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  )	�: يونس(
كما #ب ر  وير�، ا� لك امد ح� تر�، ولك  اكث�ً  اهللا �دً  امد

امد إذا رضيت، ولك امد بعد الرضا، والصالة والسالم - أفضل ا)رسل%، 
  : أما بعد.. .G وصحبه أCع%آو-  �ا)بعوث ر�ة للعا)%، حبيبنا وشفيعنا :مد 

ا ستتحقق U يوم من أنه لم أظن.. فكرة Qنت تراودN.. أمنية.. فهذا العمل حلم
وهاc بفضل اهللا وعونه تصبح حقيقة، .. لكن إرادة اهللا وتقديره فوق [ \ء.. األيام

  ..وترى اeور

* * * * * * *   
  .فكرة بدأت بتجميع مناسبات اآليات ا)نثورة U كتب اhفاس�

باستخراجها من ثالثة كتب، ثم نمت وترعرعت برmية الر�ن ح�  تبدأ
  .أصبحت من عrة كتب بفضل من اهللا ومّنة

لنستفيد منها U مدرستنا دار  ؛وwنت الفكرة تهدف uمع ا)ناسبات U ملزمة
 وذلك لعل� من واقع خ�� معلمة حافظات ما ؛ا{دى hحفيظ القرآن الكريم zدة

rحفيظ خاصة،  يقارب �سة عhدور ا U اجة الشديدة {ذه ا)ناسباتmما با
  . وألهل القرآن mمة

انتاب� اماس ؛ والكتابة، ورأيت ما أنعم اهللا به من ثمرة مهمة باuمع)ا بدأت و
ا هادً واجت افازددت بهذا نشاطً  نفعه ل� أهل القرآن؛ إلخراج هذا العمل U كتاب يعمّ 

Qن من  ، وما �فهو توفيق :ض من اهللا  ،فما Qن من صواب، U ا�حث والكتابة
  .توفي� إال باهللا وما، �لو من ذلك ال فجهد البr ،نقص وسهو
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   :و� ا�تام

ال أن� أن أتوجه بالشكر اuزيل ألخوات وطا�ات فُضليات كن خ� مع% � 
  .U إتمام هذا العمل، فال يشكر اهللا من ال يشكر اeاس �بعد عون اهللا 

أخص منهن من Qنت {ن يد U الكتابة واhنسيق بكل حب و�خالص وجهد 
  .mئشة صديقو رباب الrج ، :كب� الطا�تان العزيزتان

  .ذكرى بن شملةو صباح الrيف،: والشكر موصول لألخت% العزيزت%
فيهن، وتقبل منهن صالح أعما{ن، وجزاهن ع� والعديدات غ�هن، بارك اهللا 

  .خ� اuزاء
َمة ضعيفة فق�ة لن �لو من السهو واeقص، أرجو من اهللا أن اuهد هذا و

َ
جهد أ

ينفع به و»عله مبارw، وª أمل U اهللا الودود اللطيف، القريب ا)جيب، اميد ا)جيد 
ية ومبتهلة إ¬ اهللا العزيز اكيم أن راج، ويبارك فيه أن يتقبل هذا العمل وينفع به،

̄ان حسنا® يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أ اهللا بقلب سليم   ..أجده U م
  ..اوزدنا علمً .. وانفعنا بما علمتنا .. ا� علمنا ما ينفعنا 

  .. بريديبها - ل� من G إضافة يفيدN  شاكرة ومقدرة
  ..رسول اهللاوامد± والصالة والسالم - 

* * * * * * *   
  بتسام عمر عبود العموديا

  جدة/ ا)ملكة العربية السعودية 
com.gmail@١٤٣٤٦٩ebtesam  
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  ا)نهج ا)تبع U ا�حث عن ا)ناسبات

́د  :أوًال  اهتممت با�حث عن ا)ناسبات الغ� مت¶فة، الµ يسهل استحضارها عند 
  .ربط اآليات و�تقان :فوظهم- اآليات خاصة فظة القرآن؛ ح� تعينهم 

يات سابقة بعدة أسطر تزيد عن آية وب% استبعدت ا)ناسبات الµ تربط ب% اآل :ثانيًا
  .الصفحة

عض ا)ناسبات بعبارات أسهل؛ ليسهل فهمها ل� اجتهدت أن أعيد صياغة ب :ثا¹ًا
  .قارئ، وقيدت ذلك U موضعه

 .حرصت أن أعزو [ مناسبة لقائلها ح� و�ن Qن أك« من واحد :رابًعا
استخرجتها من  -ال يتجاوز عr مناسبات-هناك عدد :دود من ا)ناسبات  :خامًسا

  .أورا¿ القديمة، ولألسف لم تكن معزوة لقائلها
 .واهللا أعلم اية، وال أرى ذلك صوابً آلم يكن هدU أن أستخرج مناسبة ل�  :سادًسا
لقناعµ أن القصة تÂابط بأحداثها، وال Àتاج  ؛لم أقيد مناسبات للقصص :سابًعا

فإن السورة Äما قÅت Äما Qنت موضوmتها  ؛ا)فصل حزب)ناسبات تربطها، وÃذلك 
 .ا أوضحأقل، وwن اتصال آياتها ببعضه

رتبت ا)ناسبات حسب ترتيب السور U القرآن الكريم، ورتبت اآلي Çسب  :ثامنًا
 .ليسهل الرجوع إÈها ؛ترتيبها U السورة

كتبت مقدمة عن علم ا)ناسبات؛ ح� تتم الفائدة )ن لم يطلع سابًقا - هذا  :تاسًعا
  .العلم القـيËـم ا)هم

  : ا)ناسبات ب% السور، وب% السورة وخاتمتها، استخرجتها من الكتب اآلتية :Ìًmا
، وزارة )ه 	ÎÏت (أ�د بن إبراهيم الغرناÍ : ال�هان U تناسب سور القرآن  - أ

 .هÑÒÑÏا)غرب  -األوقاف والشؤون اإلسالمية
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́ار ترتيب سور القرآن  - ب  ، ا)كتبة العÅية)ه ÔÑÑت (جالل اÓين السيوÍ : أ
ÑÒÕÑه. 

، )ه ÔÑÑت (جالل اÓين السيوÍ : مراصد ا)طالع U تناسب ا)قاطع وا)طالع  - ت
 .هÑÒ×Øالطبعة األوÖ / دار ا)نهاج

الطبعة األوÖ /مصطÚ مسلم وآخرين، جامعة الشارقة. د.أ: اhفس� ا)وضوÙ  - ث
ÑÒÕÑه. 

لزحيÛ حفظه وهبة بن مصطÚ ا. د: اhفس� ا)ن� U العقيدة والrيعة وا)نهج  -  ج
 .ه	ÑÒÑالطبعة ا¹انية / اهللا، دار الفكر العر 

rادي عبفضل وتوفيق من  -Cعت ا)ناسبات ب% اآليات من عrة كتب تفاس� :ا
 :وc -�اهللا 

Ñ- يلÜhي : الكشاف عن حقائق غوامض اrÝت (:مود بن عمرو بن :مد الز
�Õ	 الطبعة ا¹ا¹ة / ، دار الكتاب العر )هÑÒÏÎه. 

اإلمام فخر اÓين أبو عبد اهللا :مد بن عمر بن : اhفس� الكب�= مفاتيح الغيب  -×
، دار إحياء الÂاث )ه ØÏØت (اسن بن اس% اhي� الرازي، ا)لقب ßطيب الري 

 .هÑÒ×Ïالطبعة ا¹ا¹ة / العر 
Õ- القرآن العظيم :Óي اÅمش� أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كث� القر\ ا�
 .هÑÒÑÔالطبعة األوÖ / ، دار الكتب العلمية)ه ÎÎÒت (
Ò - تناسب اآليات والسور U ررÓسن إبراهيم بن : نظم ااإلمام برهان اÓين أà ا

 Ùت (عمر بن ا�قا		ه �(áدار الكتاب اإلسال ،. 
ت (اإلمام :مد بن â بن :مد بن عبد اهللا الشوNw اÈم� : فتح القدير -�

Ñ×�Ïدار ابن كث�)ه ، / Öالطبعة األوÑÒÑÒه . 
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Ø- Nتفس� القرآن العظيم والسبع ا)ثا U Nين :مود بن عبد : روح ا)عاÓشهاب ا
 ãسي� األلو .ه�ÑÒÑالطبعة األوÖ / ، دار الكتب العلمية)ه Ñ×ÎÎت ( اهللا ا

Î-  م ا)نانä تفس� U بن  –تيس� الكريم الر�ن åعبد اهللا عبد الر�ن بن نا
 .هÑÒ×Ïالطبعة األوÖ /مؤسسة الرسالة). هÑÕÎØت (السعدي 

:مد الطاهر بن :مد بن :مد الطاهر بن mشور اhونæ : اhحرير واhنوير -	
 .مÒ	ÑÔ، اÓار اhونسية للنr )ه ÑÕÔÕت (
Ô - ت سور القرآن الكريمmميد :مود طهماز : موضو ).هÑÒÕÑت (عبد ا

ÑÏ- ا U فس� ا)ن�hيعة وا)نهجاrحفظه . د: لعقيدة وال Ûالزحي Úوهبة بن مصط
 .ه	ÑÒÑالطبعة ا¹انية / اهللا، دار الفكر العر 

 

* * * * * * *   
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  مقدمة U علم ا)ناسبات

  :تعريف علم ا)ناسبات : أوًال 
ومرجعها U اآليات وéوها إ¬ معè رابط بينها، mم أو . "ا)قاربة وا)شاÄة: لغةً 

Qلسبب وا)سبب،  :عقÛ أو حæ، وغ� ذلك من أنواع العالقات أو اhالزم خاص،
  )Ñ(".والعلة وا)علول، واeظ�ين والضدين، وéوه

 :c الرابطة ب% شيئ% بأي وجه من الوجوه، و� كتاب اهللا تع�": اصطالحً ا
[ آية بما قبلها رتباط U وجه اال :رتباط السورة بما قبلها وما بعدها، و� اآليات تع�ا

  )×(."بعدها وما
  :أهمية علم ا)ناسبات: اثانيً 

Ñ-  "السورة الواحدة من علم ا)ناسبات ب% سور القرآن الكريم أو ب% اآل U يات
العلوم اÓقيقة الµ #تاج إ¬ فهم دقيق )قاصد القرآن الكريم، وتذوق eظم القرآن 

ما يأ® إ¬ ذهن ا)فì - شاÄة  Ãثً�اوبيانه ا)عجز، و�¬ معايشة جو اÜhيل، و
إÌاقات فكرية أو روحية، وقد اعت� بعض ا)فìين أن نسبة هذا العلم من علم 

 .اhفس� مثل نسبة علم ا�يان من علم اeحو
رتباط فيقوى بذلك اال ؛بعناق بعضا هو علم »عل أجزاء الíم بعضها آخذً   -×

 .كم ا)تالئم األجزاءويص� اhأÈف حاG حال ا�ناء ا)ح
Õ-  قيق  ؛علم تعرف منه تعليل ترتيب أجزاء القرآن، وهو ´ ا�الغةÀ ¬ألدائه إ

 .مطابقة ا)قال )ا اقتضاه اال

                                                             

)Ñ( Íعلوم القرآن للسيو U اإلتقان )Õ /ÕÎÑ.(  
 ).	�(مباحث U اhفس� ا)وضوÙ لتكتور مصطÚ مسلم  )×(
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Ò -  ررÓتفس�ه نظم ا U Ùالقلب، " :يقول اإلمام ا�قا U وبهذا العلم يرسخ اإليمان
نظم [ Cلة : اوذلك أنه يكشف أن لإلعجاز طريق%، أحدهم ؛ويتمكن من اللب

)Ñ(."نظمها مع أختها باeظر إ¬ الÂتيب: وا¹اN.. - حيا{ا Çسب الÃÂيب
 

ا)ناسبة علم حسن لكن يشÂط U ": قال الشيخ عز اÓين بن عبد السالم  -�
رتباط الíم أن يقع U أمر متحد مرتبط أوG بآخره، فإن وقع ألسباب Ýتلفة احسن 

رتباط، ومن ربط ذلك فهو مت¶ف بما ال يقدر عليه إال بربط رÃيك يصان الم يقع فيه 
U  ،إن القرآن نزل U نيف وعrين سنةف ؛عن أحسنه مثله حسن اديث؛ فضًال عن 

)×( ."أحòم Ýتلفة، Ìعت ألسباب Ýتلفة، وما Qن كذلك ال يتأ ربط بعضه ببعض
 

  :ظهوره وأهم ا)ؤلفات فيه : اثا¹ً 
Ñ-   يسابوري ا)تو: أظهر علم ا)ناسباتأول منeهو اإلمام أبو بكر اó  سنةÕ×Òه، 

óا)تو ôذلك أبو بكر العر  ا)الÃسنة  و�ÒÕõ. 
 يات اإلمام فخر اÓين الرازي ا)توóومن ا)ك«ين U إيراد ا)ناسبات ب% اآل  -×
U  ةالقرآن مودع أك« لطائف" :فس�ه ا)سö بمفاتيح الغيب، وقال فيهتØÏØ õ Uسنة 

)Õ(."الÂتيبات والروابط
 

Õ-   صنيف األستاذ أبو جعفر بن الزب� األأوقدhفرده باóا)تو æسنة  ندل	ÏÎ  Uõ
 .ال�هان U مناسبة ترتيب سور القرآن : كتابه
Ò -  óا)تو ÷Ãسنة  وقد نص الزرÎÔÒ علوم القرآن فصًال U كتابه ال�هان Uõ 

يات، Àدث فيه عن أهمية هذا العلم وøب أمثلة - بمعرفة ا)ناسبات ب% اآل اخاًص 
 .ا)ناسبات ب% السور، وب% ا)ناسبات U السورة الواحدة 

                                                             

)Ñ(  (ا)رجع السابق�	-�Ô( 
  ).Õ /ÕÎÏ( اإلتقان U علوم القرآن  )×(
)Õ(  مفاتيح الغيب)ÑÏ/ÑÑÏ.( 
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نظم اÓرر U تناسب اآليات والسور : ومن أوسع ا)راجع U هذا العلم كتاب  -�
óا)تو Ùين ا�قاÓسنة  ل�هان ا		ه �. 

Ø-  وألّف اإلمام السيóا)تو Íسنة  وÔÑÑ ًكتابõ سماها خاًص ا : U ررÓتناسق ا
 .تناسب السور 

Î-   علم ا)ناسبات الشيخ عبدا± :مد U ين كتبواùين اåومن العلماء ا)عا
جواهر ا�يان U تناسب سور القرآن، كما Àدث : سماه االصديق الغماري، كتب كتابً 

)Ñ(.الشيخ :مد بن عبدا± دراز U كتابه اeبأ العظيم عن ا)ناسبات
 

فيما اطلعت -بأن أك« كتب اhفاس� الµ اعتنت بشأن ا)ناسبات  :وأنوه لفائدة  -	
Ãتاب السعدي، و تفس� ابن mشور،تفس� الرازي،  تفس�: c أربعة كتب -عليه

 .طهمازموضوmت سورة القرآن ل
  :أنواع ا)ناسبات : رابًعا

Ñ ( مناسبة بداية السورة مع خاتمتها. 
 .مناسبة خاتمة السورة ببداية السورة الµ تليها ) ×
Õ ( تليها µمناسبة مضمون السورة )ضمون السورة ال. 
Ò (  سم السورة )ضمونهاامناسبة. 
 .آيات السورة الواحدة �عضهاو مناسبة مقاطع ) �
Ø ( روف ا)قطعة )ا داخلهااسبة منا .فتتاح السورة با

) ق(فإن أك« Äماتها وحروفها ûاثل {ا، كسورة  ،Çرف منها بدأتفإن [ سورة "
) يونس(تكررت فيها أك« من عÄ rمات فيها حرف القاف، وقد تكرر U سورة 

- خصومات ) ص(أو أك«، واشتملت سورة  نمن ال¶م الواقع فيها حرف الراء مائتا
خصومة اe  مع الكفار، ا�صم% عند داوود عليه الصالة والسالم، üاصم : متعددة

                                                             

)Ñ( ينظر : Ùوضو(فس� اhا U مباحث )ØØ -ØÎ.(  
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أهل اeار، üاصم ا)أل األ-، üاصم إبليس U شأن آدم و� شأن إغواء ذريته، و� 
و)ا فيها من  )ا فيها من Ìح القصص، ؛)آلم(زيد فيها الصاد - ) األعراف(سورة 

  )Ñ(.) "فال يكن U صدرك حرج(ذكر 
  : ولÂتيب وضع السور U ا)صحف أسباب تب% أنه صادر عن عليم حكيم"

كأن تكون Çسب اروف ا)فتتحة بها السورة، كتتابع سور اواميم، وÃذلك   - أ
)×( ."الطواسيم، وÃذلك الراءات 

 

́اء والسور األربعة الµ أو تكون Çسب ترتيب نزو{ا من السماء كسورة   - ب اإل
تليها، وÃذلك U يونس وهود ويوسف فإنها نزلت بهذا الÂتيب من اللوح ا)حفوظ، 

)Õ(.وقيل كذلك U اواميم أنها نزلت Cلة واحدة وغ�هم من السور
 

  

* * * * * * *   
    

                                                             

)Ñ( U علوم ال�هان  ÷Ãالقرآن للزر)Ñ /×ØÏ(.  
  ).Ñ	Õ /Õ(ا)رجع السابق  )×(
)Õ( أ: نقال عن كتاب ،Ùفس� ا)وضوhا U مسلم.مباحث Úد مصط.  
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 ا)ختارات من ا)ناسبات

 ب% السور واآليات
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�  

  :مناسبة بداية سورة ا�قرة �اتمة سورة الفاÀة :أوال

Ñ ( ةÀسورة الفا U ا قال(: � $ tΡÏ‰÷δ $# xÞ≡ u�Å_Ç9 $# tΛ É)tG ó¡ßϑ ø9 $# � Øسورة ا�قرة U قال ،: 

7Ï9≡sŒ� Ü=≈tGÅ6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “ W‰èδ zŠÉ) −F ßϑù= Ïj9 � × طلبوها µ؛ داللة - أن ا{داية ال

  )U c.)Ñ هذا الكتاب
، فصل )ا)ؤمنون، اÈهود، اeصارى()ا ذكر أصناف اeاس ا¹الثة U سورة الفاÀة  ) ×

)×(.اديث عنهم U أول سورة ا�قرة
 

  :مناسبة بداية سورة ا�قرة �اتمتها :ثانيا
Ñ ( بدأت بوصف اإليمان: � tÏ%©!$# uρ tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ !$ oÿÏ3 tΑÌ“Ρ é& y7ø‹ s9 Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρ é&  ÏΒ y7Î= ö7 s% 

Íο t�Åz Fψ $$Î/ uρ ö/ ãφ tβθ ãΖÏ%θãƒ � Òوختمت به ،: � <≅ä. z tΒ# u «! $$Î/  Ïµ ÏF s3Í× ‾≈n= tΒ uρ  Ïµ Î7 çF ä. uρ Ï& Î#ß™â‘uρ Ÿω 
ä− Ìh�x� çΡ š ÷ t/ 7‰ym r&  ÏiΒ  Ï& Î# ß™•‘ 4...� ×	ألو{ا من ذكر أوصاف ا)ؤمن% ثم فوافق آخرها  ؛�

)Õ(.اإلشارة إ¬ وصف الòفرين
 

)Ò(.بدأت باديث عن اإليمان zميع الرسل وCيع الكتب، وختمت به ) ×
 

  
  

                                                             

)Ñ(  مسلم وآخرون Úلتكتور مصط Ùوضو(فس� اhا)Ñ/ÕÎ.(  
)×(  Íأ´ار ترتيب سور القرآن للسيو)×Ò.(  
)Õ(  Í(مراصد ا)طالع للسيوÒÎ.(  
)Ò( فس� اhا Ùوضو()Ñ/Õ�.(  
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  :مناسبات اآليات :ثا¹ا
�-  � ¨β Î) šÏ% ©! $# (#ρã�x� x. í !#uθ y™ óΟ ÎγøŠ n=tæ öΝßγs? ö‘x‹Ρ r& u ÷Πr& öΝs9 öΝ èδö‘ É‹Ζè? Ÿω tβθãΖÏΒ÷σ ãƒ � ا�قرة:Ø. 

  )Ñ( .)ا ذكر صفات ا)ؤمن%، أتبعه هنا بذكر صفات الòفرين
وهذه mدة اهللا U سائر القرآن، إذا Àدث عن ا)ؤمن% أتبعه باديث عن الòفرين؛ 

  )×(. hتم ا)قارنة ب% اال%

!-  � z ÏΒuρ Ä¨$̈Ψ9$#  tΒ ãΑθà) tƒ $̈ΨtΒ#u «!$$Î/ ÏΘ öθu‹ø9$$Î/ uρ Ì�Åz Fψ$# $tΒuρ Νèδ tÏΨÏΒ ÷σßϑÎ/ � ا�قرة:	. 

ف حال الòفرين بآيت%، بأربع آيات، ثم عرþ  السورة)ا تقدم وصف ا)ؤمن% U صدر 
Ìع تعا¬ U بيان حال ا)نافق%، و)ا Qن أمرهم يشتبه - كث� من اeاس؛ توسع U ذكرهم 

  )U .)Õ ثمانية آيات بعدة صفات

"-  � #sŒÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% öΝ ßγs9 Ÿω (#ρß‰ Å¡ø�è? ’ Îû ÇÚö‘F{ $# (#þθ ä9$ s% $yϑ‾Ρ Î) ß øt wΥ šχθ ßsÎ= óÁ ãΒ � ا�قرة:ÑÑ .  

فب%þ أنهم إذا نهوا عن  ؛)ا أخ� تعا¬ عن بواطن ا)نافق%، أتبعه من الظاهر ما يدل عليه
  )Ò(. ادþعوا الصالح العام ،الفساد العام

#-  βÎ) uρ� öΝçFΖà2 ’Îû 5=÷ƒ u‘ $ £ϑ ÏiΒ $ uΖø9 ¨“ tΡ 4’n? tã $ tΡÏ‰ö7 tã (#θ è?ù' sù ;οu‘θÝ¡ Î/  ÏiΒ  Ï& Î#÷VÏiΒ (#θ ãã ÷Š$# uρ Νä. u!# y‰yγä© ÏiΒ 

ÈβρßŠ «!$# χ Î) öΝçFΖä. tÏ% Ï‰≈   .Õ×:ا�قرة � ¹|

إنزال ا)طر اùي به حياة األرض وغذاء لألجسام، ذكر بعده إنزال القرآن  �)ا ذكر  ) �
)�(. اùي به حياة القلوب وغذاء األرواح

 

                                                             

)Ñ(  ي الكشافrÝللز)Ñ/ÒØ( تيس� الكريم الر�ن للسعدي ،)ÒÑ .(  
وابن mشور ÏØ(  U×/ 	×(Qلرازي U مفاتيح الغيب : ذكر ذلك أك« من mلم من علماء اhفس� )×(

  ). بتÅف)(ÑÒ/ÕÑ(األلوU ã روح ا)عاN  )Ñ	�Ñ/(اhحرير واhنوير 
)Õ(  تفس� القرآن العظيم البن كث�)Ñ/	Î.(  
)Ò(  Ùرر للبقاÓنظم ا)Ñ/ÑÑÏ.(  
  ) .بتÅف ) (	Ñ/Ò(موضوmت سور القرآن لطهماز  )�(
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أنه سبحانه وتعا¬ )ا أقام اÓالئل القاهرة - إثبات الصانع وأبطل القول  اعلم ) !
  )Ñ(. بالrيك؛ أعقبه بما يدل - اeبوة

%-  Î� Åe³ o0uρ� š Ï%©!$# (#θãΨ tΒ# u (#θè=Ïϑ tãuρ ÏM≈ ysÎ=≈¢Á9$# ¨βr& öΝ çλm; ;M≈̈Ψy_ “ Ì�øgrB  ÏΒ $ yγÏFøt rB ã�≈yγ÷Ρ F{$# 

  .�×:ا�قرة �...
تعا¬ جزاء الòفرين سابًقا أعقبه هنا بذكر جزاء ا)ؤمن%، وهذه من mدته  ذكر)ا  ) �

)×(.ذكره الوعيد بعد الوعد واuنة بعدها اeار: سبحانه U سائر القرآن
 

)ا تكلم اهللا U اhوحيد واeبوة، أتبعه بذكر ا)عاد وبيان عقاب الòفر وثواب  ) !
  )Õ(. ا)ؤمن

&-  y#ø‹ x.� šχρ ã�à� õ3s? «! $$ Î/ öΝ çGΨà2uρ $ Y?≡ uθøΒ r& öΝ à6≈uŠ ôm r'sù ( §Ν èO öΝ ä3çG‹ Ïϑ ãƒ §Ν èO öΝ ä3‹ Í‹ øtä† §ΝèO 

ÏµøŠ s9 Î) šχθãè y_ ö�è? � ا�قرة:×	.  

اعلم أنه سبحانه وتعا¬ )ا ذكر سابًقا دالئل اhوحيد واeبوة وا)عاد، Ìع من 
  :هذه اآلية Ì Uح اeعم الµ عّمت Cيع ا)¶ف% وc أربعة

  .اإلحياء ا)ذكورة هنانعمة : أو{ا

uθ � :نعمة ا�لق: وثانيها èδ “ Ï%©! $# šY n= y{ Ν ä3s9 $ ¨Β ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# $ YèŠÏϑ y_ §ΝèO #“ uθtG ó™ $# 

’n< Î) Ï!$ yϑ ¡¡9 $# £ ßγ1§θ|¡ sù yì ö7 y™ ;N≡uθ≈yϑ y™ 4 uθèδ uρ Èe≅ä3Î/ >ó x« ×ΛÎ= tæ � ا�قرة:×Ô.  

                                                             

)Ñ( ãلأللو N(روح ا)عاÑ/ÑÔÒ( تفس� القرآن العظيم ،)Ñ/ÑÏÎ(فس� الكب�hللرازي  ، ا)×/ÕÒÎ ( واللفظ
 G.  
)×(  N(روح ا)عاÑ/×ÏÕ(تيس� الكريم الر�ن ،)ÒØ(تفس� القرآن العظيم ، )Ñ/ÑÑ×( الكشاف ،)Ñ/ÑÏÒ( فتح ،

 Nwالقدير للشو)Ñ/ØÒ (G واللفظ.  
)Õ(  فس� الكب�hا)×/Õ�.(  
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øŒ � :اهللا إياهكيفية خلق آدم واستخالفه U األرض وتعليم : وثا¹ها Î) uρ tΑ$s% š�•/ u‘ 

Ïπ s3Í× ‾≈n= yϑ ù= Ï9 ’ÎoΤ Î) ×≅Ïã% ỳ ’Îû ÇÚö‘F{ $# Zπ x�‹ Î= yz ( (#þθ ä9$ s% ã≅yèøg rB r& $ pκ� Ïù  tΒ ß‰Å¡ ø�ãƒ $pκ�Ïù à7Ï� ó¡ o„uρ 

u!$ tΒ Ïe$!$# ßøtwΥ uρ ßx Îm7 |¡ çΡ x8Ï‰ôϑ pt¿2 â Ï̈d‰s) çΡuρ y7s9 ( tΑ$ s% þ’ ÎoΤ Î) ãΝ n= ôãr& $ tΒ Ÿω tβθ ßϑ n= ÷è s? � ا�قرة:ÕÏ .  

Œ � :جود آلدم عليه السالمسأمر اهللا ا)الئكة بال: ورابعها  Î) uρ $ oΨù= è% Ïπ s3Í× ‾≈n= uΚ ù= Ï9 (#ρß‰àf ó™ $# 

tΠ yŠ Kψ (# ÿρß‰yf |¡ sù HωÎ) }§Š Î= ö/ Î) 4’n1r& u� y9õ3tF ó™$# uρ tβ% x.uρ z ÏΒ šÍ�Ï�≈s3ø9   )ÕÒ. )Ñ:ا�قرة � #$

'-  zΝ‾= tæ uρ� tΠ yŠ# u u!$ oÿôœF{ $# $ yγ ‾= ä. §Ν èO öΝåκ yÎz÷tä ’n? tã Ïπs3Í× ‾≈n= yϑ ø9 $# tΑ$ s) sù ’ÎΤθä↔ Î6 /Ρr& Ï!$ yϑ ó™ r'Î/ 

ÏIωàσ‾≈yδ β Î) öΝ çFΖä. tÏ% Ï‰≈|¹ � ا�قرة:ÕÑ.  

)ا Qن قول ا)الئكة عليهم السالم فيه إشارة إ¬ فضلهم - ا�ليفة اùي »عله 
{م من فضل آدم ما يعرفون به فضله، وÃمال  يب%Ë اهللا U األرض، أراد اهللا تعا¬ أن 

  )×(.حكمة اهللا وعلمه

(-  � tÏ% ©!$# uρ (#ρã�x� x. (#θç/ ¤‹x. uρ !$oΨ ÏF≈tƒ$ t↔ Î/ y7Í× ‾≈s9 'ρé& Ü=≈ptõ¾r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝ èδ $pκ�Ïù tβρà$ Î#≈yz � 

  .ÕÔ:ا�قرة
باألمن من العذاب، أعقبه بذكر من أعد G العذاب  ا{دى)ا وعد اهللا متبع 

  )Õ(. اÓائم

)-  � Ÿωuρ (#θÝ¡ Î6 ù= s? �Y ys ø9$# È≅ÏÜ≈t7 ø9 $$ Î/ (#θ ãΚçGõ3s? uρ ¨,ys ø9 $# öΝçFΡr&uρ tβθçΗ s> ÷ès? � ا�قرة:Ò×.  

                                                             

)Ñ(  السابق)×/ÕÎ�.(  
  ).	Ò(تيس� الكريم الر�ن )×(
)Õ(  فس� الكب�hا)Õ/ÒÎÕ.(  
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θ#) � :اعلم أن قوG سبحانه ãΖÏΒ# uuρ !$yϑ Î/ àMø9 t“Ρr& $]% Ïd‰|Á ãΒ $ yϑ Ïj9 öΝ ä3yè tΒ Ÿ...� ا�قرة:ÒÑ  أمر

Gأنفسهم، وقو U ك الكفر والضاللÂب: � Ÿωuρ (#θÝ¡ Î6 ù= s? �Y ys ø9 $# È≅ÏÜ≈t7 ø9 $$ Î/...� ا�قرة:Ò× 

  )Ñ(.أمر بÂك اإلغواء واإلضالل لغ�هم

�*-  � (#θ ßϑŠÏ% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# (#θè?#uuρ nο 4θ x.̈“9 $# (#θ ãèx. ö‘$# uρ yì tΒ t ÏèÏ.≡§�9   .ÒÕ:ا�قرة � #$

بعد دعوة القرآن {م لإليمان وÀذيره إياهم من الكفر وÃتمان اق، دmهم 
  )×(. أيًضا إ¬ االنقياد ألحòم اإلسالم وÌعه

��-  � (#θ ãΖŠ Ïè tF ó™$# uρ Î�ö9¢Á9 $$ Î/ Íο4θn= ¢Á9 $# uρ 4 $ pκ̈ΞÎ) uρ îο u�� Î7 s3s9 āωÎ) ’n? tã t Ïè Ï±≈sƒø:   .�Ò:ا�قرة � #$

)ا أمرهم اهللا بÂك الضالل وال�ام الrائع اùي يأمرون اeاس بها؛ وwن ذلك 
  )Õ(. شاقًا عليهم، أرشدهم هنا إ¬ ما يعينهم - ذلك

�!-  � øŒ Î) uρ Ν à6≈oΨøŠ ‾gwΥ ô ÏiΒ ÉΑ# u tβ öθtã ö�Ïù öΝ ä3tΡθ ãΒθÝ¡ o„ uþθß™ ÅU# x‹ yèø9 $# tβθ çt¿o2x‹ãƒ öΝ ä.u!$ oΨ ö/ r& 

tβθ ãŠós tF ó¡ tƒ uρ öΝä.u!$ |¡ ÎΣ 4 ’ Îûuρ Ν ä3Ï9≡ sŒ ÖIξt/ ÏiΒ öΝ ä3În/ §‘ ×ΛÏàtã � ا�قرة:ÒÔ.  

́ائيل إCاال كقوG تعا¬ ûÍ_t6≈tƒ Ÿ≅ƒ �:)ا ذكر اهللا سابًقا نِعمه - ب� إ Ïℜ u�ó�Î) 

(#ρã�ä.øŒ $# z ÉLyϑ ÷è ÏΡ û ÉL©9 $# àMôϑ yè÷Ρ r& ö/ ä3ø‹ n= tæ ’ÎoΤ r&uρ öΝ ä3çG ù= āÒ sù ’ n?tã tÏϑ n=≈yè ø9 بدأ من هنا  ،ÒÎ:ا�قرة � #$

  .يفصل هذه اeعم، فòنت هذه أو{ا

øŒ � :اثانيً  Î)uρ $ uΖø% t�sù ãΝä3 Î/ t� óst7ø9 $# öΝà6≈uΖ øŠ pgΥr'sù !$ oΨø% {�øî r& uρ tΑ#u tβöθtã ó�Ïù óΟçFΡr& uρ tβρá�ÝàΨs? � 

  .�Ï:ا�قرة

                                                             

)Ñ(  السابق)Õ/Ò	�.(  
  .واللفظ Ñ/ÎÑ ( G(، موضوmت سور القرآن )�	Õ/Ò(السابق  )×(
)Õ(  N(روح ا)عاÑ/×�Ï( ت سور القرآنmموضو ،)Ñ/ÎÕ ) (فÅبت.(  
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øŒ � :اثا¹ً  Î) uρ $ tΡ ô‰tã≡uρ #y›θãΒ zŠÏè t/ ö‘r& \' s#ø‹ s9 §Ν èO ãΝ è? õ‹sƒªB $# Ÿ≅ôf Ïèø9 $# . ÏΒ  ÍνÏ‰÷èt/ öΝ çFΡ r&uρ 

šχθßϑ Î=≈sß � ا�قرة:�Ñ.  

øŒ � :ارابعً  Î) uρ $ oΨ ÷�s?# u y›θãΒ |=≈tG Å3ø9 $# tβ$ s%ö�à� ø9 $# uρ öΝ ä3ª= yès9 tβρ ß‰tGöκ sE � ا�قرة:�Õ.  

$ � :اخامسً  oΨ ù= ‾= sßuρ ãΝ à6 ø‹n= tæ tΠ$ yϑtó ø9 $# $ uΖø9 t“Ρr&uρ ãΝ ä3ø‹ n= tæ £ yϑ ø9 $# 3“ uθù= ¡¡9 $# uρ ( (#θè= ä.  ÏΒ 

ÏM≈t6 ÍhŠ sÛ $ tΒ öΝ ä3≈oΨ ø% y— u‘ ( $ tΒ uρ $ tΡθßϑ n= sß  Å3≈s9 uρ (# þθ çΡ% x. öΝ ßγ|¡ à�Ρ r& tβθ ßϑ Î= ôàtƒ � ا�قرة:�Î.  

ÏŒ � :اسادسً  Î) uρ 4’ s+ó¡ oKó™$# 4† y›θ ãΒ  Ïµ ÏΒ öθ s) Ï9 $ oΨ ù= à)sù >Î�ôÑ $# š‚$ |Áyè În/ t�yf y⇔ø9$# ( 
ôNt�yf x�Ρ $$ sù çµ ÷ΖÏΒ $ tF t⊥ øO$# nο u�ô³ tã $YΖøŠtã ( ô‰s% zΟÎ= tã ‘≅à2 <¨$ tΡé& óΟßγ t/ u� ô³ ¨Β ( (#θè= à2 (#θç/ u� õ°$# uρ  ÏΒ 

É− ø—Íh‘ «! $# Ÿωuρ (#öθ sW÷è s? †Îû ÇÚö‘F{ $# tÏ‰Å¡ ø� ãΒ � ا�قرة:ØÏ.  

  )Ñ(. وغ�ها كث� مذكور U سورة األعراف وغ�ها 

�"-  � ô‰s) s9 uρ ãΛ ä ÷Η Í> tã tÏ% ©!$# (# ÷ρy‰tF ôã$# öΝ ä3ΨÏΒ ’Îû ÏMö6 ¡¡9 $# $ oΨ ù= à) sù öΝßγ s9 (#θçΡθä. ¸ο yŠ t�Ï% t Ï↔Å¡≈yz � 

 .�Ø:ا�قرة
اعلم أنه تعا¬ )ا عدد وجوه إنعامه - ب� إ´ائيل؛ ختم ذلك بrح بعض ما 

  )×(. وجه إÈهم من التشديدات وهذه أو{ا ،وثانيها U قصة اختيار ا�قرة وغ�ها

�#-  � tβθ ãèyϑ ôÜtGsù r& βr& (#θ ãΖÏΒ ÷σãƒ öΝ ä3s9 ô‰ s% uρ tβ% x. ×,ƒ Ì�sù öΝ ßγ÷Ψ ÏiΒ tβθãè yϑ ó¡ o„ zΝ≈n= Ÿ2 «! $# ¢ΟèO 

… çµ tΡθèù Ìh�pt ä† .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ çνθ è= s) tã öΝ èδ uρ šχθßϑ n= ôè tƒ � ا�قرة:Î�.  

                                                             

)Ñ(  فس� الكب�hا)Õ/�ÏÒ.(  
  ).Õ/�ÒÏ(السابق  )×(
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باüاذ العجل ونقض : سابًقا قبائح اÈهود U األمم السابقة �بعدما ذكر اهللا 
 U هود وتعدادهاÈا)واثيق وطلب رؤية اهللا جهرة؛ بدأ تعا¬ من هذه اآلية بذكر قبائح ا

  :�زمن :مد 

�-  � # sŒ Î) uρ (#θ à) s9 tÏ%©!$# (#θãΨ tΒ# u (# þθ ä9$s% $ ¨ΨtΒ#u #sŒ Î) uρ Ÿξ yz öΝ ßγ àÒ ÷èt/ 4’n< Î) <Ù÷è t/ (# þθä9$ s% 

Ν æηtΡθèOÏd‰ptéB r& $ yϑ Î/ yx tF sù ª! $# öΝ ä3ø‹ n= tã Ν ä.θ •_ !$ ys ã‹ Ï9 Ïµ Î/ y‰Ψ Ïã öΝ ä3În/ u‘ 4 Ÿξ sù r& tβθè= É) ÷ès? � ا�قرة:ÎØ  

!-  � (#θä9$ s%uρ  s9 $ uΖ¡¡yϑ s? â‘$ ¨Ψ9 $# HωÎ) $ YΒ$−ƒ r& ZοyŠρß‰÷è ¨Β 4 ö≅è% öΝ è?õ‹sƒ ªB r& y‰ΖÏã «! $# # Y‰ôγ tã  n= sù y#Î= øƒ ä† 

ª!$# ÿ… çν y‰ ôγ tã ( ÷Π r& tβθ ä9θà) s? ’n? tã «! $# $ tΒ Ÿω šχθ ßϑ n= ÷è s? � ا�قرة:	Ï.  

"-  � $ £ϑs9 uρ öΝ èδu!% ỳ Ò=≈tGÏ. ô ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «!$# ×− Ïd‰|Á ãΒ $ yϑ Ïj9 öΝßγ yètΒ (#θçΡ%x. uρ  ÏΒ ã≅ö6 s% 

šχθßs ÏF ø�tG ó¡ tƒ ’n? tã tÏ% ©!$# (#ρã�x� x. $£ϑ n= sù Ν èδ u!$ y_ $ ¨Β (#θèùt�tã (#ρã�x� Ÿ2 Ïµ Î/ 4 èπ uΖ÷è n= sù «! $# ’ n?tã 

š�Í�Ï�≈s3ø9$# ا�قرة:	Ô. 

#-  # sŒ Î) uρ� Ÿ≅ŠÏ% öΝ ßγ s9 (#θãΨ ÏΒ#u !$ yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª! $# (#θ ä9$ s% ß ÏΒ ÷σçΡ !$ yϑ Î/ tΑÌ“Ρ é& $ uΖøŠn= tã šχρã�à� õ3tƒ uρ $ yϑ Î/ 

… çν u!# u‘uρ uθèδ uρ ‘,ys ø9 $# $ ]% Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 öΝ ßγ yè tΒ 3 ö≅è% zΝ Î= sù tβθè= çG ø) s? u!$uŠ Î; /Ρ r& «! $#  ÏΒ ã≅ö6 s% βÎ) Ν çGΨä. 

š ÏΖÏΒ ÷σ •Β � ا�قرة:ÔÑ.  

%-  � ö≅è% tΒ šχ% x. #xρ ß‰tã Ÿ≅ƒ Î�ö9Éf Ïj9 … çµ‾Ρ Î*sù … çµ s9 ¨“tΡ 4’n? tã y7Î6 ù= s% Èβ øŒ Î*Î/ «! $# $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $ yϑ Ïj9 

š ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ “Y‰èδ uρ 2”u�ô³ ç0 uρ t ÏΨ ÏΒ ÷σßϑ ù=Ï9 � ا�قرة:ÔÎ.  

&-  � $ yϑ ‾= à2uρ r& (#ρß‰yγ≈tã # Y‰ôγ tã … çν x‹t6 ‾Ρ ×,ƒ Ì�sù Ν ßγ÷Ψ ÏiΒ 4 ö≅t/ öΝ èδ ç�sYø.r& Ÿω šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ � 

 .ÑÏÏ:ا�قرة



  ٢٢    

 

'-  #θãè t7 ¨?$# uρ� $ tΒ (#θ è= ÷Gs? ßÏÜ≈u‹ ¤±9 $# 4’n? tã Å7ù= ãΒ z≈yϑ ø‹ n= ß™ ( $tΒ uρ t�x� Ÿ2 ß≈yϑ ø‹ n= ß™ £Å3≈s9 uρ 

š ÏÜ≈u‹ ¤±9$# (#ρã�x� x.  ...� ا�قرة:ÑÏ×. 

(-  #θ ä9$ s% uρ� ( x‹ sƒªB $# ª! $# # V$s! uρ 3 … çµ oΨ≈ys ö7ß™ ( ≅t/ … ã& ©! $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘F{ $# uρ ( @≅ä. … ã& ©! 

tβθçF Ï⊥≈s% � ا�قرة:ÑÑØ. 

)-  � tΑ$ s% uρ tÏ%©!$# Ÿω tβθßϑ n= ôètƒ Ÿωöθs9 $ uΖßϑÏk= s3ãƒ ª! $# ÷ρr& !$oΨ� Ï? ù's? ×π tƒ# u 3 š�Ï9≡ x‹x. tΑ$ s% šÏ%©!$# 

 ÏΒ Ν ÎγÎ= ö7 s% Ÿ≅÷W ÏiΒ óΟÎγÏ9 öθ s% ¢ ôMyγ t7≈t± n@ óΟßγ ç/θ è= è% 3 ô‰s% $ ¨Ψ ¨�t/ ÏM≈tƒ Fψ $# 5Θ öθs) Ï9 šχθãΖÏ%θãƒ � 

  ). )Ñ	ÑÑ:ا�قرة

�%-  šÏ%©! $# uρ� (#θãΖtΒ# u (#θ è= Ïϑtã uρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# y7Í× ‾≈s9 'ρé& Ü=≈ys ô¹r& Ïπ ¨Ψyf ø9 $# ( öΝ èδ $ pκ� Ïù 

šχρà$Î#≈yz � ا�قرة:	×.  

)ا ذكر سبحانه أصحاب اeار وما أعد {م من ا{الك، أتبع ذلك بذكر أهل 
  )×(. اإليمان وما أعد {م من ا�لود U اuنان

�&-  ô‰ s)s9uρ� $ oΨ÷�s?#u  y›θãΒ |=≈ tGÅ3ø9$# $uΖ øŠ¤�s% uρ . ÏΒ Íν Ï‰ ÷èt/ È≅ ß™ ”�9$$Î/ ( $oΨ÷�s?#uuρ  |¤Š Ïã t ø⌠$# zΝtƒó÷ s∆ 

ÏM≈oΨÉi�t6ø9$# çµ≈ tΡô‰ −ƒr&uρ Çyρã�Î/ Ä¨ ß‰ à)ø9$# 3 $yϑ ‾= ä3sùr& öΝä. u!% ỳ 7Αθß™u‘ $yϑ Î/ Ÿω #“ uθöκ sE ãΝ ä3Ý¡ à�Ρ r& ÷Λän÷� y9õ3 tFó™$# 

$Z)ƒÌ�x�sù ÷Λ äö/¤‹ x. $Z)ƒÌ�sùuρ šχθè=çG ø)s? � ا�قرة:	Î .  

انتقلت اآليات من بيان مواقف ب� إ´ائيل بعضهم مع بعض U اآلية السابقة، 
  )Õ(. إ¬ بيان مواقفهم من رسلهم وأنبيائهم

                                                             

)Ñ(  السابق)Õ/��	.(  
)×(  N(روح ا)عاÑ/ÕÏÎ.(  
)Õ(  ت سور القرآنmموضو)Ñ/ÑÏ�.(  



  ٢٣    

 

�'-  � ô‰s) s9 uρ !$ uΖø9 t“Ρr& y7ø‹ s9 Î) ¤M≈tƒ# u ;M≈oΨ Éi� t/ ( $ tΒ uρ ã�à� õ3tƒ !$ yγ Î/ āωÎ) tβθà) Å¡≈x� ø9   .ÔÔ:ا�قرة � #$

)ا ذكر سابًقا عداوة ب� إ´ائيل �uيل عليه السالم، ذكر هنا نزول ج�يل 
  )Ñ(. وصحة رساhه �باآليات الواضحات اÓاللة - صدق الرسول 

�(-  � öΝ s9r& öΝ n= ÷è s? āχ r& ©! $# … ã& s! à7ù= ãΒ ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘F{ $# uρ 3 $ tΒ uρ Ν à6s9  ÏiΒ ÂχρßŠ «! $# 

 ÏΒ <c’Í< uρ Ÿωuρ A�� ÅÁ tΡ � ا�قرة:ÑÏÎ .  

اعلم أنه سبحانه وتعا¬ )ا حكم zواز النسخ؛ عقبه ببيان أن ملك السموات 
  )×(.واألرض G يتÅف كيفما شاء

�)-  � (#θßϑŠÏ%r& uρ nο4θn= ¢Á9 $# (#θ è?# uuρ nο 4θ Ÿ2̈“9 $# 4 $ tΒ uρ (#θ ãΒÏd‰s) è? /ä3Å¡ à�ΡL{ ô ÏiΒ 9�ö� yz çνρß‰ ÅgrB y‰Ψ Ïã 

«!$# 3 ¨βÎ) ©! $# $ yϑÎ/ šχθè= yϑ ÷ès? ×��ÅÁ t/ � ا�قرة:ÑÑÏ. 

اعلم أنه تعا¬ )ا أمر ا)ؤمن% سابًقا بالعفو والصفح عن اÈهود؛ أعقبه باآلية 
السابقة تنبيًها - أنه كما ألزمهم ظ الغ� وصالحه العفو والصفح؛ كذلك ألزمهم 

ظ أنفسهم وصالحها القيام بالصالة والزwة الواجبت% .)Õ(  

!*-  � ÏMs9$ s% uρ ßŠθ ßγ uŠø9 $# ÏM|¡øŠ s9 3“ t�≈|Á ¨Ζ9 $# 4’n? tã &ó x« ÏMs9$ s%uρ 3“ t�≈|Á ¨Ψ9 $# ÏM|¡ øŠs9 ßŠθ ßγuŠø9 $# 

4’ n? tã &óx« ...� ا�قرة:ÑÑÕ.  

                                                             

)Ñ(  السابق)Ñ/ÑÑÕ.(  
  ).Õ/ØÒÕ(اhفس� الكب�  )×(
)Õ(  السابق)Ò/�) (فÅبت.(  



  ٢٤    

 

θä9$#) �: )ا أبطل دعوى اختصاصهم بالر�ة قدًحا منهم U غ�هم òÇية قو{م s% uρ 

 s9 Ÿ≅äz ô‰ tƒ sπ ¨Ψ yf ø9 $# āωÎ)  tΒ tβ%x. # �Šθèδ ÷ρr& 3“ t�≈|Á tΡ 3....� ا�قرة:ÑÑÑ  وأثبتها للمحسن%، أتبع

  )Ñ( .ذلك ببيان قدح [ فريق منهم U اآلخر

!�-  !$ ‾Ρ Î)� y7≈oΨ ù= y™ ö‘r& Èd,ys ø9 $$ Î/ # Z�� Ï±o0 # \�ƒ É‹tΡ uρ ( Ÿωuρ ã≅t↔ ó¡è@ ô tã É=≈ptõ¾r& ÉΟŠÅs pgø:   .ÑÑÔ:ا�قرة � #$

أنه Äما ب%þ موقف من مواقف اuحود والعناد من : U كتابه �من mدة اهللا 
ه إÈه ا�طاب مواسيًا ومثبّتًا �دعوة الرسول  þوج ، .)×(  

!!-  � ÷Π r& öΝ çGΨ ä. u!# y‰pκ à− øŒ Î) u�|Øym z>θ à) ÷è tƒ ßNöθ yϑ ø9 $# øŒ Î) tΑ$ s% Ïµ‹ Ï⊥t7 Ï9 $tΒ tβρ ß‰ç7 ÷è s? . ÏΒ “ Ï‰÷è t/ 

(#θä9$ s% ß‰ç7 ÷è tΡ y7yγ≈s9 Î) tµ≈s9 Î) uρ y7Í← !$ t/# u zΟ↵ Ïδ≡t�ö/ Î) Ÿ≅ŠÏè≈yϑ ó™ Î) uρ t,≈ys ó™ Î) uρ $Yγ≈s9 Î) #Y‰Ïn≡ uρ ß øt wΥ uρ … ã& s! 

tβθ ßϑ Î= ó¡ ãΒ � ا�قرة:ÑÕÕ .  

السالم أنه بالغ U وصية بنيه U و اعلم أنه تعا¬ )ا ح� عن إبراهيم عليه الصالة
  )Õ(.بنيه بمثل ذلكعقيبه أن يعقوب عليه الصالة والسالم و�  اÓين واإلسالم؛ ذكر

!"-  � y7Ï9≡x‹x. uρ öΝ ä3≈ oΨ ù= yèy_ Zπ ¨Β é& $ VÜy™ uρ (#θçΡθà6tGÏj9 u!# y‰pκ à− ’n? tã Ä¨$ ¨Ψ9 $# tβθ ä3tƒ uρ ãΑθß™§�9 $# 

öΝ ä3ø‹ n= tæ #Y‰‹ Îγ x© 3 ...� ا�قرة:ÑÒÕ. 

)ا ذكر سابًقا Àويل القبلة إ¬ ا�يت ارام وc وسط األرض، قال هنا وجعلناكم  ) �
  )Ò(.وجهناكم إ¬ القبلة الوسط، جعلناكم أمة وسطا ب% األممكما :أمة وسطا، أي

                                                             

)Ñ(  ررÓنظم ا)×/ÑÑÒ.(  
  ).Ñ/ÑÕÑ(موضوmت سور القرآن  )×(
)Õ(  فس� الكب�hا)Ò/ØÒ.(  
)Ò(  ت سور القرآنmموضو )Ñ/Ñ�×.(  



  ٢٥    

 

  )Ñ(.كما أنعمنا عليكم با{داية، كذلك أنعمنا عليكم بأن جعلناكم أمة وسطا :أي ) !

!#-  � !$ yϑx. $ uΖù= y™ ö‘r& öΝ à6‹ Ïù Zωθ ß™u‘ öΝ à6Ζ ÏiΒ (#θè= ÷Gtƒ öΝ ä3ø‹ n= tæ $ oΨ ÏG≈tƒ# u öΝ à6Š Ïj. t“ãƒ uρ 

ãΝ à6ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈tG Å3ø9$# sπ yϑ ò6 Ïtø: $# uρ Ν ä3ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ $̈Β öΝ s9 (#θçΡθä3s? tβθßϑ n= ÷ès? � ا�قرة:Ñ�Ñ.  

بعد ذكره تعا¬ تمام نعمته - عباده يوم القيامة بدخول اuنة، عقب بذكر أن من 
  )×(.  �إرسال الرسول : تمامها

!%-  � þ’ÎΤρã�ä.øŒ $$ sù öΝ ä.ö�ä. øŒ r& (#ρã�à6 ô© $# uρ ’ Í< Ÿωuρ Èβρã�à�õ3s? � ا�قرة:Ñ�×.  

وc نعمة عظيمة، þÄف ا)سلم% U  �بإرسال الرسول  �)ا ذكر سابًقا نعمته 
  )Õ(. وهما اùكر والشكر: مقابل ذلك بأمرين أساسي% 

!& -  � $ yγ•ƒ r'‾≈tƒ zƒ Ï%©!$# (#θãΖtΒ# u (#θãΨ‹ Ïè tGó™ $# Î�ö9¢Á9 $$ Î/ Íο4θ n= ¢Á9 $# uρ 4 ¨β Î) ©! $# yìtΒ tÎ�É9≈¢Á9 $# � 

  .Ñ�Õ:ا�قرة
سابًقا بذكره وشكره، ب%þ هنا أهم الوسائل الµ يستع% بها ا)ؤمن -  �)ا أمر 

  )Ò(.ذلك

!'-  � Ÿωuρ (#θä9θ à) s?  yϑ Ï9 ã≅tF ø) ãƒ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# 7N≡uθøΒ r& 4 ö≅t/ Ö!$ u‹ ôm r&  Å3≈s9 uρ āω šχρã�ãè ô± n@ � 

  .Ñ�Ò:ا�قرة
)ا ذكر تعا¬ سابًقا االستعانة بالص� - Cيع األحوال، ذكر هنا نموذجا ûا 

  )�(. وهو اuهاد U سبيله: يستعان بالص� عليه
                                                             

)Ñ(  فس� الكب�hا)Ò/	Õ.(  
  .واللفظ Ñ/ÑØ× (G(رآن ، موضوmت سور الق)××Ò/Ñ(اhفس� الكب�  )×(
)Õ( تيس� الكريم الر�ن)ÎÒ( فتح القدير ،)Ñ/Ñ	Õ( ت سور القرآنmموضو ،)Ñ/ÑØÕ) (فÅبت.(  
)Ò(  فس� الكب�hا)Ò/Ñ×Ò( ت سور القرآنmموضو ،)Ñ/ÑÒØ )(فÅبت. (  
  ).�Î(تيس� الكريم الر�ن  )�(



  ٢٦    

 

!(-  � Ν ä3‾Ρ uθè= ö7 oΨ s9 uρ &óý Î/ z ÏiΒ Å∃ öθ sƒø: $# Æíθàf ø9 $# uρ <È ø) tΡ uρ z ÏiΒ ÉΑ≡ uθøΒ F{ $# Ä§à�ΡF{ $# uρ 

ÏN≡t�yϑ ¨W9 $# uρ 3 Ì�Ïe± o0 uρ šÎ� É9≈¢Á9   .��Ñ:ا�قرة � #$

$ � :هذا متعلق بقوG:"قال -ر�ه اهللا-اعلم أن القفال  yγ •ƒr'‾≈tƒ zƒÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u 

(#θãΨ‹ ÏètG ó™$# Î�ö9¢Á9$$ Î/ Íο 4θ n= ¢Á9 $# uρ 4 ¨β Î) ©! $# yì tΒ tÎ�É9≈¢Á9$# � ا�قرة:Ñ�Õ"، استعينوا بالص� :أي

  )Ñ(. والصالة؛ فإنكم معرضون للبالء

!)-  � ¨β Î) ’ Îû È,ù= yz ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘F{ $# uρ É#≈ n= ÏG÷z $# uρ È≅øŠ©9 $# Í‘$ yγ ¨Ψ9 $# uρ Å7ù= à� ø9 $# uρ ÉL©9 $# “Ì�øg rB ’ Îû 

Ì�ós t7 ø9$# $ yϑ Î/ ßìx�Ζtƒ }̈ $ ¨Ζ9   .ÑØÒ:ا�قرة�... #$

Gوحيد بقوhا ذكر سبحانه ا(: � ö/ä3ßγ≈s9 Î) uρ ×µ≈s9Î) Ó‰Ïn≡uρ ( Hω tµ≈s9 Î) āωÎ) uθ èδ ß≈yϑ ôm §�9 $# 

ÞΟŠÏm   )×(. �وحدانيته  ، عقب ذلك باÈÓل اÓال - ÑØÕ:ا�قرة � �9$#§

"*-  � š∅ ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $# tΒ ä‹Ï‚ −Gtƒ  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# # YŠ# y‰Ρr& öΝ åκ tΞθ ™6 Ït ä† Éb= ßs x. «! $# ( tÉ‹©9 $# uρ 

(# þθ ãΖtΒ# u ‘‰x©r& $ {6 ãm °! 3 öθs9 uρ “ t�tƒ tÏ%©! $# (# þθãΚ n= sß øŒ Î) tβ ÷ρt�tƒ z># x‹yè ø9 $# ¨β r& nο §θà) ø9 $# ¬! $ Yè‹ Ïϑy_ ¨β r&uρ 

©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>#x‹ yèø9   .�ÑØ:ا�قرة � #$

)ا ذكر سابًقا اÓالئل الµ تدل - أنه تعا¬ وحده ا)ستحق للعبادة والطاعة، ذكر 
  )Õ(. هنا أن كثً�ا من اeاس مع ذلك يعرضون عن عبادته وطاعته

                                                             

)Ñ(  فس� الكب�hا)Ò/Ñ×	.(  
  ).×�Ò/Ñ(، اhفس� الكب� )		Ñ/Ñ(فتح القدير  )×(
)Õ(  فتح القدير)Ñ/ÑÔÏ( فس� الكب�hا ،)Ò/ÑÎÒ( ت سور القرآنmموضو ،)Ñ/ÑÎÎ) (فÅبت.(  



  ٢٧    

 

"�-  $ yγ•ƒ r'‾≈tƒ� â¨$ ¨Ζ9$# (#θè= ä. $ £ϑÏΒ ’Îû ÇÚö‘F{ $# Wξ≈n= ym $ Y7 Íh‹ sÛ Ÿωuρ (#θãè Î6 ®Ks? ÏN≡uθ äÜ äz Ç≈sÜ ø‹ ¤±9 $# 4 
… çµ ‾Ρ Î) öΝ ä3s9 Aρß‰tã î Î7 •Β � ا�قرة:ÑØ	.  

Hω tµ≈s9 � :)ا ب%þ تعا¬ أنه Î) āωÎ) uθ èδ ß≈yϑ ôm §�9 $# ÞΟŠ Ïm §�9 ، وأنه الُمْستَِقل� ÑØÕ:ا�قرة � #$

β¨ � :با�لق Î) ’ Îû È,ù= yz ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘F{ $# uρ ...� ا�قرة:ÑØÒ  ميعu أنه الرزاق Ë%َع يبÌ ،

  )Ñ(. خلقه

"!-  � ã≅sVtΒ uρ tÏ% ©!$# (#ρã�x�Ÿ2 È≅sVyϑ x. “ Ï% ©!$# ß,Ïè ÷Ζtƒ $ oÿÏ3 Ÿω ßìyϑ ó¡ tƒ āωÎ) [!$ tã ßŠ [!# y‰ÏΡ uρ 4 BΛà¼ 

íΝ õ3ç/ Ò‘ ôϑãã óΟßγ sù Ÿω tβθè= É) ÷ètƒ � ا�قرة:ÑÎÑ.  

سابًقا عدم اتباع الكفار للحق بسبب تقليدهم آلبائهم دون عقل،  �)ا ذكر اهللا 
Ùتستجيب لصوت راعيها دون فهم وال و µال ا�هائم الÇ ب هنا مثاًال {مø .)×(  

""-  � $ yϑ ‾ΡÎ) tΠ §�ym ãΝ à6 ø‹ n= tæ sπ tG øŠyϑ ø9 $# tΠ ¤$!$# uρ zΝ ós s9 uρ Í�ƒ Ì“Ψ Ï‚ ø9 $# !$ tΒ uρ ¨≅Ïδé&  Ïµ Î/ Î� ö� tóÏ9 «! $# ( Ç yϑ sù 

§�äÜ ôÊ$# u� ö� xî 8ø$ t/ Ÿωuρ 7Š$ tã Iξsù zΝ øOÎ) Ïµ ø‹ n= tã 4 ¨βÎ) ©! $# Ö‘θà� xî íΟŠÏm   .ÑÎÕ:ا�قرة � ‘§

بعد أن رخص اهللا {م االل الطيب U اآليات السابقة، ب%þ هنا أن ما ُحرم 
حل {م

ُ
  )Õ(. عليهم قليل بالنسبة )ا أ

"#-  |= ÏG ä.� öΝ ä3ø‹ n= tæ # sŒ Î) u�|Øym ãΝ ä.y‰tn r& ßN öθyϑ ø9 $# β Î) x8t�s? # �� ö�yz èπ §‹ Ï¹uθ ø9 $# Ç ÷ƒ y‰Ï9≡uθ ù= Ï9 

t Î/ t�ø%F{ $# uρ Å∃ρã�÷è yϑ ø9$$ Î/ ( $ ˆ) ym ’n? tã t É)−F ßϑ ø9   . Ï	Ñ:ا�قرة � #$

                                                             

)Ñ( تفس� القرآن العظيم )Ñ/ÕÒÎ.(  
  ) .بتÅف) (Ñ	(، تيس� الكريم الر�ن )Ô	Ñ/�(اhفس� الكب�  )×(
)Õ( تيس� الكريم الر�ن)	Ñ(hفس� الكب� ، ا)�/ÑÔÑ( ت سور القرآنmموضو ،)Ñ/Ñ	× ( G واللفظ.  



  ٢٨    

 

)ا Qن U ا�طاب السابق ذكر القتل والقصاص اùي هو حال ح�ة ا)وت، انتظم 
  )Ñ(.به ذكر الوصية؛ ألنه حال من ح�ه ا)وت

"%-  . yϑ sù� … ã&s!£‰ t/ $tΒ y‰ ÷è t/ … çµ yèÏÿxœ !$uΚ ‾Ρ Î* sù … çµßϑ øO Î) ’ n?tã t Ï%©!$# ÿ… çµ tΡθä9Ïd‰ t7 ãƒ 4 ¨βÎ) ©! $# ìì‹Ïÿxœ ×ΛÎ= tæ � 

  .Ñ	Ñ:ا�قرة
 ،)ا يتوهمه أن من بعده قد يبدل ما و� به ؛)ا Qن ا)و� قد يمتنع من الوصية

  )×(.ذكر ذلك هنا

"&-   � ô yϑ sù t∃% s{  ÏΒ <Éθ •Β $̧� uΖy_ ÷ρr& $ Vϑ øOÎ) yx n= ô¹r'sù öΝ æηuΖ÷� t/ Iξ sù zΟøOÎ) Ïµ ø‹ n= tã 4 ¨β Î) ©! $# 

Ö‘θà� xî ÒΟŠÏm   .×	Ñ:ا�قرة � ‘§

اعلم أنه تعا¬ )ا توعد من يبدل الوصية، ب%þ أن ا)راد بذلك أن يبدG عن اق 
  )Õ(. ه عن باطل إ¬ حق - طريق اإلصالح، فقد أحسنأما إذا غّ�  ؛إ¬ ا�اطل

"' -  � öΝ èδθè= ÏG≈s% uρ 4 ®Lym Ÿω tβθä3s? ×π oΨ ÷F Ïù tβθä3tƒ uρ ßÏe$! $# ¬! ( Èβ Î*sù (# öθpκ tJΡ $# Ÿξ sù tβ≡ uρô‰ãã āωÎ) ’ n?tã 

t ÏΗ Í>≈©à9   .ÑÔÕ:ا�قرة � #$

أخ�  ؛قد يُتوهم أنه مفسدة U هذا ا�ت ارام ،)ا Qن القتال عند ا)سجد ارام
  )Ò(. تعا¬ أن ا)فسدة بالفتنة عنده بالrك والصد عن دينه أشد من مفسدة القتل

"(-  � (#θ à) Ï�Ρ r&uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# Ÿωuρ (#θà) ù=è? ö/ä3ƒ Ï‰÷ƒ r'Î/ ’ n<Î) Ïπ s3è= öκ −J9$# ¡ (#þθ ãΖÅ¡ôm r&uρ ¡ ¨β Î) ©! $# �= Ïtä† 

t ÏΖÅ¡ ós ßϑ ø9$# � ا�قرة:ÑÔ� .  

                                                             

)Ñ(  ررÓنظم ا)Õ/ÕÒ.(  
  ).�	(تيس� الكريم الر�ن  )×(
)Õ(  فس� الكب�hا)�/×ÕØ.(  
)Ò(  تيس� الكريم الر�ن)	Ô.(  



  ٢٩    

 

ت وأدوات بالقتال، واالشتغال بالقتال ال يتيì إال باآلالاعلم أنه تعا¬ )ا أمر 
  )Ñ( .أمر هنا باإلنفاق#تاج فيها إ¬ ا)ال؛ 

")-  � }§ øŠs9 öΝ à6ø‹ n= tã îy$ oΨã_ β r& (#θäó tGö; s? Wξ ôÒ sù  ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ 4 !# sŒ Î*sù ΟçF ôÒ sù r& ï∅ ÏiΒ 

;M≈sù t�tã (#ρã�à2 øŒ $$ sù ©! $# y‰ΨÏã Ì�yè ô± yϑ ø9 $# ÏΘ# t�ys ø9 $# ( çνρã�à2 øŒ $# uρ $ yϑx. öΝ à61 y‰yδ β Î) uρ 

ΟçFΖà2  ÏiΒ  Ï& Î# ö7 s% z Ïϑs9 t, Îk!!$ āÒ9   .	ÑÔ:ا�قرة � #$

أخ� هنا أن ابتغاء فضل اهللا باhكسب U مواسم  ،)ا أمر تعا¬ سابًقا باhقوى 
  )×(. اج ليس فيه حرج، وال يناU اhقوى

#*-  � z ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ψ9 $# tΒ y7ç6 Éf ÷èãƒ … ã& è!öθ s% ’ Îû Íο4θuŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ß‰Îγ ô± ãƒ uρ ©! $# 4’ n? tã $tΒ ’ Îû  Ïµ Î6 ù= s% 

uθ èδuρ ‘$s!r& ÏΘ$ |Á Ï‚ ø9   .ÏÒ×:ا�قرة � #$

 :اعلم أنه تعا¬ )ا ب%þ أن اùين يشهدون مشاعر اج فريًقا Qفًرا وهو اùي يقول

� !$oΨ −/ u‘ $ oΨÏ?# u ’ Îû $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $! � :اùي يقول، وفريقا مسلًما وهو ÏÏ×:ا�قرة �... #$ oΨ −/ u‘ $ oΨ Ï?# u ’ Îû 

$ u‹ ÷Ρ‘‰9$# Zπ uΖ|¡ ym ’ Îûuρ Íο t�ÅzFψ $# Zπ uΖ|¡ym ...� ا�قرة:×ÏÑهذه اآلية U (.، ب� ا)نافق فذكرهÕ(  

#�-  � š∅ ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ψ9 $#  tΒ “ Ì�ô± o„ çµ |¡ ø� tΡ u!$ tó ÏGö/ $# ÉV$ |Êó÷ s∆ «! $# 3 ª! $# uρ 8∃ρâu‘ ÏŠ$ t6 Ïè ø9 $$ Î/ � 

  .ÏÎ×:ا�قرة
اعلم أنه تعا¬ )ا وصف U اآلية ا)تقدمة حال من يبذل دينه لطلب اÓنيا؛ ذكر  

  )U.)Ò هذه اآلية حال من يبذل دنياه ونفسه وماG لطلب اÓين
                                                             

)Ñ( ت سور القرآنmموضو)Ñ/×ÑÑ( G فس� الكب� واللفظhا ،)�/×ÔÕ.(  
  ).بتÅف) (×Ô(�ن تيس� الكريم الر )×(
)Õ(  تيس� الكريم الر�ن)ÔÕ( N(، روح ا)عاÑ/ÒÔÏ( G فس� الكب� واللفظhا ،)�/ÕÒÕ.(  
)Ò(  تيس� الكريم الر�ن)ÔÒ(ت سور القرآنmموضو ،)Ñ/××	( G فس� الكب� واللفظhا ،)�/ÕÒÔ.(  



  ٣٠    

 

#!-  � $ yγ•ƒ r'‾≈tƒ šÏ%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θè= äz ÷Š $# ’ Îû ÉΟ ù= Åb¡9 $# Zπ ©ù!$ Ÿ2 Ÿωuρ (#θ ãè Î6 ®Ks? ÅV≡ uθäÜ äz 

Ç≈sÜ ø‹ ¤±9$# 4 … çµ ‾ΡÎ) öΝ à6s9 Aρ ß‰tã × Î7 •Β � ا�قرة:×Ï	.  

اعلم أنه تعا¬ )ا ح� عن ا)نافق أنه يس U األرض Èفسد فيها؛ أمر ا)سلم% 
  )Ñ(. بما يضاد ذلك وهو العمل باإلسالم والrائع Qملة

#"-  � βÎ* sù Ο çF ù= s9y— . ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ ãΝ à6ø? u !%ỳ àM≈oΨÉi� t6ø9$# (#þθ ßϑ n= ÷æ$$sù ¨βr& ©! $# î“ƒÍ• tã íΟŠ Å6ym � ا�قرة:×ÏÔ.  

سابًقا باÓخول U اإلسالم Qفة، وwن العبد البد أن يقع منه خلل  �)ا أمر اهللا 
  )×(. وزلل، ذكر ذلك هنا

##-  � tÉiã— tÏ% ©#Ï9 (#ρã�x� x. äο4θ uŠys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# tβρ ã�y‚ ó¡ o„uρ z ÏΒ zƒ Ï%©! $# (#θ ãΖtΒ# u ¢ zƒÉ‹©9 $# uρ (# öθs)̈? $# 

óΟ ßγ s% öθ sù tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9 $# 3 ª! $#uρ ä− ã— ö�tƒ  tΒ â!$ t± o„ Î�ö� tó Î/ 5>$ |¡ Ïm � ا�قرة:×Ñ×.  

من بعد ما جاءته وهم  �اعلم أنه تعا¬ )ا ذكر من قبل حال من يبدل نعمة اهللا 
  )Õ(. الكفار؛ أتبعه هنا بذكر السبب اùي ألجله Qن هذا الفعل منهم

#%-  tβ% x.� â¨$ ¨Ζ9 $# Zπ ¨Β é& Zο y‰Ïn≡ uρ y] yèt7 sù ª! $# z↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9$# šÌ�Ïe± u; ãΒ tÍ‘É‹Ψ ãΒ uρ tΑt“Ρ r&uρ ãΝ ßγyè tΒ 

|=≈tG Å3ø9 $# Èd,ys ø9 $$ Î/ zΝ ä3ós uŠÏ9 t ÷ t/ Ä¨$ ¨Ζ9   .ÑÕ×:ا�قرة �... #$

اعلم أنه تعا¬ )ا ب%U þ اآلية السابقة أن سبب إåار الكفار - كفرهم هو 
حب اÓنيا؛ ب%þ هنا أن هذا ا)عè غ� Ýتص بهذا الزمان، بل Qن حاصال U األزمنة 

  )Ò(. ا)تقدمة
                                                             

)Ñ(  فس� الكب�hا)�/×�Ñ.(  
  ).ÔÒ(تيس� الكريم الر�ن  )×(
)Õ(  فس� الكب�hا)Ø/ÕØØ.(  
)Ò( السابق )Ø/ÕÎ×.(  



  ٣١    

 

#&-  � ¨β Î) šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u zƒ É‹©9 $# uρ (#ρ ã�y_$yδ (#ρß‰yγ≈y_ uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# y7Í× ‾≈s9 'ρ é& tβθã_ ö�tƒ 

|Myϑ ôm u‘ «! $# 4 ª!$# uρ Ö‘θà� xî ÒΟ‹ Ïm   .	Ñ×:ا�قرة � ‘§

Gهاد من قبل بقوuا أوجب تعا¬ ا(: � |= ÏGä. ãΝ à6ø‹ n= tæ ãΑ$ tFÉ) ø9 $# uθ èδuρ ×ν ö�ä. öΝ ä3©9 (  ...� 

  )Ñ(.، وب%þ أن ترÃه سبب الوعيد، أتبع ذلك بذكر ثواب من يقوم بهÑØ×:ا�قرة

#' -  � Ÿωuρ (#θßs Å3Ζs? ÏM≈x. Î�ô³ ßϑ ø9 $# 4 ®Lym £ ÏΒ ÷σ ãƒ 4 ×πtΒ V{ uρ îπ oΨ ÏΒ ÷σ•Β ×�ö� yz  ÏiΒ 7π x.Î� ô³ •Β öθs9 uρ 

öΝ ä3÷Gt6 yf ôã r& 3 Ÿωuρ (#θßs Å3Ζè? t Ï. Î�ô³ ßϑ ø9 $# 4 ®Lym (#θãΖÏΒ ÷σãƒ 4 Ó‰ ö7yè s9 uρ í ÏΒ÷σ •Β ×� ö� yz  ÏiΒ 78Î� ô³ •Β öθs9 uρ 

öΝ ä3t6 yf ôã r& 3...� ا�قرة:××Ñ.  

)ا ذكر سابًقا Ýالطة األيتام وقد تؤدي هذه ا)خالطة إ¬ تقوية الصالت االجتماعية  ) �
  )×(. معهم ب�و»هم أو الزواج منهم، ن� هنا عن الزواج من ا)Ãrة ولو Qنت يتيمة

(βÎ � :)ا قال ) ! uρ öΝ èδθäÜ Ï9$ sƒéB...� ا�قرة:××Ïحòeالطة اÝ عطف عليه ما يبعث  ،، وأراد

)Õ(. - الرغبة U نكاح اÈتا� ا)ؤمنات وأنه أفضل من نكاح ا)wrت
 

#(-  � tÏ%©# Ïj9 tβθ ä9÷σ ãƒ ÏΒ öΝ Îγ Í←!$ |¡ ÎpΣ ßÈ š/ t�s? Ïπ yè t/ ö‘r& 9�åκ ô− r& ( β Î*sù ρâ!$ sù ¨β Î* sù ©! $# Ö‘θà� xî ÒΟ‹ Ïm §‘ � 

 .Ø××:ا�قرة
بعد أن ذكرت اآليات السابقة األيمان mمة، انتقلت هنا إ¬ اديث عن أيمان 

  )Ý .)Òصوصة تصدر عن بعض األزواج بقصد اإلøار بزوجاتهم

                                                             

)Ñ( السابق )Ø/ÕÔÒ.(  
  ).×Ñ/×Ò(موضوmت سور القرآن  )×(
)Õ(  فس� الكب�hا)Ø/ÒÏÎ ()فÅبت(.  
)Ò(  ت سور القرآنmموضو)Ñ/×�Õ.(  



  ٣٢    

 

#)-  � (#θ ÝàÏ�≈ym ’ n?tã ÏN≡uθn= ¢Á9 $# Íο4θ n= ¢Á9 $# uρ 4‘ sÜ ó™âθø9 $# (#θãΒθ è% uρ ¬! t ÏFÏΨ≈s% � ا�قرة:×Õ	.  

العفو، وا�e عن ترك الفضل؛ ألنها تهيئ  جاء باألمر بالصالة عقيب اض -) �
اeفوس لفواضل األعمال، ولكونها اeاc عن الفحشاء وا)نكر، وقيل أمر بها U خالل 
بيان ما يتعلق باألزواج واألوالد من أحòم Ìعية؛ إيذانًا بأنها حقيقة بكمال االعتناء 

  )Ñ(.هو عماد اÓين حافظة - مابشأنها، وأن ال يدع اhعلق بالنساء وأحوا{ن يشغله عن ا)
توسطت اآلية آيات أحòم الطالق؛ ألنها عماد اÓين، فمن حافظ عليها Qن جديًرا  ) !

ÂÈفع  ؛بالوقوف عند حدود اهللا U أحòم الطالق، وc مذكر عمÛ يصل اإلنسان باهللا
  )×(.سيما بعد الطالق اùي يوÓ الشحناء وا�غضاءعن الظلم والعدوان وال

%*-  � öΝs9 r& t� s? ’n< Î) tÏ% ©! $# (#θ ã_t� yz  ÏΒ öΝÏδ Ì�≈tƒÏŠ öΝ èδuρ î∃θä9é& u‘x‹ tn ÏNöθ yϑø9 $# tΑ$s)sù ÞΟ ßγs9 ª!$# (#θè?θ ãΒ 

§ΝèO óΟ ßγ≈ u‹ôm r& 4 āχ Î) ©! $# ρä% s! @≅ ôÒ sù ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9$# £Å3≈ s9 uρ u� sYò2r& Ä¨$̈Ψ9$# Ÿω šχρ ã�à6 ô±o„ � 

  .ÒÕ×:ا�قرة
اعلم أن mدته تعا¬ U القرآن أن يذكر بعد بيان األحòم القصص؛ Èفيد 

  )Õ(. االعتبار للسامع
%�-  � ̈Β #sŒ “ Ï% ©!$# ÞÚÌ�ø)ãƒ ©! $# $ �Êö�s% $YΖ |¡ ym …çµ x�Ïè≈ŸÒ ãŠsù ÿ… ã&s! $]ù$ yèôÊr& Zο u�� ÏWŸ2 4 ª!$# uρ 

âÙ Î6ø)tƒ äÝ +Á ö6tƒ uρ ÏµøŠs9Î) uρ šχθãèy_ö�è? � ا�قرة:×Ò�.  

اعلم أنه تعا¬ )ا أمر بالقتال U سبيله؛ أردفه بذكر القرض وهو - قول من قال 
  )Ò(. من ا)فìين أنه ا)قصود به اإلنفاق U اuهاد خاصة

                                                             

)Ñ(  ررÓنظم ا)Õ/Õ�Ô( ت سور القرآنmموضو ،)Ñ/×ØÔ(G واللفظ N( ، روح ا)عاÑ/�Ò	.(  
  ).×	Ø/Ò(� الكب� اhفس )×(
)Õ(  السابق)Ø/ÒÔ�.(  
)Ò(  السابق)Ø/ÒÔ	.(  



  ٣٣    

 

%!-  � ª! $# Iω tµ≈s9 Î) āωÎ) uθ èδ ÷y∏ø9 $# ãΠθ •‹ s) ø9 $# 4 Ÿω … çνä‹è{ ù's? ×π uΖÅ™ Ÿωuρ ×Π öθ tΡ 4 … çµ ©9 $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# 

$tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘F{   .��×:ا�قرة �... 3 #$

اعلم أن من mدته سبحانه وتعا¬ U هذا الكتاب الكريم أنه �لط هذه األنواع 
  )Ñ(. علم اhوحيد، علم األحòم، وعلم القصص :ا¹الثة بعضها ببعض، أع�

%"-  � ª! $# ÷’ Í<uρ šÏ%©! $# (#θãΖtΒ# u Οßγ ã_ Ì�÷‚ ãƒ z ÏiΒ ÏM≈yϑ è= —à9 $# ’n<Î) Í‘θ–Ψ9 $# ( šÏ% ©!$# uρ (#ÿρ ã�x� x. 

ãΝ èδ äτ !$ uŠ Ï9÷ρ r& ßNθäó≈©Ü9 $# Ν ßγtΡθ ã_ Ì�÷‚ ãƒ š∅ ÏiΒ Í‘θ –Ψ9 $# ’n< Î) ÏM≈yϑ è= —à9 $# 3 š�Í× ‾≈s9 'ρé& Ü=≈ys ô¹r& Í‘$ ¨Ψ9 $# ( 
öΝ èδ $pκ�Ïù šχρ à$Î#≈yz � ا�قرة:×�Î.  

)×(.هذه اآلية مÂتبة - اآلية الµ قبلها؛ فآية الكرc ã األساس، وهذه c ا¹مرة ) �
 

$Ÿω tΠ �:هذه اآلية موقع اhعليل لقوG تعا¬ وقعت ) ! |Á Ï�Ρ $# $ oλ m; � ا�قرة:×�Ø ينù؛ ألن ا

)Õ(. كفروا بالطاغوت وآمنوا باهللا قد تولوا اهللا فصار وÈهم
 

%#-  � öΝ s9 r& t�s? ’n<Î) “ Ï%©! $# ¢l !% tn zΝ↵Ïδ≡ t�ö/ Î) ’Îû ÿ Ïµ În/ u‘ ÷β r& çµ9 s?# u ª! $# š�ù= ßϑ ø9 $# øŒ Î) tΑ$ s% ãΝ↵ Ïδ≡t�ö/ Î) 

}‘ În/ u‘ ” Ï% ©!$# Ç‘ ós ãƒ àM‹ Ïϑ ãƒ uρ tΑ$ s% O$ tΡ r& Ä óré& àM‹ ÏΒ é& uρ ( ...� ا�قرة:×�	.  

)ا ذكر اهللا تعا¬ فيما سبق أن اهللا و� اùين آمنوا وأن الطاغوت و� الòفرين، 
  )Ò(. أعقبه بذكر نموذج لإليمان ونموذج للطغيان

                                                             

)Ñ(  فس� الكب�hا)Î/�.(  
  ).ÑÑÑ(تيس� الكريم الر�ن  )×(
)Õ(  شورm نوير البنhحرير واhا)Õ/ÕÏ.(  
)Ò(  Ûن� للزحي(فس� اhا)Õ/×Î.(  



  ٣٤    

 

%% -  � “ É‹©9 $% x. §�tΒ 4’ n? tã 7π tƒ ö�s% }‘ Éδ uρ îπ tƒ Íρ% s{ 4’ n?tã $yγ Ï©ρá� ãã tΑ$ s% 4’ ‾Τr& Ç‘ ós ãƒ ÍνÉ‹≈yδ ª! $# y‰÷è t/ 

$ yγÏ?öθ tΒ ( çµ s?$ tΒ r'sù ª! $# sπ se($ÏΒ 5Θ$ tã §Ν èO … çµ sVyè t/ ( ...� ا�قرة:×�Ô.  

، ذكر هنا و� اآلية  �)ا ذكر سابًقا قصة إبراهيم مع اeمرود إلثبات وجود اهللا 
  )Ñ(. الµ تليها قصة إلثبات اr وا�عث

%&-  � tÏ% ©!$# tβθ à) Ï�Ζãƒ öΝ ßγ s9≡uθ øΒ r& ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# §Ν èO Ÿω tβθãè Î7 ÷G ãƒ !$ tΒ (#θà) x�Ρr& $ xΨ tΒ Iωuρ “]Œ r& � 
öΝ çλ°; öΝ èδ ã�ô_ r& y‰Ψ Ïã öΝ ÎγÎn/ u‘ Ÿωuρ ì∃ öθ yz óΟÎγ øŠn= tæ Ÿωuρ öΝ èδ šχθ çΡt“ós tƒ � ا�قرة:×Ø×.  

م تعا¬ أمر اإلنفاق U سبيله سابًقا، أتبعه هنا  þب )ا عظ« µببيان األمور ال
  )×(. ح� يب� ذلك ا¹واب ومنها ترك ا)نË واألذى ؛Àصيلها

%'-  � $yγ •ƒ r'‾≈tƒ tÏ%©! $# (#θ ãΖtΒ# u Ÿω (#θè= ÏÜ ö7 è? Ν ä3ÏG≈s% y‰|¹ Çd yϑ ø9 $$Î/ 3“ sŒ F{ $# uρ “ É‹©9 $% x. ß,Ï�Ψ ãƒ … ã&s!$ tΒ 

u!$ seÍ‘ Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿωuρ ß ÏΒ ÷σãƒ «! $$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì�Åz Fψ   . ØÒ×:ا�قرة �... ) #$

  )Õ(. ùلك )ا ذمþ اهللا إبطال أجر الصدقة با)نË واألذى، ذكر هنا َمثًَال 
%(-  ã≅ sWtΒuρ� tÏ% ©!$# šχθà) Ï�Ψãƒ ãΝ ßγs9≡ uθ øΒr& u !$tóÏGö/ $# ÅV$|Êö� tΒ «!$# $\G� Î7ø[s? uρ ô ÏiΒ öΝ ÎγÅ¡à�Ρ r& È≅ sVyϑx. 

¥π ¨Ψy_ >ο uθ ö/t�Î/ $yγt/$|¹r& ×≅ Î/#uρ ôMs?$t↔ sù $yγn=à2é& É÷x� ÷èÅÊ βÎ*sù öΝ ©9 $pκ ö: ÅÁ ãƒ ×≅ Î/#uρ @≅ sÜ sù 3 ª!$#uρ $yϑÎ/ 

tβθè= yϑ÷ès? î��ÅÁt/ � ا�قرة:×Ø�.  

عطف َمثَل اùين ينفقون أموا{م U مرضات اهللا - َمثَل اùي ينفق ماG رئاء اeاس؛  
  )Ò(.لزيادة بيان ما ب% ا)رتبت% من ا�ون، وتأكيًدا للثناء - ا)نفق% بإخالص

                                                             

)Ñ(  ن�(فس� اhا)Õ/ÕÕ.(  
  ).Î/ÒÏ(اhفس� الكب�  )×(
)Õ(  السابق)Î/Ò×.(  
)Ò(  نويرhحرير واhا)Õ/�Ï.(  



  ٣٥    

 

%)-  � –Š uθtƒ r& öΝ à2 ß‰tn r& β r& šχθ ä3s? … çµ s9 ×π ¨Ψy_ ÏiΒ 9≅ŠÏ‚ ‾Ρ 5>$ oΨ ôã r&uρ “ Ì�ôf s?  ÏΒ $ yγÏF ós s? 

ã�≈yγ ÷ΡF{ $# … çµ s9 $ yγ‹ Ïù  ÏΒ Èe≅à2 ÏN≡t�yϑ ¨W9   .ØØ×:ا�قرة�...  #$

أضافت اآليات مثًال آخر لثين #رمون أنفسهم من ثواب أعما{م وهم أحوج 
ما يكونون إÈه، وذلك بسبب مراءاتهم للناس بهذه األعمال، وعدم إخالصهم 

  )Ñ(. فيها، أو إعجابهم بها

&*-  � ß≈sÜ ø‹ ¤±9 $# ãΝä. ß‰Ïè tƒ t�ø) x� ø9 $# Ν à2 ã�ãΒ ù'tƒ uρ Ï!$ t± ós x� ø9$$ Î/ ( ª! $# uρ Ν ä.ß‰Ïè tƒ Zο t�Ï�øó̈Β çµ ÷ΖÏiΒ 

WξôÒ sù uρ 3 ª! $# uρ ìì Å™≡ uρ ÒΟŠÎ= tæ � ا�قرة:×Ø	 .  

$ � :)ا رغب اهللا تعا¬ اإلنسان U اإلنفاق من أجود ما يملكه بقوG تعا¬ yγ•ƒ r'‾≈tƒ 

tÏ%©!$# (# þθ ãΖtΒ# u (#θà)Ï�Ρr&  ÏΒ ÏM≈t6 ÍhŠ sÛ $tΒ óΟçF ö; |¡Ÿ2 ...� ا�قرة:×ØÎ حذره بعد ذلك من ،

  )×(.وسوسة الشيطان بالفقر حال اإلنفاق

&�-  � ’ÎA ÷σ ãƒ sπ yϑ ò6Ås ø9 $#  tΒ â!$ t± o„ 4  tΒ uρ |N ÷σãƒ sπ yϑ ò6Ås ø9$# ô‰ s) sù u’ ÎAρé& # Z� ö� yz # Z��ÏW Ÿ2 3 $ tΒuρ 

ã�ā2 ¤‹tƒ HωÎ) (#θä9 'ρé& É=≈ t6 ø9 F{   .ØÔ×:ا�قرة � #$

)ا ذكر أحوال ا)نفق% لألموال، وأن اهللا أعطاهم ومنþ عليهم باألموال؛ ذكر هنا 
  )Õ(. ما هو أفضل من ذلك وهو إعطاء اكمة )ن يشاء من عباده

&! -  � šÏ%©!$# tβθ è= à2 ù'tƒ (# 4θt/ Ìh�9 $# Ÿω tβθãΒθ à) tƒ āωÎ) $yϑ x. ãΠθà) tƒ ”Ï% ©!$# çµ äÜ ¬6y‚ tF tƒ 

ß≈sÜ ø‹ ¤±9$# z ÏΒ Äb§ yϑø9 $# 4 y7Ï9≡ sŒ öΝ ßγ‾Ρr'Î/ (#þθ ä9$ s% $ yϑ ‾Ρ Î) ßì ø‹ t7 ø9$# ã≅÷W ÏΒ (# 4θt/ Ìh�9   .�Î×:ا�قرة �...  3 #$

                                                             

)Ñ(  السابق)Õ/�Õ( G ت سور القرآن واللفظmموضو ،)×/ÕÏÒ.(  
  ).��/Î(، اhفس� الكب� واللفظ G )Ò/ÔÑ(، نظم اÓرر)Õ/�Ô(اhحرير واhنوير )×(
)Õ(  تيس� الكريم الر�ن)ÑÑ�.(  



  ٣٦    

 

 þ%ديث عن الربا، وب)ا Qنت اآليات السابقة تت¶م عن الصدقة أعقبها با
الصدقة والربا مناسبة من جهة اhضاد؛ وذلك ألن الصدقة عبارة عن تنقيص ا)ال 

  )Ñ( .والربا عبارة عن طلب الزيادة - ا)ال مع ن� اهللا عنهبسبب أمر اهللا بذلك، 

&"-  � ¨βÎ) šÏ%©! $# (#θ ãΖtΒ# u (#θ è= Ïϑtãuρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9$# (#θãΒ$ s% r&uρ nο4θ n= ¢Á9 $# (# âθs?# uuρ nο 4θ Ÿ2̈“9 $# 

óΟßγ s9 öΝ èδã�ô_ r& y‰ΖÏã öΝÎγ În/ u‘ Ÿωuρ ì∃ öθyz öΝ ÎγøŠn= tæ Ÿωuρ öΝ èδ šχθçΡt“ós tƒ � ا�قرة:×ÎÎ.  

اعلم أن mدة اهللا U القرآن مطردة بأنه تعا¬ إذا ذكر وعيًدا ذكر بعده وعًدا، 
àرا(وعيد ا U أتبعه بهذا الوعد للمؤمن ،والعكس كذلك؛ فلما بالغ .)×(  

&#-  � (#θà) ¨? $# uρ $YΒ öθtƒ šχθãè y_ ö�è? ÏµŠ Ïù ’ n<Î) «! $# ( §Ν èO 4†‾û uθè? ‘≅ä. <§ ø� tΡ $ ¨Β ôMt6 |¡ Ÿ2 öΝ èδ uρ 

Ÿω tβθ ãΚ n= ôàãƒ � ا�قرة:×	Ñ.  

اعلم أن هذه اآلية U اùين Qنوا يعاملون بالربا وwنوا أصحاب ثروة وwن »ري  ) �
)Õ(. فاحتاجوا إ¬ مزيد زجر ووعيد وتهديد منهم اhغلب - اeاس بسبب ثروتهم؛

 

�ء بهذه اآلية تذييًال لألحòم السابقة؛ ألنه صالح للÂهيب من ارتكاب ما نُ�  ) !
  )Ò(. عنه والÂغيب U فعل ما أمر به أو ندب إÈه

&%-  � β Î) uρ óΟçFΖä. 4’ n?tã 9�x� y™ öΝ s9 uρ (#ρ ß‰Éf s? $Y6 Ï?% x. Ö≈yδ Ì�sù ×π |Êθç7 ø) ¨Β ( ÷β Î*sù zÏΒ r& Ν ä3àÒ ÷èt/ 

$ VÒ ÷è t/ ÏjŠ xσã‹ ù= sù “ Ï%©! $# z Ïϑ è? øτ$# … çµ tF uΖ≈tΒ r& È,−Gu‹ ø9 uρ ©! $# … çµ −/ u‘ 3...� ا�قرة:×	Õ.  

                                                             

)Ñ(  فس� الكب�hا)Î/ÎÑ.(  
  ).Ñ	Î/( السابق )×(
)Õ(  السابق)Î/	Î.(  
)Ò(  نويرhحرير واhا)Õ/ÔÎ.(  



  ٣٧    

 

)ا ذكر اهللا تعا¬ اإلنفاق وجزاءه الطيب، والربا وقباحته وخطره، أعقبه بذكر 
  )Ñ(. القرض اسن واhعامل باÓين ا)ؤجل

&& -  � °! $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘F{ $# 3 β Î) uρ (#ρß‰ö7 è? $tΒ þ’Îû öΝ à6 Å¡ à�Ρr& ÷ρ r& çνθ à� ÷‚è? 

Ν ä3ö7 Å™$ y⇔ãƒ Ïµ Î/ ª! $# ( ã�Ï� øó u‹ sù  yϑÏ9 â!$ t±o„ Ü> Éj‹yèãƒ uρ  tΒ â!$ t± o„ 3 ª! $# uρ 4’n? tã Èe≅à2 &óx« í�ƒ Ï‰ s% � 

  .Ò	×:ا�قرة
عن سعة علمه، دل هنا عليه بسعة ملكه ا)ستلزم لسعة قدرته؛  �)ا أخ� اهللا  

  )×(. Èدل ذلك - Cيع الكمال
  

* * * * * * *   
 

   

                                                             

)Ñ(  ن�(فس� اhا)Õ/ÑÏØ.(  
  ).Ò/ÑØÕ(نظم اÓرر )×(



  ٣٨    

 

�  

  : مناسبة بداية سورة آل عمران �اتمة سورة ا�قرة: أوالً 
ختمت سورة ا�قرة باديث عن إيمان الرسول وا)ؤمن% بكل الكتب ا)Üلة،  ) �

  )Ñ(. �وبدأت سورة آل عمران باديث عن تلك الكتب ا)Üلة واإليمان باهللا 
)×(.ا)تق% وأنهم ا)فلحون، وختمت به سورة آل عمرانافتتحت سورة ا�قرة بذكر  ) !

 

Ãأنهم سورة واحدة؛ بدأت و ختمت سورة آل عمران بما بدأت به سورة ا�قرة ) "

!©%tÏ �: سورة ا�قرة بقوG تعا¬ $# uρ tβθãΖÏΒ ÷σ ãƒ !$ oÿÏ3 tΑÌ“Ρ é& y7ø‹ s9 Î) !$tΒ uρ tΑÌ“Ρ é&  ÏΒ y7Î= ö7 s% 

Íο t�Åz Fψ $$Î/ uρ ö/ãφ �tβθãΖÏ%θ ãƒÒوختمت سورة آل عمران ، :� ¨βÎ) uρ ô ÏΒ È≅÷δr& É=≈ tGÅ6ø9 $#  yϑs9 

ß ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& öΝ ä3ö‹ s9 Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& öΝ Íκ ö�s9 Î) ...�ÑÔÔ .)Õ(
 

  :مناسبة بداية سورة آل عمران �اتمتها: ثانيًا
oΨ$ � :بدأت باmÓء ) � −/u‘ Ÿω ùø Ì“ è? $oΨ t/θè=è% y‰ ÷èt/ øŒÎ) $oΨ oK ÷ƒy‰ yδ ó= yδuρ $uΖs9 ÏΒ y7Ρà$ ©! ºπ yϑômu‘...� 	 ،

$ � :وختمت به oΨ−/ u‘ $oΨÏ?#u uρ $ tΒ $ oΨ̈?‰tãuρ 4’n? tã y7 Î=ß™â‘ Ÿω uρ $ tΡÌ“ øƒéB tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9 $# 3 y7 ¨ΡÎ) Ÿω ß#Î= øƒéB yŠ$ yèŠ ÎR ùQ $# � 

ÑÔÒ .)Ò(  

%šÏ (βÎ¨ � :بدأت بتهوين شأن الòفرين ) ! ©! $# (#ρã� x�x.  s9 š_ Í_øóè? óΟ ßγ÷Ψtã óΟ ßγä9≡uθøΒr& ...� ÑÏ ،

Ÿω y7‾Ρ � :وختمت به §� äótƒ Ü= m=s) s? tÏ% ©! $# (#ρ ã�x� x. ’ Îû Ï‰≈n=Î6 ø9 $# � ÑÔØ.)�(  
                                                             

)Ñ(  Ùوضو(فس� اhا)Ñ/Ò×Ï.(  
  ).ÕÕ(أ´ار ترتيب سور القرآن  )×(
)Õ(  السابق)ÕÒ.(  
)Ò(  Ùوضو(فس� اhا)Ñ/ÒÑØ.(  
  ).Ñ/ÒÑØ(السابق  )�(



  ٣٩    

 

β¨ � :بدأت باديث عن القرآن واhوراة واإل�يل، وختمت به ) " Î)uρ ô ÏΒ È≅÷δ r& 

É=≈tG Å6 ø9$#  yϑs9 ß ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$Î/ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρ é& öΝ ä3ö‹ s9 Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& öΝ Íκö� s9 Î)...� ÑÔÔ .)Ñ(  

β¨ � :بدأت بالوعيد للòفرين ) # Î) tÏ%©!$# (#ρã�x� x. ÏM≈tƒ$ t↔Î/ «! $# óΟßγ s9 Ò>#x‹tã Ó‰ƒ Ï‰x© 3 ª! $# uρ 

Ö“ƒ Í• tã ρèŒ BΘ$ s)ÏFΡ$# � Ò%نان للمؤمنuوختمت بالوعد با ،: � Ν ßγ̈Ψ n= Ï{ ÷Š _{ uρ “ Ì�øg rB M≈̈Ζ y_ ; 
 ÏΒ $ pκÉJ øt rB ã�≈yγ ÷Ρ F{ $# $ \/# uθrO ôÏiΒ Ï‰ΨÏã «! $# 3 ª! $# uρ … çνy‰ΨÏã ß ó¡ ãm É>#uθ ¨W9 $# � ÑÔ�. )×(  

āχ � :افتتحت بقوG تعا¬ ) % Î) ©! $# Ÿω ß# Î= ÷‚ ãƒ yŠ$ yèŠ Ïϑ ø9 $# � Ôبـ ، وختمت :� y7̈Ρ Î) Ÿω 
ß#Î= øƒ éB yŠ$yèŠÎR ùQ $# � ÑÔÒ.)Õ(  

  :مناسبات اآليات: ثا¹ًا

�-  � $ oΨ −/ u‘ Ÿω ùøÌ“è? $ oΨ t/θè= è% y‰÷è t/ øŒ Î) $ oΨ oK÷ƒ y‰yδ ó= yδ uρ $ uΖs9 ÏΒ y7Ρ à$©! ºπ yϑ ôm u‘ 4 y7̈Ρ Î) |MΡr& 

Ü>$ ¨δ uθø9   .	:آل عمران � #$

)ا Qن ا)قام مقام انقسام إ¬ منحرف% ومستقيم%، دعوا اهللا هنا أن يثبتهم - 
  )Ò(.اإليمان

!-  � ¨β Î) šÏ%©!$# (#ρã�x� x.  s9 š_Í_øó è? óΟßγ ÷Ψ tã óΟßγ ä9≡uθ øΒ r& Iωuρ Ο èδß‰≈s9 ÷ρr& zÏiΒ «! $# $\↔ ø‹ x© ( 
y7Í× ‾≈ s9 'ρé&uρ öΝ èδ ßŠθ è% uρ Í‘$ ¨Ψ9   .ÑÏ:آل عمران � #$

                                                             

)Ñ(  السابق)Ñ/ÒÑÎ.(  
)×(  Ùوضو(فس� اhا)Ñ/ÒÑÎ.(  
)Õ(  (مراصد ا)طالعÒ	.(  
)Ò(  تيس� الكريم الر�ن)	.(  



  ٤٠    

 

ودmئهم وت�عهم، ذكر هنا حال الòفرين  ا)ؤمن%)ا ذكر سبحانه وتعا¬ حال 
  )Ñ(. وشديد عقابهم

"-  ≅è%� šÏ%©# Ïj9 (#ρã�x� x. šχθç7 n= øó çGy™ šχρç� |³ ós è?uρ 4’ n<Î) zΟ̈Ζyγ y_ 4 }§ ø♥Î/ uρ ßŠ$ yγÏϑ ø9 $# ∩⊇⊄∪ 

ô‰ s% tβ$ Ÿ2 öΝ ä3s9 ×π tƒ# u ’Îû È÷ tGt⁄Ïù $ tGs) tGø9 $# ( ×π y∞ Ïù ã≅ÏG≈s) è? †Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# 3“ t�÷z é&uρ 

×ο t�Ïù%Ÿ2…� آل عمران:Ñ×- ÑÕ.  

إ¬ اhهديد، ومن øب ا)ثل {م بأحوال سلفهم  اإلنذاراستئناف لالنتقال من 
  )×(. U الكفر، إ¬ øب ا)ثل {م بسابق أحوا{م ا)ؤذنة بأن أمرهم صائر إ¬ زوال

#-  z Îiƒ ã—� Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 �= ãm ÏN≡uθ yγ ¤±9 $# š∅ ÏΒ Ï!$ |¡ ÏiΨ9 $# t ÏΖt6 ø9 $# uρ Î��ÏÜ≈oΨ s) ø9 $# uρ Íο t�sÜΖs)ßϑ ø9 $# š∅ ÏΒ 

É= yδ ©%!$# Ïπ āÒ Ï� ø9 $# uρ È≅ø‹ y‚ ø9 $# uρ Ïπ tΒ §θ |¡ßϑ ø9 $# ÉΟ≈yè ÷Ρ F{ $# uρ Ï^ ö�ys ø9 $# uρ 3 š�Ï9≡ sŒ ßì≈tF tΒ Íο4θ u‹ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ( 
ª! $# uρ … çν y‰ΨÏã Ú∅ ó¡ãm É>$ t↔yϑ ø9   .ÑÒ:آل عمران � #$

β¨ � :سابًقا قال)ا   Î) šÏ%©! $# (#ρ ã�x� x.  s9 š_ Í_øó è? óΟßγ ÷Ψ tã óΟßγ ä9≡uθ øΒ r& Iωuρ Οèδ ß‰≈s9 ÷ρr& ...� 

قصد هنا موعظة ا)سلم% بأن ال يغÂوا Çال اùين كفروا فتعجبهم زينة  ،ÑÏ:آل عمران
  )Õ(. اÓنيا

%-  � ¨β Î) tÏ%©! $# šχρã�à� õ3tƒ ÏM≈tƒ$t↔ Î/ «! $# šχθè= çG ø) tƒ uρ z↵ ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# Î�ö� tó Î/ 9aY ym šχθ è= çGø) tƒ uρ 

šÏ%©!$# šχρ ã�ãΒ ù'tƒ ÅÝ ó¡É) ø9 $$Î/ š∅ ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# Οèδ ÷� Åe³ t7 sù A># x‹yè Î/ AΟŠ Ï9r& � آل عمران:×Ñ. 

                                                             

)Ñ(  نويرhحرير واhا)Õ/ÑÎÑ( G فس� الكب� واللفظhا ،)Î/Ñ�×.(  
  ).�Õ/Î(اhحرير واhنوير  )×(
)Õ( السابق )Õ/ÑÎ	) (فÅبت.(  



  ٤١    

 

Gبقو Öاعلم أنه تعا¬ )ا ذكر من قبل حال من يعرض ويتو :� χ Î) ¨ρ (# öθ©9 uθs? 

$yϑ ‾ΡÎ* sù š�ø‹ n= tã àt≈n= t6 ø9 ؛ أردفه بصفة هذا ا)تو� فذكر ثالثة أنواع من Ï×:آل عمران �...#$

  )Ñ(. الصفات

&-  � āω É‹Ï‚ −Gtƒ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9 $# tÍ�Ï�≈s3ø9 $# u!$ uŠ Ï9 ÷ρr&  ÏΒ ÈβρßŠ t ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# (  tΒ uρ ö≅yèø� tƒ š�Ï9≡ sŒ 

}§ øŠ n= sù š∅ ÏΒ «! $# ’Îû >óx« HωÎ) βr& (#θ à) −Gs? óΟßγ ÷ΖÏΒ Zπ9 s) è? 3 ãΝ à2 â‘Éj‹y⇔ãƒ uρ ª! $# … çµ|¡ ø� tΡ 3 ’ n<Î) uρ «! $# 

ç��ÅÁ yϑ ø9   .	×:آل عمران � #$

 :أن يكون عليه ا)ؤمن U تعظيم اهللا تعا¬ بقوG تعا¬ »بما  �اهللا  ذكر)ا 

≅è%� ¢Οßγ ‾=9 $# y7Î=≈ tΒ Å7ù= ßϑ ø9 ذكر بعده ما »ب أن يكون ا)ؤمن عليه Ø،  U×:آل عمران �...#$

  )×(. ا)عاملة مع اeاس

'-  � ö≅è% β Î) (#θà� ÷‚ è? $ tΒ ’ Îû öΝà2 Í‘ρß‰ß¹ ÷ρr& çνρß‰ö6 è? çµ ôϑ n=÷è tƒ ª! $# 3 ãΝ n= ÷è tƒ uρ $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# 

$tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘F{ $# 3 ª! $# uρ 4’ n?tã Èe≅à2 &ó_ x« Ö�ƒ Ï‰ s% � آل عمران:×Ô.  

ا)ؤمن% عن اüاذ الòفرين أوÈاء ظاهًرا وباطنًا، واستثè اhقية U  �اهللا  ن�)ا  
  )Õ(.الظاهر، أتبع ذلك بهذا الوعيد؛ ح� ال يص� ا�اطن موافًقا للظاهر U وقت اhقية

(-  � tΠ öθtƒ ß‰Éf s? ‘≅à2 <§ ø� tΡ $ ¨Β ôMn= Ïϑ tã ô ÏΒ 9� ö� yz # \�ŸÒ øt’Χ $ tΒ uρ ôMn= Ïϑ tã  ÏΒ &þθ ß™ –Š uθ s? öθs9 

¨β r& $ yγ oΨ ÷� t/ ÿ… çµ uΖ÷�t/ uρ # J‰tΒ r& # Y‰‹ Ïè t/ 3 ãΝ à2 â‘Éj‹ y⇔ãƒ uρ ª! $# … çµ |¡ ø� tΡ 3 ª! $# uρ 8∃ρ âu‘ ÏŠ$t7 Ïè ø9 $$Î/ �  آل

  .ÕÏ:عمران

                                                             

)Ñ(  فس� الكب�hا)Î/ÑÎØ.(  
  ).ÑÔÑ/	(السابق  )×(
)Õ( السابق )	/ÑÔÒ.(  



  ٤٢    

 

وسعة أوصافه ما يوجب للعباد أن يراقبوه U [  عظمتهمن  �)ا ذكر اهللا 
وهو أنهم Äهم صائرون إÈه، وأعما{م : أحوا{م، ذكر {م هنا داعيًا آخر إ¬ مراقبته

  )Ñ(.حينئذ من خ� وÌ :�ة

)-  � ö≅è% β Î) óΟçFΖä. tβθ ™7 Ås è? ©! $# ‘ ÏΡθãè Î7 ¨?$$ sù ãΝ ä3ö7 Î6 ós ãƒ ª! $# ö�Ï� øó tƒ uρ ö/ ä3s9 ö/ä3t/θçΡ èŒ 3 ª! $#uρ Ö‘θà� xî 

ÒΟ‹ Ïm   .ÕÑ:آل عمران � ‘§

 āω � :مواالة الòفرين و:بتهم وا)يل إÈهم U قوG عنسابًقا  �)ا ن� اهللا 
É‹Ï‚ −Gtƒ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# tÍ�Ï�≈s3ø9 $# u!$ uŠÏ9 ÷ρr&  ÏΒ Èβρ ßŠ tÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9 ب%þ هنا أن  ،	×:آل عمران �.... ) #$

 Ùفرين  �اهللا واتباع الرسول  :بةاإليمان باهللا تعا¬ يستدòو:بته، ومواالة ال
  )×(.و:بتهم و:بة اهللا ورسوG ال »تمعان U قلب مؤمن

�*-  � ¨βÎ) ©!$# #’s∀ sÜ ô¹ $# tΠ yŠ#u %[nθ çΡuρ tΑ#u uρ zΟŠÏδ≡t�ö/ Î) tΑ#u uρ tβ≡t�ôϑÏã ’n?tã tÏϑn=≈yè ø9$# � آل عمران:ÕÕ.  

؛ ب%þ هنا علو درجات الرسلاعلم أنه تعا¬ )ا ب%þ أن :بته ال تتم إال بمتابعة 
  )Õ(. الرسل وÌف مناصبهم

��-  � $ ¨Β r'sù tÏ%©! $# (#ρã�x� x. öΝ ßγç/ Éj‹tã é'sù $\/# x‹tã #Y‰ƒ Ï‰x© ’ Îû $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Íο t�ÅzFψ $#uρ $tΒ uρ Οßγ s9 ÏiΒ 

tÎ�ÅÇ≈‾Ρ � آل عمران:�Ø.  

Ο¢ � :سابًقا ذكر)ا  èO ¥’ n< Î) öΝà6 ãèÅ_ ö�tΒ ãΝ à6 ômr' sù öΝä3oΨ ÷�t/ $yϑŠÏù óΟçFΖä. Ïµ‹Ïù tβθà�Î=tF÷‚ s? � 

  )Ò(. إما Qفر، و�ما مؤمن: ، ب%þ هنا مفصًال ذلك االختالف��:آل عمران
                                                             

)Ñ(  تيس� الكريم الر�ن)Ñ×	 .(  
  ).بتÅف) (×Ô/Ò(موضوmت سور القرآن  )×(
)Õ(  فس� الكب�hا)	/ÑÔ	.(  
)Ò( السابق )	/×ÒÏ.(  



  ٤٣    

 

�!-  � N̈Š uρ ×π x� Í← !$ ©Û ô ÏiΒ È≅÷δr& É=≈tG Å3ø9 $# öθ s9 ö/ ä3tΡθ m= ÅÒ ãƒ $ tΒ uρ šχθ m= ÅÒ ãƒ HωÎ) öΝ ßγ|¡à�Ρr& $ tΒ uρ 

šχρâ÷ ßê ô± o„ � آل عمران:ØÔ.  

 %ö≅è � :سابًقا موقًفا ألهل الكتاب وهو اإلعراض عن اق U قوG تعا¬ )ا ذكر اهللا

Ÿ≅÷δ r'‾≈tƒ É=≈tGÅ3ø9 $# (# öθ s9$ yè s? 4’n< Î) 7π yϑÎ= Ÿ2 ¥!# uθy™ $uΖoΨ ÷� t/ ö/ ä3uΖ÷�t/ uρ...� آل عمران:ØÒ ذكر هنا موقًفا ،

  )Ñ(.ا)ؤمن%آخر وهو شدة حرصهم - إضالل 

�"-  � Ms9$ s% uρ ×π x� Í← !$ ©Û ô ÏiΒ È≅÷δ r& É=≈tGÅ3ø9 $# (#θãΖÏΒ# u ü“ Ï%©!$$ Î/ tΑÌ“Ρ é& ’ n?tã šÏ%©!$# (#θãΖtΒ# u 

tµ ô_ uρ Í‘$ yγ ¨Ψ9$# (#ÿρ ã�à� ø.$# uρ … çν t�Åz# u öΝ ßγ‾= yè s9 tβθãè Å_ ö�tƒ � آل عمران:Î×.  

تعا¬ )ا ح� عنهم أنهم يلبسون اق با�اطل؛ أردف ذلك بأن ح�  أنهاعلم 
  )×(. عنهم نوmً واحًدا من أنواع تلبيساتهم

�#-  ô ÏΒ uρ� È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# ô tΒ βÎ) çµ ÷ΖtΒù's? 9‘$sÜΖÉ) Î/ ÿÍνÏjŠxσ ãƒ y7ø‹s9Î) Ο ßγ÷Ψ ÏΒuρ ô ¨Β β Î) çµ ÷ΖtΒù's? 9‘$oΨƒÏ‰ Î/ āω 
ÿ Íν ÏjŠxσãƒ y7ø‹s9 Î) āωÎ) $tΒ |MøΒßŠ Ïµø‹n=tã $VϑÍ← !$s% 3 y7Ï9≡sŒ óΟ ßγ‾Ρ r'Î/ (#θä9$s% }§øŠ s9 $uΖøŠ n=tã ’ Îû z↵ÍhŠ ÏiΒW{ $# ×≅‹Î6 y™ 

šχθä9θà) tƒ uρ ’ n?tã «!$# z> É‹s3ø9 $# öΝèδ uρ šχθ ßϑn=ôètƒ � آل عمران:Î�.  

N̈Šuρ ×π � :- قوG تعا¬ عطف x�Í← !$©Û ô ÏiΒ È≅ ÷δr& É=≈ tGÅ3ø9 $# öθs9 ö/ä3tΡθ m= ÅÒ ãƒ..� آل عمران:ØÔ ،

�Ms9$s%uρ ×πx � وآية Í← !$©Û ô ÏiΒ È≅ ÷δr& É=≈ tGÅ3ø9 $# (#θ ãΖÏΒ#u ü“ Ï% ©!$$Î/ tΑ Ì“Ρ é& ’ n?tã šÏ% ©! $# (#θãΖtΒ#u ...�  آل

�يان دخائل أحوال اÈهود U معاملة ا)سلم% اeاشئة عن حسدهم واéرافهم عن  ؛×Î:عمران
  )Õ(. ملة إبراهيم

                                                             

)Ñ(  ن�(فس� اhا)Õ/×Ø	.(  
  ).�Î×/	(اhفس� الكب�  )×(
)Õ(  نويرhحرير واhا)Õ/×	�.(  



  ٤٤    

 

�%-  � u�ö� tó sù r& Çƒ ÏŠ «! $# šχθ äóö7 tƒ ÿ… ã&s!uρ zΝ n= ó™ r&  tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# Ä⇓ö‘F{ $# uρ $ Yãöθ sÛ 

$ \δ ö�Ÿ2uρ Ïµ ø‹ s9 Î) uρ šχθãè y_ ö�ãƒ � آل عمران:	Õ.  

 þ%اآلية السابقة أن اإليمان بمحمد  تعا¬)ا ب U�  - عه اهللا وأوجبهÌ عÌ
فإنه يكون طاً�ا دينا غ�  ؛Cيع من م� من األنبياء واألمم، لزم أن [ من كره ذلك

  )Ñ(. دين اهللا

�&-  � ö≅è% $ ¨Ψ tΒ# u  «! $$ Î/ !$tΒ uρ tΑÌ“Ρé& $ uΖøŠ n= tã !$tΒ uρ tΑÌ“Ρ é& #’n? tã zΝŠÏδ≡ t�ö/ Î) Ÿ≅ŠÏè≈yϑ ó™Î) uρ t,≈ys ó™Î) uρ 

šUθ à) ÷è tƒ uρ ÅÞ$ t7 ó™F{ $# uρ ...� آل عمران:	Ò.  

هللا تعا¬ وحده من اhصديق بنبوة Cيع األنبياء عليهم  االستسالمال بد مع 
  eوجوه أهل  �الصالة والسالم؛ و{ذا أمر اهللا تعا¬ ا U قيقةأن يعلن هذه ا

  )×(.الكتاب

�' -  �  tΒ uρ Æt tG ö; tƒ u� ö�xî ÄΝ≈n= ó™ M} $# $YΨƒÏŠ  n= sù Ÿ≅ t6ø)ãƒ çµ÷Ψ ÏΒ uθèδuρ ’ Îû Íο t�Åz Fψ $# z ÏΒ zƒÌ�Å¡≈ y‚ø9   .�	:آل عمران � #$

ß � :اعلم أنه تعا¬ )ا قال U آخر اآلية ا)تقدمة ós tΡuρ … çµ s9 tβθßϑ Î= ó¡ãΒ �  آل

؛ أتبعه بأن بَ%ّ U هذه اآلية أن اÓين ليس إال اإلسالم، وأن [ دين سوى Ò	:عمران
  )Õ(.اإلسالم، فإنه غ� مقبول عند اهللا

�(-  � y#ø‹ x. “ Ï‰ôγ tƒ ª! $# $ YΒ öθs% (#ρã�x� Ÿ2 y‰÷è t/ öΝ Íκ È]≈yϑƒ Î) (# ÿρß‰Îγ x© uρ ¨β r& tΑθ ß™§�9 $# A,ym 

ãΝ èδ u!% ỳ uρ àM≈oΨ Éi� t6 ø9 $# 4 ª! $#uρ Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ uΘ öθs) ø9$# tÏϑ Î=≈©à9   .Ø	:آل عمران � #$

                                                             

)Ñ( ت سور القرآنmموضو)Ô/	Õ(فhس� الكب� ، ا)	/×ÎÔ.(  
  ).بتÅف) (Ñ	×/	(، اhفس� الكب� )Ò	Ô/(موضوmت سور القرآن )×(
)Õ(  فس� الكب�hا)	/×	×.(  



  ٤٥    

 

Gم أمر اإلسالم واإليمان بقو þاعلم أنه تعا¬ )ا عظ: �  tΒ uρ ÆttG ö; tƒ u�ö� xî ÄΝ≈n= ó™M} $# $ YΨƒ ÏŠ 

 n= sù Ÿ≅t6 ø) ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ uθèδ uρ ’ Îû Íο t�Åz Fψ $# zÏΒ zƒ Ì�Å¡≈y‚ ø9 ؛ أكد ذلك اhعظيم بأن �	:آل عمران � #$

›y#ø �:بَ%ّ وعيد من ترك اإلسالم، فقال x. “ Ï‰ôγ tƒ ª! $# $ YΒ öθ s% (#ρã�x� Ÿ2 y‰÷è t/ öΝ Íκ È]≈yϑƒ Î)...�.)Ñ(  

�)-  �  s9 (#θä9$ oΨ s? §� É9ø9 4®Lym (#θà) Ï�Ζè? $ £ϑ ÏΒ šχθ ™6 ÏtéB 4 $ tΒ uρ (#θà) Ï�Ζè?  ÏΒ &óx« ¨βÎ* sù ©!$#  Ïµ Î/ 

ÒΟŠ Î= tæ � آل عمران:Ô×.  

)ا بَ%ّ تعا¬ U اآلية السابقة أن اإلنفاق ال ينفع الòفرين يوم القيامة، علّم 
  )×( .ا)ؤمن% كيفية اإلنفاق اùي ينتفعون به U اآلخرة

!*-  � $pκ š‰r'‾≈ tƒ tÏ%©!$# (#þθãΨ tΒ# u β Î) (#θãè‹ ÏÜ è? $Z)ƒ Ì�sù z ÏiΒ tÏ% ©!$# (#θè?ρé& |=≈ tG Å3ø9 $# Ν ä.ρ–Š ã�tƒ y‰÷è t/ 

öΝ ä3ÏΖ≈oÿ‡Î) tÌ�Ï�≈x. � آل عمران:ÑÏÏ.  

اعلم أنه )ا حذر أهل الكتاب U اآلية السابقة عن الصد عن سبيل اهللا وعن 
اإلضالل؛ حذر ا)ؤمن% U هذه اآلية من إغواء و�ضالل أهل الكتاب {م وَمنَعهم عن 

  )Õ(. االhفات إ¬ قو{م

!�-  $ pκš‰r'‾≈tƒ� tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ# u (#θà) ®?$# ©! $# ¨,ym  Ïµ Ï?$ s) è? Ÿωuρ ¨ è∫θèÿsC āωÎ) Ν çFΡr&uρ tβθ ßϑ Î= ó¡ •Β �  آل

  .×ÑÏ:عمران
انتقل من Àذير ا)خاطب% من اال�داع لوساوس بعض أهل الكتاب، إ¬ 

  )À .)Òريضهم - تمام اhقوى؛ ألن U ذلك زيادة صالح {م ورسوًخا إليمانهم
                                                             

)Ñ(  فس� الكب�hا)	/×	Õ.(  
  ).بتÅف) (		×/	(، اhفس� الكب� )ÑÕ×/×(، روح ا)عاN )�/ Ò(اhحرير واhنوير )×(
)Õ(  فس� الكب�hا)	/ÕÏ	.(  
)Ò(  نويرhحرير واhا)Ò/×Ô.(  



  ٤٦    

 

!!-   s9� öΝà2ρ•� ÛØ tƒ HωÎ) ” ]Œ r& ( β Î) uρ öΝ ä.θè= ÏG≈s) ãƒ ãΝ ä.θ —9 uθãƒ u‘$ t/ ÷Š F{ $# §Ν èO Ÿω šχρ ç�|ÇΖãƒ � 

  .ÑÑÑ:آل عمران
اعلم أنه تعا¬ )ا رغب ا)ؤمن% U ا¹بات - إيمانهم وترك االhفات إ¬ أقوال  

Gالكفار وأفعا{م بقو: 

� öΝ çGΖä. u�ö� yz >π̈Β é& ôMy_ Ì�÷z é& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 tβρâ÷ ß∆ ù' s? Å∃ρ ã�÷èyϑ ø9 $$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψ s?uρ Ç tã Ì�x6Ζ ßϑ ø9 آل  �... #$

وهو أن الكفار ال قدرة {م - اإلøار با)سلم% : ، رغبهم فيه من وجه آخرÑÑÏ:عمران
G ي ال ع�ةùإال بالقليل من القول ا .)Ñ(  

!"-  � (#θ Ý¡øŠ s9 [!# uθy™ 3 ô ÏiΒ È≅÷δ r& É=≈tG Å3ø9 $# ×π ¨Β é& ×π yϑ Í←!$ s% tβθè= ÷Gtƒ ÏM≈tƒ# u «! $# u!$tΡ# u È≅ø‹ ©9 $# öΝ èδ uρ 

tβρß‰àf ó¡ o„ � آل عمران:ÑÑÕ.  

  )×(.)ا ذكر اهللا حال ا)نحرف% من أهل الكتاب، ب%þ هنا حال ا)ستقيم% منهم

!#-  � ¨β Î) šÏ% ©!$# (#ρã�x� x.  s9 z Í_øó è? öΝ ßγ ÷Ψ tã öΝ ßγä9≡ uθøΒ r& Iωuρ Ν èδ ß‰≈s9 ÷ρ r& z ÏiΒ «! $# $ \↔ø‹ x© ( 
y7Í× ‾≈ s9 'ρé&uρ Ü=≈ptõ¾r& Í‘$ ¨Ψ9 $# 4 öΝèδ $pκ�Ïù tβρà$ Î#≈yz � آل عمران:ÑÑØ.  

)ا ذكر سابًقا أن [ ما يفعله ا)ؤمن U اÓنيا من خ� سيجد ثوابه U اآلخرة، ذكر 
  )Õ(. U ا)قابل أن س� الòفرين س� ضائع ال ينفعهم يوم القيامة

!%-  � ã≅sVtΒ $ tΒ tβθà)Ï�Ζãƒ ’Îû Íν É‹≈yδ Íο 4θuŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# È≅sVyϑ Ÿ2 8xƒ Í‘ $ pκ� Ïù ;� ÅÀ ôMt/$ |¹r& ŷ ö�ym 

7Θöθ s% (# þθßϑ n= sß öΝ ßγ |¡ à�Ρr& çµ ÷Gx6n= ÷δ r'sù 4 $ tΒ uρ ãΝ ßγ yϑ n= sß ª! $# ô Å3≈s9 uρ öΝ ßγ |¡ à�Ρ r& tβθ ßϑ Î= ôàtƒ �  آل

  .ÑÑÎ:عمران
                                                             

)Ñ(  نويرhحرير واhا)Ò/�Ò( G فس� الكب� واللفظhا ،)	/Õ×Õ.(  
  ).ÑÒÕ(تيس� الكريم الر�ن  )×(
)Õ(  ت سور القرآنmموضو)Ô/ÑÏ	) (فÅبت.(  



  ٤٧    

 

اعلم أنه تعا¬ )ا ب%þ أن أموال الكفار ال تغ� عنهم شيئًا، ثم أنهم ربما أنفقوا 
 U ¬وجوه ا��ات، فيخطر ببال اإلنسان أنهم ينتفعون بذلك؛ فأزال اهللا تعا U أموا{م

  )Ñ(. هذه اآلية تلك الشبهة

!& -  � øŒÎ) uρ |N ÷ρ y‰xî ôÏΒ š�Î= ÷δ r& ä—Èhθ t7è? tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9$# y‰ Ïè≈s) tΒ ÉΑ$tFÉ) ù= Ï9 3 ª! $#uρ ììŠ Ïÿxœ îΛÎ= tæ � آل عمران:Ñ×Ñ.  

)ا حذر اهللا تعا¬ من اüاذ بطانة السوء، ذكر هنا مثاًال واقعيًا من ميدان ا)عارك 
سبب هّم الطائفت% بالفشل تثبيط ا)نافق% {م بقيادة زعيمهم  وهو أن: والغزوات

  )×(. عبدا± بن أà سلول

!'-  � ¬! uρ $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# 4 ã�Ï� øó tƒ  yϑ Ï9 â!$ t± o„ Ü>Éj‹yè ãƒ uρ  tΒ â!$ t± o„ 4 ª! $# uρ 

Ö‘θà� xî ÒΟ‹ Ïm   .Ñ×Ô:آل عمران� ‘§

Gإن ا)قصود من هذا تأكيد ما ذكره أوال من قو: � }§ øŠ s9 š�s9 z ÏΒ Ì�øΒ F{ $# 

íó x«...آل عمران�:Ñ×	èوا)ع ، : G ا)لك، وملك السموات أن األمر إنما يكون )ن

  )Õ(.واألرض ليس إال هللا تعا¬، فاألمر U السموات واألرض ليس إال هللا

!(-  $ yγ•ƒ r'‾≈tƒ� šÏ%©! $# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (#θ è= à2ù's? (##θ t/ Ìh�9 $# $ Z�≈yè ôÊr& Zπx� yè≈ŸÒ •Β ( (#θà)̈?$# uρ ©! $# öΝ ä3ª= yès9 

tβθ ßs Î= ø� è? � آل عمران:ÑÕÏ.  

جاء هنا ا�e عن الربا بعد آيات اuهاد؛ ألن الرغبة U اإلنفاق - اuهاد قد 
  )Ò(. عنه �يدفع ا)سلم% hحصيل ا)ال عن طريق الربا، فن� اهللا 

                                                             

)Ñ(  نويرhحرير واhا)Ò/ØÑ(فس� الكب�hا ، )	/ÕÕØ (G واللفظ.  
  ).�Ò/Ø(اhفس� ا)ن�  )×(
)Õ( hفس� الكب� ا)	/Õ�Î.(  
)Ò(  N(روح ا)عا×/×ØÔ.(  



  ٤٨    

 

!)-  � β Î) öΝ ä3ó¡|¡ ôϑ tƒ Óy ö�s% ô‰s) sù ¡§ tΒ tΠ öθs) ø9 $# Óyö�s% … ã& é# ÷VÏiΒ 4 y7ù= Ï?uρ ãΠ$−ƒ F{ $# $ yγ ä9 Íρ# y‰çΡ t ÷ t/ 

Ä¨$ ¨Ψ9$#...� آل عمران:ÑÒÏ.  

Gاعلم أن هذا من تمام قو: � Ÿωuρ (#θãΖÎγ s? Ÿωuρ (#θçΡ t“øtrB ãΝ çFΡr& uρ tβ öθ n= ôã F{ آل  � #$

، فب%þ تعا¬ أن اùي يصيبهم من القرح ال »ب أن يزيل جدهم واجتهادهم ÑÕÔ:عمران
U جهاد العدو؛ وذلك ألنه كما أصابهم ذلك، فقد أصاب عدوهم مثله قبل ذلك، فإذا 
Qنوا مع باطلهم، وسوء mقبتهم لم يفÂوا ألجل ذلك U ارب، فبأن ال يلحقكم 

  )Ö .)Ñالفتور مع حسن العاقبة واhمسك باق أو
"*-  �  Éir'x. uρ  ÏiΒ %c É<‾Ρ Ÿ≅ tG≈ s% … çµ yètΒ tβθ•‹În/ Í‘ ×��ÏWx. $yϑsù (#θ ãΖyδ uρ !$yϑÏ9 öΝåκ u5$|¹ r& ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# $tΒuρ 

(#θ à�ãè|Ê $ tΒuρ (#θçΡ%s3tGó™ $# 3 ª!$#uρ �= Ït ä† tÎ� É9≈¢Á9$# � آل عمران:ÑÒØ.  

  )×(.للمسلم% بعد هزيمة أحد، ذكر {م هنا حال أتباع األنبياء السابق% �من تمام تربية اهللا 
"�-  � $yγ•ƒr'‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#þθãΨ tΒ#u β Î) (#θ ãè‹ÏÜ è? šÏ% ©! $# (#ρ ã�x� x. ôΜà2ρ –Šã�tƒ #’n?tã öΝ ä3Î7≈ s) ôãr& (#θç6 Î=s)ΖtFsù 

tÎ� Å£≈ yz � آل عمران:ÑÒÔ.  

  )Õ(.أنصار األنبياء، حذر من طاعة الكفار )ا أمر اهللا سبحانه باالقتداء بمن تقدم من
"!-  � $pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©! $# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#θ çΡθ ä3s? tÏ% ©!$%x. (#ρ ã�x� x. (#θ ä9$s%uρ öΝ ÎγÏΡ≡ uθ÷z \} #sŒÎ) (#θ ç/u� ŸÑ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 

÷ρr& (#θçΡ%x. “ x“ äî öθ©9 (#θ çΡ% x. $tΡy‰Ψ Ïã $tΒ (#θè?$tΒ $tΒuρ (#θè= ÏFè% Ÿ...� آل عمران:Ñ�Ø.  

ا فضح اهللا   þر هنا ا)ؤمن% من التشبه بهم �لم þ(. ا)نافق% سابًقا، حذÒ(  
                                                             

)Ñ(  فس� الكب�hا)Ô/ÕÎÑ.(  
  ).Ô/ÕÎÔ(السابق  )×(
)Õ(  فتح القدير)Ñ/ÒÒ�.(  
)Ò(  ت سور القرآنmموضو)Ô/ÑÒÕ) (فÅبت.(  



  ٤٩    

 

""-  � $yϑ Î6 sù 7π yϑ ôm u‘ z ÏiΒ «! $# |MΖÏ9 öΝ ßγ s9 ( öθs9 uρ |MΨä. $̂àsù xá‹ Î= xî É= ù= s) ø9 $# (#θ‘Ò x�Ρ ]ω ô ÏΒ 

y7Ï9 öθym ( ß#ôã $$ sù öΝ åκ ÷] tã ö�Ï� øótG ó™$# uρ öΝçλ m; öΝèδö‘Íρ$ x© uρ ’ Îû Í÷ ö∆F{   .Ñ�Ô:آل عمران�... #$

  eدوا لم �اطبهم الرسول  �اعلم أن القوم )ا انهزموا عن اm يوم أحد ثم� 
باhغليظ والتشديد، و�نما خاطبهم بالíم الل%، ثم ب%þ سبحانه وتعا¬ أنه عفا عنهم، وزاد 

 :- عفوه عنهم، وترÃه اhغليظ عليهم، فقال �U الفضل واإلحسان بأن مدح الرسول 

$yϑ Î6sù� 7π yϑôm u‘ zÏiΒ «!$# |MΖ Ï9 öΝ ßγ s9 � ،مíال U ومن أنصف علم أن هذا ترتيب حسن.)Ñ(  

"#-  � $ tΒ uρ tβ% x. @cÉ<oΨ Ï9 β r& ¨≅äó tƒ 4 tΒ uρ ö≅è= øó tƒ ÏNù'tƒ $ yϑÎ/ ¨≅xî tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9$# 4 §Ν èO 4’‾û uθè? ‘≅à2 

<§ ø� tΡ $ ¨Β ôMt6 |¡ x. öΝ èδuρ Ÿω tβθßϑ n= ôàãƒ � آل عمران:ÑØÑ. 

ا)نع من : )ا بالغ تعا¬ U اث - اuهاد، أتبعه بذكر أحòم اuهاد ومن Cلتها
  )×(. الغلول

"%-  � Çyϑ sù r& yìt6 ©?$# tβ≡uθôÊ Í‘ «! $# .yϑ x. u!$ t/ 7Ý y‚|¡Î0 zÏiΒ «!$# çµ1 uρù'tΒuρ æΛ© yγ y_ 4 }§ø♥Î/ uρ ç��ÅÁ pRùQ$# � 

  .×ÑØ:آل عمران

Ν§ �: )ا قال تعا¬ سابًقا èO 4’‾û uθè? ‘≅ à2 <§ ø� tΡ $ ¨Β ôMt6 |¡ x. öΝ èδ uρ Ÿω tβθßϑ n=ôàãƒ �  آل

  )Õ(.هو ، أتبعه بتفصيل هذه اuملة، وب%þ جزاء ا)طيع% ما هو وجزاء ا)سيئ% ماÑØÑ:عمران
  

* * * * * * *   

                                                             

)Ñ(  فس� الكب�hا)Ô/ÒÏ�.(  
  ).Ô/ÒÑÑ(السابق  )×(
)Õ( لسابقا )Ô/ÒÑ�.(  



  ٥٠    

 

�  

  :مناسبة بداية سورة النساء �اتمة سورة آل عمران: أوالً 
  )Ñ(.باhقوى، وبدأت به سورة النساءختمت سورة آل عمران باألمر 

  : مناسبة بداية سورة النساء �اتمتها: ثانيًا
)×(.منها وهو حكم الíلة ءبدأت بالíم عن أحòم ا)واريث والíلة، وختمت ب÷ ) �

 

  )Õ(. افتتحت بذكر ا�لق والوالدة، وختمت بأحòم الوفاة ) !
  :مناسبات اآليات: ثا¹ًا

�-   ÉL≈©9 $#uρ� šÏ?ù' tƒ sπ t±Ås≈ x�ø9 $# ÏΒ öΝ à6Í←!$ |¡ ÎpΣ (#ρß‰Îηô± tF ó™$$ sù £ ÎγøŠ n=tã Zπ yèt/ ö‘ r& öΝà6ΖÏiΒ ( β Î* sù (#ρß‰Íκy− 

�∅ èδθä3Å¡øΒ r' sù ’Îû ÏNθã‹ ç6 ø9 $# 4 ®L ym £ ßγ8©ùuθ tF tƒ ßN öθ yϑø9 $# ÷ρr& Ÿ≅ yèøgs† ª!$# £ çλm; Wξ‹ Î6 y™ � النساء:Ñ�.  

U آيات ا)واريث، ذكر هنا  )ا ذكر سابًقا حفظ اإلسالم قوق اإلنسان ا)ادية
  )Ò(.سالمة عرضه وصيانته من القدح واùم: حفظه قوقه ا)عنوية وأهمها

!-  $yϑ‾Ρ Î)� èπt/ öθ−G9 $# ’ n?tã «!$# šÏ% ©# Ï9 tβθè= yϑ÷ètƒ u þθ�¡9 $# 7's#≈ yγpg ¿2 ¢Ο èO šχθç/θ çGtƒ  ÏΒ 5=ƒ Ì�s% y7Í×‾≈ s9 'ρé'sù 

Ü>θ çGtƒ ª!$# öΝ Íκö�n= tã 3 šχ%x.uρ ª!$# $̧ϑŠ Î=tã $\ΚŠ Å6ym � النساء:ÑÎ.  

)ا وصف اهللا سبحانه وتعا¬ نفسه باhواب الرحيم U خاتمة اآلية السابقة، أعقب 
  )�(.ذلك ببيان Ìط اhوبة

                                                             

)Ñ(  أ´ار ترتيب سور القرآن)Õ�.(  
  ).	Ò(مراصد ا)طالع  )×(
)Õ(  السابق)Ò	.(  
)Ò(  ت سور القرآنmموضو)Ò/ÕÑ.(  
)�(  N(روح ا)عا×/ÒÒÎ.(  



  ٥١    

 

"-  ÏM|¡ øŠs9 uρ� èπ t/ öθ −G9 $# šÏ%©# Ï9 tβθè= yϑ ÷è tƒ ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 $# # ¨Lym # sŒ Î) u�|Ø ym ãΝ èδ y‰tnr& ÝV öθ yϑ ø9 $# 

tΑ$ s% ’ÎoΤ Î) àMö6 è? z≈t↔ ø9 $# Ÿωuρ tÏ% ©!$# šχθè?θ ßϑ tƒ öΝ èδ uρ î‘$ ¤� à2 4 y7Í× ‾≈s9 'ρé& $ tΡô‰tF ôã r& öΝçλ m; $¹/# x‹ tã 

$ VϑŠ Ï9 r& � النساء:Ñ	.  

اعلم أنه تعا¬ )ا ذكر Ìائط اhوبة ا)قبولة؛ أردفها بrح اhوبة الµ ال تكون 
  )Ñ(. مقبولة

#-  � $yγ •ƒ r'‾≈tƒ šÏ%©! $# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (# þθ è= à2 ù's? Ν ä3s9≡ uθøΒ r& Μà6 oΨ ÷�t/ È≅ÏÜ≈t6 ø9 $$ Î/ HωÎ) βr& šχθ ä3s? 

¸ο t�≈pgÏB  tã <Ú# t�s? öΝ ä3ΖÏiΒ 4 Ÿωuρ (#þθ è= çF ø) s? öΝ ä3|¡à�Ρr& 4 ¨β Î) ©! $# tβ% x. öΝ ä3Î/ $VϑŠÏm u‘ � النساء:×Ô.  

اعلم أنه تعا¬ )ا Ìح كيفية اÅhف U اeفوس بسبب اòeح؛ ذكر بعده كيفية 
  )×(. اÅhف U األموال

%-  � Ÿωuρ (# öθ̈Ψ yϑ tGs? $ tΒ Ÿ≅āÒ sù ª! $#  Ïµ Î/ öΝ ä3ŸÒ ÷èt/ 4’ n?tã <Ù ÷è t/ 4 ÉΑ% ỳ Ìh�= Ïj9 Ò=Š ÅÁtΡ $£ϑÏiΒ 

(#θç6 |¡ oKò2$# ( Ï!$ |¡ÏiΨ= Ï9 uρ Ò=ŠÅÁ tΡ $ ®ÿÊeΕ t ÷ |¡ tGø. $# 4 (#θè= t↔ ó™uρ ©! $#  ÏΒ ÿ Ï& Î#ôÒ sù 3 ¨β Î) ©! $# šχ% Ÿ2 

Èe≅ä3Î/ >ó_x« $ VϑŠÎ= tã � النساء:Õ×.  

با�اطل وعن قتل  األموالنهاهم تعا¬ سابًقا عن أكل  )ا:"-ر�ه اهللا-قال القفال  ) �
اeفس، أمرهم U هذه اآلية بما سّهل عليهم ترك هذه ا)نهيات، وهو أن ير� [ أحد 
بما قسم اهللا G؛ فإنه إن لم يرَض بذلك وقع U اسد، و�ذا وقع U اسد وقع ال :الة 

  )Õ(". تل اeفوسU أخذ األموال با�اطل و� ق

                                                             

)Ñ(  فس� الكب�hا)ÑÏ/	.(  
  ).ÑÏ/�Ø(السابق  )×(
)Õ(  السابق)ÑÏ/ØÒ.(  



  ٥٢    

 

با�اطل؛عقبه با�e عما يؤدي  اeاسن� اهللا تعا¬ عن أكل أموال  )ا:"قال القفال ) !
نهاهم أوًال عن اhعرض ألموا{م باuوارح، ثم نهاهم عن :وقيل". إÈه الطمع U أموا{م 

  )Ñ( .اhعرض {ا بالقلب - سبيل اسد

&-  � (#ρ ß‰ç6 ôã$# uρ ©! $# Ÿωuρ (#θä.Î� ô³ è@ Ïµ Î/ $ \↔ø‹ x© ( È øt$ Î!≡uθ ø9 $$ Î/ uρ $YΖ≈ |¡ôm Î) “ É‹Î/ uρ 4’n1ö�à) ø9 $# 4’ yϑ≈tGuŠ ø9$# uρ 

È Å3≈|¡yϑ ø9 $# uρ...� النساء:ÕØ. 

اعلم أنه تعا¬ )ا أرشد [ واحد من الزوج% إ¬ ا)عاملة اسنة مع اآلخر، و�¬ 
اسنة وذكر منها إزالة ا�صومة وا�شونة؛ أرشد U هذه اآلية إ¬ سائر األخالق 

  )×( .عrة أنواع

'-  � tÏ% ©!$# uρ šχθà) Ï�Ψ ãƒ öΝ ßγs9≡uθ øΒ r& u!$ seÍ‘ Ä¨$ ¨Ψ9 $# Ÿωuρ šχθãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ Ÿωuρ ÏΘ öθu‹ ø9 $$ Î/ Ì�ÅzFψ $# 3 
 tΒ uρ Ç ä3tƒ ß≈sÜ ø‹ ¤±9 $# … çµ s9 $ YΨƒ Ì�s% u!$ |¡ sù $ YΨƒÌ�s% � النساء:Õ	.  

ا�اذل% ا)رائ% ال يريدون بذلك  ، ثم ذكر)ا�خالء(ذكر الُممسك% ا)ذموم% 
  )Õ(.وجه اهللا

(-  ¨β Î)� ©! $# Ÿω ãΝÎ= ôàtƒ tΑ$ s) ÷W ÏΒ ;ο §‘sŒ ( β Î) uρ à7s? Zπ uΖ|¡ym $yγ ø� Ïè≈ŸÒ ãƒ ÅV ÷σãƒ uρ  ÏΒ çµ ÷Ρà$ ©! #��ô_ r& 

$ VϑŠ Ïàtã � النساء:ÒÏ.  

β¨ :)ا فرغ من توبيخهم U اآليات السابقة، قال معلًال و:ذًرا Î)� ©! $# Ÿω ãΝ Î= ôàtƒ 

tΑ$ s) ÷W ÏΒ ;ο §‘sŒ �. )Ò(  
                                                             

)Ñ(  N(روح ا)عاÕ/ÑÔ.(  
  ).�ÑÏ/Î(اhفس� الكب�  )×(
)Õ( تفس� القرآن العظيم )×/ÕÏ× ()فÅبت.(  
)Ò(  ررÓنظم ا)�/×	Ñ.(  



  ٥٣    

 

)-  � #ø‹ s3sù # sŒ Î) $ uΖ÷∞ Å_  ÏΒ Èe≅ä. ¥π ¨Β é& 7‰‹ Îγ t± Î0 $ uΖ÷∞ Å_ uρ y7Î/ 4’ n?tã ÏIωàσ ‾≈yδ # Y‰‹ Íκ y− � النساء:ÒÑ.  

)ا ذكر سابًقا أنه U اآلخرة ال »ري - أحد ظلم، بّ% هنا انتفاء الظلم؛ ألن ذلك 
  )Ñ(. »ري بشهادة الرسل اùين جعلهم اهللا اجة - ا�لق

�*-  z ÏiΒ� tÏ% ©!$# (#ρßŠ$ yδ tβθèù Ìh�ptä† zΝ Î= s3ø9 $#  tã  Ïµ ÏèÅÊ# uθ̈Β tβθä9θ à) tƒ uρ $ oΨ ÷è Ïÿxœ $ uΖøŠ|Á tã uρ ôì oÿôœ $# uρ 

u� ö� xî 8ì yϑ ó¡ ãΒ $uΖÏã≡u‘uρ $CŠ s9 öΝÍκ ÉJ t⊥Å¡ ø9 r'Î/ $ YΨ ÷è sÛuρ ’ Îû ÈÏd‰9 $# 4 öθ s9 uρ öΝ åκ ¨Ξr& (#θ ä9$ s% $ oΨ÷è Ïÿxœ $uΖ÷è sÛr& uρ ôì oÿôœ $# uρ 

$tΡ ó�ÝàΡ $# uρ tβ% s3s9 # Z� ö�yz öΝ çλ °; tΠ uθø% r&uρ  Å3≈s9 uρ ãΝ åκ s]yè ©9 ª! $# ÷Λ ¿ε Ì�ø�ä3Î/ Ÿξsù tβθãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ āωÎ) WξŠ Î= s% � 

  .ÒØ:النساء

öΝ :عن اÈهود أنهم يشÂون الضاللة بقوG تعا¬)ا ح�  ) � s9 r&� t�s? ’n< Î) tÏ%©!$# (#θè?ρ é& 

$ Y7Š ÅÁ tΡ z ÏiΒ É=≈tG Å3ø9 $# tβρç� tIô±o„ s' s#≈n= āÒ9$# tβρß‰ƒ Ì�ãƒ uρ β r& (#θm= ÅÒ s? Ÿ≅‹Î6 ¡¡9 ، Ìح ÒÒ:النساء � #$

cريف ال¶م عن مواضعه :هنا كيفية تلك الضاللة وÀ.)×(
 

)Õ(. من أراد الضالل والعدواة للمؤمن%، أماط هنا اللثام عنهم سابًقا)ا ذكر  ) !
 

��-  � ¨βÎ) tÏ% ©!$# (#ρã�x� x. $ uΖÏG≈tƒ$ t↔Î/ t∃ ôθy™ öΝ Íκ� Î= óÁçΡ # Y‘$ tΡ $ yϑ ‾= ä. ôMpg¾Ö mΩ Ν èδ ßŠθ è= ã_ öΝßγ≈uΖø9 £‰ t/ 

# �Šθ è= ã_ $yδ u� ö�xî (#θè%ρä‹u‹ Ï9 z>#x‹yèø9 $# 3 āχ Î) ©! $# tβ% x. # ¹“ƒ Í•tã $ VϑŠ Å3ym � النساء:�Ø. 

ا�اصة من أهل الكتاب؛ ب%þ هنا ما  بالطائفةاعلم أنه تعا¬ بعدما ذكر الوعيد 
  )Ò( .يعم الòفرين من الوعيد

                                                             

)Ñ(  فس� الكب�hا)ÑÏ/	Õ.(  
  ).×ÑÏ/Ô(السابق  )×(
)Õ(  ت سور القرآنmموضو)Ò/Î×.(  
)Ò(  فس� الكب�hا)ÑÏ/ÑÏ�.(  



  ٥٤    

 

�!-  Ï%©! $# uρ� (#θãΨ tΒ#u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# óΟßγ è= Åz ô‰ãΖy™ ;M≈̈Ψ y_ “ Ì�øgrB  ÏΒ $ pκ ÉJøtrB ã�≈ pκ ÷ΞF{ $# 

tÏ$Î#≈yz !$ pκ� Ïù # Y‰t/ r& ( öΝ çλ °; !$ pκ�Ïù Ól≡ uρø— r& ×ο t�£γ sÜ•Β ( öΝ ßγè= Åz ô‰çΡuρ yξÏß ¸ξŠ Î= sß � النساء:�Î. 

قد جرت mدة اهللا تعا¬ U هذا الكتاب الكريم بأن الوعد والوعيد  أنهاعلم 
  )Ñ(.يتالزمان U اùكر - سبيل األغلب

�"-  � $ pκ š‰r'‾≈tƒ tÏ%©! $# (#þθãΨ tΒ# u (#θãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θãè‹ ÏÛ r&uρ tΑθß™ §�9 $# ’Í< 'ρé&uρ Í÷ ö∆ F{ $# óΟä3ΖÏΒ ( β Î*sù 

÷Λ äôã t“≈uΖ s? ’Îû &óx« çνρ –Š ã�sù ’n<Î) «! $# ÉΑθ ß™§�9 $# uρ ...� النساء:�Ô.  

)ا أمر سبحانه القضاة والوالة إذا حكموا ب% اeاس أن #كموا بالعدل، أمر هنا 
  )×(. اeاس بطاعتهم

�#-  # sŒ Î) uρ� Ÿ≅ŠÏ% öΝ çλ m; (# öθs9$ yè s? 4’n< Î) !$ tΒ tΑt“Ρr& ª! $# ’n< Î) uρ ÉΑθ ß™§�9 $# |M÷ƒ r&u‘ t É) Ï�≈uΖßϑ ø9 $# tβρ‘‰ÝÁ tƒ 

š�Ζtã # YŠρß‰ß¹ � النساء:ØÑ.  

، � اهللا U اآلية السابقة - Cيع ا)¶ف% أن يطيعوا اهللا ويطيعوا الرسول أوجب)ا  ) �
  )Õ(. وال يرضون Çكمه � ذكر U هذه اآلية من ال يطيعون الرسول

ذكر ضال{م باإلرادة ورغبتهم U اhحاكم إ¬ الطاغوت، ذكر هنا فعلهم U  )ا ) !
  )Ò(. �نفرتهم عن اhحاكم إ¬ رسول اهللا 

                                                             

)Ñ(  السابق)ÑÏ/ÑÏÎ.(  
  ).Ñ/��Ø(، فتح القدير واللفظ G )Ñ/�×Ò(، الكشاف )Ò/ØÕ(، روح ا)عاÔØ( N/�(اhحرير واhنوير )×(
)Õ(  فس� الكب�hا)ÑÏ/ÑÑÔ.(  
)Ò(  ررÓنظم ا)�/ÕÑÕ.(  



  ٥٥    

 

�%-   tΒ uρ� Æì ÏÜ ãƒ ©! $# tΑθß™ §�9$# uρ y7Í× ‾≈s9'ρé' sù yìtΒ tÏ%©!$# zΝ yè÷Ρ r& ª! $# Ν Íκö� n= tã z ÏiΒ z↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# 

t É)ƒÏd‰Å_Á9 $# uρ Ï!# y‰pκ ’¶9 $# uρ tÅs Î=≈¢Á9 $# uρ 4 z Ý¡ym uρ y7Í× ‾≈s9 'ρé& $ Z)Š Ïù u‘ � النساء:ØÔ.  

$ � :بقوG �بطاعة اهللا وطاعة الرسول  �)ا أمر اهللا  pκ š‰ r'‾≈tƒ tÏ% ©!$# (# þθ ãΨ tΒ# u (#θãè‹ ÏÛr& 

©!$# (#θ ãè‹ ÏÛr&uρ tΑθß™§�9 $# ...��Ôد األمر بطاعة الرسول مرة أخرى، فقالmثم أ ،: � !$ tΒ uρ 

$ uΖù= y™ ö‘r&  ÏΒ @Αθß™§‘ āωÎ) tí$ sÜ ã‹ Ï9 Âχ øŒ Î*Î/ «! $# ...� ØÒ أكد األمر بطاعة اهللا وطاعة الرسول ،

  )U .)Ñ هذه اآلية مرة أخرى

�&-  �  tΒ uρ ö≅çF ø) tƒ $ YΨ ÏΒ ÷σ ãΒ # Y‰Ïdϑ yè tG•Β … çνäτ !#t“yf sù ÞΟ̈Ψ yγ y_ # V$ Î#≈yz $pκ� Ïù |= ÅÒ xî uρ ª! $# Ïµ ø‹ n= tã 

… çµ uΖyè s9uρ £‰tã r&uρ … çµ s9 $¹/# x‹tã $ VϑŠÏàtã � النساء:ÔÕ .  

  )×(. )ا ب%þ تعا¬ حكم القتل ا�طأ، Ìع هنا U بيان حكم القتل العمد

�'-  $ pκš‰ r'‾≈tƒ� šÏ% ©!$# (#þθ ãΖtΒ# u # sŒ Î) óΟ çF ö/ u� ŸÑ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# (#θ ãΖ̈Šu; tF sù Ÿωuρ (#θ ä9θà) s? ô yϑ Ï9 #’ s+ø9 r& 

ãΝ à6øŠ s9Î) zΝ≈n= ¡¡9 $# |Mó¡ s9 $ YΖÏΒ ÷σ ãΒ šχθäó tGö; s? š⇓ t�tã Íο 4θuŠys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# y‰ΖÏèsù «! $# ÞΟÏΡ$ tótΒ 

×ο t�ŠÏVŸ2 4 … .� النساء:ÔÒ. 

)ا بيَّنت اآلية السابقة جزاء القتل العمد، ا�هت اآليات هنا آمرة ا)ؤمن% 
  )Õ(.باhثبت U أثناء خروجهم إ¬ اuهاد؛ لكيال يقتلوا نفًسا معصومة

                                                             

)Ñ(  فس� الكب�hا)ÑÏ/ÑÕ×.(  
  ).ÕÕÏ/×( تفس� القرآن العظيم )×(
)Õ(  ت سور القرآنmموضو)Ò/Ñ×�.(  



  ٥٦    

 

�(-  āω� “ ÈθtGó¡o„ tβρß‰Ïè≈ s) ø9 $# z ÏΒ t ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ç�ö�xî ’Í< 'ρé& Í‘u� œØ9$# tβρß‰ Îγ≈ yf çRùQ $#uρ ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# 

óΟ ÎγÏ9≡uθ øΒr'Î/ öΝÍκÅ¦ à�Ρ r&uρ 4 Ÿ≅ āÒ sù ª!$# tÏ‰ Îγ≈ yfçR ùQ $# óΟ ÎγÏ9≡uθ øΒr'Î/ öΝ ÍκÅ¦ à�Ρ r& uρ ’n?tã tÏ‰ Ïè≈ s)ø9 $# Zπ y_ u‘yŠ ...� 

  .�Ô:النساء
تكلم بكلمة الشهادة، فلعله )ا mتبهم اهللا تعا¬ - ما صدر منهم من قتل من 

وÖ االحÂاز عن اuهاد؛ �ال يقع بسببه U مثل هذا، عّقبه ببيان 
َ
يقع U قلبهم أن األ

  )Ñ(.فضيلة اuهاد

�)-  ¨β Î)� tÏ%©!$# ãΝ ßγ9 ©ùuθs? èπ s3Í× ‾≈n= yϑø9 $# þ‘ ÏϑÏ9$ sß öΝ ÍκÅ¦à�Ρr& (#θ ä9$ s% zΝŠ Ïù ÷ΛäΖ ä. ( (#θä9$ s% $̈Ζä. 

t Ï�yèôÒ tG ó¡ ãΒ ’ Îû ÇÚö‘F{ $# 4 (# þθä9$ s% öΝ s9 r& ôä3s? ÞÚ ö‘r& «! $# Zπ yè Å™≡ uρ (#ρã�Å_$ pκçJ sù $ pκ�Ïù 4 y7Í× ‾≈s9 'ρé'sù 

öΝ ßγ1uρù'tΒ æΛ© yγ y_ ( ôNu!$ y™uρ # ��� ÅÁ tΒ � النساء:ÔÎ.  

 �اعلم أنه تعا¬ )ا ذكر ثواب من أقدم - اuهاد؛ أتبعه بعقاب من قعد عنه ور
  )×(. بالسكون U دار الكفر

!*-   tΒ uρ� ö�Å_$ pκ ç‰ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ô‰Ågs† ’Îû ÇÚö‘F{ $# $ Vϑ xî≡t�ãΒ # Z�� ÏW x. Zπ yè y™uρ 4  tΒ uρ ól ã�øƒs† . ÏΒ 

 Ïµ ÏF ÷� t/ # ��Å_$ yγãΒ ’ n<Î) «! $#  Ï& Î!θ ß™u‘uρ §ΝèO çµ ø.Í‘ô‰ãƒ ßNöθpR ùQ $# ô‰s) sù yì s% uρ … çνã�ô_ r& ’n? tã «! $# 3 tβ% x.uρ ª! $# 

# Y‘θà� xî $ VϑŠÏm§‘ � النساء:ÑÏÏ.  

من ترك ا{جرة، رغب فيها هنا بما يسÛ عما قد يوسوس به  �)ا رهب اهللا  
الشيطان من أنه لو فارق رفاهية الوطن وقع U شدة الغربة، وأنه ربما �شم ا)شقة 

  )Õ(. فمات قبل بلوغ القصد
                                                             

)Ñ(  نويرhحرير واhا)�/ÑØÔ( G فس� الكب� واللفظhا ،)ÑÑ/ÑÔ×.(  
  ).�ÑÑ/ÑÔ(اhفس� الكب�  )×(
)Õ(  ررÓنظم ا)�/ÕÎ�.(  



  ٥٧    

 

!�-  � # sŒ Î) uρ ÷Λ ä ö/u�ŸÑ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# }§ øŠ n= sù ö/ ä3ø‹ n= tæ îy$ uΖã_ βr& (#ρ ç�ÝÇø) s? z ÏΒ Íο4θ n= ¢Á9 $# ÷β Î) ÷Λä ø� Åz 

β r& ãΝä3uΖÏF ø� tƒ tÏ%©! $# (# ÿρã�x� x. 4 ¨β Î) tÍ�Ï�≈s3ø9 $# (#θ çΡ% x. ö/ä3s9 # xρ ß‰tã $ YΖ� Î7 •Β � النساء:ÑÏÑ.  

 Åسبيل اهللا، ذكر هنا رخصة ق U ا ذكرت اآليات السابقة ا{جرة والسفر(
  )Ñ(. الصالة U السفر

!!-  # sŒ Î*sù� ÞΟçF øŠŸÒ s% nο4θn= ¢Á9 $# (#ρã�à2 øŒ $$ sù ©! $# $ Vϑ≈uŠÏ% # YŠθ ãèè% uρ 4’n? tã uρ öΝ à6Î/θ ãΖã_ 4 #sŒ Î*sù 

öΝ çGΨtΡ ù'yϑ ôÛ$# (#θßϑŠÏ% r'sù nο4θn= ¢Á9 $# 4 ¨βÎ) nο 4θn= ¢Á9 $# ôMtΡ% x. ’n? tã š ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9 $# $Y7≈tF Ï. $ Y?θè% öθ̈Β � 

  .ÑÏÕ:النساء
)ا علّمهم بما يفعلون U الصالة حال ا�وف، أتبع ذلك ما يفعلون بعدها؛ �ال 

  )×(. يظن أنها تغ� عن اùكر

!"-   tΒ uρ� ö≅yϑ ÷è tƒ # ¹þθß™ ÷ρr& öΝ Î= ôàtƒ … çµ |¡ø� tΡ ¢ΟèO Ì�Ï� øó tGó¡ o„ ©! $# Ï‰Éf tƒ ©! $# # Y‘θà� xî $VϑŠ Ïm §‘ � 

  .ÑÑÏ:النساء
  )Õ(. اعلم أنه تعا¬ )ا ذكر الوعيد U هذا ا�اب؛ أتبعه باÓعوة إ¬ اhوبة

!#-  *� āω u� ö� yz ’ Îû 9�� ÏVŸ2  ÏiΒ öΝßγ1uθôf ‾Ρ āωÎ) ôtΒ t�tΒ r& >πs% y‰|Á Î/ ÷ρ r& >∃ρ ã�÷ètΒ ÷ρr& £x≈n= ô¹Î) 

š ÷ t/ Ä¨$ ¨Ψ9 $# 4  tΒ uρ ö≅yèø� tƒ š�Ï9≡sŒ u!$ tó ÏF ö/ $# ÏN$ |Ê ó÷ s∆ «! $# t∃ öθ|¡ sù ÏµŠÏ? ÷σçΡ # ��ô_ r& $\Κ‹ Ïàtã � 

  .ÑÑÒ:النساء

                                                             

)Ñ(  ررÓنظم ا)�/ÕÎÎ( G ت سور القرآن واللفظmموضو ،)Ò/ÑÕ×.(  
  ).Ò	Õ/�(نظم اÓرر  )×(
)Õ(  ررÓنظم ا)�/ÕÔØ( G فس� الكب� واللفظhا ،)ÑÑ/×Ñ�.(  



  ٥٨    

 

اعلم أن هذه إشارة إ¬ ما Qنوا يتناجون فيه ح% يبيتون ماال ير� من القول 

‚÷�tβθà � :ا)ذكور U قوG تعا¬ tGó¡ o„ z ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿωuρ tβθà� ÷‚ tG ó¡o„ z ÏΒ «! $# uθ èδuρ öΝ ßγ yè tΒ øŒ Î) 

tβθçG ÍhŠu; ãƒ $tΒ Ÿω 4 yÌ ö�tƒ z ÏΒ ÉΑöθ s) ø9   ). )Ñ	ÑÏ:النساء �... 4 #$

!%-  }§ øŠ ©9� öΝä3Íh‹ ÏΡ$tΒ r'Î/ Iωuρ Çc’ÎΤ$ tΒ r& È≅÷δ r& É=≈ tG Å6ø9 $# 3 tΒ ö≅yϑ ÷è tƒ # [þθ ß™ t“øgä†  Ïµ Î/ Ÿωuρ ô‰Ågs† 

… çµ s9 ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $ wŠÏ9 uρ Ÿωuρ #Z��ÅÁ tΡ � النساء:Ñ×Õ.  

 Gذبة بقوòال Nإلقاء األما U تعا¬)ا ذكر اهللا سابًقا دور الشيطان: � öΝèδß‰ Ïètƒ 

öΝ Íκ� ÏiΨyϑ ãƒ uρ ( $ tΒ uρ ãΝ èδ ß‰Ïè tƒ ß≈sÜø‹ ¤±9 $# āωÎ) �#�‘ρá�äî النساء:Ñ×Ï ناسب بعدها ذكر هذه ،

Nاألما.)×(  

!& -  � ∅ tΒ uρ ö≅yϑ ÷è tƒ z ÏΒ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $#  ÏΒ @�Ÿ2sŒ ÷ρr& 4s\Ρé& uθèδ uρ Ö ÏΒ ÷σãΒ y7Í× ‾≈s9 'ρé'sù 

tβθè= äz ô‰tƒ sπ ¨Ψyf ø9 $# Ÿωuρ tβθ ßϑ n= ôàãƒ # Z�� É)tΡ � النساء:Ñ×Ò.  

  )Õ(. )ا ذكر جزاء ا)æء Àذيًرا، أتبعه بأجر ا)حسن تبشً�ا
!'-  ¬!uρ� $tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# $tΒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# 4 šχ%Ÿ2uρ ª! $# Èe≅ ä3Î/ & ó_ x« $VÜŠ Ït ’Χ � النساء:Ñ×Ø.  

لم يتخذ إبراهيم  �أن يكون ا)قصود أن اهللا : U تعلق هذه اآلية بما قبلها
خليًال الحتياجه إÈه U أمر من األمور كما تكون خلة اآلدمي%، وÃيف يُعقل ذلك 

  )Ò(. وG ماU السموات واألرض

                                                             

)Ñ(  فس� الكب�hا)ÑÑ/×ÑÎ.(  
  ).Ò	×/�(اhفس� ا)ن�  )×(
)Õ(  ررÓنظم ا)�/ÒÑÑ.(  
)Ò(  نويرhحرير واhا)�/×ÑÏ.(  



  ٥٩    

 

!(-  ¬! uρ� $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# 3 ô‰ s) s9 uρ $uΖøŠ ¢¹uρ tÏ% ©!$# (#θ è?ρé& |=≈tG Å3ø9 $#  ÏΒ 

öΝ à6Î= ö6 s% öΝ ä.$ −ƒ Î) uρ Èβ r& (#θ à) ®?$# ©! $# 4 βÎ) uρ (#ρã�à� õ3s? ¨βÎ* sù ¬! $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# 4 
tβ% x.uρ ª!$# $ †‹ ÏΖxî # Y‰ŠÏΗ xq � النساء:ÑÕÑ.  

)ا ذكر تعا¬ سابًقا أنه يغ� ä من سعته وأنه الواسع، أشار هنا إ¬ ما هو 
  )U .)Ñ السموات واألرض hQفس� لكونه واسًعا بأن G ما

!)-  *� $ pκš‰ r'‾≈tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΨtΒ# u (#θçΡθ ä. t ÏΒ≡ §θs% ÅÝó¡ É) ø9 $$ Î/ u!# y‰pκ à− ¬! öθs9 uρ #’ n?tã öΝ ä3Å¡à�Ρr& Íρr& 

È øy‰Ï9≡ uθø9 $# t Î/ t�ø% F{ $# uρ 4 β Î) ï∅ ä3tƒ $ †‹ ÏΨ xî ÷ρr& # Z��É) sù ª! $$ sù 4’ n<÷ρ r& $ yϑ Íκ Í5 ( Ÿξsù (#θãè Î7 −F s? #“ uθoλ ù;$# β r& 

(#θ ä9 Ï‰÷è s? 4 β Î) uρ (#ÿ… âθù= s? ÷ρ r& (#θ àÊÌ�÷è è? ¨β Î*sù ©! $# tβ% x. $yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? #Z��Î6 yz � النساء:ÑÕ�.  

باhقوى وحث عليها، ب%þ هنا مظهر من ا)ظاهر العملية للتقوى U  �)ا أمر 
  )×(. Ýتلف الشؤون

"*-  � $ pκ š‰r'‾≈tƒ tÏ%©!$# (# þθ ãΨtΒ# u (#θãΨ ÏΒ#u «! $$ Î/  Ï& Î!θ ß™u‘uρ É=≈tF Å3ø9 $# uρ “ Ï% ©!$# tΑ̈“tΡ 4’ n? tã  Ï& Î!θ ß™u‘ 

É=≈tF Å6ø9 $# uρ ü“ Ï%©! $# tΑt“Ρ r&  ÏΒ ã≅ö6 s% 4 ...� النساء:ÑÕØ.  

)ا أمر تعا¬ ا)ؤمن% باÓوام - مبدأ العدل وقول اق C Uيع األحوال 
والظروف، أمرهم هنا با¹بات - اإليمان واhمسك بأرwنه؛ ألنه األصل اùي يقوم 

  )Õ(. عليه العدل واق

                                                             

)Ñ(  فس� الكب�hا)ÑÑ/×Õ	.(  
  ).�Ò/ÑØ(موضوmت سور القرآن  )×(
)Õ(  السابق)Ò/ÑØÎ.(  



  ٦٠    

 

"�-  β Î)� tÏ%©!$# (#θãΨ tΒ# u ¢ΟèO (#ρã�x� x. ¢ΟèO (#θ ãΖtΒ# u ¢ΟèO (#ρ ã�x� x. ¢ΟèO (#ρßŠ# yŠ ø— $# #\�ø� ä. óΟ ©9 Ç ä3tƒ ª! $# 

t�Ï� øó u‹ Ï9 öΝçλ m; Ÿωuρ öΝ åκ u‰Ï‰öκ u� Ï9 Kξ‹ Î6 y™ � النساء:ÑÕÎ. 

بعد دعوة ا)ؤمن% با¹بات - اإليمان واhمسك zميع أرwنه، توعدت اآليات 
  )Ñ(. ا)Âددين ب% اإليمان والكفر

"!-  Î� Åe³ o0� t É) Ï�≈uΖßϑ ø9 $# ¨β r'Î/ öΝçλ m; $ ¹/#x‹ tã $ ¸ϑŠÏ9 r& � النساء:ÑÕ	.  

  eدد ب% اإليمان والكفر شأن ا)نافق%، أمر اهللا اÂن الQ أن ��هم  �)ا
  )×(. بالعذاب األÈم اùي ينتظرهم بأسلوب اhهكم

""-  � $ pκš‰ r'‾≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω (#ρä‹Ï‚ −Gs? tÍ�Ï�≈s3ø9 $# u!$ uŠÏ9 ÷ρr&  ÏΒ Èβρ ßŠ t ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9 $# 4 tβρß‰ƒ Ì�è? r& 

β r& (#θè= yèøg rB ¬! öΝ à6 ø‹ n= tæ $ YΖ≈sÜ ù= ß™ $�Ψ�Î6 •Β � النساء:ÑÒÒ.  

اعلم أنه تعا¬ )ا ذمþ ميل ا)نافق% مرة إ¬ الكفرة ومرة إ¬ ا)سلم% من غ� أن 
  )Õ(. يستقروا مع أحد الفريق%؛ ن� ا)سلم% U هذه اآلية أن يفعلوا مثل فعلهم

"#-  � βÎ) (#ρß‰ö6 è? #�� ö�yz ÷ρ r& çνθ à� øƒéB ÷ρ r& (#θ à�÷è s?  tã &þθ ß™ ¨β Î*sù ©! $# tβ% x. #vθ à� tã # ��ƒ Ï‰s% � 

 .ÑÒÔ:النساء
مع أنه تعا¬ U اآلية السابقة أعطى ا)ظلوم% حق االنتصار من الظا)% إال أنه 

  )Ò(.حث ا)ظلوم% بالعفو عمن ظلمهم عند اhمكن منهم

                                                             

)Ñ(  السابق)Ò/ÑØÎ.(  
  ).Ò/ÑØÎ(موضوmت سور القرآن  )×(
)Õ( تيس� الكريم الر�ن)×ÑÑ( G فس� الكب� واللفظhا ،)ÑÑ/×�.(  
)Ò(  ت سور القرآنmموضو)Ò/ÎÒ.(  



  ٦١    

 

"%-  Ç Å3≈©9� tβθ ã‚ Å™≡§�9 $# ’Îû ÉΟù= Ïè ø9 $# öΝ åκ÷] ÏΒ tβθ ãΨ ÏΒ ÷σçR ùQ$# uρ tβθãΖÏΒ ÷σ ãƒ !$oÿÏ3 tΑÌ“Ρé& y7ø‹ s9 Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé&  ÏΒ 

y7Î= ö6 s% 4 t ÏϑŠ É)çR ùQ$# uρ nο4θ n= ¢Á9$# 4 šχθ è?÷σßϑ ø9 $# uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# tβθ ãΖÏΒ ÷σ çR ùQ$# uρ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $# uρ Ì�Åz Fψ $# 

y7Í×‾≈ s9 'ρé& öΝ Íκ�Ï?÷σ ãΨ y™ # ��ô_ r& $ �Κ‹ Ïàtã � النساء:ÑØ×.  

  )Ñ(. )ا ذكر معايب أهل الكتاب سابًقا، ذكر هنا ا)مدوح% منهم

"&-  Ç Å3≈©9� ª!$# ß‰pκ ô¶tƒ !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& š�ø‹ s9 Î) ( … ã&s!t“Ρ r&  ÏµÏϑ ù= Ïè Î/ ( èπ s3Í× ‾≈n= yϑ ø9 $# uρ tβρ ß‰yγ ô± o„ 4 4’ s∀ x.uρ 

«! $$ Î/ # ´‰‹ Íκ y− � النساء:ÑØØ.  

كما أو  إ¬ إخوانه من ا)رسل%، أخ�  �)ا ذكر اهللا أنه أو  إ¬ رسوG :مد 
  )×(. هنا بشهادته تعا¬ - رساhه وصحة ما جاء به

"' -   ©9� y# Å3Ψ tF ó¡ o„ ßxŠ Å¡yϑ ø9 $# β r& šχθä3tƒ #Y‰ö7 tã °! Ÿωuρ èπ s3Í× ‾≈n= yϑ ø9 $# tβθ ç/ §�s) çR ùQ $# 4  tΒ uρ 

ô# Å3ΖtGó¡ o„ ôtã Ïµ Ï? yŠ$ t6 Ïã ÷� É9ò6tG ó¡ tƒ uρ öΝ èδç� à³ ós u‹ |¡sù Ïµ ø‹ s9 Î) $ YèŠ ÏΗ sd � النساء:ÑÎ×.  

)ا ذكر تعا¬ غلو اeصارى U عي� عليه السالم، ذكر هنا أن عي� عليه 
  )Õ(. السالم ال يستنكف عن عبادة ربه

* * * * * * *   
   

                                                             

)Ñ(  تيس� الكريم الر�ن)×ÑÒ( G فس� الكب� واللفظhا ،)ÑÑ/×ØÒ.(  
  ).�Ñ×(تيس� الكريم الر�ن  )×(
)Õ(  السابق)×ÑØ.(  



  ٦٢    

 

�  

  :مناسبة بداية سورة ا)ائدة �اتمة سورة النساء: أوالً 
كعقد اòeح وعقد اإليمان وا)واثيق  :)ا Qنت سورة النساء تشتمل - عدة عقود

$ � :والوصية وغ�ها، بدأت سورة ا)ائدة باألمر بالوفاء بالعقود U قوG تعا¬ yγ•ƒ r'‾≈tƒ 

šÏ%©!$# (# þθãΨ tΒ# u (#θèù ÷ρr& ÏŠθà) ãè ø9 $$ Î/ 4 ...�Ñ .)Ñ(  

  : مناسبة بداية سورة ا)ائدة �اتمتها: ثانيًا

=à7ù �!¬: بـ وأن اهللا #كم ما يريد، وختمتبدأت باألمر بالوفاء بالعقود  ) � ãΒ 

ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘F{ $# uρ $ tΒuρ £ Íκ�Ïù 4 uθèδ uρ 4’ n?tã Èe≅ä. &ó x« 7�ƒ Ï‰s% � Ñ×Ï ه هللا يفعل ماÄ فالكون 

)×(. يشاء و#كم ما يريد
 

 أمر بالوفاء بها U أول السورة كعقد الوصية µذكر U خاتمتها بعض العقود ال ) !
 . واأليمان

tΠ � :بدأت بتحريم الصيد للمحرم، وختمت به ) " Ìh�ãm uρ öΝ ä3ø‹ n= tæ ß‰ø‹ |¹ Îh� y9ø9 $# $tΒ óΟçF øΒ ßŠ 

$YΒ ã�ãm 3 (#θà) ¨? $# uρ ©! $# ü” Ï%©!$# Ïµ øŠs9 Î) šχρç� |³ øtéB � ÔØ.)Õ(
 

Ÿ≅yè �: بدأت باديث عن الشهر ارام وا{دي والقالئد، وختمت به ) # y_ ª! $# sπ t6 ÷è s3ø9$# 

|MøŠt7 ø9 $# tΠ# t�ys ø9$# $ Vϑ≈uŠÏ% Ä¨$̈Ζ= Ïj9 t�öκ ¤¶9 $# uρ tΠ# t�ys ø9 $# y“ ô‰oλù; $# uρ y‰Í× ‾≈n= s) ø9 $#uρ ...�ÔÎ.)Ò(
 

                                                             

)Ñ(  أ´ار ترتيب سور القرآن)ÒÑ.(  
)×(  Ùوضو(فس� اhا)×/×		.(  
)Õ(  (مراصد ا)طالعÒÔ.(  
)Ò(  السابق)ÒÔ.(  
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  :مناسبات اآليات: ثا¹ًا

�-  ôMtΒ Ìh�ãm� ãΝ ä3ø‹ n= tæ èπ tG øŠyϑ ø9 $# ãΠ ¤$!$# uρ ãΝ øtm: uρ Í�ƒ Ì“Ψ Ïƒø: $# !$ tΒ uρ ¨≅Ïδ é& Î� ö� tóÏ9 «! $#  Ïµ Î/ èπ s) ÏΖy‚ ÷Ζßϑ ø9 $# uρ 

äο sŒθè%öθ yϑ ø9 $# uρ èπ tƒ ÏjŠ u� tIßϑ ø9 $# uρ èπ ys‹ ÏÜ̈Ζ9 $# uρ !$ tΒ uρ Ÿ≅x. r& ßìç7 ¡¡9 $# āωÎ) $ tΒ ÷Λ äøŠ©.sŒ  ...� ا)ائدة:Õ.  

=‾ôM �: سابًقا قوG �)ا ذكر اهللا  Ïm é& Ν ä3s9 èπyϑŠÍκ u5 ÉΟ≈yè÷Ρ F{ $# āωÎ) $tΒ 4‘ n= ÷Fãƒ öΝ ä3ø‹ n= tæ ...� 

  )Ñ(. ، Ìع هنا U بيان ا)حرمات الµ أشار إÈهاÑ:ا)ائدة
!-  y7tΡθ è=t↔ ó¡o„� !#sŒ$tΒ ¨≅ Ïmé& öΝçλ m; ( ö≅ è% ¨≅ Ïmé& ãΝä3s9 àM≈ t6ÍhŠ ©Ü9$# � $tΒuρ Ο çFôϑ‾= tæ z ÏiΒ ÇyÍ‘#uθ pg ø:$# tÎ7Ïk= s3ãΒ 

£ åκtΞθ çΗÍj> yèè? $®ÿÊΕ ãΝä3yϑ‾=tæ ª!$# ( (#θ è=ä3sù !$®ÿÊΕ z õ3|¡øΒr& öΝä3ø‹n=tæ (#ρ ã�ä. øŒ$#uρ tΛôœ $# «!$# Ïµ ø‹n=tã ( (#θà) ¨? $#uρ ©!$# 4 ¨βÎ) ©!$# 

ßìƒ Î�|� É>$|¡Ït ø:$# � ا)ائدة:Ò.  

Gقو U الCذكر بعضها - وجه اإل µتفصيل ا)حلالت ال U ع هناÌ: � $ yγ•ƒ r'‾≈tƒ 

šÏ%©!$# (#þθãΨ tΒ# u (#θèù ÷ρr& ÏŠθà)ãè ø9 $$ Î/ 4 ôM‾= Ïm é& Ν ä3s9 èπ yϑŠÍκ u5 ÉΟ≈yè ÷ΡF{ وبعدما ذكر  Ñ:ا)ائدة �...  #$

  )×(. ا)حرمات سابًقا
"-  ô‰s)s9 uρ� x‹ yz r& ª!$# t,≈sW‹ÏΒ û_ Í_t/ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó�Î) $uΖ÷Wyèt/uρ ÞΟ ßγ÷Ψ ÏΒ ó o_øO $# u� |³tã $Y7‹É) tΡ ( tΑ$s% uρ ª!$# ’ÎoΤ Î) 

öΝ à6yètΒ ( ÷È⌡s9 ãΝ çFôϑs% r& nο 4θn=¢Á9$# ãΝçF÷� s?#u uρ nο4θŸ2̈“9$# ΝçGΨ tΒ#u uρ ’Í? ß™ ã�Î/ ...� ا)ائدة:Ñ×.  

ρã�à2#) �: اعلم أنه تعا¬ )ا خاطب ا)ؤمن% U اآلية السابقة øŒ $# uρ sπ yϑ ÷è ÏΡ «! $# öΝä3ø‹ n= tæ 

çµ s)≈sV‹ ÏΒ uρ “Ï% ©!$# Νä3s) rO#uρ ÿÏµ Î/ ...� ا)ائدة:Î ́ائيل ؛ ذكر هنا أنه أخذ ا)يثاق من ب� إ

  )Õ(.ا�لق اùميملكنهم نقضوه وترÃوا الوفاء به، فال تكونوا أيها ا)ؤمن% مثلهم U هذا 
                                                             

)Ñ(  N(روح ا)عاÕ/×ÕÏ.(  
  ).�Õ×/×(السابق  )×(
)Õ(  نويرhحرير واhا)Ø/ÑÕÔ(G فس� الكب� واللفظhا ، )ÑÑ/Õ××.(  



  ٦٤    

 

#-  š∅ ÏΒ uρ� šÏ%©!$# (# þθä9$ s% $ ‾Ρ Î) #“ t�≈|Á tΡ $ tΡõ‹yz r& óΟßγ s)≈sWŠÏΒ (#θ Ý¡oΨ sù $ yàym $ £ϑÏiΒ (#ρã�Åe2 èŒ 

 Ïµ Î/ $oΨ ÷ƒ t�øî r'sù ãΝ ßγoΨ ÷�t/ nοuρ# y‰ yèø9 $# u!$ ŸÒ øót7 ø9 $# uρ 4’n<Î) ÏΘöθtƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9 $# 4 |’ ôθ y™uρ ÞΟßγ ã⁄Îm6 t⊥ ãƒ ª! $# $ yϑÎ/ 

(#θçΡ$ Ÿ2 šχθãè oΨóÁ tƒ � ا)ائدة:ÑÒ.  

بعدما ذكر ميثاق اÈهود وميثاق ا)سلم% U اآليات السابقة، ذكر هنا ميثاق 
  )Ñ(.اeصارى

%-  $yγ•ƒ r'‾≈tƒ� šÏ%©!$# (#θ ãΖtΒ# u (#θ à) ®?$# ©! $# (#þθäó tG ö/ $# uρ Ïµ ø‹ s9Î) s' s#‹ Å™uθ ø9 $# (#ρ ß‰Îγ≈y_ uρ ’ Îû  Ï& Î#‹ Î6 y™ 

öΝ à6‾= yè s9 šχθßs Î= ø� è? � ا)ائدة:Õ�. 

)ا ذكر سابًقا حد ارابة، أمر هنا باhقوى Èدل - أن اإلسالم ال يعتمد U تربية  ) �
اeفوس وتهذيبها - العقوبات الزاجرة فقط؛ {ذا ذكرها اهللا بعد آية ارابة وقبل آية 

)×(.حد السارق
 

وبعدهم عن الطاmت؛  اعلم أنه تعا¬ )ا ب%þ لرسوG جسارة اÈهود - ا)عا� واùنوب، ) !
)Õ(.كونوا أيها ا)ؤمنون بالضد من أفعال اÈهود: ذكر هنا األمر باhقوى وÃأنه يقول

 

β¨ �: اعÂاض ب% آيات وعيد ا)حارب% وأحòم جزائهم وب%þ ما بعده ) " Î) zƒ Ï%©!$# 

(#ρã�x� Ÿ2 öθs9 āχ r& Οßγ s9 $ ¨Β ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# $YèŠ ÏΗ sd  ...ا)ائدة�:ÕØ . ا)ؤمن%  �خاطب اهللا

بالÂغيب بعد أن حذرهم من ا)فاسد، - mدة القرآن ü Uلل األغراض با)وعظة 
  )Ò(.والÂغيب والÂهيب

                                                             

)Ñ(  نويرhحرير واhا)Ø/ÑÒ�.(  
  ).ØÎ/�(موضوmت سور القرآن  )×(
)Õ(  فس� الكب�hا)ÑÑ/ÕÒ	.(  
)Ò(  نويرhحرير واhا)Ø/Ñ	Î.(  
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&-  ä− Í‘$ ¡¡9 $# uρ� èπ s% Í‘$ ¡¡9 $# uρ (# þθãè sÜø% $$ sù $ yϑ ßγtƒ Ï‰÷ƒ r& L!# t“y_ $ yϑÎ/ $ t7 |¡ x. Wξ≈ s3tΡ z ÏiΒ «! $# 3 ª! $# uρ î“ƒ Í• tã 

ÒΟŠ Å3ym � ا)ائدة:Õ	.  

اعلم أنه تعا¬ )ا أوجب U اآلية ا)تقدمة قطع األيدي واألرجل عند أخذ ا)ال 
- سبيل ا)حاربة؛ ب%U þ هذه اآلية أن أخذ ا)ال - سبيل الìقة يوجب قطع 

  )Ñ(. األيدي واألرجل أيًضا

'-  � óΟs9 r& öΝ n= ÷ès? ¨β r& ©! $# … ã& s! Û�ù= ãΒ ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ Ü>Éj‹ yèãƒ  tΒ â!$ t± o„ ã�Ï� øótƒ uρ  uΚ Ï9 

â!$ t± o„ 3 ª! $#uρ 4’ n?tã Èe≅à2 &óx« Ö�ƒ Ï‰s% � ا)ائدة:ÒÏ. 

تعا¬ )ا أوجب قطع اÈد وعقاب اآلخرة - السارق قبل اhوبة، ثم ذكر أنه  أنهاعلم 
يقبل توبته إن تاب؛ أردفه ببيان أنG þ أن يفعل ما يشاء و#كم ما يريد، فيعذب من يشاء 

  )×(.ويغفر )ن يشاء، و�نما قدم اhعذيب - ا)غفرة؛ ألنه U مقابلة تقدم الìقة - اhوبة 

(-  � !$uΖø9 t“Ρ r&uρ y7ø‹ s9 Î) |=≈tGÅ3ø9 $# Èd,ys ø9 $$Î/ $]% Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 š ÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ z ÏΒ É=≈tGÅ6ø9 $# $�ΨÏϑ ø‹ yγ ãΒ uρ 

Ïµø‹ n= tã ...� ا)ائدة:Ò	.  

ا ذكر تعا¬ اhوراة الµ أنز{ا - مو! Äيمه ومدحها þلم :� !$‾Ρ Î) $uΖø9 t“Ρ r& sπ1 u‘öθ−G9 $# 

$ pκ� Ïù “ W‰èδ Ö‘θçΡ uρ ...� ا)ائدة:ÒÒوذكر بعده اإل�يل ومدحه ، :� $ uΖø‹ ¤� s% uρ #’ n?tã Ν Ïδ Ì�≈rO#u 

|¤ŠÏè Î/ È ø⌠$# zΝ tƒ ó� tΒ $]% Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 t÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ z ÏΒ Ïπ1 u‘öθ −G9 $# ( çµ≈oΨ÷� s?# uuρ Ÿ≅Š ÅgΥ M} ، ÒØ:ا)ائدة �... #$

  )Ì.)Õع هنا U ذكر القرآن العظيم اùي أنزG - عبده ورسوG الكريم 

                                                             

)Ñ(  N(روح ا)عاÕ/ÕÏÑ( فس� الكب�hا ،)ÑÑ/Õ�Ñ.(  
  ).ÑÑ/Õ�Î(الكب� اhفس�  )×(
)Õ(  ن�(فس� اhا)Ø/×Ñ�( نويرhحرير واhا ،)Ø/××Ï(G تفس� القرآن العظيم واللفظ ،)Õ/ÑÑ�.(  
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)-  � zƒ Ï% ©!$#“ u�tIsù ’ Îû Ν ÎγÎ/θ è= è% ÖÚt�̈Β šχθãã Ì�≈|¡ ç„ öΝÍκ�Ïù tβθä9θà) tƒ # ý øƒ wΥ β r& $ oΨ t7�ÅÁ è? 

×ο t�Í← !#yŠ 4  |¤ yè sù ª! $# β r& u’ÎA ù'tƒ Ëx ÷F x�ø9 $$ Î/ ÷ρr& 9�øΒ r& ô ÏiΒ  Íν Ï‰Ψ Ïã (#θßs Î7 óÁ ã‹ sù 4’ n?tã !$ tΒ (#ρ•� |�r& þ’ Îû 

öΝ ÍκÅ¦ à�Ρr& š ÏΒ Ï‰≈tΡ � ا)ائدة:�×.  

)ا ن� اهللا ا)ؤمن% U اآلية السابقة عن مواالة اÈهود واeصارى، أخ� هنا أن ûِن 
  )Ñ(. يدÙ اإليمان طائفة تواÈهم

�*-  $ pκš‰r'‾≈tƒ� tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ#u  tΒ £‰s? ö�tƒ öΝ ä3Ψ ÏΒ  tã  Ïµ ÏΖƒ ÏŠ t∃ öθ|¡ sù ’ ÎA ù'tƒ ª! $# 5Θ öθs) Î/ öΝ åκ™: Ïtä† 

ÿ… çµ tΡθ™6 Ïtä† uρ...� ا)ائدة:�Ò. 

ه اهللا اeداء  þين، وجÓاالرتداد عن ا Ùصارى تستدeهود واÈنت مواالة اQ ا(
  )×(. ا¹امن إ¬ ا)ؤمن% :ذًرا {م من االرتداد عن دين اإلسالم

��-  $ uΚ‾ΡÎ)� ãΝ ä3–ŠÏ9 uρ ª! $# … ã& è!θß™u‘uρ tÏ%©! $# uρ (#θãΖtΒ# u tÏ%©! $# tβθ ßϑ‹É) ãƒ nο 4θn= ¢Á9 $# tβθ è?÷σ ãƒ uρ nο4θx. ¨“9 $# 

öΝ èδ uρ tβθ ãèÏ.≡u‘ � ا)ائدة :��. 

U :� $pκ قوG تعا¬ �)ا ن� اهللا  š‰r'‾≈tƒ tÏ%©! $# (#θãΨ tΒ#u Ÿω (#ρä‹Ï‚ −Gs? yŠθåκ u�ø9 $# #“ t�≈|Á ¨Ζ9 $# uρ 

u!$ u‹ Ï9 ÷ρr& ..� ائدة(ا:�Ñ هذه اآلية بمواالة من »ب مواالته U عن مواالة الكفار، أمر .)Õ(  

�!-  $ pκš‰r'‾≈tƒ� tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u Ÿω (#ρä‹Ï‚ −Gs? tÏ%©! $# (#ρ ä‹sƒªB $# óΟä3uΖƒ ÏŠ #Yρ â“èδ $ Y6Ïè s9 uρ zÏiΒ šÏ%©! $# 

(#θè?ρ é& |=≈tG Å3ø9$#  ÏΒ óΟä3Î= ö6 s% u‘$ ¤� ä3ø9 $# uρ u!$ u‹ Ï9 ÷ρr& 4 (#θà) ¨?$# uρ ©! $# β Î) Λ äΨ ä. t ÏΖÏΒ ÷σ•Β � ا)ائدة:�Î.  
                                                             

)Ñ(  تيس� الكريم الر�ن)×Õ�.(  
  ).Ï	/�(موضوmت سور القرآن  )×(
)Õ(  تيس� الكريم الر�ن)×ÕØ( نويرhحرير واhا ،)Ø/×ÕÔ( الكشاف ،)Ñ/ØÒ	( فتح القدير ،)×/ØÑ( ،

  ).×	G)Ñ×/Õ  اhفس� الكب� واللفظ
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$ �: اعلم أنه تعا¬ )ا ن� U اآلية ا)تقدمة pκ š‰r'‾≈tƒ tÏ%©! $# (#θ ãΨtΒ# u Ÿω (#ρä‹Ï‚ −Gs? yŠθ åκ u� ø9 $# 

#“ t�≈|Á ¨Ζ9 $# uρ u!$ u‹ Ï9 ÷ρr& ...� ا)ائدة:�Ñ  العام �eاء، ذكر هنا اÈصارى أوeهود واÈاذ اüعن ا

  )Ñ(.عن مواالة Cيع الكفار

�"-  # sŒ Î) uρ� öΝ çG ÷ƒ yŠ$ tΡ ’ n<Î) Íο4θn= ¢Á9 $# $ yδρ ä‹sƒªB $# # Yρâ“èδ $ Y6Ïè s9 uρ 4 š�Ï9≡sŒ óΟßγ ‾Ρr'Î/ ÓΘöθ s% āω tβθè= É) ÷ètƒ � 

  .	�:ا)ائدة
)ا ح� تعا¬ U اآلية السابقة عن أهل الكتاب والكفار أنهم اüذوا دين ا)سلم% 

  )×(. هزًوا ولعبًا، ذكر هاهنا بعض ما يتخذونه من هذا اÓين هزًوا ولعبًا وهو الصالة

�#-  ö≅è%� ö≅yδ Ν ä3ã⁄Îm; tΡé& 9h�|³ Î0  ÏiΒ y7Ï9≡sŒ ºπ t/θèW tΒ y‰Ψ Ïã «! $# 4 tΒ çµ uΖyè ©9 ª! $# |= ÅÒ xî uρ Ïµ ø‹ n= tã 

Ÿ≅yè y_ uρ ãΝåκ ÷] ÏΒ nοyŠ t�É) ø9 $# t�ƒ Î—$ uΖsƒ ø: $# uρ y‰t7 tã uρ |Nθäó≈©Ü9 $# 4 y7Í× ‾≈s9 'ρé& @� Ÿ° $ ZΡ%s3̈Β ‘≅|Êr& uρ  tã Ï!# uθ y™ 

È≅‹ Î6   .ØÏ:ا)ائدة �.. 9$#¡¡

Qن قدحهم U ا)ؤمن% يقت" اعتقادهم أنهم - Ì، ب%þ اهللا {م هنا ما هو )ا 
  )Õ(.أشد شناعة وأك« Ìًا، وهو ما Qنوا هم عليه

�%-  $ pκš‰r'‾≈tƒ� ãΑθ ß™§�9 $# õt Ïk= t/ !$tΒ tΑÌ“Ρ é& š�ø‹ s9 Î) ÏΒ y7Îi/ ¢‘ ( βÎ) uρ óΟ©9 ö≅yèø� s? $ yϑ sù |Møó ‾= t/ … çµ tGs9$ y™ Í‘ 4 
ª! $# uρ š�ßϑ ÅÁ ÷ètƒ z ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# 3 ¨βÎ) ©! $# Ÿω “ Ï‰öκ u‰ tΠ öθ s) ø9 $# tÍ�Ï�≈ s3ø9   .ØÎ:ا)ائدة � #$

سابًقا بأن ال ينظر إ¬ قلة ا)قتصدين وÃ«ة الفاسق%،  �الرسول  �)ا أمر اهللا 
  )Ò(. وجهه هنا إ¬ أن عليه اhبليغ

                                                             

)Ñ(  فس� الكب�hا)Ñ×/Õ	Î.(  
  ).×	/�(موضوmت سور القرآن  )×(
)Õ(  تيس� الكريم الر�ن)×ÕÎ) (فÅبت.(  
)Ò(  فس� الكب�hا)Ñ×/ÕÔÔ.(  
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�&-  ö≅è%� Ÿ≅÷δ r'‾≈tƒ É=≈tG Å3ø9 $# ÷Λä ó¡ s9 4’n? tã >óx« 4®Lym (#θßϑŠÉ) è? sπ1 u‘öθ −G9 $# Ÿ≅‹ ÅgΥ M} $# uρ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& 

Ν ä3ø‹ s9 Î) ÏiΒ öΝ ä3În/ §‘ 3 āχ y‰ƒ Í” z� s9 uρ # Z��ÏVx. Νåκ ÷] ÏiΒ !$ ¨Β tΑÌ“Ρé& y7ø‹ s9 Î)  ÏΒ y7Îi/ ¢‘ $ YΖ≈u‹ øó èÛ #\�ø� ä. uρ ( Ÿξsù 

}̈ ù's? ’n? tã ÏΘ öθs) ø9 $# tÍ�Ï�≈s3ø9   .	Ø:ا)ائدة � #$

اعلم أنه تعا¬ )ا أمر رسوG باhبليغ سواء طاب للسامع أو ثقل عليه؛ أمره بأن 
  )Ñ(. يقول ألهل الكتاب هذا الíم

�'-  � ö≅è% Ÿ≅÷δ r'‾≈tƒ É=≈tGÅ6 ø9 $# Ÿω (#θè= øó s? ’Îû öΝ à6ÏΖƒ ÏŠ u� ö� xî ÈdY ys ø9 $# Ÿωuρ (# þθãè Î6 ®Ks? u!# uθ ÷δ r& 

7Θöθ s% ô‰s% (#θ m= |Ê  ÏΒ ã≅ö6 s% (#θ m= |Ê r&uρ #Z��ÏVŸ2 (#θm= |Ê uρ  tã Ï!# uθ y™ È≅‹ Î6 ¡¡9  .ÎÎ:ا)ائدة � #$

- أباطيل اÈهود، ثم تكلم ثانيًا - أباطيل  أوًال تعا¬ )ا تكلم  أنهاعلم 
 الفريق%اeصارى وأقام اÈÓل القاهر - بطالنها وفسادها؛ فعند ذلك خاطب #موع 

  )×(. بهذا ا�طاب

�(-  (#θçΡ$ Ÿ2� Ÿω šχ öθyδ$ uΖoKtƒ  tã 9�x6Ψ•Β çνθè= yè sù 4 š[ ø⁄Î6 s9 $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθè= yè ø� tƒ � 

 .ÎÔ:ا)ائدة
ترك األمر : )ا ذكر سابًقا ضال{م وعصيانهم، ذكر هنا سبب هذا الضالل وهو

  )Õ(. با)عروف وا�e عن ا)نكر

�)-  $ pκš‰r'‾≈tƒ� tÏ%©! $# (#θãΖtΒ# u Ÿω (#θãΒ Ìh�pt éB ÏM≈t6 Íh‹ sÛ !$ tΒ ¨≅ym r& ª! $# öΝ ä3s9 Ÿωuρ (# ÿρß‰tG÷è s? 4 āχ Î) ©! $# 

Ÿω �= Ïtä† tÏ‰tF ÷èßϑ ø9   .Î	:ا)ائدة � #$

                                                             

)Ñ( السابق )Ñ×/ÒÏÑ.(  
  ).Ñ×/ÒÑÏ(السابق  )×(
)Õ(  ت سور القرآنmموضو)�/ÔÕ) (فÅبت.(  
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سابًقا الرهبان - سبيل ا)دح، وقد يكون ذلك داعيًا إ¬  �بعدما ذكر اهللا 
االقتداء بهم U الÂهب والتشدد U اÓين واإلعراض عن كث� من ا)باحات؛ جاء 

، وفيه تنبيه - أن �اhعقيب - ذلك با�e عن Àريم الطيبات الµ أحلها اهللا 
  )C .)Ñيع أحوا{ما¹ناء - الرهبان والقسيس% ال يقت" ا¹ناء - 

!*-  Ÿω� ãΝ ä. ä‹ Ï{# xσãƒ ª!$# Èθøó ‾=9$$Î/ þ’ Îû öΝ ä3 ÏΖ≈ yϑ÷ƒr&  Å3≈ s9uρ Ν à2ä‹ Ï{#xσ ãƒ $ yϑÎ/ ãΝ ›?‰ ¤)tã z≈ yϑ ÷ƒF{ $# ( ...� 

 . Ô	:ا)ائدة

)ا ذكر سابًقا Àريمهم للحالل وهو يعد� U الrيعة اإلسالمية يمينًا، ب%þ اهللا تعا¬ 
  )×(.هنا أحòم األيمان وÃفارتها

!�-  $ pκš‰r'‾≈tƒ� tÏ%©! $# (#þθãΨ tΒ# u $ yϑ‾Ρ Î) ã�ôϑ sƒø: $# ç� Å£ øŠ yϑø9 $# uρ Ü>$ |ÁΡ F{ $# uρ ãΝ≈s9 ø— F{ $#uρ Ó§ ô_Í‘ ô ÏiΒ È≅yϑ tã 

Ç≈sÜ ø‹ ¤±9$# çνθç7 Ï⊥tG ô_ $$ sù öΝ ä3ª= yè s9 tβθ ßs Î= ø� è? � ا)ائدة:ÔÏ.  

$ � :اعلم أنه تعا¬ )ا قال فيما تقدم pκ š‰ r'‾≈tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u Ÿω (#θ ãΒ Ìh�ptéB ÏM≈t6 Íh‹ sÛ !$ tΒ ¨≅ym r& 

ª!$# öΝ ä3s9 ...� ا)ائدة:	Î  هنا أنهما غ� þ%؛ بìلة األمور ا)ستطابة ا�مر وا)يC ن منwو

  )Õ(. داخل% U الطيبات

!!-  $ yϑ‾ΡÎ)� ß‰ƒ Ì�ãƒ ß≈sÜ ø‹ ¤±9 $# β r& yìÏ%θãƒ ãΝ ä3uΖ÷� t/ nοuρ≡ y‰yèø9 $# u!$ŸÒ øót7 ø9 $# uρ ’ Îû Ì�÷Κ sƒø:$# Î� Å£ ÷� yϑø9 $# uρ 

öΝ ä.£‰ÝÁ tƒ uρ  tã Ì�ø. ÏŒ «! $# Ç tãuρ Íο4θn= ¢Á9 $# ( ö≅yγ sù ΛäΡ r& tβθåκ tJΖ•Β � ا)ائدة:ÔÑ.  

                                                             

)Ñ( نويرhحرير واhا)Î/ÑÕ( ت سور القرآنmموضو ،)�/ÔØ) (فÅبت.(  
  ).ÔÎ/�(، موضوmت سور القرآن واللفظ G )	Î/Ñ(اhحرير واhنوير )×(
)Õ( ت سور القرآنmموضو)�/ÔÔ(G فس� الكب� واللفظhا ،)Ñ×/Ò×Õ.(  
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اعلم أنه تعا¬ )ا ذكر اh¶يف السابق بتحريم ا�مر؛ أردفه بما يوجب عليهم 
القبول واالنقياد وهو تذك�هم بس� الشيطان إليقاع العدواة بينهم عن طريق Ìب 

  )Ñ(. ا�مر

!"-  (#θãè‹ ÏÛ r&uρ� ©! $# (#θãè‹ ÏÛr& uρ tΑθß™§�9 $# (#ρâ‘x‹÷n $# uρ 4 βÎ* sù öΝ çG øŠ©9 uθs? (#þθßϑ n= ÷æ$$ sù $ yϑ‾Ρ r& 4’ n?tã 

$ uΖÏ9θ ß™u‘ àt≈n= t7 ø9 $# ß Î7 ßϑ ø9   .×Ô:ا)ائدة � #$

ö≅yγ �: عطف - Cلة sù Λ äΡ r& tβθåκ tJΖ•Β � ÔÑ تعم ترك ا�مر G؛ ألن طاعة اهللا ورسو

  )×(. وا)يì واألنصاب و$ ذلك من وجوه االمتثال واالجتناب

!#-  }§ øŠ s9� ’n? tã šÏ%©! $# (#θãΖtΒ# u (#θ è= Ïϑ tãuρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# Óy$ uΖã_ $ yϑŠÏù (#þθ ßϑ Ïè sÛ # sŒ Î) $ tΒ 

(#θs) ¨? $# (#θãΖtΒ# üρ (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# §Ν èO (#θ s) ¨?$# (#θãΖtΒ# üρ §Ν èO (#θs) ¨? $# (#θ ãΖ|¡ôm r&̈ρ 3 ª! $#uρ �= Ïtä† 

t ÏΨ Å¡ ós çR ùQ$# � ا)ائدة:ÔÕ.  

pκ$ �: )ا نزل Àريم ا�مر U قوG تعا¬ š‰r'‾≈tƒ tÏ%©! $# (# þθãΨ tΒ#u $ yϑ ‾Ρ Î) ã�ôϑsƒø: $# ç� Å£ øŠyϑ ø9 $#uρ 

Ü>$|ÁΡ F{ $# uρ ãΝ≈s9 ø— F{ $# uρ Ó§ ô_ Í‘ ô ÏiΒ È≅yϑ tã Ç≈sÜ ø‹ ¤±9 $# çνθç7 Ï⊥tG ô_ $$ sù öΝ ä3ª= yès9 tβθ ßs Î= ø� è? � 

، تمè أناس من ا)ؤمن% أن يعلموا حال إخوانهم اùين ماتوا - اإلسالم قبل ÔÏ:ا)ائدة
  )À.)Õريم ا�مر وهم يrبونها، فب%þ {م اهللا هنا ما حا{م

!%-  $ pκš‰r'‾≈tƒ� tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u ãΝ ä3‾Ρuθ è= ö7 uŠs9 ª! $# &óý Î/ z ÏiΒ Ï‰øŠ¢Á9 $# ÿ… ã& è!$ oΨ s? öΝ ä3ƒ Ï‰÷ƒ r& öΝ ä3ãm$ tΒ Í‘uρ 

zΟn= ÷è u‹ Ï9 ª! $#  tΒ … çµ èù$ sƒs† Í= ø‹ tó ø9 $$ Î/ 4 Ç yϑsù 3“ y‰tG ôã $# y‰÷è t/ y7Ï9≡sŒ … ã& s#sù ë># x‹tã ×Λ Ï9 r& � ا)ائدة:ÔÒ .  

                                                             

)Ñ(  فس� الكب�hا)Ñ×/Ò×Ò) (فÅبت.(  
  ).Î/ÕÏ(اhحرير واhنوير  )×(
)Õ(  تيس� الكريم الر�ن)×ÒÕ) (فÅبت.(  
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$ �: اعلم أنه تعا¬ )ا قال pκ š‰ r'‾≈tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ# u Ÿω (#θãΒ Ìh�pt éB ÏM≈t6 Íh‹ sÛ !$ tΒ ¨≅ym r& ª! $# öΝ ä3s9 

، ثم استثè ا�مر وا)يì من ذلك؛ فكذلك استثè هنا هذا اeوع من Î	:ا)ائدة �...
  )Ñ(. الصيد عن ا)حلّل 

!& -  � ¨≅Ïm é& öΝ ä3s9 ß‰ø‹ |¹ Ì�ós t7 ø9 $# … çµ ãΒ$ yè sÛuρ $Yè≈tF tΒ öΝ ä3©9 Íο u‘$ §‹ ¡¡= Ï9uρ ( tΠ Ìh�ãm uρ öΝ ä3ø‹ n= tæ ß‰ø‹ |¹ 

Îh� y9ø9$# $ tΒ óΟçF øΒ ßŠ $YΒ ã�ãm 3 (#θà) ¨? $#uρ ©! $# ü” Ï%©! $# Ïµ øŠs9 Î) šχρç� |³ øtéB � ا)ائدة:ÔØ.  

)ا حرم اهللا سابًقا الصيد - ا)حرم وwن الصيد منه ال�Ëي وا�حري، استثè اهللا 
  )×(. هنا صيد ا�حر؛ ح� ال ُفَظن أنه ûا حرم

!'-  Ÿ≅yè y_� ª! $# sπ t6 ÷è s3ø9$# |MøŠt7 ø9 $# tΠ# t�ys ø9 $# $ Vϑ≈uŠÏ% Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9 t�öκ ¤¶9 $# uρ tΠ# t�ys ø9 $# y“ ô‰oλ ù;$# uρ 

y‰Í× ‾≈n= s) ø9 $# uρ 4 y7Ï9≡sŒ (# þθßϑ n= ÷ètG Ï9 ¨β r& ©! $# ãΝ n= ÷ètƒ $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# āχ r&uρ ©! $# 

Èe≅ä3Î/ >óx« íΟŠ Î= tæ � ا)ائدة:ÔÎ.  

اعلم أنه تعا¬ )ا ب%þ أن ارم سبب ألمن الوحش والط�؛ ذكر هنا أنه سبب 
  )Õ(. ألمن اeاس أيًضا

!(-  (# þθßϑn= ôã $#� āχ r& ©! $# ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s) Ïè ø9 $# ¨β r& uρ ©!$# Ö‘θà� xî ÒΟ‹ Ïm   .	Ô:ا)ائدة � ‘§

)ا حذر اهللا تعا¬ U اآلية السابقة من انتهاك حرمة أربعة أشياء، نبþه هنا - 
  )Ò(. عقوبة ا)خالفة

                                                             

)Ñ(  فس� الكب�hا)Ñ×/Ò×Î.(  
  ).ÒÒ×(، تيس� الكريم الر�ن واللفظ G)Î/�Ñ(اhحرير واhنوير  )×(
)Õ(  ن�(فس� اhا)Î/ÎÑ( ررÓنظم ا ،)Ø/ÕÏØ(G فس� الكب� واللفظhا ،)Ñ×/ÒÕÔ.(  
)Ò(  ن�(فس� اhا)Î/Î�.(  
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!)-  $ pκš‰ r'‾≈tƒ� šÏ%©!$# (#θãΖtΒ# u Ÿω (#θè= t↔ó¡ n@ ôtã u!$ u‹ ô©r& β Î) y‰ö6 è? öΝ ä3s9 öΝ ä.÷σÝ¡ n@ β Î) uρ (#θè= t↔ó¡ n@ 

$ pκ ÷] tã t Ïm ãΑ̈”t∴ãƒ ãβ# uö�à) ø9 $# y‰ö7 è? öΝ ä3s9 $ x� tã ª! $# $ pκ ÷] tã 3 ª! $# uρ î‘θà� xî ÒΟŠÎ= ym � ا)ائدة:ÑÏÑ.  

$ :اعلم أنه تعا¬ )ا قال ¨Β� ’ n?tã ÉΑθß™ §�9 $# āωÎ) àt≈n= t6 ø9 صار اhقدير  ؛ÔÔ:ا)ائدة �...3 #$

  )Ñ(. ما لم يبلغه الرسول إÈكم فال تسألوا عنه: كأنه قال

"*-  $ tΒ� Ÿ≅yè y_ ª! $# . ÏΒ ;ο u�� Ïtr2 Ÿωuρ 7π t6 Í← !$ y™ Ÿωuρ 7' s#‹ Ï¹uρ Ÿωuρ 5Θ%tn � £ Å3≈s9 uρ tÏ%©!$# (#ρã�x� x. 

tβρç� tIø� tƒ ’ n?tã «! $# z>É‹s3ø9 $# ( öΝ èδ ç�sYø.r& uρ Ÿω tβθ è= É) ÷è tƒ � ا)ائدة:ÑÏÕ.  

كما ن� تعا¬ ومنع اeاس من السؤال وا�حث عن أمور ما Äّفوا با�حث عنها؛ 
  )×(. كذلك منعهم هنا عن ال�ام أمور ما Äفوا ال�امها

"�-  $ pκš‰r'‾≈tƒ� tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u öΝä3ø‹ n= tæ öΝä3|¡ à�Ρ r& ( Ÿω Ν ä.•� ÛØ tƒ ̈Β ¨≅|Ê # sŒ Î) óΟçF ÷ƒ y‰ tF ÷δ $# 4 ’ n<Î) «! $# 

öΝ ä3ãè Å_ ó� tΒ $ YèŠÏΗ sd Ν ä3ã∞ Îm; uΖãŠsù $ yϑ Î/ öΝ çGΖä. tβθè= yϑ ÷ès? � ا)ائدة:ÑÏ�.  

)ا ذكر سابًقا مòبرة ا)Ãr% و�عراضهم عن دعوة ا��؛ أعقبه بتعليم ا)سلم% 
  )Õ(. حدود انتهاء ا)ناظرة وا)جادلة إذا ظهرت ا)òبرة

"!-  $ pκš‰ r'‾≈tƒ� tÏ%©! $# (#θãΖtΒ# u äο y‰≈pκ y− öΝ ä3ÏΖ÷�t/ # sŒ Î) u�|Ø ym ãΝ ä. y‰tn r& ßN öθyϑ ø9 $# t Ïm Ïπ §‹ Ï¹uθ ø9 $# 

Èβ$ uΖøO$# #uρsŒ 5Αô‰tã öΝ ä3ΖÏiΒ ÷ρr& Èβ# t�yz# u ô ÏΒ öΝ ä.Î�ö� xî ÷β Î) óΟçFΡ r& ÷Λ äö/ u� ŸÑ ’Îû ÇÚö‘F{ $# Νä3÷Gt6≈|¹r'sù 

èπ t6ŠÅÁ •Β ÏN öθyϑ ø9   .ÑÏØ:ا)ائدة � 4 #$

                                                             

)Ñ( فس� الكب�hا )Ñ×/×Ò×.(  
  ).Ø	Î/(اhفس� ا)ن�  )×(
)Õ(  نويرhحرير واhا)Î/ØÎ.(  
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Gقو U فسeفظ اÇ اعلم أنه تعا¬ )ا أمر :� $ pκ š‰ r'‾≈tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ# u öΝ ä3ø‹ n= tæ 

öΝ ä3|¡ à�Ρ r& ( ...� ا)ائدة:ÑÏال�(فظ اÇ ؛ أمر هنا .)Ñ(  

""-  � tΠ öθtƒ ßì yϑ øgs† ª! $# Ÿ≅ß™”�9 $# ãΑθ à) uŠ sù !# sŒ$ tΒ óΟçG ö6 Å_ é& ( (#θ ä9$ s% Ÿω zΟù= Ïã !$ uΖs9 ( y7̈ΡÎ) |MΡ r& ÞΟ≈‾= tã 

É>θ ã‹ äóø9  .ÑÏÔ:ا)ائدة � #$

اهللا تعا¬ جارية U هذا الكتاب الكريم أنه إذا ذكر أنواmً كث�ة من  mدةاعلم أن 
إما باإل{يات، و�ما بrح أحوال األنبياء، أو بrح : الrائع واÈòhف واألحòم أتبعها

أحوال القيامة؛ Èص� ذلك مؤÃًدا )ا تقدم ذكره من اÈòhف والrائع، فال جرم )ا 
�ة من الrائع أتبعها بوصف أحوال القيامة أوًال، ثم ذكر ذكر فيما تقدم أنواmً كث

  )×(. أحوال عي� عليه الصالة والسالم

  
* * * * * * *   

   

                                                             

)Ñ(  فس� الكب�hا)Ñ×/Ò�Ï.(  
  ).Ñ×/Ò�Ø(السابق  )×(
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�  

  : مناسبة بداية سورة األنعام �اتمة سورة ا)ائدة :أوالً 

=à7ù !¬ � :ختمت سورة ا)ائدة بقوG تعا¬ ) � ãΒ ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ $ tΒ uρ £ Íκ�Ïù 4 uθ èδuρ 4’ n?tã 

Èe≅ä. &óx« 7�ƒ Ï‰s% � Ñ×Ï،  وبدأت سورة األنعام بذكر بعض أنواع ملكه كخلق السموات

)Ñ(. واألرض والظلمات واeور
 

ختمت سورة ا)ائدة بفصل القضاء، وبدأت سورة األنعام بامد هللا وهما  ) !

z :متالزمتان U أك« من موضع كما قال تعا¬ U سورة الزمر ÅÓè% uρ� Ν æηuΖ÷� t/ Èd,pt ø: $$ Î/ Ÿ≅Š Ï% uρ 

ß‰ôϑ pt ø: $# ¬! Éb> u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9 $# �Îو� سورة األنعام� ، :� yì ÏÜ à) sù ã�Î/# yŠ ÏΘöθ s) ø9 $# tÏ%©!$# (#θßϑ n= sß 4 
ß‰ôϑ ptø: $#uρ ¬! Éb>u‘ t ÏΗ s>≈yè ø9$# �Ò� .)×(  

  : مناسبة بداية سورة األنعام �اتمتها: ثانيًا

�ö≅è%� u�ö :بامد، وختمت ببيان تفرده بالعبودية �بدأت ببيان تفرد اهللا  ) � xî r& «! $#  Èöö/ r& 

$ |/ u‘ uθèδ uρ �> u‘ Èe≅ä. &óx« 4 ...� ÑØÒ. )Õ(  

%ΟèO tÏ¢ � :ذكر U بدايتها ) ! ©!$# (#ρã�x� x. öΝ Íκ Íh5t�Î/ šχθä9 Ï‰÷è tƒ � Ñو� ختامها ، :Ν èδuρ� óΟÎγ În/ t�Î/ 

šχθ ä9 Ï‰÷è tƒ � Ñ�Ï. )Ò(  

                                                             

)Ñ(  أ´ار ترتيب سور القرآن)ÒÕ.(  
  ).ÒÕ(السابق  )×(
)Õ(  Ùوضو(فس� اhا)×/ÕÔÔ.(  
)Ò(  (مراصد ا)طالع�Ï.(  
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" ( Nبدأت بذكر ا�لق األول، وختمت بذكر ا�لق ا¹ا :� §Ν èO 4’n<Î) /ä3În/ u‘ ö/ ä3ãè Å_ ó÷ £∆ 

/ä3ã∞ Îm7 t⊥ã‹ sù $ yϑ Î/ öΝ çFΖä. ÏµŠ Ïù tβθà� Î= tGøƒrB � ÑØÒ. )Ñ(
 

  )×(. U بدايتها ذكر نعمة ا�لق، و� ختامها ذكر نعمة االستخالف ) #
  :مناسبات اآليات -ثا¹ًا 

�-  � öΝs9 r& (# ÷ρt�tƒ öΝ x. $ uΖõ3n= ÷δ r&  ÏΒ ΟÎγ Î=ö7 s% ÏiΒ 5β ö�s% öΝ ßγ≈̈Ψ©3̈Β ’Îû Ä⇓ö‘F{ $# $ tΒ óΟs9  Åj3yϑ çΡ ö/ ä3©9 

$ uΖù= y™ö‘r& uρ u!$ yϑ ¡¡9$# Ν Íκö�n= tã # Y‘# u‘ô‰ÏiΒ ...� األنعام:Ø.  

∃t �: بيان uملة اuملةهذه  öθ |¡ sù öΝ Íκ�Ï? ù'tƒ (#àσ ‾≈t6 /Ρr& $ tΒ (#θ çΡ% x.  Ïµ Î/ tβρâÌ“öκ tJ ó¡ o„ � 

جاء بيانها بطريقة االستفهام اإلنكاري عن عدم رؤية القرون الكث�ة اùين  ،�:األنعام
  )Õ(.أهلكوا

!-  � ≅è%  yϑ Ïj9 $ ¨Β ’ Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ ( ≅è% °! 4 |= tGx. 4’n? tã Ïµ Å¡ ø� tΡ sπ yϑ ôm§�9 $# 4 
öΝ ä3̈Ζyè yϑ ôf u‹ s9 4<Î) ’ n ÏΘöθtƒ Ïπ yϑ≈uŠ É) ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ÏµŠ Ïù 4 šÏ%©!$# (# ÿρ ç�Å£ yz öΝ åκ|¦à�Ρ r& óΟßγ sù Ÿω 

šχθãΖÏΒ ÷σ ãƒ � األنعام:Ñ×.  

و)ا أمرهم سبحانه بالس�، سأ{م هل يرون U س�هم وتطوافهم وجوالتهم شيئًا 
  )Ò( لغ� اهللا؟

"-  … ã& s! uρ� $tΒ z s3y™ ’ Îû È≅ø‹ ©9 $# Í‘$ pκ ¨]9 $#uρ 4 uθ èδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# ÞΟŠ Î= yèø9   .ÑÕ:األنعام � #$

                                                             

)Ñ(  Ùوضو(فس� اhا)×/ÕÔÔ.(  
  ).ÕÔÔ/×(السابق  )×(
)Õ(  نويرhحرير واhا)Î/ÑÕØ.(  
)Ò(  ررÓنظم ا)Î/ÕÏ .(  
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)ا ذكر سابًقا السموات واألرض وال يوجد مòن سواهما، ذكر هنا الليل واeهار 
  )Ñ(. وال زمان سواهما

#-  tÏ%©!$#� ÞΟßγ≈oΨ÷� s?# u |=≈tG Å3ø9$# … çµ tΡθ èù Í÷ ÷ê tƒ $yϑ x. šχθ èù Ì�÷è tƒ ãΝ èδu!$ oΨ ö/ r& ¢ tÏ%©!$# (# ÿρç� Å£ yz 

öΝ åκ |¦à�Ρ r& óΟßγ sù Ÿω tβθãΖÏΒ ÷σ ãƒ � األنعام:×Ï.  

، وقد اد) كفار قريش أنهم �- صحة ما جاء به الرسول  شهادته)ا ب%þ اهللا  
سألوا أهل الكتاب% فادعوا أنهم ال يعرفونه، ذكر هنا أن أهل الكتاب يعرفون صحة 

  )×(. ذلك وال يشكون فيه، كما أنهم ال يشكون بأوالدهم

%-  ô tΒ uρ� ÞΟn= øß r& Ç £ϑÏΒ 3“ u� tIøù $# ’ n?tã «! $# $¹/ É‹x. ÷ρr& z> ¤‹x. ÿÏµ ÏG≈tƒ$ t↔Î/ 3 … çµ‾Ρ Î) Ÿω ßx Î= ø� ãƒ 

tβθßϑ Î=≈©à9   .Ñ×:األنعام � #$

اعلم أنه تعا¬ )ا حكم U اآلية السابقة - ا)نكرين با�ìان؛ ب%U þ هذه 
  )Õ(. اآلية سبب ذلك ا�ìان

&-  öθ s9 uρ� #“ t�s? øŒ Î) (#θà� Ï%ãρ ’ n? tã Í‘$̈Ζ9 $# (#θä9$ s) sù $ uΖoKø‹ n=≈tƒ –Š t�çΡ Ÿωuρ z>Éj‹ s3çΡ ÏM≈tƒ$ t↔Î/ $ oΨ În/ u‘ tβθä3tΡuρ 

z ÏΒ t ÏΖÏΒ ÷σçR ùQ$# � األنعام:×Î.  

بأنهم يهلكون أنفسهم؛  �اعلم أنه تعا¬ )ا ذكر أنه من ين� عن متابعة الرسول 
  )Ò(. ذكر هنا كيفية ذلك ا{الك

'-  (# þθ ä9$ s% uρ� ÷β Î) }‘ Ïδ āωÎ) $ oΨè?$ uŠym $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# $ tΒ uρ ß øt wΥ t ÏOθ ãèö7 yϑ Î/ � األنعام:×Ô. 

                                                             

)Ñ(  فس� الكب�hا)Ñ×/ÒÔÏ.(  
  ).بتÅف) (×�×(، تيس� الكريم الر�ن )	Î/Î(نظم اÓرر )×(
)Õ(  فس� الكب�hا)Ñ×/�ÏÑ.(  
)Ò(  السابق)Ñ×/�ÏÎ.(  
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� ( Öاآلية األو U اعلم أنه تعا¬ ذكر: ö≅t/� # y‰t/ Μ çλm; $ ¨Β (#θ çΡ% x. tβθà� øƒä†  ÏΒ ã≅ö6 s% ...� 

أنه بدا {م ما Qنوا �فون من قبل، ب%U þ هذه اآلية أن ذلك اùي �فونه هو  ،	×:األنعام
و�فون صحته ويقولون ما eا إال أمر ا)عاد واr والنr؛ وذلك ألنهم Qنوا ينكرونه 

)Ñ( .هذه اياة اÓنيوية، وليس بعد هذه اياة ال ثواب وال عقاب
 

  )×(.لعادوا )ا نهوا عنه، وألنكروا اr والنr ،ولو ردوا :أن تقدير اآلية ) !

(-  θ s9 uρ� #“ t�s? øŒ Î) (#θ à� Ï%ãρ 4’ n?tã öΝ ÍκÍh5u‘ 4 tΑ$ s% }§ øŠs9 r& # x‹≈yδ Èd,ys ø9 $$ Î/ 4 (#θä9$ s% 4’ n?t/ $uΖÎn/ u‘uρ 4 tΑ$ s% 

(#θ è%ρä‹ sù z># x‹yè ø9 $# $ yϑÎ/ öΝ çFΖä. tβρ ã�à� õ3s? � األنعام:ÕÏ.  

تعا¬ )ا ح� عنهم U اآلية األوÖ إنكارهم للحr والنr وا�عث  أنهاعلم 
  )Õ(. والقيامة؛ ب%U þ هذه اآلية كيفية حا{م U القيامة اùي ينكرونه

)-  ô‰s%� u�Å£ yz tÏ%©!$# (#θ ç/ ¤‹x. Ï!$ s) Î= Î/ «! $# ( #̈Lym #sŒ Î) ãΝ åκøEu!% ỳ èπ tã$¡¡9 $# Zπ tF øó t/ (#θä9$ s% $ oΨ s?u� ô£ ys≈tƒ 

4’ n? tã $tΒ $ uΖôÛ§�sù $pκ�Ïù öΝ èδ uρ tβθ è= Ïϑ øt s† öΝèδu‘# y— ÷ρ r& 4’ n?tã öΝ Ïδ Í‘θßγ àß 4 Ÿωr& u!$ y™ $ tΒ tβρ â‘Ì“tƒ � 

  .ÕÑ:األنعام
اعلم أن ا)قصود من هذه اآلية Ìح حالة أخرى من أحوال منكري ا�عث 

  )Ò(. والقيامة

�*-  $tΒ uρ� äο4θu‹ ys ø9$# !$ uŠ÷Ρ ‘$! $# āωÎ) Ò= Ïès9 ×θ ôγ s9 uρ ( â‘# ¤$#s9 uρ äοt�ÅzFψ $# ×�ö�yz tÏ%©# Ïj9 tβθ à) −Gtƒ 3 Ÿξsù r& 

tβθ è= É) ÷è s? � األنعام:Õ×.  

                                                             

)Ñ(  السابق)Ñ×/�ÑÑ.(  
  ).Ñ×/�ÑÑ(السابق  )×(
)Õ(  السابق)Ñ×/�ÑÑ.(  
)Ò(  فس� الكب�hا)Ñ×/�Ñ×.(  
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رغبتهم U اÓنيا وÀصيل ùاتها؛ فذكر اعلم أن ا)نكرين للبعث والقيامة تعظم 
  )Ñ(.اهللا تعا¬ هذه اآلية تنبيًها - خساستها ورwكتها 

��-  ô‰s) s9 uρ� ôMt/ Éj‹ä. ×≅ß™â‘  ÏiΒ y7Î= ö7 s% (#ρç� y9|Á sù 4’ n?tã $ tΒ (#θç/Éj‹ä. (#ρèŒρ é&uρ # ¨Lym öΝßγ9 s? r& $tΡ ç�óÇ tΡ 4 
Ÿωuρ tΑÏd‰t7 ãΒ ÏM≈yϑ Î= s3Ï9 «! $# 4 ô‰s) s9 uρ x8u!% ỳ  ÏΒ &“Î* t6 ‾Ρ š Î= y™ö�ßϑ ø9   .ÕÒ:األنعام � #$

C :� öΝلة -عطف  åκ ¨ΞÎ* sù Ÿω š�tΡθç/ Éj‹s3ãƒ £ Å3≈ s9 uρ tÏΗ Í>≈©à9 $# ÏM≈tƒ$ t↔Î/ «! $# tβρß‰ys øgs† � 

  )×(. فال Àزن فإنهم ال يكذبونك واال قد كذبت رسل من قبلك :، أيÕÕ:األنعام

�!-  � $ tΒ uρ  ÏΒ 7π −/ !# yŠ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# Ÿωuρ 9� È∝‾≈sÛ ç��ÏÜ tƒ Ïµ ø‹ ym$ oΨpg ¿2 HωÎ) íΝ tΒé& Ν ä3ä9$ sVøΒ r& 4 $ ¨Β $ uΖôÛ §�sù ’ Îû 

É=≈tG Å3ø9 $#  ÏΒ &óx« 4 ¢ΟèO 4’ n<Î) öΝÍκ Íh5 u‘ šχρç� |³ øtä† � األنعام:Õ	.  

)ا عجب منهم U قو{م السابق اùي يقت" أنهم لم يروا G آية قط بعد ما جاءهم 
من اآليات، ذكرهم بآية غ� آية القرآن تشتمل - آيات مستك«ة Qفية لصالحهم، 

  )Õ(. وأخ�هم أن Ý Uلوقات اهللا آيات Qفية {م

�"-  ô‰s) s9 uρ� !$ uΖù= y™ ö‘ r& #’n< Î) 5ΟtΒ é&  ÏiΒ y7Î= ö6 s% Οßγ≈tΡ õ‹s{ r'sù Ï!$y™ ù't7 ø9 $$ Î/ Ï!# §�œØ9 $# uρ öΝ ßγ ‾= yè s9 

tβθãã §�|Ø tGtƒ � األنعام:Ò×.  

)ا أنذرهم سابًقا بتوقع العذاب، أعقبه باالستشهاد - وقوع العذاب بأمم من 
  )Ò(. قبل؛ Èعلم هؤالء أن هذه سنة اهللا U اùين ظلموا بالrك

                                                             

)Ñ(  السابق)Ñ×/�Ñ�.(  
  ).Î/×ÏÏ(اhحرير واhنوير  )×(
)Õ(  ررÓنظم ا)Î/ÑÏÒ) (فÅبت.(  
)Ò( نويرhحرير واhا)Î/××Ø.(  
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�#-  ωuρ� ÏŠã� ôÜ s? tÏ%©! $# tβθ ããô‰ tƒ Ο ßγ−/ u‘ Íο 4ρy‰ tóø9 $$Î/ Äc Å ýèø9 $#uρ tβρß‰ƒÌ� ãƒ …çµ yγô_ uρ ( $tΒ š�ø‹n=tã ô ÏΒ 

Ν ÎγÎ/$|¡Ïm  ÏiΒ &óx« $tΒuρ ôÏΒ y7Î/$|¡ Ïm Ο ÎγøŠ n=tæ ÏiΒ & ó x« öΝ èδyŠã� ôÜ tGsù tβθä3tFsù z ÏΒ š�ÏϑÎ=≈ ©à9$# 

  .×�:األنعام
)ا ذكر غ� ا)تق% من ا)سلم% وأمر بإنذارهم Èتقوا، ثم أردفهم ذكر ا)تق% منهم 

  )Ñ(. وأمره بتقريبهم و�كرامهم، وال يطيع فيهم من أراد بهم خالف ذلك

�%-  � # sŒ Î) uρ x8u!% ỳ šÏ% ©!$# tβθãΖÏΒ ÷σãƒ $ uΖÏG≈tƒ$ t↔ Î/ ö≅à) sù íΝ≈n= y™ öΝ ä3ø‹ n= tæ ( |= tGx. öΝ ä3š/ u‘ 4’ n?tã 

Ïµ Å¡ø� tΡ sπ yϑ ôm §�9   .�Ò:األنعام � ) #$

  )×(.)ا ن� اهللا رسوG عن طرد ا)ؤمن%، أمره هنا بمقابلتهم باإلكرام

�&-  � ö≅è% ’ÎoΤ Î) àMŠ Íκ çΞ ÷βr& y‰ç6 ôã r& šÏ%©!$# tβθãã ô‰s?  ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# 4 ≅è% Hω ßì Î7 ¨?r& öΝ à2u!# uθ÷δ r& � 
ô‰ s% àMù= n= |Ê # ]Œ Î) !$ tΒ uρ O$tΡ r& š∅ ÏΒ tÏ‰tF ôγ ãΚ ø9   .�Ø:األنعام � #$

sŒ# � :بعد أن بيþنت اآليات السابقة ) � Î) uρ x8 u!%ỳ šÏ%©! $# tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ $uΖÏG≈tƒ$ t↔Î/ ö≅à) sù íΝ≈n= y™ 

öΝ ä3ø‹ n= tæ ( |= tGx. öΝ ä3š/ u‘ 4’ n?tã ÏµÅ¡ ø� tΡ sπ yϑ ôm §�9  �كيف ينب( أن يعامل ا�Ò   e:األنعام �...) #$

  )Õ(. ا)ؤمن%، بيþنت G با)قابل كيف ينب( G أن يعامل الòفرين ا)عاندين

.y7Ï9≡x‹x �: )ا قال اهللا تعا¬ ) ! uρ ã≅Å_Á x� çΡ ÏM≈tƒ Fψ $# t Î7 oKó¡ oKÏ9 uρ ã≅‹ Î6 y™ t ÏΒ Ì�ôf ßϑø9 $# � 

أنه يفصل اآليات Èظهر اق ولتستب% سبيل ا)جرم%، ذكر U هذه  :أي ��:األنعام
)Ò(. اآلية أنه تعا¬ ن� عن سلوك سبيلهم

 

                                                             

)Ñ(  الكشاف)×/×Î.(  
  ).	�×(، تيس� الكريم الر�ن واللفظ G)Î/×�Ø(اhحرير واhنوير )×(
)Õ( ت سوmر القرآن موضو)Ñ×/�Î.(  
)Ò(  ن�(فس� اhا)Î/×××.(  



  ٨٠    

 

�'-  � … çν y‰Ψ Ïãuρ ßx Ï?$ x� tΒ É= ø‹ tó ø9 $# Ÿω !$ yγßϑ n= ÷è tƒ āωÎ) uθèδ 4 ÞΟ n= ÷ètƒ uρ $ tΒ †Îû Îh� y9ø9 $# Ì�ós t7 ø9 $# uρ 4 $tΒ uρ 

äÝà) ó¡ n@  ÏΒ >π s% u‘uρ āωÎ) $ yγßϑ n= ÷ètƒ Ÿωuρ 7π ¬6 ym ’Îû ÏM≈yϑ è= àß ÇÚ ö‘F{ $# Ÿωuρ 5= ôÛ u‘ Ÿωuρ C§ Î/$ tƒ āωÎ) ’ Îû 

5=≈tGÏ. &Î7 •Β � األنعام:�Ô.  

!3ª � :أنه تعا¬ )ا قال سابًقا اعلم $# uρ ãΝ n= ôãr& š Ïϑ Î=≈©à9 $$ Î/ � :األنعام�	هنا أن  þ%؛ ب

  )Ñ(. علمه ال يقتÅ - ذلك بل هو mلم بكل \ء

�(-  uθèδ uρ� “ Ï%©! $# Ν à69 ©ù uθtGtƒ È≅ø‹ ©9 $$ Î/ ãΝ n= ÷è tƒ uρ $ tΒ ΟçF ôm t�y_ Í‘$ pκ ¨]9 $$ Î/ §Ν èO öΝ à6èW yè ö7 tƒ ÏµŠÏù 

#|Óø) ã‹ Ï9 ×≅y_ r& ‘ wΚ|¡ •Β ( ¢ΟèO Ïµ ø‹ s9 Î) öΝ ä3ãè Å_ ó�tΒ §Ν èO Νä3ã⁄Îm; oΨãƒ $yϑ Î/ ÷Λ äΖ ä. tβθ è= yϑ ÷è s? � األنعام:ØÏ.  

  )×(. اعلم أنه تعا¬ )ا ب%þ كمال علمه U اآلية السابقة؛ ب%þ هنا كمال قدرته

�)-  uθ èδuρ� ã�Ïδ$ s) ø9 $# s− öθ sù Íν ÏŠ$ t6 Ïã ( ã≅Å™ö�ãƒ uρ öΝ ä3ø‹ n= tæ ºπsà x� ym # ¨Lym # sŒ Î) u!%ỳ ãΝä.y‰tn r& 

ÝV öθyϑ ø9$# çµ ÷F ©ùuθs? $ uΖè= ß™â‘ öΝ èδ uρ Ÿω tβθèÛ Ìh�x� ãƒ � األنعام:ØÑ. 

بتمام علمه وقدرته، أخ� بغالب سلطنته وعظيم ج�وته وأن أفعاG  �أخ�)ا 
  )Õ(. هذه - سبيل القهر ال يستطاع Ýالفتها

!*-  ö≅ è%� uθèδ â‘ ÏŠ$ s)ø9$# #’ n?tã βr& y]yèö7tƒ öΝ ä3 ø‹n= tæ $ \/# x‹ tã  ÏiΒ öΝä3Ï% öθsù ÷ρr&  ÏΒ ÏM øt rB öΝä3 Î=ã_ ö‘r& ÷ρr& 

öΝ ä3|¡ Î6ù= tƒ $ Yèu‹Ï© t,ƒÉ‹ ãƒuρ / ä3 ŸÒ ÷èt/ }̈ ù' t/ CÙ÷è t/ 3 ö�ÝàΡ $# y# ø‹x. ß∃Îh� |ÇçΡ ÏM≈ tƒFψ $# öΝ ßγ ‾= yès9 

š�χθßγ s)ø� tƒ األنعام:Ø�.  

                                                             

)Ñ(  ن�(فس� اhا)Î/××Î(G فس� الكب� واللفظhا ،)ÑÕ/Ô.(  
  ).×ÑÕ/Ñ(اhفس� الكب�  )×(
)Õ(  ررÓنظم ا)Î/ÑÕÔ.(  
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 þ%وغ�هم من ا)خاوف واألهوال،  سبحانه)ا ب %Ãr(وتعا¬ أنه قادر - إ�اء ا
  )È.)Ñعت�وا ويتعظوا ؛ب%þ هنا أنه قادر أيًضا - إيصال العذاب إÈهم من طرق Ýتلفة

!�-  � # sŒ Î) uρ |M÷ƒ r&u‘ tÏ%©! $# tβθàÊθèƒ s† þ’Îû $ uΖÏF≈tƒ# u óÚ Í�ôã r'sù öΝåκ ÷] tã 4®Lym (#θàÊθèƒ s† ’ Îû B]ƒ Ï‰tn 

Íν Î� ö� xî 4 $̈Β Î) uρ y7̈ΖuŠÅ¡Ψ ãƒ ß≈sÜ ø‹ ¤±9 $# Ÿξ sù ô‰ãèø) s? y‰÷èt/ 3“ t�ò2Éj‹9 $# yìtΒ ÏΘ öθs) ø9 $# t ÏΗ Í>≈©à9$# � 

  .	Ø:األنعام

<z �: )ا أمره بما يقول جوابًا hكذيبهم  ¤‹x.uρ  Ïµ Î/ y7ãΒ öθ s% uθ èδ uρ ‘,ys ø9 $# 4 ≅è% àMó¡ ©9 

Ν ä3ø‹ n= tæ 9≅‹ Ï.uθ Î/ � األنعام:ØØكذيبhا U هنا ما يفعل وقت خوضهم G þ%ب ، .)×(  

!!-  öθs9 uρ� $oΨ ‾Ρr& !$uΖø9 ¨“tΡ ãΝ Íκö�s9 Î) sπ x6 Í× ‾≈n= yϑ ø9 $# ÞΟßγ yϑ‾= x. uρ 4’tA öθ pR ùQ$# $tΡ ÷�|³ ym uρ öΝ Íκö�n= tã ¨≅ä. &ó x« Wξç6 è% 

$ ¨Β (#θ çΡ% x. (#þθ ãΖÏΒ ÷σã‹ Ï9 HωÎ) βr& u!$ t± o„ ª! $# £Å3≈s9 uρ öΝ èδu� sYò2r& tβθè= yγ øgs† � األنعام:ÑÑÑ.  

$ :أنه تعا¬ ب%U þ هذه اآلية تفصيل ما ذكره - سبيل اإلCال بقوG اعلم tΒ uρ� 

öΝ ä.ã�Ïè ô± ç„ !$yγ ‾Ρr& #sŒ Î) ôNu!% ỳ Ÿω tβθãΖÏΒ ÷σãƒ � األنعام:ÑÏÔ أنه تعا¬ لو أعطاهم ما طلبوه ؛ þ%فب

 اقÂاحهممن إنزال ا)الئكة و�حياء ا)و* ح� Äموهم، بل لو زاد U ذلك ما ال يبلغه 
  )Õ(. بأن #r عليهم [ \ء قبال، ما Qنوا Èؤمنوا إال أن يشاء اهللا

!"-  y7Ï9≡x‹x. uρ� $ oΨù= yèy_ Èe≅ä3Ï9 @cÉ<tΡ # xρß‰tã t ÏÜ≈u‹ x© Ä§ΡM} $# Çd Éf ø9 $# uρ Çrθ ãƒ öΝ ßγ àÒ ÷èt/ 4’ n<Î) 

<Ù ÷è t/ t∃ ã�÷z ã— ÉΑöθ s) ø9 $# #Y‘ρá�äî 4 öθs9 uρ u!$ x© y7•/ u‘ $ tΒ çνθè= yè sù ( öΝ èδö‘x‹sù $ tΒ uρ šχρç� tIø� tƒ � 

  .×ÑÑ:األنعام

                                                             

)Ñ(  فس� الكب�hا)ÑÕ/×Ï.(  
  ).بتÅف) (Î/ÑÒØ(نظم اÓرر  )×(
)Õ(  فس� الكب�hا)ÑÕ/ÑÑÎ.(  
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U اÜhيل اكيم أنه Äما ب%þ شدة عناد ا)Ãr% و�عراضهم،  تعا¬قد عودنا 
  eا ãا يل� من عنادهم و�عراضهم �أنزل آيات توا þوتسليه عم.)Ñ(  

!#-   tΒ uρr&� tβ% x. $ \G øŠtΒ çµ≈oΨ÷� uŠ ôm r'sù $ oΨ ù= yèy_ uρ … çµ s9 # Y‘θ çΡ  Å ốϑ tƒ  Ïµ Î/ † Îû Ä¨$ ¨Ψ9 $# yϑ x. … ã&é#sW ¨Β 

’ Îû ÏM≈yϑ è= —à9 $# }§ øŠs9 8l Í‘$ sƒ¿2 $ pκ÷] ÏiΒ 4 š�Ï9≡ x‹x. z Îiƒã— tÌ�Ï�≈s3ù= Ï9 $ tΒ (#θçΡ% x. šχθè= yϑ ÷ètƒ � 

  .××Ñ:األنعام
: اعلم أنه تعا¬ )ا ذكر U اآلية األوÖ أن ا)Ãr% »ادلون ا)ؤمن% U دين اهللا

¨β Î) uρ� š ÏÜ≈u‹ ¤±9 $# tβθ ãmθ ã‹ s9 #’ n<Î) óΟ Îγ Í← !$ u‹ Ï9 ÷ρr& öΝ ä.θ ä9 Ï‰≈ yf ã‹ Ï9 � األنعام:Ñ×Ñذكر مثال يدل  ؛

- حال ا)ؤمن ا)هتدي، و- حال الòفر الضال، فبَ%ّ أن ا)ؤمن ا)هتدي بمÜلة من 
ميتًا، فجعل حيًا بعد ذلك وأعطي نوًرا يهتدي به U مصاه، وأن الòفر بمÜلة من  Qن

  )×( .هو U ظلمات منغمس فيها ال خالص G منها، فيكون متحً�ا - اÓوام

!%-  y7Ï9≡ x‹x.uρ� $uΖù= yèy_ ’ Îû Èe≅ä. >π tƒ ö�s% u� É9≈Ÿ2 r& $ yγŠÏΒ Ì�ôf ãΒ (#ρã�à6 ôϑ u‹ Ï9 $ yγŠÏù ( $tΒ uρ tβρã�à6 ôϑ tƒ 

āωÎ) öΝ ÍκÅ¦ à�Ρr'Î/ $ tΒ uρ tβρ á�ãè ô±o„ � األنعام:Ñ×Õ. 

وÃما جعلنا U : األول: ، وفيه قوالنالتشبيهيوجب ) وÃذلك: (U قوG ) الòف(
أنه : ا¹اN. مكة صناديدها Èمكروا فيها، كذلك جعلنا U [ قرية أكابر #رميها

š�Ï9≡x‹x. z �: معطوف - ما قبله Îiƒã— tÌ�Ï�≈s3ù= Ï9 $ tΒ (#θçΡ%x. š χθ è= yϑ ÷è tƒ � األنعام:Ñ××أي ،: 

  )Õ( .كما زينا للòفرين أعما{م، كذلك جعلنا U [ قرية

                                                             

)Ñ( تmسور القرآن  موضو)Ñ×/ÑÏØ.(  
  ).×ÑÕ/ÑÕ(اhفس� الكب�  )×(
)Õ(  السابق)ÑÕ/ÑÕ�.(  



  ٨٣    

 

!& -  # sŒ Î) uρ� öΝ ßγ ø?u!% ỳ ×π tƒ# u (#θä9$ s%  s9 z ÏΒ ÷σœΡ 4 ®Lym 4’ tA ÷σçΡ Ÿ≅÷VÏΒ !$ tΒ u’ ÎAρé& ã≅ß™â‘ «! $# ¢ ª! $# ãΝ n= ôã r& 

ß] ø‹ ym ã≅yè øg s† … çµ tGs9$ y™ Í‘ 3 Ü=Š ÅÁ ã�y™ tÏ%©!$# (#θãΒ t�ô_ r& î‘$tó |¹ y‰Ψ Ïã «! $# Ò>#x‹tã uρ 7‰ƒ Ï‰x© $ yϑ Î/ 

(#θçΡ% x. tβρã�ä3ôϑ tƒ � األنعام:Ñ×Ò.  

≡y7Ï9 �: )ا قال تعا¬ سابًقا x‹x. uρ $uΖù= yè y_ ’Îû Èe≅ä. >πtƒ ö�s% u� É9≈Ÿ2 r& $ yγŠÏΒ Ì�ôf ãΒ (#ρã�à6ôϑ u‹ Ï9 

$ yγŠ Ïù (...� األنعام:Ñ×Õ، مكة ئًاذكر هنا شي áمن أحوال أكابر #ر .)Ñ(  

!'-  � # x‹≈yδuρ äÞ≡u�ÅÀ y7În/ u‘ $ VϑŠ É)tGó¡ ãΒ 3 ô‰s% $ uΖù= ¢Á sù ÏM≈tƒ Fψ $# 5Θ öθs) Ï9 tβρ ã�©.¤‹tƒ � األنعام:Ñ×Ø.  

U اآليات السابقة طريق الضال% عن سبيله الصادين عنه، نبه هنا -  تعا¬)ا ذكر 

≈›Ì :� #xف ما أرسل به رسوG من اÓين اق؛ فقال تعا¬ yδ uρ äÞ≡u�ÅÀ y7 În/u‘ $VϑŠÉ)tG ó¡ãΒ � أي :

  )×(. هذا اÓين اùي Ìعناه لك يا :مد U هذا القرآن هو åاط اهللا ا)ستقيم

!(-  öΝ çλ m;� â‘# yŠ ÉΟ≈n= ¡¡9 $# y‰ΖÏã öΝ ÍκÍh5u‘ ( uθèδ uρ Οßγ •‹ Ï9 uρ $ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ � األنعام:Ñ×Î.  

 U عظيم نعمه þ%اطاعلم أنه تعا¬ )ا بÅصل  الÀ µهنا الفائدة ال þ%ا)ستقيم؛ ب
  )Õ(.من اhمسك بذلك الÅاط

!)-  tΠöθ tƒuρ� óΟ èδç� à³ øts† $YèŠ ÏΗsd u� |³ ÷èyϑ≈ tƒ ÇdÅg ø:$# Ï‰ s% Ο è? ÷� sYõ3tGó™ $# z ÏiΒ Ä§ΡM} $# ( tΑ$s%uρ Νèδ äτ!$uŠ Ï9 ÷ρr& z ÏiΒ 

Ä§Ρ M}$# $oΨ −/ u‘ yì tFôϑtGó™ $# $uΖàÒ ÷èt/ <Ù÷èt7Î/ !$oΨøón=t/uρ $uΖn=y_ r& ü“ Ï% ©! $# |Mù= §_r& $uΖs9 4 tΑ$s% â‘$̈Ψ9$# öΝ ä31uθ ÷WtΒ 

tÏ$ Î#≈ yz !$yγŠ Ïù āωÎ) $tΒ u !$x© ª!$# 3 ¨β Î) y7−/u‘ íΟ‹ Å3ym ÒΟŠÎ= tæ � األنعام:Ñ×	.  

                                                             

)Ñ(  نويرhحرير واhا)	/�Ñ.(  
  ).×Õ/ÕÏ(تفس� القرآن العظيم  )×(
)Õ(  فس� الكب�hا)ÑÕ/ÑÒØ.(  



  ٨٤    

 

اعلم أنه تعا¬ )ا بَ%ّ حال من يتمسك بالÅاط ا)ستقيم؛ بَ%ّ بعده حال من 
  )Ñ(. يكون بالضد من ذلك

"*-  � y7Ï9≡x‹x. uρ ’ Ík<uθ çΡ uÙ ÷è t/ t ÏΗ Í>≈©à9 $# $ KÒ ÷è t/ $ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. tβθ ç7 Å¡õ3tƒ � األنعام:Ñ×Ô.  

اعلم أنه تعا¬ )ا ح� عن اuن واإلنس أن بعضهم يتوÖ بعًضا؛ بَ%ّ أن ذلك إنما 
  )×(.هئ#صل بتقديره وقضا

"�-  š�š/ u‘uρ� ÷ Í_tó ø9 $# ρ èŒ Ïπ yϑ ôm §�9 $# 4 β Î) ù't± o„ öΝ à6 ö7 Ïδõ‹ ãƒ ô# Î= ÷‚ tG ó¡ o„uρ . ÏΒ Ν à2 Ï‰÷è t/ $ ¨Β 

â!$ t± o„ !$ yϑx. Ν à2r' t±Ρr&  ÏiΒ Ïπ −ƒ Íh‘èŒ BΘ öθs% šÌ�yz#u � األنعام:ÑÕÕ.  

تعا¬ )ا ب%þ أن ل� من أصحاب الطاmت وا)عا� درجات Ýصوصة  أنهاعلم 
ومراتب معينة؛ ب%þ هنا أن üصيص ا)طيع% وا)ذنب% بهذه اÓرجات ليس ألجل أنه 

  )Õ(.:تاج إ¬ طاعة ا)طيع% أو ينتقص بمعصية ا)ذنب%

"!-  ö≅è%� ÉΘ öθs)≈tƒ (#θè= yϑôã $# 4’ n?tã öΝ à6 ÏGtΡ%s3tΒ ’ ÎoΤ Î) ×≅ÏΒ$ tã ( t∃ öθ|¡ sù šχθßϑ n= ÷ès?  tΒ 

Üχθ ä3s? … çµ s9 èπ t7 É)≈tã Í‘# ¤$! $# 3 … çµ ‾Ρ Î) Ÿω ßx Î= ø� ãƒ šχθ ßϑ Î=≈©à9   .�ÑÕ:األنعام � #$

āχ �: اعلم أنه )ا قال تعا¬ سابًقا Î) $ tΒ šχρß‰tãθè? ;N Uψ ( !$ tΒ uρ ΟçFΡr& 

šÌ“Éf ÷è ßϑ Î/ � األنعام:ÑÕÒبعده أن يهدد من ينكر ا�عث من  ؛ Gالكفارأمر رسو.)Ò(  

                                                             

)Ñ(  السابق)ÑÕ/ÑÒÎ.(  
  ).ÑÕ/ÑÒÔ(السابق  )×(
)Õ(  ن�(فس� اhا)	/�Ñ(G فس� الكب� واللفظhا ،)ÑÕ/Ñ�Õ.(  
)Ò(  فس� الكب�hا)ÑÕ/Ñ�Ø.(  



  ٨٥    

 

""-  uθèδ uρ� ü“ Ï%©!$# r't±Σr& ;M≈̈Ψ y_ ;M≈x©ρ á�÷è ¨Β u�ö� xî uρ ;M≈x©ρâ÷ ÷ê tΒ Ÿ≅÷‚ ¨Ζ9 $# uρ tí ö‘̈“9 $# uρ $ ¸�Î= tF øƒ èΧ 

… ã& é#à2 é& šχθçG ÷ƒ ¨“9 $# uρ šχ$ ¨Β ”�9 $# uρ $ \κ È:≈t± tF ãΒ u�ö� xî uρ 7µ Î7≈t± tF ãΒ 4  ...األنعام�:ÑÒÑ.  

U كث� ûا أحل اهللا {م من ارث واألنعام، ذكر  ا)Ãr%)ا ذكر تعا¬ تÅف 
  )Ñ(. هنا نعمته عليهم بذلك، ووظيفتهم الالزمة عليهم U ارث واألنعام

"#-  ≅ è%� Hω ß‰É r̀& ’ Îû !$tΒ z Çrρé& ¥’ n< Î) $�Β §�pt èΧ 4’ n?tã 5ΟÏã$sÛ ÿ…çµ ßϑ yèôÜtƒ HωÎ) βr& šχθä3tƒ ºπ tGøŠtΒ ÷ρr& 

$ YΒyŠ % �nθà�ó¡ ¨Β ÷ρr& zΝós s9 9�ƒÍ”∴Åz …çµ ‾Ρ Î* sù ê[ô_ Í‘ ÷ρr& $ ¸)ó¡ Ïù ¨≅ Ïδ é& Î� ö�tóÏ9 «! $# Ïµ Î/ 4 ...� األنعام:ÑÒ�.  

Gالل ونسبوه إ¬ اهللا، أمر هنا رسو )ا ذكر تعا¬ ذمþ ا)Ãr% - ما حرموه من ا
  )×(. أن يب%Ë للناس ما حرمه اهللا عليهم؛ Èعلموا أن ما عدا ذلك حالل �

"%-  ö≅è%� (# öθs9$ yès? ã≅ø?r& $ tΒ tΠ §�ym öΝ à6 š/ u‘ öΝà6 øŠn= tæ ( āωr& (#θä. Î�ô³ è@  Ïµ Î/ $ \↔ø‹ x© ( È øt$Î!≡uθ ø9 $$ Î/ uρ 

$ YΖ≈|¡ ôm Î) ( Ÿωuρ (# þθè= çF ø) s? Ν à2y‰≈s9 ÷ρ r& ï∅ ÏiΒ 9,≈n= øΒ Î) ( ß ós ‾Ρ öΝ à6 è%ã— ö�tΡ öΝ èδ$ −ƒÎ) uρ (...� األنعام:Ñ�Ñ.  

بَ%ّ اهللا تعا¬ ا)حرمات من ا)طعومات، أردفه هنا ببيان أصول ا)حرمات  أنبعد 
  )Õ(.ا)عنوية وا)ادية قوًال وفعًال 

* * * * * * *   
   

                                                             

)Ñ(  تيس� الكريم الر�ن)×ÎØ.(  
  ).ÎÎ×(، تيس� الكريم الر�ن واللفظ G)ÑÕ/ÑØÎ(اhفس� الكب�  )×(
)Õ(  ن�(فس� اhا)	/ÔÕ.(  
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�  

  : مناسبة بداية سورة األعراف �اتمة سورة األنعام: أوالً 

uθèδ :ختم سورة األنعام بقوG تعا¬ ) � uρ� “ Ï%©!$# öΝ à6 n= yèy_ y# Í× ‾≈n= yz ÇÚ ö‘F{ $# ... �ÑØ� ،

السالم، وقال و وبدأ سورة األعراف بقصة أول خليفة U األرض وهو آدم عليه الصالة

U: � øŒ قصة mد Î) öΝ ä3n= yè y_ u!$ x� n= äz . ÏΒ Ï‰÷è t/ ÏΘöθs% 8yθ çΡ ...� ØÔو� قصة ثمود مثلها ،.)Ñ(
 

! ( Gختم سورة األنعام بقو: � ¨β r&uρ #x‹≈yδ ‘ ÏÛ≡ u�ÅÀ $ VϑŠ É) tG ó¡ãΒ çνθãè Î7 ¨?$$ sù (...� Ñ�ÕGوقو ،: 

# x‹≈yδ uρ� ë=≈ tG Ï. çµ≈oΨø9 t“Ρ r& Ô8u‘$ t6 ãΒ çνθ ãèÎ7 ¨? $$ sù (#θ à) ¨?$# uρ öΝ ä3ª= yès9 tβθçΗ xq ö�è? � Ñ�� وافتتح سورة ،

θ#) � :األعراف أيًضا باالتباع فقال ãèÎ7 ®? $# !$ tΒ tΑÌ“Ρ é& Νä3øŠ s9 Î)  ÏiΒ óΟä3În/ §‘ ...� Õ.)×(
 

 �: ختم سورة األنعام بقوG تعا¬ ) " tΒ u!% ỳ Ïπ uΖ|¡ ptø: $$ Î/ … ã& s# sù ç� ô³ tã $yγÏ9$ sW øΒ r& (  tΒuρ u!% ỳ 

Ïπ y∞ ÍhŠ¡¡9 $$ Î/ Ÿξ sù #“ t“øgä† āωÎ) $ yγn= ÷W ÏΒ öΝ èδ uρ Ÿω tβθ ßϑ n= ôàãƒ �ÑØÏ  ،̄ان وذلك ال يظهر إال U ا)

  )Õ(.وافتتح سورة األعراف بذكر الوزن

U: §Ν آخر سورة األنعام ) # èO� 4’n< Î) /ä3În/ u‘ ö/ ä3ãèÅ_ ó÷ £∆ /ä3ã∞ Îm7 t⊥ã‹ sù $ yϑÎ/ öΝ çFΖä. ÏµŠÏù tβθà� Î= tG øƒrB � 

ÑØÒومÈذلك ا U و� أول سورة األعراف وضح أنهم سيسألون ،: � £n= t↔ó¡ oΨ n= sù šÏ%©! $# 

Ÿ≅Å™ ö‘é& óΟÎγ ø‹ s9 Î) �∅ n= t↔ó¡ oΨ s9uρ t Î= y™ö�ßϑ ø9   )Ø.)Ò:األعراف � #$
                                                             

)Ñ(  أ´ار ترتيب سور القرآن)ÒÎ.(  
  ).ÒÎ(السابق  )×(
)Õ(  السابق)Ò	.(  
)Ò(  السابق)Ò	.(  



  ٨٧    

 

  :بداية سورة األعراف �اتمتهامناسبة : ثانيًا
‘u � :بدأت بقوG تعا¬ ) � É‹ΖçFÏ9  ÏµÎ/ 3“ t�ø. ÏŒuρ šÏΨ ÏΒ÷σßϑù= Ï9 �×وختمت به ، :(#ρã� ā2x‹ s?� #sŒÎ*sù 

Ν èδ tβρ ç�ÅÇ ö7•Β � ×ÏÑ.)Ñ(  

)×(. Èهإبدأت بإنزال القرآن، وختمت باألمر باالستماع  ) !
 

θ#) �: بدأت بقوG تعا¬ ) " ãèÎ7 ®? $# !$tΒ tΑÌ“Ρ é& Ν ä3øŠ s9Î)  ÏiΒ óΟä3În/ §‘ Ÿωuρ (#θãè Î7 −F s?  ÏΒ ÿ Ïµ ÏΡρ ßŠ u!$ u‹ Ï9 ÷ρ r& 3 
Wξ‹ Î= s% $̈Β tβρ ã�©.x‹s? �Õبـ ، وختمت: � ö≅è% !$ yϑ ‾ΡÎ) ßì Î7 ¨?r& $ tΒ #yrθãƒ ¥’ n<Î) ÏΒ ’În1§‘ 4... �×ÏÕ .)Õ(

 

 و� أو{ا وصف إبليس باالستكبار، و� آخرها ذكر وصف ا)الئكة بأنهم ال ) #
)Ò(. يستك�ون عن عبادة اهللا

 

U :� (#θãã÷Š$# öΝä3−/u‘ %Yæ أو{ا ) % •� |Øn@ ºπ uŠ ø�äz uρ 4 …çµ ‾Ρ Î) Ÿω �= Ït ä† šÏ‰tF÷èßϑø9  �: ، و� آخرها�� � #$

�ä. øŒ$#uρ š�−/ §‘ ’ Îû š�Å¡ø� tΡ %Yæ •� |Øn@ Zπ x�‹Åzuρ tβρßŠuρ Ì�ôγyf ø9 $# z ÏΒ ÉΑ öθs) ø9 $#  ...�×Ï�.)�(
 

 :مناسبات اآليات: ثا¹ًا
�-  û Í_t6≈ tƒ� tΠyŠ#u ô‰ s% $uΖø9 t“Ρ r& ö/ ä3ø‹n= tæ $U™$t7Ï9 “ Í‘≡ uθãƒ öΝ ä3Ï?≡ u öθ y™ $W±„ Í‘uρ ( â¨$t7Ï9 uρ 3“ uθ ø) −G9$# y7Ï9≡sŒ ×�ö�yz 4 

š�Ï9≡sŒ ô ÏΒ ÏM≈ tƒ#u «!$# óΟ ßγ‾= yès9 tβρã� ©.¤‹ tƒ � األعراف:×Ø.  

أتبعه بأن ب%þ أنه خلق اللباس  ،تعا¬ )ا ذكر واقعة آدم U انكشاف العورة أنهاعلم 
  )Ø(. ليسÂوا به عورتهم ؛للناس

                                                             

)Ñ(  (ا)طالع مراصد�Ñ.(  
)×(  Ùوضو(فس� اhا)Õ/Ò.(  
)Õ(  (مراصد ا)طالع�Ñ.(  
)Ò(  السابق)�Ñ.(  
  ).�Ñ(السابق  )�(
)Ø(  فس� الكب�hا)ÑÒ/××Ñ.(  



  ٨٨    

 

!-  � û Í_t6≈tƒ tΠ yŠ# u (#ρä‹è{ ö/ ä3tGt⊥ƒ Î— y‰ΖÏã Èe≅ä. 7‰Éf ó¡tΒ (#θ è= à2 uρ (#θ ç/ u� õ°$#uρ Ÿωuρ (# þθèù Î�ô£ è@ 4 … çµ‾Ρ Î) Ÿω 
�=Ït ä† tÏù Î� ô£ ßϑø9   .ÕÑ:األعراف � #$

÷ö≅è% z �: اهللا تعا¬ )ا أمر بالقسط U اآلية األوÖ أناعلم  s∆ r& ’ În1u‘ ÅÝó¡ É) ø9 $$ Î/ � 

، وwن من Cلة القسط أمر اللباس وأمر ا)أكول وا)rوب أتبعه بذكرهما، Ô×:األعراف

Gقو U وأيًضا )ا أمر بإقامة الصالة: � (#θ ßϑŠ Ï% r& uρ öΝ ä3yδθã_ ãρ y‰ΖÏã Èe≅à2 7‰Éf ó¡ tΒ � 

  )Ñ(. وwن سÂ العورة Ìطا لصحة الصالة؛ أتبعه بذكر اللباس، Ô×:األعراف
"-  � ö≅ è% $yϑ ‾Ρ Î) tΠ §�ym }‘În/u‘ |·Ïm≡uθx�ø9$# $tΒ t�yγsß $ pκ ÷]ÏΒ $ tΒuρ z sÜt/ zΝ øOM} $#uρ z øö t7ø9$# uρ Î�ö�tó Î/ Èd,y⇔ ø9$# βr&uρ 

(#θä.Î� ô³ è@ «! $$Î/ $tΒ óΟs9 öΑ Íi” t∴ãƒ Ïµ Î/ $ YΖ≈ sÜù= ß™ βr&uρ (#θä9θà)s? ’ n?tã «! $# $tΒ Ÿω tβθçΗ s>÷ès? � األعراف:ÕÕ.  

الµ قررتها اآليات السابقة، انتقل هنا إ¬ بيان  األصليةU مقابل اإلباحة 
  )×(. ا)حرمات - وجه اإلCال

#-  ô yϑ sù� ÞΟn= øß r& Ç £ϑ ÏΒ 3“ u�tIøù $# ’n? tã «! $# $ ¹/ É‹x. ÷ρr& z> ¤‹x. ÿÏµ ÏG≈tƒ$ t↔Î/ 4 y7Í× ‾≈s9 'ρ é& öΝ çλ é;$ oΨ tƒ Ν åκ â:�ÅÁ tΡ 

z ÏiΒ É=≈tGÅ3ø9   .ÕÎ:األعراف � ) #$

بعد أن ذكر اهللا mقبة ا)كذب% بآياته ا)ستك�ين عن قبو{ا، ذكر هنا أن من 
  )Õ(. لم يقله أشنعهم ظلًما وأعظمهم بغيًا من يتقول - اهللا ما

%-  šÏ%©! $# uρ� (#θ ãΖtΒ# u (#θè= Ïϑ tãuρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# Ÿω ß# Ïk= s3çΡ $ ²¡ ø� tΡ āωÎ) !$ yγ yè ó™ãρ š�Í× ‾≈s9'ρ é& 

Ü=≈ptõ¾r& Ïπ ¨Ζpgø: $# ( öΝèδ $ pκ� Ïù tβρà$ Î#≈yz � األعراف:Ò×.  

                                                             

)Ñ(  فس� الكب�hا)ÑÒ/××	.(  
  ).×Ñ�/Ò(موضوmت سور القرآن  )×(
)Õ(  فس� الكب�hا)ÑÒ/×ÕØ(G ن� واللفظ(فس� اhا ،)	/×ÏÏ.(  
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جرت سنة القرآن اuمع ب% الوعد والوعيد؛ فبعد أن ذكر سبحانه وعيد الòفرين 
  )Ñ(.والعصاة، أتبعه بوعد ا)ؤمن% الطائع%

&-  � ô‰s) s9 uρ Ν ßγ≈uΖ÷∞ Å_ 5=≈tG Å3Î/ çµ≈oΨ ù= ¢Á sù 4’ n?tã AΟù= Ïæ “ W‰èδ Zπ uΗ ÷q u‘uρ 5Θ öθs) Ïj9 tβθãΖÏΒ ÷σãƒ � 

  .×�:األعراف
هنا أن هذا حا{م رغم إنزاG الكتاب  �)ا ذكر نسيانهم وجحودهم، ب%þ اهللا 

  )×(. عليهم

'-  (#θãã÷Š $#� öΝ ä3−/ u‘ % Yæ •�|Ø n@ ºπ uŠø� äzuρ 4 … çµ ‾Ρ Î) Ÿω �= Ïtä† šÏ‰tF ÷èßϑ ø9   .��:األعراف � #$

سابًقا ما يدل - عظمته وجالû ،Gا يدل ذوي األ�اب - أنه  �اهللا  ذكر)ا 
  )Õ(.وحده ا)عبود ا)قصود U اوائج Äها، أمر هنا بما يÂتب - ذلك

(-  � uθèδ uρ ” Ï% ©!$# ã≅Å™ö�ãƒ yx≈tƒ Ìh�9 $# # M� ô³ ç0 š ÷ t/ ô“ y‰tƒ Ïµ ÏGuΗ ÷q u‘ ( #̈Lym !# sŒ Î) ôM‾= s% r& $ \/$ ys y™ 

Zω$ s) ÏO çµ≈oΨø) ß™ 7$ s#t6 Ï9 ;MÍh‹ ¨Β $ uΖø9 t“Ρ r'sù Ïµ Î/ u!$yϑ ø9 $# $oΨô_ t�÷zr'sù Ïµ Î/  ÏΒ Èe≅ä. ÏN≡t�yϑ ¨V9 $# 4 š�Ï9≡ x‹x. 

ßlÌ�øƒéΥ 4’ tA öθyϑ ø9 $# öΝ ä3ª= yè s9 šχρã�ā2 x‹s? � األعراف:�Î.  

السموات  :دالئل اإل{ية، وÃمال العلم والقدرة من العالم العلوي وهو تعا¬)ا ذكر 
  )Ò(.واeجوم، أتبعه بذكر اÓالئل من بعض أحوال العالم السفÛوالشمس والقمر 

)-  !$tΒuρ� $ uΖù=y™ö‘ r& ’ Îû 7πtƒ ö�s% ÏiΒ @cÉ<‾Ρ Hω Î) !$tΡõ‹s{ r& $ yγn=÷δ r& Ï !$y™ù' t7 ø9$$ Î/ Ï !#§�œØ9 $#uρ óΟßγ ‾=yès9 tβθãã §�œØ o„ � 

  .ÔÒ:األعراف

                                                             

)Ñ( تفس� القرآن العظيم )Õ/ÕÎÕ( تيس� الكريم الر�ن ،)×	Ô(G ن� واللفظ(فس� اhا ،)	/×Ï	.(  
  ).بتÅف) (Î/ÒÑÏ(نظم اÓرر  )×(
)Õ(  تيس� الكريم الر�ن)×ÔÑ.(  
)Ò(  فس� الكب�hا)ÑÒ/×	Ø.(  



  ٩٠    

 

)ا ذكر اهللا تعا¬ أحوال األنبياء مع أقوامهم وما حل بهم من العذاب، ب%U þ هذه 
اآلية أن هذا ا{الك لم يقتÅ - زمن هؤالء األنبياء فقط، و�نما قد فعله بغ�هم من 

  )Ñ(. األقوام

�*-  öθs9 uρ� ¨β r& Ÿ≅÷δ r& #“ t�à)ø9 $# (#θãΖtΒ# u (# öθs) ¨? $#uρ $ uΖós tGx� s9 Ν Íκ ö� n= tã ;M≈x. t�t/ z ÏiΒ Ï!$ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ 

 Å3≈s9uρ (#θç/ ¤‹x. Μ ßγ≈tΡ õ‹s{ r'sù $ yϑ Î/ (#θçΡ$ Ÿ2 tβθ ç7 Å¡õ3tƒ � األعراف:ÔØ.  

ب%U þ اآلية السابقة أن اùين عصوا وتمردوا أخذهم بغتة؛ ب%þ  )ااعلم أنه تعا¬ 
  )×(. لفتح اهللا عليهم أبواب ا�� ،U هذه اآلية أنهم لو أطاعوا

��-  óΟs9 uρr&� Ï‰ôγ tƒ zƒ Ï%©# Ï9 šχθèOÌ�tƒ uÚö‘F{ $# . ÏΒ Ï‰÷èt/ !$yγ Î= ÷δ r& β r& öθ©9 â!$t± nΣ Ν ßγ≈uΖö7 |¹r& 

óΟÎγ Î/θçΡ ä‹Î/ 4 ßì t7 ôÜ tΡ uρ 4’ n?tã öΝ Îη Î/θè= è% óΟßγ sù Ÿω šχθãè yϑ ó¡ o„ � األعراف:ÑÏÏ.  

أتبعه  ،اعلم أنه تعا¬ )ا ب%þ فيما تقدم من اآليات حال الكفار اùين أهلكهم اهللا
  )Õ(.ببيان أن الغرض من ذكر هذه القصص حصول الع�ة uميع ا)¶ف%

�!-  ö≅è%� $ yγ•ƒ r'‾≈tƒ ÚZ$̈Ζ9 $# ’ÎoΤ Î) ãΑθ ß™u‘ «! $# öΝà6 ö‹ s9 Î) $�èŠ ÏΗ sd “ Ï%©! $# … çµ s9 Û�ù= ãΒ ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# 

ÇÚö‘F{ $# uρ ( Iω tµ≈s9 Î) āωÎ) uθ èδ Ç‘ ós ãƒ àM‹ Ïϑ ãƒuρ ( (#θãΨ ÏΒ$ t↔sù «! $$ Î/ Ï& Î!θß™ u‘uρ ÄcÉ<̈Ψ9 $# Çc’ÍhΓW{ $# ” Ï% ©!$# 

Ú∅ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$Î/  Ïµ ÏG≈yϑ Î= Ÿ2uρ çνθ ãè Î7 ¨?$# uρ öΝ à6 ‾= yès9 šχρß‰tG ôγ s? � األعراف:Ñ�	.  

ربما توهم متوهم ، �أهل اhوراة من ب� إ´ائيل إ¬ اتباع الرسول  �)ا دm اهللا 
  )Ò(. أ هنا بما يدل - العموم، أن اكم مقصور عليهم

                                                             

)Ñ(  ن�(فس� اhا)Ô/ÑÒ.(  
  ).ÑÒ/Õ×Ñ(G، اhفس� الكب� واللفظ )	Ô/Ñ(اhفس� ا)ن�  )×(
)Õ(  فس� الكب�hا)ÑÒ/Õ××.(  
)Ò(  N(روح ا)عا�/Î	(تيس� الكريم الر�ن ، G واللفظ)ÕÏ�.(  
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�"-  �  ÏΒuρ ÏΘöθs% # y›θ ãΒ ×π ¨Β é& šχρ ß‰öκ u‰ Èd,ptø: $$ Î/ Ïµ Î/ uρ tβθä9 Ï‰÷è tƒ � األعراف:Ñ�Ô. 

، وذكر أنه »ب - ا�لق متابعته؛ ذكر أن من �تعا¬ )ا وصف الرسول  أنهاعلم 
  )Ñ(. قوم مو! عليه الصالة والسالم من اتبع اق وُهدَي إÈه

�#-  øŒÎ)uρ� x‹ s{r& y7•/ u‘ .ÏΒ ûÍ_t/ tΠyŠ#u ÏΒ óΟ ÏδÍ‘θßγàß öΝåκ tJ −ƒÍh‘ èŒ öΝ èδy‰ pκ ô− r& uρ #’ n?tã öΝ ÍκÅ¦à�Ρ r& àMó¡s9r& 

öΝä3În/t� Î/ ( (#θä9$s% 4’n?t/ ¡ !$tΡ ô‰ Îγx© ¡ χr& (#θä9θà)s? tΠöθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9$# $‾ΡÎ) $̈Ζà2 ô tã #x‹≈ yδ t,Î# Ï�≈xî � 

  .×ÑÎ:األعراف
بعد تذك�هم با)يثاق ا�اص بهم إ¬ تذك�هم با)يثاق العام اùي  اآلياتانتقلت 

  )×(. - Cيع ب� آدم �أخذه 

�%-  � ã≅ø?$# uρ öΝ Îγ øŠ n= tæ r't6 tΡ ü“Ï% ©!$# çµ≈oΨ ø‹ s?# u $ oΨ ÏF≈tƒ# u y‡n= |¡Σ$$ sù $ yγ÷ΨÏΒ çµ yèt7 ø?r'sù ß≈sÜ ø‹ ¤±9 $# tβ% s3sù z ÏΒ 

šÍρ$ tóø9   .�ÑÎ:األعراف � #$

اهللا تعا¬ أخذ ا)يثاق - اeاس mمة و�قرارهم بأن اهللا ربهم؛ øب بعد أن ذكر 
  )Õ(.هنا مثال للمكذب% بآياته

�&-  !$ y™� ¸ξsW tΒ ãΠ öθ s) ø9 $# zƒÏ%©! $# (#θç/ ¤‹x. $ uΖÏG≈tƒ$ t↔ Î/ öΝ åκ|¦ à�Ρ r&uρ (#θçΡ% x. tβθ ãΚ Î= ôàtƒ � األعراف:ÑÎÎ.  

≡7Ï9 �: اعلم أنه تعا¬ )ا قال بعد تمثيلهم بال¶ب ©Œ ã≅sVtΒ ÏΘöθ s) ø9 $# šÏ%©! $# (#θç/ ¤‹x. 

$ uΖÏG≈tƒ$ t↔Î/ 4 ÄÈÝÁ ø% $$ sù }È|Á s) ø9 $# öΝ ßγ ‾= yès9 tβρã�©3x� tF tƒ � األعراف:ÑÎØ  الكفروزجر بذلك عن 

  )Ò(. واhكذيب؛ أكده هنا U باب الزجر

                                                             

)Ñ(  فس� الكب�hا)Ñ�/Õ	Î.(  
  ).Ô/Ñ�Ø(، موضوmت سور القرآن واللفظ G)Ô/Ñ�Ø(اhفس� ا)ن�  )×(
)Õ(  ن�(فس� اhا)Ô/ÑØ×.(  
)Ò(  فس� الكب�hا)Ñ�/ÒÏØ.(  
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�'-  � ¬! uρ â!$ oÿôœF{ $# 4 o_ó¡ çtø: $# çνθãã÷Š $$ sù $ pκ Í5 ( (#ρâ‘sŒ uρ tÏ%©! $# šχρß‰Ås ù= ãƒ þ’ Îû  Ïµ Í× ‾≈yϑ ó™ r& 4 
tβ ÷ρt“ôf ã‹ y™ $ tΒ (#θçΡ% x. tβθè= yϑ ÷ètƒ � األعراف:Ñ	Ï. 

×y7Í �: تعا¬ )ا وصف ا)خلوق% uهنم بقوG أنهاعلم  ‾≈s9 'ρé& ãΝ èδ šχθè= Ï�≈tó ø9 $# � 

!¬ �: ؛ أمر بعده بذكر اهللا تعا¬ فقالÑÎÔ:األعراف uρ â!$ oÿôœ F{ $# 4 o_ó¡ çtø: $# çνθ ãã÷Š $$ sù $ pκÍ5 �،  وهذا

hQنبيه - أن ا)وجب Óخول جهنم هو الغفلة عن ذكر اهللا، وا)خلص عن عذاب 
  )Ñ( .جهنم هو ذكر اهللا تعا¬

�(-  ô £ϑ ÏΒ uρ� !$ oΨ ø) n= yz ×π ¨Β é& tβρ ß‰öκ u‰ Èd,ys ø9 $$ Î/  Ïµ Î/ uρ šχθ ä9 Ï‰÷ètƒ � األعراف:Ñ	Ñ.  

(ô‰s �: )ا قال تعا¬اعلم أنه  s9 uρ $ tΡù& u‘sŒ zΟ̈Ψ yγ yf Ï9 # Z�� ÏW Ÿ2 š∅ ÏiΒ Çd Ågø: $# Ä§ΡM}$# uρ (  ...� 

أن كثً�ا منهم  هنا؛ أخ� بذلك أن كثً�ا من ا¹قل% Ýلوقون للنار، ب%ÑÎÔ þ:األعراف
  )×(. أيًضا Ýلوقون للجنة

�)-  � tÏ% ©!$# uρ (#θç/ ¤‹x. $ uΖÏG≈tƒ$ t↔Î/ Ν ßγã_ Í‘ô‰tGó¡ t⊥ y™ ô ÏiΒ ß] ø‹ ym Ÿω tβθßϑ n= ôè tƒ � األعراف:Ñ	×. 

ô �: أنه تعا¬ )ا ذكر حال األمة ا{ادية العادلة اعلم £ϑÏΒ uρ !$oΨ ø)n= yz ×π ¨Β é& tβρß‰öκ u‰ 

Èd,ys ø9 $$ Î/  Ïµ Î/ uρ šχθ ä9Ï‰ ÷ètƒ � األعراف:Ñ	Ñ ¬د ذكر ا)كذب% بآيات اهللا تعاmعليهم  وما؛ أ

%tÏ �: من الوعيد، فقال ©!$# uρ (#θ ç/ ¤‹x. $ uΖÏG≈tƒ$ t↔Î/ �  يعC (.ا)كذب%وهذا يتناولÕ(  

!*-  � öΝ s9 uρr& (#ρã�©3x� tGtƒ 3 $ tΒ Ν Íκ È: Ïm$|ÁÎ/  ÏiΒ >π ¨ΖÅ_ 4 ÷β Î) uθèδ āωÎ) Ö�ƒ É‹tΡ î Î7 •Β � األعراف:Ñ	Ò. 

                                                             

)Ñ(  السابق)Ñ�/ÒÑ×.(  
  ).Ñ�/ÒÑÎ(السابق  )×(
)Õ(  فس� الكب�hا)Ñ�/ÒÑ	.(  
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)ا بالغ U تهديد ا)عرض% عن آياته الغافل% عن اhأمل U دالئله  تعا¬اعلم أنه 

öΝs9 �: وبيناته؛ mد إ¬ اuواب عن شبهاتهم فقال uρr& (#ρã�©3 x�tG tƒ 3 $ tΒ ΝÍκÈ:Ïm$ |Á Î/ ÏiΒ >π̈Ζ Å_ �.)Ñ(  

!�-  āχ Î)� šÏ% ©!$# (# öθs) ¨? $# # sŒ Î) öΝåκ ¡¦ tΒ ×#Í× ‾≈sÛ zÏiΒ Ç≈sÜ ø‹ ¤±9 $# (#ρã�ā2 x‹s? # sŒ Î*sù Ν èδ 

tβρç� ÅÇö7 •Β � األعراف:×ÏÑ.  

وينال منه الشيطان، ذكر تعا¬ هنا عالمة ا)تق%  يغفل)ا Qن العبد البد أن 
  )×(. اeاج% من وسوسة الشيطان

!!-  � # sŒ Î)uρ �˜ Ì�è% ãβ# uö�à) ø9 $# (#θ ãè ÏϑtGó™ $$ sù … çµ s9 (#θ çF ÅÁΡr& uρ öΝ ä3ª= yè s9 tβθçΗ xq ö�è? � األعراف:×ÏÒ.  

سابًقا أن القرآن فيه بصائر وأنه هدى ور�ة، أمر هنا باإلنصات  �اهللا  ذكر)ا 
  )Õ(. إÈه عند تالوته

!"-  � ¨βÎ) tÏ%©!$# y‰ΖÏã š�În/ u‘ Ÿω tβρç� É9õ3tGó¡ o„ ô tã  Ïµ Ï?yŠ$ t7 Ïã … çµ tΡθßs Îm6 |¡ç„uρ … ã&s!uρ 

šχρ ß‰àf ó¡ o„ ) � األعراف:×ÏØ.  

رسوU G اùكر وا)واظبة عليه، ذكر بعده ما يقوي دواعيه بأن ذكر  اهللا)ا رغب 
  )Ò(. �حال ا)الئكة ومواظبتهم - السجود هللا 

  

* * * * * * *   

                                                             

)Ñ(  السابق)Ñ�/ÒÑÔ.(  
  ).بتÅف) (ÕÑÕ(تيس� الكريم الر�ن  )×(
)Õ( تفس� القرآن العظيم )Õ/Ò	Ò) (فÅبت.(  
)Ò(  فس� الكب�hا)Ñ�/ÒÒ�.(  
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�  

  : مناسبة بداية سورة األنفال �اتمة سورة األعراف: أوالً 

ذكر نÅتهم  U آخر سورة األعراف ذكر ا)الئكة وعبادتهم هللا، و� سورة األنفال ) �
 .للمؤمن%

ذكره، و� بداية سورة األنفال اديث و U آخر سورة األعراف حديث عن دmء اهللا ) !
)Ñ(.عن حال ا)ؤمن% عند اùكر وتالوة القرآن

 

مع قومه، وسورة األعراف مبيّنة ألحوال  �أن سورة األنفال U بيان حال الرسول  ) "
)×(. أشهر الرسل مع أقوامهم

 

  : مناسبة بداية سورة األنفال �اتمتها: ثانيًا

ديث عن األنفال وc الغنائم البدأت با ) �µ غنمها ا)سلمون يوم بدر، وختمت 
)Õ(.باديث عن أ´ى بدر وهم من الغنائم أيًضا

 

×y7Í �: ذكر أو{ا ) ! ‾≈s9 'ρ é& ãΝ èδ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9 $# $y) ym 4  ...� Òوختم بها ،.)Ò(
 

Àدث U أول السورة عن Àريم الفرار من ا)عرÃة، و� آخرها Àدث عن تنظيم  ) "
)�(. للعدد اùي عليه أال يفر منه

 

                                                             

)Ñ( N(روح ا)عا�/ÑÒÎ(  
  ). Ô/×ÕØ(اhفس� ا)ن�  )×(
)Õ(  Ùوضو(فس� اhا)Õ/ÑÕÕ.(  
)Ò(  (مراصد ا)طالع�Ñ.(  
)�(  Ùوضو(فس� اhا)Õ/ÑÕÕ.(  
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 :مناسبات اآليات: ثا¹ًا

�-  � $ pκ š‰r'‾≈tƒ šÏ% ©!$# (# þθ ãΖtΒ# u (#θ ãè‹ÏÛ r& ©! $# … ã& s!θß™ u‘uρ Ÿωuρ (# öθ ©9 uθs? çµ ÷Ψtã óΟçFΡr&uρ tβθãè yϑ ó¡n@ � 

  .Ï×:األنفال
)ا أخ� تعا¬ U ختام اآلية السابقة أنه مع ا)ؤمن%، أمرهم أن يقوموا بمقت�  ) �

  )Ñ(. اإليمان اùي يدرÃون به معيته

! ( Gا خاطب ا)ؤمن% بقو( ¬اعلم أنه تعا :� βÎ) uρ (#θåκ tJΨs? uθßγ sù ×�ö�yz öΝ ä3©9 ( βÎ)uρ (#ρßŠθãè s? 

ô‰ãè tΡ  s9uρ z Í_øóè? ö/ ä3Ζtã öΝ ä3çGt⁄ Ïù $ \↔ ø‹ x© � األنفال:ÑÔ، أتبعه بتأديبهم فقال :� $ pκ š‰r'‾≈tƒ šÏ%©!$# 

(# þθ ãΖtΒ# u (#θãè‹ ÏÛr& ©! $# … ã& s!θ ß™u‘uρ Ÿωuρ (# öθ©9 uθs? çµ ÷Ψ tã óΟçFΡ r&uρ tβθãè yϑó¡ n@ �،  ولم يبِ%ّ أنهم ماذا

يسمعون إال أن الíم من أول السورة إ¬ هنا )ا Qن واقًعا U اuهاد؛ علم أن ا)راد 
mهادءوأنتم تسمعون دuه إ¬ ا .)×(  

!-  (#θà) ¨? $#uρ� Zπ uΖ÷F Ïù āω ¨ t‹ ÅÁ è? tÏ%©! $# (#θßϑ n= sß öΝ ä3ΨÏΒ Zπ ¢¹!% s{ ( (# þθ ßϑ n= ÷æ $# uρ āχ r& ©! $# ß‰ƒ Ï‰x© 

É>$ s) Ïè ø9$# � األنفال:×�.  

حذر اإلنسان أن #ال بينه وب% قلبه؛ فكذلك حذره من  كمااعلم أنه تعا¬ 
èالظا)% خاصة، بل تتعدى : الف,، وا)ع - Åواحذروا فتنة إن نزلت بكم لم تقت

  )Õ(. إÈكم Cيعا وتصل إ¬ الصالح والطالح

                                                             

)Ñ(  تيس� الكريم الر�ن)ÕÑ	.(  
  ).Ñ�/ÒØÔ(اhفس� الكب�  )×(
)Õ(  السابق)Ñ�/ÒÎÕ.(  
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"-  (# ÿρã�à2 øŒ $# uρ� øŒ Î) óΟ çFΡr& ×≅‹ Î= s% tβθ à� yè ôÒ tGó¡ •Β ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# šχθèù$ sƒrB βr& ãΝ ä3x� ©Üy‚ tGtƒ 

â¨$ ¨Ζ9$# öΝ ä31 uρ$ t↔sù Νä. y‰−ƒ r&uρ  Íν Î�óÇ uΖÎ/ Λäls% y— u‘uρ z ÏiΒ ÏM≈t6 Íh‹ ©Ü9$# öΝ à6‾= yè s9 tβρ ã�ä3ô± s? � 

  .Ø×:األنفال
 Úü ه، و- إعالمهم بأن اهللا الÈعطف - األمر باالستجابة هللا فيما يدعوهم إ

 Åeبعد الضعف والقلّة عليه نياتهم، ذكرهم هنا بنعمة اهللا عليهم بالعزة وا
  )Ñ(.وا�وف

#-  (# þθ ßϑn= ÷æ $# uρ� !$ yϑ ‾Ρr& öΝ à6ä9≡ uθøΒ r& öΝ ä.ß‰≈s9÷ρ r&uρ ×π uΖ÷G Ïù āχ r&uρ ©! $# ÿ… çν y‰Ψ Ïã í�ô_ r& ÒΟŠ Ïà tã � 

  .	×:األنفال
وخيانة األمانة، ب%þ هنا أن  �سابًقا من خيانة اهللا والرسول  �)ا حذر اهللا  

األموال واألوالد فتنة قد Àمل العبد :بتهم - تقديم هوى نفسه فيهم - أداء 
  )×(. أمانته، وربما �لته - ا�يانة U أمانته ألجلهم

%-  $ pκš‰r'‾≈tƒ� šÏ%©! $# (#þθãΖtΒ# u β Î) (#θ à) −Gs? ©! $# ≅yè øgs† öΝ ä3©9 $ ZΡ$ s%ö�èù ö�Ïe� s3ãƒ uρ öΝ à6Ζtã öΝ ä3Ï?$ t↔Íh‹ y™ 

ö�Ï� øó tƒ uρ öΝ ä3s9 3 ª! $# uρ ρ èŒ È≅ôÒ x� ø9 $# ÉΟŠ Ïàyèø9   .Ô×:األنفال � #$

الفتنة باألموال واألوالد؛ رغب U اhقوى الµ توجب  منتعا¬ )ا حذر  أنهاعلم 
  )Õ(. ترك ا)يل وا{وى U :بة األموال واألوالد

&-  # sŒ Î) uρ� 4‘ n= ÷G è? óΟÎγ ø‹ n= tæ $oΨ çF≈tƒ# u (#θä9$ s% ô‰s% $ oΨ÷è Ïϑy™ öθ s9 â!$ t±nΣ $ oΨù= à) s9 Ÿ≅÷W ÏΒ !# x‹≈yδ � ïχ Î) !#x‹≈ yδ 

HωÎ) ç��ÏÜ≈y™r& t Ï9 ¨ρF{   .ÕÑ:األنفال � #$

                                                             

)Ñ(  السابق)Ñ�/ÒÎÒ(G نوير واللفظhحرير واhا ،)Ô/ÕÑ	.(  
  ).بتÅف) (ÕÑÔ(، تيس� الكريم الر�ن )Ô/Õ×Ò(اhحرير واhنوير )×(
)Õ(  ن�(فس� اhا)Ô/×ÏÑ(G فس� الكب� واللفظhا ،)Ñ�/ÒØÎ.(  



  ٩٧    

 

؛ ح� هنا مكرهم U دينه �أنه تعا¬ )ا ح� مكرهم U شأن الرسول  اعلم
  )Ñ( .وÃتابه

'-  � ¨β Î) šÏ%©! $# (#ρã�x� x. tβθ à) Ï�Ζãƒ óΟßγ s9≡ uθøΒ r& (#ρ‘‰ÝÁ u‹ Ï9  tã È≅‹ Î6 y™ «!$# 4 $ yγtΡθà) Ï�ΖãŠ |¡ sù §Ν èO 

Üχθ ä3s? óΟ Îγ ø‹ n= tæ Zοt�ó¡ ym §Ν èO šχθç7 n= øó ãƒ 3 zƒ Ï% ©!$# uρ (#ÿρã�x� x. 4’n< Î) zΟ̈Ψ yγ y_ šχρ ç�|³ øt ä† � 

  .ÕØ:األنفال
اعلم أنه تعا¬ )ا Ìح أحوال هؤالء الكفار U الطاmت ا�دنية؛ أتبعها بrح  ) �

  )×(. أحوا{م U الطاmت ا)اÈة
)ا ذكر صّد الكفار للمسلم% عن ا)سجد ارام، عقب بذكر :اوhهم استيصال  ) !

هم عن اإلسالم þ(. ا)سلم% وصدÕ(
 

(-  ≅è%� zƒÏ%©# Ïj9 (# ÿρ ã�x� Ÿ2 β Î) (#θßγ tG⊥tƒ ö�x� øóãƒ Οßγ s9 $̈Β ô‰s% y#n= y™ β Î) uρ (#ρßŠθ ãètƒ ô‰s) sù ôMŸÒ tΒ 

àM̈Ψß™ š Ï9 ¨ρF{   .	Õ:األنفال � #$

تعا¬ )ا ب%þ عباداتهم ا�دينة وا)اÈة سابًقا؛ أرشدهم هنا إ¬ طريق  أنهاعلم 
  )Ò(. الصواب

)-  (# þθ ßϑn= ÷æ $# uρ� $yϑ ‾Ρr& Ν çG ôϑ ÏΨ xî ÏiΒ &óx« ¨β r'sù ¬! … çµ |¡çΗ è~ ÉΑθ ß™§�= Ï9 uρ “ Ï%Î! uρ 4’ n1ö�à) ø9 $# 4’ yϑ≈tGuŠ ø9$# uρ 

È Å3≈|¡yϑ ø9 $# uρ Ç∅ ö/ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9   .ÒÑ:األنفال�..  #$

                                                             

)Ñ(  فس� الكب�hا)Ñ�/ÒÎ	( ررÓنظم ا ،)	/×Ø	.(  
  ).Ñ	Ñ�/Ò(، اhفس� الكب� واللفظ G)	Ô/ÕÑ(اhفس� ا)ن�  )×(
)Õ(  نويرhحرير واhا)Ô/ÕÒÏ.(  
)Ò(  فس� الكب�hا)Ñ�/Ò	Õ.(  



  ٩٨    

 

Gقو U اعلم أنه تعا¬ )ا أمر با)قاتلة: � öΝèδθè=ÏG≈ s% uρ 4 ®Lym Ÿω šχθä3 s? ×π uΖ÷G Ïù  ...� 

  )Ñ(.ذكرها هنا ،ومن ا)علوم أنه قد Àصل الغنائم عند ا)قاتلة؛  ÕÔ:األنفال

�*-  Ÿωuρ� (#θçΡθä3s? tÏ% ©!$% x. (#θã_ t�yz  ÏΒ Ν Ïδ Ì�≈ tƒ ÏŠ # \�sÜt/ u!$ seÍ‘ uρ Ä¨$ ¨Ψ9 $# šχρ‘‰ÝÁ tƒ uρ  tã 

È≅‹ Î6 y™ «! $# 4 ª! $# uρ $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ètƒ ÔÝ‹ ÏtèΧ األنفال�:ÒÎ.  

$ �: عطف - Cلة yγ •ƒ r'‾≈tƒ šÏ% ©!$# (#þθ ãΖtΒ# u # sŒ Î) óΟçGŠÉ) s9 Zπ t⁄Ïù (#θçFç6 øO$$ sù (#ρ ã�à2øŒ $# uρ ©! $# 

# Z��ÏW Ÿ2 öΝä3‾= yè ©9 šχθßs Î= ø�è? األنفال�:Ò� ،جاح والفوز عند اللقاءe؛ إكماال ألسباب ا

  )×(. بأن يتلبسوا بما يدنيهم من اÅe، وأن يتجنبوا ما يفسد إخالصهم U اuهاد

��-  öθs9 uρ� #“ t�s? øŒ Î) ’®û uθtGtƒ tÏ%©! $# (#ρ ã�x� Ÿ2 � èπ s3Í× ‾≈n= yϑ ø9 $# šχθ ç/ Î� ôØ o„ öΝ ßγyδθã_ ãρ öΝ èδ t�≈t/ ÷Š r& uρ 

(#θ è%ρèŒ uρ šU# x‹tã È,ƒ Í�y⇔ø9  .�Ï:األنفال � #$

أنه تعا¬ )ا Ìح أحوال هؤالء الكفار؛ Ìح أحوال موتهم والعذاب اùي  اعلم
  )Õ(. يصل إÈهم U ذلك الوقت

�!-  y7Ï9≡ sŒ� �χ r'Î/ ©! $# öΝ s9 à7tƒ # Z�Éi� tó ãΒ ºπ yϑ÷è ÏoΡ $ yγ yϑyè ÷Ρr& 4’ n?tã BΘöθ s% 4®Lym (#ρ ç�Éi� tó ãƒ $tΒ öΝ ÍκÅ¦ à�Ρr'Î/ � 
āχ r&uρ ©! $# ìì‹ Ïϑ y™ ÒΟŠÎ= tæ � األنفال:�Õ.  

 Nواإلشارةاستئناف بيا Gإ¬ مضمون قو :� É>ù& y‰x. ÉΑ#u šχöθtã ö�Ïù � tÏ% ©! $# uρ ÏΒ 

öΝÎγ Î=ö7 s% 4 (#ρã�x�x. ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «!$# ãΝèδ x‹s{ r'sù ª!$# óΟÎγ Î/θçΡ ä‹Î/ 3 ¨βÎ) ©! $# A“ Èθ s% ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s)Ïèø9 $# � 

                                                             

)Ñ(  ن�(فس� اhا)ÑÏ/Ø(G فس� الكب� واللفظhا ،)Ñ�/Ò	Ò.(  
  ).×ÑÏ/Õ(اhحرير واhنوير  )×(
)Õ(  فس� الكب�hا)Ñ�/ÒÔÕ.(  



  ٩٩    

 

ذلك األخذ بسبب أعما{م الµ تسببوا بها U زوال نعمتهم، وأن اهللا ال : ، أي×�:ألنفالا
  )Ñ(. يغ� نعمه - العباد إال من أنفسهم

�"-  Ÿωuρ� ¨ t|¡øt s† tÏ%©! $# (#ρã�x� x. (#þθ à) t7 y™ 4 öΝ åκ ¨ΞÎ) Ÿω tβρ â“Éf ÷è ãƒ � األنفال:�Ô. 

U حق من »ده U ارب ويتمكن منه،  �اعلم أنه تعا¬ )ا ب%þ ما يفعل الرسول 
وذكر أيًضا ما »ب أن يفعله فيمن ظهر منه نقض العهد، ب%þ هنا حال من فاته U يوم بدر 

  )×( .مبلًغا عظيًما �وغ�ه؛ �ال يب� حìة U قلبه فقد Qن فيهم من بلغ U أذية الرسول 

�#-  β Î)uρ� (#θßs uΖy_ ÄΝ ù=¡¡=Ï9 ôx uΖô_ $$sù $ oλm; ö≅©. uθs?uρ ’ n? tã «!$# 4 …çµ ‾Ρ Î) uθèδ ßìŠÏϑ ¡¡9$# ãΛÎ=yè ø9$# � األنفال:ØÑ. 

اعلم أنه )ا ب%þ ما يرهب به العدو من القوة واالستظهار، ب%þ بعده أنهم عند 
  )Õ(. مالوا إ¬ الصلح؛ فاكم قبول الصلح:اإلرهاب إذا جنحوا أي 

�%-  βÎ) uρ� (# ÿρß‰ƒ Ì�ãƒ β r& š‚θãã y‰øƒs† �χ Î*sù y7t7 ó¡ym ª! $# 4 uθèδ ü“ Ï% ©!$# š‚y‰−ƒ r&  Íν Î�óÇ uΖÎ/ 

š ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9 $$ Î/uρ � األنفال:Ø×. 

β: اعلم أنه تعا¬ )ا أمر U اآلية ا)تقدمة بالصلح Î)uρ� (#θßs uΖy_ ÄΝ ù= ¡¡=Ï9 ôx uΖô_ $$ sù $ oλ m; 

ö≅©.uθ s?uρ ’n? tã «! $# 4 … çµ ‾ΡÎ) uθèδ ßìŠÏϑ ¡¡9 $# ãΛÎ= yèø9 ذكر U هذه اآلية حكًما من  ؛ØÑ:األنفال � #$

أحòم الصلح وهو أنهم إن صاوا - سبيل ا)خادعة، وجب قبول ذلك الصلح؛ ألن 
فلما بنينا أمر ؛ اكم يبè - الظاهر ألن الصلح ال يكون أقوى حاال من اإليمان

  )Ò(.هنا أوÖافه ،اإليمان - الظاهر ال - ا�اطن

                                                             

)Ñ(  نويرhحرير واhا)ÑÏ/ÒÒ.(  
  ).	Ñ�/ÒÔ(اhفس� الكب�  )×(
)Õ(  السابق)Ñ�/�ÏÏ.(  
)Ò(  السابق)Ñ�/�ÏÑ.(  



  ١٠٠    

 

�&-  $ pκš‰ r'‾≈tƒ� ÷ É<̈Ζ9 $# ≅è%  yϑÏj9 þ’ Îû Νä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r& š∅ ÏiΒ #“ t�ó™F{ $# β Î) ÄΝ n= ÷è tƒ ª! $# ’Îû öΝä3Î/θ è= è% # Z�ö� yz 

öΝ ä3Ï?÷σ ãƒ # Z�ö� yz !$ £ϑ ÏiΒ x‹Ï{ é& öΝ à6ΖÏΒ ö�Ï�øó tƒ uρ öΝ ä3s9 3 ª! $# uρ Ö‘θà� xî ÒΟ‹ Ïm   .ÎÏ:األنفال� ‘§

)ا أخذ الفداء من األسارى وشق ذلك عليهم؛ ذكر اهللا هذه  �اعلم أن الرسول 
  )Ñ(. اآلية استمالة {م

  
* * * * * * *   

  

   

                                                             

)Ñ(  السابق)Ñ�/�ÑÕ.(  



  ١٠١    

 

	  

  :مناسبة بداية سورة اhوبة �اتمة سورة األنفال: أوالً 
)Ñ(. بدأت سورة اhوبة بنبذ العهود، و� األنفال ببيان العهود والوفاء بها ) �

 

  )×(. ذكر U السورت% الصد عن ا)سجد ارام ) !
 .هذا مع اhناسب اhام ب% السورت% وÃأنهما موضوع واحد ) "

  :مناسبة بداية سورة اhوبة �اتمتها: ثانيًا

β �: بدأت بقوG تعا¬  Î) uρ öΝ çGøŠ ©9 uθs? (#þθßϑ n= ÷æ$$ sù öΝ ä3‾Ρ r& ç� ö�xî “Ì“Éf ÷è ãΒ «! $# ...� Õ، وختمت 

*βÎ :بـ sù� (#öθ ©9 uθs? ö≅à) sù š_ É<ó¡ym ª! $# Iω tµ≈s9 Î) āωÎ) uθèδ ( ...� Ñ×Ô.)Õ(  

  :مناسبات اآليات: ثا¹ًا

�-  ÷β Î) uρ� Ó‰tn r& z ÏiΒ š Ï.Î� ô³ ßϑ ø9 $# x8u‘$ yf tF ó™$# çν ö�Å_ r'sù 4®Lym yìyϑ ó¡ o„ zΝ≈n= x. «! $# ¢ΟèO çµ øó Î= ö/ r& 

… çµ uΖtΒ ù'tΒ 4 y7Ï9≡ sŒ öΝ åκ̈Ξr'Î/ ×Π öθ s% āω šχθßϑ n= ôètƒ وبة�hا:Ø.  

# �: )ا Qن ما تقدم من قوG تعا¬ sŒ Î* sù y‡ n= |¡Σ$# ã�åκ ô− F{ $# ãΠ ã�çtø: $# (#θè= çGø% $$ sù t Ï.Î� ô³ ßϑø9 $# 

ß] ø‹ ym óΟèδθßϑ ›?‰ỳ uρ  ...� وبةhيع األحوال و� [ األشخاص، ذكر  �:اC U ًماm أمًرا

  )Ò(. وجب ذلك، ن ا)صلحة إذا اقتضت تقريب بعضهمتعا¬ أ

                                                             

)Ñ(  ن�(فس� اhا)ÑÏ/Ô×.(  
  ). ×ÑÏ/Ô(السابق  )×(
)Õ(  (مراصد ا)طالع�×.(  
)Ò(  تيس� الكريم الر�ن)Õ×Ô.(  



  ١٠٢    

 

!-  � ôΘr& óΟçF ö6 Å¡ ym β r& (#θ ä.u� øIè? $ £ϑ s9uρ ÄΝ n=÷è tƒ ª! $# tÏ% ©!$# (#ρß‰yγ≈y_ öΝ ä3ΖÏΒ óΟ s9uρ (#ρä‹Ï‚ −Gtƒ  ÏΒ 

Èβρ ßŠ «! $# Ÿωuρ  Ï& Î!θß™u‘ Ÿωuρ t ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9 $# Zπ yf‹ Ï9 uρ 4 ª! $# uρ 7�� Î7 yz $yϑ Î/ šχθè= yϑ ÷è s? � وبةhا:ÑØ.  

ا)تقدمة Qنت مرغبة U اuهاد، وا)قصود من هذه اآلية مزيد  اآليات أن اعلم
  )Ñ(. بيان U الÂغيب

"-  tÏ%©!$#� (#θ ãΖtΒ# u (#ρã�y_$ yδ uρ (#ρß‰yγ≈y_ uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ôΜ Ïλ Î;≡uθøΒ r'Î/ öΝ Íκ Å¦ à�Ρ r&uρ ãΝ sàôã r& ºπ y_ u‘yŠ 

y‰Ψ Ïã «! $# 4 y7Í× ‾≈s9 'ρ é&uρ ç/ èφ tβρâ“Í← !$ x� ø9   .Ï×:اhوبة � #$

)ا ذكر ترجيح اإليمان واuهاد - السقاية وعمارة ا)سجد ارام  تعا¬اعلم أنه 
  )×(. U اآلية السابقة - طريق الرمز؛ أتبعه هنا بذكر هذا الÂجيح - سبيل اÅhيح

#-  � ô‰s) s9 ãΝ à2u� |Ç tΡ ª! $# ’ Îû z ÏÛ# uθtΒ ;ο u��ÏW Ÿ2 � tΠ öθ tƒ uρ A ÷ uΖãm � øŒ Î) öΝà6÷Gt6 yf ôã r& öΝ à6è? u�øYx. 

öΝ n= sù Ç øó è? öΝ à6Ζtã $ \↔ø‹ x©  ...� وبةhا:×�. 

اعلم أنه تعا¬ ذكر U اآلية ا)تقدمة أنه »ب اإلعراض عن Ýالطة اآلباء واألبناء 
واإلخوان والعشائر وعن األموال واhجارات وا)ساكن؛ رmية )صالح اÓين، و)ا علم 

والقلوب؛ ذكر ما يدل - أن من ترك اÓنيا اهللا تعا¬ أن هذا يشق جًدا - اeفوس 
فإنه يوصله إ¬ مطلوبه من اÓنيا أيًضا، وøب تعا¬ {ذا مثال، وذلك أن  ،ألجل اÓين

ا)سلم% U واقعة حن% Qنوا U -ية الك«ة والقوة، فلما أعجبوا بك«تهم صاروا 
  )Õ(.ح� هزموا عسكر الكفار ؛منهزم%، ثم U حال االنهزام )ا ت�عوا إ¬ اهللا قواهم

                                                             

)Ñ(  فس� الكب�hا)ÑØ/Î.(  
  ).ÑØ/ÑÕ(السابق  )×(
)Õ(  السابق)ÑØ/Ñ	.(  



  ١٠٣    

 

%-  ÏMs9$s% uρ� ßŠθßγ u‹ø9 $# í�÷ƒt“ãã ßø⌠ $# «!$# ÏMs9$s% uρ “t�≈|Á̈Ψ9 $# ßxŠ Å¡ yϑ ø9$# Ú∅ ö/$# «!$# ( š�Ï9≡ sŒ Οßγä9öθs% óΟ ÎγÏδ≡ uθøù r' Î/ 

( šχθä↔ Îγ≈ŸÒãƒ tΑöθs% tÏ% ©! $# (#ρ ã�x�Ÿ2 ÏΒ ã≅ö6s% 4 ÞΟ ßγn= tG≈s% ª!$# 4 4’ ‾Τr& šχθà6 sù ÷σãƒ � وبةhا:ÕÏ.  

بقتال أهل الكتاب، ذكر من أقوا{م ا�بيثة ما يهيج ا)ؤمن% اùين  تعا¬)ا أمر  ) �
  )Ñ(. يغارون لربهم وÓينهم - قتا{م وجهادهم

ا)تقدمة - اÈهود واeصارى بأنهم ال يؤمنون  اآليةأنه تعا¬ )ا حكم U  اعلم ) !
  )×(. باهللا؛ Ìح ذلك U هذه اآلية

Ÿωuρ� šχθãΨƒ :سابًقا)ا قال  ) " Ï‰tƒ tÏŠ Èd,ys ø9 ذكر هنا أقوا{م الµ تناÔ،  U×:اhوبة� … #$

  )Õ(. اÓين اق

&-  � $ pκš‰r'‾≈tƒ tÏ%©! $# (# þθãΖtΒ# u ¨β Î) # Z�� ÏW Ÿ2 š∅ ÏiΒ Í‘$ t6 ôm F{ $# Èβ$ t7 ÷δ ”�9 $# uρ tβθè= ä. ù'u‹ s9 tΑ≡ uθøΒ r& Ä¨$ ¨Ψ9 $# 

È≅ÏÜ≈t6 ø9 $$ Î/  ...� وبةhا:ÕÒ  

اعلم أنه تعا¬ )ا وصف رؤساء اÈهود واeصارى باhك� واhج� وادmء الربوبية 
  )Ò(. والÂفع - ا�لق، وصفهم U هذه اآلية بالطمع وارص - أخذ أموال اeاس

'-  � $yγ •ƒ r'‾≈ tƒ šÏ%©!$# (#θ ãΖtΒ# u $ tΒ ö/ä3s9 # sŒÎ) Ÿ≅Š Ï% â/ ä3s9 (#ρã� Ï�Ρ $# ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# óΟ çFù=s%$‾O$# ’n<Î) ÇÚö‘ F{$# 4 
ΟçF� ÅÊu‘ r& Íο 4θ u‹ ysø9 $$Î/ $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# š∅ ÏΒ Íοt� ÅzFψ $# 4 $yϑ sù ßì≈ tFtΒ Íο 4θ uŠ ysø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ’Îû Íοt�Åz Fψ$# āωÎ) î≅‹Î=s% �  وبةhا:Õ	  

 Âد هنا إ¬ الm ،ح معايب الكفار وفضا.همÌ ا( ¬مقاتلتهماعلم أنه تعا U غيب.)�(  

                                                             

)Ñ( تيس� الكريم الر�ن)ÕÕÒ.(  
  ).ÑØ/×Î(اhفس� الكب�  )×(
)Õ(  نويرhحرير واhا)ÑÏ/ÑØÎ) (فÅبت.(  
)Ò(  فس� الكب�hا)ÑØ/ÕÕ.(  
  ).ÑØ/ÒØ(السابق  )�(



  ١٠٤    

 

(-  āωÎ)� (#ρ ã�Ï�Ζs? öΝ à6 ö/ Éj‹yè ãƒ $¹/# x‹tã $VϑŠÏ9 r& öΑÏ‰ö7 oKó¡ o„uρ $ �Βöθ s% öΝ à2 u� ö�xî Ÿωuρ çνρ”�àÒ s? $\↔ ø‹ x© 3 
ª! $# uρ 4’ n?tã Èe≅à2 &ó_x« í�ƒ Ï‰s% �  وبةhا:ÕÔ.  

 U ا¹واب U غيبÂهاد بناًء - الuا U اآلية السابقة U اعلم أنه تعا¬ )ا رغبهم
 U هذه اآلية U اآلخرة؛ رغبهمÙقوية لتوا(هاد بناًء - أنواع أخرى من األمور اuا.)Ñ(  

)-  āωÎ)� çνρã�ÝÁΖs? ô‰s) sù çν t�|Á tΡ ª! $# øŒ Î) çµ y_ t�÷z r& tÏ% ©!$# (#ρã�x� Ÿ2 š†ÎΤ$ rO È÷ oΨøO$# øŒ Î) $ yϑèδ † Îû 

Í‘$ tó ø9$# ...� وبةhا:ÒÏ.  

ذكر U اآلية اعلم أن هذا ذكر طريق آخر U ترغيبهم U اuهاد؛ وذلك ألنه تعا¬ 
  )×(. فإن اهللا ينÅه ،السابقة أنهم إن لم ينفروا باستنفاره ولم ينÅوه

�*-  Ÿξsù� y7ö7 Éf ÷è è? óΟßγ ä9≡ uθøΒ r& Iωuρ öΝèδ ß‰≈s9 ÷ρ r& 4 $ yϑ ‾Ρ Î) ß‰ƒ Ì�ãƒ ª! $# Ν åκ u5Éj‹yè ã‹ Ï9 $ pκÍ5 ’Îû Íο4θuŠ ys ø9 $# 

$ u‹ ÷Ρ‘‰9$# t,yδ÷“s?uρ öΝ åκ ß¦ à�Ρr& öΝ èδ uρ tβρã�Ï�≈x. وبة�hا:��.  

tΒ$ �: حا{م U أموا{م، )ا قال سابًقا مذمةتفريع -  uρ óΟßγ yè uΖtΒ β r& Ÿ≅t6 ø) è? öΝ åκ ÷] ÏΒ 

óΟßγ çG≈s) x� tΡ ...� وبةhا:�Ò ياة، فإن ما يراه ا)سلم% من هؤالء ا)نافق% إنما هو من متاع ا

اÓنيا ال ينب( أن يكون :ل إعجاب ا)ؤمن%؛ فإنها سبب U عذابهم U اÓنيا وعدم 
  )Õ(. منفعتها U اآلخرة

��-  � $yϑ ‾Ρ Î) àM≈s% y‰¢Á9 $# Ï!# t�s) à� ù= Ï9 È Å3≈|¡yϑ ø9 $# uρ t,Î# Ïϑ≈yèø9 $# uρ $ pκ ö�n= tæ Ïπ x� ©9 xσßϑ ø9 $# uρ öΝ åκæ5θ è= è% † Îûuρ 

É>$ s% Ìh�9$#  ..� وبةhا:ØÏ .  

                                                             

)Ñ(  السابق)ÑØ/Ò	.(  
  ).ÑØ/ÒÔ(اhفس� الكب�  )×(
)Õ( ررÓنظم ا)	/�ÏÏ( نويرhحرير واhا ،)ÑÏ/××Î) (فÅبت.(  



  ١٠٥    

 

، و)زهم إياه U قسمة الصدقات، ب%þ �اعÂاض ا)نافق% - اe   �)ا ذكر اهللا 
  )Ñ(.تعا¬ هنا أنه هو اùي قسمها، وتوÖ أمرها بنفسه

�!-  öΝ s9r&� (#þθßϑn= ÷ètƒ …çµ ‾Ρr&  tΒ ÏŠ ÏŠ$pt ä† ©! $# … ã&s!θß™u‘ uρ āχ r' sù …çµ s9 u‘$ tΡ zΟ̈Ζyγ y_ # V$Î#≈yz $ pκ� Ïù 4 š�Ï9≡ sŒ 

ß“ ÷“ Ï‚ø9$# ÞΟŠÏàyèø9$# وبة�hا:ØÕ.  

�šχθà �: لقوG تعا¬ تعليلهذه اuملة  Î= øts† «! $$ Î/ öΝ ä3s9 öΝ à2θàÊ ÷�ã� Ï9 ª! $# uρ 

ÿ… ã& è!θß™ u‘uρ �Y ym r& βr& çνθàÊ ö�ãƒ β Î) (#θ çΡ$ Ÿ2 š ÏΖÏΒ ÷σ ãΒ � وبةhا:Ø×ألن العاقل ال ير�  ؛

  )×(. eفسه عمًال يؤول به إ¬ مثل هذا العذاب
�"-  � óΟs9r& öΝÍκ ÌEù' tƒ é' t6tΡ šÏ% ©!$#  ÏΒ óΟÎγ Î= ö6s% ÏΘöθs% 8yθçΡ 7Š$ tãuρ yŠθßϑ rO uρ ÏΘ öθs% uρ tΛÏδ≡t�ö/Î) É=≈ys ô¹r&uρ 

š tô‰ tΒ ÏM≈x6 Ï�s? ÷σ ßϑø9$# uρ 4 öΝßγ÷G s? r& Νßγè= ß™ â‘ ÏM≈uΖÉi�t7 ø9$$ Î/ ( $yϑ sù tβ%Ÿ2 ª! $# öΝ ßγyϑ Î= ôàu‹Ï9  Å3≈s9uρ 

(# þθçΡ%x. öΝåκ |¦à�Ρ r& tβθãΚ Î=ôà tƒ � وبةhا:ÎÏ.  

باآلية السابقة تشابههم U اhمتع بالعاجل، وختمها بهذا ا�تام  سبحانه)ا قرر 
ا)ؤذن باالنتقام، اتبع ذلك بتخويفهم من مشابهتهم فيما حل بطوائف من أمم أخرى 

  )Õ(. ملتفتًا إ¬ مقام الغيبة؛ ألنه أوقع U ا{يبة

�#-  (#θä3ys ôÒ u‹ ù= sù� Wξ‹ Î= s% (#θ ä3ö7 uŠ ø9 uρ # Z�� ÏVx. L!# t“y_ $ yϑ Î/ (#θçΡ%x. tβθ ç7 Å¡ õ3tƒ وبة�hا:	×.  

يفè - ما يب� و)ا فروا من ا)شقة ا�فيفة ا)نقضية إ¬ ا)شقة  ما)ا آثر ا)نافق% 

θä3ysôÒ#: الشديدة اÓائمة يوم القيامة ، قال {م تعا¬ u‹ ù=sù� Wξ‹Î=s% � .)Ò(  
                                                             

)Ñ(  فس� الكب�hا)ÑÕ/ÎÎ( القرآن العظيم، تفس� G واللفظ)Ò/ÑÒ�.(  
  ).ÑÏ/×ÒØ(اhحرير واhنوير  )×(
)Õ(  ررÓنظم ا)	/�ÒÏ.(  
)Ò(  تيس� الكريم الر�ن)ÕÒØ.(  



  ١٠٦    

 

�%-  Ç Å3≈s9� ãΑθ ß™§�9 $# šÏ%©! $# uρ (#θ ãΖtΒ# u … çµ yè tΒ (#ρß‰yγ≈y_ óΟÏλ Î;≡ uθøΒ r'Î/ óΟÎγ Å¡ à�Ρ r&uρ 4 š�Í× ‾≈s9'ρ é&uρ 

ãΝ ßγ s9 ÝV≡ u�ö� y⇐ø9 $# ( y7Í× ‾≈s9 'ρé& uρ ãΝèδ tβθßs Î= ø� ßϑ ø9   .		:اhوبة� #$

، ذكر �قعود ا)نافق% عن اuهاد Qن بسبب كفرهم بالرسول  أن)ا ذكر سابًقا 
  )Ñ(. هنا أن ا)ؤمن% - الضد من ذلك

�&-  }§ øŠ©9� ’n? tã Ï!$ x� yè‘Ò9 $# Ÿωuρ ’ n? tã 4yÌ ö�yϑ ø9$# Ÿωuρ ’n? tã šÏ%©! $# Ÿω šχρ ß‰Ågs† $ tΒ 

šχθ à) Ï�Ψãƒ ëlt�ym # sŒ Î) (#θ ßs |Á tΡ ¬!  Ï& Î!θß™u‘uρ 4  ...� وبةhا:ÔÑ.  

ذكر ، - مع أنه ال عذر G - ر أو ينتحله بعد أن ذكر اهللا الوعيد )ن يوهم العذ
  )×(. أصحاب األعذار اقيقية، وب%þ إسقاط فريضة اuهاد عنهم

�'-  šχθ à) Î6≈¡¡9 $# uρ� tβθä9 ¨ρ F{ $# z ÏΒ tÌ�Éf≈yγ ßϑ ø9 $# Í‘$ |ÁΡF{ $# uρ tÏ% ©!$# uρ Ν èδθãè t7 ¨?$# 9≈|¡ ôm Î* Î/ 

š† ÅÌ §‘ ª! $# öΝ åκ÷] tã (#θàÊ u‘uρ çµ ÷Ζtã £‰tã r& uρ öΝ çλ m; ;M≈̈Ζy_ “ Ì�ôf s? $yγ tFøtrB ã�≈yγ ÷ΡF{ $# tÏ$Î#≈yz !$pκ� Ïù 

# Y‰ t/ r& 4 y7Ï9≡ sŒ ã—öθ x� ø9 $# ãΛ Ïà yèø9   .ÑÏÏ:اhوبة� #$

اùين يتخذون ما ينفقون قربات عند اهللا؛  األعراباعلم أنه تعا¬ )ا ذكر فضائل 
  )Õ(.ب%þ أن فوق مhÜهم منازل أ- وأعظم وهم ا)ذكورون U اآلية

�(-  óΟs9 r&� (# þθãΚ n= ÷ètƒ ¨β r& ©! $# uθ èδ ã≅t7 ø) tƒ sπ t/ öθ−G9 $# ô tã  ÍνÏŠ$ t7 Ïã ä‹è{ ù'tƒ uρ ÏM≈s% y‰¢Á9 $# āχ r&uρ ©! $# 

uθèδ Ü># §θ−G9 $# ÞΟŠÏm §�9   .ÑÏÒ:اhوبة� #$

                                                             

)Ñ(  فتح القدير)×/ÒÒÒ( نويرhحرير واhا ،)ÑÏ/×ÔÏ.(  
  ).	ÑÏ/ÕÒ(اhفس� ا)ن�  )×(
)Õ(  نويرhحرير واhا)ÑÑ/ÑÎ( ن�(فس� اhا ،)ÑÑ/×Ï( ،G فس� الكب� واللفظhا)ÑØ/Ñ×Î.(  



  ١٠٧    

 

õ‹è{ ôÏΒ öΝ �: سابًقا تعا¬)ا قال  ÏλÎ;≡uθøΒr& Zπ s%y‰ |¹ öΝ èδ ã�Îdγ sÜè? Ν Íκ�Ïj. t“è?uρ $pκÍ5 Èe≅|¹ uρ öΝ Îγ ø‹n=tæ ( 
  )Q ،.)Ñنت اآلية مستأنفة لÂغيب أمثال أو�ك U اhوبة ûن تأخروا عنهاÑÏÕ:اhوبة …�

�)-  È≅è% uρ� (#θ è= yϑôã $# “u�z� |¡ sù ª! $# ö/ ä3n= uΗ xå … ã& è!θ ß™u‘uρ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# uρ ( šχρ–Š u� äIy™uρ 4’ n<Î) ÉΟÎ=≈tã 

É= ø‹ tó ø9$# Íοy‰≈pκ ¤¶9 $# uρ /ä3ã∞ Îm7 t⊥ã‹ sù $ yϑÎ/ ÷Λ äΖ ä. tβθè= yϑ ÷ès? � وبةhا:ÑÏ�.  

óΟs9 �: سابًقا  قال)ا  r& (# þθ ãΚ n= ÷è tƒ ¨βr& ©! $# uθèδ ã≅t7 ø) tƒ sπ t/ öθ−G9 $# ô tã  Íν ÏŠ$t7 Ïã  ...� وبةhا:ÑÏÒ، 

  )×(.أخ�هم هنا بالعمل بعد قبول اhوبة
!*-  šχθ ç6 Í≥‾≈−F9 $#� šχρ ß‰ Î7≈yè ø9 $# šχρ ß‰ Ïϑ≈pt ø: $# šχθ ßs Í×‾≈¡¡9 $# šχθ ãè Å2≡ §�9 $# šχρ ß‰ Éf≈¡¡9 $# tβρã� ÏΒ Fψ$# 

Å∃ρ ã�÷è yϑø9 $$ Î/ šχθ èδ$ ¨Ψ9 $#uρ Ç tã Ì�x6Ψ ßϑø9 $# tβθ ÝàÏ�≈ys ø9 $# uρ ÏŠρß‰ çt Î: «! $# 3 Î� Åe³o0 uρ š ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9   .×ÑÑ:اhوبة � #$

أنه تعا¬ )ا ذكر U اآلية السابقة أنه اشÂى من ا)ؤمن% أنفسهم وأموا{م؛  اعلم
  )Õ(.ب%U þ هذه اآلية أن أو�ك ا)ؤمنون هم ا)وصوفون بهذه الصفات التسعة

!�-  ô‰ s)s9� öΝ à2u !%ỳ Ñ^θß™u‘ ôÏiΒ öΝà6 Å¡ à�Ρ r& î“ƒÍ• tã Ïµ ø‹n= tã $ tΒ óΟ šGÏΨtã ëÈƒÌ�ym Ν à6 ø‹n= tæ 

š ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$$Î/ Ô∃ρâ u‘ ÒΟŠÏm   .	×Ñ:اhوبة  � ‘§

اعلم أنه تعا¬ )ا أمر رسوG أن يبلغ U هذه السورة إ¬ ا�لق تكاÈف شاقة 
اهللا باhوفيق؛ ختم السورة بما يوجب سهولة Àمل تلك  خصهيصعب Àملها إال )ن 

اh¶يف وهو أن هذا الرسول منكم، ف� ما #صل G من العز والrف U اÓنيا فهو 
  )m .)Òئد عليكم

                                                             

)Ñ(  نويرhحرير واhا)ÑÑ/×Ò.(  
  ).�×/ÑÑ(السابق  )×(
)Õ( السابق )ÑØ/Ñ�×.(  
)Ò( السابق )ÑØ/ÑÎÎ.(  



  ١٠٨    

 


  

  :مناسبة بداية سورة يونس �اتمة سورة اhوبة: أوالً 
‰ô � :بـ سورة اhوبة ختمت s)s9 öΝà2u !%ỳ Ñ^θß™ u‘ ô ÏiΒ öΝà6 Å¡à�Ρ r& î“ƒÍ•tã Ïµø‹n=tã $tΒ óΟ šGÏΨ tã 

...� Ñ×	، بـ وبدأت سورة يونس :� tβ%x.r& Ä¨$̈Ζ= Ï9 $�6yf tã ÷β r& !$uΖø‹ym ÷ρ r& 4’n< Î) 9≅ã_ u‘ öΝåκ ÷]ÏiΒ...� ×.)Ñ(  

  :مناسبة بداية سورة يونس �اتمتها: ثانيًا
  )×(. [ سورة بدأت باديث عن الكتاب، ختمت به ) �

%tβ � :بدأت باديث عن الو/ قال تعا¬ ) ! x.r& Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ �6 yf tã ÷β r& !$ uΖø‹ ym ÷ρ r& 4’n< Î) 9≅ã_ u‘ 

öΝ åκ÷] ÏiΒ ...� ×وختمت به ، :� ôì Î7 ¨?$# uρ $ tΒ # yrθãƒ y7ø‹ s9 Î) ÷�É9ô¹ $# uρ 4®Lym zΝ ä3øts† ª! $# 4 uθèδ uρ ç� ö�yz 

t ÏϑÅ3≈ptø: $# � ÑÏÔ. )Õ(  

 :مناسبات اآليات: ثا¹ًا

�-  Ïµ ø‹s9 Î)� öΝä3ãè Å_ ö�tΒ $ YèŠ ÏΗ sd ( y‰ôã uρ «! $# $ ˆ)ym 4 … çµ‾Ρ Î) (# äτ y‰ö7 tƒ t,ù= sƒø: $# ¢ΟèO … çνß‰‹ Ïèãƒ y“ Ì“ôf u‹ Ï9 tÏ%©! $# 

(#θ ãΖtΒ# u (#θè= ÏΗ xå uρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# ÅÝó¡ É) ø9 $$ Î/ 4 ...� يونس:Ò.  

ذكر اÓالئل اÓالة - إثبات ا)بدأ؛ أردفه بما يدل - صحة  )اأنه سبحانه  اعلم
  )Ò(. القول با)عاد

                                                             

)Ñ(  Ùوضو(فس� اhا)Õ/ÕÏÎ.(  
  ).×�(مراصد ا)طالع  )×(
)Õ(  السابق)�×.(  
)Ò(  فس� الكب�hا)ÑÎ/ÑÔÕ.(  



  ١٠٩    

 

!-  ¨βÎ)� šÏ%©! $# Ÿω šχθ ã_ ö�tƒ $ tΡ u!$ s) Ï9 (#θàÊ u‘uρ Íο4θu‹ ys ø9$$ Î/ $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# (#θœΡ r'yϑ ôÛ$# uρ $ pκ Í5 

šÏ% ©!$# uρ öΝèδ ô tã $ uΖÏF≈tƒ# u tβθè= Ï�≈xî � يونس:Î.  

اعلم أنه تعا¬ )ا أقام اÓالئل - صحة ألوهيته و- صحة اr والنr؛ Ìع  
  )Ñ(. بعده Ì Uح أحوال من كفر به وأعرض عن أدلة وجوده

"-  öΝ ßγ1uθôã yŠ� $ pκ� Ïù š�oΨ≈ys ö6 ß™ §Ν ßγ‾=9 $# öΝ åκçJ §‹ Ït rB uρ $ pκ� Ïù ÖΝ≈n= y™ 4 ã�Åz# uuρ óΟßγ1 uθôã yŠ Èβ r& ß‰ôϑ ptø: $# 

¬! Éb> u‘ š Ïϑ n=≈yèø9   .ÑÏ:يونس � #$

ا)نكرين U اآلية السابقة؛ ذكر هنا أحوال ا)ؤمن%  أحوالاعلم أنه تعا¬ )ا Ìح 
  )×(. ا)صدق%

#-  # sŒ Î)uρ� ¡§tΒ z≈|¡ΡM}$# •�‘Ø9 $# $ tΡ% tæyŠ ÿÏµ Î7 /Ψ yf Ï9 ÷ρr& #́‰ Ïã$ s% ÷ρ r& $ VϑÍ←!$ s% $ £ϑn= sù $ uΖø� t±x. çµ ÷Ζtã …çν§�àÑ §� tΒ 

β r( Ÿ2 óΟ©9 !$ oΨ ããô‰tƒ 4’ n<Î) 9h�àÑ …çµ ¡¡̈Β 4 y7Ï9≡x‹ x. zÎiƒ ã— tÏùÎ�ô£ ßϑ ù= Ï9 $ tΒ (#θçΡ% x. šχθè= yϑ ÷ètƒ � يونس:Ñ×.  

 ،)ا ب%U þ اآلية السابقة أنه لو أنزل العذاب - العبد U اÓنيا تعا¬اعلم أنه 
  )Õ(.{لك أو لق" عليه؛ ب%þ هنا ما يدل - -ية ضعفه وعجزه

%-  ô‰s) s9 uρ� $uΖõ3n= ÷δr& tβρã�à) ø9 $#  ÏΒ ôΜ ä3Î= ö6 s% $ £ϑ s9 (#θßϑ n= sß � öΝ åκ øEu!% y` uρ Οßγ è= ß™â‘ ÏM≈uΖÉi� t7 ø9 $$ Î/ $ tΒ uρ 

(#θçΡ% x. (#θãΖÏΒ ÷σ ã‹ Ï9 4 y7Ï9≡ x‹x. “Ì“øgwΥ tΠ öθ s) ø9 $# t ÏΒ Ì�ôf ßϑ ø9$# � يونس:ÑÕ. 

اeاس سابًقا بإنزال العذاب غروًرا منهم، ب%þ {م اهللا هنا أنه أنزل  تعجل)ا 
  )Ò(. العذاب باألمم السابقة

                                                             

)Ñ(  ن�(فس� اhا)ÑÑ/ÑÑÒ(ا ،G فس� الكب� واللفظh)ÑÎ/×ÑÏ.(  
  ).ÑÎ/×ÑÕ(اhفس� الكب�  )×(
)Õ(  السابق)ÑÎ/×ÑÔ.(  
)Ò(  نويرhحرير واhا)ÑÑ/ÑÑ×) (فÅبت.(  



  ١١٠    

 

&-  ≅è%� öθ ©9 u!$ x© ª! $# $tΒ … çµ è?öθn= s? öΝ à6 ø‹ n= tæ Iωuρ Ν ä31 u‘÷Š r&  Ïµ Î/ ( ô‰s) sù àM÷VÎ7 s9 öΝ à6ŠÏù # \�ßϑ ãã 

 ÏiΒ ÿ Ï& Î#ö6 s% 4 Ÿξsù r& šχθ è= É) ÷è s? � يونس:ÑØ.  

سبحانه بطالن ما اقÂحوه؛ ب%þ هنا حقيقة القرآن الكريم وأنه من  ب%þ بعد أن 
  eومشيئته �بأمره  �عند اهللا تعا¬ نزل - ا.)Ñ(  

'-  ô yϑ sù� ÞΟ n= øß r& Ç £ϑÏΒ 2” u� tIøù $# ’ n?tã «! $# $ ¹/ É‹Ÿ2 ÷ρ r& šU ¤‹x. ÿ Ïµ ÏG≈tƒ$ t↔Î/ 4 … çµ ‾ΡÎ) Ÿω ßx Î=ø� ãƒ 

šχθ ãΒ Ì�ôf ßϑ ø9   .ÑÎ:يونس � #$

اإلتيان بقرآن غ� ما أنزG عليهم؛ ب%þ {م  �اعلم أنه )ا طالب الكفار الرسول 
  )×(. أظلم - نفسه ûن كذب - اهللا هنا أنه ال أحد U اÓنيا

(-  šχρ ß‰ç7 ÷ètƒ uρ� ÏΒ ÂχρßŠ «! $# $ tΒ Ÿω öΝèδ •� ÛØo„ Ÿωuρ óΟßγ ãè x�Ζtƒ šχθä9θ à) tƒ uρ ÏIωàσ‾≈yδ 

$ tΡàσ ‾≈yè x� ä© y‰Ψ Ïã «! $# 4 ö≅è% šχθä↔ Îm6 uΖè? r& ©! $# $ yϑ Î/ Ÿω ãΝ n= ÷è tƒ ’Îû ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9 $# Ÿωuρ ’Îû ÇÚö‘F{ $# 4 
… çµ oΨ≈ys ö7 ß™ 4’n?≈yès? uρ $£ϑ tã šχθä.Î� ô³ ç„ � يونس:Ñ	. 

)ا ذكر سابًقا حال الòفرين مع القرآن إذا تÛُ عليهم، وعظيم جنايتهم حينها، ذكر 
  )Õ(. هنا جناية أخرى {م وc عبادة ما ال ينفع وال ي�

)-  $ tΒ uρ� tβ% x. â¨$̈Ψ9 $# HωÎ) Zπ ¨Β é& Zο y‰Ïm≡uρ (#θà� n= tF ÷z$$ sù 4 Ÿωöθ s9 uρ ×π yϑ Î= Ÿ2 ôMs) t7 y™  ÏΒ š�Îi/ ¢‘ 

zÅÓà) s9 óΟßγ oΨ÷� t/ $yϑŠÏù ÏµŠ Ïù šχθà� Î= tF øƒs† � يونس:ÑÔ.  

                                                             

)Ñ(  ت سور القرآنmموضو)Î/Ò×.(  
  ).بتÅف) (ÑÎ/××Ø(اhفس� الكب�  )×(
)Õ(  ت سور القرآنmموضو)Î/ÒÕ( نويرhحرير واhا ،)ÑÑ/Ñ×Ò( N(، روح ا)عاØ/	Ø) (فÅبت.(  



  ١١١    

 

 U أن سبب ذلك þ%بعد أن أقام اهللا تعا¬ األدلة - بطالن عبادة األصنام؛ ب
  )Ñ(.االختالف واتباع ا{وى وا�اطل: اeاس هو

�*-  uθèδ� “Ï% ©!$# ö/ ä.ç� Éi� |¡ç„ ’ Îû Îh�y9ø9 $# Ì�ós t7 ø9 $# uρ ( #̈Lym # sŒ Î) óΟçFΖä. † Îû Å7ù= à� ø9 $# tøt�y_ uρ Ν ÍκÍ5 8xƒ Ì�Î/ 

7π t6 ÍhŠsÛ (#θãm Ì�sù uρ $ pκÍ5  ...� يونس:××. 

)ا ذكر تعا¬ القاعدة العامة U أحوال اeاس عند نزول الر�ة بهم بعد ال�اء، 
  )×(. ذكر هنا حالة تؤيد ذلك وc حا{م U ا�حر عند اشتداد ا�وف

��-  � $yϑ ‾Ρ Î) ã≅sW tΒ Íο4θu‹ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# >!$ yϑ x. çµ≈uΖø9 t“Ρr& z ÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9 $# xÝn= tG÷z $$ sù Ïµ Î/ ßN$t6 tΡ 

ÇÚ ö‘F{ $# $ £ϑÏΒ ã≅ä.ù'tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# ÞΟ≈yè÷Ρ F{ $# uρ ...� يونس:×Ò.  

  )Õ(. ذكرت اآليات مثاال آخر لìعة انتهاء اياة اÓنيا وقÅ متاعها ) �
)ا Qن سبب ب( اeاس هو حرصهم - اÓنيا و�فراطهم U اhمتع بنعيمها، أتبعه  ) !

  )Ò(. بهذا ا)ثل العجيب )ن يب( U األرض ويغÂ باÓنيا

�!-  ª! $# uρ� (#þθ ãã ô‰tƒ 4’ n<Î) Í‘# yŠ ÉΟ≈n= ¡¡9 $# “ Ï‰öκ u‰uρ  tΒ â!$ t±o„ 4’ n<Î) :Þ≡u� ÅÀ 8ΛÉ) tF ó¡•Β � يونس:×�.  

بيþنت هنا ماU  ،الكريمة حقيقة اÓنيا وزهدت اeاس بهابعد أن بيþنت اآليات 
  )�(. اuنة من نعيم؛ لÂغيبهم U اآلخرة

                                                             

)Ñ(  ن�(فس� اhا)ÑÑ/ÑÕ�) (فÅبت.(  
  ).بتÅف) (ÕØÑ(، تيس� الكريم الر�ن )×ÑÎ/×Õ(اhفس� الكب�  )×(
)Õ(  فس� الكب�hا)ÑÎ/×ÕØ( نويرhحرير واhا ،)ÑÑ/ÑÒÑ(ت سور القرmموضو ،G آن واللفظ)Î/�Ï.(  
)Ò(  ن�(فس� اhا)ÑÑ/ÑÒ	.(  
، اhفس� ا)ن� )ÕØÑ(، تيس� الكريم الر�ن )Ò/×ØÑ( ، تفس� القرآن العظيم)	ÑÎ/×Õ(اhفس� الكب�  )�(
)ÑÑ/Ñ�×(G ت سور القرآن واللفظmموضو ،)Î/�Ñ .(  



  ١١٢    

 

�"-  *� tÏ% ©#Ïj9 (#θ ãΖ|¡ ôm r& 4o_ó¡çt ø: $# ×ο yŠ$tƒ Î— uρ ( Ÿωuρ ß,yδ ö�tƒ öΝ ßγ yδθ ã_ ãρ ×�tIs% Ÿωuρ î' ©! ÏŒ 4 y7Í× ‾≈s9 'ρé& 

Ü=≈ptõ¾r& Ïπ ¨Ψpg ø: $# ( öΝ èδ $ pκ�Ïù tβρà$ Î#≈yz يونس�:×Ø.  

  )Ñ(.اعلم أنه تعا¬ )ا دm عباده إ¬ دار السالم؛ ذكر هنا أنواع السعادة الÀ µصل {م فيها

�#-  zƒ Ï% ©!$# uρ� (#θç7 |¡ x. ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 $# â!# t“y_ ¥π t⁄ ÍhŠy™ $ yγÎ= ÷W Ïϑ Î/ öΝ ßγà) yδ ö�s?uρ ×' ©!ÏŒ ( $ ¨Β Μ çλ m; z ÏiΒ «! $# ôÏΒ 

5ΟÏ¹%tæ ( !$yϑ ‾Ρr( x. ôMuŠ Ï±øî é& óΟßγ èδθã_ ãρ $ Yè sÜ Ï% z ÏiΒ È≅ø‹ ©9 $# $ ¸ϑÎ= ôàãΒ 4 y7Í× ‾≈s9 'ρ é& Ü=≈ptõ¾ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝ èδ 

$ pκ� Ïù tβρà$Î#≈yz � يونس:×Î.  

كتب {م من اسنات، عطف بذكر حال  )ا أخ� تعا¬ عن حال السعداء وما
  )×(. األشقياء

�%-  tΠ öθtƒ uρ� öΝ èδ ç�à³ øtwΥ $ YèŠÏΗ sd §Ν èO ãΑθà) tΡ tÏ%©# Ï9 (#θ ä.u� õ°r& öΝ ä3tΡ%s3tΒ óΟçFΡ r& ö/ ä.äτ !% x.u� à°uρ 4 $ uΖù= −ƒ t“sù 

öΝ æηuΖ÷� t/ ( tΑ$ s% uρ Ν èδ äτ !% x.u� à° $ ¨Β ÷ΛäΨä. $ tΡ$−ƒ Î) tβρß‰ç7 ÷è s? � يونس:×	.  

بعد أن ب%þ اهللا تعا¬ مص� ا)حسن% وا)سيئ% يوم القيامة؛ أعقبه بذكر يوم 
  )Õ(. اuزاء اùي يتم فيه حrهم

�&-  ö≅ è%� ö≅yδ  ÏΒ / ä3Í← !% x.u�à°  ¨Β ü“ Ï‰ öκ u‰ ’n<Î) Èd,ysø9$# 4 È≅ è% ª! $# “ Ï‰ öκ u‰ Èd,ysù= Ï9 3  yϑ sù r& ü“ Ï‰ öκ u‰ ’n<Î) 

Èd,ysø9 $# ‘,ymr& χr& yìt6−G ãƒ  ¨Β r& āω ü“ Ïd‰ Íκ u‰ HωÎ) βr& 3“ y‰ öκ ç‰ ( $ yϑsù ö/ ä3s9 y#ø‹ x. šχθ ßϑ ä3øtrB � يونس:Õ�.  

 Nwاالستدالل با�لق وقع كثً�ا  االستدالل با{داية بعد:" - ر�ه اهللا- قال الشو
  :U القرآن، كقوG تعا¬

                                                             

)Ñ(  فس� الكب�hا)ÑÎ/×ÕÔ.(  
  ).Ò/×ØÕ( تفس� القرآن العظيم )×(
)Õ(  نويرhحرير واhا)ÑÑ/ÑÒÔ(G ن� واللفظ(فس� اhا ،)ÑÑ/Ñ�	.(  



  ١١٣    

 

� tΑ$ s% $ uΖš/ u‘ ü“ Ï%©! $# 4‘ sÜ ôãr& ¨≅ä. >óx« … çµ s) ù= yz §Ν èO 3“ y‰yδ طه�:�Ï  

� “ Ï%©! $#  Í_s) n= yz uθ ßγ sù ÈÏ‰öκ u‰ � الشعراء :Î	  

Ëx Îm7 y™� zΟó™ $# y7În/ u‘ ’ n?ôã F{ $# ∩⊇∪ “ Ï% ©!$# t,n= y{ 3“§θ|¡ sù ∩⊄∪ “ Ï%©! $# uρ u‘£‰s% 3“ y‰yγ sù � 

)Ñ-Õ". )Ñ:األ-
 

�'-  ¨β Î)� ©!$# Ÿω ãΝ Î=ôàtƒ }̈ $ ¨Ψ9 $# $ \↔ø‹ x© £ Å3≈s9 uρ }̈ $ ¨Ζ9$# öΝ åκ |¦ à�Ρr& tβθ ãΚ Î= ôàtƒ � يونس:ÒÒ.  

ظلم ا)Ãr% بعدم توفيقهم للهداية واإليمان، فقد  �ح� ال يظن ظاّن أن اهللا 
  )×(. أعطاهم سبحانه [ أسباب ا{داية

�(-  tΠ öθ tƒ uρ� öΝ èδ ç�à³ øts† β r( x. óΟ©9 (# þθèVt6 ù= tƒ āωÎ) Zπ tã$ y™ z ÏiΒ Í‘$ pκ ¨]9 $# tβθèù u‘$ yè tGtƒ öΝ æηuΖ÷� t/ 4 ô‰s% u�Å£ yz 

tÏ%©!$# (#θç/ ¤‹ x. Ï!$ s) Î= Î/ «! $# $ tΒ uρ (#θçΡ% x. tÏ‰tGôγ ãΒ � يونس:Ò�.  

)ا وصف اهللا تعا¬ الكفار بعدم اإلصغاء وترك اhدبر وتكذيبهم القرآن الكريم 
  eنيا ،�واÓا U ن منهمQ اآلخرة - ما U أتبعه بالوعيد.)Õ(  

�)-  tβθ ä9θ à) tƒ uρ� 4 tLtΒ # x‹≈yδ ß‰ôã uθ ø9 $# β Î) óΟçFΨ ä. t Ï%Ï‰≈|¹ � يونس:Ò	.  

Β̈$ � :)ا ذكر U اآلية السابقة Î) uρ y7̈Ζtƒ Ì�çΡ uÙ ÷èt/ “ Ï%©! $# öΝ èδ ß‰Ïè tΡ ÷ρr& y7̈Ψ u‹ ©ù uθ tGtΡ  ...� 

  )Ò(.الòفرين - تأخ� هذا الوعيد، أتبعه هنا بتهكم ÒØ:يونس
!*-  ö≅ è%� óΟ çF÷ƒu u‘r& ÷βÎ) öΝä38 s? r& …çµ ç/#x‹ tã $¹G≈ uŠ t/ ÷ρr& #Y‘$pκ tΞ #sŒ$ ¨Β ã≅ Éf÷ètGó¡o„ çµ÷ΖÏΒ tβθãΒÌ�ôf ãΚø9  .�Ï:يونس � #$

                                                             

)Ñ(  فتح القدير)×/�Ï�.(  
  ).	Ñ/Î(موضوmت سور القرآن  )×(
)Õ(  ن�(فس� اhا)ÑÑ/Ñ	Î.(  
)Ò(  نويرhحرير واhا)ÑÑ/Ñ		) (فÅبت.(  



  ١١٤    

 

tβθ �: سابًقا سؤال الòفرين �)ا ذكر اهللا  ä9θà) tƒ uρ 4tLtΒ # x‹≈yδ ß‰ôã uθ ø9 $# βÎ) óΟçFΨä. 

t Ï% Ï‰≈|¹ � يونس:Ò	، جواب لسؤا{م Nذكر هنا ثا.)Ñ(  

!�-  š�tΡθä↔ Î6 .⊥tFó¡tƒuρ� <, ymr& uθ èδ ( ö≅ è% “ Î) þ’În1 u‘uρ … çµ ‾ΡÎ) A, yss9 ( !$tΒuρ Ο çFΡ r& šÌ“ Éf ÷èßϑÎ/ � يونس:�Õ.  

tβθ: )ا ذكر سابًقا سؤا{م ä9θà) tƒ uρ� 4tLtΒ # x‹≈yδ ß‰ôã uθ ø9 $# β Î) óΟ çFΨ ä. tÏ% Ï‰≈|¹ � يونس:Ò	 

استخفافًا منهم واستبطاًء للوعد، ذكر هنا سؤال آخر من أسئلتهم اùي يستخفون بها 
  )×(. وبما جاء به �بشأن الرسول 

!!-  Iωr&� ¨β Î) ¬! $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘F{ $# uρ 3 Iωr& ¨β Î) y‰ ôã uρ «! $# A,ym £ Å3≈s9 uρ öΝ èδ u�sYø. r& Ÿω 
tβθ ßϑ n= ôè tƒ � يونس:��.  

öθs9 سابًقا اعلم أنه سبحانه )ا قال uρ� ¨β r& Èe≅ä3Ï9 <§ø� tΡ ôMyϑ n= sß $ tΒ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# 

ôNy‰tF øù ]ω  Ïµ Î/ 3 ...� يونس:�Ò،  ] هذه اآلية ليس للظالم \ء يفتدي به؛ فإن U قال

  )Õ(. األشياء ملك اهللا تعا¬

!"-  Ÿωuρ� š�Ρ â“øts† óΟ ßγ ä9 öθs% ¢ ¨βÎ) nο̈“Ïèø9 $# ¬! $�èŠÏϑ y_ 4 uθ èδ ßì‹ Ïϑ ¡¡9 $# ÞΟŠÎ= yè ø9   .�Ø:يونس � #$

Ÿωuρ öΝ �: ا)ذكور هنا نوع من أنواع ازن ا)نU 0 قوG تعا¬ èδ šχθçΡt“øt s† � 

  )Ø× .)Ò:يونس

                                                             

)Ñ( السابق )ÑÑ/ÑÔÑ ) (فÅبت.(  
  ).بتÅف) (�ÑÑ/ÑÔ( السابق )×(
)Õ(  فس� الكب�hا)ÑÎ/×ØØ.(  
)Ò( نويرhحرير واhا)ÑÑ/××Ï.(  



  ١١٥    

 

!#-  (#θä9$ s%� x‹y‚ ¨?$# ª!$# #Y‰ s9 uρ 3 …çµ oΨ≈ ys ö7 ß™ ( uθèδ ÷ Í_tó ø9$# ( … çµ s9 $ tΒ † Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# $tΒuρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# 4 
÷β Î) Ν à2 y‰ΖÏã ÏiΒ ¤≈ sÜù=ß™ !#x‹≈ pκÍ5 4 šχθä9θà) s?r& ’ n? tã «!$# $tΒ Ÿω tβθßϑn=÷è s? � يونس:Ø	.  

بعد أن ح� اهللا تعا¬ قول ا)Ãr% وأفعا{م باüاذ األوثان وردþ عليهم رًدا مقنًعا، 
  )Ñ(. نسبة الوÓ إ¬ اهللا تعا¬: ذكر هنا نوmً آخر من أباطيلهم وهو

!%-  � Ÿωöθn= sù ôMtΡ% x. îπ tƒ ö�s% ôMuΖtΒ# u !$ yγ yè x� uΖsù !$ pκ ß]≈yϑƒ Î) āωÎ) tΠ öθ s% }§ çΡθ ãƒ !$£ϑ s9 (#θãΖtΒ# u $ uΖø� t± x. 

öΝ åκ ÷] tã z>#x‹ tã Ä“ ÷“Ï‚ ø9 $# ’Îû Íο 4θuŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ÷Λ àι≈oΨ÷è −GtΒ uρ 4’n< Î) &Ïm � يونس:Ô	.  

β¨ �: اعلم أنه تعا¬ )ا قال سابًقا U قوG تعا¬ Î) šÏ% ©!$# ôM¤) ym öΝ Íκ ö�n= tã àMyϑ Î= Ÿ2 

y7În/ u‘ Ÿω tβθãΖÏΒ ÷σ ãƒ � يونس:ÔØ أتبعه بهذه اآلية؛ ألنها دالة - أن قوم يونس آمنوا بعد ،

  )×(. كفرهم وانتفعوا بإيمانهم
  

* * * * * * *   
  

   

                                                             

)Ñ(  ن�(فس� اhا)ÑÑ/××Ï.(  
  ).×ÑÎ/ÕÏ(اhفس� الكب�  )×(
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�  

  :مناسبة بداية سورة هود �اتمة سورة يونس: أوالً 

ôì � :ختمت سورة يونس بقوG تعا¬ Î7 ¨?$# uρ $ tΒ # yrθãƒ y7ø‹ s9 Î) ...� ÑÏÔ،  وبدأت سورة

≈=ë :بقوG تعا¬ هود tGÏ.� ôMyϑÅ3ôm é& … çµ çG≈tƒ# u §Ν èO ôMn= Å_Á èù  ÏΒ ÷βà$ ©! AΟŠÅ3ym A�� Î7 yz � Ñ وهو ،

  )Ñ(. تفصيل )ا أمر باتباعه
  :مناسبة بداية السورة هود �اتمتها: ثانيًا

  )×(.بدأت باديث عن الكتاب، وختمت به ) �

#) &āωr �: بدأت بقوG تعا¬ ) ! ÿρß‰ç7 ÷è s? āωÎ) ©! çνô‰ç6 � :، وختمت به× � 4... #$ ôã $$ sù ö≅ā2 uθ s?uρ 

Ïµø‹ n= tã 4 $tΒ uρ y7•/ u‘ @≅Ï�≈tó Î/ $£ϑ tã tβθè= yϑ ÷è s? �Ñ×Õ.)Õ(  

 :مناسبات اآليات: ثا¹ًا

�-  � $tΒ uρ ÏΒ 7π−/ !# yŠ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# āωÎ) ’ n?tã «! $# $ yγè% ø— Í‘ ÞΟn= ÷ètƒ uρ $yδ §�s) tF ó¡ ãΒ $ yγtã yŠ öθtF ó¡ãΒ uρ 4 @≅ä. ’ Îû 

5=≈tGÅ2 &Î7 •Β هود�:Ø.  

يعلنون؛ أردفه بما  يìون وما اعلم أنه تعا¬ )ا ذكر U اآلية السابقة أنه يعلم ما
  )Ò(. يدل - كونه mلًما zميع ا)علومات

                                                             

)Ñ(  أ´ار ترتيب سور القرآن)��.(  
  ) .×�(مراصد ا)طالع  )×(
)Õ(  Ùوضو(فس� اhا)Õ/ÒÒÎ.(  
)Ò(  ن�(فس� اhا)Ñ×/×Ï(G فس� الكب� واللفظhا ،)ÑÎ/ÕÑ	.(  
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!-   yϑ sù r&� tβ% x. 4’n? tã 7π oΨÉi� t/  ÏiΒ  Ïµ În/ §‘ çνθè= ÷Gtƒ uρ Ó‰Ïδ$ x© çµ ÷Ψ ÏiΒ  ÏΒ uρ Ï& Î# ö7 s% Ü=≈tF Ï. #y›θãΒ $ YΒ$ tΒÎ) 

ºπ yϑ ôm u‘uρ 4 y7Í× ‾≈s9 'ρ é& tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ  ÏµÎ/ 4 ...� هود:ÑÎ.  

بعد أن ذكر اهللا تعا¬ من Qن يريد اÓنيا وزينتها وال يهتم باآلخرة وأعما{ا؛ 
  )Ñ(.أعقبه بذكر من يريد اآلخرة ويعمل {ا ومعه شاهد يدل - صدقه وهو القرآن

"-  ¨β Î)� tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u (#θè= ÏΗ xå uρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# (#þθçF t6 ÷z r&uρ 4’ n<Î) öΝ Íκ Íh5u‘ y7Í× ‾≈s9 'ρé& Ü=≈ptõ¾r& Ïπ ¨Ψ yf ø9 $# ( 
öΝ èδ $pκ�Ïù tβρà$Î#≈yz � هود:×Õ. 

)ا ذكر اهللا سابًقا حال األشقياء، ذكر هنا أوصاف السعداء وما {م عند اهللا من 
  )×(. ا¹واب

#-  ã≅ sWtΒ� È ÷s)ƒÌ�x�ø9$# 4‘yϑôãF{$% Ÿ2 ÉdΟ |¹F{ $#uρ Î��ÅÁt7 ø9$# uρ ÆìŠÏϑ ¡¡9$# uρ 4 ö≅ yδ Èβ$tƒÈθtFó¡ o„ ¸ξsWtΒ 4 Ÿξ sùr& 

tβρã�©. x‹ s? � هود:×Ò.  

االختالف ب%þ حال ا)Ãr% وحال اùين آمنوا وعملوا  �بعد أن ب%þ اهللا 
  )Õ(. الصاات؛ أعقبه ب�ب مثال يب%Ë حال الفريق%

%-  ÉΟÏ% r& uρ� nο 4θ n= ¢Á9 $# Ç’ nût�sÛ Í‘$ pκ ¨]9 $# $ Z� s9 ã—uρ z ÏiΒ È≅øŠ©9 $# 4 ¨β Î) ÏM≈uΖ|¡ ptø: $# t÷ Ïδ õ‹ãƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ¡¡9 $# 4 y7Ï9≡sŒ 

3“ t�ø. ÏŒ šÌ�Ï.≡ ©%# Ï9 � هود:ÑÑÒ.  

اعلم أنه تعا¬ )ا أمره باالستقامة، أردفه باألمر بالصالة؛ Èدل - أن أعظم  
  )Ò(. العبادات بعد اإليمان باهللا هو الصالة

                                                             

)Ñ(  ن�(فس� اhا)Ñ×/ÒÏ.(  
  ).ÕÎÔ(، تيس� الكريم الر�ن واللفظ G)Ñ×/ÕÔ(، اhحرير واhنوير)Ò/×ÎÕ( تفس� القرآن العظيم )×(
)Õ(  نويرhحرير واhا)Ñ×/ÒÏ) (فÅبت.(  
)Ò(  فس� الكب�hا)Ñ	/ÒÏÎ.(  
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&-  Ÿω öθn=sù� tβ% x. zÏΒ Èβρã� à) ø9$# ÏΒ ôΜä3 Î=ö6 s% (#θä9'ρé& 7π ¨ŠÉ)t/ šχ öθpκ÷]tƒ Çtã ÏŠ$ |¡ x�ø9 $# ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# āω Î) 

WξŠÎ=s% ô £ϑÏiΒ $ uΖøŠ pgΥ r& óΟ ßγ ÷ΨÏΒ 3 yìt7̈?$#uρ šÏ% ©! $# (#θßϑn=sß !$tΒ (#θèùÌ� ø?é& Ïµ‹Ïù (#θçΡ% x. uρ šÏΒÌ� øg èΧ � هود:ÑÑØ.  

بعد أن ب%þ اهللا تعا¬ ما حلþ باألمم السابقة ا)كذبة لرسلها من عذاب االستئصال 
  : U اÓنيا، واستحقاق اeار U اآلخرة، ذكر هنا سبب العذاب وهو أمران

Ñ (  األرض U ن فيهم قوم ينهون عن الفسادQ أنه ما.  
  )Ñ(. أن الظا)% اتبعوا طلب الشهوات والثات  ) ×

'-  öθ s9 uρ� u!$ x© y7•/ u‘ Ÿ≅yè pgm: }̈ $ ¨Ζ9 $# Zπ ¨Β é& Zοy‰Ïn≡ uρ ( Ÿωuρ tβθ ä9# t“tƒ š Ï�Î= tG øƒèΧ � هود:ÑÑ	.  

سابًقا هالك األمم، وأنهم لو Qنوا مصلح% )ا أهلكوا، أعقبه بأنه  �)ا ذكر اهللا 
  )×(. قادر أن »علهم أمة واحدة متفقة - اق

(-  � yξä. uρ �È à) ‾Ρ y7ø‹ n= tã ô ÏΒ Ï!$ t6 /Ρr& È≅ß™ ”�9 $# $ tΒ àMÎm7 sVçΡ  Ïµ Î/ x8 yŠ# xσèù 4 x8 u!% ỳ uρ ’ Îû Íν É‹≈yδ 

‘,ys ø9$# ×π sàÏã öθtΒ uρ 3“ t�ø.ÏŒ uρ t ÏΨÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ï9 � هود:Ñ×Ï.  

  )Õ(.)ا ذكر U هذه السورة من أخبار األنبياء ما ذكر، ذكر هنا اكمة من ذكر ذلك

  
* * * * * * *   

   

                                                             

)Ñ(  ن�(فس� اhا)Ñ×/ÑÎÎ.(  
  ).بتÅف) (Î	Ñ×/Ñ(اhحرير واhنوير  )×(
)Õ(  تيس� الكريم الر�ن)ÕÔ×.(  



  ١١٩    

 

�  

  :�اتمة سورة هودمناسبة بداية سورة يوسف : أوالً 

.yξä � :ختمت سورة هود بقوG تعا¬ ) � uρ �È à) ‾Ρ y7ø‹ n= tã ôÏΒ Ï!$ t6 /Ρ r& È≅ß™”�9 $# $ tΒ àMÎm7 sVçΡ  Ïµ Î/ 

...� Ñ×Ï، Gوبدأت سورة يوسف بقو: � ß øtwΥ �È à) tΡ y7ø‹ n= tã z |¡ôm r& ÄÈ|Á s) ø9$# !$yϑ Î/ !$uΖø‹ ym ÷ρr& 

y7ø‹ s9Î) # x‹≈yδ tβ# uö�à) ø9 $#...� Õ.)Ñ(  

وقيل أن سورة يونس وهود ويوسف رتبت U ا)صحف - حسب ترتيب نزو{ا من  ) !
  )×(. السماء

  :مناسبة بداية سورة يوسف �اتمتها: ثانيًا

ß � :بدأت بقوG تعا¬ ) � øtwΥ �È à) tΡ y7ø‹ n= tã z |¡ôm r& ÄÈ |Á s) ø9 $# !$ yϑ Î/ !$ uΖø‹ ym ÷ρ r& y7ø‹ s9 Î) # x‹≈yδ 

tβ# uö�à) ø9$#  ...�Õبـ ، وختمت: ô‰s) s9� šχ% x. ’Îû öΝ Îη ÅÁ|Á s% ×οu�ö9Ïã ’Í< 'ρT[{ É=≈t6 ø9 F{ $# 3... �ÑÑÑ .)Õ(
 

  )Ò(. بدأت باديث عن الكتاب، وختمت به ) !

  
* * * * * * *   

 

                                                             

)Ñ(  أ´ار ترتيب سور القرآن)�Ø.(  
  ).�Ø(السابق  )×(
)Õ(  (مراصد ا)طالع�×.(  
)Ò(  السابق)�×. (  



  ١٢٠    

 

  

  :مناسبة بداية سورة الرعد �اتمة سورة يوسف: أوالً 

 �: )ا قال U سورة يوسف  ) � Éir( Ÿ2 uρ ô ÏiΒ 7π tƒ#u ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ šχρ”�ßϑ tƒ 

$ pκö� n= tæ öΝ èδ uρ $ pκ ÷] tã tβθàÊ Ì�÷è ãΒ � ÑÏسورة الرعد بعض هذه اآليات� U ذكر ،.)Ñ(  

  )×(.ختم سورة يوسف بالكتاب وأنه حق، وبدأ سورة الرعد بمثل ذلك ) !
  :مناسبة بداية سورة الرعد �اتمتها: ثانيًا

  )Õ(.بدأت باديث عن الكتاب، وختمت به
 :اآلياتمناسبات : ثا¹ًا

�-  ª! $#� “ Ï%©!$# yìsù u‘ ÏN≡uθ≈uΚ ¡¡9 $# Î� ö� tóÎ/ 7‰ uΗ xå $ pκ tΞ÷ρ t�s? ( §ΝèO 3“ uθtG ó™$# ’ n?tã Ä ö̧�yèø9 $# ( t�¤‚ y™ uρ 

}§ ôϑ¤±9$# t�yϑ s) ø9 $# uρ ( @≅ä. “ Ì�øg s† 9≅y_ L{ ‘ wΚ |¡ •Β 4 ã�În/ y‰ãƒ t�øΒ F{ $# ã≅Å_Á x� ãƒ ÏM≈tƒ Fψ $# Ν ä3‾= yès9 Ï!$ s) Î= Î/ 

öΝ ä3În/ u‘ tβθãΖÏ%θè? � الرعد:×.  

U اآلية السابقة أن أك« اeاس ال يؤمنون، ذكر هنا اÈÓل اùي  �)ا ذكر اهللا 
  )Ò(. يوجب اhصديق با�الق

!-  uθèδ uρ� “ Ï% ©!$# £‰tΒ uÚö‘F{ $# Ÿ≅yè y_ uρ $ pκ� Ïù zÅ›≡ uρu‘ # \�≈pκ ÷Ξr&uρ ( ÏΒ uρ Èe≅ä. ÏN≡t�yϑ ¨V9 $# Ÿ≅yè y_ $ pκ� Ïù 

È÷ ỳ ÷ρy— È ÷ uΖøO$# ( Å´ øóãƒ Ÿ≅øŠ ©9$# u‘$pκ ¨]9 $# 4 ¨β Î) ’Îû y7Ï9≡ sŒ ;M≈tƒ Uψ 5Θöθs) Ïj9 tβρã�©3x� tGtƒ � الرعد:Õ.  

                                                             

)Ñ(  أ´ار ترتيب سور القرآن)�Î.(  
  ).�Î(السابق  )×(
)Õ(  (مراصد ا)طالع�×. (  
)Ò(  فتح القدير)Õ/ÎÎ.(  



  ١٢١    

 

اعلم أنه تعا¬ )ا قرر اÓالئل السماوية - قدرته؛ أردفها بتقرير اÓالئل 
  )Ñ(. األرضية

" -  β Î)uρ� ó=yf ÷è s? Ò=yf yè sù öΝ çλé; öθs% #sŒÏr& $̈Ζä. $¹/≡t�è? $ ‾Ρ Ïr& ’ Å∀ s9 9,ù=yz >‰ƒÏ‰ ỳ 3 y7Í× ‾≈ s9 'ρé& šÏ%©! $# 

(#ρã�x� x. öΝ ÍκÍh5 t� Î/ ( y7Í× ‾≈ s9 'ρé& uρ ã≅≈ n=øñF{ $# þ’ Îû óΟ ÎγÏ%$uΖôãr& ( y7Í× ‾≈ s9 'ρé& uρ Ü=≈ pt õ¾r& Í‘$̈Ζ9$# ( öΝ èδ $pκ�Ïù tβρà$Î#≈ yz � 

  .�:الرعد
اعلم أنه تعا¬ )ا ذكر اÓالئل القاهرة - ما #تاج إÈه U معرفة ا)بدأ؛ ذكر بعده 

  )×(. مسألة ا)عاد

#-  tΑt“Ρr&� š∅ ÏΒ Ï!$yϑ ¡¡9 $# [!$ tΒ ôMs9$ |¡ sù 8π tƒ ÏŠ ÷ρ r& $yδÍ‘y‰s) Î/ Ÿ≅yϑ tG ôm $$ sù ã≅ø‹ ¡¡9 $# # Y‰t/ y— $ \ŠÎ/#§‘ 4 
$ £ϑÏΒ uρ tβρß‰Ï%θãƒ Ïµ ø‹ n= tã ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# u!$ tó ÏG ö/ $# >π u‹ ù= Ïm ÷ρ r& 8ì≈tF tΒ Ó‰t/ y— … ã&é# ÷W ÏiΒ ...� الرعد:ÑÎ.  

باألعö وا�ص�  ا)ؤمن والòفر واإليمان والكفر اعلم أنه تعا¬ )ا شبه
  )Õ(. والظلمات واeور؛ øب هنا لإليمان والكفر مثًال آخر

%-  tÏ% ©#Ï9� (#θç/$ yf tGó™$# ãΝ ÍκÍh5 t�Ï9 4 o_ó¡ ßs ø9$# 4 šÏ%©!$# uρ öΝ s9 (#θ ç7ŠÉf tF ó¡ o„ … çµ s9 öθs9 āχ r& Ν ßγ s9 $ ¨Β 

’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# $ YèŠÏΗ sd … ã& s#÷W ÏΒ uρ … çµ yè tΒ (# ÷ρy‰tF øù ]ω ÿ Ïµ Î/ 4 y7Í× ‾≈s9 'ρé& öΝ çλ m; âþθß™ É>$ |¡Ït ø: $# öΝ ßγ1 uρ ù'tΒ uρ 

æΛ ©yγ y_ ( }§ ø♥Î/ uρ ßŠ$yγ ÎR ùQ$# � الرعد:Ñ	.  

متبع للحق : )ا ب%þ تعا¬ سابًقا اق من ا�اطل، ذكر هنا أن اeاس - قسم%
  )Ò(. وذكر ثوابه، ومتبع للباطل وذكر عقابه

                                                             

)Ñ( تفس� القرآن العظيم )Ò/ÕØÔ(G فس� الكب� واللفظhا ،)ÑÔ/�.(  
  ).	/ÑÔ(اhفس� الكب�  )×(
)Õ( السابق )ÑÔ/×	.(  
)Ò(  تيس� الكريم الر�ن)ÒÑØ) (فÅبت.(  



  ١٢٢    

 

&-  ª! $#� äÝÝ¡ ö6 tƒ s− ø— Îh�9 $#  yϑ Ï9 â!$ t±o„ â‘Ï‰ø) tƒ uρ 4 (#θ ãm Ì�sù uρ Íο4θ u‹ ys ø9 $$ Î/ $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# $tΒ uρ äο4θu‹ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 

’ Îû Íο t�ÅzFψ $# āωÎ) Óì≈tF tΒ � الرعد:×Ø.  

قد يقول  ،)ا ذكر اهللا سابًقا حال الòفرين وفساد اعتقادهم U األخالق والسلوك
  )Ñ(.ع اهللا تعا¬ عليهم U الرزق، فجاء اuواب U اآليةسفلماذا يو: قائل

'-  ãΑθà) tƒ uρ� tÏ%©! $# (#ρã�x� x. Iωöθs9 tΑÌ“Ρé& Ïµ ø‹ n= tã ×π tƒ# u ÏiΒ  ÏµÎn/ §‘ 3 ö≅è% āχ Î) ©! $# ‘≅ÅÒ ãƒ  tΒ 

â!$ t± o„ ü“ Ï‰öκ u‰ uρ Ïµ ø‹ s9 Î) ô tΒ z>$tΡ r& � الرعد:×Î.  

باإلتيان بمعجزة رد اهللا عليهم بهذه اآلية؛  �اعلم أن الكفار )ا طا�وا الرسول 
  )×(. كأنه تعا¬ يقول إن اهللا أنزل عليه آيات ظاهرة، ولكن اإلضالل وا{داية من اهللا

(-  ã≅sW ¨Β� Ïπ ¨Ψ yf ø9 $# ÉL©9 $# y‰Ïã ãρ tβθ à) −Gßϑ ø9 $# ( “ Ì�øgrB  ÏΒ $ uηÏG øtrB ã�≈pκ ÷ΞF{ $# ( $ yγ è= à2 é& ÒΟÍ← !# yŠ $yγm= Ïßuρ 4 
y7ù= Ï? t<ø) ãã šÏ%©!$# (#θ s) ¨?$# ( _ q<ø) ãã ¨ρ tÍ�Ï�≈s3ø9 $# â‘$ ¨Ψ9   .�Õ:الرعد � #$

)ا ذكر سبحانه سابًقا ما يستحقه الكفار من العذاب U اÓنيا واآلخرة، ذكر هنا ما 
  )Õ(. أعده للمؤمن%

* * * * * * *   
  

   

                                                             

)Ñ(  فتح القدير)Õ/ÔØ(G ت سور القرآن واللفظmموضو ،)ÑÕ/ÕÎ.(  
  ).ÑÔ/ÕÔ(اhفس� الكب�  )×(
)Õ(  فتح القدير)Õ/ÑÏÕ.(  



  ١٢٣    

 

�  

  :مناسبة بداية سورة إبراهيم �اتمة سورة الرعد: أوالً 

ôtΒuρ� …çν: )ا قال U سورة الرعد y‰ΨÏã ãΝù= Ïæ É=≈ tGÅ3ø9 $# � ÒÕ،  هو اهللا " َمن"- أن ا)راد بـ� ،

≈=ë 4 #9!� � :فقال ،افتتح سورة إبراهيم Çديث عن الكتاب tGÅ2 çµ≈oΨ ø9t“Ρr& y7ø‹ s9 Î) ylÌ� ÷‚ çGÏ9 }̈ $̈Ζ9$# 

z ÏΒ ÏM≈ yϑè=—à9 $# ’n< Î) Í‘θ–Ψ9$# ... �Ñ.)Ñ(  
  :مناسبة بداية سورة إبراهيم �اتمتها: ثانيًا

  )×(.بدأت باديث عن الكتاب، وختمت به
  :مناسبات اآليات: ثا¹ًا

�-  óΟ s9 r&� öΝ ä3Ï? ù'tƒ (#àσ t6tΡ šÏ% ©! $# ÏΒ ôΜà6 Î=ö6 s% ÏΘ öθ s% 8yθ çΡ 7Š$tãuρ yŠθßϑrO uρ ¡ šÏ% ©! $#uρ . ÏΒ öΝÏδ Ï‰ ÷èt/ ¡ 
Ÿω öΝßγßϑn= ÷ètƒ āω Î) ª!$# 4 öΝ ßγø?u !%ỳ Νßγè= ß™ â‘ ÏM≈ uΖÉi� t7ø9$$ Î/ (#ÿρ–Št� sù óΟ ßγtƒÏ‰ ÷ƒr& þ’Îû óΟ ÎγÏδ≡ uθ øùr& (#þθ ä9$s% uρ $‾Ρ Î) $tΡ ö� x�x. 

!$yϑÎ/ Ο çFù= Å™ ö‘ é&  ÏµÎ/ $‾Ρ Î)uρ ’Å∀ s9 7e7x© $£ϑÏiΒ !$oΨ tΡθããô‰ s? Ïµø‹ s9 Î) 5=ƒÌ� ãΒ � إبراهيم:Ô. 

  )Õ(. )ا حذرهم اهللا انتقامه إن كفروا، ذكرهم أيامه U األمم ا)اضية
!-  ã≅ sẄΒ� šÏ% ©! $# (#ρã� x�x. óΟ ÎγÎn/t� Î/ ( óΟ ßγè=≈ yϑôãr& >Š$tΒt�x. ôN£‰ tFô© $# Ïµ Î/ ßw†Ìh�9$# ’Îû BΘöθ tƒ 7#Ï¹%tæ ( āω 

tβρâ‘ Ï‰ø) tƒ $£ϑÏΒ (#θ ç7|¡Ÿ2 4’n?tã & óx« 4 š� Ï9≡sŒ uθèδ ã≅≈ n=āÒ9$# ß‰‹Ïèt7ø9   .	Ñ:إبراهيم � #$

أال ينتفعون بأعما{م : )ا ذكر تعا¬ عذاب الòفرين يوم القيامة؛ قد يقول قائل
  )Ò(.اuواب U اآلية الصاة الµ فعلوها U اÓنيا؟، فجاء

                                                             

)Ñ(  أ´ار ترتيب سور القرآن)�	.(  
  ) .×�(مراصد ا)طالع  )×(
)Õ(  ررÓنظم ا)ÑÏ/Õ	Ô.(  
)Ò(  ت سور القرآنmموضو)ÑÒ/ÎØ.(  



  ١٢٤    

 

"-  � Ÿ≅Åz÷Š é& uρ šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# ;M≈̈Ζy_ “ Ì�øg rB  ÏΒ $ pκ ÉJøt rB ã�≈pκ ÷ΞF{ $# 

tÏ$Î#≈yz $ pκ� Ïù Èβ øŒ Î*Î/ óΟÎγ În/ u‘ ( öΝåκ çJ ¨ŠÏt rB $ pκ� Ïù íΝ≈n= y™ � إبراهيم:×Õ.  

)ا ذكر تعا¬ سابًقا مآل الكفار وما ساروا إÈه من ا�زي واòeل، عطف عليه 
  )Ñ(. بذكر مآل ا)ؤمن%

#-  � ≅è% y“ ÏŠ$ t7 ÏèÏj9 tÏ%©! $# (#θãΖtΒ# u (#θßϑŠÉ)ãƒ nο4θ n= ¢Á9 $# (#θà)Ï�Ζãƒ uρ $ £ϑÏΒ öΝ ßγ≈uΖø% y— u‘ #v�Å™ Zπ u‹ ÏΡŸξ tã uρ 

 ÏiΒ È≅ö6 s% β r& u’ ÎA ù'tƒ ×Π öθ tƒ āω Óì øŠt/ Ïµ‹ Ïù Ÿωuρ î≅≈n= Åz � إبراهيم:ÕÑ.  

)ا أمر الòفرين - سبيل اhهديد والوعيد باhمتع بنعيم اÓنيا؛ أمر  تعا¬اعلم أنه 
  )×(.ا)ؤمن% U هذه اآلية بÂك اhمتع باÓنيا وا)بالغة U ا)جاهدة باeفس وا)ال

%-  � ô‰s% uρ (#ρ ã�s3tΒ öΝ èδ t�ò6tΒ y‰ΖÏãuρ «! $# öΝèδ ã�ò6 tΒ β Î) uρ šχ%x. öΝ èδã�ò6 tΒ tΑρã” tIÏ9 çµ ÷Ψ ÏΒ 

ãΑ$ t6 Ågø:   .ÒØ:إبراهيم � #$

  )Õ(.)ا ذكر صفة عقابهم، أتبعها بذكر كيفية مكرهم تعا¬ أنهاعلم 

&-  � tΠ öθtƒ ãΑ£‰ t7 è? ÞÚ ö‘F{ $# u�ö�xî ÇÚö‘F{ $# ßN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$#uρ ( (#ρã—t�t/uρ ¬! Ï‰ Ïn≡ uθø9$# Í‘$£γ s) ø9$# � إبراهيم:Ò	.  

Ö“ƒ: تعا¬ )ا قال اهللاعلم أن  Í• tã� ρ èŒ 5Θ$s) ÏFΡ $# � ÒÎوقت انتقامه، فقال ؛ þ%ب :� tΠ öθ tƒ 

ãΑ£‰t7 è? ÞÚö‘F{ $# u�ö� xî ÇÚ ö‘F{ $# ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uρ � وم؛ ألنه ال أمرÈوعّظم من حال ذلك ا ،

  )Ò(.أعظم U العقول واeفوس من تغي� السموات واألرض

                                                             

)Ñ(  فتح القدير)Õ/Ñ×Ø(تفس� القرآن العظيم ،  G واللفظ)Ò/Ò××.(  
  ).�ÑÔ/Ô(اhفس� الكب�  )×(
)Õ(  السابق)ÑÔ/ÑÑÏ.(  
)Ò(  السابق)ÑÔ/ÑÑÑ.(  



  ١٢٥    

 

�  

  :اجر �اتمة سورة إبراهيممناسبة بداية سورة : أوالً 
Ñ ( ¬تعا Gختمت سورة إبراهيم بقو: #x‹≈yδ� Ôt≈n= t/ Ä¨$̈Ζ= Ïj9 (#ρ â‘ x‹Ζ ãŠ Ï9uρ  ÏµÎ/...��× وبدأت سورة ،

=y7ù 4 #9!� �: فقال ،اجر بوصف هذا ا�الغ Ï? àM≈tƒ#u É=≈tG Å6 ø9$# 5β#u ö�è% uρ &Î7•Β �Ñ.)Ñ(  

القيامة وعقابهم، ب%U þ سورة اجر أنهم حينها )ا ختم سورة إبراهيم Çال الòفرين يوم  ) ×

yϑt/•‘� –Š$: يتمنوا لو أنهم آمنوا؛ فقال uθtƒ tÏ% ©! $# (#ρã� x�Ÿ2 öθ s9 (#θ çΡ% x. t ÏϑÎ=ó¡ãΒ �× .)×(  

  :مناسبة بداية سورة اجر �اتمتها: ثانيًا

öΝ :بدأت وختمت بكيفية اhعامل مع الòفرين، قال U أو{ا ) � èδ ö‘sŒ� (#θè= à2ù'tƒ 

(#θãè −Gyϑ tGtƒ uρ ãΛ ÏιÎγ ù= ãƒ uρ ã≅tΒ F{ $# ( t∃ öθ|¡ sù tβθ çΗ s>ôè tƒ �ÕGوختمها بقو ،: � ÷íy‰ô¹ $$ sù $ yϑ Î/ ã�tΒ ÷σ è? 

óÚ Ì�ôã r& uρ Çtã t Ï.Î� ô³ ßϑ ø9 $# �ÔÒ.)Õ(
 

  )Ò(. بدأت باديث عن الكتاب، وختمت به ) !
 :مناسبات اآليات: ثا¹ًا

�-  $ ‾ΡÎ)� ß øtwΥ $ uΖø9 ¨“tΡ t�ø. Ïe%!$# $ ‾ΡÎ) uρ … çµs9 tβθÝàÏ�≈pt m: � جر  .Ô:ا

بإنزال ا)الئكة، ذكر هنا إنزال القرآن ويكفيهم ما  �)ا طالب ا)Ãr% الرسول  ) �
  )Ñ(.فيه إن Qنوا صادق%

                                                             

)Ñ(  أ´ار ترتيب سور القرآن)�Ô.(  
  ).�Ô(السابق  )×(
)Õ(  Ùوضو(فس� اhا)Ò/ÔØ.(  
)Ò(  (مراصد ا)طالع�×.(  



  ١٢٦    

 

θ#) � استئناف إلبطال جزء من äمهم ا)ستهزئ% به عندما قالوا ) ! ä9$ s% uρ $ pκš‰ r'‾≈tƒ “ Ï%©! $# 

tΑÌh“çΡ Ïµø‹ n= tã ã�ø. Ïe%!$# y7̈ΡÎ) ×βθ ãΖôf yϑ s9 � جر  )×(.Ø:ا

!-  ô‰s) s9 uρ� $ uΖù= y™ö‘r&  ÏΒ y7Î= ö6 s% ’ Îû Æìu‹ Ï© t,Î!̈ρ F{   .ÑÏ:اجر � #$

لرسوG أن هذا لم يزل دأب األمم  �، ب%þ هنا اهللا  �)ا كذب ا)Ãrون الرسول 
  )Õ(.السابقة والقرون ا)اضية

"-  $ tΒ uρ� Ν Íκ�Ï?ù'tƒ ÏiΒ @Αθß™§‘ āωÎ) (#θçΡ% x. Ïµ Î/ tβρ âÌ“öκ tJ ó¡ o„ � جر  .ÑÑ:ا

بقو{م إنك )جنون؛ ذكر اهللا هنا أن  �أن القوم )ا أساؤوا األدب مع الرسول  اعلم
  )Ò(. ذلك mدة اuهال مع Cيع األنبياء

#-  $ ‾Ρ Î) uρ� ßós uΖs9  Ä ôvéΥ àM‹ Ïϑ çΡuρ ß øtwΥ uρ tβθèOÍ‘≡ uθø9   .Õ×:اجر � #$

ذكر إنزال ا)طر وwن ûا يسبق إ¬ األذهان عند ذكر ا)طر إحياء األرض  جرى)ا 
به، ناسب أن يذكر بعده جنس اإلحياء Äه؛ )ا فيه من غرض االستدالل - الغافل% 

  )�(. عن الوحدانية

%-   � āχ Î) t É)−G ßϑ ø9 $# ’ Îû ;M≈̈Ζy_ Aβθ ãŠãã uρ � جر  .�Ò:ا

  )Ø(. حال أهل اeار، عطف عليه بذكر حال أهل اuنة تعا¬)ا ذكر 

                                                                                                                                                       

)Ñ(  تيس� الكريم الر�ن)Ò×Ô.(  
  ).ÑÒ/×Ï(اhحرير واhنوير  )×(
)Õ(  تيس� الكريم الر�ن)Ò×Ô.(  
)Ò(  فس� الكب�hا)ÑÔ/Ñ×Ò.(  
  ).ÑÒ/ÕÔ(اhحرير واhنوير  )�(
)Ø( تفس� القرآن العظيم )Ò/ÒØÑ.(  
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&-  ø⋅ Ém<tΡ� ü“ ÏŠ$ t6 Ïã þ’ ÎoΤr& $ tΡr& â‘θ à� tó ø9 $# ÞΟŠ Ïm §�9   .ÒÔ:اجر � #$

من اuنة  �سابًقا ما يوجب الرغبة والرهبة من مفعوالت اهللا  �اهللا  ذكر)ا 
  )Ñ(. واeار، ذكر هنا ما يوجب ذلك من أوصافه تعا¬

'-  Ÿω� ¨β £‰ßϑ s? y7ø‹ t⊥ ø‹ tã 4’ n<Î) $ tΒ $uΖ÷è −GtΒ ÿ Ïµ Î/ $ [_≡ uρø— r& óΟßγ ÷ΨÏiΒ Ÿωuρ ÷βt“øt rB öΝ Íκ ö� n= tã ôÙ Ï� ÷z $# uρ 

y7yn$ uΖy_ t ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9 � جر  .		:ا

سابًقا أنه قد أعطى نبيه القرآن العظيم، ذكره هنا بعدم اeظر لزينة  �)ا ذكر اهللا 
  )×(.اÓنيا واالستغناء بما آتاه اهللا من ا)ثاN والقرآن العظيم

  
* * * * * * *   

  
   

                                                             

)Ñ(  تيس� الكريم الر�ن)ÒÕÑ.(  
  ).بتÅف) (ÒÕÒ(، تيس� الكريم الر�ن )Ò/ÒÎÏ( تفس� القرآن العظيم )×(
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�  

  :مناسبة بداية سورة اeحل �اتمة سورة اجر: أوالً 
‰ô :سورة اجر بالíم عن ا)وتت ختم ) � ç6ôã$#uρ� y7−/u‘ 4®Lym y7u‹Ï?ù'tƒ ÚÉ) u‹ø9 $# � ÔÔ،  وبدأ

tA’# � :سورة اeحل به r& ã�øΒr& «! $# Ÿξ sù çνθè=Éf ÷ètGó¡n@ 4 �Ñ .)Ñ(  

%šÏ � :سورة اجر باديث عمن اüذ آ{ة من دون اهللا تختم ) ! ©! $# tβθè= yèøg s† yì tΒ «!$# 

$�γ≈ s9 Î) t�yz#u 4 t∃öθ|¡ sù šχθßϑn= ôètƒ � ÔØ يه اهللاÜحل بتeوبدأ سورة ا ،� Gعن ذلك بقو: 

…çµ oΨ≈ys ö7ß™� 4’ n?≈ yès?uρ $£ϑtã šχθä. Î� ô³ç„ � Ñ. )×(  

š�În/u‘uθ � :سورة اجر بقوG توختم ) " sù óΟ ßγ̈Ψ n=t↔ó¡oΨ s9 t ÏèuΗ ød r& � Ô× حل أنه قدeوبدأ سورة ا ،

tA’# � :أ وقت سؤا{م وهو يوم اساب r& ã� øΒr& «! $# Ÿξ sù çνθè=Éf ÷ètGó¡n@ ...�Ñ .)Õ(  

  :مناسبة بداية سورة اeحل �اتمتها: ثانيًا
  )Ò(.بدأت با�e عن االستعجال، وختمت باألمر بالص�

 :مناسبات اآليات: ثا¹ًا
�-  šY n=y{� z≈|¡Σ M} $#  ÏΒ 7π x�õÜ œΡ #sŒÎ*sù uθ èδ ÒΟ‹ÅÁyz ×Î7•Β � حلeا:Ò.  

سابًقا خلق السموات واألرض، ذكر هنا خلق ما فيهما وبدأ بأÌف  �)ا ذكر اهللا 
  )�(. ا)خلوقات وهو اإلنسان

                                                             

)Ñ(  أ´ار ترتيب سور القرآن)ØÏ.(  
  ).×Ò×(ال�هان U تناسب سور القرآن  )×(
)Õ(  Ùوضو(فس� اhا)Ò/ÑÕÒ.(  
)Ò(  (مراصد ا)طالع�Õ.(  
  ).�ÒÕ(تيس� الكريم الر�ن  )�(
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!-  ’n? tã uρ� «! $# ß‰óÁ s% È≅‹ Î6 ¡¡9 $# $yγ÷Ψ ÏΒ uρ Ö�Í← !$ y_ 4 öθs9 uρ u!$ x© öΝ à61 y‰oλ m; š Ïè uΗ ødr& � حلeا:Ô.  

)ا ذكر تعا¬ سابًقا الطريق اæ وأن اهللا قد جعل للعباد ما يقطعونه به من 
  )Ñ(. اإلبل وغ�ها، ذكر هنا الطريق ا)عنوي ا)وصل إÈه

"-  � uθèδ ü“Ï%©! $# tΑt“Ρ r& š∅ ÏΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# [!$tΒ ( / ä3©9 çµ ÷ΖÏiΒ Ò>#t�x© çµ ÷Ζ ÏΒ uρ Ö�yf x© ÏµŠÏù šχθßϑŠ Å¡ è@ � حلeا:ÑÏ.  

تعا¬ ما أنعم به عليهم من األنعام واÓواب، Ìع U ذكر نعمته عليهم U )ا ذكر 
  )×(.إنزال ا)طر ûا {م فيه بلغة ومتاع {م وألنعامهم

#-  ª! $# uρ� ÞΟn= ÷è tƒ $ tΒ šχρ”�Å¡ è@ $ tΒ uρ šχθãΖÎ= ÷è è? � حلeا:ÑÔ.  

 � عطف - Cلة yϑ sùr& ß,è= øƒs†  yϑ x. āω ß,è= øƒs† 3 Ÿξsù r& šχρ ã�ā2x‹s? � حلeا:ÑÎ، 

فبعد أن أثبت اهللا أنه منفرد بصفة ا�لق دون غ�ه؛ انتقل هنا إ¬ إثبات أنه منفرد 
  )Õ(.بعموم العلم

%-  ô‰s%� t�x6tΒ šÏ% ©!$#  ÏΒ óΟÎγ Ï=ö7 s% † tA r'sù ª! $# Οßγ uΖ≈uŠø⊥ ç/ š∅ ÏiΒ Ï‰Ïã# uθs) ø9$# §�y‚ sù ãΝ Íκö� n= tã 

ß# ø) ¡¡9$#  ÏΒ óΟÎγ Ï% öθsù ÞΟßγ9 s? r&uρ Ü># x‹yè ø9 $# ôÏΒ ß] ø‹ ym Ÿω tβρã�ãè ô± o„ � حلeا:×Ø.  

)ا ذكر mقبة إضال{م وصدهم للسائل% عن القرآن واإلسالم U اآلخرة، أتبع 
  )Ò(. باhهديد بأن يقع {م ما وقع فيه أمثا{م U اÓنيا من ا�زي والعذاب

&-  Ÿ≅Š Ï% uρ� tÏ%©#Ï9 (#öθs) ¨?$# !#sŒ$tΒ tΑt“Ρr& öΝä3š/u‘ 4 (#θ ä9$s% #Z� ö�yz 3 šÏ% ©# Ïj9 (#θ ãΖ|¡ôm r& ’Îû ÍνÉ‹≈ yδ $u‹÷Ρ ‘‰9 $# 

×π uΖ|¡ ym 4 â‘#t$ s! uρ Íο t� ÅzFψ $# ×� ö�yz 4 zΝ ÷èÏΖs9uρ â‘#yŠ tÉ) −Gßϑø9   .ÕÏ:اeحل � #$

                                                             

)Ñ( تفس� القرآن العظيم )Ò/Ò	Ï( نويرhحرير واhا ،)ÑÒ/ÑÑÑ( G تيس� الكريم الر�ن واللفظ ،)ÒÕØ.(  
  ).Ñ	Ò/Ò( تفس� القرآن العظيم )×(
)Õ(  نويرhحرير واhا)ÑÒ/Ñ×Ò.(  
)Ò( السابق )ÑÒ/ÑÕÕ.(  
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  )Ñ(. )ا ذكر اهللا سابًقا قول ا)كذب% بما أنزل اهللا، ذكر هنا ما قاG ا)تقون

'-  ô‰s) s9 uρ� $ uΖ÷W yè t/ ’ Îû Èe≅à2 7π ¨Βé& »ωθ ß™§‘ Âχ r& (#ρß‰ç6 ôã $# ©! $# (#θ ç7 Ï⊥tGô_ $# uρ |Nθäó≈©Ü9 $# ( Ν ßγ ÷Ψ Ïϑ sù 

ô ¨Β “ y‰yδ ª! $# Ν ßγ÷Ψ ÏΒ uρ ï∅ ¨Β ôM¤) ym Ïµ ø‹ n= tã ä's#≈n= āÒ9  .ÕØ:اeحل �...#$

ö≅yγ �: بيان )ضمون Cلة sù ’n? tã È≅ß™ ”�9 $# āωÎ) àt≈n= t7 ø9 $# ßÎ7 ßϑ ø9$# � حلeا:Õ� وهو ،

  )×(.اhفصيل بعد اإلCال؛ لزيادة تقرير اجة تكملة إلبطال شبهة ا)Ãr% بطريقة

(-  � t Îi t7 ãŠÏ9 ãΝ ßγ s9 “ Ï%©! $# tβθà� Î= tFøƒ s† ÏµŠ Ïù zΟn= ÷è u‹ Ï9 uρ šÏ% ©!$# (# ÿρã�x� x. öΝ åκ ¨Ξr& (#θçΡ% x. t Î/ É‹≈Ÿ2 � 

 .ÕÔ:اeحل
)ا ذكر سابًقا قسم الكفار - ن0 ا�عث ورد اهللا عليهم بن0 نفيهم، ب%þ هنا 

  )Õ(. سبحانه وتعا¬ اكمة من هذا ا�عث

)-  $ yϑ‾Ρ Î)� $ uΖä9 öθs% >ó ý Ï9 !# sŒ Î) çµ≈tΡ÷Š u‘r& β r& tΑθà) ‾Ρ … çµs9  ä. ãβθ ä3uŠ sù � حلeا:ÒÏ.  

cقبلها و µاآلية بيان للجملة ال U: � £Å3≈s9 uρ u� sYò2r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω šχθ ßϑ n= ôè tƒ � 

  )Ò(. ؛ فإن جهلهم بمدى قدرة اهللا تعا¬ هو اùي جرأهم - إنكار ا�عث	Õ:اeحل

�*-  � tÏ% ©!$# uρ (#ρã�y_$ yδ ’ Îû «! $# . ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ (#θçΗ Í> àß öΝßγ ¨ΖseÈhθ t7 ãΨ s9 ’Îû $ u‹ ÷Ρ‘‰9$# ZπuΖ|¡ ym ( ã�ô_ V{ uρ 

Íο t�Åz Fψ $# ç�t9ø. r& 4 öθs9 (#θçΡ%x. tβθßϑ n= ôè tƒ � حلeا:ÒÑ. 

أنه تعا¬ )ا ح� عن الكفار أنهم أقسموا باهللا جهد أيمانهم - إنكار  اعلم
ا�عث والقيامة، دل ذلك - أنهم تمادوا U ال( واuهل والضالل، و� مثل هذه االة 

                                                             

)Ñ(  تيس� الكريم الر�ن)ÒÕÔ.(  
  ).ÑÒ/ÑÒÔ(اhحرير واhنوير  )×(
)Õ(  السابق)ÑÒ/Ñ��( تيس� الكريم الر�ن ،)ÒÒÏ( G ت سور القرآن واللفظmموضو ،)ÑØ/Ò�.(  
)Ò(  نويرhحرير واhا)ÑÒ/Ñ��.(  
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يلزم - ال يبعد إقدامهم - إيذاء ا)سلم% وøهم، و�نزال العقوبات بهم؛ وحينئذ 
ا)ؤمن% أن يهاجروا عن تلك اÓيار وا)ساكن، فذكر تعا¬ U هذه اآلية حكم تلك 

  )Ñ(. ا{جرة

��-  tβθèù$ sƒ s†� Ν åκ®5u‘  ÏiΒ óΟÎγ Ï% öθ sù tβθè= yè ø� tƒ uρ $ tΒ tβρ ã�tΒ ÷σãƒ ) � حلeا:�Ï. 

سابًقا Ýلوقاته بك«ة الطاعة وا�ضوع G، مدحهم هنا با�وف  �)ا مدح اهللا  
  )×(.�منه 

�!-  tÏ%©# Ï9� Ÿω tβθãΖÏΒ ÷σ ãƒ Íοt�ÅzFψ $$ Î/ ã≅sW tΒ Ïöθ¡¡9 $# ( ¬! uρ ã≅sVyϑ ø9$# 4’ n?ôã F{ $# 4 uθèδ uρ â“ƒ Í“yè ø9 $# 

ÞΟ‹ Å3ys ø9   .ØÏ:اeحل � #$

 :سابًقا أمثال السوء الµ نسبها إÈه أعداءه ا)U %Ãr قوG تعا¬ �)ا ذكر اهللا 

tβθ è= yè øgs†uρ� ¬! ÏM≈oΨ t7 ø9 $# … çµ oΨ≈ ys ö7 ß™ � Ν ßγ s9 uρ $ ¨Β šχθåκ tJô±tƒ � حلeا:�Î هنا أن ا)ثل þ%ب ،

  )Õ(. �اeاقص والعيب اhام {م وليس هللا 

�"-  � öθs9 uρ ä‹ Ï{# xσ ãƒ ª! $# }̈ $ ¨Ζ9 $# / ÏSÏϑ ù=ÝàÎ/ $̈Β x8t�s? $ pκ ö�n= tæ  ÏΒ 7π −/ !# yŠ  Å3≈s9 uρ öΝ èδ ã�½jz xσãƒ #’ n<Î) 

9≅y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β ( # sŒ Î*sù u!%ỳ óΟßγ è= y_ r& Ÿω šχρã�Ï‚ ø↔tF ó¡tƒ Zπtã$y™ ( Ÿωuρ tβθ ãΒ Ï‰ø) tG ó¡ o„ � حلeا:ØÑ.  

اعلم أنه تعا¬ )ا ح� عن القوم عظيم كفرهم وقبيح قو{م؛ ب%þ هنا أنه يمهل  
  )Ò(.هؤالء الكفار وال يعاجلهم بالعقوبة إظهاًرا للفضل والر�ة

                                                             

)Ñ(  فس� الكب�hا)×Ï/×ÏÔ.(  
  ).×ÒÒ(تيس� الكريم الر�ن  )×(
)Õ( السابق.  
)Ò(  تيس� الكريم الر�ن)ÒÒÕ( فس�hا ، G الكب� واللفظ)×Ï/××Ø.(  
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�#-  �  ÏΒ uρ ÏN≡t�yϑ rO È≅‹ Ï‚ ¨Ζ9 $# É=≈uΖôã F{ $#uρ tβρä‹Ï‚ −Gs? çµ ÷ΖÏΒ #\�x6y™ $ »% ø—Í‘uρ $ �Ζ|¡ym 3 ¨β Î) ’ Îû 

y7Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ 5Θ öθs) Ïj9 tβθ è= É) ÷è tƒ � حلeا:ØÎ.  

)ا ذكر تعا¬ سابًقا الل1 وأنه جعله Ìابًا سائًغا، ثèّ بذكر مايتخذه اeاس من 
  )Ñ(. أÌبة من ثمرات اeخيل واألعناب

�%-  β Î*sù� (#öθ ©9uθ s? $ yϑ ‾Ρ Î*sù š�ø‹ n= tã àt≈n= t7 ø9 $# ß Î7 ßϑø9   .×	:اeحل � #$

y7Ï9≡x‹x. ÷ΟÏF � :)ا قال سابًقا ãƒ … çµtGyϑ ÷èÏΡ öΝ à6 ø‹ n= tæ öΝä3ª= yè s9 šχθ ßϑ Î= ó¡ è@ � حلeا:	Ñ، 

èع(ن اòفإنما عليك ا�الغ ،لتسلموا، فإن لم يسلموا ؛كذلك يتم نعمته عليكم:ف.)×(  

�&-  ¨β Î)� ©! $# ã�ãΒ ù'tƒ ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ Ç≈|¡ôm M} $#uρ Ç›!$ tGƒ Î) uρ “ÏŒ 4† n1ö�à) ø9 $# 4‘ sS÷Ζtƒ uρ Ç tã Ï!$ t± ós x� ø9 $# 

Ì�x6Ψßϑ ø9 $# uρ Äøöt7 ø9 $# uρ 4 öΝ ä3ÝàÏètƒ öΝ à6‾= yè s9 šχρã�©. x‹s? � حلeا:ÔÏ.  

أنه نزل الكتاب تبيانًا ل� \ء، ذكر هنا ما يب%Ë كمال الrيعة؛  �)ا ذكر اهللا 
  )Õ(. فب%þ أصًال من أصو{ا الك�ى

�'-  (#θ èù÷ρr& uρ� Ï‰ôγ yè Î/ «! $# # sŒ Î) óΟ›?‰yγ≈tã Ÿωuρ (#θàÒ à)Ζs? z≈yϑ ÷ƒ F{ $# y‰÷è t/ $yδÏ‰‹ Å2 öθ s? ô‰s% uρ 

ÞΟçF ù= yè y_ ©! $# öΝ à6ø‹ n= tæ ¸ξŠÏ� x. 4 ¨β Î) ©!$# ÞΟn= ÷è tƒ $ tΒ šχθè= yè ø� s? � حلeا:ÔÑ.  

سابًقا بما هو واجب U أصل الrع، أمر هنا بوفاء ما أوجبه العبد  �)ا أمر اهللا 
  )Ò(. - نفسه

                                                             

)Ñ( تفس� القرآن العظيم )Ò/ÒÔ	.(  
  ).ÑÒ/×ÒÑ(اhحرير واhنوير  )×(
)Õ( نويرhحرير واhا)ÑÒ/×�Ò( G ت سور القرآن واللفظmموضو ،)ÑØ/ÔØ.(  
)Ò(  تيس� الكريم الر�ن)ÒÒÎ.(  
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�(-  ô tΒ� Ÿ≅Ïϑ tã $ [sÎ=≈|¹  ÏiΒ @�Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4s\Ρé& uθèδ uρ Ö ÏΒ ÷σãΒ … çµ ¨Ζt� Í‹ ós ãΖn= sù Zο 4θu‹ ym Zπ t6 ÍhŠ sÛ ( 
óΟßγ ¨Ψtƒ Ì“ôf uΖs9uρ Ν èδ t�ô_ r& Ç |¡ôm r'Î/ $ tΒ (#θçΡ$ Ÿ2 tβθè= yϑ ÷ètƒ � حلeا:ÔÎ.  

ā :)ا Qن الوعد ا)تقدم بقوG تعا¬ tÌ“ôf uΖs9 uρ� tÏ% ©!$# (# ÿρ ç�y9|¹ Οèδ t�ô_ r& Ç |¡ôm r'Î/ $ tΒ 

(#θçΡ$ Ÿ2 šχθ è= yϑ ÷è tƒ � حلeا:ÔØ وا بعهد اهللا ثمنًاÂين نهوا عن أن يشùك ا�، خاًصا بأو

  )Ñ(. قليًال، عقب بتعميمه ل� من ساواهم U ا¹بات - اإلسالم والعمل الصالح

�)-  � # sŒ Î*sù |Nù& t�s% tβ#uö�à) ø9 $# õ‹ÏètG ó™$$ sù «! $$ Î/ z ÏΒ Ç≈sÜ ø‹ ¤±9 $# ÉΟŠÅ_ §�9   .	Ô:اeحل � #$

بعد أن ب%þ اهللا تعا¬ أنه »زي ا)ؤمن% بأحسن أعما{م؛ أرشدهم إ¬ العمل اùي  ) �
)×(. üلص به أعما{م من وساوس الشيطان

 

! ( Gا ذكر العمل الصالح ووعد عليه، وصل به قو( :#sŒ Î* sù� |N ù& t�s% tβ#uö� à) ø9 $# õ‹Ïè tGó™ $$sù «!$$Î/ �  ؛

)Õ(. إيذانًا بأن االستعاذة من Cلة األعمال الصاة الµ »زل اهللا عليها با¹واب
 

!*-  ô‰s) s9 uρ� ãΝn= ÷è tΡ óΟßγ ‾Ρ r& šχθ ä9θà) tƒ $ yϑ ‾Ρ Î) … çµ ßϑÏk= yèãƒ Ö�t±o0 3 Üχ$ |¡ Ïj9 “ Ï%©!$# šχρß‰ Ås ù= ãƒ 

ÏµøŠ s9 Î) @‘ Ïϑ yf ôã r& # x‹≈yδ uρ îβ$ |¡ Ï9 ?† Î1t�tã ê Î7 •Β � حلeا:ÑÏÕ.  

#: Cلةعطف -  sŒ Î)uρ� !$ oΨø9 £‰t/ Zπ tƒ# u šχ% x6̈Β 7πtƒ# u ...� حلeا:ÑÏÑ وهنا إبطال ،

إن :مدا يتل� القرآن من رجل  hلبيس آخر ûا يلبسون به - mمتهم، وذلك قو{م
  )Ò(. من أهل مكة

                                                             

)Ñ(  نويرhحرير واhا)ÑÒ/×Î×.(  
  ).×ÑÒ/×Õ(، اhفس� ا)ن� واللفظ Õ/×ÕÑ( G(فتح القدير  )×(
)Õ(  الكشاف)×/ØÕÕ.(  
)Ò(  نويرhحرير واhا)ÑÒ/×	Ø.(  



  ١٣٤    

 

!�-  ¢ΟèO� āχ Î) š�−/ u‘ šÏ%©#Ï9 (#ρ ã�y_$ yδ . ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ (#θãΖÏF èù ¢ΟèO (#ρß‰yγ≈y_ (#ÿρ ç�y9|¹uρ 

āχ Î) š�−/ u‘ . ÏΒ $ yδÏ‰÷è t/ Ö‘θà� tó s9 ÒΟ‹ Ïm   .ÑÑÏ:اeحل � ‘§

  )Ñ(.بعدما ذكر سابًقا التشديد والوعيد للمرتدين، فتح اهللا تعا¬ {م بابًا للتوبة

!!-  z>u� ŸÑ uρ� ª! $# Wξ sW tΒ Zπ tƒ ö�s% ôMtΡ$ Ÿ2 Zπ oΨ ÏΒ#u Zπ ¨ΖÍ≥ yϑ ôÜ •Β $ yγ‹ Ï?ù'tƒ $ yγ è%ø— Í‘ #Y‰xî u‘  ÏiΒ Èe≅ä. 

5β% s3tΒ ôN t�x� x6sù ÉΟãè ÷Ρ r'Î/ «! $# $yγ s%≡sŒ r'sù ª! $# }̈ $ t6 Ï9 Æíθ àf ø9 $# Å∃ öθy‚ ø9 $# uρ $ yϑ Î/ (#θçΡ$ Ÿ2 

šχθãè uΖóÁ tƒ � حلeا:ÑÑ×.  

بعد أن هدد اهللا الكفار بالوعيد الشديد U اآلخرة؛ هددهم أيًضا بآفات اÓنيا من 
  )×(. جوع وخوف

!"-  $ yϑ ‾ΡÎ)� tΠ §�ym ãΝ à6 ø‹ n= tæ sπ tGøŠ yϑ ø9 $# tΠ ¤$!$# uρ zΝ ós s9 uρ Ì�ƒ Í”∴Ï‚ ø9 $# !$ tΒ uρ ¨≅Ïδ é& Î�ö� tó Ï9 «! $#  Ïµ Î/ ( Ç yϑ sù 

§�äÜ ôÊ$# u� ö� xî 8ø$ t/ Ÿωuρ 7Š$ tã �χ Î*sù ©! $# Ö‘θ à� xî ÒΟ‹ Ïm   .�ÑÑ:اeحل � ‘§

ذكر اهللا سابًقا األمر بشكر اeعم، ومن الشكر أن يقف اإلنسان عند حدود ما 
G اهللا þأحل .)Õ(  

!#-  Ÿωuρ� (#θä9θ à) s? $yϑ Ï9 ß#ÅÁ s? ãΝ à6çG oΨ Å¡ø9 r& z>É‹s3ø9 $# # x‹≈yδ ×≅≈n= ym # x‹≈yδuρ ×Π# t�ym (#ρç�tIø� tG Ïj9 

’ n? tã «! $# z>É‹ s3ø9$# 4 ¨β Î) tÏ%©!$# tβρ ç�tIø� tƒ ’ n? tã «! $# z>É‹s3ø9 $# Ÿω tβθßs Î= ø� ãƒ � حلeا:ÑÑØ.  

                                                             

)Ñ(  ت سور القرآنmموضو)ÑØ/ÑÑÑ.(  
  ).ÑÒ/×�Ñ(اhفس� ا)ن�  )×(
)Õ(  ت سور القرآنmموضو)ÑØ/ÑÑÒ.(  



  ١٣٥    

 

اعلم أنه تعا¬ )ا حÅ ا)حرمات U اآلية ا)ذكورة سابًقا؛ بالغ هنا U تأكيد ذلك 
اÅ، وب%þ زيف طريقة الكفار U الزيادة - هذه األشياء ا)ذكورة تارة و� اeقصان 

  )Ñ(. عنها تارة أخرى

!%-  ’ n?tã uρ� tÏ% ©!$# (#ρßŠ$yδ $ uΖøΒ §�ym $tΒ $ oΨóÁ |Á s% y7ø‹ n= tã  ÏΒ ã≅ö6 s% ( $ tΒ uρ öΝ ßγ≈oΨôϑ n= sß  Å3≈ s9 uρ 

(# þθçΡ% x. öΝ åκ|¦ à�Ρr& tβθ ßϑ Î= ôàtƒ � حلeا:ÑÑ	.  

)ا ذكر سابًقا أن اhحليل واhحريم من غ� دÈل ÙÌ افÂاء - اهللا تعا¬؛ ذكر  ) �
  )×(. هنا مثاًال واقعيًا )ا يÂتب - عدم االنقياد والتسليم

  )Õ(. حرمه - ا)سلم%، ذكر بعده هنا ما حرمه - اÈهود ما �)ا ذكر اهللا  ) !
  

* * * * * * *   
  

   

                                                             

)Ñ(  فس� الكب�hا)×Ï/×	Ñ.(  
  ).ÑØ/ÑÑØ(موضوmت سور القرآن  )×(
)Õ( تفس� القرآن العظيم )Ò/�×Ò) (فÅبت.(  



  ١٣٦    

 

�  

  :مناسبة بداية سورة اإل´اء �اتمة سورة اeحل: أوال 
من  �؛ وÃأنه تمهيد )ا سيالقيه �ختمت سورة اeحل باألمر بالص� للرسول  ) �

́اء وما سيالقيه من كفار قريش بعد رجوعه  .مشقة U رحلة اإل
 �ختمت سورة اeحل بمعية اهللا للمتق% وا)حسن% وc ا)عية الQ µنت للرسول  ) !

بعد وفاة خد»ة ر� اهللا عنها  �U رحلة اإل´اء الµ جعلها اهللا مواساة للرسول 
)Ñ(. ووفاة عمه أبو طالب

 

ختمت سورة اeحل ببيان تفضيل إبراهيم عليه الصالة والسالم، وبدأت سورة  ) "
  )×(.  �اإل´اء ببيان مÜلة نبينا :مد 

  :مناسبة بداية سورة اإل´اء �اتمتها: ثانيًا
بدأت بالتسبيح وختمت باhحميد وهما متتابعان ح� U اùكر نقول سبحان اهللا 

  )Õ( .وÇمده
 :اآلياتمناسبات : ثا¹ًا

�-  � äíô‰ tƒ uρ ß≈|¡Ρ M} $# Îh� ¤³9 $$ Î/ … çνu!% tæ ßŠ Î� ö� sƒø: $$ Î/ ( tβ% x. uρ ß≈|¡ΡM} $# Zωθ àf tã � اإل´اء:ÑÑ.  

اعلم أن وجه اeظم هو أن اإلنسان بعد أن أنزل اهللا عليه القرآن وخصه بهذه 
والكرامة الòملة، قد يعدل عن اhمسك بrائعه والرجوع إ¬ بياناته،  العظيمةاeعمة 

äí �: فقال ؛ويقدم - ما ال فائدة فيه ô‰tƒ uρ ß≈|¡Ρ M} $# Îh� ¤³9 $$ Î/ … çν u!%tæ ßŠ Î� ö� sƒø: $$ Î/ �.)Ò(  
                                                             

)Ñ(  Ùوضو(فس� اhا)Ò/ÑÕ�) (فÅبت.(  
  ).ÒÕ×(ال�هان U تناسب سور القرآن  )×(
)Õ(  (مراصد ا)طالع�Ò.(  
)Ò(  فس� الكب�hا)×Ï/ÕÏÒ.(  



  ١٣٧    

 

!-   ¨Β� tβ% x. ß‰ƒ Ì�ãƒ s's#Å_$yè ø9 $# $uΖù= ¤f tã … çµ s9 $ yγŠÏù $ tΒ â!$ t± nΣ  yϑ Ï9 ß‰ƒ Ì�œΡ ¢ΟèO $ oΨ ù= yè y_ … çµ s9 tΛ© yγ y_ 

$ yγ8 n= óÁ tƒ $ YΒθ ãΒ õ‹tΒ # Y‘θ ãm ô‰̈Β � اإل´اء:Ñ	.  

قسم يريد اÓنيا : بعد أن ب%þ اهللا ارتباط [ إنسان بعمله؛ قسم العباد إ¬ قسم%
  )Ñ(. ويعمل {ا، وقسم يريد اآلخرة

"-  4 |Ós% uρ� y7•/ u‘ āωr& (#ÿρ ß‰ç7 ÷ès? HωÎ) çν$−ƒ Î) Èøt$Î!≡uθ ø9 $$ Î/ uρ $�Ζ≈|¡ôm Î) 4  ...� اإل´اء:×Õ.  

  )×(.سابًقا عن الrك، أمر هنا باhوحيد �)ا ن� اهللا 

#-  ö/ä3š/ §‘� ÞΟn= ÷æ r& $ yϑÎ/ ’Îû ö/ä3Å™θà� çΡ 4 β Î) (#θçΡθä3s? tÅs Î=≈|¹ … çµ ‾Ρ Î*sù tβ% Ÿ2 š Î/≡̈ρ F|Ï9 

# Y‘θà� xî � اإل´اء:×�.  

، وعد هنا من أضمر بر واÓيه U نفسه الواÓينسابًقا - برË  �)ا حث اهللا 
د من أضمر عقوقهما þوتوع .)Õ(  

%-  ÏN# uuρ� #sŒ 4’ n1ö�à) ø9$# … çµ ¤) ym t Å3ó¡ Ïϑø9 $# uρ tø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9 $# Ÿωuρ ö‘Éj‹t7 è? # ��ƒ É‹ö7 s? � اإل´اء:×Ø. 

  )Ò(. ب� الواÓين، أمر باإلحسان إ¬ األقارب mمة �بعد أن أمر اهللا 

&-  $ ¨Β Î)uρ� £ |Ê Ì�÷è è? ãΝ åκ÷] tã u!$ tó ÏG ö/ $# 7π uΗ ÷q u‘ ÏiΒ y7Îi/ ¢‘ $yδθã_ ö�s? ≅à) sù öΝ çλ °; Zωöθ s% # Y‘θ Ý¡ øŠ̈Β � 

  .	×:اإل´اء

                                                             

)Ñ(  ن�(فس� اhا)Ñ�/Ò×.(  
  ).Ò�Ø(تيس� الكريم الر�ن  )×(
)Õ(  نويرhحرير واhا)Ñ�/ÎÒ( G ت سور القرآن واللفظmموضو ،)	/Ò	.(  
)Ò(  تفس� القرآن العظيم)�/ØÕ( نويرhحرير واhا ،)Ñ�/ÎØ( فتح القدير ،)Õ/×ØÕ( ت سورmموضو ،

 G القرآن واللفظ)	/ÒÔ.(  



  ١٣٨    

 

Gعطف - قو: � ÏN#uuρ # sŒ 4’n1ö�à) ø9 $# … çµ¤) ym t Å3ó¡ Ïϑ ø9 $# uρ t ø⌠$# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9 $# Ÿωuρ ö‘Éj‹t7 è? 

# ��ƒ É‹ö7 s? � اإل´اء:×Ø  eأحد  �؛ ألنه من تمامه، فإنه ُروي أن ا Gن إذا سأQ ولم  ماًال

، فنبهه اهللا إ¬ أدب أكمل من اùي تعهده )Ñ(يكن عنده ما يعطيه، يعرض عنه حياء 
  )×(. من قبل، و#صل من ذلك تعليم لسائر األمة

'-  Ÿωuρ� ö≅yè øg rB x8 y‰tƒ »' s!θè= øó tΒ 4’ n<Î) y7É) ãΖãã Ÿωuρ $ yγôÜ Ý¡ ö6s? ¨≅ä. ÅÝ ó¡t6 ø9 $# y‰ ãèø) tF sù $YΒθè= tΒ 

# �‘θÝ¡ øt¤Χ � اإل´اء:×Ô.  

)ا ذكر سبحانه سابًقا ا�e عن اhبذير ثم ذكر أدب من آداب منع اeفقة، ب%þ هنا  -�
  )Õ(. آداب اإلنفاق

Ÿωuρ ö‘Éj‹t7 � عوًدا إ¬ بيان اhبذير والشح، فاuملة عطف - Cلة -! è? # ��ƒ É‹ö7 s? � ×Ø.)Ò(
 

(-  ¨βÎ)� y7−/ u‘ äÝÝ¡ö6 tƒ s−ø— Îh�9$# yϑ Ï9 â!$ t±o„ â‘ Ï‰ø)tƒ uρ 4 … çµ‾Ρ Î) tβ% x. ÍνÏŠ$ t6 Ïè Î/ #M�� Î7 yz #Z��ÅÁ t/ � اإل´اء:ÕÏ. 

هذه اآلية تعليل )ا تقدم من األمر بإيتاء ذي القر2 وا)ساك% وا�e عن اhبذير 
بمبٍق مال  الشحوعن اإلمساك، فعليهم أن يمتثلوا ما أمرهم اهللا من ذلك، فليس 

  )�(. الشحيح، وال اhبذير بمغن من يبذر فيهم ا)ال؛ فإن اهللا قدر ل� نفس رزقها

)-  ‘≅ä.� y7Ï9≡sŒ tβ% x. … çµ ã∞ ÍhŠy™ y‰ΖÏã y7În/ u‘ $ \δρ ã�õ3tΒ � اإل´اء:Õ	.  

                                                             

)Ñ( ريج أحاديث الكشاف حü U أخرجه الزيل�)ÎÏÔ (وذكر أنه غريب .  
  ).×	/�Ñ(اhحرير واhنوير  )×(
)Õ(  فتح القدير)Õ/×ØÒ.(  
)Ò(  نويرhحرير واhا)Ñ�/	Ò.(  
  ).Ø	Ñ�/(السابق  )�(



  ١٣٩    

 

4 :ابتداًء من قوG تعا¬ ا)تقدمةتذييل للجمل  |Ós% uρ� y7•/ u‘ āωr& (# ÿρß‰ç7 ÷è s? HωÎ) çν$−ƒ Î) 

Èøt$Î!≡ uθø9 $$ Î/ uρ $ �Ζ≈|¡ ôm Î) 4 ...� اإل´اء:×Õ ؛ باعتبار ما اشتملت عليه اآليات السابقة من

cواeاألوامر وا.)Ñ(  

�*-  � y7š/ u‘uρ ÞΟn= ôãr&  yϑ Î/ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ 3 ô‰s) s9 uρ $ uΖù= āÒ sù uÙ ÷è t/ z↵ ÍhŠÎ; ¨Ψ9 $# 4’ n?tã 

<Ù ÷è t/ ( $ oΨ÷� s?# uuρ yŠ… ãρ# yŠ #Y‘θç/ y— � اإل´اء:��. 

أنه أعلم باeاس من أنفسهم، أخ� هنا بما هو أعم من ذلك؛  سابًقا �)ا ذكر اهللا 
  )×(. إعالًما بأن علمه ليس مقصوًرا عليهم، بل هو :يط بالسموات واألرض

��-  βÎ) uρ�  ÏiΒ >π tƒ ö�s% āωÎ) ß øtwΥ $yδθ à6Î= ôγ ãΒ Ÿ≅ö6 s% ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠ É) ø9 $# ÷ρr& $ yδθ ç/ Éj‹yè ãΒ $\/# x‹ tã #Y‰ƒ Ï‰x© 

4 tβ% x. y7Ï9≡sŒ ’ Îû É=≈tGÅ3ø9 $# #Y‘θäÜ ó¡ tΒ � اإل´اء:�	.  

β¨ � :)ا عّرض باhهديد للمU %Ãr قوG تعا¬ Î) z>#x‹ tã y7În/u‘ tβ% x. # Y‘ρä‹ øt xΧ � 

è%� (#θ≅ :، وÀداهم بقو�ÎG:اإل´اء ãã÷Š $# tÏ% ©!$# Ο çFôϑ tãy—...� اإل´اء:�Ø يحÅجاء ب ،

مسمع منهم بأن [ قرية مثل قريتهم U الrك سيأتيها عذاب اhهديد - 
  )Õ(.االستئصال

�!-  ô‰s) s9 uρ� $ oΨ øΒ §�x. û Í_t/ tΠ yŠ# u öΝ ßγ≈oΨù= uΗ xq uρ ’Îû Îh� y9ø9 $# Ì�ós t7 ø9 $# uρ Ν ßγ≈oΨ ø% y— u‘uρ š∅ ÏiΒ ÏM≈t7 ÍhŠ©Ü9 $# 

óΟßγ≈uΖù= āÒ sù uρ 4’ n?tã 9�� ÏVŸ2 ô£ϑ ÏiΒ $ oΨ ø) n= yz WξŠÅÒ ø� s? � اإل´اء:ÎÏ.  

                                                             

)Ñ(  السابق)Ñ�/ÑÏÒ.(  
  ).بتÅف) (ÑÑ/ÒÒÕ(نظم اÓرر  )×(
)Õ(  نويرhحرير واhا)Ñ�/ÑÒÑ.(  



  ١٤٠    

 

سابًقا ما يìّ {م من ال�، وما سّهل من شدائد ا�حر U معرض  سبحانه)ا ذكر 
  )Ñ(.اhهديد، أتبعه أنه فعل ذلك تكريًما {م - سائر Ýلوقاته

�"-  � tΠ öθtƒ (#θãã ô‰tΡ ¨≅à2 ¤¨$ tΡé& ÷Λ ÏιÏϑ≈tΒ Î*Î/ ( ô yϑ sù u’ ÎAρé& … çµ t7≈tF Å2  Ïµ ÏΨŠ Ïϑ u‹ Î/ š�Í× ‾≈s9 'ρé'sù 

tβρ ât�ø) tƒ óΟßγ t7≈tG Å2 Ÿωuρ tβθßϑ n= ôàãƒ Wξ‹ ÏF sù � اإل´اء:ÎÑ. 

يÂتب - اhكريم اùي هو بمÜلة اh¶يف مسؤوÈة اإلنسان عن أعماG وما فيها  ) �
  )×(.من حساب وثواب وعقاب؛ {ذا قال تعا¬ هذا بعد آية تكريم اإلنسان مباÌة

! (  U نيا؛ ذكر هنا أحوال درجاتهÓا U اعلم أنه تعا¬ )ا ذكر أنواع كرامات اإلنسان
  )Õ(. اآلخرة

�#-  � È⌡s9 uρ $oΨ ø⁄Ï© ¨ t yδ õ‹uΖs9 ü“ Ï%©! $$ Î/ !$ uΖøŠym ÷ρr& y7ø‹ s9 Î) §ΝèO Ÿω ß‰ÅgrB y7s9  Ïµ Î/ $uΖøŠn= tã ¸ξ‹ Å2 uρ � 

  .Ø	:اإل´اء
أنه ما آتاهم من العلم إال قليال؛ ب%U þ هذه اعلم أنه تعا¬ )ا ب%U þ اآلية السابقة 

  )Ò(. لقدر عليه ،اآلية أنه لو شاء أن يأخذ منهم ذلك القليل أيًضا

�%-   tΒ uρ� Ï‰öκ u‰ ª! $# uθ ßγ sù Ï‰tG ôγ ßϑ ø9$# (  tΒ uρ ö≅Î= ôÒ ãƒ n= sù y‰ÅgrB öΝ çλ m; u!$ uŠ Ï9 ÷ρr&  ÏΒ  Ïµ ÏΡρ ßŠ ( 
öΝ èδ ç� à³ øtwΥ uρ tΠ öθtƒ Ïπyϑ≈uŠ É) ø9 $# 4’n? tã öΝ ÎγÏδθ ã_ ãρ $\Š ôϑ ãã $ Vϑõ3ç/ uρ $tϑ ß¹uρ ( öΝ ßγ1 uρù'̈Β æΛ © yγy_ ( $yϑ ‾= à2 

ôMt7 yz óΟßγ≈tΡ ÷Š Î— # Z�� Ïè y™ � اإل´اء:ÔÎ.  

                                                             

)Ñ(  ررÓنظم ا)ÑÑ/ÒÎ�.(  
  ).بتÅف) (Ï	/	(موضوmت سور القرآن  )×(
)Õ( فhس� الكب� ا)×Ñ/ÕÎ�.(  
)Ò(  نويرhحرير واhا)Ñ�/×ÏÏ( G فس� الكب� واللفظhا ،)×Ñ/ÒÏ�.(  



  ١٤١    

 

∀ö≅è% 4’s � :بعدما قال سابًقا �U التسلية للن   ارتقاء Ÿ2 «!$$Î/ # J‰‹ Íκ y−  Í_øŠ t/ 

öΝ à6 uΖ÷�t/ uρ 4 … çµ ‾Ρ Î) tβ% x.  Íν ÏŠ$ t7 Ïè Î/ # M�� Î7 yz # Z�� ÅÁ t/ � اإل´اء:ÔØال #زنك عدم اهتدائهم؛ : ، أي

  )Ñ(.فإن اهللا حرمهم االهتداء )ا أخذوا بالعناد قبل اhدبر U حقيقة الرسالة

�&-  � È≅è% uρ ß‰ôϑ ptø: $# ¬! “ Ï%©!$# óΟs9 õ‹Ï‚ −Gtƒ # V$s! uρ óΟs9 uρ ä3tƒ … ã& ©! Ô7ƒ Î� Ÿ° ’ Îû Å7ù= ßϑ ø9 $# óΟs9 uρ ä3tƒ 

… ã& ©! @’Í< uρ z ÏiΒ ÉeΑ—%!$# ( çν ÷�Éi9x.uρ # M��Î7 õ3s? � اإل´اء:ÑÑÑ.  

  )×( .تعا¬ eفسه األسماء اسè سابًقا، نزه نفسه هنا عن اeقائص أثبت)ا 

  

* * * * * * *   

                                                             

)Ñ(  نويرhحرير واhا)Ñ�/×ÑÒ.(  
  ).ÑÑÑ/�( تفس� القرآن العظيم )×(



  ١٤٢    

 

�  

  :مناسبة بداية سورة الكهف �اتمة اإل´اء: أوالً 

  )Ñ(. سورة اإل´اء والسور األربع الµ تليها مرتبة U ا)صحف بنفس ترتيب نزو{ا من السماء ) �

́اء بامد، وبدأت به سورة الكهف ) !   )×(.ختمت سورة اإل

" ( Óهللا و (وسورة الكهف توعدت من اد ،Óنفت سورة اإل´اء أن يكون هللا و.)Õ(  
سورة اإل´اء تكلمت عن رحلة عجيبة، وسورة الكهف تكلمت عن ثالث  ) #

  )Ò(. أصحاب الكهف، مو! وا��، وذي القرن%: رحالت عجيبة
: عن ثالثة أشياء �ن اÈهود طلبوا من ا)Ãr% أن يسألوا الرسول أومن مناسبتها  ) %

األول  ، وقد ذكر جواب)�(الروح، وعن قصة أصحاب الكهف، وعن قصة ذي القرن% 
  )Ø(.ن U سورة الكهف، فناسب اتصا{م ببعضيU سورة اإل´اء، واآلخر

  :مناسبة بداية سورة الكهف �اتمتها: ثانيًا

;U :� t�Ïe±u بدايتها جاءت البشارة للمؤمن% باألجر اسن ) � ãƒuρ tÏΖÏΒ÷σßϑø9 $# zƒÏ% ©! $# šχθ è=yϑ÷ètƒ 

ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$# ¨β r& öΝßγs9 #�� ô_ r& $YΖ|¡ym ...� ×ل ذكر هذا األجر þو� خاتمتها فص ،.)Î(  
                                                             

)Ñ(  أ´ار ترتيب سور القرآن)Ø×.(  
  ).×Ø(السابق  )×(
)Õ(  Ùوضو(فس� اhا)Ò/×ÔÏ.(  
)Ò(  السابق)Ò/×ÔÏ.(  
  ). Ñ�/ÑÒÕ(أخرجه الط�ي U تفس�ه  )�(
)Ø(  أ´ار ترتيب سور القرآن)Ø×.(  
)Î(  Ùوضو(فس� اhا)Ò/×	Ô.(  



  ١٤٣    

 

óΟèδ � :)ا جاء U بدايتها دعوة للتنافس U أحسن العمل ) ! uθ è= ö7 oΨÏ9 öΝåκš‰ r& ß |¡ôm r& Wξyϑ tã � Î ذكر ،

⁄U: � ö≅è% ö≅yδ Λälã خاتمتها اhحذير من :بطات األعمال Îm7 t⊥çΡ t Î�y£ ÷z F{ $$ Î/ ¸ξ≈ uΗùår& �ÑÏÕ.)Ñ(
 

)×(. بدأت باديث عن الكتاب، وختمت به ) "
 

  .üتم به ،[ سورة بدأت باديث عن الكتاب نأوهذا -ً�ا ، : قلت
 :مناسبات اآليات: ثا¹ًا

�-  � ¨βÎ) šÏ%©! $# (#θãΖtΒ# u (#θ è= Ïϑ tãuρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# $ ‾ΡÎ) Ÿω ßì‹ ÅÒçΡ t�ô_ r& ô tΒ z |¡ ôm r& ¸ξ yϑ tã � 

  .ÕÏ:الكهف
  )Õ(. )ا ذكر تعا¬ حال األشقياء، ثèّ بذكر حال السعداء

U القرآن؛ أنه إذا ذكر الكفار أتبعه بذكر  �وقد ذكرت سابًقا أن هذه mدة اهللا 
  )Ò(. ا)ؤمن%؛ Èحصل االتعاظ Çال الفريق%

!-  tΠ öθ tƒ uρ� ãΑθ à) tƒ (#ρßŠ$tΡ y“ Ï!$ Ÿ2u� à° tÏ% ©!$# öΝ çGôϑ tãy— öΝ èδ öθtã y‰sù óΟn= sù (#θç7ŠÉf tF ó¡ o„ öΝ çλ m; 

$ uΖù= yèy_ uρ Ν æηuΖ÷� t/ $ Z) Î/öθ̈Β � الكهف:�×. 

من أÌك به U اÓنيا، وأبطل هذا الrك -ية اإلبطال، وحكم  حالو)ا ذكر 
نادوا : zهل صاحبه وسًفهه، أخ� عن حا{م مع wÌئهم يوم القيامة، وأن اهللا يقول {م

  )�(. 4wÌ بزعمكم

                                                             

)Ñ ( السابق)Ò/×	Ô.(  
  ).�Ò(مراصد ا)طالع  )×(
)Õ( تفس� القرآن العظيم )�/ÑÒÑ.(  
)Ò( سورة ا�قرة آية : ينظر� .  
  ).Ï	Ò(تيس� الكريم الر�ن  )�(



  ١٤٤    

 

�  

  :مناسبة بداية سورة مريم �اتمة سورة الكهف: أوال

$! %ö≅è �:  �ختم سورة الكهف بتأكيد بrية :مد  ) � yϑ ‾ΡÎ) O$ tΡ r& ×�|³ o0 ö/ä3è= ÷W ÏiΒ … � ÑÑÏ ،

$tΑ �:  �وجاءت سورة مريم مؤÃدة بrية عي�  s% ’ ÎoΤ Î) ß‰ö7 tã «! $# zÍ_9 s?# u |=≈tGÅ3ø9 $# 

 Í_n= yè y_ uρ $wŠ Î; tΡ � ÕÏ رياÃية زrوب ،� :� ã�ø.ÏŒ ÏMuΗ ÷q u‘ y7În/ u‘ … çνy‰ö7 tã !$ −ƒ Ì�Ÿ2 y— �×.)Ñ(  

  )×(.ختمت سورة الكهف بما أعد اهللا للمؤمن%، وÃذلك ختمت سورة مريم به ) !

Vϑ$ � :بدأت سورة الكهف تب%þ مقاصد الكتاب ) " ÍhŠs% u‘É‹ΖãŠ Ïj9 $ U™ù't/ # Y‰ƒ Ï‰x©  ÏiΒ çµ ÷Ρà$ ©! 

t�Ïe± u; ãƒ uρ t ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9 $# zƒ Ï% ©!$# šχθ è= yϑ ÷è tƒ ÏM≈ys Î=≈¢Á9  :وختمت به سورة مريم ،×� … #$

$ yϑ‾Ρ Î*sù� çµ≈tΡö�¡¡ o„ š�ÏΡ$ |¡ Î= Î/ t�Ïe± t6 çFÏ9 ÏµÎ/ š É) −Gßϑ ø9 $# u‘É‹Ζè? uρ Ïµ Î/ $ YΒ öθ s% # t‰—9 �ÔÎ .)Õ(  

ا��، وذكر كقصة أصحاب الكهف وقصة : وذكر U سورة الكهف قصص عجيبة ) #
  )Ò(.والدة عي� ووالدة #5 عليهما الصالة والسالم: U سورة مريم قصتان عجيبتان

   

                                                             

)Ñ(  Ùوضو(فس� اhا)Ò/ÒÏÔ.(  
  ).Ò/ÒÑÏ(السابق  )×(
)Õ(  السابق)Ò/ÒÏÔ.(  
)Ò(  ́ار ترتيب سور القرآن   ).ØÒ(أ



  ١٤٥    

 

  :مناسبة بداية سورة مريم �اتمتها: ثانيًا
بدأت باديث عن القرآن، وختمت به؛ فسورة مريم بدأت باألحرف ا)قطعة 

$ :اكمة من نزوG وفيه إشارة إ¬ القرآن عر  U حروفه وبيانه، و� ا�تام ذكر yϑ‾Ρ Î*sù� 

çµ≈tΡ ö�¡¡ o„ š�ÏΡ$ |¡Î= Î/ t�Ïe±t6 çFÏ9 Ïµ Î/ š É)−G ßϑ ø9 $# u‘É‹Ζè? uρ  Ïµ Î/ $ YΒ öθs% # t‰—9 �ÔÎ.)Ñ(
 

  :مناسبات اآليات: ثا¹ًا

�-  � y# n=sƒm� .ÏΒ öΝÏδÏ‰÷èt/ ì# ù=yz (#θãã$ |Ê r& nο4θn=¢Á9 $# (#θãèt7 ¨?$#uρ ÏN≡ uθpκ¤¶9 $# ( t∃öθ|¡sù tβ öθs)ù=tƒ $ †‹xî � 

 .�Ô:مريم
ترغيبًا eا U اhأã  ؛اعلم أنه تعا¬ )ا وصف هؤالء األنبياء بصفات ا)دح

=y#n: ذكر بعدهم من هو بالضد منهم فقال ،بطريقتهم sƒ m�� . ÏΒ öΝ ÏδÏ‰÷è t/ ì#ù= yz �.)×(  

!-  ö≅è%�  tΒ tβ% x. ’ Îû Ï' s#≈n= āÒ9 $# ÷Š ß‰ôϑ u‹ ù= sù ã&s! ß≈oΗ ÷q §�9 $# # ƒ‰tΒ 4 #̈Lym # sŒ Î) (# ÷ρr& u‘ $ tΒ tβρß‰tãθãƒ $ ¨ΒÎ) 

z># x‹yè ø9$# $ ¨ΒÎ) uρ sπ tã$¡¡9$# šχθ ßϑ n= ÷è u‹ |¡ sù ô tΒ uθ èδ @�Ÿ° $ ZΡ%s3̈Β ß#yè ôÊ r&uρ # Y‰Ζã_ مريم�:Î�. 

دÈلهم ا�اطل اÓاّل - شّدة عنادهم وقوة ضال{م، أخ� هنا أن من Qن  ذكر)ا 
؛ فإن اهللا يمّده منها ويزيده فيها حبًا عقوبة )بأن رضيها eفسه، وس فيها(U الضاللة 

  )G.)Õ - اختيارها - ا{دى

"-  ß‰ƒ Ì“tƒ uρ� ª! $# šÏ%©! $# (#÷ρy‰tG ÷δ $# “ W‰èδ 3 àM≈u‹ É)≈ t6 ø9 $# uρ àM≈ys Î=≈¢Á9 $# î� ö� yz y‰ΖÏã y7În/ u‘ $\/# uθ rO 

×�ö� yz uρ #‡Š t�̈Β � مريم:ÎØ. 

                                                             

)Ñ(  Ùوضو(فس� اhا)Ò/ÒÏ	( (، مراصد ا)طالع�Ò.(  
  ).Ñ/��Ñ×(اhفس� الكب�  )×(
)Õ(  تيس� الكريم الر�ن)ÒÔÔ.(  



  ١٤٦    

 

)ا ذكر أن الظا)% جعلوا أحوال اÓنيا من ا)ال والوÓ وحسن ا)قام وéو ذلك  ) �
عالمة سن حال صاحبها، أخ� هنا أن األمر ليس كما زعموا، بل العمل اùي هو 

التسبيح : #ب اهللا ويرضاه، ومنهعنوان السعادة ومنشور الفالح، هو العمل بما 
  )Ñ(.واhهليل

خ� U ا)قابل بزيادة  )ا ذكر تعا¬ إمداد من هو Uِ الضاللة وزيادته - ما ) !
َ
هو فيه، أ

)×( .ا)هتدين هدى
 

  

* * * * * * *   

                                                             

)Ñ(  السابق)ÒÔÔ.(  
  ).Ô××/�( تفس� القرآن العظيم )×(



  ١٤٧    

 

�  

  :مناسبة بداية سورة طه �اتمة سورة مريم: أوالً 

$ � :مع القرآن بقوG تعا¬ �ختمت سورة مريم ببيان حال الرسول  ) � yϑ‾Ρ Î*sù çµ≈tΡ ö�¡¡ o„ 

š�ÏΡ$ |¡ Î= Î/ t�Ïe± t6 çF Ï9 ÏµÎ/ š É) −Gßϑ ø9 $# u‘É‹Ζè? uρ Ïµ Î/ $YΒ öθs% # t‰—9 � ÔÎ وبدأت سورة طه بذلك ،

tΒ $uΖø9$! � :بقوG تعا¬ t“Ρr& y7ø‹ n= tã tβ#uö�à) ø9 $# #’ s+ô± tF Ï9 �×.)Ñ(
 

  )Õ)(×( .من مناسبتهم �عض تتابعهم U الÜول ) !
  :مناسبة بداية سورة طه �اتمتها: ثانيًا

öΝ �: بدأت باديث عن الكتاب، وختمت به s9 uρr& Ν Íκ ÌEù's? èπ uΖÉi� t/ $ tΒ ’ Îû É#ßs ÷Á9 $# 

4’ n<ρW{ $# � ÑÕÕ .)Ò(  

  )�(.üتم به ،-ً�ا U القرآن، أنه إذا بدأت سورة باديث عن القرآن وهذا: قلت
  :مناسبات اآليات: ثا¹ًا

�-  öΝ n= sù r&� Ï‰öκu‰ öΝ çλ m; öΝ x. $ uΖõ3n= ÷δ r& Ν ßγ n=ö7 s% z ÏiΒ Èβρ ã�à) ø9 $# tβθ à±øÿs‡ ’ Îû öΝÍκ È] Å3≈|¡ tΒ 3 ¨β Î) ’Îû y7Ï9≡sŒ 

;M≈tƒ Uψ ’ Í<'ρT[{ 4‘ sS ‘Ζ9   .	×Ñ:طه � #$

                                                             

)Ñ( فس� اhن� ا()ÑØ/ÑÎÒ) (فÅبت .(  
  ).ÑØ/ÑÎÒ(اhفس� ا)ن�  )×(
)Õ(  فضائل القرآن ح U يس�أخرجه ابن ال)ÑÎ. (  
)Ò(  (مراصد ا)طالع�Ò.(  
  . ينظر سورة الكهف )�(



  ١٤٨    

 

تعا¬ )ا ب%þ )ن أعرض عن ذكره كيف #r يوم القيامة؛ أتبعه بما  أنهاعلم 
  )Ñ(. يعت� به ا)¶þف من األحوال الواقعة U اÓنيا بمن كذب الرسل

!-  ÷Ÿωuρ� ¨β £‰ßϑ s? y7ø‹ t⊥ø‹ tã 4’ n<Î) $ tΒ $ uΖ÷è−GtΒ ÿ Ïµ Î/ % [`≡uρ ø— r& öΝ åκ ÷] ÏiΒ nο t�÷δy— Íο4θ uŠptø: $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ôΜ åκ s] ÏG ø� uΖÏ9 

ÏµŠ Ïù 4 ä− ø—Í‘uρ y7În/ u‘ ×� ö� yz 4’s+ ö/ r&uρ � طه:ÑÕÑ .  

تعا¬ )ا ص� رسوG - ما يقولون وأمره بأن يعدل إ¬ التسبيح؛ أتبع  أنهاعلم 
  )×(. ذلك بنهيه عن مد عينيه إ¬ ما متع به القوم

  
* * * * * * *   

   

                                                             

)Ñ(  فس� الكب�hا)××/ÑÑ×.(  
  ).ÑÑÒ/××( السابق )×(



  ١٤٩    

 

�  

  :طهمناسبة بداية سورة األنبياء �اتمة سورة : أوالً 

ö≅è%� @≅à2 ÖÈ :الòفرين وتوعدهم بيوم اساب بتهديدسورة طه  تختم În/ u� tI•Β 

(#θÝÁ −/ u� tIsù ( tβθßϑ n= ÷ètG|¡ sù ô tΒ Ü=≈ys ô¹ r& ÅÞ≡u� Å_Ç9 $# Äd“ Èθ¡¡9 $# Ç tΒ uρ 3“ y‰tF ÷δ $# � ÑÕ� وبدأ سورة ،

  )Ñ(. األنبياء باديث عن قرب اساب
  :�اتمتهامناسبة بداية سورة األنبياء : ثانيًا

قالوه عن الرسول من أنه ساحر، Qهن، شاعر،  )ا ذكر U بدايتها غفلة اeاس وما ) �

/ ‘s%� Éb>u≈≅ :ناسب أن �تمها بهذا اmÓء ä3÷n $# Èd,ptø: $$ Î/ 3 $ uΖš/ u‘uρ ß≈oΗ ÷q §�9 $# ãβ$yè tG ó¡ßϑ ø9 $# 4’ n?tã 

$ tΒ tβθ à� ÅÁ s? � ÑÑ× .)×(  

�z>u :وختمت بقرب الوعد اقوÀدث U بدايتها عن اقÂاب اساب،  ) ! tIø% $# uρ� 

ß‰ôã uθ ø9 $# ‘,ys ø9 $#  ...�ÔÎ.)Õ(
 

 :مناسبات اآليات: ثا¹ًا

�-  öθ s9� !$ tΡ÷Š u‘r& β r& x‹Ï‚ −G‾Ρ # Yθøλ m; çµ≈tΡ õ‹sƒ ªB ^ω  ÏΒ !$ ‾Ρ à$©! β Î) $̈Ζà2 t, Î#Ïè≈sù � األنبياء:ÑÎ.   

  )Ò(. دÈله أتبعه)ا نÚ عنه اللعب، 

                                                             

)Ñ(  أ´ار ترتيب سور القرآن)ØÎ) (فÅبت.(  
)×(  Ùوضو(فس� اhا)�/Õ.(  
)Õ(  (مراصد ا)طالع��.(  
)Ò(  ررÓنظم ا)Ñ×/ÕÔ	.(  



  ١٥٠    

 

!-  … ã& s!uρ�  tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ 4 ô tΒ uρ … çν y‰ΖÏã Ÿω tβρç� É9õ3tG ó¡o„ ô tã  Ïµ Ï?yŠ$ t7 Ïã Ÿωuρ 

tβρç� Å£ ós tGó¡ tƒ � األنبياء:ÑÔ.  

$! �C - öθs9لة عطف  tΡ ÷Š u‘r& β r& x‹Ï‚ −G ‾Ρ # Yθøλ m; çµ≈tΡõ‹sƒ ªB ^ω  ÏΒ !$ ‾Ρà$©! β Î) $ ¨Ζà2 t, Î#Ïè≈sù � 

مبيّنة أن من U السموات واألرض عباد هللا Ýلوقون لقبول تكليفه والقيام  ،ÑÎ:األنبياء
  )Ñ(. بما خلقوا ألجله وهو اhخلص إ¬ إبطال الrك باجة اÓامغة

"-  ÏΘ r&� (#ÿρ ä‹sƒªB $# Zπ yγ Ï9# u zÏiΒ ÇÚ ö‘F{ $# öΝ èδ tβρç� Å³Ψ ãƒ � األنبياء:×Ñ. 

  %Ãr(أنكر - ا ،G تعا¬ كمال اقتداره وعظمته وخضوع [ \ء þ%ا ب(
  )×(. اùين اüذوا من دون اهللا آ{ة من األرض U -ية العجز وعدم القدرة

#-  (#θ ä9$ s% uρ� x‹sƒªB $# ß≈oΗ ÷q §�9 $# #V$ s!uρ 3 … çµ oΨ≈ys ö7 ß™ 4 ö≅t/ ×Š$ t6 Ïã šχθãΒ t�õ3•Β � األنبياء:×Ø .  

باÓالئل كونه مÜًها عن الrيك واeد؛ أردف  ب%þ وتعا¬ )ا  سبحانهاعلم أنه 
  )Õ(. عن اüاذ الوÓ ب�اءتهذلك 

%-  óΟs9 uρ r&� t�tƒ tÏ% ©!$# (# ÿρã�x� x. ¨β r& ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘F{ $# uρ $ tFtΡ% Ÿ2 $ Z) ø?u‘ $ yϑßγ≈oΨ ø) tF x� sù ( $ oΨ ù= yèy_ uρ 

z ÏΒ Ï!$ yϑ ø9 $# ¨≅ä. >óx« @c yr ( Ÿξsù r& tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ � األنبياء:ÕÏ-ÕÕ .  

  )Ò(. اآلن U اÓالئل اÓالة - وجود الصانع Ìعسبحانه وتعا¬  أنهاعلم  

                                                             

)Ñ(  نويرhحرير واhا)ÑÎ/Õ�.(  
  ).Ñ×�(تيس� الكريم الر�ن  )×(
)Õ(  فس� الكب�hا)××/ÑÕÒ.(  
)Ò(  السابق)××/ÑÕØ.(  



  ١٥١    

 

&-  Ï‰s) s9 uρ� x— Ì“öκ çJ ó™ $# 9≅ß™ã�Î/ ÏiΒ š�Î= ö6 s% s−$y⇔sù šÏ%©!$$ Î/ (#ρã�Ï‚ y™ Νåκ ÷]ÏΒ $ ¨Β (#θ çΡ% x.  Ïµ Î/ 

šχρâÌ“öκ tJ ó¡ o„ � األنبياء:ÒÑ. 

# :برسوG بقو{م استهزاءهم)ا ذكر  x‹≈yδ r&� ” Ï% ©!$# ã�à2õ‹tƒ öΝ ä3tG yγ Ï9# u Ν èδ uρ 

Ì�ò2 É‹Î/ Ç≈uΗ ÷q §�9 $# öΝ èδ šχρã�Ï�≈Ÿ2 � األنبياء:ÕØ سّاله بأن هذا دأب األمم السالفة مع ،

  )Ñ(. رسلهم

'-   tΒ≅è%� Ν à2 àσn= õ3 tƒ È≅øŠ©9 $$ Î/ Í‘$ yγ ¨Ψ9 $# uρ z ÏΒ Ç≈uΗ ÷q §�9 $# 3 ö≅t/ öΝèδ  tã Ì�ò2 ÏŒ ΟÎγ În/ u‘ 

šχθàÊ Ì�÷è •Β � األنبياء:Ò× .  

أن الكفار يوم القيامة ال يكفون عن وجوههم اeار؛ أتبعه  ب%þ )ا  تعا¬أنه  اعلم
  )×(.)ا بقوا U السالمة ،بأنهم U اÓنيا أيًضا، لوال أن اهللا تعا¬ #رسهم و#فظهم

  

* * * * * * *   
   

                                                             

)Ñ(  تيس� الكريم الر�ن)�×Õ.(  
  ).ÑÒØ/××(اhفس� الكب�  )×(



  ١٥٢    

 

�  

  :سورة األنبياءمناسبة بداية سورة اج �اتمة : أوالً 

<z: ختم اهللا سورة األنبياء باديث عن الساعة u�tIø% $# uρ� ß‰ôãuθ ø9 $# ‘,ys ø9$# # sŒ Î*sù š† Ïφ 

îπ |ÁÏ‚≈x© ã�≈|Á ö/ r& tÏ% ©!$# (#ρã�x� x. $ uΖn= ÷ƒ uθ≈tƒ ô‰s% $̈Ζà2 ’Îû 7' s#ø� xî ô ÏiΒ #x‹≈yδ ö≅t/ $̈Ζà2 

š ÏϑÎ=≈sß �ÔÎج  )Ñ(. ، وبدأ به سورة ا

  :مناسبة بداية سورة اج �اتمتها: ثانيًا

’ �: بدأت بذكر الساعة، وختمت بذكر مشهد من مشاهد يوم القيامة ) � Îûuρ # x‹≈yδ 

tβθä3u‹ Ï9 ãΑθß™ §�9 $# # ´‰‹ Îγ x© ö/ä3ø‹ n= tæ (#θ çΡθ ä3s? uρ u!# y‰pκ à− ’n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# 4 ...�Î	.)×(  

وبدأت بالساعة، وختمت أيًضا بما يستعد به )واجهة أهوال الساعة من رÃوع  ) !
)Õ(. وسجود

 

pκ$ �: بدأت بقوG تعا¬ ) " š‰r'‾≈ tƒ â¨$̈Ψ9   )ÎÕ .)Ò ، وختمت به� #$

  

                                                             

)Ñ( تيب سور القرآن أ´ار تر)Ø	.(  
  ).��(مراصد ا)طالع  )×(
)Õ(  Ùوضو(فس� اhا)�/ÎÎ.(  
)Ò(  (مراصد ا)طالع��.(  



  ١٥٣    

 

  :مناسبات اآليات: ثا¹ًا
�-  βÎ)� ©!$# ã≅ Åz ô‰ ãƒ tÏ%©! $# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è=Ïϑtãuρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$# ;M≈ ¨Ζy_ “Ì� øgrB  ÏΒ $pκÉJøt rB ã�≈yγ÷Ρ F{$# 4 ¨βÎ) ©!$# 

ã≅ yèø� tƒ $tΒ ß‰ƒ Ì�ãƒ � ج .ÑÒ:ا

مقّت، وداٍع إ¬ ضالل، ذكر أن ا)تس� : با�اطل وأنه - قسم% ا)جادل تعا¬)ا ذكر 
قسم لم يدخل اإليمان قلبه كما تقدم، والقسم ا¹اN ا)ؤمن : باإليمان أيًضا - قسم%

ق ما معه من اإليمان باألعمال الصاة þي صدùحقيقة، ا .)Ñ(  

!-  ¨βÎ)� tÏ% ©! $# (#θãΖtΒ#u tÏ% ©! $#uρ (#ρ ßŠ$yδ tÏ↔ Î7≈ ¢Á9$#uρ 3“ t�≈ |Á̈Ψ9$#uρ }̈ θàf yϑø9 $#uρ tÏ% ©! $#uρ (#þθà2u� õ°r& ¨βÎ) 

©!$# ã≅ ÅÁ ø�tƒ óΟ ßγoΨ ÷� t/ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9$# 4 ¨βÎ) ©!$# 4’ n?tã Èe≅ ä. & ó x« î‰‹Íκy− � ج  .ÑÎ:ا

&βr¨ :)ا ختم اآلية السابقة بقوG تعا¬ أنهاعلم  uρ� ©!$# “ Ï‰ öκ u‰ tΒ ß‰ƒÌ�ãƒ � جأتبعه U ؛ ÑØ:ا

  )×(. هذه اآلية ببيان من يهديه ومن ال يهديه

"-  � tβÏŒé& tÏ% ©# Ï9 šχθè= tG≈ s) ãƒ öΝßγ‾Ρ r'Î/ (#θßϑÎ= àß 4 ¨β Î)uρ ©! $# 4’n?tã óΟÏδ Î�óÇ tΡ í�ƒ Ï‰s) s9 � ج   .ÕÔ:ا

  كيف تكون ا)دافعة وبمن؟: كأنه قد قيل Qن)ا 

وأشار بقراءة من بناه للمجهول إ¬ ، � &βÏŒé �: عن ذلك بقوG ا)ؤمن%، ع� بعباده: فقيل

%tÏ � :سهولة ذلك عليه سبحانه ©# Ï9 šχθè=tG≈ s) ãƒ �، ا)دافعة : أي U ،لثين فيهم قوة ا)دافعة

öΝ �: بالقتل بعد أن Qنوا يمنعون منه بمكة ويؤمرون بالصفح؛ ثم ذكر سبب اإلذن فقال ßγ‾Ρr'Î/ 

(#θ ßϑÎ=àß � .)Õ(  

                                                             

)Ñ(  تيس� الكريم الر�ن)�Õ�.(  
  ).×Õ/×Ñ×(اhفس� الكب�  )×(
)Õ( ررÓنظم ا)ÑÕ/��.(  



  ١٥٤    

 

#-  β Î) uρ� š‚θ ç/ Éj‹s3ãƒ ô‰s) sù ôMt/ ¤‹Ÿ2 öΝ ßγn= ö6 s% ãΠ öθs% 8yθ çΡ ×Š% tæ uρ ßŠθßϑ rOuρ � ج  .×Ò:ا

أنه تعا¬ )ا ب%þ فيما تقدم إخراج الكفار للمؤمن% من ديارهم بغ� حق وأِذن  اعلم
وا)ؤمن% اÅeة؛ أردفه بما »ري #رى التسلية للرسول  �U مقاتلتهم وضمن للرسول 

  )Ñ(.بالص� - ما هم عليه من أذيته وأذية ا)ؤمن% باhكذيب �

%-  óΟn= sù r&� (#ρç�� Å¡ o„ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# tβθä3tG sù öΝ çλm; Ò>θè= è% tβθ è= É) ÷è tƒ !$ pκ Í5 ÷ρ r& ×β#sŒ# u tβθãè yϑ ó¡ o„ $ pκÍ5 ( 
$ pκ̈ΞÎ*sù Ÿω ‘ yϑ ÷è s? ã�≈|Á ö/ F{ $# Å3≈s9 uρ ‘ yϑ ÷ès? Ü>θè= à) ø9 $# ÉL©9 $# ’Îû Í‘ρß‰ ÷Á9   .ÒØ:اج � #$

C -: � Éir(s3sù لة تفريع ÏiΒ >π tƒ ö�s% $ yγ≈oΨ õ3n= ÷δ r& š†Éφ uρ ×π yϑ Ï9$ sß  ...ج�، �Ò:ا

  )×(.واالستفهام تعج  من حا{م U عدم االعتبار بمصارع األمم ا)كذبة ألنبيائهم

&-   Éir( Ÿ2uρ�  ÏiΒ >π tƒ ö�s% àMø‹ n= øΒ r& $ oλ m; š† Éφ uρ ×π yϑ Ï9$ sß ¢ΟèO $ pκ èEõ‹s{ r& ¥’ n<Î) uρ ç�� ÅÁ yϑ ø9   .	Ò:اج � #$

C - :� y7tΡθلة عطف è= Éf ÷è tGó¡ o„uρ É>#x‹yè ø9 $$ Î/  s9 uρ y#Î= øƒ ä† ª! $# … çνy‰ôã uρ 4 ...� ج؛ ÒÎ:ا

روا كË باعتبار ما تضمنه استعجا{م للعذاب من اhعريض بأنهم مستبعدين وقوعه، فذُ 
 
ُ
  )Õ(. مهلت ثم حلþ بهم العذاببأن أمًما كث�ة أ

'-  š�Ï9≡ sŒ� �χ r'Î/ ©! $# ßk Ï9θãƒ Ÿ≅ø‹ ©9 $# ’ Îû Í‘$ yγ ¨Ψ9$# ßk Ï9θãƒ uρ u‘$ yγ ¨Ψ9$# ’ Îû È≅øŠ ©9 $# ¨β r&uρ ©! $# 7ì‹ Ïϑ y™ 

×�� ÅÁ t/ � ج .ØÑ:ا

  )Ò(.أي ذلك اÅe بسبب أنه قادر، ومن آثار قدرته أنه يولج الليل U اeهار): ذلك(

                                                             

)Ñ(  فس� الكب�hا)×Õ/×ÕÑ .(  
  ).Î	ÑÎ/×(اhحرير واhنوير  )×(
)Õ( السابق )ÑÎ/×Ô×.(  
)Ò(  ن�(فس� اhا)ÑÎ/×ØÑ( G الكشاف واللفظ ،)Õ/ÑØÎ .(  



  ١٥٥    

 

(-  š�Ï9≡ sŒ� �χ r'Î/ ©! $# uθ èδ ‘,ys ø9 $# āχ r& uρ $ tΒ šχθ ãã ô‰tƒ  ÏΒ  Ïµ ÏΡρ ßŠ uθèδ ã≅ÏÜ≈t6 ø9 $# 

āχ r&uρ ©! $# uθ èδ ÷’Í? yèø9 $# ç�� Î6 x6 ø9$# � ج  .×Ø:ا

hوضح أن ذلك الوصف ßلق الليل واeهار، واإلحاطة بما  ؛سابقتهاوردت بعد 
بسبب أنه اهللا اق ا¹ابت إ{يته، وأن [ ما يد)  راك [ قول وفعلد»رى فيهما، و�

  )Ñ(.إلًها دونه باطل اÓعوة، وأنه ال \ء أ- منه شأنًا وأك� سلطانًا

)-  óΟs9 r&� öΝ n= ÷è s? āχ r& ©!$# ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ ’Îû Ï!$ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{ $# uρ 3 ¨β Î) š�Ï9≡sŒ ’ Îû A=≈ tF Ï. 4 ¨β Î) y7Ï9≡sŒ 

’ n? tã «! $# ×��Å¡ o„ � ج  .ÎÏ:ا

اعلم أنه سبحانه )ا قال سابًقا أنه #كم بينهم يوم القيامة؛ أتبعه هنا بما ُفْعلَم به 
أنه سبحانه mلم بما يستحقه [ واحد منهم، فيقع اكم منه بينهم بالعدل ال 

  )×(.باuور

�*-  � ª!$# ’Å∀sÜóÁ tƒ š∅ ÏΒ Ïπx6 Í× ‾≈ n=yϑ ø9 $# Wξ ß™â‘ š∅ ÏΒuρ Ä¨$ ¨Ζ9 $# 4 āχÎ) ©!$# 7ì‹Ïϑ y™ ×��ÅÁ t/ � 

 .�Î:اج
وضعف األصنام وأنه ا)عبود حًقا، ب%þ حالة الرسل وتم¯هم عن  كماG)ا ب%þ تعا¬ 

  )Õ(. ا�لق بما تم¯وا به من الفضائل

* * * * * * *   
   

                                                             

)Ñ(  الكشاف)Õ/ÑØ	.(  
  ).Õ/×ÒÔ×(اhفس� الكب�  )×(
)Õ(  تيس� الكريم الر�ن)�ÒØ.(  



  ١٥٦    

 

�  

  :مناسبة بداية سورة ا)ؤمنون �اتمة سورة اج: أوال

yγ$ � :السجود والفالح U قوG تعا¬و سورة اج باديث عن الرÃوع ختمت •ƒr'‾≈ tƒ 

šÏ% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θãèŸ2 ö‘$# (#ρ ß‰àf ó™ $#uρ (#ρ ß‰ç6 ôã$#uρ öΝ ä3−/u‘ (#θè= yè øù$# uρ u�ö� y‚ ø9$# öΝ à6‾= yès9 

šχθßs Î= ø� è? ) �ÎÎديث عن الفالح والصالة  )Ñ(. ، وبدأت سورة ا)ؤمنون با

  :�اتمتهامناسبة بداية سورة ا)ؤمنون : ثانيًا

‰ô � :تعا¬ بقوGبدأت  s% yx n= øùr& tβθ ãΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# � Ñ، وختمت بضده :…çµ‾ΡÎ)� Ÿω ßx Î=ø� ãƒ 

tβρ ã� Ï�≈ s3ø9 $# � ÑÑÎ. )×(  

  :مناسبات اآليات: ثا¹ًا

�-  ô‰s) s9 uρ� $ oΨø) n= yz z≈|¡Σ M} $#  ÏΒ 7's#≈n= ß™ ÏiΒ &ÏÛ � ا)ؤمنون:Ñ×. 

 )ا أمر بالعبادات U اآليات ا)تقدمة، واالشتغال بعبادة اهللا ال سبحانهأنه  اعلم
يصح إال بعد معرفة اإلG ا�الق؛ أعقبها بذكر ما يدل - وجوده واتصافه بصفات 

  )Õ(.اuالل والوحدانية، فذكر من اÓالئل خلق اإلنسان وتقلبه U أدوار خلقه

!-  ô‰s) s9 uρ� $ oΨø) n= yz óΟä3s% öθ sù yì ö7 y™ t,Í←!# t�sÛ $tΒ uρ $ ¨Ζä. Çtã È,ù= sƒø: $# t,Î#Ï�≈xî � ا)ؤمنون:ÑÎ. 

                                                             

)Ñ(  أ´ار ترتيب سور القرآن)ØÔ.(  
  ).�Ø(مراصد ا)طالع  )×(
)Õ(  فس� الكب�hا)×Õ /×ØÒ(  



  ١٥٧    

 

يذكر  ا ماخلق اإلنسان، عطف عليه بذكر خلق السموات، وÃث�ً  تعا¬)ا ذكر 

=ß,ù �: تعا¬ خلق السموات مع خلق اإلنسان كما U سورة -فر y⇐ s9 ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# 

ÇÚ ö‘F{$#uρ ç�t9 ò2 r& ôÏΒ È,ù= yz Ä¨$ ¨Ψ9 $# £Å3≈s9 uρ u�sYò2 r& Ä¨$ ¨Ψ9 $# Ÿω tβθ ßϑn= ôètƒ ��Î.)Ñ(  

"-  ¨β Î)� tÏ%©!$# Νèδ ô ÏiΒ ÏπuŠ ô± yz ΝÍκ Íh5u‘ tβθ à) Ï� ô±•Β ∩∈∠∪ t Ï%©!$# uρ Οèδ ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ öΝÍκÍh5 u‘ tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ 

∩∈∇∪ tÏ%©! $# uρ Οèδ öΝÍκÍh5 t� Î/ Ÿω šχθ ä. Î� ô³ç„ ∩∈∪ t Ï%©!$# uρ tβθ è? ÷σ ãƒ !$tΒ (#θs?#u öΝåκæ5θ è=è% ¨ρ î's# Å_ uρ öΝåκ̈Ξ r& 

4’n< Î) öΝÍκÍh5 u‘ tβθ ãèÅ_≡ u‘ ∩∉⊃∪ y7 Í×‾≈s9'ρ é& tβθ ãã Ì�≈|¡ ç„ ’Îû ÏN≡ u� ö�sƒ ø: $# öΝèδ uρ $oλ m; tβθ à) Î7≈ y™ � ا)ؤمنون:�Î -ØÑ.  

)ا نÚ سبحانه وتعا¬ سابًقا ا��ات اقيقة عن الكفرة ا)تنعم%، أتبع ذلك بذكر  ) �
  )×(. من هم أهل للخ�ات، ووصفهم بأربع صفات

! (  U ين يزعمون أن عطاء اهللا إياهمùعوا ب% اإلساءة واألمن، اC ينùا ذكر تعا¬ ا(
اÓنيا دÈل - خ�هم وفضلهم، ذكر هنا من هم - اeقيض منهم، وهم اùين Cعوا 

)Õ(. ب% اإلحسان وا�وف
 

#-  Ÿωuρ� ß#Ïk= s3çΡ $ ²¡ ø� tΡ āωÎ) $ yγyè ó™ ãρ ( $oΨ÷ƒ t$ s!uρ Ò=≈tG Ï. ß,ÏÜΖtƒ Èd,ptø: $$ Î/ 4 óΟèδ uρ Ÿω tβθ çΗ s>ôàãƒ � 

 .×Ø:ا)ؤمنون
إ¬ ا��ات وسبقهم إÈها؛ ربما وِهَم واِهٌم أن ا)طلوب منهم  مسارعتهم)ا ذكر 

  )Ò(. ومن غ�هم أمر غ� مقدرو أو متعì، أخ� تعا¬ أنه ال يكلف نفسا إال وسعها

                                                             

)Ñ(  ن�(فس� اhا)Ñ	/×Ò(تفس� القرآن العظيم ،  G واللفظ)�/ÒÏÔ.(  
  ).×	×/Õ×(، اhفس� الكب� )	Õ/�Î(فتح القدير  )×(
)Õ(  تيس� الكريم الر�ن)��Ò.(  
)Ò(  السابق)��Ò.(  



  ١٥٨    

 

%-  ≅è%� Éb>§‘ $ ¨Β Î) Íh_tƒ Ì�è? $tΒ šχρß‰tãθãƒ ∩⊂∪ Éb>u‘ Ÿξsù Í_ù= yèøg rB † Îû ÏΘöθ s) ø9 $# t ÏϑÎ=≈©à9 $# 

∩⊆∪ $ ‾ΡÎ) uρ #’ n?tã β r& y7tƒ Ì�œΡ $ tΒ öΝ èδ ß‰ÏètΡ tβρ â‘Ï‰≈s) s9 � ا)ؤمنون:ÔÕ-Ô�. 

حق  ؛فلم يلتفتوا {ا ولم يذعنوا {ا ،)ا أقام تعا¬ - ا)كذب% أدhه العظيمة
GوÜعليهم العذاب ووُِعدوا ب.)Ñ(  

&-  ≅è% uρ� Éb>§‘ èŒθãã r& y7Î/ ô ÏΒ ÏN≡t“yϑ yδ È ÏÜ≈u‹ ¤±9   . ÔÎ:ا)ؤمنون �... #$

ôìsù � :بقوG �أنه سبحانه )ا أدب رسوG  اعلم ÷Š $# ÉL©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß |¡ ôm r& sπ y∞ ÍhŠ ¡¡9 $# 4 ß øtwΥ 

ãΝ n= ÷æ r& $ yϑÎ/ šχθ à� ÅÁ tƒ � ؤمنون(ا:ÔØ؛ أتبعه بما يعينه - ذلك وهو االستعاذة .)×(  

'-   yϑ sù� ôMn= à) rO … çµ ãΖƒ Î—≡uθtΒ y7Í× ‾≈s9 'ρé'sù ãΝ èδ šχθßs Î= ø� ßϑø9 $# ∩⊇⊃⊄∪ ï∅ tΒ uρ ôM¤� yz … çµ ãΖƒ Î—≡uθtΒ 

š�Í× ‾≈s9 'ρé'sù tÏ%©!$# (# ÿρç�Å£ yz öΝ ßγ |¡ à�Ρr& ’ Îû zΝ ¨Ψyγy_ tβρà$Î#≈yz � ا)ؤمنون:ÑÏ×-ÑÏÕ.  

 � :)ا قال سبحانهاعلم أنه  ÏΒ uρ Ν Îγ Í← !#u‘uρ î ŷ— ö�t/ 4’ n<Î) ÏΘ öθtƒ tβθ èW yèö7 ãƒ � ا)ؤمنون:ÑÏÏ ؛ ذكر

  )Õ(. هنا أحوال ذلك اÈوم
  

* * * * * * *   

                                                             

)Ñ(  السابق)��	.(  
  ).×Õ/×Ô×(اhفس� الكب�  )×(
)Õ( السابق )×Õ/×ÔÒ.(  



  ١٥٩    

 

�  

  :مناسبة بداية سورة اeور �اتمة سورة ا)ؤمنون: أوالً 

U: � óΟçF خاتمة سورة ا)ؤمنون قال ) � ö7 Å¡ ys sù r& $ yϑ ‾Ρr& öΝ ä3≈ oΨø) n= yz $ ZW t7 tã öΝ ä3‾Ρr&uρ $ uΖøŠs9 Î) Ÿω 
tβθãè y_ ö�è? �ÑÑور�eاس عبثا بل خلقهم وأنزل  ، وبدأ سورة اeبما يبِ%ّ أن اهللا لم �لق ا

îο :{م Ìائع وأحòم يعملون بها لصالح حياتهم، فقال u‘θ ß™� $yγ≈oΨ ø9 t“Ρ r& $ yγ≈oΨôÊ t�sù uρ $ uΖø9 t“Ρr&uρ 

!$ pκ� Ïù ¤M≈tƒ# u ;M≈oΨ Éi�t/ ö/ä3‾= yè ©9 tβρã�©.x‹s? �Ñ.)Ñ(  

≅ � :)ا قال U آخر سورة ا)ؤمنون ) ! è%uρ Éb>§‘ ö� Ï� øî$# óΟymö‘$#uρ |MΡr&uρ ç� ö� yz t ÏΗ¿q≡ §�9 $# � ÑÑ	 جاءت ،

)×(.سورة اeور :ققة hلك الر�ة بما فيها من التrيعات اكيمة الµ تراÙ مصلحة العباد
 

  :مناسبة بداية سورة اeور �اتمتها: ثانيًا

îο � :)ا قال U بدايتها ) � u‘θß™ $ yγ≈oΨ ø9 t“Ρr& $ yγ≈oΨ ôÊt�sù uρ $uΖø9 t“Ρ r&uρ !$ pκ�Ïù ¤M≈tƒ# u ;M≈oΨ Éi� t/ ö/ ä3‾= yè ©9 

tβρ ã�©.x‹s? � Ñ  U وردت فيها، جاء µم الòوهو إعالن قوي عن نزو{ا، وفرضها لألح

بأحوال العباد وأعما{م، الµ سيحاسبون عليها يوم  �مها تذكً�ا للناس بعلم اهللا اخت
 :فقال �يرجعون إÈه؛ Èعدوا أنفسهم للسؤال أمام اهللا 

� Iωr& āχ Î) ¬! $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘F{ $# uρ ( ô‰s% ãΝn= ÷è tƒ !$ tΒ óΟçFΡ r& Ïµ ø‹ n= tã uΘ öθtƒ uρ šχθ ãèy_ ö�ãƒ 

Ïµ ø‹ s9 Î) Ν ßγ ã∞ Îm7 t⊥ã‹ sù $ yϑ Î/ (#θ è= ÏΗ xå 3 ª! $# uρ Èe≅ä3Î/ >ó x« 7ΛÎ= tæ � ØÒ. )Õ(  

                                                             

)Ñ(  ن�(فس� اhا)Ñ	/ÑÑÔ) (فÅبت .(  
)×(  Ùوضو(فس� اhا)�/ÑÎÑ.(  
)Õ(  السابق)�/ÑÎÏ.(  



  ١٦٠    

 

  )Ñ(.النساءذكر U أو{ا حجاب النساء mمة، و� آخرها ذكر حجاب القواعد من  ) !
 :مناسبات اآليات: ثا¹ًا

�-  $ pκš‰ r'‾≈tƒ� tÏ%©! $# (#θ ãΖtΒ# u Ÿω (#θè= äz ô‰s? $ �?θã‹ ç/ u�ö� xî öΝà6 Ï?θã‹ ç/ 4_®Lym (#θÝ¡ ÎΣ ù'tG ó¡n@ (#θßϑÏk= |¡ è@ uρ 

#’ n? tã $ yγ Î=÷δr& 4 öΝ ä3Ï9≡sŒ ×�ö� yz öΝ ä3©9 öΝ ä3ª= yè s9 šχρã�©.x‹s? � ورeا:×Î.  

بعد بيان حكم قذف ا)حصنات وقصة اإلفك، ذكر آداب االستئذان؛ )نع الوقوع 
  )×(. U اhهمة أو حدوث ا�لوة الc µ من دواÙ الزنا

!-  ≅è%� š ÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9 (#θ ‘Òäó tƒ ô ÏΒ ôΜ Ïδ Ì�≈|Á ö/ r& (#θÝàx� øts†uρ óΟßγ y_ρã�èù 4 y7Ï9≡ sŒ 4’s1 ø— r& öΝ çλ m; 3 ¨β Î) 

©!$# 7�� Î7 yz $ yϑÎ/ tβθãè oΨóÁ tƒ � ورeا:ÕÏ.  

)ا ذكر آداب االستئذان، أمر بعدها بغض ا�Å عند دخول ا�يوت بعد 
  )Õ(. االستئذان

"-  ≅è% uρ� ÏM≈uΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 z ôÒ àÒ øótƒ ô ÏΒ £ ÏδÌ�≈|Á ö/ r& z ôàx� øts† uρ £ ßγy_ρã�èù Ÿωuρ šÏ‰ö7 ãƒ 

£ ßγtF t⊥ƒ Î— āωÎ) $ tΒ t�yγ sß $ yγ÷Ψ ÏΒ ( .............Ÿωuρ t ø⌠Î� ôØ o„ £ ÎγÎ= ã_ ö‘r'Î/ zΝ n= ÷èã‹ Ï9 $ tΒ t Ï�øƒ ä† ÏΒ £ ÎγÏF t⊥ƒ Î— 4 
(# þθ ç/θè? uρ ’ n<Î) «! $# $ �èŠ ÏΗ sd tµ •ƒ r& šχθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ÷/ä3ª= yè s9 šχθßs Î= ø�è? � ورeا:ÕÑ. 

)ا أمر تعا¬ بهذه األوامر اسنة، وو� بالوصايا ا)ستحسنة، وwن ال بد من 
  )Ò(. وقوع تقص�؛ ùلك أمر اهللا تعا¬ U ختامها باhوبة

                                                             

)Ñ(  (مراصد ا)طالع�Ø.(  
  ).بتÅف) (/×ÏÏ	Ñ(، اhفس� ا)ن� )Õ/Õ�Ø×(اhفس� الكب�  )×(
)Õ(  ن�(فس� اhا)Ñ	/×ÑÕ.(  
)Ò(  تيس� الكريم الر�ن)�ØØ.(  



  ١٦١    

 

#-  (#θ ßs Å3Ρr& uρ� 4‘ yϑ≈tƒ F{ $# óΟä3ΖÏΒ t ÅsÎ=≈¢Á9 $# uρ ô ÏΒ ö/ä. ÏŠ$ t6 Ïã öΝà6 Í← !$ tΒÎ) uρ 4 βÎ) (#θçΡθä3tƒ u!# t�s) èù 

ãΝ ÎγÏΨøó ãƒ ª! $#  ÏΒ  Ï& Î#ôÒ sù 3 ª! $# uρ ììÅ™≡uρ ÒΟŠ Î= tæ � ورeا:Õ×.  

فظ األعراض؛  وعنبعد أن ن� اهللا عن الزنا  Åدواعيه، وأمر باالستئذان وغض ا�
أردف أوامر العفاف هذه باإلرشاد إ¬ ما يع% عليه ويعف نفوس ا)ؤمن% وا)ؤمنات ويغض 
من أبصارهم، فأمر األوÈاء بأن يزوجوا األيا�؛ فإن ذلك أعف {ن وللرجال اùين 

  )Ñ(.ي�وجونهن

%-  ’ Îû� BNθã‹ ç/ tβ ÏŒ r& ª! $# β r& yì sù ö�è? t�Ÿ2õ‹ãƒ uρ $ pκ�Ïù … çµ ßϑ ó™ $# ßx Îm7 |¡ ç„ … çµ s9 $pκ� Ïù Íiρß‰äó ø9 $$ Î/ 

ÉΑ$|¹ Fψ $# uρ ∩⊂∉∪ ×Α% ỳ Í‘ āω öΝ Íκ� Îγ ù=è? ×οt�≈ pgÏB Ÿωuρ ììø‹ t/  tã Ì�ø.ÏŒ «!   .ÕØ-ÕÎ:اeور �... #$

)ا وصف اهللا U اآلية السابقة نور اإليمان والقرآن، ذكر هنا أك« مòن يتواجد 
  )×(. فيه اeور ومن هم ا)نتفعون بهذا اeور

&-  tÏ%©! $# uρ� (# ÿρã�x� Ÿ2 öΝ ßγ è=≈uΗ ùå r& ¥># u�y£ x. 7π yè‹ É) Î/ çµ ç7 |¡ øts† ãβ$ t↔ ôϑ ©à9 $# ¹!$ tΒ # ¨Lym # sŒ Î) … çνu!$y_ 

óΟs9 çνô‰ Ågs† $ \↔ ø‹ x© y‰ỳ uρuρ ©! $# … çν y‰ΖÏã çµ9 ©ù uθ sù … çµt/$ |¡Ïm 3 ª! $# uρ ßìƒ Î� |� É>$ |¡Ït ø:   .ÕÔ:اeور � #$

  )Õ(.)ا ذكر سابًقا أعمال ا)تق% وجزائهم، عقب ذلك بضده من أعمال الòفرين

'-  $ yϑ‾Ρ Î)� tβ% x. tΑöθs% t ÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# # sŒ Î) (# þθãã ßŠ ’n< Î) «! $# Ï& Î!θß™ u‘ uρ u/ä3ós u‹ Ï9 öΝ ßγoΨ÷� t/ β r& (#θä9θà) tƒ 

$ uΖ÷è Ïϑ y™ $uΖ÷èsÛ r&uρ 4 y7Í× ‾≈s9 'ρé& uρ ãΝ èδ tβθßs Î= ø� ßϑ ø9   .�Ñ:اeور � #$

                                                             

)Ñ(  نويرhحرير واhا)Ñ	/×Ñ�( فس� الكب�hا ،)×Õ/ÕÎ( ن�(فس� اhا ،)Ñ	/×ÕÏ( ررÓنظم ا ،)ÑÕ/×Ø� (
  ).بتÅف(
  ).�ØÔ(، تيس� الكريم الر�ن )/×ÒÔ	Ñ(، اhفس� ا)ن� )Ø/�Ø( تفس� القرآن العظيم )×(
)Õ(  نويرhحرير واhا)Ñ	/×�Ï.(  



  ١٦٢    

 

ا)نافق% وما فعلوه؛ أتبعه ذكر ما »ب أن يقوG ويفعله  قولاعلم أنه تعا¬ )ا ح� 
  )Ñ(. ا)ؤمنون

(-   tΒ uρ� Æì ÏÜ ãƒ ©! $# … ã& s!θ ß™u‘uρ |· øƒs†uρ ©! $# Ïµ ø)−Gtƒ uρ y7Í× ‾≈s9 'ρé'sù ãΝ èδ tβρâ“Í← !$ x� ø9$# � ورeا:�×. 

  )×(.)ا ذكر فضل الطاعة U اكم خصوًصا، ذكر فضلها عموًما C Uيع األحوال

)-  y‰tãuρ� ª! $# tÏ%©!$# (#θ ãΖ tΒ#u óΟ ä3ΖÏΒ (#θ è=Ïϑtãuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# óΟßγ ¨Ζ x�Î= ø⇐tG ó¡uŠ s9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# ...� ورeا:��.  

الرسول وأطيعوه أيها ا)ؤمنون؛ فقد وعد اهللا اùين  أيهابلغ : اeظم تقديراعلم أن 
  )Õ(. آمنوا منكم وعملوا الصاات

�*-  (#θßϑŠ Ï%r&uρ� nο 4θn= ¢Á9 $# (#θ è?# uuρ nο 4θx. ¨“9 $# (#θãè‹ ÏÛr& uρ tΑθß™ §�9 $# öΝà6‾= yès9 tβθ çΗ xq ö�è? � ورeا:�Ø.  

قال U اآلية أكد هنا األمر بالطاعة، وجاز أن يكون )ا ) أطيعوا ( )ا قال سابًقا 
  )Ò(.وc الصالة والزwة: ، ب%þ هنا أفعال العبادة)يعبدون� ( السابقة 

�� -  Ÿω� ¨t|¡øtrB t Ï% ©! $# (#ρ ã�x�x. š Ì“ Éf÷èãΒ ’Îû ÇÚö‘F{ $# 4 ãΝßγ1 uρ ù' tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 $# ( }§ø⁄Î6 s9 uρ ç��ÅÁ yϑø9$# � ورeا:�Î.  

Gحقيق ما اقتضاه قوh 4استئناف ابتدا :� Ν åκ ¨] s9 Ïd‰t7 ãŠs9 uρ . ÏiΒ Ï‰÷è t/ öΝ ÎγÏù öθyz $ YΖøΒ r& 4...� 

؛ فقد Qن ا)Ãrون يومئذ لم يزالوا U قوة وÃ«ة، وwن ا)سلمون لم يزالوا ��:اeور
  )�(. �افون بأسهم، فربما Qن الوعد باألمن متل� باhعجب واالستبطاء

* * * * * * *   
                                                             

)Ñ(  فس� الكب�hا)×Ò/ÒÑÑ.(  
  ).×�Î(تيس� الكريم الر�ن  )×(
)Õ(  فس� الكب�hا)×Ò/ÒÑ×.(  
)Ò(  N(روح ا)عاÔ/×ÔÎ.(  
  ).Ô	/×	Ñ(، اhحرير واhنوير واللفظ G )	ÑÕ/ÕÏ(نظم اÓرر  )�(



  ١٦٣    

 

�  

  :مناسبة بداية سورة الفرقان �اتمة سورة اeور: أوالً 

Iωr& āχ �:  �ختمت سورة اeور بذكر بعض صفات اهللا  ) � Î) ¬! $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# 

ÇÚö‘F{ $# uρ ( ...� ØÒ ُت به سورة الفرقانئد، وب :� “Ï%©! $# … çµ s9 à7ù= ãΒ ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ … 

� × .)Ñ(  
عدم االنÅاف من : وهما �ختمت سورة اeور بأمرين فيهم توق� للرسول  ) !

، وعدم مناداته باسمه ا)جرد، وجاء U افتتاح سورة  �ا)جلس إال بإذن الرسول 
  )×(. بوصفه بالعبودية وأنه مبعوث للعا)% Cيًعا �الفرقان أيًضا توق� الرسول 

  :�اتمتهامناسبة بداية سورة الفرقان : ثانيًا

$‘x8u � :بدأت بقوG تعا¬ ) � t6 s? “ Ï% ©!$# tΑ̈“tΡ tβ$s% ö�à� ø9 $# 4’n? tã  Íν Ï‰ö6 tã … � Ñ وختمت ،

$‘x8u �: بمثله t6 s? “ Ï%©! $# Ÿ≅yè y_ ’Îû Ï!$ yϑ ¡¡9 $# % [`ρã�ç/ Ÿ≅yèy_ uρ $pκ�Ïù % [`≡ u�Å� #\�yϑ s% uρ # Z�� ÏΨ•Β �ØÑ.)Õ(  

ρä‹sƒªB#) � :بدأت بقوG تعا¬ ) ! $# uρ  ÏΒ ÿ Ïµ ÏΡρ ßŠ Zπ yγ Ï9# u … � Õ¬تعا Gوختمت بقو ،: 

tÏ%©!$# uρ� Ÿω šχθãã ô‰tƒ yì tΒ «! $# $ �γ≈s9 Î) t�yz#u... �Ø	 .)Ò(  

                                                             

)Ñ(  أ´ار ترتيب سور القرآن)ÎÑ.(  
)×(  Ùوضو(فس� اhا)�/×ØÒ.(  
)Õ(  (مراصد ا)طالع�Î.(  
)Ò(  Ùوضو(فس� اhا)�/×ØÎ.(  



  ١٦٤    

 

Ÿωuρ tβθ � :بدأت باديث عن اÈوم اآلخر U قوG تعا¬ ) " ä3Î= ôϑ tƒ $Y?öθ tΒ Ÿωuρ Zο 4θu‹ ym Ÿωuρ 

# Y‘θ à± èΣ � Õوختمت به ، :� ô# yè≈ŸÒ ãƒ ã& s! Ü># x‹yèø9 $# tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠ É) ø9 $# ô$ é#øƒs† uρ  ÏµŠÏù $ ºΡ$ yγ ãΒ �ØÔ.)Ñ(  

 :مناسبات اآليات: ثا¹ًا
�-  (#θä9$s% uρ� ÉΑ$tΒ # x‹≈yδ ÉΑθß™ §�9$# ã≅ à2ù' tƒ uΘ$ yè©Ü9$#  Å´ ôϑ tƒuρ †Îû É−# uθó™F{$# � Iωöθs9 tΑ Ì“Ρ é& Ïµø‹s9Î) 

Ò� n=tΒ šχθä3uŠ sù …çµ yètΒ # ��ƒÉ‹ tΡ � الفرقان:Î. 

  )×(.�انتقال من حòية مطاعنهم U القرآن وبيان إبطا{ا إ¬ حòية مطاعنهم U الرسول 

!-  ö≅è%� y7Ï9≡ sŒ r& î�ö� yz ôΘr& èπ ¨Ψy_ Ï$ù# èƒø: $#  ÉL©9 $# y‰Ïããρ šχθà) −G ßϑ ø9 $# 4 ôMtΡ% x. öΝçλ m; [!# t“y_ # Z�� ÅÁ tΒ uρ � 

  .�Ñ:الفرقان
  )Õ(. )ا ب%þ جزاء الظا)%، ناسب أن يذكر بعده جزاء ا)تق%

" -  7 Ï9≡x‹ x. uρ� $uΖ ù= yè y_ Èe≅ ä3Ï9 @cÉ<tΡ #xρ ß‰tã zÏiΒ tÏΒ Ì�ôfßϑø9$# 3 4’s∀ x. uρ y7 În/ t�Î/ $ZƒÏŠ$yδ #Z��ÅÁtΡ uρ � الفرقان:ÕÑ.  

  )Ò(. بأن ما لقيه من بعض قومه هو سنة من س7 األمم مع أنبيائهم �هذه تسلية للن  
#-  tβρ ß‰ç6 ÷è tƒuρ� ÏΒ ÂχρßŠ «!$# $ tΒ Ÿω öΝ ßγãèx�Ζtƒ Ÿωuρ öΝ èδ•� ÛØ o„ 3 tβ% x. uρ ã�Ïù%s3 ø9 $# 4’n? tã  ÏµÎn/u‘ # Z�� Îγsß � الفرقان:��.  

 U كالواو للحال، وهذا مستعملrال U عجيب من استمرارهمhأعقب ذكر ما   ا
  )�(. نفع اهللا به اeاس من إلطافه بهم U تصاريف الòئنات

* * * * * * *   
                                                             

)Ñ(  السابق)�/×ØÎ.(  
  )./Õ×Ø	Ñ(اhحرير واhنوير  )×(
)Õ(  تيس� الكريم الر�ن)�ÎÔ.(  
)Ò(  نويرhحرير واhا)ÑÔ/Ô.(  
  ).ÑÔ/�Ø(السابق  )�(



  ١٦٥    

 

�  

  :مناسبة بداية سورة الشعراء �اتمة سورة الفرقان: أوالً 

ô‰s)sù óΟçF �: ختمت سورة الفرقان بالوعيد للمكذب% ö/ ¤‹x. t∃öθ|¡ sù ãβθà6 tƒ $JΒ#t“Ï9 � 

ÎÎ، وبدأت سورة الشعراء وختمت بالوعيد {م :� βÎ) ù' t± ®Σ öΑ Íi”t∴çΡ Ν Íκö� n= tã z ÏiΒ Ï !$ uΚ ¡¡9 $# Zπtƒ# u 

ôM ‾=sàsù öΝßγ à)≈oΨôãr& $ oλm; tÏèÅÒ≈ yz � Ò و: � ÞΟn= ÷èu‹ y™ uρ t Ï% ©!$# (# þθ ßϑ n=sß £“ r& 5= n= s)Ζ ãΒ tβθç7 Î=s)Ζ tƒ �××Î.)Ñ(  

  :�اتمتهامناسبة بداية سورة الشعراء : ثانيًا

… � :بدأت باديث عن الكتاب، وختمت به ) � çµ ‾ΡÎ) uρ ã≅ƒ Í”∴tGs9 Éb>u‘ tÏΗ s>≈yèø9 $# �ÑÔ×. )×(
 

=‾y7 � :بدأت بقوG تعا¬ تسلية للن  )ا يالقيه من الكفار ) ! yès9 Óì Ï‚≈t/ y7|¡ ø�‾Ρ āωr& (#θçΡθä3tƒ tÏΖÏΒ ÷σãΒ 

� Õ%(وختمت بالوعيد للظا ، :� ÞΟ n= ÷èu‹y™ uρ t Ï%©! $# (#þθßϑn= sß £“r& 5=n= s)ΖãΒ tβθç7 Î= s)Ζ tƒ � ××Î.)Õ(  

  :مناسبات اآليات: ثا¹ًا

�-  $ tΒ uρ� Ν Íκ�Ï? ù'tƒ ÏiΒ 9�ø. ÏŒ zÏiΒ Ç≈uΗ ÷q §�9 $# B^ y‰øtèΧ āωÎ) (#θ çΡ% x. çµ ÷Ζtã t ÅÊÌ�÷è ãΒ � الشعراء:�.  

=y7 � :عطف - Cلة yès9 ÓìÏ‚≈t/ y7|¡ ø� ‾Ρ āωr& (#θçΡθä3tƒ tÏΖÏΒ ÷σãΒ � الشعراء:Õهذه : ، أي

فال تأسف لعدم إيمانهم بآيات الكتاب ا)ب%، وما »يئهم منها من بعُد ، mدتهم
  )Ò(. فسيعرضون عنه؛ ألنهم ُعِرفوا باإلعراض

!-  ö‘É‹Ρ r&uρ� y7s?u�� Ï±tã š Î/ t�ø%F{  .ÑÒ×:الشعراء � #$
                                                             

)Ñ(  ن�(فس� اhا)ÑÔ/ÑÑ	) (فÅبت . (  
  ).�Î(مراصد ا)طالع  )×(
)Õ(  السابق)�Î.(  
)Ò(  نويرhحرير واhا)ÑÔ/ÔÎ.(  



  ١٦٦    

 

بما فيه كمال نفسه سابًقا، أمره هنا بتكميل غ�ه، كقوG  �رسوG  �اهللا  )ا أمر

M÷ƒ| � :تعا¬ uu‘r& β Î) tβ% x. ’n? tã #“ y‰çλ ù; $# ∩⊇⊇∪ ÷ρr& t�tΒ r& #“ uθø) −G9 $$ Î/ � العلق :ÑÑ-Ñ×ن : ، أيQ إن

  )Ñ( .- هدى U نفسه، وآمًرا لغ�ه باhقوى
  

* * * * * * *   
   

                                                             

)Ñ(  تيس� الكريم الر�ن)�Ô	.(  



  ١٦٧    

 

�  

  :اeمل �اتمة سورة الشعراء مناسبة بداية سورة: أوالً 
)Ñ(. ختمت سورة الشعراء باديث عن القرآن، وبدأت به سورة اeمل ) �

 

! ( hتيب من  امن مناسبتهما �عض أنهما من سور الطواسيم، وأنهما نزÂبهذا ال
  )Õ() ×(. السماء

  :مناسبة بداية سورة اeمل �اتمتها: ثانيًا

β÷ �: بدأت باديث عن القرآن وهدايته، وختمت به r& uρ (# uθè= ø? r& tβ#uö�à) ø9 $# ( Çyϑ sù 

3“ y‰tF ÷δ$# $ yϑ ‾ΡÎ*sù “ Ï‰tG öκ u‰  Ïµ Å¡ø� uΖÏ9...�. )Ò(  

 :مناسبات اآليات: ثا¹ًا

�-   ¨Β r&� Ü=‹ Ågä† §�sÜ ôÒ ßϑ ø9 $# #sŒ Î) çν% tæ yŠ ß# Ï±õ3tƒ uρ uþθ�¡9 $# öΝ à6è= yèôf tƒ uρ u!$ x� n= äz ÇÚ ö‘F{ $# 3 ×µ≈s9 Ïr& 

yì ¨Β «! $# 4 WξŠ Î= s% $ ¨Β šχρã�ā2 x‹s? � ملeا:Ø×.  

ارت� االستدالل من اhذك� باÅhف الرباU N ذوات ا)خلوقات، إ¬ اhذك� 
  )�(.حال االضطرار، وحال اÅhف U األرض ومنافعها :بتÅفه U أحوال اeاس وذلك

!-   ¨Βr&� öΝ à6ƒ Ï‰ ôγtƒ ’Îû ÏM≈ yϑè=àß Îh�y9 ø9$# Ì� ós t7ø9$#uρ  tΒuρ ã≅ Å™ö� ãƒ yx≈ tƒÌh�9 $# #M� ô³ ç0 š÷t/ ô“y‰ tƒ ÿÏµÏFuΗ ÷q u‘ 3 
×µ≈ s9Ï r& yì ¨Β «!$# 4 ’ n?≈ yès? ª! $# $£ϑtã šχθà2Î� ô³ç„ � ملeا:ØÕ.  

                                                             

)Ñ(  Ùوضو(فس� اhا)�/ÒÑÔ.(  
  ).ÑÎ(أخرج اديث U ترتيب نزو{ما ابن ال�يس U فضائل القرآن ح  )×(
)Õ( السابق )�/ÒÑÎ.(  
)Ò(  (مراصد ا)طالع�	.(  
  ).Ï/ÑÒ×(اhحرير واhنوير  )�(



  ١٦٨    

 

انتقال من دالئل اÅhف U أحوال mمة اeاس، إ¬ دالئل اÅhف U أحوال 
  )Ñ(.ا)سافرين منهم U ال� وا�حر

"-  � ≅è% āω ÞΟ n= ÷ètƒ  tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{ $# uρ |= ø‹ tóø9 $# āωÎ) ª! $# 4 $ tΒuρ tβρâ÷ ßê ô±o„ tβ$−ƒ r& 

šχθèW yè ö7 ãƒ � ملeا:Ø�.  

اعلم أنه تعا¬ )ا ب%þ أنه ا)ختص بالقدرة، فكذلك ب%þ أنه هو ا)ختص بعلم 
  )×(. ثبت أنه هو اإلG ا)عبود ،الغيب؛ و�ذا ثبت ذلك

#-   tΒ� u!% ỳ Ïπ oΨ |¡ys ø9 $$Î/ … ã& s#sù ×� ö�yz $ pκ ÷] ÏiΒ Ν èδ uρ  ÏiΒ 8ít“sù >‹Í× tΒ öθtƒ tβθãΖÏΒ# u مل�eا	Ô.  

U عالمات القيامة؛ Ìح بعد ذلك أحوال ا)¶ف% بعد  تكلماعلم أنه تعا¬ )ا 
mصيًا، أما ا)طيع فهو اùي جاء  قيام القيامة، وا)¶ف إما أن يكون مطيًعا أو

  )Õ(. العا� فهو من جاء بالسيئةباسنة، وأما 

  
* * * * * * *   

   

                                                             

)Ñ(  نويرhحرير واhا)×Ï/ÑØ.(  
  ).Ò/�ØÎ×(اhفس� الكب�  )×(
)Õ(  السابق)×Ò/�ÎÒ.(  



  ١٦٩    

 

�  

  :مناسبة بداية سورة القصص �اتمة سورة اeمل: أوال
&βr÷ � :ختمت سورة اeمل بقوG تعا¬ ) � uρ (#uθ è=ø? r& tβ#u ö�à)ø9 $# … �Ô×، بـ وبدأت سورة القصص: � 

(#θè= ÷GtΡ š� ø‹n= tã ÏΒ Î*t7‾Ρ 4 y›θãΒ šχ öθtãö� Ïùuρ Èd,ys ø9$$Î/ 5Θ öθ s)Ï9 šχθ ãΖÏΒ÷σãƒ �Õ .)Ñ(  

ومن تناسبهم أنهما من سور الطواسيم، وقيل أنهما مرتبتان U ا)صحف - وفق  ) !
)×(.ترتيب نزو{م من السماء

 

  :مناسبة بداية سورة القصص �اتمتها: ثانيًا

β¨ � :قال U أو{ا ) � Î) šχ öθtã ö�Ïù Ÿξtã ’Îû ÇÚö‘F{ $# ...� Òوختمها ،: � y7ù= Ï? â‘# ¤$!$# äο t�Åz Fψ $# 

$yγè= yè øgwΥ tÏ%©# Ï9 Ÿω tβρ ß‰ƒ Ì�ãƒ # vθ è= ãæ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# Ÿωuρ # YŠ$ |¡ sù 4  ...�	Õ .)Õ(  

U آخرها  والعودة إÈها، وذكر من مÅ عليه السالم ذكر U بدايتها هجرة مو! ) !

β¨ � :بعد هجرته من مكة بأنه سيعيده إÈها �وعد اهللا للن   Î) “Ï% ©!$# uÚt�sù š�ø‹ n= tã 

šχ# uö�à) ø9$# š‚–Š !# t�s9 4’ n<Î) 7Š$ yètΒ 4 ...�	� .)Ò(  

ô �: ذكر U بدايتها قوG تعا¬ ) " n= sù šχθ ä.r& # Z�� Îγ sß t ÏΒÌ�ôf ßϑ ù= Ïj9 � ÑÎوختمها ،: Ÿξsù� 

¨ sðθä3s? # Z�� Îγsß tÌ�Ï�≈s3ù= Ïj9 �	Ø .)�(  

                                                             

)Ñ(  Ùوضو(فس� اhا)�/�ÑÏ.(  
  ).ÎÒ(أ´ار ترتيب سور القرآن  )×(
)Õ(  Ùوضو(فس� اhا)�/�ÏÔ.(  
)Ò(  (مراصد ا)طالع�	.(  
  ).	�(السابق  )�(



  ١٧٠    

 

 :مناسبات اآليات: ثا¹ًا

�-  öΝ x.uρ� $ uΖò6n= ÷δ r& ÏΒ ¥π tƒ ö�s% ôN t�ÏÜ t/ $ yγtGt±ŠÏè tΒ ( š�ù= ÏF sù öΝ ßγãΨÅ3≈|¡tΒ óΟs9  s3ó¡è@ . ÏiΒ 

óΟÏδ Ï‰÷è t/ āωÎ) Wξ‹ Î= s% ( $ ¨Ζà2uρ ß øtwΥ š ÏOÍ‘≡uθ ø9   .	�:القصص� #$

öΝ � :عطف - Cلة s9 uρr& Åj3yϑ çΡ óΟßγ ©9 $ �Β t�ym  ..� القصص:�Î،  باعتبار ما تضمنته

فإن ذلك يقت" اhعرض لالنتقام شأن األمم الµ كفرت بنعم  ؛من اإلنكار واhوبيخ
فهو üويف لقريش من سوء mقبة أقوام Qنوا U مثل حا{م من األمن والرزق،  ؛اهللا

  )Ñ(. فجحدوا اeعمة وقابلوها با�طر

!-  $ tΒ uρ� tβ% x. y7•/ u‘ y7Î= ôγ ãΒ 3“ t�à)ø9 $# 4 ®Lym y] yè ö7 tƒ þ’ Îû $yγ ÏiΒé& Zωθß™u‘ (#θè= ÷Gtƒ öΝ ÎγøŠn= tæ $ uΖÏF≈tƒ# u 4 $ tΒ uρ 

$ ¨Ζà2 ’Å5 Î=ôγ ãΒ #” t�à) ø9 $# āωÎ) $yγ è=÷δr& uρ �χθßϑ Î=≈sß القصص:�Ô.  

أعقب االعتبار بالقرى ا)هلكة ببيان أÌاط هالكها وسببه؛ استقصاء لإلعذار 
  )×(. )8r العرب

"-   yϑsù r&� çµ≈tΡ ô‰tã uρ # ´‰ôãuρ $ YΖ|¡ ym uθßγ sù Ïµ‹ É)≈s9 yϑ x. çµ≈uΖ÷è −G ¨Β yì≈tF tΒ Íο4θ uŠys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# §Ν èO uθèδ 

tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠ É) ø9 $# z ÏΒ tÎ�|Ø ós ßϑ ø9   .ØÑ:القصص � #$

ذكر U اآلية الµ قبلها متاع اياة اÓنيا وما  :هذه اآلية تقرير و�يضاح للµ قبلها
èفاوت الظاهر يسّوى ب% : عند اهللا وتفاوتهما، ثم عقبه بهذه اآلية - معhأبعد هذا ا

  )Õ( .أبناء اآلخرة، وأبناء اÓنيا؟

                                                             

)Ñ(  نويرhحرير واhا)×Ï/Ñ�Ï.(  
  ).Ï/Ñ�Õ×(السابق  )×(
)Õ(  الكشاف)Õ/Ò×�.(  



  ١٧١    

 

#-  � $̈Β r'sù  tΒ z>$s? z tΒ#u uρ Ÿ≅ÏΗxåuρ $[sÎ=≈|¹ # |¤yè sù βr& šχθ ä3tƒ z ÏΒ šÏ⇔Î= ø� ßϑø9$# � القصص:ØÎ. 

)ا ذكر تعا¬ سؤال ا�لق عن معبودهم وعن رسلهم، ذكر الطريق اùي ينجو به  ) �
العبد من عقاب اهللا تعا¬، وأنه ال �اة إال )ن اتصف باhوبة من الrك وا)عا� وآمن 

  )Ñ(.باهللا وعمل صاا
من الكفار وما »ري عليهم من اhوبيخ؛ أتبعه  ا)عذب%اعلم أنه تعا¬ )ا ب%þ حال  ) !

  )×(. ترغيبًا U اhوبة، وزجًرا عن ا¹بات U الكفر ؛بذكر من يتوب منهم U اÓنيا
%-  š�š/u‘uρ� ß,è= øƒ s† $tΒ â !$t± o„ â‘$ tFøƒ s†uρ 3 $ tΒ šχ%Ÿ2 ãΝßγ s9 äο u�z� Ïƒ ø: $# 4 z≈ ys ö6ß™ «! $# 4’ n?≈ yès? uρ $£ϑ tã 

tβθà2 Î� ô³ç„ � القصص:Ø	.  

اhفويض إ¬ حكمة اهللا تعا¬ U خلق قلوب منفتحة : معطوف - ما قبله ومعناه
G وبة، وقلوب غ� منفتحةhلالهتداء وا.)Õ(  

&-  � ö≅ è% óΟçG÷ƒu u‘r& βÎ) Ÿ≅ yè y_ ª!$# ãΝ à6 ø‹n= tæ Ÿ≅ ø‹©9$# # ´‰tΒ ÷� |� 4’ n< Î) ÏΘ öθtƒ Ïπ yϑ≈uŠ É)ø9$# ô tΒ îµ≈s9Î) ç� ö� xî «!$# 

Ν à6‹Ï? ù'tƒ > !$u‹ÅÒ Î/ ( Ÿξ sùr& šχθãèyϑó¡ n@ � القصص:ÎÑ.  

اعلم أنه تعا¬ )ا ب%U þ اآلية السابقة استحقاقه للحمد - وجه اإلCال؛ فصل بعد  ) �
  )Ò(.ذلك ببعض ما »ب أن #مد عليه، ûا ال يقدر عليه سواه

بصفات ذاته، إ¬ االستدالل -  باإللوهيةتعا¬  إفرادهانتقال من االستدالل -  ) !
  )�(. ذلك ببديع مصنوmته

                                                             

)Ñ(  تيس� الكريم الر�ن)Ø××.(  
  ).Ò/�ØÔ×(اhفس� الكب�  )×(
)Õ(  حريرhنوير اhوا)×Ï/ÑØÒ.(  
)Ò(  فس� الكب�hا)×�/Ñ×.(  
  ).	Ï/ÑØ×(اhحرير واhنوير  )�(



  ١٧٢    

 

�  

  :مناسبة بداية سورة العنكبوت �اتمة سورة القصص: أوالً 
ابتالء أم مو! عليه الصالة :)ا تضمنت سورة القصص عدة ابتالءات منها  ) �

وÃذلك ابتالء والسالم بإلقاء ابنها U اÈم وفراقه، وابتالء مو! ßروجه من بته، 
 :�بهجرته من مكة، بدأت سورة العنكبوت ببيان أن االبتالء سنة اهللا  �الرسول

|= Å¡ ym r&� â¨$ ¨Ζ9 $# β r& (# þθ ä.u� øIãƒ β r& (#þθä9θ à) tƒ $̈ΨtΒ# u öΝ èδ uρ Ÿω tβθ ãΖtF ø�ãƒ � × .)Ñ(  

U: � ¨β أول سورة القصص �)ا أخ� اهللا  ) ! Î) šχ öθ tãö�Ïù Ÿξ tã ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# Ÿ≅yè y_ uρ 

$ yγ n=÷δr& $ Yè u‹ Ï© ß# Ïè ôÒtGó¡ o„ Zπ x� Í← !$ sÛ öΝ åκ÷] ÏiΒ ßx În/ x‹ãƒ öΝèδu!$ oΨ ö/ r&  Ä ÷∏tGó¡ o„uρ öΝ èδ u!$ |¡ ÏΡ 4...� Ò افتتح ،

عذب به  هذه السورة بذكر ا)ؤمن% اùين فتنهم الكفار وعذبوهم بعذاب دون ما
́ائيل؛ تسلية {م بما وقع )ن قبلهم   )×(. فرعون ب� إ

  :مناسبة بداية سورة العنكبوت �اتمتها: ثانيًا
=| � :بدأها بقوG تعا¬ Å¡ym r& â¨$̈Ζ9$# βr& (# þθä. u�øIãƒ βr& (# þθä9θà)tƒ $̈Ψ tΒ#u öΝ èδ uρ Ÿω tβθãΖ tFø�ãƒ �× ،

#$!©%zƒÏ :فقال ،وختمها با)جاهدة الµ تع% اeاس - هذه ا�الءات uρ� (#ρß‰yγ≈y_ $ uΖŠÏù 

öΝ åκ ¨]tƒ Ï‰öκ s] s9 $ uΖn= ç7 ß™ 4 ¨β Î) uρ ©! $# yìyϑ s9 t ÏΖÅ¡ ós ßϑ ø9 $# � ØÔ.)Õ(  

  
  

                                                             

)Ñ(  تناسب سور القرآن U ال�هان)×ÎÑ.(  
  ).	�(مراصد ا)طالع  )×(
)Õ(  السابق)�	.(  



  ١٧٣    

 

 :مناسبات اآليات: ثا¹ًا
�-  z ÏΒuρ� Ä¨$̈Ζ9$#  tΒ ãΑθ à)tƒ $̈Ψ tΒ#u «!$$Î/ !#sŒÎ*sù y“ÏŒρé& ’Îû «!$# Ÿ≅ yèy_ sπ uΖ÷FÏù Ä¨$̈Ψ9$# É>#x‹ yèx. «! $#  È⌡s9uρ 

u !%ỳ ×� óÇ tΡ  ÏiΒ š� Îi/¢‘ £ ä9θ à)u‹s9 $‾ΡÎ) $ ¨Ζà2 öΝä3yètΒ 4 }§ øŠs9uρ r& ª! $# zΝ n= ÷æ r'Î/ $yϑÎ/ ’Îû Í‘ρ ß‰ ß¹ t Ïϑn=≈ yèø9 $# � 

 .ÑÏ:العنكبوت
 þ%ذب، بòظهر الصادق من الÈ ا ذكر تعا¬ أنه البد أن يمتحن من اّد) اإليمان؛(

  )Ñ(. تعا¬ أن من اeاس فريًقا ال ص� {م - ا)حن، وال ثبات {م - بعض الزالزل
!-  �∅è= Ïϑósu‹ s9 uρ� öΝ çλm;$s) øO r& Zω$s) øO r& uρ yì ¨Β öΝ ÏλÎ;$s) øO r& ( £è=t↔ ó¡ãŠ s9uρ tΠ öθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9$# $£ϑtã (#θçΡ$Ÿ2 

šχρ ç�tI ø�tƒ � العنكبوت:ÑÕ. 

#tΒuρ Νèδ š,Î$ �: )ا Qن قوG تعا¬ Ïϑ≈ pt ¿2 ô ÏΒ Νßγ≈ u‹≈sÜ yz ÏiΒ > ó x« ( óΟ ßγ‾ΡÎ) šχθ ç/É‹≈ s3s9 � 

وéوهم ûن دm إ¬ باطله  -، قد يُتوّهم منه أيًضا أن الكفار اÓاع% إ¬ كفرهم ×Ñ:العنكبوت
ليس عليهم إال ذنبهم اùي ارتكبوه دون اùنب اùي فعله غ�هم، ولو Qنوا متسبب% فيه،  -

  )×(.هنا هذا اhوهم �نÚ اهللا 

"-  ö≅ è%� (#ρç��Å™ † Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρ ã� ÝàΡ $$sù y#ø‹ Ÿ2 r&y‰ t/ t, ù=y⇐ ø9$# 4 ¢Ο èO ª! $# à⋅Å´Ψãƒ nο r'ô±̈Ψ9$# nο t�Åz Fψ $# 4 ¨βÎ) 

©!$# 4’n?tã Èe≅ à2 & ó x« Ö�ƒÏ‰ s% � العنكبوت:×Ï.  

اعÂاض انتقا� من اإلنكار عليهم ترك االستدالل بما هو بمرأى منهم، إ¬ إرشادهم 
  )Õ(.إ¬ االستدالل بما هو بعيد عنهم من أحوال إ»اد ا)خلوقات وتعاقب األمم

#-  ‘≅ä.� <§ ø� tΡ èπ s) Í← !#sŒ ÏNöθ yϑ ø9 $# ( §Ν èO $ uΖø‹ s9Î) šχθ ãèy_ ö�è? � العنكبوت:�Î.  

                                                             

)Ñ(  تيس� الكريم الر�ن)Ø×Î.(  
  ).Ø×Î(السابق  )×(
)Õ(  نويرhحرير واhا)×Ï/×ÕÏ.(  



  ١٧٤    

 

)ا حث - ا{جرة سابًقا، ذكرهم هنا با)وت وأن اÓنيا ليست دار بقاء؛ فال يدفعهم خوفهم 
  )Ñ(.من اhعرض للموت U طريق ا{جرة باhخلف عن ا{جرة U سبيل اهللا

%-  tÏ%©! $# uρ� (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= Ïϑtã uρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# Ν ßγ ¨ΖseÈhθ t6 ãΖs9 z ÏiΒ Ïπ ¨Ψ pgø: $# $ ]ù t�äî “ Ì�øgrB  ÏΒ $ uηÏG øtrB 

ã�≈yγ ÷ΡF{ $# tÏ$Î#≈yz $ pκ�Ïù 4 zΝ ÷è ÏΡ ã�ô_ r& t, Î#Ïϑ≈yè ø9  .	�:العنكبوت � #$

سابًقا ا)هاجرين U سبيله بالسعة U اÓنيا، انتقل هنا إ¬ وصف  �اهللا  وعد)ا 
  )×(.بعض ما أعد {م من نعيم اuنة

&-   Éir(Ÿ2uρ�  ÏiΒ 7π−/ !#yŠ āω ã≅ Ïϑøt rB $yγ s% ø—Í‘ ª! $# $yγ è% ã— ö�tƒ öΝ ä.$−ƒÎ) uρ 4 uθ èδ uρ ßì‹Ïϑ¡¡9$# ãΛÎ=yè ø9$# � العنكبوت:ØÏ.  

≅‘ � :عطف - Cلة ä. <§ø�tΡ èπ s)Í← !#sŒ ÏNöθ yϑø9$# ( §Ν èO $uΖø‹ s9 Î) šχθ ãèy_ö�è? � العنكبوت:�Î فإن ،

اهللا )ا هون بها أمر ا)وت U مرضاة اهللا، وwنوا قد يقولون إنا ال �اف ا)وت ولكنا �اف الفقر 
  )Õ(. �والضيعة؛ ذكرهم اهللا هنا أن الرزق بيده 

'-  ª!$#� äÝ Ý¡ ö6tƒ s− ø—Îh�9 $#  yϑ Ï9 â !$t± o„ ôÏΒ  Íν ÏŠ$ t7Ïã â‘Ï‰ ø)tƒ uρ ÿ…ã&s! 4 ¨βÎ) ©!$# Èe≅ä3 Î/ > ó x« ÒΟŠÎ=tæ � العنكبوت:Ø×.  

  )Ò(.)ا ذكر ا�لق سابًقا ذكر هنا الرزق؛ ألن كمال ا�لق ببقائه، وبقاء اإلنسان بالرزق

(-  öΝ s9 uρ r&� (#÷ρ t�tƒ $‾Ρ r& $ uΖù= yè y_ $�Β t�ym $YΖÏΒ# u ß# ©Üy‚ tGãƒ uρ â¨$ ¨Ζ9 $# ô ÏΒ öΝ Îγ Ï9 öθym 4 È≅ÏÜ≈t6 ø9 $$ Î6 sù r& 

tβθãΖÏΒ ÷σ ãƒ Ïπ yϑ ÷èÏΖÎ/ uρ «! $# tβρã�à� õ3tƒ � العنكبوت:ØÎ.  

حال اإلنسان U ا�حر - أخوف ما يكون، ذكره هنا بنعمة األمن U  �)ا ذكر اهللا 
  )�(. ارم و� مساكنهم

                                                             

)Ñ( ت سور الmقرآن موضو)×Ô/ÒÔ( N(، روح ا)عاÑÑ/ÑÑ) (فÅبت.(  
  ).بتÅف) (Ô/�Ï×(موضوmت سور القرآن  )×(
)Õ(  نويرhحرير واhا)×Ñ/×Ò.(  
)Ò(  فس� الكب�hا)×�/ÎÒ.(  
  ).بتÅف) (ÎØ/�×( السابق )�(



  ١٧٥    

 

�  

  :مناسبة بداية سورة الروم �اتمة سورة العنكبوت: أوالً 
Ñ (  هاد، وافتتحت هذه بوعد من غلب من أهل الكتاب العنكبوت سورة ختمتuبا

بالغلبة واÅe، وفرح ا)ؤمن% بذلك، وأن اÓولة ألهل اuهاد فيه، وال ي�هم ما وقع 
  .)Ñ({م قبل ذلك من هزيمة

غ� معقب بذكر القرآن، وهو خالف القاعدة ا�اصة U } الم{[ منهما افتتح بـ  ) ×
Äها عقبت بذكر الكتاب أو وصفه، إال هات% السورت%  ا)فتتح باروف ا)قطعة؛ فإنها

  .)×(وسورة القلم
  :مناسبة بداية سورة الروم �اتمتها :ثانيًا

y‰ôã �: بدأت بقوG تعا¬ ) � uρ «! $# ( Ÿω ß#Î= øƒ ä† ª! $# … çν y‰ôãuρ £ Å3≈s9 uρ u�sYò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω 
šχθ ßϑ n= ôè tƒ �Øبـ ، وختمت: � ÷� É9ô¹ $$ sù ¨β Î) y‰ôãuρ «! $# ?Y ym ( Ÿωuρ š�̈Ζ¤� Ï‚ tGó¡ o„ tÏ% ©!$# Ÿω 

šχθãΨ Ï%θ ãƒ �ØÏ)Õ(.  

tΠ :بدأت ) ! öθ tƒ uρ� ãΠθà) s? èπ tã$¡¡9 $# � Ñ×وختمت به ، :�� )Ò( .  

  

                                                             

)Ñ(  أ´ار ترتيب سور القرآن)ÎÎ.(  
  ).ÎÎ( السابق )×(
)Õ(  (مراصد ا)طالع�Ô.(  
)Ò(  السابق)�Ô.(  



  ١٧٦    

 

 :مناسبات اآليات: ثا¹ًا

�-  öΝ s9 uρr&� (#ρ ã�©3x� tGtƒ þ’Îû Ν Íκ Å¦à�Ρ r& 3 $̈Β t,n= y{ ª! $# ÏN≡uθ≈uΚ ¡¡9 $# uÚ ö‘F{ $# uρ $tΒ uρ !$ yϑåκ s]øŠ t/ āωÎ) Èd,ys ø9 $$ Î/ 

9≅y_ r&uρ ‘ wΚ |¡•Β 3 ¨β Î) uρ # Z�� ÏVx. z ÏiΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ç›!$ s) Î= Î/ öΝ Îγ În/ u‘ tβρã�Ï�≈s3s9 � الروم:	.  

 µهم هنا و� اآلية الmاس عن اآلخرة، دeاآلية السابقة غفلة ا U ا ذكر اهللا(
ل�وا أحوال األمم  ؛س� U األرضبالوهو اhفكر U أنفسهم  ،تليها إ¬ ما يزيل غفلتهم

  )Ñ(. السابقة

!-  z≈ys ö6 Ý¡ sù� «! $# tÏm šχθ Ý¡ ôϑè? t Ïn uρ tβθ ßs Î6 óÁ è? ∩⊇∠∪ ã& s! uρ ß‰ôϑ ys ø9 $# ’Îû ÅV≡ uθ≈yϑ ¡¡9 $# 

ÇÚö‘F{ $# uρ $ |‹ Ï±tã uρ t Ïn uρ tβρã�Îγ ôàè? � الروم:ÑÎ-Ñ	.  

: )ا ذكر الوعد والوعيد، أتبعه ذكر ما يوصل إ¬ الوعد، وين; من الوعيد وهو
  )×(.الصالة: التسبيح وذكر اهللا تعا¬ وقيل

"-  óΟ Ï% r'sù� y7yγ ô_ uρ ÈÏe$#Ï9 $ Z�‹ÏΖym 4 |N t�ôÜ Ïù «! $#  ÉL©9 $# t�sÜ sù }̈ $ ¨Ζ9 $# $ pκö� n= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ö7 s? È,ù= y⇐Ï9 

«!$# 4 š�Ï9≡sŒ ÚÏe$! $# ÞΟÍhŠ s) ø9 $# �∅ Å3≈s9 uρ u�sYò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ � الروم:ÕÏ.  

)ا بيþنت اآلية السابقة بطالن عقائد الrك ب�ب ا)ثل السابق، توجه ا�طاب 
  eق وا¹بات عليه �هنا إ¬ ا  )Õ(.يأمره باhمسك با

#-  t Î6�ÏΨ ãΒ� Ïµ ø‹ s9 Î) çνθà)̈? $# uρ (#θßϑŠÏ% r&uρ nο 4θn= ¢Á9 $# Ÿωuρ (#θçΡθ ä3s? š∅ ÏΒ t Å2 Î� ô³ ßϑø9   .ÕÑ:الروم � #$

  )Ò(. )ا أمر اهللا بإقامة الوجه لتين، ب%þ هنا أنها تكون باإلنابة هللا
                                                             

)Ñ(  ت سور القرآنmموضو)ÕÏ/Ñ×) (فÅبت.(  
  ).Õ/ÒÎÑ(الكشاف  )×(
)Õ(  ت سور القرآنmموضو)ÕÏ/×Ô.(  
)Ò(  تيس� الكريم الر�ن)ÕÑ/ØÒÏ) (فÅبت.(  



  ١٧٧    

 

%-  # sŒ Î) uρ� ¡§ tΒ }̈ $̈Ζ9 $# @�àÑ (#öθ tã yŠ Ν åκ ®5 u‘ t Î7�ÏΖ•Β Ïµ ø‹ s9 Î) ¢ΟèO !# sŒ Î) Οßγ s%#sŒ r& çµ ÷ΖÏiΒ ºπ uΗ ÷q u‘ # sŒ Î) ×,ƒ Ì�sù 

Ν åκ÷] ÏiΒ ôΜ ÎγÎn/ t�Î/ tβθä.Î� ô³ ç„ � الروم:ÕÕ.  

باإلنابة االختيارية، ذكر هنا اإلنابة االضطرارية الµ ال تكون )ا أمر اهللا تعا¬ 
  )Ñ(.إال عند نزول ا�الء والكرب

&-  � ÏN$ t↔ sù # sŒ 4’n1ö�à) ø9 $# … çµ ¤) ym tÅ3ó¡ Ïϑ ø9$# uρ t ø⌠$# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9 $# 4 y7Ï9≡sŒ ×�ö� yz šÏ% ©#Ïj9 tβρß‰ƒ Ì�ãƒ 

tµ ô_ uρ «!$# ( y7Í× ‾≈s9 'ρ é&uρ ãΝ èδ tβθßs Î= ø� ßϑ ø9$# � الروم:Õ	.  

سابًقا أن بسط الرزق وقبضه بيده، أرشد هنا عباده )ا »ب عليهم  � )ا ذكر اهللا
  )×(. U حال السعة

'-  !$ tΒ uρ� ΟçF ÷� s?# u  ÏiΒ $\/ Íh‘ (# uθç/ ÷� z�Ïj9 þ’ Îû ÉΑ≡ uθøΒ r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿξsù (#θ ç/ ö�tƒ y‰Ψ Ïã «! $# ( !$ tΒ uρ ΟçF ÷� s?# u ÏiΒ 

;ο4θ x.y— šχρß‰ƒ Ì�è? tµô_ uρ «! $# y7Í× ‾≈s9 'ρ é'sù ãΝ èδ tβθ à� Ïè ôÒßϑ ø9  .ÕÔ:الروم � #$

)ا ذكر العمل اùي يقصد به وجه اهللا تعا¬ من اeفقات، ذكر هنا العمل اùي 
  )Õ(. يقصد به مقصد دنيوي

(-  t�yγ sß� ßŠ$ |¡ x� ø9 $# ’ Îû Îh�y9ø9 $# Ì�ós t7 ø9 $# uρ $ yϑÎ/ ôMt6 |¡x. “ Ï‰÷ƒ r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Νßγ s)ƒ É‹ã‹ Ï9 uÙ ÷èt/ “ Ï%©! $# 

(#θ è= ÏΗ xå öΝßγ ‾= yè s9 tβθ ãèÅ_ ö�tƒ � الروم:ÒÑ. 

  )Ò(. أن الrك سبب الفساد :وجه تعلق اآلية بما قبلها هو

                                                             

)Ñ(  تيس� الكريم الر�ن)ØÒÑ) (فÅبت.(  
  ).بتÅف) (�ÕÏ/Õ(موضوmت سور القرآن  )×(
)Õ(  تيس� الكريم الر�ن)ØÒ×(.  
)Ò(  فس� الكب�hا)×�/ÑÏÒ.(  



  ١٧٨    

 

)-  ≅è%� (#ρç��Å™ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# (#ρã�ÝàΡ$$ sù y#ø‹ x. tβ% x. èπ t7 É)≈tã tÏ%©!$#  ÏΒ ã≅ö6 s% 4 tβ%x. Οèδ ç�sYò2 r& 

t Ï.Î� ô³ •Β � الروم:Ò×.  

ب%þ {م هنا هالك أمثا{م اùين Qنت أفعا{م )ا ب%þ حا{م بظهور الفساد، 
  )Ñ(.كأفعا{م

�*-  ô ÏΒ uρ� ÿÏµ ÏG≈tƒ# u β r& Ÿ≅Å™ö�ãƒ yy$ tƒ Ìh�9 $# ;N≡ u�Åe³ t6 ãΒ / ä3s)ƒ É‹ã‹ Ï9 uρ  ÏiΒ Ïµ ÏF uΗ ÷q§‘ y“ Ì�ôf tG Ï9 uρ à7ù= à� ø9 $# 

 Íν Ì�øΒ r'Î/ (#θäó tGö; tGÏ9 uρ ÏΒ Ï& Î# ôÒ sù ö/ä3‾= yè s9 uρ tβρã�ä3ô± n@ � الروم:ÒØ.  

ذكر أنه بسبب ذكر أن ظهور الفساد بسبب الrك، ذكر ظهور الصالح ولم ي )ا
ن الكريم ال يذكر إلحسانه عوًضا، ويذكر البتالئه سببًا �ال يتوهم به العمل الصالح؛ أل

  )×(. الظلم

��-  ÷�É9ô¹$$ sù� ¨β Î) y‰ôã uρ «! $# ?Y ym ( Ÿωuρ š�̈Ζ¤� Ï‚ tG ó¡ o„ tÏ%©!$# Ÿω šχθãΨ Ï%θãƒ � الروم:ØÏ.  

⌡È :بالص� بعدما ما قال �أمر للن   s9 uρ� ΝßγtG ø⁄Å_ 7π tƒ$t↔ Î/ £ s9θà) u‹ ©9 tÏ% ©!$# (# ÿρã�x� Ÿ2 

÷β Î) óΟçFΡr& āωÎ) tβθè= ÏÜ ö7 ãΒ � :الروم�	ضمنها تأييسه من إيمانهمh ؛.)Õ(  

  

* * * * * * *   
  

                                                             

)Ñ( نويرhحرير واhا)×Ñ/ÑÑÒ( G فس� الكب� واللفظhا ،)×�/ÑÏ�.(  
  ).ÑÏÎ/�×(اhفس� الكب�  )×(
)Õ(  نويرhحرير واhا)×Ñ/ÑÕ�.(  



  ١٧٩    

 

�  

  :مناسبة بداية سورة لقمان �اتمة سورة الروم: أوالً 
ختمت سورة الروم باديث عن ا)كذب%، وبدأت سورة لقمان باديث عن 

  )Ñ(. ا)ؤمن%؛ Èكتمل الíم عن الفريق%
  :مناسبة بداية سورة لقمان �اتمتها: ثانيًا

$ � :ذكر U أو{ا اديث عن عالقة اآلباء باألبناء U اÓنيا ) � uΖøŠ ¢¹uρuρ z≈|¡ΣM} $# 

Ïµ ÷ƒ y‰Ï9≡uθ Î/ çµ ÷F n= uΗ xq … çµ •Β é& $�Ζ÷δ uρ 4’n? tã 9 ÷δuρ � ÑÒاآلخرة U آخرها عالقتهم U وذكر ، :$ pκ š‰ r'‾≈tƒ� 

â¨$ ¨Ζ9$# (#θà) ®?$# öΝ ä3−/ u‘ (# öθt± ÷z$# uρ $ YΒ öθtƒ āω ”Ì“øgs† ì$ Î!# uρ tã  Íν Ï‰s9 uρ Ÿωuρ îŠθä9 öθtΒ uθèδ A—%ỳ  tã 

Íν Ï$ Î!# uρ $ º↔ ø‹ x© � ÕÕ. )×(  

[£ �: ذكر U صدرها إنزال ا)طر ) ! t/ uρ $ pκ� Ïù  ÏΒ Èe≅ä. 7π −/ !# yŠ 4 $ uΖø9 t“Ρr&uρ zÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9 $# [!$ tΒ 

$ oΨ ÷Gu; /Ρ r'sù $ pκ�Ïù  ÏΒ Èe≅à2 8l÷ρ y— AΟƒ Í�x. �ÑÏآخرها U وذكر ، :� ¨β Î) ©! $# … çνy‰ΨÏã ãΝ ù= Ïæ Ïπ tã$¡¡9 $# 

Ú^ Íi” t∴ãƒ uρ y] ø‹ tóø9 $# ÞΟn= ÷ètƒ uρ $ tΒ ’Îû ÏΘ%tn ö‘F{ $# ( �…ÕÒ.)Õ(
 

وختمها باhذك� باeعم، وتأكيد اhحذير من االغÂار بلهو اياة افتتح سورة لقمان  ) "
  )Ò(.وزخرفها

  
                                                             

)Ñ(  Ùوضو(فس� اhا)Ø/×Ø .(  
)×(  N(روح ا)عاÑÑ/ÑÏ�(   
)Õ(  (مراصد ا)طالع�Ô.(  
)Ò( Ùوضو(فس� اhا )Ø/×Ø.(  



  ١٨٠    

 

 :مناسبات اآليات: ثا¹ًا

�-  z ÏΒ uρ� Ä¨$ ¨Ζ9$#  tΒ “ Î� tIô±tƒ uθ ôγ s9 Ï]ƒ Ï‰ys ø9 $# ¨≅ÅÒ ã‹ Ï9  tã È≅‹ Î6 y™ «! $# Î�ö� tó Î/ 5Οù= Ïæ 

$yδ x‹Ï‚ −Gtƒ uρ # �ρâ“èδ 4 y7Í× ‾≈s9 'ρé& öΝ çλ m; Ò>#x‹tã × Îγ •Β � لقمان:Ø. 

×U :� y7Í اآلية السابقة �)ا قال اهللا  ‾≈s9 'ρé& 4’n? tã “ W‰èδ  ÏiΒ öΝ Îγ În/§‘ � وهم �:لقمان ،

السعداء اùين ينتفعون بكتاب اهللا، ثèّ بذكر حال األشقياء اùين لم ينتفعوا بسماع 
: �äم اهللا، وأقبلوا - ا)زام� والغناء باألان وآالت الطرب، كما قال ابن مسعود 

� θôγ s9 Ï]ƒ Ï‰ ys ø9 )×()Ñ( ."هو واهللا الغناء" � #$
 

!-  ¢ o_ç6≈ tƒ� ÉΟÏ% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# ö�ãΒ ù& uρ Å∃ρã�÷è yϑ ø9 $$ Î/ tµ ÷Ρ$# uρ Çtã Ì�s3Ζßϑ ø9 $# ÷�É9ô¹$# uρ 4’ n?tã !$ tΒ y7t/$ |¹r& ( ¨β Î) 

y7Ï9≡ sŒ ô ÏΒ ÇΠ ÷“tã Í‘θ ãΒ W{   .ÑÎ:لقمان � #$

ألن اآلمر با)عروف واeاc عن ا)نكر ال بد أن يناG من اeاس أذى؛ ùلك أمره 
  )Õ(. بالص� بعده

"-  óΟs9 r&� (# ÷ρt�s? ¨β r& ©! $# t�¤‚ y™ Ν ä3s9 $̈Β ’ Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# $tΒ uρ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# xt t7 ó™r& uρ öΝ ä3ø‹ n= tæ 

… çµ yϑ yè ÏΡ Zο t�Îγ≈sß Zπ uΖÏÛ$ t/ uρ 3 z ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $#  tΒ ãΑÏ‰≈ pgä† †Îû «! $# Î� ö�tó Î/ 5Οù= Ïæ Ÿωuρ “W‰èδ Ÿωuρ 

5=≈tGÏ. 9�� ÏΖ•Β � لقمان:×Ï.  

ب%þ هنا مقدار نعمه  أن اشكر �،: U اآليات السابقة بشكره بقوG �)ا أمر اهللا 
  .- عباده وأننا مهما شكرنا عليها فلن نستطيع ذلك

                                                             

)Ñ(  الس7 الك�ى U ا�يه�)×ÑÏÏÕ .(  
  ).�Ø/×Ô(، تفس� القرآن العظيم واللفظ G )Ñ/ÑÒÑ×(، اhحرير واhنوير )ØÒØ(تيس� الكريم الر�ن  )×(
)Õ(  ت سور القرآنmموضو)ÕÑ/×Ò) (فÅبت.(  



  ١٨١    

 

#-  # sŒ Î) uρ� Ÿ≅ŠÏ% ãΝ ßγ s9 (#θãè Î7 ®? $# !$ tΒ tΑt“Ρr& ª! $# (#θ ä9$s% ö≅t/ ßì Î7 ®KtΡ $ tΒ $ tΡô‰ỳ uρ Ïµ ø‹ n= tã !$ tΡ u!$ t/# u 4 öθs9 uρ r& 

tβ%Ÿ2 ß≈sÜ ø‹ ¤±9 $# öΝ èδθãã ô‰tƒ 4’ n<Î) É>#x‹tã Î�� Ïè   .Ñ×:لقمان � 9$#¡¡

U السموات وأنعم عليكم نعًما عديدة،  )ا قال سابًقا أن اهللا سخر لكم ما
  )Ñ(.واال أن بعضكم »ادل U وحدانية اهللا ويتعا� عن دالئل وحدانيته

%-   tΒ uρ� öΝ Î=ó¡ ç„ ÿ… çµ yγ ô_ uρ ’n< Î) «! $# uθ èδuρ Ö Å¡øt èΧ Ï‰s) sù y7|¡ôϑ tGó™ $# Íο uρö�ãè ø9 $$ Î/ 4’ s+øOâθø9 $# 3 ’ n<Î) uρ «! $# 

èπ t7 É)≈tã Í‘θãΒ W{   .××:لقمان� #$

)ا ذكر اهللا سبحانه U اآلية السابقة حال اإلنسان اùي »ادل U توحيد اهللا بغ� 
  )×(.�علم، ذكر هنا حال من أذعن واستسلم هللا 

&-   tΒ uρ� t�x� x. Ÿξ sù š�Ρâ“øt s† ÿ… çν ã�ø� ä. 4 $ uΖø‹ s9 Î) öΝ ßγãèÅ_ ö�tΒ Ν ßγã∞ Îm7 t⊥ãΖsù $yϑ Î/ (# þθè= ÏΗ xå 4 ¨β Î) ©! $# 7ΛÎ= tæ 

ÏN# x‹Î/ Í‘ρ ß‰÷Á9   .Õ×:لقمان� #$

 �أنه Äما ب%þ عناد وجحود الòفرين؛ اhفت إ¬ اU   e كتابه �قد عودنا اهللا 
  )Õ(. مواسيًا ومثبتًا

'-  öθ s9 uρ� $yϑ ‾Ρr& ’ Îû ÇÚö‘F{ $#  ÏΒ >οt�yf x© ÒΟ≈ n= ø% r& ã�ós t7 ø9 $# uρ … çν ‘‰ßϑtƒ . ÏΒ Íν Ï‰÷èt/ èπ yèö7 y™ 9�çt ø2r& $ ¨Β 

ôNy‰Ï� tΡ àM≈yϑ Î= x. «! $# 3 ¨βÎ) ©! $# î“ƒ Ì“tã ÒΟŠÅ3ym لقمان�:×Î.  

)ا ذكر سبحانه أن G ما U السموات واألرض، أتبعه بما يدل - أن G ما وراء ذلك، فال  
Åيط بعلمه عدد وال ح# .)Ò(  

                                                             

)Ñ(  نويرhحرير واhا)×Ñ/ÑÎÕ.(  
  ).Ñ/ÑÎØ×( السابق )×(
)Õ( ت سور القرmآن موضو)ÕÑ/ÕÏ.(  
)Ò(  فتح القدير)Ò/×ÎÔ.(  



  ١٨٢    

 

(-  $ ¨Β� öΝ ä3à) ù= yz Ÿωuρ öΝ ä3èW ÷è t/ āωÎ) <§ ø� uΖŸ2 >οy‰Ïn≡ uρ 3 ¨βÎ) ©! $# 7ì‹ Ïÿxœ î�� ÅÁ t/ � لقمان:×	.  

›uΖø$ � :)ا قال سابًقا s9 Î) öΝ ßγãè Å_ ö�tΒ Ν ßγ ã∞ Îm7 t⊥ãΖsù $ yϑÎ/ (#þθè= ÏΗ xå 4 ¨βÎ) ©! $# 7Λ Î= tæ ÏN# x‹Î/ Í�‘ρ ß‰÷Á9$# 

وwن الغالب - ا)Ãr% إنكار ا�عث، ذكر هنا ما يدل - أن خلق Cيع  ،Õ×:لقمان
  )Ñ(.�اeاس أول مرة كخلق نفس واحدة؛ لتاللة - تمام قدرة اهللا 

)-  óΟs9 r&� t�s? ¨β r& ©! $# ßk Ï9θãƒ Ÿ≅ø‹ ©9 $# ’ Îû Í‘$ yγ ¨Ψ9 $# ßk Ï9θãƒ uρ u‘$ yγ ¨Ψ9 $# † Îû È≅øŠ ©9 $# t�¤‚ y™uρ }§ ôϑ ¤±9 $# 

t�yϑ s) ø9$# uρ @≅ä. ü“ Ì�øgs† #’ n<Î) 9≅y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β āχ r&uρ ©! $# $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? ×��Î7 yz لقمان�:×Ô.  

استدالل - ما تضمنته اآلية قبلها، من كون ا�لق ا¹اN وهو ا�عث U متناول 
قدرة اهللا تعا¬؛ استدل هنا بأنه قادر - تغي� أحوال ما هو أعظم حاال من اإلنسان، 

  )×(.األرض وÈلها ونهارهاوذلك بتغي� أحوال 
  

* * * * * * *   
   

                                                             

)Ñ(  نويرhحرير واhا)×Ñ/Ñ	Õ) (فÅبت.(  
  ).Ò	Ñ/Ñ×( السابق )×(



  ١٨٣    

 

   

  :مناسبة بداية سورة السجدة �اتمة سورة لقمان: أوال

=ÞΟn � :)ا قال U سورة لقمان ) � ÷è tƒ uρ $ tΒ ’ Îû ÏΘ%tn ö‘F{ $# (  ...�ÕÒGح ذلك هنا بقوÌ ،: 

ü“ Ï%©!$#� z |¡ômr& ¨≅ä. >óx« … çµ s) n= yz ( r& y‰t/ uρ t,ù= yz Ç≈|¡ΣM} $# ÏΒ & ÏÛ � Î.)Ñ(
 

$ �: و)ا قال U سورة لقمان ) ! tΒ uρ “ Í‘ô‰ s? Ó§ ø� tΡ # sŒ$̈Β Ü= Å¡ò6 s? #Y‰xî ...� ÕÒ حÌ ،

Gذلك هنا بقو: ã�În/ y‰ãƒ� t�øΒ F{ $# š∅ ÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9 $# ’ n<Î) ÇÚö‘F{ $# ...� �Gوقو ،:� öθ s9 uρ $oΨø⁄ Ï© $ oΨ ÷�s? Uψ 

¨≅ä. C§ø� tΡ $yγ1 y‰èδ ...� ÑÕ.)×(  

  :مناسبة بداية سورة السجدة �اتمتها: ثانيًا

� (   eبدايتها أمر ا U تعا¬ �ذكر Gقو U فرينòبإنذار ال: � u‘É‹ΖçF Ï9 $ YΒöθ s% !$ ¨Β Ν ßγ9 s? r& 

 ÏiΒ 9�ƒ É‹‾Ρ  ÏiΒ y7Î= ö6 s% öΝ ßγ‾= yès9 šχρß‰ tGöκ u‰ � Õ، وختمها: � óÚ Í�ôã r'sù öΝ ßγ÷Ψ tã ö�ÏàtGΡ$# uρ Ν ßγ ‾Ρ Î) 

šχρ ã�ÏàtFΨ •Β �ÕÏ ؛ فكأنه قال إن لم يستفيدوا باإلنذار، أعرض عنهم .)Õ(  

قرر U أو{ا شأن ا�عث وأنه حق وواقع، وقرر ذلك U خاتمة السورة من خالل  ) !
  )Ò(.ا)ثال U إحياء األرض بعد موتها

  

                                                             

)Ñ(  (مراصد ا)طالع�Ô.(  
  ).�Ô(السابق  )×(
)Õ(  السابق)�Ô.(  
)Ò(  Ùوضو(فس� اhا)Ø/�Ï .(  



  ١٨٤    

 

 :مناسبات اآليات: ثا¹ًا

�-  $ yϑ ‾ΡÎ)� ßÏΒ ÷σ ãƒ $ uΖÏG≈tƒ$ t↔Î/ tÏ%©! $# # sŒ Î) (#ρã�Åe2 èŒ $pκ Í5 (#ρ”�yz # Y‰£∨ß™ (#θ ßs ¬7 y™ uρ Ï‰ôϑ pt¿2 öΝ Îγ În/ u‘ 

öΝ èδ uρ Ÿω šχρ ç�É9õ3tF ó¡ o„ ) السجدة�:Ñ�. 

ر ا)ؤمن% بها وما أعدþ {م من  þم من العذاب، ذك} þفرين بآياته وما أعدòر ال þا ذك(
  )Ñ(. ا¹واب

!-  ô‰s) s9 uρ� $ oΨ ÷�s?# u y›θãΒ |=≈tF Å6ø9 $# Ÿξsù  ä3s? ’Îû 7π tƒ ó÷É∆  ÏiΒ Ïµ Í← !$ s) Ïj9 ( çµ≈oΨù= yèy_ uρ “ W‰èδ û Í_t6 Ïj9 

Ÿ≅ƒ Ïℜ u�ó�Î) � السجدة:×Õ. 

، ذكر أنه ليس ببدع من الكتب، وال  �)ا ذكر تعا¬ القرآن اùي أنزG - :مد  ) �
)×(. من جاء به بغريب من الرسل

 

)ا جرى ذكر إعراض ا)Ãr% عن آيات اهللا وc آيات القرآن U اآلية السابقة،  ) !
  eمن عليه السالم لقيه مو!  بأن ما ل� من قومه هو نظ� ما �انتقل إ¬ تسلية ا

)Õ(.قوم فرعون
 

  
* * * * * * *   

    

                                                             

)Ñ(  تيس� الكريم الر�ن)Ø��.(  
  ).Ø�Ø( السابق )×(
)Õ(  نويرhحرير واhا)×Ñ/×ÒÕ.(  



  ١٨٥    

 

!  

  :مناسبة بداية سورة األحزاب �اتمة سورة السجدة: أوال

óÚ: �ختمت سورة السجدة بأمر للرسول  Í�ôã r' sù� öΝ ßγ ÷Ψ tã ö�ÏàtGΡ $# uρ Ν ßγ ‾Ρ Î) 

šχρ ã�ÏàtFΨ •Β �ÕÏ وبدأت سورة األحزاب كذلك بأوامر للرسول ،�: � $ pκš‰ r'‾≈tƒ ÷ É<̈Ζ9 $# È,̈?$# 

©!$# Ÿωuρ ÆìÏÜ è? tÍ�Ï�≈s3ø9 $# t É)Ï�≈uΖßϑ ø9 $# uρ 3 ...ā∩⊇∪ ôì Î7 ¨?$# uρ $ tΒ # yrθãƒ š�ø‹ s9 Î)  ÏΒ y7Îi/ ¢‘ 4 ...∩⊄∪ 

ö≅ā2uθ s? uρ ’ n?tã «! $# 4.. �Ñ-Õ. )Ñ(  

  :مناسبة بداية سورة األحزاب �اتمتها: ثانيًا

   eقوى، وختمت بنفس األمر لزوجاته وللمؤمن% �بدأت بأمر اhبا: � t É) ¨? $#uρ 

$ � و ،�� � … 4 #$!© pκ š‰ r'‾≈tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u (#θà) ®?$# ©! $# ...� ÎÏ .)×(  

 :مناسبات اآليات: ثا¹ًا

�-  øŒ Î) uρ� $ tΡ õ‹s{ r& z ÏΒ z↵ ÍhŠÎ; ¨Ψ9 $# öΝ ßγ s)≈sV‹ ÏΒ š�ΖÏΒ uρ  ÏΒ uρ 8yθ œΡ tΛ Ïδ≡ t�ö/ Î) uρ 4 y›θ ãΒ uρ |¤ŠÏã uρ È ø⌠$# 

zΝ tƒ ó� tΒ ( $ tΡõ‹s{ r& uρ Ν ßγ ÷ΨÏΒ $ ¸)≈sW‹ ÏiΒ $ ZàŠ Î= xî � األحزاب:Î.  

  eنة اòنته ب%  �)ا ذكرت اآليات السابقة مòعند ا)ؤمن%، ذكرت هنا م
  )Õ(. األنبياء عليهم الصالة والسالم

                                                             

)Ñ(  أ´ار ترتيب سور القرآن)	Ï.(  
  ).ØÏ(مراصد ا)طالع  )×(
)Õ(  ت سور القرآنmموضو)ÕÕ/�Õ) (فÅبت.(  



  ١٨٦    

 

!-  $ £ϑs9 uρ� # uu‘ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9 $# z># t“ôm F{ $# (#θ ä9$ s% # x‹≈yδ $ tΒ $ tΡ y‰tã uρ ª! $# … ã& è!θß™ u‘ uρ s− y‰|¹uρ ª! $# 

… ã& è!θß™ u‘uρ 4 $tΒ uρ öΝ èδ yŠ# y— HωÎ) $ YΖ≈yϑƒÎ) $ VϑŠÎ= ó¡ n@ uρ األحزاب�:××. 

)ا ذكر حالة ا)نافق% عند ا�وف، ذكر هنا حال ا)ؤمن% عند ا�وف أيًضا؛ 
  )h .)Ñحصل الع�ة بالفرق ب% اال%

"-  z ÏiΒ� tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# ×Α%ỳ Í‘ (#θ è%y‰ |¹ $tΒ (#ρß‰ yγ≈ tã ©!$# Ïµ ø‹ n=tã ( Ν ßγ÷Ψ Ïϑsù  ¨Β 4 |Ós% … çµ t6øt wΥ Ν åκ ÷]ÏΒuρ ̈Β 

ã�Ïà tF⊥tƒ ( $tΒ uρ (#θ ä9 £‰ t/ Wξƒ Ï‰ ö7s? � األحزاب:×Õ. 

(ô‰s � :)ا ذكر أن ا)نافق% mهدوا اهللا ال يولون األدبار  s9 uρ (#θçΡ% x. (#ρ ß‰yγ≈tã ©! $# ÏΒ 

ã≅ö6 s% Ÿω šχθ—9 uθãƒ t�≈t/ ÷Š F{ $# 4 tβ%x. uρ ß‰ôγ tã «! $# Zωθ ä↔ó¡ tΒ � األحزاب:Ñ� ،ونقضوا ذلك العهد ،

  )×(.ذكر هنا وفاء ا)ؤمن% به
#-  y“ Ì“ ôf u‹Ïj9� ª! $# t Ï%Ï‰≈ ¢Á9$# öΝ ÎγÏ%ô‰ ÅÁÎ/ z>Éj‹ yèãƒuρ š É) Ï�≈oΨ ßϑø9$# βÎ) u !$x© ÷ρ r& z>θçGtƒ öΝ ÎγøŠn= tæ 4 ¨βÎ) 

©!$# tβ% x. #Y‘θ à�xî $VϑŠ Ïm§‘ األحزاب�:×Ò.  

أنه قدر ما قدر من قتال وجهاد؛ Èجزي الصادق% بما صدر عنهم من  �ب%þ اهللا 
  )Õ(.صدق وتضحية

%-  $pκ š‰ r'‾≈ tƒ� ÷É<̈Ζ9 $# ≅ è% y7Å_≡uρ ø—X{ β Î) £çFΖä. šχ ÷Š Î�è? nο 4θuŠ ys ø9$# $u‹÷Ρ‘‰9$# $ yγtFt⊥ƒÎ— uρ š÷ s9$yètFsù 

£ ä3÷èÏnGtΒé& �∅ä3ômÎh� |� é&uρ %[n#u� |� WξŠ ÏΗ sd األحزاب�:×	. 

  )Ò(. U اuهاد، إ¬ بيان حاG مع أ´ته �انتقلت اآليات من بيان حال الرسول  ) �
                                                             

)Ñ(  تيس� الكريم الر�ن)ØØÏ) (فÅبت.(  
  ).ØØÏ(السابق  )×(
)Õ(  ت سور القرآنmموضو)×Ñ/ÕÑÒ.(  
)Ò(  السابق)ÕÕ/	Ñ.(  



  ١٨٧    

 

)ا نÅ اهللا نبيه - األحزاب وفتح عليه بعدها بكنوز اÈهود، طا�نه زوجاته بزيادة  ) !
  )×)(Ñ(.أن ��هن ب% ا�قاء معه - شظف العيش أو مفارقته �اeفقة، فأمره اهللا 

&-  u!$ |¡ÏΨ≈tƒ� Äc É<̈Ζ9 $# ¨ä ó¡ s9 7‰tn r'Ÿ2 z ÏiΒ Ï!$|¡ ÏiΨ9 $# 4 Èβ Î) ¨ ä ø‹ s) ¨? $# Ÿξ sù z ÷è ŸÒ øƒrB ÉΑöθs) ø9 $$ Î/ 

yìyϑ ôÜ uŠ sù “ Ï%©! $# ’Îû  Ïµ Î7 ù= s% ÖÚt�tΒ z ù= è% uρ Zωöθs% $ ]ùρã�÷è ¨Β � األحزاب:Õ×.  

م أنهن مأمورات  �نساء اe   �)ا ن� اهللا  Ëالقول، رّبما تُُوه U عن ا�ضوع

z :بإغالظ القول؛ ùلك قال ù= è% uρ� Zωöθs% $ ]ùρ ã�÷è̈Β � .)Õ(  

'-  šχ ö�à2 øŒ $# uρ� $ tΒ 4‘ n= ÷Fãƒ ’Îû £ à6 Ï?θ ã‹ ç/ ô ÏΒ ÏM≈tƒ# u «! $# Ïπ yϑ ò6Ïtø: $# uρ 4 ¨β Î) ©! $# šχ% x. 

$̧�‹ÏÜ s9 # ��� Î7 yz � األحزاب:ÕÒ. 

بالعمل اùي هو فعل وترك، أمرهنþ بالعلم اùي  �نساء اe   �)ا أمر اهللا 
  )Ò(.يد{م - هذه األعمال، وب%þ {نþ طريقه

(-  ¨β Î)� šÏϑ Î= ó¡ ßϑø9 $# ÏM≈yϑ Î= ó¡ ßϑø9 $# uρ šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9 $# uρ ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# uρ tÏGÏΖ≈s) ø9 $# uρ ÏM≈tF ÏΖ≈s) ø9 $# uρ 

t Ï%Ï‰≈¢Á9 $# uρ ÏM≈s% Ï‰≈¢Á9 $# uρ tÎ�É9≈¢Á9 $# uρ ÏN≡u� É9≈¢Á9 $# uρ  ...� األحزاب:Õ�. 

بعد أن أنزل اهللا آيات U أمهات ا)ؤمن%؛ جعل ذلك نساء ا)ؤمن% يتشوفن إ¬ أن 
  )Ø() �( .أيًضا قرآنا يت>، ذكر ذلك الط�ي U تفس�هيÜل اهللا تعا¬ فيهن 

                                                             

)Ñ( نويرhحرير واhا)×Ñ/ÕÑÒ( G ن� واللفظ(فس� اhا ،)×Ñ/×	Ô.(  
  ) .�ÑÒ�Ñ(، أ�د ح)	ÑÒÎ(روى سبب الÜول مسلم ح  )×(
)Õ(  تيس� الكريم الر�ن)ØØÕ.(  
)Ò( السابق )ØØÕ) (فÅبت.(  
  )ÑÔ/ÑÏÔ(üريج أثر الط�ي  )�(
)Ø(  ت سور القرآنmموضو)ÕÕ/ÑÑÑ.(  



  ١٨٨    

 

)-  � $̈Β tβ% x. î‰£ϑ ptèΧ !$ t/ r& 7‰tn r&  ÏiΒ öΝ ä3Ï9%ỳ Íh‘ Å3≈s9 uρ tΑθ ß™§‘ «! $# zΟs?$ yz uρ z↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# 3 tβ% x.uρ ª! $# 

Èe≅ä3Î/ >óx« $ VϑŠÎ= tã األحزاب�:ÒÏ.  

  )Ñ(. )ا قال اeاس تزوج :مد امرأة ابنه، رد اهللا عليهم بذلك

�*-  $ pκš‰r'‾≈tƒ� tÏ%©!$# (#θ ãΖtΒ# u (#ρâ÷ è0 øŒ $# ©! $# # [�ø.ÏŒ #Z�� ÏVx. األحزاب�:ÒÑ.  

هو خاتم األنبياء، أل� هذا األمر  �U اآلية السابقة أن :مدا  �)ا ذكر اهللا  ) �
مسؤوÈة كب�ة - ا)سلم% بأن يقوموا بتبليغ هذه الرسالة وا)حافظة عليها؛ فòن 

)×(. �خ� مع% {م - هذه ا)سؤوÈة هو اإلكثار من ذكر اهللا 
 

 أنها جاءت بعد اديث عن قصة زينب ر� اهللا عنها، من مناسبتها )ا قبلها ) !
يكونوا Q)نافق%  )ؤمن% بأن يشغلوا ألسنتهم بذكر اهللا وتسبيحه، والفخاطب اهللا ا

)Õ(.بزينب ر� اهللا عنها �اùين يُرجفون U قضية زواج الرسول 
 

��-  uθèδ� “ Ï%©! $# ’ Ìj? |Á ãƒ öΝ ä3ø‹ n= tæ … çµ çGs3Í× ‾≈n= tΒ uρ /ä3y_ Ì�÷‚ ã‹ Ï9 z ÏiΒ ÏM≈yϑ è= —à9$# ’ n<Î) Í‘θ–Ψ9 $# 4 tβ% Ÿ2uρ 

t ÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $$Î/ $ VϑŠÏm u‘ األحزاب�:ÒÕ.  

وتسبيحه؛ بأن ذلك #لبة النتفاع ا)ؤمن% zزاء اهللا  �تعليال لألمر بذكر اهللا 
� èعليكم : - ذلك بأفضل منه، وهو صالته وصالة مالئكته، وا)ع Ûأنه يص

  )Ò(. ومالئكته إذا ذكرتموه ذكًرا كثً�ا

                                                             

)Ñ(  ت سور القرآنmموضو)ÕÕ/ÑÑÎ.(  
  ).بتÅف) (ÕÕ/Ñ×Ï( السابق )×(
)Õ(  نويرhحرير واhا)××/ÒÎ) (فÅبت.(  
)Ò(  ت سور القرآنmموضو)ÕÕ/Ñ×Ñ( G نوير واللفظhحرير واhا ،)××/ÒÔ.(  



  ١٨٩    

 

�!-  ω� ‘≅Ït s† š�s9 â!$|¡ ÏiΨ9 $# . ÏΒ ß‰÷èt/ Iωuρ β r& tΑ£‰t7 s? £ Íκ Í5 ôÏΒ 8l≡ uρø— r& öθ s9uρ š�t7 yf ôã r& 

£ åκß] ó¡ ãm āωÎ) $ tΒ ôMs3 n= tΒ y7ãΨŠÏϑ tƒ 3 tβ%x. uρ ª! $# 4‘ n= tã Èe≅ä. &ó x« $ Y7ŠÏ%   .×�:األحزاب � ‘§

 Gاآليات السابقة،  �)ا أمر اهللا رسو U هن#ìأن �� نسائه ب% ا�قاء معه أو ت
  eلك بمنع اù ن ا�قاء معه؛ كرمهن اهللاÂمن الزواج من غ�هن �واخ.)Ñ(  

�"-  $ pκš‰r'‾≈tƒ� šÏ%©! $# (#θãΖtΒ# u Ÿω (#θ è= äzô‰s? |Nθã‹ ç/ Äc É<̈Ζ9 $# HωÎ) χ r& šχ sŒ ÷σãƒ öΝ ä3s9 4’ n<Î) 

BΘ$yèsÛ u� ö� xî tÌ�Ïà≈tΡ çµ9 tΡÎ)  ...األحزاب�:�Õ. 

  eاآليات السابقة آداب ا U اهللا þ%هذه اآلية بآداب  �)ا ب U مع أزواجه، قفاه
  )×(.األمة معهن، وصدر باإلشارة إ¬ قصة c سبب نزول هذه اآلية

�#-  β Î)� (#ρß‰ ö7 è? $ º↔ø‹ x© ÷ρ r& çνθà� øƒéB ¨β Î*sù ©! $# šχ%x. Èe≅ä3Î/ >óx« $ VϑŠÎ= tã � األحزاب:�Ò.  

äم جامع Àريًضا وÀذيًرا ومنبئ عن وعد ووعيد، فإن ما قبله قد حوى أمًرا 
ونهيًا، و�ذا Qن االمتثال متفاوتًا U الظاهر وا�اطن وßاصة U اeوايا؛ Qن ا)قام مناسبًا 

  )h .)Õنبيههم وتذك�هم بأن اهللا مطلع - [ حال من أحوا{م

�%-  ω� yy$ uΖã_ £ Íκö� n= tã þ’Îû £ ÍκÉ″ !$ t/# u Iωuρ £ Îγ Í←!$uΖö/ r& Iωuρ £ Íκ ÍΞ≡uθ ÷zÎ) Iωuρ Ï!$ uΖö/ r& £ Íκ ÍΞ≡ uθ÷z Î) Iωuρ 

Ï!$ oΨ ö/ r& £ Îγ Ï?≡uθyz r& Ÿωuρ £ Îγ Í← !$ |¡ ÎΣ Ÿωuρ $tΒ ôMx6n= tΒ £åκ ß]≈yϑ ÷ƒ r& 3 t É) ¨?$#uρ ©! $# 4 āχ Î) ©! $# šχ% x. 

4’ n? tã Èe≅ä. &ó x« # ´‰‹ Îγ x© � األحزاب:��. 

                                                             

)Ñ(  ت سور القرآنmموضو)ÕÕ/Ñ×Ô.(  
  ).Ñ	/××(اhحرير واhنوير  )×(
)Õ( السابق )××/Ô�.(  



  ١٩٠    

 

أنهن ال يُسألن متاmً إال من وراء حجاب، وwن  �عن نساء اe   �)ا ذكر اهللا 
  )Ñ(.اللفظ mًما ل� أحد؛ احتيج أن يستثè منه هؤالء ا)ذكورون من ا)حارم

�&-  � ¨β Î) ©!$# … çµ tGx6 Í× ‾≈n= tΒ uρ tβθm= |Á ãƒ ’ n?tã Äc É<̈Ζ9 $# 4 $ pκš‰ r'‾≈tƒ šÏ%©!$# (#θãΖtΒ# u (#θm= |¹ Ïµ ø‹ n= tã 

(#θ ßϑÏk= y™uρ $̧ϑŠÎ= ó¡ n@ األحزاب�:�Ø. 

� (   eنت اآليات السابقة حرمة أمهات ا)ؤمن%، وحرمة بيوت اþأكدت �بعد أن بي ،
  )×(. �ذلك ببيان مòنته 

! (   eم معاملة أزواج اòيف مقامه؛ إيماًء بأن  �أعقبت آيات أحrبا¹ناء عليه وت
  eم جارية - مناسبة عظمة مقام اòعند اهللا تعا¬، و�¬ أن ألزواجه  �تلك األح

  )Õ(. من ذلك التrيف حًظا عظيًما

�'-  ¨β Î)� tÏ%©!$# šχρèŒ ÷σãƒ ©! $# …ã& s!θß™ u‘ uρ ãΝåκ s] yè s9 ª! $# ’Îû $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Íο t�Åz Fψ $# uρ £‰tã r& uρ öΝ çλm; 

$ \/#x‹ tã $YΨ‹ Îγ •Β � األحزاب:�Î.  

 G(. ، ن� عن أذيته وتوعد عليها �)ا أمر تعا¬ بتعظيم رسوÒ(  

�(-  tÏ% ©!$# uρ� šχρ èŒ ÷σãƒ š ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ Î�ö� tó Î/ $ tΒ (#θ ç6 |¡ oKò2$# Ï‰s) sù (#θè= yϑ tF ôm$# 

$ YΖ≈tF ôγ ç/ $ Vϑ øOÎ) uρ $ YΨ�Î6 •Β األحزاب�:�	.  

  )�(. ا)ؤمن% )ن آذى اهللا ورسوG، ذكر هنا اùم )ن آذى سائر)ا فرغ من اùم 

                                                             

)Ñ( تفس� القرآن العظيم )Ø/ÒÏÒ( G تيس� الكريم الر�ن واللفظ ،)ØØÕ.(  
  ).ÕÕ/ÑÕÕ(موضوmت سور القرآن  )×(
)Õ(  نويرhحرير واhا)××/ÔÎ.(  
)Ò( فتح القدير)Ò/ÕÒÎ( G تيس� الكريم الر�ن واللفظ ،)ØÎÑ.(  
  ).Ò/ÕÒÎ(فتح القدير  )�(



  ١٩١    

 

�)-  � $pκ š‰r'‾≈tƒ ÷É<̈Ζ9 $# ≅è% y7Å_≡uρø— X{ y7Ï?$ uΖt/ uρ Ï!$ |¡ ÎΣuρ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9 $# š ÏΡô‰ ãƒ £Íκ ö� n= tã ÏΒ 

£ ÎγÎ6� Î6≈n= y_ 4 y7Ï9≡ sŒ #’oΤ ÷Š r& β r& z øù t�÷èãƒ Ÿξsù t øsŒ ÷σãƒ 3 šχ%x. uρ ª! $# #Y‘θà� xî $VϑŠÏm   .�Ô:األحزاب � ‘§

بعد بيان أن من يؤذي مؤمنًا فقد احتمل بهتانًا و�ثًما مبينًا؛ أمر اهللا تعا¬ ا)ؤمنات 
  )Ñ(.باجتناب ا)واضع الµ فيها اhهم الµ قد تؤدي إ¬ اإليذاء، وذلك بالتسÂ و�رخاء اuلباب

!*-   È⌡ ©9� óΟ©9 Ïµ tG⊥ tƒ tβθ à) Ï�≈oΨßϑ ø9 $# tÏ% ©!$# uρ ’Îû Ν Îγ Î/θ è= è% ÖÚt�̈Β šχθà� Å_ ö�ßϑø9 $# uρ ’Îû Ïπ uΖƒ Ï‰yϑ ø9$# 

š�̈Ζtƒ Î�øó ãΖs9 öΝÎγ Î/ ¢ΟèO Ÿω š�tΡρâ‘Îρ$ pg ä† !$ pκ� Ïù āωÎ) Wξ‹ Î= s% � األحزاب:ØÏ.  

 �)ا ن� سابًقا عن أذية ا)ؤمنات، انتقل هنا إ¬ زجر قوم عرفوا بأذية الرسول 
  )×(. وأذية ا)ؤمن% وا)ؤمنات

!�-  $ pκš‰r'‾≈tƒ� tÏ%©!$# (#θãΖtΒ# u Ÿω (#θçΡθä3s? tÏ%©! $%x. (# ÷ρ sŒ#u 4y›θãΒ çνr&§� y9sù ª! $# $£ϑ ÏΒ (#θä9$s% 4 tβ% x.uρ 

y‰ΖÏã «! $# $ \κ� Å_ uρ األحزاب�:ØÔ.  

وأزواجه، حذر هنا ا)ؤمن% عن أن  �)ا ذكر سابًقا وعيد اùين يؤذون الرسول 
G يكونوا مثل قوم نسبوا إ¬ رسو{م ما هو أذى .)Õ(  

!!-  � $ pκš‰r'‾≈tƒ tÏ%©! $# (#θãΖtΒ# u (#θ à)®?$# ©! $# (#θä9θè% uρ Zωöθ s% # Y‰ƒ Ï‰y™ األحزاب�:ÎÏ.  

)ا ذكر سابًقا قول من آذوا مو!، أرشدهم إ¬ ما ينب( أن يصدر منهم من  
  )Ò(. ح� ال يكونوا كمن سبقهم ؛األقوال

                                                             

)Ñ(  فس� الكب�hا)×�/Ñ	Õ( فتح القدير ،)Ò/ÕÒÔ(نوhحرير واhير ، ا)××/ÑÏØ( G فس� ا)ن� واللفظhا ،
)××/ÑÏÎ.(  
  ).بتÅف) (ÑÏÎ/××(اhحرير واhنوير  )×(
)Õ( السابق )××/ÑÑÔ) (فÅبت.(  
)Ò(  نويرhحرير واhا)××/Ñ×Ñ( G فس� الكب� واللفظhا ،)×�/Ñ	Ø.(  



  ١٩٢    

 

!"-  z>Éj‹yè ã‹ Ïj9� ª! $# tÉ) Ï�≈uΖßϑ ø9 $# ÏM≈s) Ï�≈oΨ ßϑ ø9 $# uρ šÅ2Î� ô³ ßϑ ø9 $# uρ ÏM≈x.Î� ô³ ßϑ ø9 $# uρ z>θ çG tƒ uρ 

ª!$# ’ n? tã t ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ÏM≈oΨÏΒ ÷σßϑ ø9 $# uρ 3 tβ%x. uρ ª! $# # Y‘θà� xî $JϑŠÏm   .ÎÕ:األحزاب� ‘§

yγ$ �: متعلق بقوG تعا¬ n= uΗ xq uρ ß≈|¡Ρ M} ؛ ألن ا)نافق% وا)Î× %Ãr:األحزاب � #$

وا)ؤمن% من أصناف اإلنسان وهذه الالم للتعليل؛ فا)عè يعذب اهللا ا)نافق% 
  )Ñ(. وا)Ãr% - عدم األمانة الµ �لوها U أصل الفطرة

  
* * * * * * *   

   

                                                             

)Ñ(  نويرhحرير واhا)××/ÑÕÑ.(  



  ١٩٣    

 

"  

  :مناسبة بداية سورة سبأ �اتمة األحزاب: أوالً 
لسورة سبأ كمناسبة ختام سورة ا)ائدة ببداية سورة مناسبة خاتمة سورة األحزاب  ) �

  )Ñ(.األنعام؛ فتعذيب العصاة و�ثابة الطائع% نعمة عظيمة تستوجب امد
العظيمة ودعوته العامة، فقال U سورة  �ذكر U السورت% بيان )همة الرسول  ) !

pκ$ �: األحزاب š‰r'‾≈ tƒ ÷É<̈Ζ9 $# !$ ‾ΡÎ) y7≈oΨ ù= y™ ö‘ r& # Y‰Îγ≈x© # Z� Åe³ t6 ãΒuρ # \�ƒ É‹tΡuρ � Òسورة سبأ� U وقال ،: 

!$ tΒ uρ� y7≈oΨ ù= y™ö‘r& āωÎ) Zπ ©ù!$ Ÿ2 Ä¨$̈Ψ= Ïj9 # Z��Ï± o0 # \�ƒ É‹tΡ uρ … � ×	.)×(  

" (  Uما G وبدأ سورة سبأ بأن ،%Ãr(وختم سورة األحزاب بعذاب ا)نافق% وا
  )Õ(.السموات واألرض، وهذ الوصف الئق بذلك اكم

  :بدايتها للخاتمةمناسبة : ثانيًا

’ö≅è% 4 �: بقوG تعا¬ �بدأت باديث عن علم اهللا  ) � n? t/ ’În1u‘uρ öΝ à6 ¨Ζt�Ï? ù'tG s9 ÉΟÎ=≈tã 

É= ø‹ tó ø9$# ( … � Õوختمت به ،: ö≅è%� ¨β Î) ’ În1u‘ ß∃ É‹ ø) tƒ Èd,ptø: $$ Î/ ãΝ≈‾= tæ É>θã‹ äó ø9 $# �Ò	.)Ò(  

به ولكن بعد فوات بدأت ببيان إنكار ا)Ãr% للبعث، وختمت ببيان إقرارهم  ) !

#) :األوان þθ ä9$ s% uρ� $ ¨Ψ tΒ# u  ÏµÎ/ 4’‾Τ r&uρ ãΝßγ s9 Þ ã̧ρ$ oΨ −F9 $#  ÏΒ ¥β% s3̈Β 7‰‹ Ïèt/ � �× .)�(  

  
                                                             

)Ñ(  Ùوضو(فس� اhا)Ø/ÑÎÑ.(  
  ).Ø/ÑÎÏ(السابق  )×(
)Õ(  أ´ار ترتيب سور القرآن)	Ñ.(  
)Ò(  (مراصد ا)طالعØÏ.(  
)�(  Ùوضو(فس� اhا)Ø/ÑØÔ.(  



  ١٩٤    

 

 :مناسبات اآليات: ثا¹ًا

�-  tΑ$ s% uρ� tÏ%©! $# (#ρã�x� x. Ÿω $ oΨ� Ï?ù's? èπ tã$ ¡¡9$# ( ö≅è% 4’n? t/ ’În1u‘uρ öΝ à6̈Ζt�Ï? ù'tGs9 ÉΟÎ=≈tã É= ø‹ tóø9 $# ( Ÿω 
Ü>â“÷è tƒ çµ ÷Ζtã ãΑ$s) ÷W ÏΒ ;ο§‘sŒ ’ Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# Ÿωuρ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# Iωuρ ã�tó ô¹r&  ÏΒ š�Ï9≡ sŒ Iωuρ ç�t9ò2 r& 

āωÎ) ’Îû 5=≈tGÅ2 &Î7 •Β � سبأ:Õ.  

U اآليت% السابقت% عظمته بما وصف به نفسه؛ وwن هذا موجبًا  �)ا ب%þ اهللا 
hعظيمه واإليمان به وبما أخ� عنه، ذكر U هذه اآلية أن من أصناف اeاس طائفة لم 
تقدر ربها حق قدره، ولم تعظمه حق تعظيمه، بل كفروا به وأنكروا قدرته - إmدة 

  )Ñ(.األموات وقيام الساعة
!-  š” Ì“ôf u‹Ïj9� t Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè= Ïϑ tãuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# 4 š�Í×‾≈s9'ρé& Μçλm; ×ο t�Ï�øó ¨Β ×− ø— Í‘ uρ ÒΟƒÌ�Ÿ2 � 

  .Ò:سبأ
  )×(.)ا ذكر U اآلية السابقة قيام الساعة وا�عث، ذكر هنا ا)قصود منها وهو اuزاء

"-  “t�tƒ uρ� tÏ%©! $# (#θè?ρé& zΝ ù= Ïè ø9 $# ü“ Ï% ©!$# tΑÌ“Ρé& š�ø‹ s9 Î)  ÏΒ š�Îi/ ¢‘ uθèδ ¨,ys ø9$# ü“ Ï‰ôγ tƒ uρ 4’ n<Î) 

ÅÞ≡ u� ÅÀ Í“ƒ Í• yè ø9$# Ï‰‹ Ïϑ ptø:   .Ø:سبأ � #$

#$!©%tÏ �: )ا قال تعا¬ عن الòفرين uρ öθ yèy™ þ’Îû $uΖÏF≈tƒ# u tÌ“Éf≈yè ãΒ � ذكر هنا �:سبأ ،

نزل من اآليات وأنها حق 
ُ
حال أهل العلم، وأنهم - اeقيض من الòفرين، آمنوا بما أ

يهدي إ¬ الطريق ا)ستقيم، وهذه منقبة ألهل العلم وفضيلة {م، وأنه Äما Qن العبد 
  )Q ،.)Õن أك« هداية للحق�أك« علًما بما جاء به الرسول 

                                                             

)Ñ(  تيس� الكريم الر�ن)ØÎÒ.(  
  ).ØÎÒ(السابق  )×(
)Õ(  السابق)ØÎ�.(  



  ١٩٥    

 

#-  tΑ$ s% uρ� tÏ% ©!$# (#ρã�x� x. ö≅yδ öΝ ä3—9 ß‰tΡ 4’n? tã 9≅ã_ u‘ öΝ ä3ã∞ Îm7 t⊥ãƒ # sŒ Î) óΟçF ø% Ìh“ãΒ ¨≅ä. A− ¨“yϑ ãΒ öΝ ä3‾ΡÎ) 

’ Å∀ s9 9,ù= yz >‰ƒ Ï‰y_ � سبأ:Î.  

Gك معطوفة - قوrانتقال إ¬ قولة أخرى من األقوال الشنيعة ألهل ال :� tΑ$ s% uρ 

tÏ%©!$# (#ρã�x� x. Ÿω $ oΨ� Ï?ù's? èπ tã$¡¡9   )Õ.)Ñ:سبأ � #$

%-  óΟn= sùr&� (#÷ρt�tƒ 4’ n<Î) $tΒ t ÷t/ öΝ ÍγƒÏ‰ ÷ƒr& $tΒuρ Νßγx� ù=yz š∅ÏiΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{ $#uρ 4 βÎ) ù't±®Σ ô#Å¡øƒ wΥ ãΝ ÎγÎ/ 

uÚö‘ F{$# ÷ρr& ñÝÉ) ó¡èΣ öΝ Íκö�n= tã $ Z�|¡Ï. š∅ÏiΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# 4 ¨βÎ) ’Îû š�Ï9≡sŒ Zπ tƒ Uψ Èe≅ ä3Ïj9 7‰ö7 tã 5=ŠÏΖ•Β � سبأ:Ô.  

ا�عث ولم يصدقوا به، نبههم هنا أن ينظروا إ¬ مفعوالت اهللا لّما استبعد الكفار 
- ما  �لرأوا ما يب%þ {م قدرته  ،وÝلوقاته U السماء واألرض، وأنهم لو فعلوا

  )×(.أنكروا من ا�عث

&-  ô‰s) s9� tβ%x. :*t7 |¡ Ï9 ’ Îû öΝÎγ ÏΨs3ó¡ tΒ ×π tƒ# u ( Èβ$ tG̈Ψ y_  tã & Ïϑtƒ 5Α$ yϑ Ï© uρ ( (#θ è= ä.  ÏΒ É− ø— Íh‘ öΝ ä3În/ u‘ 

(#ρã�ä3ô© $# uρ … çµ s9 4 ×οt$ù#t/ ×π t6 Íh‹ sÛ ;> u‘uρ Ö‘θà� xî � سبأ:Ñ�.  

حال الشاكرين eعمه بذكر داود وسليمان عليهما الصالة والسالم،  �)ا ب%þ اهللا 
، و)ا ذكر قصة سليمان أتبعها بذكر قصة )Õ(ب%þ حال الòفرين بنعمه بذكر حال أهل سبأ

   )Ò( .سليمان وûلكة سبأ من االتصال بسبب قصة بلقيس سبأ؛ )ا ب% ملك

                                                             

)Ñ(  نويرhحرير واhا)××/ÑÒÎ.(  
  ).�ØÎ(تيس� الكريم الر�ن  )×(
)Õ(  فتح القدير)Ò/ÕØØ(،  ن�(فس� اhا)××/ÑØÕ( نويرhحرير واhا ،)××/ÑØ�( G فس� الكب� واللفظhا ،
)×�/×ÏÏ.(  
)Ò(  نويرhحرير واhا)××/ÑØ�(  



  ١٩٦    

 

'-  !$ tΒ uρ� y7≈oΨ ù= y™ö‘r& āωÎ) Zπ ©ù!$ Ÿ2 Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9 # Z�� Ï±o0 # \�ƒ É‹tΡuρ £ Å3≈s9 uρ u�sYò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿω 
šχθ ßϑ n= ôè tƒ � سبأ:×	 .  

انتقال من إبطال ضالل ا)U %Ãr أمر الربوبية، إ¬ إبطال ضال{م U شأن 
  )Ñ(.�صدق الرسول 

(-  šχθ ä9θà) tƒ uρ� 4 tLtΒ # x‹≈yδ ß‰ ôã uθ ø9$# β Î) óΟçFΖà2 t Ï% Ï‰≈|¹ � سبأ:×Ô.  

 U لك عقب إبطال قو{مù ن من أعظم ما أنكره الكفار القيامة وا�عث؛Q
  )×(.إنكار الرسالة بإبطال قو{م U إنكار ا�عث

  
* * * * * * *   

   

                                                             

)Ñ( السابق )××/ÑÔÎ.(  
  ).ÑÔÔ/××( السابق )×(
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#  

  :سورة سبأمناسبة بداية سورة فاطر �اتمة : أوالً 
كمناسبة سورة ا)ائدة لسورة األنعام، ومناسبة سورة األحزاب لسورة سبأ، قال تعا¬  ) �

›≅U :� Ÿ سورة سبأ Ïm uρ öΝ æηuΖ÷�t/ t÷ t/ uρ $tΒ tβθåκ tJ ô±o„ $ yϑ x. Ÿ≅Ïèèù Ν Îγ Ïã$u‹ ô© r'Î/  ÏiΒ ã≅ö6 s% 4 öΝ åκ ¨ΞÎ) (#θçΡ% x. 

’ Îû 7e7x© ¤=ƒ Ì�•Β � �Òمد  )Ñ(. ، وبدأ سورة فاطر با

È≅è% (#θãã÷Š � :قال U سورة سبأ ) ! $# šÏ%©! $# Λ äôϑ tãy—  ÏiΒ ÈβρßŠ «! ، وقال U سورة ×× �... ) #$

ö≅è% ÷Λä � :فاطر ÷ƒ uu‘r& ãΝ ä. u!%x. u�à° tÏ% ©!$# tβθãã ô‰s? ÏΒ ÈβρßŠ «! $#.�ÒÏ.)×(  

$Α :و� السورت% حديث عن خطورة ا)كر وmقبته، قال تعا¬ U سورة سبأ ) " s%uρ� 

zƒ Ï%©!$# (#θà� ÏèôÒ çG ó™$# tÏ%©# Ï9 (#ρç�y9õ3tF ó™ $# ö≅t/ ã�õ3tΒ È≅ø‹ ©9 $# Í‘$ yγ ¨Ψ9 $# uρ  ...�ÕÕسورة فاطر U وقال ،: 

� #Y‘$ t6 õ3ÏF ó™$# ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# t�õ3tΒ uρ Ã¬ Äh÷¡¡9 $# 4 ... �ÒÕ.)Õ(  

  )Ò(. باإلضافة hآخيهما U ا�داية بامد ) #
  :مناسبة بداية سورة فاطر �اتمتها: ثانيًا

                                                             

)Ñ(  أ´ار ترتيب سور القرآن)	×.(  
)×(  Ùوضو(فس� اhا)Ø/×ÕÔ.(  
)Õ(  السابق)Ø/×ÕÔ.(  
)Ò(  ́ار ترتيب سور القرآن   ).×	(أ



  ١٩٨    

 

!©%zƒÏ �: بدأت ببيان حال أهل ا)كر وmقبة أمرهم وعقابهم بقوG تعا¬ ) � $# uρ tβρã�ä3ôϑ tƒ 

ÏN$t↔ ÍhŠ¡¡9$# öΝ çλ m; Ò># x‹tã Ó‰ƒ Ï‰x© ( ã�õ3tΒ uρ y7Í× ‾≈s9 'ρé& uθèδ â‘θç7 tƒ � ÑÏوختمت به ،: � # Y‘$ t6 õ3ÏF ó™$# ’ Îû 

ÇÚ ö‘F{ $# t�õ3tΒ uρ Ã¬ Äh÷ ¡¡9 $# 4 Ÿωuρ ß,‹ Ïts† ã�õ3yϑ ø9 $# à⋅ Äh÷ ¡¡9 $# āωÎ)  Ï& Î#÷δ r'Î/ ...� ÒÕ .)Ñ(  

!© (βÎ¨ � :بدأت بنعمة ا�لق، وختمت بنعمة افظ ) ! $# Û�Å¡ ôϑ ãƒ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚö‘ F{$# uρ 

βr& Ÿωρâ“s? 4  È⌡ s9uρ !$ tGs9# y— ÷βÎ) $yϑ ßγs3 |¡ øΒr& ô ÏΒ 7‰ tnr& . ÏiΒ ÿÍν Ï‰ ÷èt/ 4 … çµ ‾Ρ Î) tβ% x. $ ¸ϑŠ Î=ym #Y‘θà�xî � ÒÑ.)×(  

 :مناسبات اآليات: ثا¹ًا

�-   yϑ sù r&� tÉiã— … çµ s9 âþθß™ Ï& Î# uΗ xå çν# ut�sù $ YΖ|¡ ym ( ¨β Î*sù ©! $# ‘≅ÅÒ ãƒ  tΒ â!$ t± o„ “ Ï‰öκ u‰uρ tΒ â!$ t± o„ 

( Ÿξ sù ó=yδ õ‹s? y7Ý¡ø� tΡ öΝÍκ ö�n= tã BN≡u� y£ ym 4 ¨β Î) ©! $# 7Λ Î= tæ $yϑ Î/ tβθãè oΨóÁ tƒ � فاطر:	.  

 � :واùين آمنوا، ناسب أن يقول eبيه)ا ذكر الفريق% اùين كفروا  yϑsù r& t Éiã— 

… çµ s9 âþθß™  Ï& Î# uΗ xå çν# ut�sù $ YΖ|¡ym �èسوء عمله من هذين الفريق%، : ، يع G أفمن زين

G كمن لم يزين.)Õ(  

!-  $ tΒ uρ� “ ÈθtG ó¡o„ Èβ# t�ós t7 ø9 $# # x‹≈yδ Ò> õ‹tã ÔN# t�èù Ôt Í← !$ y™ … çµ ç/# u�Ÿ° # x‹≈yδuρ ìx ù= ÏΒ Ól% ỳ é& (  ÏΒ uρ 

9e≅ä. tβθ è= à2ù's? $ Vϑós s9 $wƒ Ì�sÛ tβθ ã_ Ì�÷‚ tF ó¡ n@uρ Zπ uŠ ù= Ïm $yγ tΡθ Ý¡t6 ù= s? ( “ t�s?uρ y7ù= à� ø9 $# ÏµŠÏù t�Åz#uθ tΒ 

(#θ äótG ö; tG Ï9  ÏΒ Ï& Î# ôÒ sù öΝ ä3‾= yès9 uρ šχρ ã�à6ô± n@ � فاطر:Ñ×.  

                                                             

)Ñ(  (مراصد ا)طالعØÏ .(  
)×(  Ùوضو(فس� اhا)Ø/×ÕØ.(  
)Õ(  الكشاف)Õ/�ÔÔ.(  



  ١٩٩    

 

انتقال من االستدالل باألحوال U األجواء ب% السماء واألرض - تفرد اهللا تعا¬ 
باإل{ية، إ¬ االستدالل بما - األرض من Çار وأنهار، وما U صفاتها من أدلة - 

  )Ñ(. ألوهية اهللا

"-  $ pκš‰r'‾≈tƒ� â¨$ ¨Ζ9 $# ÞΟçFΡr& â!# t�s) à� ø9 $# ’n< Î) «! $# ( ª! $# uρ uθ èδ ÷ Í_tó ø9 $# ß‰‹ Ïϑ ys ø9   .�Ñ:فاطر � #$

ذكر هنا أن اeاس  )ا وصف اهللا آ{ة الكفار أنهم فقراء ال يملكون ح� القطم�،
  .أيًضا فقراء إ¬ ربهم U [ أمورهم

#-  β Î)� ù't±o„ öΝ à6ö7 Ïδ õ‹ ãƒ ÏNù'tƒ uρ 9,ù= sƒ¿2 7‰ƒ Ï‰ỳ � فاطر:ÑØ.  

Gا ختم اآلية السابقة بقو( :� ª! $# uρ uθèδ ÷Í_tóø9 $# ß‰‹ Ïϑ ys ø9 ، ذكر هنا ما يؤÃد �Ñ:فاطر � #$

  )×(. كمال غناه بأنه لو شاء ùهب بكم أيها اeاس، وأ ßلق آخرين أطوع منكم

%-  Ÿωuρ� â‘Ì“s? ×ο u‘Î—#uρ u‘ø— Íρ 2” t�÷zé& 4 β Î) uρ äíô‰ s? î's#s) ÷W ãΒ 4’ n<Î) $yγ Î= ÷Η ¿q Ÿω ö≅yϑ øt ä† çµ ÷ΖÏΒ Öóx« öθs9 uρ 

tβ% x. # sŒ #’n1ö�è% 3 $yϑ ‾ΡÎ) â‘É‹Ζè? tÏ% ©!$# šχ öθ t± øƒs† Ν åκ®5 u‘ Í= ø‹ tó ø9 $$Î/ (#θãΒ$ s% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# 4...� فاطر:Ñ	.  

-  �U اآليات السابقة ضعف اeاس U اÓنيا، وقدرة اهللا  �)ا ذكر اهللا  
ذهابه بهم، ذكر هنا ضعفهم يوم القيامة، وأنه لو أتت أي نفس مثقلة باùنوب، وطلبت 

  .من غ�ها أن #مل عنها؛ فلن يستجيب Óعوتها أحد ح� لو Qن ا)دعو أقرب اeاس

&-  � óΟs9 r& t�s? ¨β r& ©! $# tΑt“Ρ r& z ÏΒ Ï!$ yϑ¡¡9 $# [!$ tΒ $ oΨ ô_ t�÷z r'sù Ïµ Î/ ;N≡t�yϑ rO $ ¸� Î= tFøƒ ’Χ $ pκçΞ≡uθ ø9 r& 4 z ÏΒ uρ 

ÉΑ$ t6 Éf ø9$# 7Š y‰ã` ÖÙ‹ Î/ Ö�ôϑ ãm uρ ì#Î= tF øƒ’Χ $pκ çΞ≡ uθø9 r& Ü=ŠÎ/# {� xî uρ ×Šθß™ � فاطر:×Î. 

                                                             

)Ñ(  نويرhحرير واhا)××/×ÎÔ.(  
  ).بتÅف) (Õ�/×ÏÒ(موضوmت سور القرآن  )×(



  ٢٠٠    

 

استئناف فيه إيضاح ما سبقه من اختالف أحوال اeاس U قبول ا{دى ورفضه 
بسبب ما تهيأت خلقة اeفوس إÈه؛ Èظهر به أن االختالف ب% أفراد األصناف 

�  )Ñ(. واألنواع ناموس فطر اهللا عليه Ýلوقات هذا العالم األر

'-  š∅ ÏΒ uρ� Ä¨$ ¨Ζ9 $# Å_U !# uρ¤$! $# uρ ÉΟ≈yè÷Ρ F{ $# uρ ì#Î= tF øƒ èΧ … çµ çΡ≡ uθø9 r& š�Ï9≡ x‹x. 3 $yϑ ‾ΡÎ)  ý øƒs† ©! $# 

ô ÏΒ ÍνÏŠ$t6 Ïã (# àσ‾≈yϑ n= ãè ø9 $# 3 āχ Î) ©! $# î“ƒ Í•tã î‘θà� xî � فاطر:×	.  

بعدما ذكر اهللا تعا¬ U اآلية السابقة و� هذه اآلية مظاهر قدرته بأنه �لق من 
ال÷ء الواحد أشياء Ýتلفة؛ ب%þ هنا أن العلم بأ´ار الكون وبقدرة اهللا وعظمته تؤدي 

  )×(.�إ¬ ا�شية منه 

(-  � āχÎ) ©!$# ÞΟ Î=≈ tã É=ø‹ xî ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ 4 …çµ ‾Ρ Î) 7ΟŠÎ=tæ ÏN#x‹Î/ Í‘ρß‰ ÷Á9$# � فاطر:Õ	.  

أعمال الفريق%، أخ� تعا¬ عن سعة علمه واطالعه و )ا ذكر جزاء أهل اÓارين
  )Õ(. - غيب السموات واألرض؛ فيعطي äً ما يستحقه، ويÜل [ أحد مhÜه

)-  (#θ ßϑ|¡ ø% r& uρ� «! $$ Î/ y‰ôγ y_ öΝ ÍκÈ]≈yϑ ÷ƒ r&  È⌡ s9 öΝ èδ u!% ỳ Ö�ƒ É‹tΡ ¨ äðθ ä3u‹ ©9 3“ y‰÷δ r& ôÏΒ “ y‰÷n Î) 

ÄΝ tΒ W{ $# ( $£ϑ n= sù öΝ èδu!% ỳ Ö�ƒ É‹ tΡ $ ¨Β öΝ èδyŠ# y— āωÎ) #�‘θà� çΡ � فاطر:Ò×.  

  )Ò(. )ا ب%þ إنكارهم للتوحيد، ذكر بعدها تكذيبهم للرسول

  
* * * * * * *   

                                                             

)Ñ(  نويرhحرير واhا)××/ÕÏÏ.(  
  ).بتÅف) (×Õ�/×Ñ(موضوmت سور القرآن  )×(
)Õ( الكريم الر�ن تيس �)ØÔÏ.(  
)Ò(  فس� الكب�hا)×Ø/×ÒØ.(  



  ٢٠١    

 

|¡� �

  :مناسبة بداية سورة يس �اتمة سورة فاطر: أوالً 

$ :ا)طلقةختم اهللا سورة فاطر باديث عن قدرة اهللا  ) � tΒuρ� šχ%x. ª! $# … çν t“Éf ÷èãŠ Ï9  ÏΒ 

&ó x« ’ Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# Ÿωuρ ’ Îû ÇÚö‘F{ $# 4 … çµ ‾Ρ Î) šχ% x. $VϑŠÎ= tã # \�ƒ Ï‰s% � ÒÒ بداية U þ%وب ،

Ρ‾$ �: سورة يس \ء من قدرته وهو إحياء ا)و* Î) ß øtwΥ Ì ÷∏çΡ 4† tA öθyϑ ø9 $# Ü= çGò6tΡ uρ $tΒ 

(#θãΒ £‰s% öΝ èδ t�≈rO#uuρ 4 ...�Ñ×.)Ñ(  

θßϑ#) :)ا ختمت سورة فاطر ) ! |¡ø% r&uρ� «! $$Î/ y‰ôγ y_ öΝ ÍκÈ]≈yϑ ÷ƒ r&  È⌡ s9 öΝèδu!% y` Ö�ƒ É‹tΡ . ..� Ò× ،

  )×(.بدأت سورة يس بالقسم - صحة رساhه
  :مناسبة بداية سورة يس �اتمتها: ثانيًا

$ :بدأت بوصف القرآن، وختمت بقوG تعا¬ ) � tΒuρ� çµ≈oΨ ôϑ ‾= tæ t�÷èÏe±9 $# $ tΒ uρ Èöt7 .⊥tƒ ÿ… ã& s! 4 ÷β Î) 

uθèδ āωÎ) Ö�ø.ÏŒ ×β#uö�è% uρ × Î7 •Β � ØÔ .)Õ(  

$ �: بـ بدأت ) ! ‾ΡÎ) ß øtwΥ Ì÷∏çΡ 4† tA öθyϑ ø9 $# Ü= çGò6tΡ uρ $ tΒ (#θãΒ £‰s% öΝèδ t�≈rO# uuρ 4...� Ñ× وختمت ،

�z>u: ب�ب مثل للòفر اùي ينكر إحياء اهللا للمو* ŸÑ uρ� $ oΨ s9 WξsW tΒ zÅ¤ tΡuρ … çµs) ù= yz ( tΑ$ s% 

 tΒ Ä ÷∏ãƒ zΝ≈sàÏè ø9 $# }‘ Éδ uρ ÒΟŠÏΒ u‘ � Î	.)Ò(  
                                                             

)Ñ(  Ùوضو(فس� اhا)Ø/×Ô�.(  
  ).Õ	(أ´ار ترتيب سور القرآن  )×(
)Õ(  (مراصد ا)طالعØÑ.(  
)Ò(  السابق)ØÑ.(  



  ٢٠٢    

 

 :مناسبات اآليات: ثا¹ًا

�-  � ×π tƒ# uuρ öΝçλ °; $‾Ρ r& $uΖù= uΗ xq öΝ åκ tJ−ƒ Íh‘èŒ ’ Îû Å7ù= à� ø9 $# Èβθ ßs ô± yϑ ø9$# � يس:ÒÑ. 

سابًقا جريان اeجوم U السماء بقدرته، ذكر هنا جريان الفلك U  �)ا ذكر 
)Ñ(.ا)اء

 

!-  $ uΖø) n= yz uρ� Μ çλ m;  ÏiΒ Ï& Î#÷VÏiΒ $ tΒ tβθ ç6 x.ö�tƒ � يس:Ò×.  

)ا Àدث اهللا تعا¬ U اآلية السابقة بما ام, - اeاس من �لهم U السفن، ذكر 
هنا أنه خلق {م U ال� ما يرÃبونه وc اإلبل، وقد قرن اهللا ب% السفن واإلبل U عدة 

  :مواضع

β¨ �: كسورة ا)ؤمنون Î) uρ ö/ ä3s9 ’Îû ÄΝ≈yè ÷ΡF{ $# Zοu�ö9Ïè s9 ( / ä3‹ É) ó¡ mΣ $ £ϑ ÏiΒ ’ Îû $ pκ ÍΞθ äÜ ç/ ö/ ä3s9 uρ $ pκ� Ïù 

ßì Ï�≈uΖ tΒ ×οu�� ÏVx. $pκ ÷] ÏΒ uρ tβθè= ä.ù's? ∩⊄⊇∪ $ pκ ö� n= tã uρ ’ n?tã uρ Å7ù= à� ø9 $# tβθ è= yϑ øt éB �×Ñ-××  و� سورة ،

“ � :الزخرف Ï% ©!$# uρ t,n= y{ yl≡ uρø— F{$# $ yγ‾= ä. Ÿ≅ yèy_ uρ / ä3s9 zÏiΒ Å7ù= à�ø9$# ÉΟ≈yè÷Ρ F{$#uρ $tΒ tβθç6 x. ö�s? �Ñ×.)×(  

"-  # sŒ Î) uρ� Ÿ≅Š Ï% ãΝ ßγ s9 (#θ à) ®? $# $ tΒ t÷ t/ öΝ ä3ƒ Ï‰÷ƒ r& $ tΒ uρ ÷/ä3x� ù= yz ÷/ ä3ª= yès9 tβθ çΗ xq ö�è? � يس:Ò�.  

üلص الíم من عدم انتفاعهم باآليات اÓالة - وحدانية اهللا، إ¬ عدم 
  )Õ(. انتفاعهم باألقوال ا)بلغة إÈهم U القرآن

  

                                                             

)Ñ(  ت سور القرآنmموضو)ÕØ/×Ô( فس� الكب�hا ،)×Ø/×	×.(  
  ).ÕØ/ÕÏ(القرآن واللفظ G ، موضوmت سور )	Õ/Õ×(اhحرير واhنوير )×(
)Õ(  N(روح ا)عاÑ×/×	( G نوير واللفظhحرير واhا ،)×Õ/ÕÏ.(  



  ٢٠٣    

 

#-  tβθ ä9θà) tƒ uρ� 4 tLtΒ # x‹≈yδ ß‰ôã uθø9 $# β Î) óΟçFΖä. t Ï%Ï‰≈   .	Ò:يس � ¹|

ذكر عقب استهزاء الòفرين با)ؤمن% )ا منعوهم اإلنفاق Çجة أن اهللا لو شاء 
ألطعمهم، استهزاء آخر با)ؤمن% U تهديدهم ا)Ãr% بعذاب #ل بهم، فòنوا 

  )Ñ(. بهم يسألونهم م� هذا الوعد استهزاءً 

%-  Ÿξsù� š�Ρ â“øts† óΟßγ ä9 öθs% ¢ $ ‾ΡÎ) ãΝ n= ÷è tΡ $ tΒ šχρ•� Å£ ãƒ $ tΒ uρ tβθ ãΖÎ= ÷è ãƒ � يس:ÎØ.  

ρä‹sƒªB#) :)ا قال سابًقا $# uρ�  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# Zπ yγ Ï9#u öΝ ßγ ‾= yè ©9 šχρç� |ÇΖãƒ � يس:ÎÒ خاطب ،

  )×(. أن ال #زن ألقوا{م فيه؛ فإنهم قالوا U شأن اهللا ما هو أشنع �هنا الرسول 
  

* * * * * * *   
   

                                                             

)Ñ(  نويرhحرير واhا)×Õ/ÕÕ.(  
)×(  N(روح ا)عاÑ×/�Ñ( نويرhحرير واhا ،)×Õ/Î×) (فÅبت.(  



  ٢٠٤    

 

$  

  :�اتمة سورة يسمناسبة بداية سورة الصافات : أوًال 

§{ � :ب%U þ آخر سورة يس قدرة اهللا - إحياء ا)و* øŠs9 uρ r& “ Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# 

uÚö‘F{ $# uρ A‘Ï‰≈s) Î/ #’n? tã β r& t,è= øƒs† Οßγ n= ÷W ÏΒ 4 4’ n?t/ uθèδ uρ ß,≈‾= y‚ ø9 $# ÞΟŠ Î= yè ø9$# � 	Ñ ذلك أيًضا þ%وب ،

# �: U أول سورة الصافات sŒ Ïr& $uΖ÷GÏΒ $̈Ζä. uρ $\/# t�è? $̧ϑ≈sàÏã uρ $ ‾ΡÏr& tβθ èOθãèö7 yϑ s9 ∩⊇∉∪ $ tΡäτ !$t/# uuρ r& 

tβθä9 ¨ρF{ $# ∩⊇∠∪ ö≅è% öΝ yè tΡ öΝ çFΡr& uρ tβρ ã�Åz≡ yŠ � ÑØ-Ñ	.)Ñ(  

  :مناسبة بداية سورة الصافات �اتمتها: ثانيًا

�¤≈ÏM :بدأت بقوG تعا¬ ) � ‾≈¢Á9$# uρ� $y�|¹ �Ñبـ ، وختمت :� $‾Ρ Î)uρ ß ós uΖ s9 

tβθ—ù !$¢Á9 $# � ÑØ�.)×(  

# � :�ذكر U بدايتها جدال الòفرين للرسول  ) ! sŒ Ïr& $ uΖ÷GÏΒ $ ¨Ζä.uρ $ \/# t�è? $ ¸ϑ≈sà Ïã uρ $ ‾ΡÏr& 

tβθ èOθ ãèö7 yϑ s9 �ÑØباإلعراض عنهم وانتظار ماسيحل بهم  eوختمت بتوجيه ا ،: ¤Αuθs? uρ� 

öΝ ßγ÷Ζtã 4 ®Lym &Ïm ∩⊇∠∇∪ ÷� ÅÇ÷0 r& uρ t∃ öθ|¡ sù šχρ ç�ÅÇ ö6 ãƒ � ÑÎ	-ÑÎÔ.  

نسبوه إÈه وهو مÜه عنه، وختمها بتÜيه  وما �بدأت بما قاG ا)Ãrون عن اهللا  ) "
  )Õ(.ذاته عن ذلك مع وصف نفسه بصفات الكمال

  

                                                             

)Ñ(  Ùوضو(فس� اhا)Ø/ÕÒ×.(  
  ).ØÑ(مراصد ا)طالع  )×(
)Õ(  Ùوضو(فس� اhا)Ø/ÕÒ× .(  



  ٢٠٥    

 

 :مناسبات اآليات: ثا¹ًا

�-  � öΝ åκ̈ΞÎ) (#öθx� ø9r& óΟèδu!$ t/# u t,Îk!!$ |Ê ∩∉∪ ôΜ ßγsù #’n? tã öΝ ÏδÌ�≈rO# u tβθ ãã t�öκ ç‰ � الصافات :ØÔ-ÎÏ.  

  )Ñ(.)ا ذكر سابًقا عذاب الòفرين، ب%þ هنا سبب استحقاقهم {ذا العذاب

* * * * * * *   

%  

  :مناسبة بداية سورة ص �اتمة سورة الصافات: أوالً 

$ :قال U آخر سورة الصافات uΖÎ/# x‹yèÎ7 sù r&� tβθ è= Éf ÷è tGó¡ o„ � ÑÎØ أول سورة ص U þ%وب ،

  )×(. هالك بعض األمم بالعذاب اùي استعجلوه
  :مناسبة بداية سورة ص �اتمتها: ثانيًا

(üÉ 4 Éβ#uö�à �: بدأت بقوG تعا¬ ø9 $# uρ “ ÏŒ Ì�ø.Ïe%!$# � Ñوختمت به ،: � ÷β Î) uθ èδ āωÎ) Ö�ø.ÏŒ 

t ÏΗ s>≈yè ù= Ïj9 � 	Î.)Õ(  

  )Ò(.القرآن إذا بدأت باديث عن الكتاب، ختمت بهأن -لب سور : وقد ذكرت سابًقا

* * * * * * *   

                                                             

)Ñ(  ت سور القرآنmموضو)ÕÎ/ÎÑ.(  
)×(  Ùوضو(فس� اhا)Ø/ÒÕ	.(  
)Õ(  (مراصد ا)طالعØ×.(  
)Ò(  سورة الكهف: ينظر.  



  ٢٠٦    

 

&  

  :مناسبة بداية سورة الزمر �اتمة سورة ص: أوالً 
βÎ) uθ÷ � :ختمت سورة ص بقوG تعا¬  èδ āωÎ) Ö�ø.ÏŒ tÏΗ s>≈ yèù= Ïj9 � 	Îوبدأت سورة الزمر ،  Gبقو

≈=ã≅ƒÍ”∴s?� É :تعا¬ tGÅ3ø9 $# zÏΒ «!$# Í“ƒÍ“ yèø9$# ÉΟ‹Å3ptø: $# �ÑيلÜكر تù؛ فكأنه قيل هذا ا .)Ñ(  

  :مناسبة بداية سورة الزمر �اتمتها: ثانيًا
  )×(. بدأها بإنزال الكتاب باق، وختمها بأن فصل القضاء ب% اeاس أيًضا باق ) �

’U: � ö≅è% þ أو{ا ) ! ÎoΤ Î) ßNö�ÏΒ é& ÷β r& y‰ ç7ôã r& ©! $# $ TÁ Î= øƒèΧ çµ©9 tÏe$!$# �ÑÑو� آخرها ، :� È≅t/ ©! $# 

ô‰ç7 ôã $$sù  ä.uρ š∅ ÏiΒ tÌ�Å3≈¤±9 $# � ØØ.)Õ(  

)Ò(. U فاÀتها بدء ا�لق، و� خاتمتها ا)عاد وا�عث ) "
 

  :مناسبات اآليات: ثا¹ًا
�-  βÎ)� (#ρã�à� õ3s? �χÎ*sù ©!$# ;Í_xî öΝ ä3Ζtã ( Ÿω uρ 4 yÌ ö�tƒ Íν ÏŠ$t7ÏèÏ9 t�ø� ä3ø9 $# ( βÎ)uρ (#ρã�ä3ô±n@ çµ |Êö� tƒ öΝä3s9 3 

Ÿω uρ â‘ Ì“ s? ×οu‘ Î—#uρ u‘ø— Íρ 3“t� ÷z é& 3 §ΝèO 4’n< Î) / ä3În/u‘ öΝà6 ãèÅ_ ö� ¨Β Ν ä3ã∞ Îm7t⊥ã‹sù $ yϑÎ/ ÷ΛäΖä. tβθè= yϑ÷ès? 4 … çµ‾Ρ Î) 7ΟŠ Î=tæ 

ÏN#x‹Î/ Í‘ρß‰ ÷Á9$# الزمر�:Î.  

علموا أن كفرهم  ) �
ُ
أتبع إنكار انÅافهم عن توحيد اهللا بعدما ظهر من ثبوته، بأن أ

  )�( .اهللا شيئا إنما ي� أنفسهم ال ي�
                                                             

)Ñ(  أ´ار ترتيب سور القرآن)	Ø.(  
)×(  Ùوضو(فس� اhا)Ø/ÒÎÒ.(  
)Õ(  (مراصد ا)طالعØ×.(  
)Ò(  السابق)Ø×.(  
  ).Õ/ÕÑÑ×(اhحرير واhنوير  )�(



  ٢٠٧    

 

بعد أن ذكر اهللا موجبات اإليمان والشكر بأنه خلق اإلنسان وأنعم عليه، عقب هنا  ) !
  )Ñ(. ببيان شناعة الكفر ومÜلة الشكر

!-  ô ¨Β r&� uθèδ ìMÏΖ≈s% u!$ tΡ# u È≅ø‹ ©9 $# # Y‰É`$ y™ $ Vϑ Í←!$ s% uρ â‘x‹øt s† nο t�Åz Fψ $# (#θã_ ö�tƒ uρ sπuΗ ÷q u‘ Ïµ În/ u‘ 3 ö≅è% 

ö≅yδ “ ÈθtG ó¡ o„ tÏ% ©!$# tβθçΗ s> ôètƒ tÏ%©! $# uρ Ÿω tβθßϑ n= ôè tƒ 3 $ yϑ‾Ρ Î) ã�©.x‹tGtƒ (#θä9 'ρé& É=≈t7 ø9F{   .Ô:الزمر � #$

)ا ذكر اهللا U اآليات السابقة حال الòفر ح% نزول اeعمة أو ا)صيبة به، ذكر هنا 
العا� الغافل ال يثبت وقت اeعم؛ حال ا)ؤمن العابد هللا وأنهما ال يستويان، فإذا Qن 

  )×(.فإن العبادات سبب hثبيت صاحبها سواء U الرخاء أو الشدة

"-  ö≅è%� ÏŠ$ t7 Ïè≈tƒ zƒÏ%©!$# (#θãΖtΒ# u (#θà) ®? $# öΝä3−/ u‘ 4 tÏ% ©#Ï9 (#θ ãΖ|¡ôm r& ’ Îû ÍνÉ‹≈yδ $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ×π uΖ|¡ ym 3 
ÞÚ ö‘r&uρ «! $# îπ yè Å™≡ uρ 3 $yϑ ‾Ρ Î) ’ ®ûuθ ãƒ tβρ ç�É9≈¢Á9 $# Ν èδ t�ô_ r& Î�ö� tó Î/ 5>$ |¡ Ïm � الزمر:ÑÏ.  

)ا أمر اهللا تعا¬ باhقوى وحث - اإلحسان، ب%þ هنا أن أرضه واسعة، فمن لم 
يستطع U األرض اùي هو بها القيام Çق اهللا؛ فعليه أن يهاجر �الد يتمكن فيها من 

 -ترك العبد �الده وا{جرة �ت آخر  –وهذا األمر ، �آداء دين اهللا كما #ب اهللا 

$ :#تاج لص�؛ ùلك قال بعده yϑ‾Ρ Î)� ’ ®ûuθ ãƒ tβρç� É9≈¢Á9 $# Ν èδ t�ô_ r& Î�ö�tó Î/ 5>$ |¡ Ïm �.)Õ(  

#-  t Ï%©! $#uρ� (#θç7 t⊥tG ô_$# |Nθäó≈©Ü9 $# βr& $yδρ ß‰ç7÷è tƒ (# þθç/$tΡ r& uρ ’n< Î) «!$# ãΝßγ s9 3“u�ô³ç6ø9 $# 4 ÷�Åe³ t6sù ÏŠ$t7Ïã � الزمر:ÑÎ.  

Gا ذكر تعا¬ حال ا)جرم% بقو( :� Μçλ m;  ÏiΒ öΝ ÎγÏ%öθsù ×≅n=àß  ...الزمر�:ÑØ(.، ذكر حال ا)نيب% وثوابهمÒ(  

  

                                                             

)Ñ(  N(روح ا)عاÑ×/×ÕÕ) (فÅبت.(  
  ).بتÅف) (/ÑØØ	Õ(موضوmت سور القرآن  )×(
)Õ( السابق )ÕÔ/ÑØÔ.(  
)Ò(  تيس� الكريم الر�ن)Î×Ñ .(  



  ٢٠٨    

 

%-  y7̈Ρ Î)� ×MÍh‹ tΒ Ν åκ ¨ΞÎ) uρ tβθçF Íh‹ ¨Β � الزمر:ÕÏ.  

ون - ضال{م ولم ينتفعوا ب�ب األمثلة واجج،  �Åون مÃr(ا þا ظل(
  )Ñ(.أسلوبًا جديًدا تتوّعدهم فيه با)وت وما سيلقون بعده من حسابسلكت اآليات 

&-  “ Ï%©!$# uρ� u!% ỳ É− ô‰Å_Á9 $$ Î/ s− £‰|¹uρ ÿ Ïµ Î/ � y7Í× ‾≈s9 'ρé& ãΝèδ šχθà) −Gßϑ ø9   .ÕÕ:الزمر � #$

  )×(. )ا ذكر الòذب ا)كذب وجنايته وعقوبته، ذكر الصادق ا)صدق وثوابه
'-  ≅ è%� §Ν ßγ‾=9$# t� ÏÛ$sù ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ zΝ Î=≈ tã É= ø‹tóø9 $# Íο y‰≈ pκ¤¶9 $#uρ |MΡ r& â/ ä3øtrB t÷ t/ x8 ÏŠ$t6Ïã ’Îû 

$tΒ (#θçΡ%x. ÏµŠÏù šχθ à�Î= tGøƒs† � الزمر:ÒØ.  

)ا ذكر اهللا حال الòفرين وعنادهم و�åارهم - الكفر، ب%þ هنا أنه - الرسول 
وا)ؤمن% U مواجهة مثل هذه ا)واقف والعناد من الòفرين اhوجه إ¬ اهللا ب�اعة 

  )Õ(. وخشوع ودmءه بمثل هذا اmÓء

(-  öθ s9uρ� ¨βr& šÏ% ©# Ï9 (#θßϑn= sß $tΒ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# $YèŠÏΗ sd …ã&s# ÷WÏΒuρ …çµ yètΒ (#÷ρy‰ tGøù]ω Ïµ Î/  ÏΒ Ïþθß™ 

É>#x‹ yèø9 $# tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É)ø9$# 4 #y‰ t/uρ Μçλm; š∅ÏiΒ «!$# $tΒ öΝs9 (#θ çΡθä3tƒ tβθç7 Å¡tFøt s† � الزمر:ÒÎ.  

)ا ذكر تعا¬ U اآليت% السابقة أنه ااكم ب% عباده، وذكر مقالة ا)Ãr% وشناعتها؛ 
  )Ò(.ما يفعل اهللا بهم يوم القيامة، فأخ� هنا بعذابهم كأن اeفوس تشوقت إ¬

)-  # sŒ Î* sù� ¡§ tΒ z≈|¡ΣM} $# @� àÑ $ tΡ%tæ yŠ §Ν èO # sŒ Î) çµ≈uΖø9 §θ yz Zπ yϑ ÷è ÏΡ $̈Ψ ÏiΒ tΑ$ s% !$yϑ ‾ΡÎ) … çµ çF� Ï?ρé& 4’ n?tã 

¥Οù= Ïæ 4 ö≅t/ }‘ Ïδ ×π uΖ÷GÏù £ Å3≈s9 uρ ÷Λèε u� sYø. r& Ÿω tβθßϑ n= ôètƒ � الزمر:ÒÔ. 

                                                             

)Ñ(  ت سور القرآنmموضو)Õ	/Ñ	Ñ.(  
  ).Î×Ò(تيس� الكريم الر�ن  )×(
)Õ(  N(روح ا)عاÑ×/×ØÎ( نويرhحرير واhا ،)×Ò/ÕÏ) (فÅبت.(  
)Ò(  تيس� الكريم الر�ن)Î×Ø.(  



  ٢٠٩    

 

� ( %Ãr(بعد أن ح� اهللا تعا¬ بعض قبائح ا :� #sŒÎ)uρ t�Ï. èŒ ª!$# çνy‰ ÷nuρ ôN̈— r'yϑô© $# Ü>θè= è% tÏ% ©!$# 

Ÿω šχθãΖÏΒ ÷σãƒ Íο t�Åz Fψ$$Î/ ( #sŒÎ)uρ t� Ï.èŒ zƒÏ% ©! $# ÏΒ ÿ ÏµÏΡρ ßŠ #sŒÎ) öΝèδ tβρç�Å³ ö;tGó¡o„ � الزمر:Ò� يةòÇ أتبعه ،

  )Ñ(.عند وقوع ال� يفزعون إ¬ اهللا، وعند اeعمة يعرضونوهو أنهم : نوع آخر من القبائح
  )×(. فإذا مس أحدهم ø، دm من اشمأز من ذكره دون من استبr بذكره ) !

�*-  öΝs9 uρr&� (#þθßϑn= ÷ètƒ ¨βr& ©!$# äÝ Ý¡ö6tƒ s− ø—Îh�9$# yϑÏ9 â !$t±o„ â‘Ï‰ ø) tƒ uρ 4 ¨β Î) ’ Îû š�Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θ öθs) Ïj9 

tβθãΖÏΒ÷σ ãƒ � الزمر:�×.  

)ا ذكر أنهم اغÂوا با)ال، وزعموا zهلهم أنه يدل - حسن حال صاحبه، 
  )Õ(. أخ�هم تعا¬ أن رزقه ال يدل - ذلك

��-  ö≅ è%� y“ ÏŠ$t7 Ïè≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θ èùu� ó�r& #’n?tã öΝ ÎγÅ¡à�Ρ r& Ÿω (#θäÜ uΖø) s? ÏΒ Ïπ uΗ ÷q§‘ «! $# 4 ¨βÎ) ©!$# ã�Ï�øótƒ 

z>θ çΡ—%!$# $�è‹ÏΗsd 4 …çµ ‾Ρ Î) uθ èδ â‘θà�tóø9 $# ãΛÏm§�9$# � الزمر:�Õ.  

  )Ò(. اعلم أنه تعا¬ )ا أطنب U الوعيد؛ أردفه بrح كمال ر�ته وفضله U حق العبيد
�!-  y‡ Ï� çΡ uρ� ’ Îû Í‘θ÷Á9 $# t,Ïè|Á sù tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $#  tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# āωÎ)  tΒ u!$x© ª! $# ( §Ν èO y‡Ï� çΡ 

ÏµŠÏù 3“ t�÷z é& #sŒÎ*sù öΝ èδ ×Π$uŠ Ï% tβρã�ÝàΖtƒ � الزمر:Ø	.  

)ا خوفهم تعا¬ من عظمته U اآلية السابقة، خوفهم هنا بأحوال يوم القيامة ورغبهم 
  )�(.ورهبهم

* * * * * * *   
                                                             

)Ñ(  ن�(فس� اhا)×Ò/ÕÏ.(  
  ).Ò/ÑÕÕ(الكشاف  )×(
)Õ(  تيس� الكريم الر�ن)Î×Î.(  
)Ò(  فس� الكب�hا)×Î/ÒØÕ.(  
  ).Î×Ô(تيس� الكريم الر�ن  )�(



  ٢١٠    

 

'  

  :مناسبة بداية سورة -فر �اتمة سورة الزمر: أوالً 
  )Ñ(. آخر سورة الزمر تكلم عن أهل اuنة، و� أول سورة -فر ذكر توبة اهللا ومغفرته {م ) �
  )×(.ومن تناسبهما �عض أنهما من سور اواميم اùي ورد U اديث أنهم نزلوا Cلة واحدة ) !

  :مناسبة بداية سورة -فر �اتمتها: ثانيًا

=ϑn£$ �: بدأت باديث عن الكتاب، وختمت به ) � sù öΝ ßγø? u !%ỳ Ν ßγè=ß™â‘ ÏM≈ uΖÉi�t7ø9 $$Î/ (#θ ãmÌ� sù $yϑÎ/ 

Ν èδy‰Ψ Ïã zÏiΒ ÉΟ ù=Ïèø9 $#...� 	Õ . 
öΝ � :بدأت بقوG تعا¬ ) ! s9 uρ r& (#ρç��Å¡o„ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# (#ρ ã�ÝàΨ u‹sù ...� ×Ñوختمت بمثله ،: � öΝ n=sùr& (#ρç��Å¡o„ 

’Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρã�ÝàΖu‹sù ...� 	×.)Õ(  

 :اآلياتمناسبات : ثا¹ًا
�-  ¨βÎ)� šÏ% ©! $# (#ρã� x� x. šχ ÷ρyŠ$oΨãƒ àMø)yϑs9 «! $# ç�t9 ø.r&  ÏΒ öΝä3ÏFø) ¨Β öΝ à6|¡à�Ρr& øŒÎ) šχ öθtãô‰è? ’ n<Î) 

Ç≈yϑƒ M} $# šχρã�à� õ3tGsù � فر-:ÑÏ.  

بت هنا ببيان ا)òنة القبيحة للòفرين ذكرت)ا  þة للمؤمن%، عقÈنة العاò(اآليات السابقة ا.)Ò(  
!-  $‾Ρ Î)� ç�ÝÇΖ oΨs9 $ oΨn=ß™ â‘ šÏ% ©! $#uρ (#θãΖtΒ#u ’Îû Íο 4θ uŠpt ø:$# $u‹÷Ρ ‘‰9$# tΠ öθtƒuρ ãΠθà)tƒ ß‰≈ yγ ô©F{   .�Ñ:-فر � #$

� (  Åهنا أنه ين þ%اعلم أنه تعا¬ )ا ذكر �ايته )و! ومؤمن آل فرعون من مكر فرعون؛ ب
  )�(.رسله واùين آمنوا

                                                             

)Ñ(  Ùوضو(فس� اhا)Ø/�×Ô.(  
  ).Ø	(أ´ار ترتيب سور القرآن  )×(
)Õ(  (مراصد ا)طالعØ×.(  
)Ò(  ت سور القرآنmموضو)ÕÔ/×ÒÒ.(  
  ).Î/�×Õ×(اhفس� الكب�  )�(



  ٢١١    

 

þθä9$#) �: )ا ب%ü þاصم أهل اeار، وقول ا)الئكة {م ) ! s% öΝ s9 uρr& Û�s? öΝ ä3ŠÏ? ù's? Ν à6è= ß™ â‘ 

ÏM≈uΖÉi� t7 ø9 $$ Î/  ...� فر-:�Ïه {ؤالء الرسلÅأتبع ذلك بذكر ن ، .)Ñ(  

"-  ô‰s) s9 uρ� $ oΨ÷� s?# u  y›θ ãΒ 3“ y‰ßγ ø9 $# $ oΨ øOu‘÷ρr&uρ ûÍ_t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ t�ó™ Î) |=≈tF Å6ø9   .�Õ:-فر � #$

وهو نÅ  :سابًقا نÅه لرسله، ذكر هنا أوضح مثل Åe اهللا لرسله �)ا ذكر اهللا 
  )×(.- قوم فرعونعليه السالم مو! 

#-  � tΑ$s% uρ ãΝ à6 š/u‘ þ’ ÎΤθãã÷Š$# ó= ÉftGó™r& ö/ ä3s9 4 ¨βÎ) šÏ% ©!$# tβρç� É9 õ3tGó¡ o„ ô tã ’ ÎA yŠ$t6Ïã 

tβθè=äz ô‰ u‹y™ tΛ ©yγ y_ šÌ�Åz# yŠ � فر-:ØÏ.  

اعلم أنه تعا¬ )ا ب%þ أن الساعة آتية ال ريب واإلنسان ال ينتفع وقتها إال بعبادته؛ 
  )Õ(. أمرهم هنا بأÌف عبادة وc اmÓء

%-  ö≅ è%� ’ ÎoΤ Î) àMŠÎγ çΡ ÷βr& y‰ ç6ôãr& šÏ% ©!$# tβθããô‰ s?  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $£ϑ s9 u’ ÎΤu !%ỳ àM≈oΨ Éi�t6ø9$#  ÏΒ ’În1 §‘ 

ßN ö�ÏΒ é&uρ ÷βr& zΝÎ= ó™é& Éb>t�Ï9 š Ïϑ n=≈ yèø9$# � فر-:ØØ.  

  )Ò(.)ا ذكر U اآلية السابقة األمر باإلخالص هللا، åح هنا با�e عن عبادة من سواه

&-  � uθ èδ “Ï% ©!$# Ç‘ øt ä† àM‹ Ïϑ ãƒ uρ ( # sŒ Î* sù #|Ó s% # \�øΒ r& $ yϑ‾ΡÎ* sù ãΑθ à) tƒ … çµ s9 ä. ãβθä3uŠsù � فر-:Ø	.  

اعلم أنه تعا¬ )ا ذكر انتقال اإلنسان من كونه ترابًا إ¬ نطفة؛ استدل بهذه 
  )�(. اhغ�ات - وجود اإلG ا)ح= ا)ميت

                                                             

)Ñ(  تيس� الكريم الر�ن)ÎÕÔ( G فس� الكب� واللفظhا ،)×Î/�×Õ.(  
  ).Ò/ÑØÔ×(اhحرير واhنوير  )×(
)Õ(  فس� الكب�hا)×Î/�×Î.(  
)Ò(  تيس� الكريم الر�ن)ÎÒ×.(  
  ).Î/�ÕÑ×(اhفس� الكب�  )�(



  ٢١٢    

 

(  

  :مناسبة بداية سورة فصلت �اتمة سورة -فر: أوالً 
  )Ñ(. ختمت سورة -فر باديث عن الكتاب، وبدأت به سورة فصلت 

  :سورة فصلت �اتمتهامناسبة بداية : ثانيًا
  )×(. بدأت باديث عن الكتاب، وختمت به ) �

±Z��Ï#: بدأت بذكر إعراض الòفرين عن اق ) ! o0� # \�ƒ É‹tΡuρ uÚ t�ôã r'sù öΝ èδ ç�sYò2 r& ôΜ ßγ sù Ÿω 
tβθãè yϑ ó¡ o„ � Òعمةeوختمت بذكر إعراض اإلنسان حال ا ،: !# sŒ Î) uρ� $ uΖôϑ yè÷Ρ r& ’ n?tã Ç≈|¡ΣM} $# 

uÚt�ôã r& $t↔tΡuρ  Ïµ Î7 ÏΡ$ pg¿2 # sŒ Î) uρ çµ ¡¡tΒ •� ¤³9 $# ρä‹sù >!$ tã ßŠ <Ùƒ Ì�tã ��Ñ .)Õ(  

 :مناسبات اآليات: ثا¹ًا

�-  tΠ öθ tƒ uρ� ç� |³ ós ãƒ â!# y‰ôã r& «! $# ’ n<Î) Í‘$ ¨Ζ9 $# ôΜ ßγsù tβθ ãã y—θãƒ � فصلت:ÑÔ.  

)ا فرغ من موعظة ا)Ç %Ãrال األمم ا)كذبة من قبلهم و�نذارهم بعذاب #ل 
  )Ò(. بهم U اÓنيا، انتقل إ¬ إنذارهم بما سيحل بهم U اآلخرة

!-  tΑ$ s% uρ� tÏ%©! $# (#ρã�x� x. Ÿω (#θãèyϑ ó¡ n@ # x‹≈oλ Î; Èβ# uö�à) ø9$# (#öθtó ø9 $# uρ ÏµŠÏù ÷/ ä3ª= yès9 tβθç7 Î= øó s? � 

  .Ø×:فصلت
U اآلية السابقة قرناء السوء، ذكر هنا بعض ما يأمر به قرناء السوء  �)ا ذكر اهللا 

نفوسهم ما للقرآن من تأث�  ةهؤالء، وهذا يدل - أن كفار قريش يشعرون U قرار
                                                             

)Ñ(  ن�(فس� اhا)×Ò/ÑÎÔ .(  
  ).ØÕ(مراصد ا)طالع  )×(
)Õ(  السابق)ØÕ.(  
)Ò(  نويرhحرير واhا)×Ò/×ØÒ.(  



  ٢١٣    

 

وسلطان - القلوب؛ {ذا تواصوا بأن يشوشوا باhصفيق واhصف� عند قراءته ح� ال 
  )Ñ(.يسمعه من ح�ه

"-  ¨β Î)� šÏ% ©!$# (#θä9$s% $ oΨ š/ u‘ ª! $# §Ν èO (#θßϑ≈s) tF ó™$# ãΑ̈”t∴tGs? ÞΟÎγ øŠn= tæ èπ x6Í× ‾≈n= yϑ ø9 $# āωr& (#θèù$sƒrB 

Ÿωuρ (#θçΡ t“øtrB (#ρã�Ï± ÷0 r&uρ Ïπ ¨Ψ pgø: $$ Î/  ÉL©9 $# óΟçFΖä. šχρ ß‰tãθ è? فصلت�:ÕÏ.  

  )×(.ألوÈاء اهللابعدما ختمت اآليات السابقة بالوعيد الشديد للكفار، ذكرت هنا البشائر  ) �
أنه قّيض قرناء السوء للكفار، جعل U ا)قابل ا)الئكة تدنو من  �)ا ذكر اهللا  ) !

  )Õ(.أوÈائه تثبتهم U األوقات ارجة

#-   tΒ uρ� ß |¡ôm r& Zωöθ s%  £ϑÏiΒ !% tæ yŠ ’n< Î) «! $# Ÿ≅Ïϑ tã uρ $ [sÎ=≈|¹ tΑ$ s% uρ  Í_‾ΡÎ) z ÏΒ t Ïϑ Î= ó¡ ßϑø9 $# � 

  .ÕÕ:فصلت

Gقو U �عوة إ¬ ا)عاÓاهللا ما يفعله قرناء السوء من ا þ%بعد أن ب :tΑ$ s% uρ� tÏ%©! $# 

(#ρã�x� x. Ÿω (#θ ãèyϑ ó¡n@ # x‹≈oλ Î; Èβ# uö�à) ø9 $# (# öθtó ø9 $# uρ ÏµŠÏù ÷/ä3ª= yè s9 tβθ ç7 Î= øó s? � فصلت:×Ø ذكر هنا حال ،

  )Ò(. اùين يدعون إ¬ توحيد ربهم وطاعته

%-  $ ¨Β Î)uρ� y7̈Ζxî u”ƒ z ÏΒ Ç≈sÜ ø‹ ¤±9$# Øø÷“tΡ õ‹ ÏètG ó™$$ sù «! $$Î/ ( … çµ ‾ΡÎ) uθ èδ ßìŠÏϑ ¡¡9 $# ÞΟŠÎ= yè ø9 $# � 

  .ÕØ:فصلت
)ا ذكر تعا¬ ما يقابل العدو به من اإلنس وهو مقابلة إساءته باإلحسان، ذكر ما  ) �

)�(. وهو االستعاذة باهللا منه يقابل به العدو من اuن
 

                                                             

)Ñ(  ت سور القرآنmموضو)ÒÏ/×Î�) (فÅبت.(  
  ).	ÒÏ/×Î( السابق )×(
)Õ(  السابق)ÒÏ/×ÎÔ.(  
)Ò(  ن�(فس� اhا)×Ò/××	.(  
  ).Î�Ï(تيس� الكريم الر�ن  )�(



  ٢١٤    

 

)ا أمر سابًقا بدفع السيئة بالc µ أحسن، ذكر هنا ما قد يكون سببا يمنع  ) !
)Ñ(. اإلنسان من ذلك وهو نزغ الشيطان

 

&-  öθ s9 uρ� çµ≈oΨ ù= yè y_ $ ºΡ# uö�è% $|‹ Ïϑ ygõƒ r& (#θä9$ s)©9 Ÿωöθ s9 ôMn= Å_Á èù ÿ… çµçG≈tƒ# u ( @‘ Ïϑ ygõƒ −# u @’ Î1t�tã uρ 3 ö≅è% uθèδ 

šÏ%©# Ï9 (#θãΖtΒ# u ” W‰èδ Ö!$ x� Ï©uρ ( šÏ% ©!$# uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ þ’ Îû öΝÎγ ÏΡ# sŒ# u Ö�ø% uρ uθèδ uρ 

óΟÎγ øŠ n= tæ ‘ ¸ϑ tã 4 š�Í× ‾≈s9 'ρé& šχ ÷ρyŠ$ uΖãƒ ÏΒ ¥β% s3̈Β 7‰‹ Ïè t/ � فصلت:ÒÒ.  

)ا ذكر اهللا القرآن وب%þ فصاحته وبالغته، ومع هذا لم يؤمن به ا)Ãr%، نبه هنا  
  )×(.- أن كفرهم به كفر عناد وتعنت

'-  ô‰s) s9 uρ� $ oΨ ÷� s?# u  y›θ ãΒ |=≈tG Å3ø9 $# y#Î= çG ÷z $$sù Ïµ‹ Ïù 3 Ÿωöθs9 uρ ×π yϑ Î= Ÿ2 ôMs) t7 y™  ÏΒ š�Îi/ ¢‘ 

zÅÓà) s9 öΝßγ oΨ÷� t/ 4 öΝ ßγ‾Ρ Î) uρ ’ Å∀s9 7e7x© çµ ÷ΖÏiΒ 5=ƒ Ì�ãΒ � فصلت:Ò�.  

   eاض لتسلية اÂفرهم بالقرآن بأنه ليس  �اعÃو G %Ãr(تكذيب ا -
  )Õ(. اhوراة فاختلف اùين دmهم فيها عليه السالم بأوحد U ذلك؛ فقد أو� مو!

  
* * * * * * *   

  

                                                             

)Ñ(  نويرhحرير واhا)×Ò/×ÔØ) (فÅبت.(  
  ).	Î/ÑØ( تفس� القرآن العظيم )×(
)Õ(  نويرhحرير واhا)×Ò/ÕÑÎ.(  



  ٢١٥    

 

)  

  :مناسبة بداية سورة الشورى �اتمة سورة فصلت: أوالً 

ö≅è%� óΟçF :ختمت سورة فصلت بالíم عن الو/ بقوG تعا¬  ÷ƒ uu‘r& β Î) tβ%Ÿ2 ô ÏΒ 

Ï‰ΖÏã «! y7Ï9≡x‹x. û � :، وبدأت به سورة الشورى×� �... #$ Çrθãƒ y7ø‹ s9 Î) ’ n<Î) uρ tÏ%©! $#  ÏΒ y7Î= ö7 s% 

ª!$# â“ƒ Í“yèø9 $# ÞΟŠÅ3ptø: $# � Õ .)Ñ(  

  :�اتمتهامناسبة بداية سورة الشورى : ثانيًا
  )×(.بدأت باديث عن الكتاب والو/، وختمت به

 :مناسبات اآليات: ثا¹ًا

�-  $ tΒ uρ� ÷Λ ä ø�n= tG ÷z$# ÏµŠÏù  ÏΒ &ó x« ÿ… çµ ßϑ õ3ßs sù ’n<Î) «! $# 4 ãΝ ä3Ï9≡ sŒ ª! $# ’ În1u‘ Ïµ ø‹ n= tã àMù= ā2 uθs? Ïµ ø‹ s9 Î) uρ 

Ü=ŠÏΡé& � الشورى:ÑÏ.   

سابًقا أنه هو الو� ا)< ا)ميت ومن بيده ذلك يستوجب أن يكون  �)ا قال اهللا 
  )Õ(.اكم G، ذكر هنا االنقياد كمه

!-  $ tΒ uρ� (# þθè% §�x� s? āωÎ) . ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ ãΝ èδu!% ỳ ãΝ ù= Ïè ø9 $# $J‹ øó t/ öΝ æηuΖ÷�t/ 4 Ÿωöθs9 uρ ×π yϑÎ= x. ôMs) t7 y™  ÏΒ 

y7Îi/ ¢‘ #’n<Î) 9≅y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β z ÅÓà) ©9 öΝ æηuΖ÷�t/ 4 ¨β Î) uρ zƒ Ï%©!$# (#θèOÍ‘ρé& |=≈tGÅ3ø9 $# . ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰÷èt/ ’Å∀ s9 7e7x© 

çµ ÷Ψ ÏiΒ 5=ƒ Ì�ãΒ � الشورى:ÑÒ.  

                                                             

)Ñ(  Ùوضو(فس� اhا)Î/Ø×.(  
  ).ØÕ(مراصد ا)طالع  )×(
)Õ(  ت سور القرآنmموضو)ÒÑ/ÕÏ×.(  



  ٢١٦    

 

)ا أمر تعا¬ باجتماع ا)سلم% - دينهم ونهاهم عن اhفرق، أخ�هم هنا أال 
يغÂوا بما أنزل اهللا عليهم من الكتاب؛ فإن أهل الكتاب لم يتفرقوا إال بعد إنزال 

  )Ñ(. الكتاب عليهم

"-  š�Ï9≡ s%Î#sù� äí÷Š $$sù ( öΝ É) tFó™$# uρ !$ yϑŸ2 |Nö�ÏΒ é& ( Ÿωuρ ôìÎ7 ®Ks? öΝ èδu!# uθ ÷δr& ( ö≅è% uρ àMΖtΒ# u !$yϑ Î/ 

tΑt“Ρr& ª! $#  ÏΒ 5=≈tGÅ2 ( … � الشورى:Ñ�.  

�tíu :الفاء للتفريع - قوG تعا¬ Ÿ°� Νä3s9 z ÏiΒ ÈÏe$!$# $tΒ 4 œ» uρ  Ïµ Î/ %[nθ çΡ ü“Ï%©!$# uρ 

!$ uΖøŠ ym ÷ρr& y7ø‹ s9 Î) ...� الشورى:ÑÕأي ، : �eين واÓيع ما تقدم من األمر بإقامة اC ¬ادُع إ

  )×(. عن اhفرق

#-  ª! $#� ü“Ï% ©!$# tΑt“Ρr& |=≈tGÅ3ø9 $# Èd,ptø: $$Î/ tβ# u”� Ïϑ ø9$# uρ 3 $ tΒ uρ y7ƒ Í‘ô‰ ãƒ ¨≅yè s9 sπ tã$¡¡9 $# Ò=ƒ Ì�s% � 

  .ÑÎ:الشورى
)ا ذكر تعا¬ أن ُحججه واضحة بيّنة، ذكر أصلها وقاعدتها وهو القرآن العظيم 

  )Õ(. اùي نزل باق

%-  ª! $#� 7#‹ ÏÜs9 Íν ÏŠ$ t7 Ïè Î/ ä− ã—ö�tƒ  tΒ â!$ t±o„ ( uθèδ uρ �” Èθs) ø9 $# â“ƒ Í“yèø9   .ÑÔ:الشورى � #$

الساعة وما )ا ذكر U اآليات السابقة يوم القيامة، ذكر أنه لطيف بعباده؛ فتقرير 
فيها من مسؤوÈة وجزاء مظهر من مظاهر لطفه سبحانه وتعا¬، أليس U اساب 

  )Ò( ؟üفيف من لوعة ا)ظلوم وا)كسور وا)هموم

                                                             

)Ñ( نويرhحرير واhا)×�/�Ø( G تيس� الكريم الر�ن واللفظ ،)Î��.(  
  ).بتÅف) (ØÏ/�×(اhحرير واhنوير  )×(
)Õ(  تيس� الكريم الر�ن)Î�Ø.(  
)Ò(  ت سور القرآنmموضو)ÒÑ/ÕÑÏ) (فÅبت.(  



  ٢١٧    

 

&-   tΒ� šχ% x. ß‰ƒ Ì�ãƒ ŷ ö�ym Íοt�Åz Fψ $# ÷Š Ì“tΡ … çµ s9 ’ Îû  ÏµÏOö�ym (  tΒ uρ šχ%x. ß‰ƒ Ì�ãƒ ŷ ö�ym 

$ u‹ ÷Ρ‘‰9$# Ïµ Ï? ÷σçΡ $ pκ ÷] ÏΒ $ tΒ uρ … çµ s9 ’ Îû Íο t�ÅzFψ $#  ÏΒ A=ŠÅÁ ‾Ρ � الشورى:×Ï.  

اعلم أنه تعا¬ )ا ب%þ كونه لطيًفا بعباده؛ ب%þ هنا أنه ال بد {م أن يسعوا U مقابل 
  )Ñ(. لطفه بطلب اسنات

'-  uθèδ uρ� “ Ï%©! $# ãΑ Íi”t∴ ãƒ y]ø‹tóø9$# . ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ (#θäÜuΖ s% ç� à³Ψtƒuρ … çµ tGyϑ ôm u‘ 4 uuθèδ uρ ÷’ Í< uθø9$# ß‰‹Ïϑ ys ø9$# � 

  .	×:الشورى

öθ �: عطف - Cلة s9 uρ xÝ |¡ o0 ª! $# s− ø— Îh�9 $#  Íν ÏŠ$ t7 Ïè Ï9 (# öθtó t7 s9 ’Îû ÇÚ ö‘F{ $#  Å3≈s9 uρ ãΑÍi” t∴ãƒ 

9‘y‰s) Î/ $ ¨Β â!$ t±o„ ...� الشورى:×Î؛ فإن الغيث سبب رزق عظيم.)×(  

(-  ô ÏΒ uρ�  Ïµ ÏG≈tƒ# u ß,ù= yz ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $# uρ $tΒ uρ £] t/ $yϑ ÎγŠ Ïù ÏΒ 7π −/ !# yŠ 4 uθèδ uρ 4’ n?tã 

öΝÎγ Ïè÷Η sd #sŒ Î) â!$ t±o„ Ö�ƒ Ï‰s% � الشورى:×Ô.  

)ا Qن إنزال الغيث آية من آيات اهللا، انتقل من ذكره إ¬ ذكر آيات أخرى دالة 
  )Õ(.- انفراد اهللا تعا¬ باإل{ية

)-  !$ tΒuρ� ΟçFΡr& tÌ“ Éf ÷è ßϑÎ/ ’ Îû ÇÚö‘F{ $# ( $ tΒuρ Νä3 s9 ÏiΒ ÂχρßŠ «!$# ÏΒ <c’ Í< uρ Ÿω uρ 9�� ÅÁtΡ � الشورى:ÕÑ.  

�θà#) � :عطف - Cلة ÷ètƒ uρ  tã 9�� ÏW x. � الشورى:ÕÏ از أيÂيعفو عن قدرة : وهو اح

  )Ò(. فإنكم ال تعجزونه وال تغلبونه، ولكن يعفو تفضال

                                                             

)Ñ(  فس� الكب�hا)×Î/�ÔÏ.(  
  ).�Ô/�×(اhحرير واhنوير  )×(
)Õ(  السابق)×�/ÔÎ.(  
)Ò(  السابق)×�/ÑÏÕ.(  



  ٢١٨    

 

�*-  �  yϑs9 uρ u�y9|¹ t�x� xî uρ ¨βÎ) y7Ï9≡ sŒ ô Ïϑs9 ÏΘ÷“tã Í‘θãΒ W{   .ÒÕ:الشورى � #$

َع القصاص، ندب هنا إ¬ العفو والصفح �)ا ذمþ اهللا  þÌَالظلم وأهله، َو.)Ñ(  

��-  °!� Û�ù= ãΒ ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘F{ $# uρ 4 ß,è= øƒs† $ tΒ â!$t± o„ 4 Ü= pκ u‰  yϑÏ9 â!$ t± o„ $ ZW≈tΡ Î) Ü= yγ tƒ uρ  yϑÏ9 

â!$ t± o„ u‘θä.—%!$# � الشورى:ÒÔ.  

)ا ذكر إذاقة اإلنسان الر�ة و�صابته بضّدها، أتبع ذلك أن G ا)لك؛ فيقسم اeعمة 
  )×(. وا�الء كيفما أراد

  

* * * * * * *   

                                                             

)Ñ( تفس� القرآن العظيم )Î/ÑÔ�.(  
  ).×Ò/×Õ(الكشاف  )×(



  ٢١٩    

 

*  

  :مناسبة بداية سورة الزخرف �اتمة سورة الشورى: أوالً 
والو/، وبدأت بهما سورة  ُختمت سورة الشورى باديث عن الكتاب

  )Ñ(.الزخرف
  :مناسبة بداية سورة الزخرف �اتمتها: ثانيًا

È⌡s9 �: بدأت بقوG تعا¬ ) � uρ Ο ßγtF ø9 r'y™ ô̈Β t, n=y{ ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{ $#uρ £ä9θà) u‹s9 £ßγ s) n=yz â“ƒ Í“yèø9 $# ÞΟŠÎ=yèø9 $# � 

Ôوختمت بآية شبيهة بها ، :È⌡s9 uρ� ΝßγtFø9 r' y™ ô̈Β öΝßγs) n= yz £ä9θà)u‹s9 ª!$# ( 4’ ‾Τr' sù tβθä3sù ÷σãƒ � 	Î .)×(  

Ü>Ì�ôÒ �: بدأت بقوG تعا¬ ) ! oΨ sù r& ãΝ ä3Ζtã t�ò2 Ïe%! $# $ �s ø� ôx � :بـ ، وختمت� �...¹| x�ô¹ $$sù 

öΝ åκ ÷] tã ö≅è% uρ ÖΝ≈n= y™ 4 t∃ öθ |¡sù tβθ ßϑ n= ôè tƒ � 	Ô .)Õ(  

 :مناسبات اآليات: ثا¹ًا

�-  Ü>Ì�ôÒ oΨ sù r&� ãΝ ä3Ζtã t�ò2 Ïe%! $# $ �s ø� |¹ β r& óΟçFΖà2 $ YΒ öθ s% š Ïù Î�ô£ •Β � الزخرف:�.  

ذو : بعد أن بيþنت اآليات السابقة علو شأن القرآن العظيم وأنه â حكيم أي
حكمة، بيþنت هنا أن اكمة تقت" استمرار إنزال القرآن - الòفرين، ومتابعة 

ح� لو Qنوا معرض% عنه، ولو Qنوا مìف% U ا)عا�، فلن يÅف اهللا  ؛تذك�هم به
  )Ò(. تعا¬ إنزال القرآن عليهم بسبب ذلك

                                                             

)Ñ(  (مراصد ا)طالعØÒ.(  
  ).ØÒ(السابق  )×(
)Õ(  السابق)ØÒ.(  
)Ò(  تيس� الكريم الر�ن)ÎØ×.(  



  ٢٢٠    

 

!-  öΝ x.uρ� $uΖù= y™ ö‘r&  ÏΒ %cÉ<‾Ρ ’ Îû t,Î! ¨ρF{ $# ∩∉∪ $ tΒ uρ Ν ÎγŠ Ï?ù'tƒ  ÏiΒ @c É<‾Ρ āωÎ) (#θçΡ%x. βρâÌ“öκ tJ ó¡o„ ∩∠∪ 

!$ oΨõ3n= ÷δ r'sù £‰x© r& Ν åκ ÷]ÏΒ $ W±ôÜ t/ 4 |ÓtΒ uρ ã≅sVtΒ š Ï9̈ρ F{   .	-Ø:الزخرف � #$

́افهم U اإلعراض عن اإلصغاء Óعوة القرآن، أعقبه بكالم موجه إ¬  )ا ذكر إ
  )Ñ(.؛ تسلية G عما يالقيه منهم�الرسول 

"-  � ô‰s) s9 uρ $ uΖù= y™ ö‘r& 4 y›θ ãΒ !$ uΖÏF≈tƒ$ t↔ Î/ 4’n<Î) šχ öθtã ö�Ïù  Ïµ 'ƒ Z∼tΒ uρ tΑ$ s) sù ’ ÎoΤ Î) ãΑθß™ u‘ Éb>u‘ 

t ÏΗ s>≈yèø9   .ÒØ:الزخرف � #$

ö≅t↔ó™uρ ô � :)ا قال تعا¬ سابًقا tΒ $oΨù= y™ ö‘r& ÏΒ y7Î= ö6 s%  ÏΒ !$ uΖÎ= ß™ ، ب%Ò� þ:الزخرف �... ‘•

  )×(.ودعوته الc µ أشهر ما يكون من دعوات الرسل عليه السالم هنا حال مو!

#-  � ô‰s) s9 / ä3≈uΖ÷∞ Å_ Èd,ptø: $$Î/ £ Å3≈s9 uρ öΝ ä. u�sYø.r& Èd,ys ù= Ï9 tβθèδ Ì�≈x. � الزخرف:Î	.  
سابًقا مكوث الòفرين U اeار، ذكر هنا السبب U ذلك وهو  �)ا ذكر اهللا 

  )Õ(. كرههم للحق

  
* * * * * * *   

   

                                                             

)Ñ(  نويرhحرير واhا)×�/ÑØ�.(  
  ).ÎØÎ(تيس� الكريم الر�ن  )×(
)Õ(  تفس� القرآن العظيم)Î/××Ï) (فÅبت. (  



  ٢٢١    

 

+  

  :مناسبة بداية سورة اÓخان �اتمة سورة الزخرف: أوالً 

ôx :ختمت سورة الزخرف بقوG تعا¬ x� ô¹$$ sù� öΝåκ ÷] tã ö≅è% uρ ÖΝ≈n= y™ 4 t∃ öθ|¡ sù tβθßϑn= ôè tƒ � 

	Ô خان وهو وعيد؛Óسورة ا U فناسب ا�دء :� $ ‾ΡÎ) $ ¨Ζä. zƒÍ‘É‹ΖãΒ � Õ .)Ñ(  

  :مناسبة بداية سورة اÓخان �اتمتها: ثانيًا

=ó �: بدأت بقوG تعا¬ ) � É) s?ö‘$$ sù tΠ öθ tƒ ’ ÎA ù's? â!$ yϑ ¡¡9 $# 5β%s{ ß‰Î/ & Î7 •Β � ÑÏوختمت به ، :

ó= É) s? ö‘$$ sù� Οßγ ‾ΡÎ) tβθç7 É) s? ö�•Β � �Ô.)×(
 

  )Õ(. بدأت بذكر القرآن، وختمت به ) !
 :مناسبات اآليات: ثا¹ًا

�-  4’ ‾Τ r&� ãΝ ßγs9 3“t�ø. Ïe%!$# ô‰s% uρ öΝ èδ u!% ỳ ×Αθß™ u‘ × Î7•Β � خانÓا:ÑÕ.  

$ �: )ا قال الكفار U ختام اآلية السابقة uΖ−/ §‘ ô#Ï± ø.$# $ ¨Ζtã šU# x‹yèø9 $# $ ‾ΡÎ) tβθ ãΖÏΒ ÷σãΒ � 

، رد اهللا عليهم وهو أعلم بهم أنهم قد شاهدوا دواÙ اhذكر واالتعاظ عند ما ×Ñ:اÓخان
فكيف سيتعظون  ؛باآليات وا�ينات ولم يتذكروا ولم يتعظوا �جاءهم الرسول 

  )Ò(؟ويتذكرون بما أصابهم اآلن

                                                             

)Ñ(  Ùوضو(فس� اhا)Î/ÑÒÑ.(  
  ). ØÒ(مراصد ا)طالع  )×(
)Õ(  السابق)ØÒ.(  
)Ò(  ت سور القرآنmموضو)ÒÕ/ÕÎÒ) (فÅبت.(  



  ٢٢٢    

 

!-  ô‰s) s9 uρ� $ ¨ΖtF sù óΟ ßγ n= ö6 s% tΠ öθs% šχ öθtã ö�Ïù öΝèδ u!% ỳ uρ ×Αθ ß™u‘ îΛqÌ�Ÿ2 � خانÓا:ÑÎ.  

، ذكر أن {م سلًفا من ا)كذب%، �)ا ذكر تعا¬ تكذيب من كذب الرسول :مد 
فذكر قصة قوم فرعون وما حلþ بهم من العذاب؛ ل�تدع هؤالء ا)كذبون عما هم 

  )Ñ(.عليه
  

* * * * * * *   
   

                                                             

)Ñ(  تيس� الكريم الر�ن)ÎÎÑ.(  



  ٢٢٣    

 

,  

  :�اتمة سورة اÓخان مناسبة بداية سورة اuاثية: أوالً 
بدأت سورة اuاثية باديث عن القرآن وختمت به سورة اÓخان، والسورتان من  .�

)Ñ(. سور اواميم
 

  )×(. تشابه السورت% U اديث عن خلق السموات واألرض .!
  :مناسبة بداية سورة اuاثية �اتمتها: ثانيًا

  )Õ(.بدأت باديث عن الكتاب، وختمت به خاصة U من استهزأ به 
 :مناسبات اآليات: ثا¹ًا

�-  ×≅÷ƒ uρ� Èe≅ä3Ïj9 >8$ ©ù r& 5ΟŠ ÏOr& ∩∠∪ ßìuΚ ó¡ tƒ ÏM≈tƒ# u «! $# 4’ n?÷G è? Ïµø‹ n= tã §Ν èO •� ÅÇ ãƒ #Z�É9õ3tG ó¡ãΒ β r( x. óΟ©9 

$ yγ÷è yϑ ó¡ o„ ( çν ÷�Åe³ t6 sù A># x‹yè Î/ 8ΛÏ9 r& اثية�uا:Î-	.  

)ا ذكر سابًقا أن ا)ؤمن% هم ا)نتفع% بداللة آيات اهللا، انتقل هنا إ¬ اùين لم 
  )Ò(. ينتفعوا بها

!-  � # sŒ Î) uρ 4’n? ÷Gè? öΝ Íκ ö�n= tã $ oΨ çF≈tƒ# u ;M≈oΨ Éi� t/ $ ¨Β tβ% x. öΝ åκ tJ¤f ãm HωÎ) β r& (#θä9$s% (#θ çGøe$# !$ oΨ Í← !$ t/$t↔ Î/ β Î) 

óΟçFΖä. t Ï%Ï‰≈|¹ � اثيةuا:×�. 

                                                             

)Ñ(  Ùوضو(فس� اhا)Î/ÑØÏ.(  
  ).ÒØ×/�×(اhفس� ا)ن�  )×(
)Õ(  (مراصد ا)طالعØÒ.(  
)Ò(  نويرhحرير واhا)×�/ÕÕÑ.(  



  ٢٢٤    

 

θä9$#) :ذكر قو{م سابًقا )ا s%uρ� $ tΒ }‘ Ïδ āωÎ) $uΖè?$ uŠym $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ßNθßϑ tΡ $u‹ øtwΥ uρ $tΒ uρ !$ uΖä3Î= öκ ç‰ 

āωÎ) ã�÷δ ¤$! ، Qن هذا من قو{م عجبًا، زاده عجبًا Çا{م بما يقولون عند Ò×:اuاثية � 4 #$

  )Ñ(. سماعهم لآليات ا�ينات

"-  È≅è%� ª! $# ö/ä3‹ ÍŠøt ä† §Ν èO óΟä3çF‹ Ïϑ ãƒ §Ν èO ö/ä3ãè yϑ øg s† 4’n<Î) ÇΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ÏµŠ Ïù £ Å3≈ s9 uρ 

u�sYò2r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω tβθ çΗ s>ôè tƒ � اثيةuا:×Ø.  

θä9$#) :رد عليهم؛ إلبطال قو{م s%uρ� $ tΒ }‘ Ïδ āωÎ) $ uΖè?$ uŠ ym $u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ßNθ ßϑtΡ $ u‹ øtwΥ uρ $ tΒ uρ 

!$ uΖä3Î= öκ ç‰ āωÎ) ã�÷δ ¤$! $#   )×(.Ò×:اuاثية � 4

#-  ¬! uρ� à7ù= ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘F{ $# uρ 4 tΠ öθ tƒ uρ ãΠθ à) s? èπ tã$¡¡9 $# 7‹Í× tΒ öθ tƒ ç�y£ øƒ s† š�χθè= ÏÜö7 ßϑ ø9 $# 

  .Î×:اuاثية

!È≅è%� ª :تذييل لقوG تعا¬ $# ö/ä3‹ ÍŠ øtä† §Ν èO óΟä3çF‹ Ïϑ ãƒ §Ν èO ö/ ä3ãè yϑ øgs† 4’ n<Î) ÇΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9 $#...� 

هللا وحده ال لغ�ه ا)لك واÅhف U أحوال ما حوته السموات واألرض : ، أيØ×:اuاثية
  )Õ(. من إحياء و�ماتة

  
* * * * * * *   

                                                             

)Ñ(  ررÓنظم ا)Ñ	/ÑÏÏ.(  
  ).�ÕØ/�×(اhحرير واhنوير  )×(
)Õ( السابق )×�/ÕØØ) (فÅبت.(  



  ٢٢٥    

 

-  

  :مناسبة بداية سورة األحقاف �اتمة سورة اuاثية: أوالً 

� ( U %تطابق مطلع السورت :üΝm� ∩⊇∪ ã≅ƒ Í”∴s? É=≈tGÅ3ø9 $# z ÏΒ «! $# Í“ƒ Í•yè ø9 $# ÉΟ‹ Å3ptø: $# � .)Ñ(  

ختمت سورة اuاثية بذم أهل الrك والوعيد {م، وافتتحت سورة األحقاف بمثل  ) !
  )×(. ذلك
  :مناسبة بداية سورة األحقاف �اتمتها: ثانيًا

  )Õ(.بدأت باديث عن خلق السموات واألرض، وختمت به ) �

! ( Ìفرين، وعقبها مباòةبدأت بتهديد ال r %ö≅è � :األدلة - خلق الكون وا

Ν çF ÷ƒ uu‘r& $ ¨Β šχθ ãã ô‰s?  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ’ ÎΤρ â‘r& # sŒ$ tΒ (#θà)n= yz z ÏΒ ÇÚ ö‘F{ $#  ...� Ò وختمت ،

بتوجيه اe  بالص� وعدم االستعجال {م بالعذاب، وبتأكيد قدرة اهللا - ا�عث 

r�É9ô¹÷ � :وا $$sù $ yϑ x. u� y9|¹ (#θ ä9 'ρé& ÏΘ÷“yè ø9 $# z ÏΒ È≅ß™”�9 $# Ÿωuρ ≅Éf ÷è tGó¡ n@ öΝ çλ °; 4 ...� Õ�.)Ò(  

 :مناسبات اآليات: ثا¹ًا

�-  # sŒ Î) uρ� 4’ n?÷G è? öΝ Íκ ö�n= tã $ oΨ çG≈tƒ# u ;M≈uΖÉi� t/ tΑ$ s% tÏ%©! $# (#ρã�x� x. Èd,ys ù= Ï9 $ £ϑs9 öΝ èδ u!% ỳ # x‹≈yδ Ö�ós Å™ 

î Î7 •Β � األحقاف:Î.  

                                                             

)Ñ(  ن�(فس� اhا)×Ø/�.(  
)×(  Ùوضو(فس� اhا)Î/ÑÎ	.(  
)Õ(  (مراصد ا)طالعØ�.(  
)Ò(  Ùوضو(فس� اhا)Î/ÑÎ	.(  



  ٢٢٦    

 

ô :)ا قال سابًقا tΒ uρ� ‘≅|Êr&  £ϑÏΒ (#θãã ô‰tƒ  ÏΒ ÈβρßŠ «! ، أخذ هنا يب% �:األحقاف �... #$

  )Ñ( .من وجوه ضال{م وجه آخر

!-  � tΠ öθtƒ uρ ÞÚt�÷è ãƒ tÏ%©!$# (#ρã�x� x. ’n? tã Í‘$ ¨Ζ9 $# }§ øŠ s9 r& # x‹≈yδ Èd,ys ø9 $$ Î/ ( (#θä9$ s% 4’n? t/ $ oΨ În/ u‘uρ 4 tΑ$ s% 

(#θ è%ρä‹ sù z># x‹yè ø9 $# $ yϑÎ/ óΟçFΖä. tβρã�à� õ3s? � األحقاف :ÕÒ.   

)ا أثبت ا�عث بما قام من اÓالئل، ذكر هنا بعض ما #صل U يوم ا�عث من 
  )×(. األهوال؛ Àذيًرا منه

* * * * * * *   
   

                                                             

)Ñ(  ررÓنظم ا)Ñ	/Ñ×Ô( G نوير واللفظhحرير واhا ،)×Ø/ÑÕ.(  
  ).Î	/Ñ	Ñ(نظم اÓرر  )×(



  ٢٢٧    

 

.  

  :مناسبة بداية سورة :مد �اتمة سورة األحقاف: أوالً 

ö≅yγ: ختمت سورة األحقاف بقوG تعا¬  sù� à7n= ôγ ãƒ āωÎ) ãΠ öθs) ø9 $# tβθà) Å¡≈x� ø9 $# � Õ� ،

!©%tÏ � :بـ وبدأت سورة :مد $# (#ρã�x� x. (#ρ‘‰|¹uρ  tã È≅‹ Î6 y™ «! $# ¨≅|Ê r& öΝ ßγ n=≈uΗ ùå r& � Ñ.  وهذا

  )Ñ(.لòنت Qآلية ا)تصلة ،سقطت البسملة ب% اآليت%أتالحم؛ Çيث أنه لو 
  :مناسبة بداية سورة :مد �اتمتها: ثانيًا

  )×(. بدأت باديث عن الكفار وا)ؤمن%، وختمت باديث عنهم ) �

# � :بدأت باديث عن اuهاد بقوG تعا¬ ) ! sŒ Î*sù ÞΟçF‹ É) s9 tÏ%©!$# (#ρã�x� x. z>÷� |Ø sù 

É>$ s% Ìh�9$#...� Ò، وختمت به :� óΟçFΡ r'‾≈yδ ÏIωàσ ‾≈yδ šχ öθtã ô‰è? (#θà) Ï�ΖçF Ï9 ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# 

Ν à6Ψ Ïϑ sù  ¨Β ã≅y‚ ö7 tƒ (  ...� Õ	.)Õ(  

 :مناسبات اآليات: ثا¹ًا

�-  ¨βÎ)� ©!$# ã≅Åzô‰ãƒ tÏ%©! $# (#θãΖtΒ# u (#θ è= ÏΗ xåuρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# ;M≈̈Ζy_ “ Ì�øgrB ÏΒ $ pκÉJ øtrB ã�≈pκ ÷ΞF{ $# ( 
tÏ% ©!$# uρ (#ρã�x� x. tβθ ãè−F yϑ tFtƒ tβθè= ä.ù'tƒ uρ $ yϑ x. ã≅ä.ù's? ãΝ≈yè ÷ΡF{ $# â‘$ ¨Ψ9 $# uρ “ Yθ÷W tΒ öΝçλ   .×Ñ: :مد � ;°

                                                             

)Ñ(  أ´ار ترتيب سور القرآن)	Ô.(  
  ).�Ø(مراصد ا)طالع  )×(
)Õ(  السابق)Ø�.(  



  ٢٢٨    

 

)ا ذكر تعا¬ أنه و� ا)ؤمن%، ذكر ما يُفعل بهم U اآلخرة من دخول اuنات، و)ا 
ذكر أن الòفرين ال موÖ {م، ذكر أنهم ُوÄِوا إ¬ أنفسهم؛ فلم يتصفوا بصفات ا)روءة 

  )Ñ(. وال الصفات اإلنسانية

!-  Ν åκ÷] ÏΒ uρ�  ¨Β ßìÏϑ tGó¡ o„ y7ø‹ s9 Î) #̈Lym #sŒ Î) (#θ ã_ t�yz ô ÏΒ x8Ï‰Ψ Ïã (#θä9$ s% tÏ%©# Ï9 (#θè?ρé& zΟù= Ïè ø9 $# 

# sŒ$ tΒ tΑ$ s% $ ¸� ÏΡ#u 4 y7Í× ‾≈s9 'ρé& tÏ%©!$# yìt6 sÛ ª! $# 4’n? tã öΝ Íκ Í5θ è= è% (# þθãè t7 ¨?$# uρ óΟèδ u!# uθ÷δ r& � مد: :ÑØ.  

  )×(. اعلم أنه تعا¬ )ا ب%þ حال الòفر؛ ذكر هنا حال ا)نافق

"-  � $ yϑ ‾ΡÎ) äο4θuŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Ò= Ïè s9 ×θôγ s9 uρ 4 β Î) uρ (#θãΖÏΒ ÷σ è? (#θ à) −Gs?uρ ö/ä3Ï? ÷σãƒ öΝ ä.u‘θã_ é& Ÿωuρ öΝ ä3ù= t↔ó¡ o„ 

öΝ ä3s9≡ uθøΒ r& � مد::ÕØ. 

Ÿξsù (#θãΖÎγ �: قوG )ضمونتعليل  s? (# þθ ããô‰s?uρ ’n< Î) ÉΟù= ¡¡9 ، وهذا Àذير من �Õ::مد � #$

أن #ملهم حب ùائذ العيش - الزهادة U مقابلة العدو ومسا)ته؛ فإن ذلك يغري 
  )Õ(. العدو بهم

  

* * * * * * *   
   

                                                             

)Ñ(  تيس� الكريم الر�ن)Î	Ø.(  
  ).ÒÔ/	×(اhفس� الكب�  )×(
)Õ(  نويرhحرير واhا)×Ø/ÑÕ×.(  



  ٢٢٩    

 

/  

  :مناسبة بداية سورة الفتح �اتمة سورة :مد: أوالً 
  )Ñ(.سورة :مد c سورة القتال، وبعد القتال يأ® الفتح

  :بداية سورة الفتح �اتمتهامناسبة : ثانيًا
  )×(.بدأت با)غفرة، وختمت بها ) �
  )Õ(. وبدأت باديث عن إنزال السكينة - ا)ؤمن%، وختمت به ) !
" (   e(.وا)ؤمن% وما وُِعدوا به، وختمت بمثل ذلك �بدأت بوصف اÒ(  

 :مناسبات اآليات: ثا¹ًا

�-  uθ èδ� ü“ Ï% ©!$# tΑt“Ρr& sπoΨ‹ Å3¡¡9$# ’Îû É>θ è= è% t ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9 $# (# ÿρßŠ#yŠ ÷” z�Ï9 $ YΖ≈yϑƒ Î) yì ¨Β öΝ Íκ È]≈yϑƒ Î) 3 ¬! uρ 

ßŠθ ãΖã_ ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ 4 tβ% x. uρ ª! $# $̧ϑ‹Î= tã $Vϑ‹ Å3ym � الفتح:Ò.  

وبنÅه إياه، ذكر هنا أفضاG -  �بعد أن أخ� اهللا تعا¬ بفضله - نبيه :مد 
 Gأصحاب رسو� .)�(  

!-  ô‰s) ©9� š_ÅÌ u‘ ª! $# Çtã š ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9 $# øŒ Î) š�tΡθãè Îƒ$ t7 ãƒ |Møt rB Íοt�yf ¤±9 $# zΝ Î= yè sù $tΒ ’ Îû 

öΝ ÍκÍ5θ è= è% tΑt“Ρr'sù sπ uΖŠ Å3¡¡9 $# öΝ Íκ ö� n= tã öΝ ßγ t6≈rOr& uρ $ [s ÷Gsù $Y6ƒ Ì�s% � الفتح:Ñ	.  

                                                             

)Ñ(  أ´ار ترتيب سور القرآن)ÔÏ) (فÅبت.(  
  ).ØØ(مراصد ا)طالع  )×(
)Õ( السابق )ØØ.(  
)Ò(  السابق)ØØ.(  
  ).��Ø/Ñ×(اhفس� ا)ن�  )�(



  ٢٣٠    

 

بعد أن ب%þ اهللا حال ا)تخلف% عن اديبية، mد إ¬ بيان حال اùين بايعوا Àت 

%šÏ (βÎ¨ �: الشجرة وهم ا)ذكورون سابًقا U قوG تعا¬ ©!$# y7tΡθãè Îƒ$ t6 ãƒ ...� الفتح:ÑÏ.)Ñ(  

"-  uθèδ� ü” Ï% ©!$# Ÿ≅y™ ö‘r& … ã& s!θß™ u‘ 3“ y‰ßγ ø9 $$Î/ ÈÏŠ uρ Èd,ys ø9 $# … çν t�Îγ ôàã‹ Ï9 ’ n?tã ÈÏd‰9 $#  Ï& Íj#ä. 4 
4’ s∀ x. uρ «! $$ Î/ #Y‰‹ Îγ x© � الفتح:×	.  

ûا تشوشت به قلوب بعض ا)ؤمن%،  ،- عدم أداء العمرة -)ا Qنت هذه الواقعة 
  )×(.ب%þ هنا تعا¬ أن [ أحòمه الrعية c هدى ور�ة ؛وخفيت عليهم حكمتها

  

* * * * * * *   
   

                                                             

)Ñ(  ن�(فس� اhا)×Ø/Ñ	×.(  
  ).�ÎÔ(تيس� الكريم الر�ن  )×(



  ٢٣١    

 

0  

  :بداية سورة اجرات �اتمة سورة الفتحمناسبة : أوالً 
الفتح تتحدث عن قتال الكفار، وسورة اجرات تتحدث عن قتال ا�غاة من  سورة  ) �

  )Ñ(.ا)ؤمن%

‰y :ختمت سورة الفتح بقوG تعا¬ ) ! tãuρ� ª!$# tÏ% ©! $# (#θ ãΖtΒ#u (#θè= Ïϑtãuρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# Νåκ ÷] ÏΒ Zο t�Ï�øó̈Β 

#�� ô_ r& uρ $Jϑ‹Ïà tã � ×Ô ،داء {مeجرات بتوجيه ا  )×(.وبدأت سورة ا

  )Õ(.� تrيف للن  %U السورت ) "
وا)ؤمن% مع الكفار، وبدأت سورة اجرات  �ختمت سورة الفتح ببيان عالقة الرسول  ) #

  )Ò(.، و� عالقة ا)ؤمن% بعضهم ببعض�ببيان األدب U عالقة ا)ؤمن% بالرسول 
  :�اتمتها مناسبة بداية سورة اجرات: ثانيًا

!© (βÎ¨ �:  � باسمه العليم، وختمت أيًضا بعلم اهللا �بدأت بوصف اهللا  ) � $# ÞΟ n= ÷ètƒ |= øŠ xî 

ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 ª! $#uρ 7��ÅÁ t/ $yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷ès? � Ñ	 .)�(  
بدأت با�e عن اhقدم ب% يدي اهللا ورسوG، وختمت با�e عن ا)ن - اهللا  ) !

Gورسو.)Ø( 

* * * * * * *   
                                                             

)Ñ(  أ´ار ترتيب سور القرآن)ÔÑ.(  
  ).بتÅف) (ÔÑ(السابق  )×(
)Õ( السابق )ÔÑ.(  
)Ò(  Ùوضو(فس� اhا)Î/ÕÕ	) (فÅبت.(  
  ).ØØ(مراصد ا)طالع  )�(
)Ø(  السابق)ØØ.(  



  ٢٣٢    

 

1  

  :مناسبة بداية سورة ق �اتمة سورة اجرات: أوالً 
!© (βÎ¨ � :بـ سورة اجرات اهللا )ا ختم  $# ÞΟ n=÷ètƒ |= øŠ xî ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ 4 ...� Ñ	 U قال ،

$ %ô‰s � :سورة ق oΨ ÷ΗÍ> tã $tΒ ßÈ à)Ζs? ÞÚö‘ F{$# öΝ åκ ÷] ÏΒ ( $tΡ y‰Ψ Ïãuρ ë=≈ tGÏ. 8á‹Ï� ym � Ò. )Ñ(  

  :مناسبة بداية سورة ق �اتمتها: ثانيًا
úX� 4 Éβ#u :بدأت باديث عن القرآن ) � ö�à) ø9$#uρ Ï‰‹ Éfyϑø9 $# � Ñوختمت به ،:� ö�Ïj. x‹ sù Èβ#u ö� à)ø9 $$Î/ 

 tΒ ß∃$sƒ s† Ï‰Š Ïãuρ �Ò� .)×(  
≅ö �: بدأت ) ! t/ (#þθ ç6Åg x” βr& Νèδ u!%y` Ö‘ É‹Ψ•Β óΟßγ ÷ΨÏiΒ tΑ$s) sù tβρ ã� Ï�≈ s3ø9$# # x‹≈yδ íó x« ë�=‹Ågx”× ،

  eقو{م بالص� �وختمت بأمر ا -: � ÷� É9ô¹ $$sù 4’n? tã $tΒ šχθ ä9θ à) tƒ �ÕÔ.)Õ(  
�y7Ï9≡sŒ î �: بـ وختمت ،U مطلع السورة ا�عث استبعد الكفار ) " ô³ym $uΖøŠ n=tã ×��Å¡o„ � ÒÒفبدأت  ؛

  )Ò(.بذكر ا�عث، وختمت به
 :مناسبات اآليات: ثا¹ًا

óΟ n=sùr&� (#ÿρ ã�ÝàΖtƒ ’n< Î) Ï !$yϑ¡¡9 $# ôΜßγs% öθ sù y# ø‹x. $yγ≈ oΨ ø‹t⊥t/ $yγ≈ ¨Ψ −ƒ y—uρ $tΒuρ $oλm;  ÏΒ 8lρ ã� èù ق�:Ø.  
هم به، دmهم إ¬ اeظر U آياته þ8 يعت�وا ويستدلوا  ؛)ا ذكر تعا¬ حال ا)كذب% وما ذم

  )�(. بها - وجوده سبحانه وتعا¬ 

                                                             

)Ñ(  Ùوضو(فس� اhا)Î/ÕÔÒ.(  
  ).Î/ÕÔÕ( السابق )×(
)Õ( السابق )Î/ÕÔÕ.(  
)Ò( ( مراصد ا)طالعØÎ.(  
  ).ÏÒ	(تيس� الكريم الر�ن  )�(



  ٢٣٣    

 

2  

  :سورة اùاريات �اتمة سورة قمناسبة بداية : أوالً 

$ � :)ا ختمت سورة ق با�عث، بدأت سورة اùاريات بالقسم - وقوع ا�عث  oÿ©ςÎ) 

tβρ ß‰tãθ è? ×− ÏŠ$ |Á s9 ��.)Ñ(  

  :مناسبة بداية سورة اùاريات �اتمتها: ثانيًا

$ � :بدأت بقوG تعا¬ oÿ©ς Î) tβρ ß‰tãθ è? ×− ÏŠ$ |Á s9 ��، ديث عن هذا الوعد: وختمت با

×≅÷ƒ uθsù� tÏ%©#Ïj9 (#ρã�x� Ÿ2  ÏΒ ãΝ Îγ ÏΒöθtƒ “ Ï%©! $# tβρß‰tãθãƒ �ØÏ.)×(  

 :مناسبات اآليات: ثا¹ًا

(# ÿρ”�Ï� sù� ’n<Î) «! $# ( ’ ÎoΤ Î) / ä3s9 çµ ÷ΖÏiΒ Ö�ƒ É‹tΡ ×Î7 •Β � ارياتùا:�Ï.  

العباد إ¬ اeظر إ¬ آياته ا)وجبة �شيته واإلنابة إÈه، أمر هنا بما  �)ا دm اهللا 
  )Õ(.الفرار إÈه: هو ا)قصود من ذلك وهو

  
* * * * * * *   

  
   

                                                             

)Ñ(  أ´ار ترتيب سور القرآن)Ô×.(  
  ).ØÎ(مراصد ا)طالع  )×(
)Õ(  تيس� الكريم الر�ن)	ÑÑ.(  



  ٢٣٤    

 

3  

  :مناسبة بداية سورة الطور �اتمة سورة اùاريات: أوالً 

*βÎ¨ :قال U سورة اùاريات sù� tÏ%©# Ï9 (#θßϑ n= sß $\/θçΡ sŒ Ÿ≅÷W ÏiΒ É>θ çΡsŒ öΝÍκ È:≈ptõ¾r& Ÿξsù 

Èβθè= Éf ÷è tGó¡ o„ ��Ôنوبùي بدأ به سورة الطور: ، واùهو العذاب، ا: � ¨β Î) z># x‹tã y7În/ u‘ 

Óì Ï%≡ uθs9 � Î. )Ñ(  

  :مناسبة بداية سورة الطور �اتمتها: ثانيًا

β¨ � :بـ بدأت Î) z># x‹tã y7În/ u‘ Óì Ï%≡ uθs9 � Î، همÃÂوجيه للن  بh؛وختمت با  �ح

öΝèδ :يالقوا هذا العذاب ö‘x‹sù� 4®Lym (#θà)≈n= ãƒ ãΝ ßγtΒ öθtƒ “ Ï%©!$# ÏµŠ Ïù tβθà) yèóÁ ãƒ �Òو� ،: ¨β Î) uρ� 

tÏ%©# Ï9 (#θ ßϑ n= sß $ \/# x‹tã tβρ ßŠ y7Ï9≡ sŒ £ Å3≈s9 uρ öΝ èδ u�sYø.r& Ÿω tβθçΗ s> ôè tƒ � ÒÎ.)×(  

 :مناسبات اآليات: ثا¹ًا

�-  � ÷� É9ô¹ $# uρ È/ õ3ß⇔Ï9 y7În/ u‘ y7‾ΡÎ* sù $ oΨ Ï⊥ãŠôã r'Î/ ( ôxÎm7 y™uρ Ï‰÷Κ pt¿2 y7În/ u‘ tÏm ãΠθà) s? � الطور:Ò	.  

 Gجج وال�اه% - بطالن أقوال ا)كذب%، أمر رسوأال يعبأ  �)ا ب%þ تعا¬ ا
  )Õ(.بهم وأن يص� كم ربه

  
* * * * * * *   

                                                             

)Ñ(  Ùوضو(فس� اhا)Î/ÒØØ.(  
  ).ØÎ(مراصد ا)طالع  )×(
)Õ(  تيس� الكريم الر�ن)	Ñ	.(  



  ٢٣٥    

 

4  

  :مناسبة بداية سورة اeجم �اتمة سورة الطور: أوالً 

z �: ختمت سورة الطور بـ   ÏΒ uρ È≅ø‹ ©9 $# çµ ós Îm7 |¡ sù t�≈t/ ÷Š Î) uρ ÏΘθàf ‘Ζ9 $# � ÒÔسورة  بدأت، و

ÉΟôf �: اeجم بـ ¨Ψ9 $# uρ # sŒ Î) 3“ uθ yδ � Ñ .)Ñ(  

  :مناسبة بداية سورة اeجم �اتمتها: ثانيًا

ÉΟôf � :بـ بدأت ¨Ψ9 $# uρ # sŒ Î) 3“ uθyδ � Ñبـ ، وختمت: � … çµ ‾Ρr& uρ uθèδ �U u‘ 3“ t�÷è Ïe±9 $# �ÒÔ 

  )×(. والشعرى نوع من اeجوم

  
* * * * * * *   

  
  

 

                                                             

)Ñ(  أ´ار ترتيب سور القرآن)ÔÒ.(  
  ).	Ø(مراصد ا)طالع  )×(



  ٢٣٦    

 

5  

  :مناسبة سورة القمر لسورة اeجم: أوالً 
اeجم والقمر وهما مشwÂن U أنهما من الكواكب، كما توا¬ الشمس،  توا¬ ) �

  )Ñ(. والليل، والض@

ÏMsù � :قرب يوم القيامة فقال ختمت سورة اeجم باديث عن ) ! Î— r& èπ sù Î—Fψ $# � �Î ،

  )×(. به سورة القمر بدأتو
  :مناسبة بداية سورة القمر �اتمتها: ثانيًا

/ÏMt � :بقوG تعا¬ بدأت u� tIø% $# èπ tã$¡¡9 $# ¨,t±Σ $# uρ ã�yϑ s) ø9 $# � Ñبـ ، وختمت :� È≅t/ èπ tã$¡¡9 $# 

öΝ èδ ß‰Ïã öθ tΒ èπ tã$¡¡9 $#uρ 4‘ yδ ÷Š r& ”�tΒ r&uρ �ÒØ.)Õ(  

  
* * * * * * *   

   

                                                             

)Ñ(  أ´ار ترتيب سور القرآن)Ô�.(  
  ).×Î/ÑÒ×(اhفس� ا)ن�  )×(
)Õ(  (مراصد ا)طالعØ	.(  



  ٢٣٧    

 

6  

  :مناسبة بداية سورة الر�ن �اتمة سورة القمر: أوالً 

Îû Ï‰yè’ � :بـ ختمت سورة القمر ø) tΒ A− ô‰Ï¹ y‰Ψ Ïã 77‹ Î= tΒ ¤‘Ï‰tGø) •Β ���، أنه قيلÃو: 

  )Ñ(.ا)ليك ا)قتدر هو الر�ن
 :مناسبة بداية سورة الر�ن �اتمتها: ثانيا

  )×(.باسم اهللا الر�ن، وختمت باسمه ذي اuالل واإلكرام السورة بدأت

* * * * * * *   

7  

  : مناسبة سورة الواقعة لسورة الر�ن: أوالً 
  )Õ(.السورتان قسمتا اeاس إ¬ ثالثة أصناف

  
  :مناسبة بداية سورة الواقعة �اتمتها: ثانيًا

  )Ò(. بذكر أصناف اeاس ا¹الثة، وختمت بهم بدأت

* * * * * * *   

                                                             

)Ñ(  Ùوضو(فس� اhا)Î/�ÒØ.(  
  ).ØÔ(مراصد ا)طالع  )×(
)Õ(  Ùوضو(فس� اhا)Î/�ÔÒ.(  
)Ò(  (مراصد ا)طالعØÔ.(  



  ٢٣٨    

 

8  

  :مناسبة بداية سورة اديد �اتمة سورة الواقعة: أوالً 
  )Ñ(. سورة اديد بالتسبيح بدأتختمت سورة الواقعة بالتسبيح، و

  :مناسبة بداية سورة اديد �اتمتها: ثانيًا
Ñ - وختمت به �بوصف اهللا  بدأت ،: � ª! $#uρ ρèŒ È≅ ôÒ x�ø9 $# ËΛÏà yèø9 $# �×Ô.)×(  

θ#) :باÓعوة لإليمان بدأت - × ãΖÏΒ#u� «! $$Î/  Ï&Î!θß™u‘uρ (#θà)Ï�Ρr& uρ $ £ϑÏΒ / ä3n= yèy_ t Ï�n=ø⇐ tGó¡•Β ÏµŠÏù ( 
tÏ% ©! $$sù (#θãΖtΒ#u óΟ ä3ΖÏΒ (#θà) x�Ρ r& uρ öΝçλm; Ö�ô_r& ×��Î7 x. �Îوختمت به ،: � $pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#θ à)®? $# ©! $# 

(#θ ãΖÏΒ#u uρ  Ï&Î!θß™ t�Î/ �×	.)Õ(  

9  

  :مناسبة سورة ا)جادلة لسورة اديد: أوالً 
)ا ختم سورة اديد ببيان بأن الفضل هللا، ذكر U أول سورة ا)جادلة فضله - 

  )Ò(. {ا �ا)جادلة خولة بنت ثعلبة U استماع اهللا 
  :مناسبة بداية سورة ا)جادلة �اتمتها: ثانيًا

  )�(.أو{ا فيمن استمع اهللا لقو{ا، وآخرها فيمن ر� اهللا عنهم
                                                             

)Ñ(  أ´ار ترتيب سور القرآن)Ô	.(  
  ).ØÔ(مراصد ا)طالع  )×(
)Õ(  السابق)ØÔ.(  
)Ò(  Ùوضو(فس� اhا )	 /Õ×.(  
  ).ÎÏ(مراصد ا)طالع  )�(



  ٢٣٩    

 

:  

  :مناسبة سورة اr لسورة ا)جادلة: أوالً 

tF=| :سورة ا)جادلة بقوG تعا¬ تختم )� Ÿ2� ª! $# ā t Î= øîV{ O$ tΡ r& þ’ Í?ß™ â‘uρ 4 āχ Î) ©! $# 

;“ Èθ s% Ö“ƒ Í•tã �×Ñ ،ببيان هذه الغلبة r#) :وبدأ سورة ا þθ‘Ζsß uρ� Οßγ ‾Ρr& óΟßγçGyè ÏΡ$ ¨Β Ν åκçΞθ ÝÁãm 

z ÏiΒ «! $# ãΝ ßγ9 s?r'sù ª! $# ôÏΒ ß] ø‹ ym óΟs9 (#θç7 Å¡ tGøt s† ( t∃ x‹s% uρ ’ Îû ãΝÍκ Í5θ è= è% |= ôã ”�9 $# 4 tβθ ç/ Ì�øƒä† Ν åκsEθã‹ ç/ 

öΝ Íκ‰Ï‰÷ƒ r'Î/ “ Ï‰÷ƒ r&uρ t ÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# (#ρç� É9tF ôã$$ sù ’ Í<'ρ é'‾≈tƒ Ì�≈|Á ö/ F{ $# � × .)Ñ(  

من #اد اهللا ورسوG، و� سورة اr ذكر من يشاق اهللا  U آخر سورة ا)جادلة ذكر )!
Gورسو .)×(  

  :مناسبة بداية سورة اr �اتمتها: ثانيًا
  )Õ(.بدأت بالتسبيح، وختمت بالتسبيح

  
* * * * * * *   

   

                                                             

)Ñ(  أ´ار ترتيب سور القرآن)ÑÏÏ.(  
  ).ÑÏÏ(السابق  )×(
)Õ(  (مراصد ا)طالعÎÏ.(  



  ٢٤٠    

 

;  

  :ا)متحنة لسورة اrمناسبة سورة : أوالً 
سورة اr تكلمت عن كيفية اhعامل مع ا)عاهدين من أهل الكتاب، وسورة  ) �

  )Ñ(.ا)عاهدين من ا)Ãr% ا)متحنة تكلمت عن اhعامل مع
 تذكر U سورة اr مواالة ا)ؤمن% بعضهم �عض ومواالة أهل الكتاب، وبدأ ) !

  )×(.سورة ا)متحنة با�e عن مواالة الòفرين
  :مناسبة بداية سورة ا)متحنة �اتمتها :ثانيًا

  )Õ(.بدأت بنداء ا)ؤمن%، وختمت به ) �
  )Ò(.بدأت با�e عن مواالة الòفرين، وختمت به ) !

  :مناسبات اآليات: ثا¹ًا

āω� â/ ä38 yγ ÷Ψtƒ ª!$# Ç tã tÏ%©!$# öΝ s9 öΝ ä.θ è= ÏG≈s) ãƒ ’ Îû ÈÏd‰9 $# óΟs9 uρ /ä.θã_ Ì�øƒä† ÏiΒ öΝä.Ì�≈tƒ ÏŠ β r& 

óΟèδρ•� y9s? (#þθ äÜ Å¡ ø)è? uρ öΝ Íκö�s9 Î) 4 ¨β Î) ©!$# �= Ïtä† t ÏÜÅ¡ ø) ßϑ ø9$# � ا)متحنة:	.  

)ا نزلت اآليات السابقة ا)هيجة - عداوة الòفرين، وقعت من ا)ؤمن% [  
%Ãr(ظنًا منهم أن ذلك  ؛موقع، وقاموا بها أتم القيام، وتأثموا من صلة بعض أقاربهم ا

  )�(. داخل فيما ن� اهللا عنه؛ فب%þ اهللا {م هنا الصواب

* * * * * * *   
                                                             

)Ñ(  أ´ار ترتيب سور القرآن)ÑÏÑ( ن�(فس� اhا ،)×	/ÑÑ�.(  
  ).�ÑÑ/	×(، اhفس� ا)ن� )ÑÏÑ(أ´ار ترتيب سور القرآن  )×(
)Õ(  (مراصد ا)طالعÎÏ.(  
)Ò( السابق )ÎÏ ( Ùوضو(فس� اhا ،)	/ÔÒ. (  
  ).�Ø	(تيس� الكريم الر�ن  )�(



  ٢٤١    

 

<  

  : مناسبة سورة الصف لسورة ا)متحنة: أوالً 
اختتمت سورة ا)متحنة با�e عن مواالة أعداء اهللا، وافتتحت سورة الصف 

  )Ñ(.�ببيان ما يقتضيه اhخÛ عن تلك ا)واالة وهو تÜيه اهللا 
  :مناسبة بداية سورة الصف �اتمتها: ثانيًا

β �: بدأت باديث عن اuهاد Î) ©! $# �= Ïtä† šÏ%©!$# šχθè= ÏG≈s) ãƒ ’Îû Ï& Î#‹ Î6 y™ $y� |¹ 

Οßγ ‾Ρ r( x. Ö≈uŠ÷Ψ ç/ ÒÉθß¹ ö�̈Β � Òوختمت به ، :� tβθãΖÏΒ ÷σ è? «! $$ Î/ Ï& Î!θß™ u‘uρ tβρß‰Îγ≈pgéB uρ ’Îû È≅‹ Î6y™ 

«!$# óΟä3Ï9≡ uθøΒ r'Î/ öΝ ä3 Å¡à�Ρr&uρ 4 ö/ ä3 Ï9≡sŒ ×� ö�yz ö/ä3 ©9 β Î) ÷Λ äΖ ä. tβθ çΗ s>÷è s? �ÑÑ .)×(  

  

* * * * * * *   
   

                                                             

)Ñ(  Ùوضو(فس� اhا)	/Ñ×�.(  
  ).ÎÑ(ا)طالع مراصد  )×(



  ٢٤٢    

 

=  

  :لسورة الصفمناسبة سورة اuمعة : أوالً 

�M# � :قال U سورة الصف  ) � Åe³ t6 ãΒ uρ 5Αθß™ t�Î/ ’ ÎA ù'tƒ . ÏΒ “ Ï‰÷è t/ ÿ… çµ èÿôœ $# ß‰uΗ ÷q r& (...� Ø،  U وقال

“ �θèδ: اuمعةسورة  Ï%©!$# y] yè t/ ’Îû z↵Íh‹ ÏiΒ W{ $# Zωθß™u‘ öΝ åκ÷] ÏiΒ (#θè= ÷F tƒ öΝÍκ ö�n= tã  Ïµ ÏG≈tƒ# u...� × .)Ñ(  

ختم سورة الصف باuهاد، وسماه �ارة، وختم سورة اuمعة بالصالة، وأخ� أنها خ�  ) !
  )×(. من اhجارة

  )Õ(. U الصالة، وعند بدء القتال: صف الصفوف يrع U موضع% ) "
  :مناسبة بداية سورة اuمعة �اتمتها: ثانيًا

!ª � :، وختمت به�بدأت بوصف اهللا  $# uρ ç�ö� yz t Ï%Î—≡§�9 $# � ÑÑ .)Ò(  
 

* * * * * * *   
   

                                                             

)Ñ(  أ´ار ترتيب سور القرآن)ÑÏÕ.(  
  ).ÑÏÕ(السابق  )×(
)Õ(  السابق)ÑÏÕ.(  
)Ò(  (مراصد ا)طالعÎÑ.(  



  ٢٤٣    

 

>  

  :مناسبة سورة ا)نافقون لسورة اuمعة: أوالً 
، وذكر U أول سورة  �ذكر U ختام سورة اuمعة حال ا)ؤمن% مع الرسول 

، وقبلهم U سورة الصف تكلم عن اواري%، �ا)نافقون حال ا)نافق% مع الرسول 
فأصبحت هذه  ؛وبعدهم سورة اhغابن عن ا)Ãr% و� أول سورة اuمعة عن اÈهود،

  )Ñ(. �السور ا)تتابعة فيها حديث عن [ أصناف ا)جتمع ا)دU N زمن الرسول 
  :مناسبة بداية سورة ا)نافقون �اتمتها: ثانيًا

!ª � :�بدأت باديث عن علم اهللا  $# uρ ãΝ n= ÷ètƒ y7̈Ρ Î) … ã& è!θß™ t�s9 ª! $# uρ ß‰ pκ ô¶tƒ ¨β Î) 

t É)Ï�≈uΖßϑ ø9$# šχθç/ É‹≈s3s9 � Ñ، وختمت به: � ª!$# uρ 7��Î7 yz $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? � ÑÑ.)×(  

  

* * * * * * *   
   

                                                             

)Ñ(  أ´ار ترتيب سور القرآن)ÑÏÒ.(  
  ).ÎÑ(مراصد ا)طالع  )×(



  ٢٤٤    

 

?  

  :مناسبة سورة اhغابن لسورة ا)نافقون: أوالً 
  )Ñ(.السورتان تتحدثان عن اإلنفاق U سبيل اهللا ) �
سورة اhغابن hQعليل آلية السورتان تتحدثان عن فتنة ا)ال والوÓ، وجاءت آية  ) !

  )×(. %ا)نافق
  :مناسبة بداية سورة اhغابن �اتمتها: ثانيًا

(θà#) :وتعظيمه، وختمت بذلك �افتتحت بتمجيد اهللا  ) � ¨?$$ sù� ©! $# $ tΒ ÷Λ ä÷èsÜ tF ó™ $# 

(#θãè yϑ ó™$# uρ (#θ ãè‹ ÏÛr&uρ … � ÑØ .)Õ(  

=ÞΟn :قوG تعا¬ �بدأت باديث عن علم اهللا  ) ! ÷ètƒ� $tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ 

ÞΟ n= ÷ètƒ uρ $tΒ tβρ •�Å£ è? $ tΒ uρ tβθ ãΖÎ= ÷è è? 4 ª! $# uρ 7ΛÎ= tæ ÏN#x‹Î/ Í‘ρß‰÷Á9 $# �Òوختمت به ،: ÞΟÎ=≈tã� 

É= ø‹ tó ø9$# Íοy‰≈pκ ¤¶9 $# uρ â“ƒ Í•yè ø9 $# ÞΟŠÅ3ptø: $# �Ñ	 .)Ò(
 

  

* * * * * * *   
   

                                                             

)Ñ(  أ´ار ترتيب سور القرآن)ÑÏ�.(  
  ).�ÑÏ(السابق  )×(
)Õ(  Ùوضو(فس� اhا)	/Ñ	Ô .(  
)Ò(  (مراصد ا)طالعÎ×.(  



  ٢٤٥    

 

@  

  :اhغابنمناسبة سورة الطالق لسورة : أوالً 

$ :)ا ختمت سورة اhغابن بقوG تعا¬  pκš‰ r'‾≈tƒ� šÏ%©! $# (# þθ ãΖtΒ# u āχ Î) ô ÏΒ öΝä3Å_≡uρ ø— r& 

öΝ à2 Ï‰≈s9 ÷ρ r&uρ # xρß‰tã öΝ à6©9 öΝ èδρ â‘x‹÷n$$ sù 4...� ÑÒ والعداوة قد تف" إ¬ الطالق وعدم ،

  )È.)Ñبّ% األحòم U ذلك ؛عقب بسورة الطالق ،اإلنفاق
  :مناسبة بداية سورة الطالق �اتمتها: ثانيًا

$ �: بدأت بأوامر وأحòم )ن أراد الطالق pκš‰r'‾≈tƒ ÷ É<̈Ζ9 $# # sŒ Î) ÞΟçF ø) ‾= sÛ u!$ |¡ ÏiΨ9 $# 

£ èδθ à) Ïk= sÜ sù �∅ Íκ ÌE £‰ÏèÏ9 (#θÝÁ ôm r& uρ nο£‰Ïè ø9 $# ( (#θà) ¨? $# uρ ©! $# öΝ à6−/ u‘ ( Ÿω �∅ èδθ ã_ Ì�øƒéB .ÏΒ 

£ ÎγÏ?θ ã‹ ç/  ..� Ñ ي يشمل من لم يعمل بها �، وختمت بعلم اهللاùا: � ¨βr& uρ ©! $# ô‰s% xÞ% tn r& 

Èe≅ä3Î/ >óx« $RΗ ø> Ïã �Ñ×.)×(  

  

* * * * * * *   
  

   

                                                             

)Ñ(  أ´ار ترتيب سور القرآن)ÑÏØ.(  
  ).×Î(مراصد ا)طالع  )×(



  ٢٤٦    

 

A  

  :مناسبة سورة اhحريم لسورة الطالق: أوالً 
� (  eخصومة نساء ا U حريمhخصام نساء األمة، وسورة ا U سورة الطالق�  .)Ñ(

 

! (   eطاب اß االفتتاح U تآخيهما� .)×(  
  :مناسبة بداية سورة اhحريم �اتمتها: ثانيًا

  )U.)Õ اÓنيا، وختمت بذكر زوجاته U اuنة �بدأت بذكر زوجات الرسول 
  

* * * * * * *   
   

                                                             

)Ñ(  أ´ار ترتيب سور القرآن)ÑÏÎ.(  
  ).ÑÏÎ( السابق )×(
)Õ(  (مراصد ا)طالعÎ×.(  



  ٢٤٧    

 

B  

   :مناسبة سورة ا)لك لسورة اhحريم: أوالً 
ولوط، ورفعة آسيا ومريم عليها السالم،  )ا ختم سورة اhحريم بهالك زوجµ نوح

  )Ñ(.لك والقدرة؛ بدأ سورة ا)لك بهذاا)يقدر عليه إال من بيده  وهذا ûا ال
  :مناسبة بداية سورة ا)لك �اتمتها: ثانيًا

≈�x8t: قال U بدايتها  t6s?� “ Ï%©!$# ÍνÏ‰ u‹ Î/ à7 ù=ßϑø9$# uθèδuρ 4’n? tã Èe≅ä. & óx« í�ƒÏ‰ s% �Ñ خاتمتها U þ%وب ،

ö≅è% ÷Λ �: شيئا من قدرته ä÷ƒuu‘r& ÷β Î) yxt6ô¹r& ö/ ä. äτ!$tΒ #Y‘öθ xî yϑsù / ä3‹ Ï? ù' tƒ & !$yϑÎ/ ¤Ïè ¨Β �ÕÏ .  

Gقو U وختمت بمعناه وهو عجز ا�لق :� yϑsù /ä3‹Ï? ù' tƒ & !$yϑÎ/ ¤Ïè ¨Β �.)×(
  

  :مناسبات اآليات: ثا¹ًا

� ¨β Î) tÏ%©! $# tβ öθt± øƒs† Νßγ −/ u‘ Í= ø‹ tó ø9 $$ Î/ Οßγ s9 ×οt�Ï� øó ¨Β Ö�ô_ r& uρ ×�� Î7 x. ا)لك�:Ñ×  

  )Õ(.)ا ذكر حال األشقياء الفجار، ذكر وصف األبرار السعداء

  
* * * * * * *    

                                                             

)Ñ(  ررÓنظم ا)×Ï/×ÑØ) (فÅبت(.  
  .)ÎÕ(مراصد ا)طالع  )×(
)Õ(  تيس� الكريم الر�ن)	ÎØ.(  



  ٢٤٨    

 

C  

  :مناسبة سورة القلم لسورة ا)لك: أوالً 

tβθçΗ :ختمت سورة ا)لك بالوعيد للòفرين s> ÷ètG|¡ sù� ô tΒ uθ èδ ’ Îû 9≅≈n= |Ê & Î7 •Β �×Ô ،

�ç :وبدأت سورة القلم أيًضا بالوعيد {م ÅÇö6 çF |¡sù� tβρç� ÅÇ ö7 ãƒuρ ∩∈∪ ãΝ ä3Íh‹ƒ r'Î/ ãβθçG ø� yϑ ø9 $# ∩∉∪ 

¨β Î) š�−/ u‘ uθèδ ãΝ n= ÷ær&  yϑ Î/ ¨≅|Ê tã  Ï& Î#‹ Î7 y™ uθ èδuρ ãΝ n= ÷æ r& tÏ‰tG ôγ ßϑ ø9 $$ Î/ �� -Î .)Ñ(  

  
  :�اتمتهامناسبة بداية سورة القلم : ثانيًا

$! :بدأت بقوG تعا¬  tΒ� |MΡ r& Ïπ yϑ ÷è ÏΖÎ/ y7În/ u‘ 5βθãΖôf yϑ Î/ �×وختمت ،: tβθä9θ à) tƒ uρ� … çµ ‾ΡÎ) 

×βθãΖôf pR mQ ��Ñ.)×(  

  

* * * * * * *   
   

                                                             

)Ñ(  Ùوضو(فس� اhا)	/×ÔÏ.(  
  ).ÎÒ(مراصد ا)طالع  )×(



  ٢٤٩    

 

D  

  :مناسبة سورة ااقة لسورة القلم: أوالً 
� (    eاقة بقصص أقوام  �ختمت سورة القلم بذكر قصة يونس لتسلية ا، وبدأت ا

)Ñ(. آخرين hكملة هذه التسلية
 

! ( Gقو U سورة القلم ذكر يوم القيامة #مال U ا وقع(: � tΠ öθtƒ ß# t±õ3ãƒ  tã 5−$y™ 

tβöθ tã ô‰ ãƒ uρ ’ n<Î) ÏŠθàf �¡9 $# Ÿξsù tβθ ãè‹ ÏÜ tG ó¡tƒ � القلم:Ò×اقة  )×(.، Ìح ذلك U سورة ا

  :ااقة �اتمتهامناسبة بداية سورة : ثانيًا

%©èπ �: بدأت ببيان أن يوم القيامة حق واقع ال:الة بقوG تعا¬ !$ptø: $# ∩⊇∪ $ tΒ èπ ©% !$pt ø: $# � 

Ñ-×وختمت بأن القرآن حق ،: … çµ ‾ΡÎ) uρ� ‘,y⇔s9 È É) u‹ ø9 $# ��Ñ.)Õ(  

  

* * * * * * *   
   

                                                             

)Ñ(  Ùوضو(فس� اhا)	/ÕÑ	.(  
  ).ÑÑÏ(أ´ار ترتيب سور القرآن  )×(
)Õ(  (مراصد ا)طالعÎÒ (  



  ٢٥٠    

 

E  

  : مناسبة سورة ا)عارج لسورة ااقة: أوالً 
  )Ñ(. هذه السورة hQتمة لسورة ااقة U وصف يوم القيامة واeار

  :مناسبة بداية سورة ا)عارج �اتمتها: ثانيًا

y7Ï9≡sŒ ãΠ � :بدأت بالوعد بوقوع عذاب الòفرين يوم القيامة، وختمت به öθ u‹ ø9 $# 

“ Ï%©!$# (#θ çΡ% x. tβρß‰tãθãƒ � ÒÒ .)×(  

F  

  :لسورة ا)عارجمناسبة سورة نوح : أوالً 
  )Õ(.U ذكر العذاب ا)وعود به الòفرين السورت%تآA مطلع 

  :مناسبة بداية سورة نوح �اتمتها: ثانيًا

Ρ‾$! :بدأت بالوعيد للòفرين Î)� $ uΖù= y™ö‘r& % �nθçΡ 4’ n<Î) ÿÏµ ÏΒ öθ s% ÷βr& ö‘É‹Ρr& y7tΒ öθs%  ÏΒ È≅ö7 s% 

β r& óΟ ßγ u‹ Ï?ù'tƒ ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9 r& � Ñبعقابهم ، وختمت: öΝ Íκ ÉJ≈t↔ÿ‹ ÏÜ yz$ £ϑÏiΒ� (#θè% Í� øî é& (#θè= Åz ÷Š é'sù # Y‘$ tΡ 

óΟ n= sù (#ρß‰Ågs† Μçλ m;  ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# # Y‘$ |ÁΡ r& �×�.)Ò(  

  
                                                             

)Ñ(  أ´ار ترتيب سور القرآن)ÑÑÑ.(  
  ).ÎÒ(مراصد ا)طالع  )×(
)Õ(  أ´ار ترتيب سور القرآن)ÑÑ×.(  
)Ò(  (مراصد ا)طالعÎ�.(  



  ٢٥١    

 

G  

  :مناسبة سورة ا)زمل لسورة اuن: أوالً 

›Ú� :� ÉΟè% Ÿ≅ø وجه اتصال أول سورة ا)زمل ال ©9 $# āωÎ) Wξ‹ Î= s% � ×  سورة U Gبقو

β¨ � :اuن r&uρ y‰Éf≈|¡yϑ ø9 $# ¬! Ÿξ sù (#θãã ô‰s? yìtΒ «! $# # Y‰tn r& ∩⊇∇∪ … çµ ‾Ρr& uρ $®R mQ tΠ$ s% ß‰ö7 tã «! $# çνθ ããô‰tƒ 

(#ρ ßŠ% x. tβθçΡθä3tƒ Ïµ ø‹ n= tã # Y‰t7 Ï9 � Ñ	-ÑÔ.)Ñ(  

  :مناسبة بداية سورة ا)زمل �اتمتها: ثانيًا
  )×(. بدأت بالíم عن قيام الليل، وختمت به

H  

  :مناسبة سورة ا)دثر لسورة ا)زمل: أوالً 
  eطاب اß االفتتاح U قصة واحدة �متآخيتان U تيهما نازلÄ وقد . ، ومطلع

  )Õ(. ذكر ابن عباس أن سورة ا)دثر نزلت عقب سورة ا)زمل
  :�اتمتهامناسبة بداية سورة ا)دثر : ثانيًا

$ �: بدأت باديث عن اإلنذار، وختمت به U قوG تعا¬ yϑsù öΝ çλm; Ç tã Íο t�Ï. õ‹−G9 $# 

t ÅÊ Ì�÷è ãΒ � ÒÔ. )Ò(  

                                                             

)Ñ(  أ´ار ترتيب سور القرآن)ÑÑÒ.(  
  ).�Î(مراصد ا)طالع  )×(
)Õ(  أ´ار ترتيب سور القرآن)ÑÑ�.(  
)Ò(  (مراصد ا)طالعÎØ.(  



  ٢٥٢    

 

I  

  :مناسبة سورة القيامة لسورة ا)دثر: أوالً 
الصلة بينهم تتج> U اديث عن القيامة وأهوا{ا وأحوال اeاس U هذا اÈوم 

  )Ñ(. العظيم Ä Uتا السورت%
  :مناسبة بداية سورة القيامة �اتمتها: ثانيًا

  )×(. بدأت بذكر إحياء ا)و*، وختمت به

J  

   :مناسبة سورة اإلنسان لسورة القيامة: أوالً 
وجه اتصا{ا U -ية الوضوح؛ فإنه تعا¬ ذكر U آخر سورة القيامة مبدأ خلق 

  )Õ(. اإلنسان من نطفة، وذكر مثل ذلك U مطلع سورة اإلنسان
  :مناسبة بداية سورة اإلنسان �اتمتها: ثانيًا

ã≅Åzô‰ãƒ  �: بدأت بذكر الشاكر والكفور وختمت بهما tΒ â!$ t±o„ ’ Îû Ïµ ÏF uΗ ÷q u‘ 4 
t ÏϑÎ=≈©à9 $# uρ £‰tãr& öΝ çλ m; $ ¹/#x‹tã $ JΚ‹ Ï9 r& � ÕÑ .)Ò(  

* * * * * * *   

                                                             

)Ñ(  Ùوضو(فس� اhا)	/Ò	�.(  
  ).ÎØ(مراصد ا)طالع  )×(
)Õ(  أ´ار ترتيب سور القرآن)ÑÑÎ.(  
)Ò(  (مراصد ا)طالعÎØ.(  



  ٢٥٣    

 

K  

  :مناسبة سورة ا)رسالت لسورة اإلنسان: أوالً 

‰ã≅Åzô �: )ا أخ� تعا¬ U خاتمة سورة اإلنسان أنه ãƒ  tΒ â!$ t± o„ ’Îû Ïµ ÏF uΗ ÷q u‘ 4 
t ÏϑÎ=≈©à9 $# uρ £‰tã r& öΝ çλ m; $¹/# x‹tã $ JΚ‹ Ï9 r& �ÕÑ افتتح سورة ا)رسالت بالقسم - أن ما يوعدون ،

  )Ñ(.لواقع
  :مناسبة بداية سورة ا)رسالت �اتمتها: ثانيًا

تأكيد بالقسم - وقوع الساعة، و� ختامها إنكار - ا)كذب%  السورةU مطلع 
  )×(.بها

 

* * * * * * *   
  

                                                             

)Ñ(  أ´ار ترتيب سور القرآن)ÑÑ	.(  
)×(  Ùوضو(فس� اhا)	/�Õ	.(   



  ٢٥٤    

 

L  

  :مناسبة سورة اeبأ لسورة ا)رسالت

óΟs9 � :ف0 سورة ا)رسالت قال ؛تناسبهما U اuمل ) � r& Å7Î= öκ çΞ t Ï9̈ρF{ $# � ÑØ، óΟs9 r&� 

/œ3) è= øƒwΥ ÏiΒ &!$̈Β &Îγ ¨Β � ×Ï، � óΟs9 r& È≅yèøg wΥ uÚ ö‘F{ $# $ �?$ x�Ï. � ×�، بأ قالeو� سورة ا: óΟs9 r&� 

È≅yè øgwΥ uÚ ö‘F{ $# # Y‰≈yγ ÏΒ � Ø.)Ñ(  

Äd“L{ BΘ � :قال U سورة ا)رسالت ) ! öθtƒ ôMn= Åh_ é& ∩⊇⊄∪ ÏΘ öθu‹ Ï9 È≅óÁ x� ø9 $# ∩⊇⊂∪ !$ tΒ uρ y71 u‘÷Š r& $ tΒ 

ãΠ öθ tƒ È≅óÁ x� ø9 $# � Ñ×-ÑÒ، بأeو� سورة ا: � ¨β Î) tΠ öθ tƒ È≅óÁ x� ø9 $# tβ% x. $ \F≈s)‹ ÏΒ ∩⊇∠∪ tΠ öθtƒ ã‡x�Ζãƒ 

† Îû Í‘θ÷Á9 $# tβθ è?ù'tF sù % [`# uθøù r& � ÑÎ-Ñ	  وم الفصلÈ حÌ بأeإ¬ آخره؛ فكأن سورة ا

  )×(. ا)جمل U سورة ا)رسالت

  
* * * * * * *   

  

                                                             

)Ñ(  Ùوضو(فس� اhا)Î/Õ.(   
  ).ÑÑÔ(أ´ار ترتيب سور القرآن  )×(



  ٢٥٥    

 

M  

  : مناسبة سورة عبس لسورة اeازmت

# � :تآخيهما U ا)قطع؛ لقوU G سورة اeازmت sŒ Î*sù ÏNu!% y` èπ ¨Β !$ ©Ü9$# 3“ u� ö9ä3ø9 $# � ÕÒ ،

sŒ# �: وقوU G سورة عبس Î* sù ÏN u!% ỳ èπ ¨z !$¢Á9 $# � ÕÕوهما من أسماء يوم القيامة ، .)Ñ(  

  
* * * * * * *   

N  

  : مناسبة سورة ا�ت لسورة الفجر

U سورة الفجر من أحب ا)ال، ولم #ض - طعام ا)سك%، ذكر U  �)ا ذم اهللا 
من فك الرقبة، واإلطعام U يوم ذي : سورة ا�ت ا�صال الµ تطلب من صاحب ا)ال

  )×(. مسغبة

  
* * * * * * *   

  

                                                             

)Ñ(  السابق)Ñ×Ï.(  
  ).ÑÕÏ(أ´ار ترتيب سور القرآن  )×(



  ٢٥٦    

 

O  

  :مناسبة سورة الrح لسورة الض@
 U ناسبهماh شديدة االتصال بسورة الض@؛ cملuو{ذا ذهب بعض السلف  ،ا

óΟs9: أن قوG: إ¬ أنهما سورة واحدة بال بسملة بينهما؛ واùي دmهم ùلك هو r&� ÷y u�ô³ nΣ 

y7s9 x8u‘ô‰|¹ � حrال:Ñ- لعطفQ ،: � öΝs9 r& x8ô‰Ég s† $ VϑŠÏKtƒ 3“ uρ$ t↔ sù � @الض:Ø.)Ñ(  

  
* * * * * * *   

P  

   :القارعةمناسبة سورة اòhثر لسورة 

… :كأنه )ا قال U سورة القارعة، سورة اòhثر واقعة hQعليل لسورة القارعة çµ •Β é'sù� 

×π tƒ Íρ$ yδ � Ô  ،ألنكم: لَِم ذلك؟ فقال: قيل: � ãΝ ä39 yγ ø9 r& ã�èO% s3−G9   )×(.Ñ:اòhثر � #$

  
* * * * * * *   

  

                                                             

)Ñ( السابق )ÑÕÕ.(  
  ).×ÑÒ(أ´ار ترتيب سور القرآن  )×(



  ٢٥٧    

 

Q  

  : مناسبة سورة قريش لسورة الفيل
c شديدة االتصال ببعض؛ hعلق اuار وا)جرور U أول سورة قريش بآخر سورة 

àً ر� اهللا عنه سورة واحدة
ُ
  )Ñ(. الفيل؛ و{ذا Qنتا U مصحف أ

  
* * * * * * *   

R  

  :مناسبة سورة ا)اعون لسورة قريش

”ü �: )ا ذكر تعا¬ U سورة قريش ) � Ï%©! $# Οßγ yϑ yèôÛ r& ÏiΒ 8íθ ã_ � Ò،  ذكر هنا ذم من لم

 þ( .- طعام ا)سك% #ض×(
 

ρ#)  �: و)ا قال U سورة قريش ) ! ß‰ç6÷è u‹ ù= sù ¡>u‘ #x‹≈yδ ÏM ø� t7ø9 $# � Õ،   ذكر هنا من سها عن

  )Õ(.صالته
 

* * * * * * *   

                                                             

)Ñ(  السابق)ÑÒÒ.(  
  ).�ÑÒ(أ´ار ترتيب سور القرآن  )×(
)Õ(  السابق)ÑÒ�.(  



  ٢٥٨    

 

S  

  :مناسبة اآليات

!$ ‾Ρ Î)� š�≈oΨø‹ sÜ ôã r& t�rOöθs3ø9 $# ∩⊇∪ Èe≅|Á sù y7În/ t�Ï9 ö�ptùΥ $# uρ � Ñ-×  

Èe≅|Á �)ا ذكر اهللا مّنته - نبيه، أمره بشكرها فقال  sù y7În/ t�Ï9 ö�ptùΥ $# uρ �.)Ñ(  

T  

  :مناسبة سورة الòفرون لسورة الكوثر

Èe≅|Á �: أنه تعا¬ )ا قال U سورة الكوثر: وجه اتصا{ا بما قبلها sù y7În/ t�Ï9 ö�pt ùΥ $# uρ � × ،

أمره أن �اطب الòفرين بأنه ال يعبد إال ربه، وال يعبد ما يعبدون، وبالغ U ذلك 
ر، وانفصل منهم - أن {م دينهم وG دينه þفكر .)×(  

U  

  :مناسبة سورة اÅe لسورة الòفرون
)ا أمرتك U السورة ا)تقدمة بمجاهدة : كأنه تعا¬ يقول: قال اإلمام فخر اÓين

الكفار، با�hي منهم، و�بطال دينهم، جزيتك - ذلك باÅe والفتح، وتكث�  Cيع
  )Õ(.األتباع

                                                             

)Ñ(  تيس� الكريم الر�ن)ÔÕ�.(  
  ).ÑÒÎ(أ´ار ترتيب سور القرآن  )×(
)Õ( السابق )ÑÒ	.(  



  ٢٥٩    

 

  ا)راجع

Ñ ( علوم القرآن U اإلتقان : Íين السيوÓجالل ا)ت :ÔÑÑõ ( ية العامةÅ(ا{يئة ا ،
 .هÑÕÔÒللكتاب 

 ، دار إحياء الكتب)هÎÔÒ: ت(بدر اÓين الزرÃ÷ : ال�هان U علوم القرآن ) ×
 .ÑÕÎØõالطبعة األوÖ / العربية 

Õ ( يلÜhي : الكشاف عن حقائق غوامض اrÝمود بن عمرو بن :مد الز:) ت
�Õ	 الطبعة ا¹ا¹ة / ، دار الكتاب العر )هÑÒÏÎه. 

Ò (   فس� الكب�= مفاتيح الغيبhين أبو عبد اهللا :مد بن عمر بن : اÓاإلمام فخر ا
، دار إحياء الÂاث )ه ØÏØت (، ا)لقب ßطيب الري اسن بن اس% اhي� الرازي

 .هÑÒ×Ïالطبعة ا¹ا¹ة / العر 

، وزارة )ه 	ÎÏت (أ�د بن إبراهيم الغرناÍ : ال�هان U تناسب سور القرآن ) �
 .هÑÒÑÏا)غرب  -األوقاف والشؤون اإلسالمية

Ø ( ي أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كث� القر\ : تفس� القرآن العظيمÅا�
 .هÑÒÑÔالطبعة األوÖ / ، دار الكتب العلمية)ه ÎÎÒت (اÓمش� 

Î (  تناسب اآليات والسور U ررÓسن إبراهيم بن : نظم ااإلمام برهان اÓين أà ا
 Ùت (عمر بن ا�قا		ه �(áدار الكتاب اإلسال ،. 

 .هÑÒÕÑعÅية ، ا)كتبة ال)ه ÔÑÑت (جالل اÓين السيوÍ : أ´ار ترتيب سور القرآن ) 	

Ô ( تناسب ا)قاطع وا)طالع U طالع(مراصد ا : Íين السيوÓجالل ا) تÔÑÑ دار )ه ،
 .هÑÒ×Øالطبعة األوÖ / ا)نهاج



  ٢٦٠    

 

ÑÏ ( م� : فتح القديرÈا Nwبن :مد بن عبد اهللا الشو â اإلمام :مد بن) تÑ×�Ïه( ،
 . هÑÒÑÒالطبعة األوÖ / دار ابن كث�

ÑÑ ( تفس� U Nروح ا)عاNين :مود بن عبد اهللا :  القرآن العظيم والسبع ا)ثاÓشهاب ا
 ãسي� األلو .ه�ÑÒÑالطبعة األوÖ / ، دار الكتب العلمية)ه Ñ×ÎÎت ( ا

Ñ× (  م ا)نانä تفس� U بن عبد اهللا  –تيس� الكريم الر�ن åعبد الر�ن بن نا
 .هÑÒ×Ïالطبعة األوÖ /مؤسسة الرسالة). هÑÕÎØت (السعدي 

ÑÕ ( نويرhحرير واhا : æونhشور اm مد الطاهر بن :مد بن :مد الطاهر بن:) ت
ÑÕÔÕ ه( rونسية للنhار اÓا ،ÑÔ	Òم. 

ÑÒ ( ت سور القرآن الكريمmميد :مود طهماز : موضو ).هÑÒÕÑت (عبد ا

Ñ� ( Ùفس� ا)وضوhمسلم وآخرين، جامعة الشارقة. د.أ: ا Úمصط / Öالطبعة األوÑÒÕÑه. 

ÑØ ( يعة وا)نهجrالعقيدة وال U فس� ا)ن�hحفظه . د: ا Ûالزحي Úوهبة بن مصط
 .ه	ÑÒÑالطبعة ا¹انية / اهللا، دار الفكر العر 

ÑÎ ( Ùفس� ا)وضوhا U مسلم، دار القلم.أ: مباحث Úالطبعة الرابعة  /د مصطÑÒ×Øه. 

 

  

* * * * * * *   



  ٢٦١    

 

  الفهرس

  �  

  Î  ا)ناسبات عن ا�حث U ا)تبع ا)نهج

  ÑÏ  ا)ناسبات علم U مقدمة

  ÑÒ  ا)ناسبات من ا)ختارات

  ÑÒ  واآليات السور ب%

  �Ñ  ا�قرة سورة

  	Õ  عمران آل سورة

  �Ï  النساء سورة

  ×Ø  ا)ائدة سورة

  ÎÒ  األنعام سورة

  Ø	  األعراف سورة

  ÔÒ  األنفال سورة

  ÑÏÑ  اhوبة سورة

  	ÑÏ  يونس سورة

  ÑÑØ  هود سورة

  ÑÑÔ  يوسف سورة

  Ñ×Ï  الرعد سورة

  Ñ×Õ  إبراهيم سورة

  �×Ñ  اجر سورة

  	×Ñ  اeحل سورة

́اء سورة   ÑÕØ  اإل

  ×ÑÒ  الكهف سورة



  ٢٦٢    

 

  ÑÒÒ  مريم سورة

  ÑÒÎ  طه سورة

  ÑÒÔ  األنبياء سورة

  ×�Ñ  اج سورة

  Ñ�Ø  ا)ؤمنون سورة

  Ñ�Ô  اeور سورة

  ÑØÕ  الفرقان سورة

  �ÑØ  الشعراء سورة

  ÑØÎ  اeمل سورة

  ÑØÔ  القصص سورة

  ×ÑÎ  العنكبوت سورة

  �ÑÎ  الروم سورة

  ÑÎÔ  لقمان سورة

  Õ	Ñ  السجدة سورة

  �	Ñ  األحزاب سورة

  ÑÔÕ  سبأ سورة

  ÑÔÎ  فاطر سورة

  ÏÒ×  الصافات سورة

  �Ï×  ص سورة

  ÏØ×  الزمر سورة

  ÑÏ×  -فر سورة

  ×Ñ×  فصلت سورة

  �Ñ×  الشورى سورة

  ÑÔ×  الزخرف سورة

  Ñ××  اÓخان سورة



  ٢٦٣    

 

  Õ××  اuاثية سورة

  �××  األحقاف سورة

  Î××  :مد سورة

  Ô××  الفتح سورة

  ÕÑ×  اجرات سورة

  ×Õ×  ق سورة

  ÕÕ×  اùاريات سورة

  ÕÒ×  الطور سورة

  �Õ×  اeجم سورة

  ÕØ×  القمر سورة

  ÕÎ×  الر�ن سورة

  ÕÎ×  الواقعة سورة

  	Õ×  اديد سورة

  	Õ×  ا)جادلة سورة

  ÕÔ×  اr سورة

  ÒÏ×  ا)متحنة سورة

  ÒÑ×  الصف سورة

  ×Ò×  اuمعة سورة

  ÒÕ×  ا)نافقون سورة

  ÒÒ×  اhغابن سورة

  �Ò×  الطالق سورة

  ÒØ×  اhحريم سورة

  ÒÎ×  ا)لك سورة

  	Ò×  القلم سورة

  ÒÔ×  ااقة سورة



  ٢٦٤    

 

  �Ï×  ا)عارج سورة

  �Ï×  نوح سورة

  �Ñ×  ا)زمل سورة

  �Ñ×  ا)دثر سورة

  ×�×  القيامة سورة

  ×�×  اإلنسان سورة

  �Õ×  ا)رسالت سورة

  �Ò×  اeبأ سورة

  ��×  عبس سورة

  ��×  ا�ت سورة

  �Ø×  الrح سورة

  �Ø×  اòhثر سورة

  �Î×  قريش سورة

  �Î×  ا)اعون سورة

  	�×  الكوثر سورة

  	�×  الòفرون سورة

  	�×  اÅe سورة

  �Ô×  ا)راجع

  ØÑ×  الفهرس

  

  تم Çمد اهللا
  


