َُِْ -الطبعة األكلى –مؤسسة الرسالة  –عبد الرحمف بف  معمى المكيحؽ 
تحقيؽ:  –عبد القاىر الجرجاني  –الخطابي  –الرماني  –ثبلث رسائؿ في إعجاز القرآف  -ّّ

 الطبعة الرابعة. –دار المعارؼ  –محمد خمؼ اهلل أحمد، محمد زغمكؿ سبلـ 
 ابف األثير. –جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ  -ّْ
   -محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب األكلي  –جامع البياف في تتكيؿ أم القرآف  -ّٓ

الطبعة  –مؤسسة الرسالة  –ؽ محمد أحمد شاكر تحقي -ق َُّتكفي  –أبك جعفر الطبرم 
 ـ.َََِق/َُِْ -األكلى 

أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي  –الجامع ألحكاـ القرآف  -ّٔ
 –دار عالـ الكتب  –تحقيؽ: ىشاـ سمير البخارم  –ق ُٕٔتكفي  –شمس الديف القرطبي 

 ـ.ََِّق/ُِّْطبعة  -ة المممكة العربية السعكدي –الرياض 
 –دار الرشيد مؤسسة اإليماف  –محمكد بف عبد الرحيـ صافي  –الجدكؿ في إعراب القرآف  -ّٕ

 ق.ُُْٖ-الطبعة الرابعة  –دمشؽ 
 –أبك زيد عبد الرحمف بف محمد بف مخمكؼ الثعالبي  –الجكاىر الحساف في تفسير القرآف  -ّٖ

 ق.ٕٖٓتكفي: 
تحقيؽ عبد اهلل بف            –جبلؿ الديف السيكطي  – الدر المنثكر في التتكيؿ بالمتثكر  -ّٗ

 ـ.ََِّق/ُِْْ –الطبعة األكلى  -القاىرة  –مركز ىجر لمبحكث  –عبد المحسف التركي 
جامعة النجاح الكطنية  –مركاف محمد سعيد عبد الرحمف  –دراسة أسمكبية في سكرة الكيؼ  -َْ

 ـ.ََِٔ –
بد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد الجرجاني االماـ الشيخ أبك بكر ع –دالئؿ االعجاز  -ُْ

 الطبعة الثالثة. –جدة  –دار العربي  –تعميؽ: محمكد شاكر  –ق ُْٕتكفي  –النحكم 
اإلماـ الشيخ إسماعيؿ حقي بف مصطفى الحنفي الخمكًتي  –ركح البياف في تفسير القرآف  -ِْ

-طبعة األكلى ال –لبناف  –دار الكتب العممية بيركت  -ق ُُِٕتكفي  –البركسكم 
 ـ.ََِّق/ُِْْ



 

-ُٔٗ- 

 

شياب الديف محمكد بف عبد اهلل  –ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني  -ّْ
الطبعة  –لبناف  –بيركت  –دار إحياء التراث العممية  -ق َُِٕتكفي  –الحسيني األلكس 

 ـ.ُٖٖٗق/َُْٖ –األكلى 
 ني.محمد ناصر الديف األلبا –سمسمة األحاديث الضعيفة  -ْْ
 –تحقيؽ الشيخ األلباني  -ىػ ِٕٓت  –سميماف بف األشعث السجستاني  –سنف أبك داكد  -ْٓ

 الطبعة األكلى. –الرياض  –مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع 
 –الترمذم أبك عيسى  –محمد بف عيسى بف سكرة بف مكسى الضحاؿ  –سنف الترمذم  -ْٔ

 ق.ِٕٗالمتكفي 
 –تحقيؽ: محمد حميد اهلل  –ق ُُٓتكفى  -سار محمد بف اسحاؽ بف ي –سيرة ابف إسحاؽ  -ْٕ

 معيد الدراسات كاألبحاث لمتعريؼ.
بيت األفكار  -ىػ ِٔٓت  –الحافظ أبك عبد اهلل محمد إسماعيؿ البخارم  –صحيح البخارم  -ْٖ

 الطبعة األكلى. –الدكلية لمنشر 
        -اإلماـ أبي الحسف مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيرم النيسابكرم  –صحيح مسمـ  -ْٗ

 ـ.ََِِق/ُِِْ -الطبعة األكلى  -دار ابف رجب  –رحمو اهلل تعالى  -ق ُِٔت 
الطبعة  –مكتبة العمـك كالحكـ المدينة المنكرة  –أحمد بف محمد األدنركم  –طبقات المفسريف  -َٓ

 ـ.ُٕٕٗ –األكلى 
 محمد بف حمزة العمكم. -الطراز المتضمف ألسرار الببلغة كعمكـ خصائص اإلعجاز  -ُٓ
 –دار العاصمة  –عبد اهلل بف محمد بف جعفر بف حياف األصبياني أبك محمد  -عظمة ال -ِٓ

 الرياض.
 الحسناكم. –الفاصمة القرآنية  -ّٓ
محمد بف عمى بف محمد  –فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالركاية مف عمـ التفسير  -ْٓ

 –رحمف عميرة حققو كخرج أحاديثو: الدكتكر عبد ال –ق َُِٓتكفى بصنعاء  –الشككاني 
 ج.ـ.ع المنصكرة. –ـ. دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع ََِٓق/ُِْٔ –الطبعة الثالثة 

 ـ.َُٖٗق/ََُْالطبعة الثانية  –مؤسسة الرسالة  –نعيـ الحمصي  –فكرة إعجاز القرآف  -ٓٓ
 الشيخ عبد الفتاح القاضي. –فكاصؿ القرآف  -ٔٓ
 عبد الحميد كشؾ. –في رحاب التفسير  -ٕٓ
العبلمة جاد اهلل     –ف حقائؽ غكامض التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التتكيؿ الكشاؼ ع -ٖٓ

 –بيركت  -دار الكتاب الدكلي  -ق ّٖٓتكفي  -أبك القاسـ محمد بف عمر الزمخشرم 
 ق.َُْٕ



 

-َُٕ- 

 

دار صادر  –ق ُُٕ –محمد بف مكـر بف منظكر اإلفريقي المصرم  –لساف العرب  -ٗٓ
 بيركت.

الطبعة  -دمشؽ  –دار القمـ  -الدكتكر مصطفى مسمـ  –ي مباحث في التفسير المكضكع -َٔ
 ـ.ُٖٗٗق/َُُْ –األكلى 

الطبعة الرابعة كالعشركف  –دار العالـ لممبلييف  –صحبي الصالح  –مباحث في عمكـ القرآف  -ُٔ
 ـ.َََِ –

 –الطبعة الثالثة  -مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع  –مناع القطاف  –مباحث في عمكـ القرآف  -ِٔ
 ـ.َََِ-قُُِْ

الطبعة  –القدس  –مطبعة الرسالة المقدسية  –نائمة ىاشـ صبرم  –المبصر لنكر القرآف  -ّٔ
 ـ.ََُِىػ/ُِِْ –األكلى 

مؤسسة  -ىػ َٕٖت  –الحافظ نكر الديف عمي بف أبي بكر الييثمي  –مجمع الزكائد  -ْٔ
 ـ.ُٖٔٗىػ /َُْٔ –بيركت  –المعارؼ 

قاضي محمد بف عبد الحؽ بف غالب بف عقبة ال –المحرر الكحيد في تفسير الكتاب العزيز  -ٓٔ
دار  –ق ْٔٓ-تحقيؽ كتعميؽ: عبد اهلل األنصارم السيد عبد العاؿ إبراىيـ  –األندلسي 

 القاىرة. –الطبعة الثانية  –الفكر العربي 
 –دار الحديث  –الشيخ اإلماـ محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازم  –مختار الصحاح  -ٔٔ

 القاىرة.
 الطبعة األكلى. –بيركت  –دار المعرفة  –الحاكـ النيسابكرم  –عمى الصحيحيف المستدرؾ  -ٕٔ
إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي  –مصاعد النظر في االشراؼ عمى مقاصد السكر  -ٖٔ

 –الطبعة األكلى  –الرياض  –مكتبة المعارؼ  -ىػ ٖٖٓت  –ابف أبي بكر البقاعي 
 ـ.ُٕٖٗىػ/َُْٖ

محبي السنة، أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف  –البغكم  –ير القرآف معالـ التنزيؿ في تفس -ٗٔ
دار احياء  –تحقيؽ: عبد الرازؽ الميدم  –ق َُٓتكفي  -محمد بف الفراء البغكم الشافعي 

 ق.َُِْ –الطبعة األكلى  –بيركت  –التراث العربي 
-الطبعة الثانية  –سعد الديف سيد سابؽ دار المعارؼ  –المعجزة كاالعجاز في القرآف الكريـ  -َٕ

 ـ.ُّٗٗ
إبراىيـ مصطفى، أحمد الزياف، حامد عبد القادر، محمد النجار، تحقيؽ:  –المعجـ الكسيط  -ُٕ

 دار الدعكة. –مجمع المغة العربية 
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 -قّٓٗالمتكفي سنة –أبك الحسيف  –أحمد بف فارس الغزكيني  –معجـ مقاييس المغة  -ِٕ
طبعة  -بيركت  –ر الفكر دا –عبد السبلـ محمد ىاركف بف زكريا  –تحقيؽ 

 ـ.ُٕٗٗق/ُّٗٗ
عبد الرحمف يكسؼ الجمؿ  –المغني في عمـ التجكيد الكتاب األكؿ بركاية حفص عف عاصـ  -ّٕ

 ـ.ُٕٗٗق/ُُْٖ -الطبعة األكلى 
أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف  -المشتير بالتفسير الكبير  -مفاتح الغيب  -ْٕ

دار  -ق َٔٔتكفي  -خطيب الرم  –يف الرازم الحسيف التيمي الرازم الممقب بفخر الد
 ـ.َََِ –الكتب العممية بيركت، الطبعة األكلى 

تحقيؽ: محمد  –ق َِٓتكفي  –أبك القاسـ الحسيف بف محمد  –المفردات في غريب القرآف  -ٕٓ
 دار المعرفة. –سيد كيبلني 

 مصطفى المنصكر. –المقتطؼ مف عيكف التفاسير  -ٕٔ
دار  –تحقيؽ أحمد بف عمى  –محمد عبد العظيـ الزرقاني  –آف مناىؿ العرفاف في عمـك القر  -ٕٕ

 ـ.ََُِق/ُِِْ –الحديث القاىرة 
مكتبة مشكاة  –عمى بف الحسف الينائي األزدم المشيكر بكراع النمؿ  -المنجد في المغة  -ٖٕ

 اإلسبلمية.
ة     الدكتكرة عائش -النبت العظيـ نظرات جديدة في القرآف الكريـ كمسائؿ نافع بف األزرؽ  -ٕٗ

 ـ.ُُٕٗ -مصر  –دار المعارؼ  –بنت الشاطئ  –عبد الرحمف 
االماـ برىاف الديف أبك الحسف إبراىيـ بف عمر  –نظـ الدكر في تناسب اآليات كالسكر  -َٖ

 ـ.ََِِق/ُِْْ -الطبعة الثالثة  –بيركت  –دار الكتب العربية  –البقاعي 
 بيركت. –المكتبة العممية  –جبلؿ الديف السيكطي  –نظـ العقباف في أعياف األعياف  -ُٖ
 د.سامي عطا حسف . –المناسبات بيف االيات كالسكر  -ِٖ
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 خامسًا: فيرس الموضوعات
 الصفحة الموضوع

 أ اإلىداء

 ب شكر كتقدير

 ج المقدمة

 د أىمية المكضكع

 د أسباب اختيار المكضكع

 ىػ أىداؼ الدراسة كغايتيا

 ىػ الدراسات السابقة

 ك منيج الباحث

 ز خطة البحث

 التمييد

 عمم المناسبات وعالقتو بالفواصل القرآنية

ُ 

 ِ المبحث األول: عمم المناسبات في القرآن الكريم

 ِ المطمب األكؿ: عمـ المناسبات في االصطبلح 

 ّ المطمب الثاني: أىمية عمـ المناسبات كفائدتو

 ْ المطمب الثالث: آراء العمماء في عمـ المناسبات

 ٔ ب الرابع: أنكاع المناسبات في القرآفالمطم

 ٕ المطمب الخامس: أىـ المؤلفات في عمـ المناسبات

 ٗ المبحث الثاني: عمم الفواصل في القرآن الكريم

 َُ المطمب األكؿ: تعريؼ الفاصمة في المغة كاالصطبلح

 ُُ المطمب الثاني: طرؽ معرفة الفكاصؿ القرآنية كفكائدىا



 

-ُّٕ- 

 

 ُِ نكاع الفكاصؿ في القرآف الكريـالمطمب الثالث: أ

 ُْ المطمب الرابع: اإلعجاز البياني في الفاصمة

 ُٓ المطمب الخامس: آراء العمماء في الفكاصؿ القرآنية

 الفصل األول
 الجانب النظري لسورة الكيف ومناسبة فواصميا مع آياتيا

ُٕ 

 ُٖ المبحث األول: الجانب النظري لسورة الكيف "بين يدي السورة"

 ُٗ المطمب األكؿ: اسـ السكرة كعدد آياتيا

 َِ المطمب الثاني: محكر السكرة كمقاصدىا

 ِّ المطمب الثالث: فضؿ السكرة كشرفيا

 ِْ المطمب الرابع: سبب نزكؿ السكرة

 ِٓ المطمب الخامس: زمف نزكؿ السكرة كالجك العاـ لنزكليا

 ِٔ المطمب السادس: أنكاع المناسبات في السكرة

 ُّ المبحث الثاني: الجانب التطبيقي لسورة الكيف

 ِّ  المقطع األكؿ: ميمة النبي 

 ّٖ المقطع الثاني: قصة أصحاب الكيؼ

 ْٖ  المقطع الثالث: دعكة النبي 

 ِٓ المقطع الرابع: قصة صاحب الجنتيف

 ٖٓ المقطع الخامس: الحياة الدنيا كاآلخرة

 ِٔ منيفالمقطع السادس: عداكة إبميس لمؤ 

 ٕٔ المقطع السابع: قصة مكسى كالخضر عمييما السبلـ

 ٕٔ المقطع الثامف: قصة ذم القرنيف

 ِٖ المقطع التاسع: الجنة كالنار
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 الفصل الثاني
 التفسير الموضوعي لسورة الكيف

ٖٔ 

 ٕٖ المبحث األول: قصة أصحاب الكيف

 ٖٖ المطمب األكؿ: التفسير اإلجمالي لقصة أصحاب الكيؼ

 ٔٗ المطمب الثاني: المناسبة بيف قصة أصحاب الكيؼ كمحكر السكرة

 ٕٗ المطمب الثالث: اليدايات الربانية المستنبطة مف قصة أصحاب الكيؼ

 ََُ المبحث الثاني: قصة صاحب الجنتين

 َُُ المطمب األكؿ: التفسير اإلجمالي لقصة صاحب الجنتيف

 َُْ الجنتيف كمحكر السكرةالمطمب الثاني: المناسبة بيف قصة صاحب 

 َُْ المطمب الثالث: اليدايات الربانية المستنبطة مف قصة صاحب الجنتيف

 َُٔ المبحث الثالث: قصة موسى مع الخضر عمييما السالم

 َُٕ المطمب األكؿ: التفسير اإلجمالي لقصة مكسى مع الخضر عمييما السبلـ

 َُُ ضر عمييما السبلـ مع محكر السكرةالمطمب الثاني: المناسبة بيف قصة مكسى كالخ

 ُُُ المطمب الثالث: اليدايات الربانية المستنبطة مف قصة مكسى كالخضر

 ُُّ المبحث الرابع: قصة ذي القرنين

 ُُْ المطمب األكؿ: التفسير اإلجمالي لقصة ذم القرنيف

 ُُٔ المطمب الثاني: المناسبة بيف قصة ذم القرنيف مع محكر السكرة

 ُُٕ مطمب الثالث: اليدايات الربانية المستنبطة مف قصة ذم القرنيفال

 الفصل الثاني
 اإلعجاز البياني وعالقتو بالفواصل القرآنية

ُُٗ 

 َُِ المبحث األول: تعريف اإلعجاز البياني وأىميتو واآلراء فيو

 ُُِ المطمب األكؿ: تعريؼ اإلعجاز البياني في المغة كاالصطبلح
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 ُِِ ني: أىمية اإلعجاز البيانيالمطمب الثا

 ُِّ المطمب الثالث: أقكاؿ العمماء في اإلعجاز البياني

 ُِٕ المبحث الثاني: دعكل الترادؼ في القرآف الكريـ

 َُّ المبحث الثالث: رسالة الحرف في القرآن الكريم

 ُّْ المبحث الرابع: الرسم القرآني وعالقتو باإلعجاز البياني لمفاصمة القرآنية

 ُّٕ المبحث الخامس: الظواىر البالغية في النص القرآني

 ُّٖ المطمب األكؿ: التقديـ كالتتخير كعبلقتو بالفاصمة

 َُْ المطمب الثاني: الذكر كالحذؼ كعبلقتو بالفاصمة

 ُُْ المطمب الثالث: االستفياـ كعبلقتو بالفاصمة

 ُّْ المطمب الرابع: التككيد كعبلقتو بالفاصمة

 ُْٓ ب الخامس: النفي كعبلقتو بالفاصمةالمطم

 ُْٕ الخاتمة

 ُْٕ النتائج 

 ُْٖ التوصيات

 ُْٗ الفيارس

 َُٓ أكالن: فيرس اآليات القرآنية

 ُٓٔ ثانيان: فيرس األحاديث النبكية

 ُٔٔ ثالثان: فيرس األعبلـ

 ُٕٔ رابعان: فيرس المصادر كالمراجع

 ُّٕ خامسان: فيرس المكضكعات

 ُٕٕ رسالة بالمغة العربيةممخص ال

 ُٖٕ ممخص الرسالة بالمغة اإلنجميزية
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 ممخص الرسالة

 )المناسبة بين الفاصمة القرآنية وآياتيا( 
 "دراسة تطبيقية وموضوعية لسورة الكيف"

 كتتككف الرسالة مف: مقدمة، كتمييد، كثبلثة فصكؿ، كخاتمة كالتالي: 
باب اختياره، كأىداؼ الدراسة كالغاية كتشتمؿ عمى أىمية المكضكع، كأس المقدمة:

 منيا، كالدراسات السابقة، كمنيج البحث.
كيتناكؿ عمـ المناسبات كعبلقتو بالفاصمة القرآنية مف حيث األىمية، كآراء  التمييد:

العمماء فيو، كأنكاع المناسبات في القرآف الكريـ، كأىـ المؤلفات، ثـ عمـ الفكاصؿ في 
الفاصمة القرآنية، كمبينان طرؽ معرفة الفكاصؿ القرآنية كفكائدىا، القرآف الكريـ، كتعريؼ 

 كأنكاعيا، ثـ اإلعجاز البياني في الفاصمة القرآنية، كآراء العمماء فييا.
تناكؿ الجانب النظرم لسكرة الكيؼ، كذلؾ بذكر السكرة كعدد آياتيا،  الفصل األول:

كزمف نزكليا، كأنكاع  كمحكر السكرة كمقاصدىا، كفصؿ السكرة كشرفيا، كسبب
 المناسبات في السكرة، كمناسبة فكاصؿ سكرة الكيؼ مع آياتيا.

تناكؿ الحديث عف القصص التي كردت في سكرة الكيؼ كىي: قصة  الفصل الثاني:
أصحاب الكيؼ، كقصة صاحب الجنتيف، كقصة مكسى كالخضر عمييما السبلـ، 

السكرة، كاليدايات الربانية  كقصة ذم القرنيف، مبينان مناسبة كؿ قصة مع محكر
 المستنبطة مف كؿ قصة.

تناكؿ الحديث عف اإلعجاز البياني كعبلقتو بالفاصمة القرآنية مف حيث  الفصل الثالث:
األىمية، كأقكاؿ العمماء في اإلعجاز البياني، كقضية الترادؼ في القرآف الكريـ، 

باإلعجاز البياني، ككذلؾ كالحرؼ في القرآف الكريـ، كعمى الرسـ القرآني كعبلقتو 
الظكاىر الببلغية في النص القرآني )التقديـ كالتتخير( الذكر كالحذؼ، كاالستفياـ، 

 كالتككيد كالنفي.
 كتشمؿ عمى أىـ النتائج كالتكصيات. الخاتمة:
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ABSTRACT 

(Appropriate between Quranic interval and verses) 

"An Empirical Study and objective Cave" 

The message consists of: Introduction, smoothing, and three chapters, 

and a conclusion as follows: 

Introduction: and include the importance of the subject, and the reasons 

for his choice, and objectives and purpose of the study, and previous 

studies, and research methodology. 

Boot: deals with science events and its relationship comma Quranic terms 

of importance, the views of the scholars, and the kinds of events in the 

Koran, and the most important literature, and science commas in the 

Koran, and the definition of interval Qur'an, and indicating ways to know 

spacers Quranic and benefits, types, and then miracles chart in the 

interval Koran, and the views of the scientists. 

Chapter I: eat the theoretical side of the cave, and by mentioning Sura 

number of verses, and the axis of the Sura and purposes, the separation 

of Sura and honor, and the cause and time of descent, and the kinds of 

events in Sura, suitable Cave breaks with verses. 

Chapter II: Eating talking about stories that appeared in Cave: the story of 

the owners of the cave, and the story of his Janatain, and the story of 

Moses and vegetables peace be upon them, and the story of centuries, 

indicating suitable every story with the axis of the sura, and Gaat divine 

derived from each story. 

Chapter III: eat talk about miracles chart and its relationship comma 

Quranic terms of importance, and scholars in Miracles chart, and the 

issue of synonymy in the Koran, and the character in the Koran, and on 

the drawing Quran and its relationship miracle chart, as well as 

phenomena rhetoric in the text of the Quran (submission delays) male 

deletions, and question mark, and the assertion and exile. 

Conclusion: This includes the most important findings and 

recommendations. 

 


