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 المقدمة  

  بسم ا الرمحن الرحيم
وصالة وسالماً على سيد األنبياء والمرسلين وعلى ، الحمد هللا حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه 

  : وبعد، آله وصحبه أجمعين
 {: قال تعالى                              وقال سبحانه ،٢٩ص: }  

                          وقال جال وعال، ٨٢النساء : }   

              الشك أن القرآن كتاب اهللا هو خير الكالم ، ٢٤محمد

إن فضل القرآن على سائر : ( .. حيث يقول المصطفى صلى اهللا عليه وسلم في بعض حديثه 
أشرف األعمال لذلك فإن االشتغال بالقرآن وعلومه من ) الكالم كفضل اهللا على سائر خلقه 

وال شك أن التدبر والفهم السليم للقرآن هما اللذان يوصالن إلى ، التي يتقرب بها العبد إلى ربه 
العمل بكتاب اهللا فما أحوجنا إلى تعلم كتاب اهللا قراءة وحفظاً وفهماً وتفسيراً وال يكون 

باالفتقار والحاجة  ذلك بالتحلي وال بالتمني ولكن بالدأب والمثابرة والصبر والشعور الدائم
وقد كنت أثناء قراءاتي ألحظ فوائد ولطائف في اللفظة القرآنية ،إلى الزيادة في العلم 

وتركيب الجمل واختيار التعبير وكذلك بعض المالحظات النحوية والتجويدية واللغوية 
فكنت أسجلها باختصار في كلمات قليلة لتذكرني بأصل الموضوع حتى يتسنى لي تذكره 

قرأت اآليات وكنت أحياناً حين يتسع الوقت أنقل بعضاً من هذه اللطائف الجديدة إلى  كلما
بالتجديد والنشاط خالل الحصة  طالبات تأهيل المعلمات حتى تتسع مداركهن ويشعرنّ

وليتذكرن بعض األحكام التجويدية واإلعراب لبعض الكلمات التي يحدث لبس في 
ت ولذلك كانت هذه القبسات متنوعة ومختلفة في حركاتها وكذلك المتشابه من اآليا

مواضيعها وليست على نسق كتب التفسير والبالغة و أسباب النزول وغيرها من الكتب 
وقد طلبت الدارسات جمع هذه القبسات حتى يتسنى لهن ، المتخصصة التي يسهل الرجوع إليها 

هللا خيراً ونفعهن بذلك ونفع بهذا العودة لها واالستفادة منها وقمن بهذه المساعدة فجزاهن ا
فمن وجد فيه خيراً فليحمد اهللا ومن وجد خطأً فمن نفسي ، الجهد المتواضع عامة المسلمين 

ونسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم أن ، فليعلمني بذلك ويستغفر اهللا لي وله ،والشيطان
ا وأن يجعل هذا العمل في ميزان يعلمنا ماجهلنا ويرزقنا علماً ينتفع به في حياتنا وبعد مماتن

وأن يرفع لنا به الدرجات ويكفر عنا به السيئات إنه على ذلك قدير ، أعمالنا جميعاً 
  .وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، وباإلجابة جدير 

  منال الطوبجي 
 



   )سورة الفَاتحة(
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  .أهداف القران ةحاوي:  هدف السورة
  

 دعالضالني ..صراط الذين(ة لذلك جعلوا اآلية السابعة من آية من الفاحت) ومنهم حفص( عند الكوفيني ملة البست (
  والسابعة)نعمت عليهم أصراط الذين ( آية واحدة  ومن مل يعدها من الفاحتة مثل املدنيني تكون عنده اآلية السادسة

   ) .عليهم وال الضالني  بغري املغضو (
_______________________________________________________________________________  

   ...   )لالستغراق الالم):احلمد.  

_______________________________________________________________________________  

-            ) يف الرسم العثماين ): مالك
االنتباه لكسرة الكاف فال ختتلس وال تشبع حىت . على التقدير) مالك ( تقرأ ملك حتقيقاً ومالك تقديراً ومن يقرأ

) : نعبد( .الساكنةبعد الياء األوىل  االنتباه لرخاوة الياء املشددة فال نقطع فيها الصوت): إياك ( .مدتتحول إىل ال
   .إىل الباءاالنتباه لتوسط العني حبيث جيري فيها الصوت جرياناً متوسطاً حىت تصل 

    )املستقيم ( والالم يف ) اهدنا ( االنتباه لترقيق النون يف )املستقيم _ اهدنا(، 
  .القافوالتفخيم النسيب يف 

_______________________________________________________________________________  

      ت( نتباه لزمن السواكن يف االعمضوب –أنوترقيق امليم)املغ. 
  .حسب القراءة  ٦ -٤ - ٢مث العارض  –حركات  ٦املد الالزم ( االنتباه ألزمنة املدود ) : الضالني(
)مبعىن استجب وهي ليست من الفاحتة ): آمني.  

_______________________________________________________________________________  
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   طرق ( ،)صح طريقك مع السنه) (نص حكيم قاطع له سر( مجيع احلروف املقطعة  جمموعة يف قول
  ) . مسعك النصيحة 

   _______________________________________________________________________________ 

                   )إما للجنس وإما للعهد: التعريف هلا نوعان) ال) :( الكتاب .
  :العهدية تنقسم إىل ثالثة أقسام

:( العهد الذكري ملا سبق ذكره من الكالم كما يف قوله تعاىل -١                     

  (رسوللـا.  
  ).اليوم أكملت( العهد احلضوري -٢
 .أي معهود يف الذهن ) إذ مها يف الغار(العهد الذهين -٣
  :اجلنسية قسمان ) ال(

  .بدهلا)كل(وعالمتها يصح وقوع " وخلق اإلنسان ضعيفا" مثل اجلنساالستغراق جلميع -أ 
لبيان حقيقة ) ال( وهناك،أي خصائص الرجل" أنت الرجل" مثل خصائصهاالستغراق جلميع  -ب

للحقيقة وليس معناه أن كل ) الرجل أصرب من املرأة(مكاا مثل ) كل( اجلنس وطبيعته التصلح 
  .)األعراب أشد كفراً ونفاقا( الرجال كذلك ومثلها 

             ......  )موليس  فكل منذر معلم( أي حيذر بإعالمه):ءأنذر
  :مهزة التسوية بعد سواء وهي مهزه استفهام مثل ) :ء).(العكس         ....  سورة املنافقون. 

  ).أجزعنا، مأدعومته،أوعظت(
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                        ..  )د السمع : )على مسعهم وعلى أبصارهموح
ألن الوصل يعطي معىن ) مسعهم ( يستحب الوقف على :  )وعلى مسعهم(.ومجع األبصار لتعدد املدركات واملرئيات

  .أن اخلتم أيضاً على األبصار 
____________________________________________________________________  

           ....                 

   ) اسم مجع الواحد له من لفظه وأصله أنس أناس: )الناس}            ..{ 

) عرقان مستبطنان يف العنق(  اخلداع أي اإلخفاء ومنه األخدعان: )خيادعون ( .أصلها نوس أي حركة وأ ،اإلسراء
  .واملخدع وهو داخل البيت مث أطلق على إظهار غري مايف النفس
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             ..... ) األحزابمرض الشبهات ويف آية: )مرض:}   …     

          {  ا  مرض الشهواتاملقصود.  

                        )لفظة متعدية أصلها : )مصلحون: أَصلح
صلح يصلفِسد–أفسد ،ح مفْسد -يبينما  م دد-فَسفسصلح صاحل، ي.  

____________________________________________________________________  
-....                                         

    ) م -مستهزئون العمه التردد واحلرية واخلطأ يف :  )يعمهون( .مشاكلة لفظية ) : اهللا يستهزيء
  .الرأي والعمى عام يف البصر والرأي

حروف معاين تعطي فائدة ملابعدها فال يوقف عليها ) مث  –إال  -ملا -سوف –قد ( :فائدة. 

  ال يوقف على املنسوق دون ناسقه  "    "أي املعطوف.  

 اليوقف على املفسر دون التفسري مثل قوله تعاىل ":        ."  

 وال على املترجم عنه دون املترجم  "            "قرئت بالنصب.  

  )  ( اهلاء للتنبيه وذا اسم إشارة) ذا+ ها.    

- ...                            ) ذهب( :
يف النور نور (أخذ اهللا النور وترك حرارة اإلحراق:)بنورهم (. مل يقل أذهب كأنه ذهب معه ولن يعود

مثل الذين ( تناسب  )يعقلون(١٧١بينما آية البقرة ،)للمنافقني (تناسب عدم الرجوع للهدى : )يرجعون(.)وحرارة
  .نسداد منافذ األذنني وهو أشد من الطرش امجع أصم وهو : )صم() . كفروا 

____________________________________________________________________  
          ..  ) فعل : )اعبدوا(). اتقوا ربكم (الوحيدة وغريها : )عبدوا ربكمايا أيها الناس

منادى مبين على الضم :)أي(، حرف نداء ): يا(  :)يا أيها الناس(. تصاله بواو اجلماعةأمر مبين على حذف النون ال
مرفوعة بالضم أو ) ألي( صفة : )الناس(. مضاف اليه)الناس (ل حىت التصبح صيف حمل نصب وها حرف تنبيه للف

  . بدل 
استخدامات حروف النداء :  
  منادى احمللى بأل ماعدا لفظ لل) أيها( تستعمل للبعيد ) هيا - أيا ( تستعمل للقريب والبعيد ) يا(،للقريب ) أ-أي( 
(مثل  اًإذا كان مضاف ينصب املنادى-) .اللهم -اهللا(        .()    ( منصوب ، ٣٩يوسف

(منصوب بالياء ألنه ملحق جبمع املذكر السامل ومنها  )يا أويل األلباب(. بالياء ألنه مثىن       (،)ياقوم (
منادى مضاف  -ذا):ياذا القرنني( ،) ياعباد - ياأبت–يارب ( حتذف ياء املتكلم بسبب وجود ياء النداء ومثلها 
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أن أدوا إيلّ ، يامعشر اجلن" مثال على املنادى املضاف . يا أبانا : باأللف ألنه من األمساء اخلمسة ومثلها منصوب 
  ).ياقومنا، قالوا ياويلنا، عباد اهللا 

 -يازكريا –اللهم  –يامالك  –ياهامان  -ياإبراهيم:( على مايرفع به يف حمل نصب إذا كان مفرداً علماً مثل ويبىن *
( أو نكره مقصودةمثل) ياموسى      (١٠سبأ ،... )      (  األنبياء،    )    ..( 

  (:إذا فهم من السياق مثل ) يا(وجيوز حذف أداة النداء ،هود    (٤٦يوسف.   

                           ...   آيه التحدي.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

..                           )خيرج منها عصاة : )أعدت للكافرين
  املوحدين
            ...       ....  ) البشارة اإلخبار مبا يظهر : )وبشر

يف أثناء التالوة جيب عدم  ،ماظهر من أوائل ضوئه   : )وتباشري الصباح(سرور املخرب به ومنه البشرة لظاهر اجللد 
املصدرية الظرفية لتفيد ) ما(أصلها كل دخلت عليها: )كلما(.يتوهم أا للمؤنث يف التالوة فإشباع الكسرة 

  .التكرار
                    ...   ) نثبت الياء الفارسية املرسومة : )يستحي

 -٢"فوقها يف احلجم" للمدح أي  -١: )فما فوقها(. حركات وصالً  ٥ -٤و، وصالً ووقفاً مبقدار حركتني وقفاً 
  ".فوقها يف احلقارة" أييف الذم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                          ..  )أي قصد : )استوى إىل

 (: العلو  صفة هللا مثل قوله تعاىل  )استوى على(بينما  وليست صفه هللاوعمد         (الرعدآية)٢( 

 (.بدون حرف جر أي  اكتمل واشتد:  )استوى(،          ( ١٤آية القصص.  

األرض :(فائدة:( ض مايف بطنها يعين تأكل مافيهاا تتأرمسيت أرضاً أل)ومنها األرضة اآلكلة.(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                     ...  )ظرف مفعول به لفعل حمذوف تقديره  :)وإذ
  ).اذكر(
)واألغراض تستعمل لألشياء املعنوية ) جعل ( ،تستعمل لألجسام احملسوسة ):  خلق.  

                   ..             )علم :  )آدم
) أعجمي( وكذلك يعقوب .وأدمي األرض أي وجهها. ي البشرةأعجمي اليتصرف لذلك ليس مشتقاً من األدمة أ

إسرائيل علم أعجمي ، وإبليس أعجمي ليس مشتقاً من اإلبالس ولو كانت مشتقة لصرفت) العقب( ليس مشتقاً من
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. تعين  اهللا وهو لقب يعقوب عليه السالم) إيل(عبد بالعربية و :تعين )إسرا(ممنوع من الصرف ركب تركيب إضافة 
  .شتقاً من العيس وهو بياض خيالطه شقرةليس م) إيشوع( عيسى أعجمي بالسريانية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

....                                 

 ليس فيها كلمة رغدا األعرافسورة.  
   ٥٨،٣٥/البقرة     ]وف ) [ فَكُلُواْ منْها حيثُ شْئتُم رغَداً(  )وكُالَ منْها رغَداً( 
   ١٦١،١٩/األعراف       ]فو )  [ وكُلُواْ منْها حيثُ شْئتُم) (فَكُالَ من حيثُ شْئتُما(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                      )فارهبون( :

  .ألا رأس آية يستثقل الوقف عليها فاستغنوا عنها بالكسرة حذفت الياء  ، الوقف عليها بالسكون والروم 
    -                                 

   )اوتأيت مبعىن يشكّون وهو من ،أي يوقنون : )يظنون(.اهلاء تعود على الصالة أو االستعانة:  )وإ
  .األضداد وهذا املعىن غري مقصود هنا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

....                       )دلبالفتح الفداء ألنه معادل :  )ع
  .عدل بالكسر املساوي يف اجلنس واجلرم ويقال عدل وعديل، للمفدي قيمة وقدراً وإن مل يكن من جنسه 

                              

     )دل على زمان مستقبل ت: )إذا( .مكروه –اختبار  - نعمة : على ثالثة أوجه :  )بالء
أا اسم وقوعها موقع قولك على  والذي يدل) أجيئك إذا حضر فالن (ومل تستعمل إال مضافة إىل مجلة تقول

الفعل والفاء وإذا فالفعل قولك  وهيوجزاء الشرط ثالثة ، فهي ظرف وفيها معىن اازاة ) آتيك يوم حضر فالن (
  ). وإن تصبهم سيئة إذا هم يقنطون( وإذا ) إن تأيت فأ نا أكرمك ( والفاء ، ) إن تأيت آتك( 

    .بعدها فعل ماضيتفيد املستقبل  إذا أتى ) إذا جاء(
  باملاضي 
  ).مضارع فعل إذا أتى بعدها ( تفيد املاضي ) :إذ يقول (
  ضارعبامل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            ....  )ألن املاء بالعربية )موشى( علم أعجمي الينصرف واألصل :  )موسى
مرسومة : )واعدنا(. فرعون التقطوه بني الشجرواملاء ألن آل  فعربته العرب موسى) شا (والشجر )مو ( يقال له

  .للبصري ) وعدنا ( بدون ألف لتحتمل قراءة 
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          ...  )ِله  وهو اسم مجع الواحد -حذفت ياء املتكلم لوجود ياالنداء: )ياقوم
  ) .أقوام( ومجعه) امرؤ( من لفظه وواحده 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
         ...  )بذلك ألنه يغم السماء أي يسترها وكذلك سحاب أبيض : )الغمام يومس
 .ألنه يغم القلب أي يستره ويغطيه) أي احلزن :الغم(

                   ....   ) مشتق من قريت أي مجعت : )القرية
) ٣٥آية (مؤخرة بينما : )ًرغدا(. األردنبغورقرية  –أرحيا -بيت املقدس : فيها قيلألا جتمع أهلها واختلف 

  .قدمت لتناسب اجلنة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...                         )رجس(تلتبس بـ:)رجزا.(   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

..                    ....  )فاعل مرفوع باأللف ألنه :  )اثتنا
  ).متشابه مع األعراف ( مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب : )عشرة(.ملحق باملثىن 

 انبجست  –الفرق بني  انفجرت ( فائدة (:  
واالنبجاس ، ) كلوا واشربوا(ماء قليل فلم يقل):انبجست ( ابينم)اشربوا و كلوا(تدفق املاء بشده فقال :  )انفجرت(

  ).قاه قومه ساست(أما االنبجاس كان دعوة قومه، واالنفجار كان دعوة موسى فكان كثرياً . بداية االنفجار
...                                  .....       

                                

                   ....  )مل يبق له ساق كل نبات إذا : )البقل ىعر
. منونة معناها أي بلد حمصورة أو قرية و التنكري دليل العموم: )مصراً().ثومها(يف مصحف ابن مسعود :)فومهما(.
إدغام متماثلني ننتبه : )عصوا وكانوا( .ويقال باء بكذا إذا أقر به، واليقال باء إال بشر، انصرفوا :  )وباُءو بغضب(

مجاعة ( كالم متصل إىل انقطاعه : آية من القران ، عالمات وعجائب : )آيات (.غنة فيها إىل عدم مطها أو ال
مصدر من السكون واخلزي ألن املسكني قليل ) :املسكنة .(ماعتهمجبويقال خرج القوم بآيتهم أي ) حروف 

   ).حق بغري(وغريها)ال(ة الوحيد:)بغري احلق(.ال يوجد يهودي غين النفس  الواوق،به من الفقر  احلركة والنهوض ملا
_______________________________________________________________________________  

           .....  )من صبأت النجوم أي خرجت من : )الصابئني
مخسة للشيطان وواحد  –األديان سته (  :قال قتادة،صبأ أي خرج عن الدينقوم يعبدون النجوم من ،مطالعها
قبلة ويقرؤون الزبور واوس يعبدون الشمس والقمر للالصابئون يعبدون املالئكة ويصلون إىل الكعبة أي  :للرمحن 

   .)والنصارى  واليهود والذين أشركوا يعبدون األوثان 
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                       )سبت أي قطع  مصدر:)لسبتا
لقها مث مسي به خالعمل مأخوذ من السبوت أي الراحة والدعة أو من السبت وهو القطع ألن األشياء فيه سبتت ومت 

  .باعدين مبعدين مبكروه أو صاغرين:  )خاسئني(.هذا اليوم من األسبوع
   -                              

                .... )والنكل اسم للقيد من احلديد ومسى القيد نكاالً ، املنع : )النكال
بالواو وغريه باهلمز : انفرد حفص:  )هزوا( .ألنه مينع املعاقب أن يعود لفعله ومينع غري املعاقب أن يفعل فعله

  ).هزؤا(
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

....                         )أسود  –يقال أصفر فاقع :  )صفراء
ت اإلبل ألن واليقال للبقر األسود صفراء ألن هذا من نعو(  –أخضر ناضر  -أمحر قان  –أبيض بقق  -حالك 

وهي ممنوعة من الصرف ألا مؤنث بألف تأنيث ممدودة بشرط أن يكون قبل األلف ثالثة )سوادها يشوبه صفرة 
  .)بناء–دعاء  –مساء : أي ليست أصلية أو منقلبة عن واو أو ياء فال متنع مثل ( أحرف وتكون زائدة للتأنيث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

           ...                ...  )شية بكسر الشني : )الشية ،
) عدة،زنة ( فلحقها من النقص ماحلق ) وشية( أصلها ، الصفرة  العالمة واملراد الملعة فيها  من لون آخر غري

  . )وعد –وزن (ا مأصله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

              ...  )فأصبحت ) د (يف) ت(تدارأمت وأدغمت تدافعتم أصلها : )فادارأمت
  ) .اطرينا  –اثّاقلتم  –اداركوا ( ساكنة فأتت مهزة الوصل قبلها مثلها )دال (مشددة أوهلا  )دال(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       .....  )االنتباه لترقيق التاء قبل الطاء :  )أفتطمعون.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-                                    ... 

 )وهي مايقدره من األمنية ) ٢أكاذيب  ) ١:)أماينّ ) .(أول ( االستفهام حىت ال تصبح تؤدى أداء : )أوال

(   قراءة) ٣.اإلنسان يف نفسه لذلك تطلق على الكذب                   ( وقول  ٥٢احلج
  .أي ماكذبت) مامتنيت منذ أسلمت:( عثمان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                   .... )مصدر الفعل له من : )ويل
: ويس ،  للترحم : ويح ،  للتوبيخ ، للتقبيح : اهللكة أو واد يف جهنم تستخدم ويل عندلفظه ويقال 

   .)كسبت(احلذر من التباسها بـ: )تبتكَ(.لالستصغار
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                           ...  )تظاهرون :(
  توحي مبسارعتهم وخفتهم إىل املظاهرة بالعدوان  ) ختفيفاً(تتعاونون وحذفت إحدى التاءين 

  رون ( تلتبس مع،وأصل املظاهرة مشتقة من الظهر ألن بعضهم يقوي بعضاً فيكون  له كالظهربالضم يف ) يظاه
  . سورة اادلة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                        .....   ) أتبعنا والقفا كل تابع وهو مؤخر : )قفينا

  .البيتالعنق ومنه قافيه الشعر ألا تتبع 

                       )وهو كل شئ ) أغلف ( مجع :  )غلف
) غالف( بضم الالم أراد مجع  ) لُفغُ( ومن قال ، أي قلوبنا حمجوبة عما تقول كأا يف غلف ، جعلته يف غالف 
أي قلوبنا أوعيه للعلم فكيف جتيئنا مبا ليس ) كُتب و كُتب(تسكني الالم فيها جائز أيضاً مثل ووهي قراءة شاذة 

  ).سجستاينلللعزيز انزهة القلوب يف تفسري غريب القرآن (عندنا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                               ....  )الجيوز : )لغياً أن يرتب
  .البدء ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...          ...           .....  )ا تشرب املاء : )أُشربواأبلغ كأ
  .فاملاء يتغلغل أكثر من األكل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...                              ....  )كناية عن : )ألف
  .تكرار احلرف مبثابة تكرار العمل:  )مبزحزحه(.الكثرة

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                 ...  )أي ، تعين اهللا ): إيل ( مبعىن عبد) : جرب: ()جربيل

- إسرائيل–) إسرال مثل ميكال(فيه لغات : )إسرائيل (.من جربيل مرتلةعبيد اهللا فكأنه أصغر :  )ئيلميكا(.اهللا  عبد
  .اسرائني بالنون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                 ...   ل تدلنا اآلية على البديل احلال
  .للمحرم 

...                         )للفظاملباشر عنداإلسناد: )العظيم 
أما إذا ،)٧٤(آل عمران  ،١١٣النساء،)١٧٤(آل عمران،)٤(اجلمعة ،)٢٩,٢١(احلديد ) ٢٩(األنفال، لةمثلهااجلال

وعندما يكون  -)٢٢(الشورى ،) ٣٢(فاطر، ٤٥األحزاب آية ) الفضل الكبري ( مل يسند مباشرة إىل اهللا يوصف 
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   .٤٧األحزاب ، ١٦أي بدون مبالغة مثل النحل ) مبني ( دنيوي مباشريستعمل أمريف  اتسياق اآلي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                   .... ) ها أي أمن النسيان وقراءة ننس: )أو ننسها
  .نؤخرها
.....                   )دغم ألن إدغام املتقاربني ) : فقد ضلالت

  .خمصوص حبروف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  ...  ) ويقال  -يهوداً فحذفت الياء الزائدة: )هودا
  .سموا اليهود وعربت بالدالفبن يعقوب ذا كانت اليهود تنسب اىل يهو
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-                     .......        ) مؤنثها مثة للمكان : )فثم
القيام يف  ،الطاعة : جوه ووالقنوت على  -مقرون بالعبادة  - مطيعون:  )قانتون(). مبن وإىل(البعيد وال جتر إال 

يكلم الرجل صاحبه وهو إىل جنبه يف . الصالة كنا نتكلم يف :عن زيد بن أرقم ؛ قال ،الصمت  ،الدعاء  ،الصالة 
  .١فأمرنا بالسكوت ، وينا عن الكالم ]  ٢٣٨ -اآلية / البقرة /  ٢[ }وقوموا هللا قانتني { : ىت نزلت ح. الصالة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                          ....  ) ابن عباسقال .اختربه: )ابتلى 

 –السواك  - قص الشارب - الفرق:( سة يف الرأس وهي تعبده به من السنن وهي عشرة خصال مخاختربه مبا 
 ).نتف اإلبط -تقليم األظافر -االستنجاء -حلق العانة -اخلتان( ومخس يف البدن وهي ) االستنشاق -املضمضة

وذا مسي اإلمام إماماً ويقال للطريق ، يأمت بك الناس فيتبعونك : )إماما(. يف السريانية تعين أب رحيم): إبراهيم(
(ألنه يقصد ويؤم           ( واإلمام الكتاب –احلجر )          ( 

  واإلمام اللوح احملفوظ –ويقال بدينهم ،٧١اإلسراء )           (١٢يس. 

أحوال ياء املتكلم :  
وتكون ياء ) رين أ_زادين ( على حركة إعراب الفعل  تزاد  نون الوقاية للحفاظ) فعل(إذا كانت مضافة إىل  -١

   ).مدية(  املتكلم ساكنة
  :هلا عدة أوجه ) اسم(إذا أضيفت إىل  -٢
  .عبادي،مثل أخي )  مدية( ر ماقبلها سكتسكن وي/ أ

  ).سلطانيه_ ماليه( وإذا وقف عليها جاز زيادة هاء سكت ) ياعبادي ( تفتح ويكسر ماقبلها / ب
  .وكسر ماقبلهاحذفها / ج

                                                
  ٥٣٩ :الصفحة أو الرقم - صحيح مسلم  :املصدر -مسلم  :احملدثزيد بن أرقم  :الراوي ١

  صحيح :خالصة الدرجة
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  ).يا أخا _ يا أبا ( قبلها ألف يفتح ماقبلها مثل/ د
وال يكون ذلك إال يف املنادى املضاف إىل ) يا أبتا _ يا أبت( حذفها والتعويض عنها بتاء مكسورة أو مفتوحة / هـ

  .ياء املتكلم
ومتتنع نون ، ية تصبح عين ومينمن وجبت نون الوقا، عن _ ) نون الوقاية ( إنين ، إين إذا اتصلت حبرف إن  -٣

  ).يل _ معي ( الوقاية عن باقي احلروف 
 ا ويستثىن من ذلك املقصورمثل  عصا :جيب كسر آخر املضاف إىل ياء املتكلم ملناسبة الياء وجيوز فتح الياء وإسكا

فهذه األربعة . مبصرخي: ر السامل مجع املذك) . ابنيت_ ابين ( واملثىن ، كرام : واملنقوص . عصاي حمياي، ـ حميا 
  .آخرها واجب السكون والياء واجبة الفتح

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                    ....  ) ( مجاعة :أوجه ٨على : )أمة  

   ( أتباع األنبياء-٢ .٢٣القصص  ) (رجل جامع للخري يقتدي به-٣.) أمة حممد      ( 

 ( دين وملة - ٤. ١٢٠النحل       ( حني وزمان-٥ .٢٢الزخرف )     (٨هود،)     

 ( أي نسيان ،٤٥يوسف قامة يقال -٦.قرئت أمة ) رجل منفرد بدين اليشركه  -٧.أي القامة ) رجل حسن األمة
أصل :  )مناسكنا(). أمة زيد ( أمة مبعىن أم -٨ .١)يبعث زيد بن عمرو بن نفيل أمة وحده ( فيه أحد يف احلديث 

   .هور الذبح فيهظومسي احلج املناسك ل، ويقال للعابد ناسك ، النسك الذبح مث اتسع فجعلوه ملوضع العبادة والطاعة 
                                           .... 

 )ك( ًالعرب جتعل العم أبا واخلالة أما: )ءابآئ           (اخالته ألن أمه ،١٠٠يوسف فاملقصود
  .ماتت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                    ...   )عدل ومال عن دين : )حنيف

  .قومه وأصله ميل يف إامي القدمني كل واحدة على صاحبتها

                                      .. )األسباط (
وبنو إمساعيل قبائل ليفصل ، مسي بنو إسحاق أسباط ، مجع سبط وهو ولد البنت مقابل احلفيد وهو ولد االبن: 

  .بينهم

                              .. )اخلالف ألن كل : )الشقاق
  .شق الكلمة من الكلمة: )االشتقاق(والشق الصدع و، واحد يف شق غري شق صاحبه وهلا معىن الضالل أو العداوة 

                                                
  ١/٣٨٨ :الصفحة أو الرقم - ختريج اإلحياء  :املصدر - العراقي  :احملدثزيد بن حارثة و أمساء بنت أيب بكر  :الراوي١

  .إسناده جيد :خالصة الدرجة
  



 

)ةقَرالب ورةس (  


 

12 
 

                      الدين يصبغ ويظهر أثره على معتنقه ،
  ).أعمالنا(تناسب)خملصون(١٣٩ذيل اآلية  بينما.تناسب الدين ):عابدون (

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                            ...   

مسيت ) : قبلة.( تسمى الالم  املزحلقة  مالال: ليعلمون. موطئه للقسم مالفاء عاطفة للتعليل والال) : فلنولينك(
) الشاطر(القصد ومنه ،النصف: هلا وجهان يف كالم العرب ): شطر.(ذا االسم ألن املصلي يقابلها وتقابله القبلة

  .وهو من  أعيا  أهله خبثاً
                        ....                  

                )نتكتب ) : إذاً. (مزحلقة مالال) : ملن.(الم موطئه للقسم ) : ولئ
وتكتب باأللف ، ويف رأي النحاة  أا تكتب بالنون إذا كانت عاملة تنصب الفعل بعدها ) إذاً  –إذن ( بوجهني 

   .إذا مل تكن عامله وتلغى إذا التحقت بفاء أي أا ال تعمل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-                                     

                      ...   )مرات  ٣كررت ): ومن حيث خرجت
  .والثالثة للعلة سبباملُ األوىل لنسخ القبلة والثانية يف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

               ...  )الالم موطئة للقسم وليست لألمر ألن الم ):ولنبلونكم
  ).لينفق( أما إذا بدأنا ا فتكسر ) وليستعفف( بواو أو فاء أومث األمر ساكنة تسبق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                       ....   )
مجع شعرية وهي ): شعائر. (احلجارة الرخوة اليت فيها صالبة) : املروة. (مجع صفاة وهي الصخرة امللساء) : الصفا

جنح الليل ميله بظلمته وجنح الطائر ،امليل إىل اإلمث ومنه جنح إىل الشئ مال إليه ) : جناح. (قصد) : حج. (العالمة
  .احلج األصغر) : والعمرة. (وجناحه

           ...                    ) أسلوب التفات ) : يلعنهم اهللا
  .)ويلعنهم الالعنون (التكرار لتأكيد الذم ):يلعنهم . ( إلظهار السخط

 ن فكان أحدمها غري مستحق للعن رجعت اللعنة على املستحق هلا وإن مل يستحق أحد منهم اللعن اإذا تالعن اثن
  .رجعت على اليهود

               ...  )ظرف املكان نقيض فوق أو مبعىن أمام ) : دون
) هذا شئ دون (  اًيكون ظرف الف ردئ  أو يأيت مبعىن خسيس و) قعد دون الصف ( أو وراء ) الشئ دونك ( 
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  .كما يف اآلية وأكثر مايستعمل حينئذ جمروراً مبن ) غري( ويأيت مبعىن ، وحينئذ يتصرف يف وجوه اإلعراب 
 .....                )م األسباب السبب يف األصل احلبل الذي ) : وتقطعت

فشبه األعمال اليت ميارسوا يف الدنيا باألسباب اليت ، يرتقي به إىل ماهو عالٍ مث أطلق على كل مايتوصل به إىل شئ 
  .يتوصل ا اإلنسان إىل النجاة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .....                          )مفعول ثالث ) : حسرات
  .أو حال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ...                   )تعقلون(فال ) أجننتم(أي   نأفال يعقلو): أولو( 
يأيت بعدها فعل : أوال) أفلم  –أوال ـ أومل ( ومثلها  )جننتم(معطوف على فعل ماضي حمذوف مضاد له يف املعىن 

  .مضارع منفي 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ..            )رزقناكم(بعد ضمري املتكلم  أسلوب التفات: )واشكرواهللا(.  
  .تؤدى أداء األمر)واشكروا(

                               ....   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                     .....            ....   )ليس الرب :(
أهل ( أي) وسئل القرية(ومثلها ) حذف املضاف (ولكن الرب من آمن أي الرب بر من آمن، أي الدين والطاعة  الرب

أي عادل وعلى هذا جيوز أن يكون الرب يف ) رجل عدل (يقال ، وجيوز تسمية الفاعل واملفعول باملصدر ) القرية
ابن األيام والليايل ( جل الذي أتت عليه الدهور املسافر يالزم الطريق كما يقال للر): ابن السبيل.(موضع البار .(  

اهذه اآلية هي آية التقوى عند حتقيق مضمو.  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                        )كان العرب ): ولكم يف القصاص حياة
ألن ا حياة األبرياء وزجر ) حياة ( نكر ، فأتى القرآن بأية أكثر إجيازاً وأبلغ تعبرياً ) القتل أنفى للقتل ( يتباهون بقوهلم 

لواحد فتنكري احلياة دليل على وكانوا يقتلون اجلماعة با، وكذلك ذكر احلياة أحلى وأطيب من عبارة العرب بالبدء باملوت ، البغاة 
  .عظم حياه اإلنسان  وكلمة القصاص شاملة للجروح و هناك قتل الينفي القتل مثل القتل ظلما

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
             ....   )ٍغري مقصود( ميل عن احلق ) : جنف. (تنوين عوض): موص (

  .باجليم امليل عن احلق إىل الباطل): اجلنف( ، باحلاء امليل عن الباطل إىل احلق  ) : احلنف. (أي مقصود): إمثاً (، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                 ..   عند الطربي) ١٨٤( نسخت اآلية.  
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             ......         .....  )مصدر رمض إذا احترق من ) : رمضان
   .الالم للتعليل وأن مضمرة تنصب الفعل): ولتكملوا. (الصرف للعلمية وزيادة األلف والنونالرمضاء ومنع من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .....                                 

                                 .....   

فزيادة ) كاالكتساب من الكسب ( من اخليانة ): ختتانون.(األوامريف ) التعتدوها(، يف املنهيات) : التقربوها(
  .البشرة البشرة ظاهر اجللد واألدمة باطنه واملباشرة اجلماع ومسى به ملس) : باشروهن. (احلرف للزيادة والشدة 

 ) أنواع  ٣يف الكالم )حىت:  
(  النتهاء الغاية فتجر األمساء -١              (  وتنصب األفعال بأن مضمرة بعدها ) حىت يتبني

  ..).لكم 
  ).أموت ويف قليب شئ من حىت( حرف ابتداء وكان الفراء يقول يف احتضاره  -٣. عاطفة-٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         ......   )يقال للهالل من أول يوم إىل ثالثة هالل ويف الباقي قمر): األهلة.  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .. .                   )أي الجزاء ظلم إال ): عدوان
فإن قال قائل أعدوان هو وقد أباحه اهللا هلم قلنا ليس بعدوان يف املعىن إمنا هو لفظ على : قال الفراء ، على ظامل 

فالعدوان من املشركني ) فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل مااعتدى عليكم ( مثل ماسبق قبله أال ترى أنه قال 
). ظلما( والعدوان الذي أباحه اهللا وأمر املسلمني به إمنا هو قصاص فال يكون القصاص ،عىن يف اللفظ ظلم يف امل

- احلساب–اجلزاء  -العادة  - الطاعة -وغريه  وجوه مايتدين به الرجل من إسالم  ٦الدين على ):ويكون الدين هللا(
  ) .الدين كله (جاءتوإمنا )أديان ( ومل تأت كلمة الدين جمموعة يف القرآن أبداً.السلطان

                                             
.....   ) مكان ذحبه حىت يصري حالالً): حملّه.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  ..   يشمل خريي الدنيا واآلخرة لذلك
  .يكثر من الدعاء به واحلث عليه كان النيب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .....                        ) من اتقاه يف كل شئ حصل له ): ملن اتقى

  .شئ كان اجلزاء من جنس العملنفي احلرج يف كل شئ ومن اتقاه يف شئ دون 
                                    دليل على أن

  .األقوال التدل على الصدق أوالفجور حىت يوجد العمل املصدق هلا
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-                 .....   )أي ) :اشترى(،  مبعىن يبيع  ) : يشري

  .أخذ
            .....   )لْم(، أي اإلسالم) : السِّلْمأي امليل ):الس

  (): السـلْم .(لالستسالم       (  منهي عنه ألن سببه الضعف واهلوان وحنن ،٣٥حممد

(االستسالم الدليل قوله تعاىل): السـلَم .(أصحاب احلق إال إذا مال إليه الكفار بسبب هزميتهم    

 (  للكفار ،٩.النساء)        (  هللا كامال اًأي مستسلم،٢٩الزمر).           ( 
  .يوم القيامة،٨٧النحل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ....              ...   ) بتكرير اإلزعاج مرة بعد تكرار الزاي والالم يشعر ): وزلزلوا
   .مرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

              .....   )بضم الكاف املشقة املرغوبه أي أن تكليف القتال ) :الكُره

(شاق ولكن املؤمن يطلبه ويريده وكذلك        (  أي احلمل فيه مشقه ولكن املرأه ،١٥األحقاف

(بفتح الكاف اإلكراه ): الكَره .(تطلبه     (  ٨٣آل عمرآن،)         (١٩النساء  ،)  

     ( ٥٣التوبة.  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

             .....  )وإما من مسي امليسر ألخذ املال بيسر من غري تعب ) : امليسر
ختامر أي ختالط  -٢. ألا ختمر أي تستر العقل -١: مسيت اخلمرذا االسم):اخلمر.(اليسار أي الغىن ألنه سبب له

  .أوألا تركت حىت أدركت ومنهامخرت العجني -٣.العقل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            .....            .....   )نكحوادليل ) : والت
  .أصلها نكَح: تنكحوا، أصلها أنكح،على اعتبار الويل يف النكاح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- .....                                          

      .....   ) رنطْهرن، يطَهزمن ومكان ) : يف احمليض. (شرطان انقطاع الدم مث االغتسال ) : ت
  .احليض 

              .....    )ىتشبيه بليغ ). كيف ومىت وحيث ( ثالثة معاين  هلا) : أن  
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  .والكناية بإتيان احلرث أي املوضع املباح فقط –تشبيه للنساء باحلرث كالبذور يف األرض 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

..                 )دليل على اعتبار املقاصد يف ) : مباكسبت قلوبكم
  .األقوال كما هو يف األفعال

_______________________________________________________________________________  

...                                ...        

                       )من محل أو ) : يكتمن ماخلق اهللا يف أرحامهن

(أي رفعة ورياسة وزيادة حق ) : درجة. (العرف والعادة اجلارية ): باملعروف. (حيض       

                       ( اجلَلَد ومنصب النبوة واألذان ، ٣٤النساء
دليل على )  : فيما افتدت به. (والقضاء والوالية واإلمامة وضعف اإلرث واجلهاد الشهادة واجلُمع واألعياد والعقل

 )ألقراء(حنيفة وهي مجع كثرة مجع قرء وهو الطهر عند الشافعي أو احليض عند أيب): قروء.(مشروعية اخللع 
: يف املستحاضة روي عن النيب ،قت كاحليض يأيت لوقت والطهر لوقتالو: وقيل القرء ، ليناسب مجع املطلقات 

  .أي حيضها) تقعد عن الصاله أيام أقرائها( 
 .....           ....  )االستهزاء يكون عاماً لألشخاص وغريهم ) : هزوا ،

(ألشخاص وأعماهلم ) السخرية(بينما             (  ٣٨هود.  
_______________________________________________________________________________  

  -                  ..        

          ..  )اونستنبط منها ) عضلت املرأة(أصلها من ): فال تعضلوهنإذا عسرت والد
احلول السنة ألا حتول أي متضي ويكون الفعل مستمراً طوال ) : حولني كاملني.(وجوب الويلّ يف النكاح 

ثُم يأْتي من بعد ذَلك عام فيه مع الغيث واليسر)عام . ( تستعمل على الشدة واجلدب والتعب ) سنة ( بينما ،املدة
(وقصر املدة ،يوسف٤٩ لناس وفيه يعصرونَ يغاثُ ا              ( ١٢٦التوبة ،

(  والسعادة         ( ١٤لقمان.  
_______________________________________________________________________________  

                                 .. 

  )توفونبكسر  )واملتوىفِّ(،هللبناء للمجهول أي تقبض أرواحهم باملوت مأخوذ من توفيت الدين إذا قبضت): ي
معرف بأل لتدل شئ معني وهو هنا الزواج وتوضحه ) : باملعروف. (بفتح الفاء هو العبد) واملتوىفَّ(، الفاء هو اهللا 

  .نكرة لتعم كل مايباح هلا، ٢٤٠آية )من معروف ( اآلية بعده وذكرها بالباء للمالزمة وااللتصاق بينما 
  ى بكسر الفاء : رجلكان أبا األسود الدؤيل ميشي خلف جنازة فقال لهفكان أحد ،فقال اهللا تعاىل ، من املتوف
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  .األسباب الباعثة لعلي بن أيب طالب لوضع علم النحو 
           ..                    

     ...   )ضتمالويل أو ) : بيده عقدة النكاح) . (من جيدمثلك ( أو ) إنكِ مجيلة ( كأن يقول ) :عر
بسبب اجلزم بال الناهية )تواعدوهن( حذفت النون ) : تواعدوهن. (إثبات نون اجلماعة ) : ستذكرون.(الزوج 

مبعىن النكاح أي تواعدوهن نكاحاً أومبعىن أو ): سراً. (النهي حىت التستعجل  وتكذب يف العدة وحلفظ حق الزوج،
  . استخفاء أو حال

  ....                             )الضيق الرزق ):املقتر.  
_______________________________________________________________________________  

              ......   )والصالة على مخسة ، صالة العصر ) : الصالة الوسطى
  :أوجه

(الصالة من اهللا الترحم  -٢الصالة املعروفة اليت  فيها الركوع والسجود  -١         

   ( ١٥٧البقرة.  

(الصالة مبعىن الدعاء -٣        (والصالة  -٥.صاله املالئكة للمسلمني استغفاراً هلم -٤، ١٠٣التوبة

(أي الدين       (  وقيل كان شعيب كان كثري الصالة فقيل له ذلك، أي دينك ، ٨٧هود.  
الوسطى حىت  حبسونا عن الصالة: ( عن علي بن أيب طالب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يوم اخلندق

ألا بني صالتني ،  . ١)نارا  -شك حيىي  -أجوافهم : غابت الشمس ، مأل اهللا قبورهم وبيوم ، أو 
  .يف الليل وصالتني يف النهار 

_______________________________________________________________________________  

                          ...       

                   ....      منسوخة أو وصية ألهل الزوج أن ميتعوا
الزينة والطيب على وجه غريحمرم ): املعروف. (مفصوله تؤدى أداء املفصول) يف ما .(إكراماًالزوجة والخيرجوها 

السنة ومسيت كذلك ألا حتول أي متضي والفعل ) : احلول). (من معروف( مفصولة مع)ما يف (:)ربط.(والمكروه 
   .الغيث واليسر وقصر املدةتستعمل  مع ) عام (تستعمل للشدة واجلدب ) سنة (فيها مستمر طوال املدة بينما 

                    ......    )أي أكثر من عشره آالف ألن العدد ) : ألوف
  .الطاعون): املوت.(األقل من عشرة آالف اليقال له ألوف 

                                                
  ٤٥٣٣ :الصفحة أو الرقم -صحيح البخاري  :املصدر -البخاري  :احملدثعلي بن أيب طالب  :الراوي ١

  .]صحيح[ :خالصة الدرجة
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                           ....     )جواب ) : فيضاعفه
  .الفاء سببيه والفعل منصوب بأن املضمرة.االستفهام

                                              ....  

  )م ميلؤون ، من القوم وجوههم وأشرفهم وهو اسم للجماعة الواحد له من لفظه ) : املألمسوا بذلك أل
منصوبة ):  نقاتلَألّا .(القلوب والعيون حسناًواء ومجعها أمالء مثل سبب وأسباب ويقال هو ملئ أي غين مقتدر

  .بأن و ال النافية التعمل 
                                        

          ....    )ىاسم أعجمي ) : طالوت( .ل يف األداءؤمراعاة  إظهار التسا) : أن
  .وعلم ممنوع من الصرف 

_______________________________________________________________________________  

                                    ......   

  .املودة والصداقة مسيت كذلك ألاكأا تتخلل أعضاء الصديق ): خلة(
_______________________________________________________________________________  

-....                            ..     

         .... )أفرد النور ):من الظلمات إىل النور( .كل معبود من دون اهللا وهو راض ) : الطاغوت
  .وتلبس طريقها على من يسلكهالوحدة احلق وتعدد الضالالت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 … -                                 

        ...                           ...  أصل

  { :الكواكب ذكرها إبراهيم يف قوله تعاىل ةالشرك عبادة القبور وعباد      {،}   

        {) .الكسائي  و ةعند محز،مل تغريه السنون وهو ما) سنه ( عند حفص اهلاء أصليه ) : يتسنه
وقال الضحاك يتسنن فقلبت النون هاء لكراهية اجتماع ثالث ) يتسن(اهلاء زائدة للوقف ويكون أصل الكلمة 

وأصل ، )مل يتأسن( يحاً لقلنا ولو كان صح، )ماء آسن (وغري صحيح أن أصلها أسن ، نونات فأصبحت يتسنه 
  .سنوه ومجعها سنوات: سنه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                     .....                     

                    .....    ) هنلهن ، ضمهن ( بالضم ): فَصروبالكسر ) أم
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مث للتراخي ليجعل الوقت متسعاً للصعود ) مث اجعل (،الفاء للتعقيب )فصرهن- فخذ. (فقط قراءه محزة) قطعهن ( 
  .تعطي وقتاً لتغير اللحم) مث(إىل اجلبل وتأمل الطيور قبل قطعها و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                    ..   
) سنابل.(ألن الرسم العثماين كان بدون تنقيط)همن(تلتبس يف الرسم العثماين بـ حىت ال ةرمست ألف مزيد) : مائة(
  .مجع قلة ) سبع سنبالت( بينما يف سورة يوسف ) يضاعف( مجع كثرة يناسب : 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                  

      .....   ق رياء ومثل قلب املرائينفهذه اآلية ضربت مثالً للم .  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                             .....   ضربت
   .هذه اآلية مثالً للمنفق خملصاً هللا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -                                 

        ..  فسد عمله باملن واألذى فأبطل النفقة بعد وجود الشرطهذه اآلية مثل املُنفق هللا مث ي
ريح شديدة مرتفعة قيل هي ريح السموم ومسيت بذلك ألا تلتف كما يلتف ) : إعصار.(لوجود املانع من القبول 

  .ألا تعصر السحاب وجيمع اإلعصار على أعاصريوقيل ، الثوب املعصور 
     ...              )بينما قبلها ) كسبتم  طيبات ما( تناسب ) : غين محيد

  .        ٢٦٣آية ) األذى ( تناسب ) غين حليم ( 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            .....          .....  )ا هيفعل ماضي : نعم) : فنعم
ضمري ) : هي)  .(ما(مستتر مفسر بـوفاعل نعما ، ما نكرة تامة مبعىن شئ يف حمل نصب على التمييز ، جامد 

 للتبعيض أي أن الصدقة ال) :من:(تناسب .ألنه املخصوص باملدح) نعما( منفصل يف حمل رفع مبتدأ خربه مجلة 
  ).من خري( ع السيئات تناسب بعدها تكفر مجي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.....                                   

           )حال أو مفعول مطلق أي يلحفون إحلافاً): إحلافا.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                      ...   )ألنه )الفاء ):(فلهم
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عموم اإلنفاق ومل يفصل فقال  ذكر) ٢٦٢(فصل يف الوقت والكيفية الستمرار اإلنفاق وزيادة التوكيد بينما آية 
  ).هلم(

                 ...  )  ( : رمست بالواو ألن األلف منقلبة عن
  ).يربو: ربا( ،) يزكو: زكاة ( وتناسب قراءه من يفخم فتمال إىل الواو ومثلها ) صلوات( واو 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                             آخر آية نزلت

  .من القرآن
 ….                  )ال  ناهية والراء فتحت اللتقاء ثالث  ال): يضار

لفظ اجلاللة ثالث مرات إلحداث املهابة يف النفوس وترسيخ احلكم يف األذهان  تكرار)اهللا.(األلف  سواكن ومناسبة
  .واإلشعار بأنه تعاىل مطلع على السرائر والضمائر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.....                               )أسند ) :آمث قلبه
الرأس لألعضاء وهو املضغة اليت إن صلحت صلح اجلسد  ىل القلب واملقصود اإلنسان كله ألن القلب مبثابةإاإلمث 
  .كله

    .....               ....  )ة تبدأ باملغفرة ) : ويعذب.. فيغفركل اآليات املتشا
 ) .ويرحم .. يعذب (  ٢١والعنكبوت آية ) ويغفر ... يعذب (  ٤٠ماعدا املائدة آية 

 يعلمه اهللا (تناسب ) ختفوا(يبديه اإلنسان بينما يف آل عمران  ألن احملاسبة على ما) تبدوا (قدم.(  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                        ...   

                     )ق : على مثانية أوجه ) :املوىلق –املعتاألوىل  - الوىلّ -املعت
قاعدة  نفي احلرج يف أمور ) : ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. (احلليف –اجلار  - الصهر  -ابن العم  - بالشئ

حقوق اهللا وحقوق اخللق من جهة رفع املأمث دون ضمان  العفو عن النسيان واخلطأ يف العبادات ويف،الدين كلها
  .يف أمور الدين كلها) نفي احلرج ( قاعدة التيسري ) : ال يكلف.(التلف 

 ١ا يف ليلة كفتاه من قرأمه٢٨٥,٢٨٦آية  
 
  

                                                
أبو مسعود عقبة بن  :الراوي. فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت ، فسألته فحدثنيه :  الرمحنقال عبد .  كفتاه ليلة يف قرأمها منآخر سورة البقرة ،  مناآليتان  ١

  ٤٠٠٨ :الصفحة أو الرقم -صحيح البخاري  :املصدر - البخاري  :احملدثعمرو 
  ]صحيح[ :خالصة الدرجة
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  .املنهج على الثبات:  السورة هدف
  

     )(امليم يفمث نفتح  حركتني حركات أو  ست متد مبقدار يف الوصلامليم :  )آمل ( بسبب التقاء
   .لفظ اجلاللة  الساكنني وأُختري الفتح للمحافظة على تفخيم 

_______________________________________________________________________________  

 ...         ) من وريت الزند :  )التوراة( .امسان أعجميان وقيل عربيان ):واإلجنيلالتوراة
ألن  ةوقيل مشتقة من وريت توري، وكذلك التوراة فيها ضياء خيرج من الظلمات إىل النور ، إذا قدح فظهر عنه النار

على رأي أنه مشتق من النجل وهو التوسعة ومنه قوهلم عني جنالء أي : ) اإلجنيل( .فيها تلوحيات وإمياءات ومعاريض
مستخرج به علوم  واإلجنيل، أو من جنلت الشئ أي استخرجته، ة مل تكن يف التوراة بذلك ألن فيه توسع ومسيواسعة 
 ..(وحكم       :(..  ٤و ٣ارتباط لفظي ومعنوي بني اآلية.  

_______________________________________________________________________________  

......                   ....  )اتحتتمل بعض املعاين والأي :  )متشا 
فيكون )  إال اهللا(وعليه يتوقف حكم الوقف على  التفسري تؤول إليه أو أي عاقبة األمور وما:تأويله  .باحملكم إالتتعين 

  .وعدم الوقف على املعىن الثاين ،وقفاً الزماً على املعىن األول 
_______________________________________________________________________________  

                 ....  )ألن ) يف يوم ( أبلغ من :  )ليوم .(املفردأداء تؤدى : )جامع
  .سيحدث يف ذلك اليوم  الالم تؤدي معىن ما

_______________________________________________________________________________  

..         ...                         

، رجع إليها وقت الشدة فاء إليها أي يألنه ي فئةواحد هلا من لفظها ومجعها فئات ومسيت اجلماعة  اجلماعة وال :)فئة(
بارة الع .مشتقة من العبور ومنه عرب النهراإلتعاظ :)ربةلع( .وقيل الفئة الفرقة من قوهلم فأوت رأسه بالسيف أي قطعته

)ا إىل املخاطب باملعاين  عربي (عندك من العلم للرائي  وعربت الرؤيا أي نقلت ما. )من اجلهل إىل  االنتقال ):االعتبار
  .ألا جتاوز العني الدمعةتح العني بف):ةعبرال( .العلم

          ...       ...  )واحد هلا من لفظها  النعم وال:  )اخليل
  .منها أعظمأو التخيل يف صورة  يف املشية االختيالواشتقاق اخليل من ) خلق_ بشر _نساء_قوم_رهط ( مثل 
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-    ..      ..             )تؤدى أداء ): وقنا
قبض ( لسكون احللقوم من قول عائشة لفتح مث احر بابذلك ملا فيه من خفاء والس ومسيآخر الليل  ):األسحار.(الدعاء 

  .)بني سحري وحنري الرسول 
_______________________________________________________________________________  

                                ..  تدل هذه اآلية على فضل العلماء.  

...                                      

          
_______________________________________________________________________________  

      ...                    ...  )مشركو العرب وإن كانوا :  )األميني
  .يقرؤون ويكتبون ألنه مل يرتل عليهم كتاب بعد

_______________________________________________________________________________  

          ...        )دت وذهبت سدى وأصل فس:  )حبطت

. بط دم القتيل أي هدر وبطلحاملاشية خضرة لك منها ومنه  تأكلاحلبوط أو احلبط أن   ):(  شباع إعدم
مراعاة زمن الكسرة اهلمزة حىت ال يتولد واو مدية ألن الواو زائدة رمساً وعالمة سقوطها الصفر املستدير وكذلك 

   .االنتباه لألداء حىت ال تصبح من املال) : وماهلم .( وحتقيقها

-                 ...                   

    )أمل رم مجع قلة بينما معدودة يف سورة البقرة مجع كثرة لكثرة ):معدودات .(تعجيباستفهام  ):تذنو
   .يف سياق اآليات

_______________________________________________________________________________  

       ..               )ليوم .(للتهويل ): فكيف( :
  .عن ذكره وأجزأحيدث يف ذلك اليوم  ألا دلت على ما) يف يوم(بلغ من أم الال

 -                         ...   )اقتصر : )بيدك اخلري

ا(باملقابل أي والشر ألن اخلري هو املرغوب فيه ومنه  االكتفاءعلى اخلري من باب         (أي  ،٨١لنحل
  .حمل هلا من اإلعراب لفظ اجلاللة مبين على الضم يف حمل نصب وامليم عوض حرف النداء ال: )اللهم( .والربد

_______________________________________________________________________________  

 ...                     ... )تقاة تتقوا منهم إال أن( :

   .املهادنة ال املواالةيف  هنا الرخصة
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.                                  

بد فغري األ اأم،  احلد جمهوالًكان مدة من الزمن حمدودة وإن  بدالغاية واملنتهى والفرق بينه وبني األبد أن األ: )األمد (
  .رهمذّمن رأفته ح) : وحيذركم اهللا نفسه واهللا رءوف بالعباد.(حمدود

_______________________________________________________________________________  

                            )ذف التاء األوىل حتأي تتولوا  ):تولوا
   .أو تكون للغيبة فيكون بلفظ املاضي ،للخطابفتكون 

_______________________________________________________________________________  

                           )علم أعجمي مشتق من  ):نوح
  .مشتق من العمرعربي ونون وهو  ألفوزيادة  ةممنوع من الصرف للعلمي ):عمران (،النوح
...                 ...                            

      )مرمي يف لغتهم العابدة، عظم شأن من سيولد منها بعلم أ: )علمأ.  
_______________________________________________________________________________  

       ..                  ..                 
 .البعد  ي معىنلتعط يف األداء  فع النونند ):أىنَّ .(نكرة للتكثري والتغاير ):رزقا( .من النعمة الكفيل الصاحل ):كفلها(
  .٢٧ مع آية): متشابه() يرزق من يشاء بغري حساب (

_______________________________________________________________________________  

 -           .. )ا الالم تفيد:  )هنالكتدل هذه اآلية على فضل التعبد يف . عدلب
فنادته املالئكة وهو قائم يصلي يف ( وإجابة الدعاء ) رزقا عندها وجد( الرزق : احملراب أي اخللوة ومن هذا  الفضل

  ) .احملراب 

                     ...  )بكلمة من اهللا (تدل على إجابة الدعاء ):نادته املالئكة :(
  .عن الشهوات والذنوبأي : )حصورا .(أي عيسى 

                          ...  ) األقوى وهو مل يذكر زوجيت : )وامرأيت
صلحنا له أو( ٨٩االنبياءكما يف ) زوجة ( كلمة  جناب وملا زال املانع استخدمألن احلياة الزوجية مل تكتمل باإل اللغةيف 

  . العقر يف اللغة القطع لقطعه النسل): عاقر.()زوجه
_______________________________________________________________________________  

                      )على قدم السجود ألمهيته وألنه أدل : )اسجدي
  .التذلل والعبادة

_______________________________________________________________________________  
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-...                    .... )يح ومعناه شبالعربية امل:  )املسيح
أو ، برئ  عاهةمسح ذو  إذا ألنهأو ، املسيح لكثرة سياحته أو ألنه كان مسيح القدمني ال أمخص هلما  ومسياملبارك 

 ):عيسى( .جفا عن األرض من باطن الرجل ما هوواألمخص ، ممسوحاً بالدهن أو الصديق  أمهألنه خرج من بطن 
  .لوه محرةعمعرب من يشوع وقيل مشتق من العيس وهو بياض ت

                   )النبوة والدعوة ):كهالً( .ألمه ةورمح ةآي: )املهد.  

                            ..   

ألنه بدون أب )يشاء خيلق ما:( قال).غالم ( وغريها  وحيدة):ولد.(لبيان التأنيث أفضل )كذلك( على الوقف بالروم 
  .أي من أب وأم ) يشاء يفعل ما: ( قال  بينما يف قصة زكريا،

] ٢٠/ مرمي [)        (..زكياقال غالماً  ه قبلها ألن.   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
...                          ...          

      ...  )إىل  التاء لترون فأبدختذها تمعىن ذخر أصل:  )تدخرون( .كالم اهللا تعاىل:...) ذينإب
  . دال والذال إىل دال مث أدغما 

  ..    ..     . .  أي يف اهليئة: فيها،املائدة.  

..     ..     ..  أي يف الطني: فيه،آل عمران.  

_______________________________________________________________________________  

..                        )مشتق من احلور : )احلواريون
رجع فكأم الراجعون إىل اهللا وقيل  إذاوقيل مشتق من حار حيور  ،أي يبيضون  وهو البياض وكانوا يقصرون الثياب

  .مشتق من نقاء القلب وخلوصه وصدقه
  -                )لغة الستر يقال مكر الليل أي أظلم وستر بظلمته :  )املكر

مافيه واشتقاقه من املكر وهو شجر ملتف كأم ختيلوا أن املكر يلف املمكور به وامرأة ممكورة البطن أي ملتفة مث 
  .خصصوه باخلبث واخلداع

                  ....  ) متوفيك  ين رافعك وإ(أو تقدمي املؤخر  ميف النو: )متوفيك(.. 
  .الزمان  أي آخر

_______________________________________________________________________________  

- ..        ) نا(االنتباه هنا لتحقيق الكسرة يف الصاد:  )ناصرينوماهلم منو )رين ـص
  .ألن املد أقوى من الكسرة هامنمراعاة ز
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                   ...  )الفاء تقترن جبواب الشرط غري : )يوفيهم ف
  . ازوم

_______________________________________________________________________________  

             )املقصود حث الرسول:)تكن  على الثبات أو أن املقصود يف

    :يف غريها  .اخلطاب لغري النيب لطفاً م      .  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -                    ...              

                ...  )حبعد املد إلظهار شدة اجليم نربمراعاة ال )ك آج.  
تاء مبسوطة : )لعنت( .شراً وعلى كل دعاء خرياً أ أطلقتأصلها املالعنة مث  وعلى الكاذب منا  باللعنةندع  ):نبتهل( 
  .تكون من اللهو حىت ال اهلاءمراعاة األداء بضم : )هلو  .(مثلها سورة النور فقط يف القرآن و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     ..                       ..             

   )ترقيق التنوين: )بعضاً( .تؤدى أداء املوصول:)َأال.  
_______________________________________________________________________________  

-                    ..                ....  

) م(االستفهامية  مثلها ) ما(حذفت ألف ): ل مب– فيم-عم- حا( .ونراعي تأديتها أداء التساؤل) ممجنبني اجليم : )تمج
   .من املفتوحة املقلقة

-                         ..  )ينتلتبس مع  بالفتح :)لَلَّذ
  .بالكسر للذين 

            ...  )إدغام متجانسني):ودت طائفة.  

_______________________________________________________________________________  

 -    ..                  ...   ) واكفروا
  .مراد الشرع بدء قبيح  ألنه يوهم معىن غري)اكفروا(البدء بكلمة : )آخره 

                              ....  ) املعىن : )يؤيت أن
  .نفصلاملداء تؤدى أ:)مثل ما.(تىؤحسداً أو خمافة أن ي

_______________________________________________________________________________  

  --                      ...         

    ..            ..  )األميني (.ه لترقيق الالم بعد استطالة الضاداالنتبا):الفضل :(
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منفصلة لفظاً فيكون الوقف  لة شرطيةمج وبعدها، بلى عليهم سبيل  أي :)بلى( .مبقدار حركتني وصالًمتد مد متكني 
  ..كافياً ) بلى ( على 
                                         

    ...  علماء حكماء ) : ربانني.(ألنه يوهم نفي النبوة  قبيح يغري املعىنعلى  كلمة النبوة وقف قف الوو– 
إمنا :وقال ثعلب ،)اليوم مات رباين هذه األمة: قال حممد بن احلنفية حني مات ابن عباس ،العلماء املعلمون كاملو العلم 

  .قيل للفقهاء الربانيون ألم يربون العلم أي يقومون به وتقول العرب رباينّ وربي إذا كان عاملاً عامالً معلماً 
_______________________________________________________________________________  

                  ..                     
...   )أي بسبب ما:  )لتؤمنن( .)من كتاب(وأ) لتؤمنن( معىن القسم واخلرب توكيد الالم أو الذي أي : )آتيتكم ملا 

  .يؤمنون بهمن به من احلكمة عليهم أن إذا جاءهم الرسول 
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          ...  )االستفهامإظهار أداء :  )فغريأ.   
_______________________________________________________________________________  

-             ...                 

         ...   ) ِبعد (و)كفروا (لوصل بني جيب ا).ـغِ( النسيب يف  التفخيممراعاة : )يبتغ
  ).وشهدوا( االبتداء حىت ال يتغري املعىن عند) إميام وشهدوا

_______________________________________________________________________________  

     ..                       ...  ) زيمتي ):ذهبا. 

)(    : زمن الكسرة وحتقيقها ألن املد أقوى مراعاة.   
_______________________________________________________________________________  

                        ..               

    اتزعم أن النسخ باطل ،حلوم األبل وألبا.  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                           )املزحلقة فيها تسمى الالم  ):للذي
، زمحةأي عناق اجلبابرة أي تذهلم ولكهم وقيل من بكة أمسيت بذلك ألا تبك : )ببكة( .بعد إنعالمتها أا جاءت 
من فيه  إمتص ماذا إ وأمكّهأمه ضرع  الفصيل مك: ألا قليلة املاء تقول العرب : ولغة من مكة .والزدحام الناس فيها

أم رحيم  -أم القرى  - البلد األمني واملأمون -البيت احلرام  - البيت العتيق  :الذنوب ومتحها وهلا أمساء  متكهى فاللنب 
  .البلدة – كوثاء - الرأس - احلاطمة -البنية  -الكعبة  - شرالع- القادس -املقدسة  -
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            .... )أي فيه آيات بينات منها مقام ).منها(ه حمذوف تقديره خربمبتدأ  ):مقام
  .إبراهيم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-...            ...  )وجايف (: بالكسر للمعاين فنقول ):ع

   ).عوجيقال يف اجلدار (عيان ألل تحوبالف، )وج عكالمه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

               ..         ..  )يف التاء  مسمراعاة اهل) : تتلى
  .يماملترقيق  ):مستقيم.(ترقيق التاء  مراعاة): يعتصم( . )من خمرج التاء( الساكنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...                                 

         ...  )رخاوة الذال مراعاة): واذكر.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - ...                             

                )اءتالمهس مراعاة ) :ابيضت.(تؤدى أداء األمر ):فذوقوا 
  . تؤدى أداء حرف اجلر:  )ففي(.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                   ...  ) قيل أي كنتم يف علمي وقيل مبعىن صرمت  ):كنتم

تزاد أول الكالم ال اوقيل زائدة مبعىن أنتم وهذا خطأ أل .  
..                        ..  )النبيني(مجع كثرة بينما:)األنبياء( 

معرفة لتخص  أا)احلق يف سورة البقرة ( نكرة تفيد العموم إلظهار قبح عداوم والفرق بينها وبني ): حق.(مجع قلة(
  .الذي يدعو للقتل األمر
 ...                              ) واحدها ، ساعات : )ءاناء

  .أوإنوزن حمل بوـى نىب أو إِى بوزن ظَنى وزن معى أو أَنإِ أو، ا صى على وزن عنأَ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                    )أي متنعوا ثوابه هأي فلن جتحدو:  )يكفروه.   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-   ...              )ا مثل  )كانوا( تحذف):ولكن أنفسهم يظلمونأل
  .إخباروسواها 
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                  ...        ..  )يألونكم ( :
   .متييز.،أي فساداً وجنوناً):خباال.(فيه يقال ال آلوك نصحاً أي ال أمنعك نصحاً رصقمن أال يف األمر أي 

       ..                ...  )زمن االستطالةمراعاة ): واعض  

                 ....  )املس أقل من اإلصابة : )سسكم حسنةمت ،
متكنت السيئة منهم واجتاحتهم  إذاأما ، ون مما يصيب املؤمن من خري ولو مر م عرضاً اؤن يستيالكافرإشارة إىل أن 

  .وهذا من بديع الكالم الذي تنقطع دونه األعناق، عن مدى فرحتهم وسرورهم  تسألفال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

              ...   ) رجل امسه بدر وكانت لاسم ماء بني مكة واملدينة كان : )بدر
قب النفر تضعفاء عدداً وعدة وذكر التاريخ أم خرجوا يع:  )نتم أذلةأو( .رمضان يف السنة الثانية للهجرة ١٧يفالواقعة 

  .إال فرس واحد يوم بدر كان معهم منهم على بعري واحد وما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   -                 ..              

..         ..  )االعجلة والسرعة من فارت القدر إذا غلت ف:  )الفوربطاء إعري للحالة اليت ال ست
   .)مني مسو(يف قراءة على اسم املفعول بالفتح):مسوِّمني .(شرطني لإلمداد):إن تصربوا وتتقوا.( يءوال تعريج على ش

  ألن املقام هنا لطمأنة القلوب :)ولتطمئن به قلوبكم ( بينما يف سورة األنفال قال ) قلوبكم (و) لكم(قدم هنا
  .واملسح عليها متهيداً لذكر موقعة أحد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
           ..  )معطوف على ليقطع طرفا) :أويتوب.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                 ...   واملبالغة ( تكرار التضعيف عاماً بعد عام

امللَائكة (بعدها حرف ممدود بألفالفتحة امليم : بعدها مثل احملافظة على احلركة اانسة للحرف املمدود جيب).للتوبيخ 
  ).الكاذبني (ياء مدية ب والكسرة يف الذال بعدها حرف ممدود) تشعرون ( والضمة يف العني بعدها واو مدية ) 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       ..        ..         )راد وصفها بالسعة أ:  )واتاعرضها السم

على السعة فإذا كان عرضها مما يسع السموات فخص العرض دون الطول ألن املستقر يف الذهن أن الطول أدل 
  . واألرض فما بالك بطوهلا

  ابِقُواضِ  ..سرا كَعهضراء عمالس ينتْ ِللَّذدضِ ُأعالَْأروهلسرو نُوا بِاللَّهآم .. ٢١/الحديد      

 السماوات (يف آل عمران( جزء من السماء فخص) بينما يف احلديد توسع ) سارعوا(وقال ) املتقني  
  ) . لكثرة اخللق تقتضي املسابقة : سابقوا (  –) للعموم : آمنوا ( –) عال كل ما:السماء ( 
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...                          )اسم فاعل من : )الكاظمني
مألها وسد فاها  إذافيها معتصماً بالصرب وأصله من كظم القربة  كظم الغيظ وهو أن ينطوي على نفسه وميسك على ما

احلقد والكظم وحده ال يكفي ألنه يولد يف النفس ،فيها وال يكون الكظم إال مع القدرة على االنتقام لئال يندلق ما
  ) .احملسنني ( مث مقام اإلحسان ) والعافني ( والرغبة يف االنتقام فقال بعدها 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
            ... )ه وهي العادة والطريقة : )سننومعىن طرائق مجع سن

ويستعمل أيضاً يف الزمان مبعىن املكان اخلايل هو املنفرد عمن فيه  ونفراد مضيها وأصل اخللو يف اللغة اإلأي ها خلو
وهي اليت  الفصيحةالفاء :  )فسريوا( .عنه كذلك األمم اخلالية أي املاضيةعن الوجود وخال  انفراد املضي ألن ما مضى

  . ) هالكهم بآثارشككتم فسريوا لتعتربوا  إذا( رتب عليه أي ألن املعىن مت تقع جواب لشرط مقدر
حترص على هداهمإن ، فسريوا-الضاللة( :ربط( .  

-                              

   ...  )ما  بالفتح أي اجلراح وبالضم أملها:  )رحالقَ( .الوهن يف البدن واحلزن يف القلب : )الوهن وقرئت.  

                           )ويعلم ( .بل مبعىن: )أم
  . منصوب بأن مضمرة بعد واو املعية : يعلم :  )الصابرين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
...                ...   ) نكسرة لتدل على الياء زائدة يف الرسم العثماين :)أفإِي

  .اهلمزة ألن احلروف مل تكن منقطة وال مشكلة
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                             ...  )قال اخلليل وسيبويه  : )ينأك
دخلت عليها كاف التشبيه وثبتت معها فصارت بعد التركيب مبعىن كم وصورت يف املصحف نوناً ألا  )أي:( هي 

ويوقف عليها بإثبات النون ) ئنيك، كأين ، كأي ، كائن ( لغات  ٤معناها فصارا  لتغريكلمة نقلت عن أصلها 
  ).جويدعلى الت رسم عثماين يؤثر(، املرسومة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                     ...  )منصوبة خرب كان مقدم : ) كان قوهلم وما.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                          

تناسب سياق ) فريقاً من الذين أتوا الكتاب (قريش بينما  تناسب كفار) الذين كفروا(١٠٠هذه اآلية مع آية :ربط
  .تناسب رغبة اليهود يف كفر املسلمني ) بعد إميانكم كافرين (تناسب املعركة بينما:  )على أعقابكميردوكم ( .اليهود

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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           ....            )أصله  :)الرعب
مثوى فاعل ، بئس فعل ماضي جامد إلنشاء الذم : )بئس مثوى الظاملني( .االمتالء ومنها سيل راعب أي مأل الوادي

  .والظاملني مضاف إليه املخصوص بالذم حمذوف تقديره النار، مضاف 
   ..              ..  )هزمتم يف (جواب الشرط حمذوف تقديره :  )حىت إذا فشلتم

  ) . املعركة 

            ...                     

    ... )تصعدون( :صد يف اجلبل ع -ذهب بعيداً ود يف األرض والوادي أصع.)رمست موصولة: )لكيال.   

                      ....              

           ...  ) اإلبدال فيه إجياز يدل على اهلدوء واألمن ألن اخلائف ال: )نعاسا أمنة 
حممد (وليس يف القرآن غريها وغري آيه الفتح  هذه اآلية مجعت حروف املعجم.كناية عن املصارع ) :مضاجعهم.(ينام

   .٢٩آية )رسول اهللا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

..                 )تناسب عفا اهللا عنهم :  )حليم غفور.   

                               

                      ...   )يف سياق اآلية ماتوا :)اقتلو -ترتيب ماتوا
الم العاقبة أو الصريورة أي قالوا ذلك ليصريوا إىل هذه : )ليجعل(. )غزى(تناسب )قتلوا ( _)يف األرض ضربوا(تناسب 

  .العاقبة وحكمها كالم التعليل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -                 ...                    ) ولئن
قدم املوت ألنه السبب األعم ويف اآلية التالية  يف اجلهاد )يف سبيل اهللا(السبب األول  هألن قدم القتل):قتلتم

بالكسر ) َأنَّكُم ِإذَا متُّمَأيعدكُم (٣٥بالضم ألا أثقل يف سياق حرب ووجع بينما يف سورة املؤمنون ):متم).(حتشرون(
  .على الفراش بدون مشقة فهو أخف بالكسر:أي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

             ... )  ليست زائدة والرمحة  ولتعظيم النعمة  )ما(: )فبما.   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                           ...  )خذ خفية واستغالالً وخيانة أُ:  )غل ،
اليغل بالكسر  وقلب املؤمن ، تغل بالضم  املؤمن ال ومن طريف اجلناس قوهلم يد، والغلول صفة تتناىف مع النبوة 
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( باملبين للمجهول أي ) يغل( ويف قراءة  تفكيك يدل على التكرار:) يغلل( .فاألوىل من الغلول والثانية من الغل احلقد
  ).أن يخون ويسرق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                         

              .... )قاعدة ارتكاب أخف املفسدتني لدفع أعالمها وفعل أدىن  ):أوادفعوا
  .جيمع العبد بني خصلة كفر وخصلة إميان  قد):أقرب منهم لإلميان  هم للكفر.(عن أعالمها زاملصلحتني للعج

..            )مثبات نعيم الربزخ إ وفيها، وقرب درجتهم من اهللا  ةرفع) :عند ر
  .وتالقي األرواح وزيارم

                    ..  غزوة محراء األسد بعد  أحد.  

            ..            ) نعيم (عام يراد به خاص ): الناس
) وهدوئهم بثقتهم باهللا نيز للمؤمنفكأنه مميز بأنه قوي ثابت يزداد عند احملنة وممي( يز منصوب يمت: )إمياناً).(بن مسعود

  :مواضع سبع الكفار وبالزيادة يف مع ذكر يف سياق املعركة الفعلية أو الفكرية و
١-                                    

 األنفال.  

 ٢-                                    

     التوبه.  

٣-                               ...  األحزاب.   

٤-                       ...   الفتح.   

٥-                                      

        ... املدثر.   

٦-                      ..    على نقص اإلميانتدل آية  آل عمران.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ....              ...  )ًنكرة للتحقري) : حظا.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                       ..  )أمات العرب ماضيها )يدع (مثل : )يذر
 :عن قوله تعاىلسئل الرازي أن  يرو .تركه بعدما علمهبأمر  )ذر(قبل العلم به و يءلترك الش )دع (ويستعمل األمر 
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  )             ( فقال ؟مل يقل وتدعون وهو أقرب للمجانسة بني اللفظني ملاذا
. ١)لينتهني أقوام عن ودعهم اجلمعات( ويف احلديث ذكر املصدر من يدع  .ألم تركوا اهللا بعد علمهم أنه رم

)أي عزل ) زما(مضارع : )مييز( .والفعل منصوب بأن مضمرة، ..)كان  ما(مثل  الم اجلحود تسبق بكون منفي: )ليذر
  .هذا عن ذاك
...                           )الفريق بني احلريق والنار( 

   .ي حريقهفإذا التهبت فاسم جامع تكون ناراً وهي حريق وغري حريق ):النار( .النار تلتهب : )احلريق:(
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ...            .. )عهد الذكري أي لل)ال التعريف(يف كلمة النار:)النار
  .القربان النار اليت ترتل من السماء لتأكل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    . ..                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-         ..  )بسبب الم موطئة للقسم والواو حتركت بالضم ال: )نَّلتبلو

  .مث دخلت عليها نون التوكيد املشددة ) لتبلَوا( ألن أصلها  التقاء الساكنني
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                 

 ...   )ًال عبادة مثل : ( يف احلديث ) : يتفكرون.(يدخل يف ذلك الصالة ): يذكرون اهللا قياماً وقعودا
   .ذكر باللسان وتفكر باجلنان): ربنا...ويتفكرون ). (التفكر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                           ...           

    )م ثواباًاأث(أي مصدر : )ثواباً.(أي لدعاء العبادة ودعاء املسألة ) :فاستجاب (أي أو حال اجلنة 
 )ام ًمتييز أو) مثابني( أو حال املؤمنني) ثابا .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
            ... )رباط أن والاثبتوا وداوموا وأصل املرابطة ):رابطوا

 .يربط هؤالء خيوهلم ويربط هؤالء خيوهلم يف الثغر كلّ يعد لصاحبة فسمى املقام بالثغور رباطاً

                                                
 مث ليكونن من الغافلني . أو ليختمن اهللا على قلوم . عن ودعهم اجلمعات  أقوام لينتهني ١

  ٨٦٥ :الصفحة أو الرقم -صحيح مسلم  :املصدر -مسلم  :احملدثعبداهللا بن عمر و أبو هريرة  :الراوي
  صحيح :خالصة الدرجة
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  ..الضعفاء مع خاصة والرمحة العدل :السورة هدف

  

              ...                       

  )روربه اجلار على أو)لفظ اجلاللة على معطوف( تقطعوها أن أي) األرحام اتقواواألرحام تعظموه أي وا.  
 خلق  ا خلقت منهوأما . آية النساء يف آدم وحواء عليهما السالم أل جعل  فمعناه جعل من جنسها ألن

  .اجلعل ال يلزم من اخللق 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                    ....        

   )نعت لذلك ثالث وثالث اثنني اثنني أي،  مكررة أعداد عن معدولة صفات: )وثالث مثىنمن م 
:  )تعولوا.(أي جعل من جنسها زوجها) مث جعل منها زوجها ( ١٨٩يف األعراف :وخلق منها زوجها. الصرف 
 العيال مبؤونة قام،) صربي عيل( ، غُلب، عياله كثر،  أثقل، افتقر، مال، زاد،  جار:  معاين لسبعة تأيت عال يقولون

   .١احلديث)تعول مبن وابدأ( 

          ...           )حنلة( :ا طيبة عطية نفوسكم).اآلكل مايلذه: )هينء. 
  .الوبيل وضده فيه الطعام إلنسياغ) املريء( و عاقبته ماحيمد):املريء(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                ..                        ... 

  )فليستعفف( :ا فليعف من أبلغ املعىن لزيادة املبين زيادةل ألمالعفة على النفس ح) .م ) : إىل أموالكمأي أ
  .إلظهار بشاعة أكل الغين مال اليتيم، أغنياء

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

....                       ....   )حكم يغري قبيح وقف: )وألبويه 
  .أي يستوي هنا نصيب الذكر واألنثى ) : لكل واحد. (فقهي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

....                         ....      

        )ومنه به أحاط أي النسب تكلّلّه من وقيل، والولد له والد وال الرجل ميوت أن:  )الكاللة 
 طرفيه ذهاب عن مات فقد خيلفهما ومل مات فإذا للرجل طرفان واالبن فاألب بالرأس إلحاطته اإلكليل سمى

                                                
  ٥٣٥٦: الصفحة أو الرقم -صحيح البخاري : املصدر -البخاري : أبو هريرة احملدث: الراوي.خري الصدقة ما كان عن ظهر غىن ، وابدأ مبن تعول  ١

 .]صحيح: [خالصة الدرجة
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واآلية هنا يف األخوات  من األم ، به  أطاف أي النسب تكلل يف للمصيبة اسم كأا كاللة طرفيه ذهاب فسمى
أي حليم أن يعاجلنا (باملضادة  حليم باملضارة عليم: )حليم عليم.(يف اإلخوة من األب  ١٧٦واآلية األخرية 

  ).بالعقوبة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-                                 

...                   ...  )ألن اجلنات يف باجلمع: )خالدين 
 النار أهل من ألن باملفرد) فيها خالداً( النار وذكريف،  اخلالدين درجات لتفاوت أو خالداً كان دخلها من كل

 الوحشة استجالب يف أشد اإلنفراد بصفة العقاب دار دخول وكذلك،  املؤمنني عصاة وهم خالدين وغري خالدين
 تعين العرب عند واخللود،  الوحشة تبديد إىل أدعى واالجتماع واألحباب األخالء بني فهي اجلنة جمالس يف أما

  .األبدي املكث بالضرورة وليس الطويل املكث
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     -     ..          ..        

    ..  )رمست بالم واحده) :والّذان.(الباء االنتباه لضم ): البيوت.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  ...   )على كانت وإن العبد يفعلها معصية كل: )جبهالة 
 أا جيهلون أم أو العقوبة من املعصية مايف جيهلون أم املعىن أو للعبد ويزينها اجلهل إليها يدعو فإنه العمد سبيل

  .خاطئاً تأويالً يأولوا أو ومعاصي ذنوب
العبد من وجودها بعد هلا قبول  -٢. للتوبة منه توفيق  -١ :نوعان عبادة على اهللا توبة.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

....                  )ت(إىل)  د( مث أبدلت الـ أعددنا أصلها ): أعتدنا.(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

....                              )مراعاة أداء الترجي ) : فعسى.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       ....              ....   )اهلاء: )وأمهاتكم 
من .لينفي احلرج من اخللوة ) : حجوركم.()البهائم أمات(  فيقال غري العاقل وأما، تطلق على أمهات العاقل زائدة

  .لينفي املتبىن: أصالبكم 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  ....  )مبعىن وتأيت٢٤آية  األزواج ذوات:  )احملصنات 
 متخذي فيها ليست):حمصنني غري مسافحني . (٢٥آية العفائف يف املوضع الثاين  يف املوضع األول ومبعين احلرائر
  . عفيفات حرائر ألن أخدان
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  ) :متشابه(
  انُكُمملَكَتْ َأيا ماء ِإالَّ مالنِّس ننَاتُ مصحالْمو..  تُم بِهتَعتَما اسفَم ينحافسم رغَي يننصحم..  
 ٢٤/النساء  ليس فيها   ٍانَأخْد يذتّخم  ا يف حق احلرائر املسلماتأل.  
  نَاتصحالْم حنكالً َأن يطَو نكُمم عتَطسي ن لَّممانٍ ..وَأخْد ذَاتتَّخالَ مو اتحافسم رغَي نَاتصحم 

  ٢٥/النساء    يف حق اإلماء.   
  َالو ينحافسم رغَي يننصحانٍمَأخْد يذتّخم    ٥/المائدة  في الكتابيات.  

 نَاتْؤمالْم ننَاتُ مصحالْمو     ٥/المائدة  

فلم يذكر يف األوىل  َانٍوَأخْد يذتّخالَ م  ن إىل الصيانة أقرب ومنأي أصدقاء وأخالء حمرمة للحرائر املسلمات أل
  .والكتابيات اخليانة ابعد خبالف اإلماء 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       ....   )ه".اجلسم الطول يف"ومنه والفضل واالستطاعة الزيادة):الطولنلته إذا طلت 
  . الدابة قوائم به تشد حبل:  والطول

 أخدان متخذات ذكر لذلك اإلماء عن تتحدث اآلية هنا.  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

              ....    ) والقمار والسرقة بالغصب:  )بالباطل 
  .والبطر باإلسراف اإلنسان نفسه ويشمل مال والربا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

              ...  )إميان نفي أو اآلخرة يف وعيد أو الدنيا يف حد فيه ما الكبرية حد: )كبائر 
  .عليها غضب أو لعنة ترتيب أو
...                     ...  )حذف مهزة الوصل ورمست اهلمزة ) : وسئلوا

  .على سطر الكلمة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                     ..             )حىت املباعدة:  )شقاق 
  ". إن يريدا " ذيل اآلية يناسب ) : عليماً خبرياً.(شق يف منهما كل يكون

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                      ...                 .. 

 )تشمل الضيف): ابن السبيل .(الرفيق يف السفر) : باجلنب.( اجلار القريب الغريب : )اجلنب.  

-....              )ًواالختيال الفخر تناسب ):مهينا عذابا.  
  



 

  )سورة النساء(الفوائد املنتقاة من علم ينتفع به


 

36 
 

           ....  )يوم إذ أتينا  –تنوين عوض عن مجلة حمذوفة تقديرها ) :يومئذ
  .مالزمة للسكون بناًء) إذْ(وليس تنوين إعراب ألن  –بك شهيدا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                        ....          

                    ....  )منسوخة بآية ): تقربوا الصالة وأنتم سكارى وال
 غائطاً أتى احلاجة قضاء أراد إذا الرجل وكان، املطمئن األرض من الواسع البطن األصل يف: )الغائط( .حترمي اخلمر

 احلاجة لقضاء القرآن وكىن، )دمشق غوطة( ومنها احلدث ذكر من استحياء تغوط أحدث من لكل فقيل األرض من
): أو جاء أحد منكم من الغائط .(وأمه عيسى عن اإللوهية فنفى التغوط يلزم الطعام ألن) الطعام يأكالن كانا( بـِ 

 من اخلالية األرض وجه والصعيد، التعمد أصلها:  )فتيمموا.(يستحى من ذكرهأسلوب التفات ألنه كناية عما 
  .بالتراب واليدين الوجه مسح التيمم صار حىت الكلمة استعمال كثر مث النبات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-....                        ....   )َّيقولون اليهود كان: )بألسنتهم ليا 
 ذو: )مسمع غري وامسع.(طويتهم سوء على اهللا فأطلعه ذلك لعرف نبياً ولوكان يعرف وال نشتمه إمنا ألصحام

 غري امسع أي املدح حيتمل وجه - ٢.هنا املراد وهو املوت أو بالصمم عليك مدعواً استمع أي الذم-١:وجهني
 ما فاصنع منه يستحيا فعال تفعل مل إذا متضاربني معنني حيتمل) شئت ما فاصنع تستح مل إذا( ومنه.مكروها مسمع
 أدىن يف ألنك شئت ما فافعل منه يستحيا ما فعل عن يردعك حياء لك يكن مل إن )الذم(-٢. )مدح(  شئت

حتتمل ترغبون يف نكاحهن أو عن ) وترغبون أن تنكحوهن ( املهانة ومثلها فيما حيتمل معىن املضادة  درجات
  .نكاحهن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        ..            ...  )ذه  الوحيدة) : يا أيها الذين أُوتوا الكتاب
 ظاهره على واملعىن للتهويل نكرة:وجوها: )نطمس وجوها.(واللعنة والرد الصيغة للمبالغة لذلك ختم اآلية بالطمس

  .جمازي أو

-...                ....                 ) ومن
بينما يف ، ليس يف كتام  االفتراء يناسب سياق احلديث عن اليهود وافتراء ما): يشرك باهللا فقد افترى إمثاً عظيما 

 املثل العرب ضربت: )الفتيل.(كتاب فضلّوا هلم يكن مل الذين يف سياق الكفار) بعيدا ضالالً ضل فقد( ١١٦آية 
 مابني اليعروف وهي القرآن يف ليست ورابعة القطمري، النقري، الفتيل:  وهي النواة يف اجتمعت أشياء بأربعة  بالقلة
  .رأسها يف والقمع النواة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                ....    )ًم الكتاب كل يعطوا مل:  )نصيباحرموا أل 
  .الكامل العلم عندهم فليس معصيتهم بسبب
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                    )تنصب املضارع فإذا التحقت بفاء ) إذن) : (فإذًا
  .أُلغيت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                     

 ..        )م عليه اتفقوا بل فيه يتنازعوا مامل أن منها يفهم: )تنازعتم فإنغري فأ 
   خمالفاً يكون وال والسنة للكتاب موافقاً إال يكون ال وذلك والسنة الكتاب إىل برده مأمورين

 حذف) : وأويل األمر منكم() القياس ،اإلمجاع ،السنة، الكتاب( األربعة الفقهية األدلة اآلية يف).فقط التنازع يف الرد (
  .أي عاقبة ): تأويال.(معصية اهللا يف ال طاعة ألنه)وأطيعوا(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                     ..                  

      تقريري تعجيب استفهام .   
ا بدليل بصريه الرؤيةيت أيصح من لكل أو وسلم عليه اهللا صلى للنيب واخلطاب النظر مبعىن فصارت بإىل عد 

  .له اخلطاب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-....                        ....              

        )الوقف على حيلفون مث البدء باهللا كأنه قسم يسمى وقف وابتداء تعسفي ):حيلفون باهللا .
  .أي إذا علمت هذا فأعرض عنهم  الفصيحة الفاء: ) فأعرض(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ...          ...                   )يف أنفسهم(: 
واستغفاره  أسلوب التفات من املخاطب لتعظيم الرسول): الرسولواستغفر هلم .(يف حياته ) : جاءوك.(أي سراً

   .هلم 
تاهللا(  يوجد ولكن القسم فعل بدون) باهللا(  بلفظ قسم القرآن يف يوجد ال(.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-                                  

                                        ....  

 عصمة ويف اآلية إثبات،  اإلحسان مقام يف والتسليم اإلميان مقام يف احلرج وانتفاء،  اإلسالم مقام يف التحكيم 
  .منفي منه املستثىن ألن مضموم املستثىن، الواو من بدل: ) قليلٌ.(تشابك وتفرع وتداخل واتسع):شجر .(الرسل

                       )للجماعة وهي ثُبه مجع: )ثبات 
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 : )مجيعاً( .سامل مؤنث مجع ألنه بالكسرة منصوب حال :املصلحة وتعرب حسب كلهم أو مجيعاًبسرايا  متفرقني
  .بالفتحة حال منصوب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -            ..         ....            

           ....    )حرف ):ليت.(للتنبيه )يا( أو حمذوف واملنادى للنداء) يا: ()ياليتين 
 والثانية أمر الم األوىل: )فليقاتل(.)ليتين  قوم يا(:واملعىن خربها كنت ومجلة امسها والياء للوقاية والنون بالفعل مشبه

  .فعل مضارع جمزوم بالم األمر،فعل الم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

....                     ....    )يف ذكرت قرية كل: )أهلها الظامل 
 إىل الظلم ونسب هلا تشريفاً إليها مكه مل ينسب الظلم ا املراد إال هذه  ألن ااز بطريق إليها ينسب فالظلم القرآن
  .الفاعل فاعل السم )وأهلها (سبيب نعت وإعراا احلقيقة على أهلها

قسمان النعت:  
  .والتعريف والتذكري واإلفراد اإلعراب يف املتبوع يتبع حقيقي-١
: مثال دائماً اإلفراد ويالزم بعده ما تذكريه يف ويراعى والتعريف اإلعراب يف يطابقه و مبتبوعه تربطه صفة يبني سبيب-٢

  ).باسطٌ ذراعيه(،)قاطعةًً أمراً(،)فاقع لونها(،)خملصني له الدين(،)سائغٌ شرابه(، )الناس جامع) (قلبه آمث(
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

....               )الكيد سلوك الطرق اخلفية يف إحلاق الضرر) : إن كيد.  

...                   ....  )فجائية) : فريق ذاإ.  

    ....               ) اسم شرط جازم منصوب ): أينما
  .رمست مفصولة يف الرسم العثماين ) : فمالِ هؤالء.(على الظرفية املكانية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-              ..  )ٌحمذوف تقديره ملبتدأ خرب ):طاعة   
   .فريق مبعىن حقيقي غري طائفة تأنيث ألن مذكر ):بيت(، )طاعة وشأننا أمرنا( 

         ....   بأوله الكالم دبر قياس ووالتدبر ه،األمر إذا نظرت يف عاقبته  تدبرت يقال 
  .تدبراً متييز كل جعل مث خيتلف هل لينظر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-....                       )ماضي فعل: )اهللا عسى 
  .متييز: ) بأساً( ، خربها املؤول املصدر امسها:  )اهللا( .) املقاربة( الرجاء أفعال من
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    )عن يزيد:  احلسنة الشفاعة مع النصيب،النصيب  من أكثر الشر يف كفل استعمال كثر:  )كفل 
حفيظاً وشهيداً ): مقيتا.(مبثلها جتزى السيئة ألن املثل: والكفل) له مشفع و مشفع و شفيع:  الشفاعة يف(  املثل

  .ورازقاً للقوت 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                     ....   )ألنه  بالفتحة جير الصرف من ممنوع ):بأحسن
  .بالكسرة فيجر مضاف) يعملون كانوا الذي بأحسنِ( مضاف بينما نكرة وغري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...                     )لَموالسلم واالنقياد االستسالم الالم بفتح: )الس 
  .العظيم الدلو والسلم أيضا والصلح والسلْم اإلسالم والسلَم،  سلَمه واحدا والشجر أيضا السلَف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-..                ...       ...   )انقلبوا ): اركسوا شر
 يف املعىن صار مث سلوكه وتقومي ذيبة أي الغالم تثقيف ومنها وتسويته الرماح من املعوج تقومي: )التثقيف. (منقلب 
 ،اإلجياد من أوسع ومعناها والقتل اخلصومة يف وتستعمل به وظفر أخذ: )وثقف.(واملعرفة بالعلم خاصاً عصرنا

  ). واهلجوم احلرب سياق ناسب(
...               ...  )ليتكرر ال خطأ ألنه باملاضي: )قَت.  

              ....  )يتكرر ممكن التعمد ألن باملضارع: )يقتل.   

 ..               ....   ) اهللا، أوجه أربعة على السالم):السالم وجل عز   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .سالمة واحدا عظام شجر) سالماً عليه سلمت(  التسليم) رم عند السالم دار( السالمة )املؤمن،السالم( 

                  ..                    

            ..  )وباجلر) حال،  استثناء(  بالنصب تقرأ) للقاعدين(  صفة أو بدل: )غري 
): درجات(والثانية ،يف الدنيا) درجة ( األوىل  ،)درجات( ٩٦وآية  متييز أو مطلق مفعول): درجة).(للمؤمنني( صفة

  .عذر والثانية القاعدين بغري بعذرأو القاعدين . أي يف اآلخرة
  ) :متشابه( 

 رغَي يننْؤمالْم نم وندتَوِي الْقَاعسالَّ ي..  َل اللّهفَض هِمَأنفُسو اِلهِموبَِأم بِيِل اللّهي سف..  

      ٩٥/ النساء   
   ٢٠/ التوبة  .. في سبِيِل اللّه بَِأمواِلهِم وَأنفُسهِم َأعظَم  ..الَّذين آمنُواْ وهاجرواْ

 ذَِلكُم كُمَأنفُسو اِلكُموبَِأم بِيِل اللَّهي سف ونداهتُجو وِلهسرو بِاللَّه نُونتُْؤم ..  ١١/الصف   
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  يف هذه اآلية قدم ذكر بِيِل اللّهي سف   األموال واألنفس على ذكر. 

 هذه املواضع الثالثة قدم ذكر األموال واألنفس ويف غري. 

   ٧٢/ األنفال ..ِإن الَّذين آمنُواْ وهاجرواْ وجاهدواْ بَِأمواِلهِم وَأنفُسهِم في سبِيِل اللّه والَّذين آوواْ

  ٤٢/ التوبة   ..بَِأمواِلكُم وَأنفُسكُم في سبِيِل اللّه ذَِلكُم  ..انْفرواْ 

 قَالُواْ  ..فَرِحو بِيِل اللّهي سف هِمَأنفُسو اِلهِموواْ بَِأمداهجواْ َأن يكَرِهو ..  ٨١/ التوبة  

 ١٥/ الحجرات    ..وجاهدوا بَِأمواِلهِم وَأنفُسهِم في سبِيِل اللَّه ُأولَِئك  ..ِإنَّما الْمْؤمنُون الَّذين آمنُوا
  قال السخاوي رمحه اهللا: 

  ذا احلذق الفطن  )سبِيلِ اللّه (بعد   وأخر األموال واألنفس من
  والصـف ولكن سواه اعكـسا  أول ما يف التوبة ويف النسا

                       ....                     
....  )ما( ألف حذفت: )فيم (ا شبقت االستفهاميةحبرف أل )أصلها ظاملني مث حذفت ) : ظاملي أنفسهم.()جر

  .استفهام تقريري):أمل تكن . (النون لإلضافة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

              ....  )وإحسانه لكرمه اهللا من وقوعها واجب: )عسى.  

                        ...  )ًواملذهب احلصن: مكان اسم: ) مراغما 
  باأللف ويتعدى التراب أي بالرغام األنف لصوق وأصله يذهلم أي قومه أنف رغم املهاجر بأن لإلشعار به وعبر

،  قدمي حتت كالمه( مثل أمثال هي وإمنا احلقيقة طريق من األمساء لظاهر حظّ وال) أنفه رغم على،  أنفه اهللا أرغم( 
 اهللا إلعداء اإلغاظة به حيصل جامع لكل ما اسم هي،واملراغمة االحتفال وعدم اإلمهال يريدون)ظهري خلف حاجته

  .والدنيا الدين مصاحل): وسعة.(وفعل قول من
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   -        ...      ..  ) ( حمذوف منادى هؤالء يا:أي 
 يف سيئ) وكبريها املعاصي صغري( يسوء ما مطلقاً السوء.)الذين( فتكون مبعىن  أنتم خرب أو اعتراضية مجلة وهي
 مطلق )الظلم(، ربه وبني بينه نفسه يظلم أو الناس ظلم) السوء (االقتران وعند،  بالعقوبة صاحبه ويسوء نفسه

  .هللا ملك ألا النفس وظلم دونه فما الشرك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                 ....  )أخرى وزر وازرة التزر) :(فإمنا يكسبه على نفسه ( 
  .العقوبة يعم اإلنكار عدم ولكن

 الغري أو النفس يضر ما والسوء،  عمد وغري عمد عن واخلطيئة عمد عن اإلمث :الفرق بني األمث واخلطيئة والسوء  ،
  .ذلك دون واإلمث الكبري الذنب واخلطيئة
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                     ....               

        ....   )العمل يف وضالل باحلق اجلهل وهو العلم يف ضالل وهو نوعان: )الضالل 
  .جيب  ما بغري العمل وهو
  إليكأنزلنا (  ١٠٥آية : وأنزل اهللا عليك ).مبينا(وليس ) بعيدا ضالالً( كل سورة النساء فيها ( 

  ( :يف سورة الزمر٢مثل آية ،فيه تكليف ) إليك(كل موضع فيه       

     (، وكل موضع فيه)(:يف سورة الزمر٤١فيه ختفيف مثل آية ) عليك         

                                      (.  

                       ...    )تدخل: )بصدقة 
  .كالذكر القاصرة العبادات فيها
  اإلخفاء إالحلاجة وضرورة بدليل ذكرلفظ جنواهم الصدقة واملعروف واإلصالح األصل فيها.  

                      ....    )إن: )املؤمنني سبيل 
  . حرام وخمالفته واجب وإتباعه حجة اإلمجاع وأن اإلمجاع عند معصومة األمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -        ...               .. )ا األصنام أنثى: )إناثاأل 

 عاتياً أي مارداً: )مريدا).( باحللي فالن و يزينوا بين أنثى(ويسموا)مناة -العزى-الالت( ومنها عرفهم كذلك يف
 مل إذا أمرد غالم ومنه عيداا وظهر ورقها سقط إذا مرداء شجرة قوهلم من شره وظهر اخلري تعرى من قد أنه معناه
  .عند البدء ا ال توصل بالبسملة لبشاعة املعىن) : لعنه اهللا. (شعر وجهه يف يكن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -               ....                  ....  

....  )نيكمابأم : ( ردة عن العمل أحاديث النفسا) .يستطيعون ال املكلفني ألن للتبعيض من:)الصاحلات من 
  .الصاحلات مجيع استيعاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
           )ًوحممد إلبراهيم احملبة أنواع أعلى: )خليال  ،لعموم اهللا من فاحملبة 

 ورفع وخليالً للناس إماماً اهللا فجعله به اُبتلي مبا وقام به اهللا أمره مبا وىف ألنه خليالً إبراهيم اهللا واختذ،  املسلمني
  .ذكره

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  ....         ....    )أن 
:  )يفتيكم اهللا.(كالم موجه يوجه حسب السياق  بعضهما عكس معنني فتحتمل) عن( أو )يف (مبعىن: )تنكحوهن
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  .القول مقول نصب حمل يف مجلة

..                               
تناسب احلديث عن املال واملهوربينما آية ..): وإن حتسنوا .(أي جبلت األنفس على الشح ): وأحضرت األنفس (

  .تناسب العدل بني النساء وامليل يف ذلك ) تصلحوا:(  ١٢٩
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-..                 ...        ..         

 )وإياكم :( ا حىت ال تصبح حتذيرال نبدأ).تناسب اإلذن بالتفرقة وتناسب قوله ):وكان اهللا غنياً محيدا
تسرب ماء القطر من ووه) وكف( تتحول إىل  مراعاة األداء حىت ال): وكفى).(من سعته  يغن اهللا كالً:(تعاىل
  . قفالس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
            ....            ....            

      )اهلوى:( عمي عن احلق فرياه باطالً وإما أن يعرف احلق ويتركهاملائدةيف .إما أن ي  )قوامني 
) قومني هللا ( فخوف باهللا من الظلم فقدم ) تناسب عهد اهللا (جيرمنكم شنئان قوم  وال بدليل للوالة اخلطاب) هللا

  ) . قوامني بالقسط ( بينما يف سورة النساء تتحدث عن العدل وإيتاء احلقوق فقدم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      ....     )للمؤمنني أي تصحيح اإلميان وحتصيل النقص وجتنب  أمر): آمنوا
  .املفسدات والثبات على ذلك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                )ومسي بشارة ألنه يظهر سروراً يف  السار البشارة اخلرب): بشر

  .البشرة أي ظاهر البشرة واملقصود هنا التهكم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-                                ..  

                  .. )نكرة  دليل على القلة وأن احلظ الدنيوي مهما ) :نصيب
  ) .خيدعون( ة بدون ألف حتتمل قراءة مرسوم) : خيادعون.(مستقر بلغ قليل ونصيب غري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
....                  )دليل على كمال عدل اهللا ألنه ال ) : سلطاناً مبينا

  . يعذب أحد إال بعد قيام احلجة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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                       )الدركات إىل األسفل يف النار):  الدرك، 
املنافقني يف الدرك األسفل من النار ألم مجعوا كفر وخداع واستفادة من . والدرجات إىل األعلى يف اجلنة 

  .اإلسالم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-...              ...          )مل يقل ): يؤت
ومضاعفة الثواب  هبالقليل من عمل عباد الشكر من اهللا هو الرضا):وكان اهللا شاكراً عليما.(يؤتيهم ليعم احلكم 

الطاعة واخلضوع واالعتراف بنعمة اهللا وثناء اللسان واجلوارح وال يستعني :على هذا القليل والشكر من العباد 
  . هبالنعم على املعاصي فاهللا يشكر الشاكرين ويذكر من ذكر

                             )اجلهر ( تناسب:)مسيعاً عليما
 ٥٤ويف آية األحزاب ) إن تبدوا خرياً( وكذلك ) تعفوا عن سوء ( تناسب ) عفواً قديرا(  ١٤٩بينما آية ) بالسوء 

  ) .إن اهللا بكل شيء عليما( فيها عموم فناسب ختام اآلية بقوله ) أو ختفوه   إن تبدوا شيئاً( 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                    ....  )اهللا َ مجلة (منصوب على املدح   ):رسول
  ) . عيسى ( بدل أو عطف بيان أو صفة لِـ: أو ) اعتراضية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  -                ...  )الضمري يعود : موته .نافيه)ما(مبعىن):وإن من

  .إما على كل كتايب حيضره املوت أو عيسى 
               ..    )معرفة للتقليل نكرة غري) طيبات.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
....                  ....   )االختصاصمنصوبة على ) : املقيمني 
والقطع يف العطف أي بني املعطوفني لبيان أمهية الصالة ولفت ) وأعين املقيمني (أو املدح )اخص املقيمني ( أي 

 ٤املسد آية.أي أخص وأمدح الصابرين )والصابرين .... واملوفون ) ( ١٧٧( مثلها آية واالنتباه وقرئ بالرفع 
معطوف ) : واملؤتون.(على وزن فعالة  منصوبة على الذم مع املبالغة) أذم ( مفعول به لـ ) وامرأته محالة احلطب (

  .على الراسخون أو مبتدأ خربه أولئك 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                              ....  )يطلق على اإلشارة ) : أوحينا

 (: واإلمياء ومنه قوله تعاىل              (وهو  .وعلى اإلهلام الذي يقع يف النفس، مرمي

(أخفى من اإلمياء ومنه                 ..  (ومنه غريزي، القصص )         .. 

(وعلى اإلعالم يف اخلفاء، النحل..)                     ... 
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( يلقيه من العلم  ما ووحي اهللا إىل أنبيائه وهو،فيها من التخصيص  وأطلق على الكتابة والرسالة ملا،األنعام

(.. ويف اجلمادات،امللك أو بدونه  الضروري خيفيه عن غريهم بواسطة              (فصلت).زبورا : (
  .كتبته فعول مبعىن مفعول من زبرت الكتاب أي 

 وكلم (التكليم يقظة من وراء حجاب  -٣.م الرؤيا الصاحلة يف املنا - ٢.بواسطة جربيل  -١:  وحي اهللا إىل الرسل
  .التكليم ليلة اإلسراء واملعراج مباشرة بال واسطة ،) اهللا موسى تكليما

  كيفية نزول جربيل على النيب  :مثل صلصة اجلرس وهي أشدها على الرسول  -١  ألنه ينسلخ من البشرية
   .دوي النحل -٣.النفث يف الروع  -٤.يتمثل امللك صورة رجل  -٢.اجلسمانية وتتصل بامللكية الروحية 

 آثار الوحي على النيب :حيرك لسانه  -٤.يسمع عند وجهه دوي النحل  -٣.بروك ناقته -٢.ثقل جسمه - ١
  .أول الوحي 

لوط  –حممد  -شعيب –نوح  –صاحل ( إال ستة وهي ) للعلمية والعجمية  (مجيع أمساء األنبياء ممنوعة من الصرف– 
  :وتعرف عجمة االسم بوجوه ،العرب بأي لغة كانت  ثقل على لسان غري واملراد بالعجمى ما) هود 

 .نقل األئمة  -١
 ) .أوزان األمساء العربية كإبراهيم(، خروج االسم عن األوزان  -٢
 ) .فر من لب (الذالقة  وهي  الرباعي واخلماسي اخلايل من حروف -٣
ج ،ص) جقه ،جرموق(ق ،أن جيتمع فيه من احلروف ماال جيتمع يف كالم العرب بفاصل أو بغري فاصل مثل ج - ٤

  ) .مهنذر( ز،د) نرجس( ر،ن) صوجلان ( 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -                 ....  ....      

   ). وهو دليل ،املرسلني إىل أمم جمهول علمها عند أهل الكتاب وعند قومك ): ورسالً مل نقصصهم عليك
  . الغلبة وعزة االمتناع عزة القوة وعزة): عزيزاً حكيما(. دليل على أنه كالم مسموع ):تكليما.(كثرة الرسل
                    ....  ) مشتمالً على علمه أو صادراً عن علمه): بعلمه  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          ....  )أبدا ( يف القرآن ثالثة مواضع جلهنم  فيها ): خالدين فيها أبدا  (
  . وهنا ألم مجعوا بني الكفر والصد والظلم ،  ٦٤األحزاب، ٢٣اجلن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -...                                ....    

                          )أي من األرواح اليت خلقها ) : وروح منه
  . ميتنع رغبة عنها ) : يستنكف. (اهللا 
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                           )يا ( الغالب أن النداء :)يا أيها الناس
  .ولكن النداء هنا عام رغم أن السورة مدنية ، )أيها الذين آمنوا  ألهل املدينةيا ، أيها الناس ألهل مكة 

               .... بن عبداهللا ملا عاده النيب نزلت يف جابر يف مرضه فقال إين
مصدر مؤول يف حمل ) : أن تضلوا(. وقيل هي آخر آية نزلت يف الفرائض ، كاللة فكيف أصنع يف مايل ؟ فرتلت اآلية

  ) . كراهية أن تضلوا ( نصب مفعول ألجله 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .أوفوا بالعقود: هدف السورة

 إين ، يطيق هذا أحد أقدر وال واهللا ما:(قال الفيلسوف الكندي عندما طلب منه أصحابه أن يعمل هلم مثل القرآن
نطق بالوفاء وى عن النكث وحلل حتليالً عاماً مث استثىن فتحت املصحف فخرجت سورة املائده فنظرت فإذا هو 

  ).يقدر أحد أن يأيت ذا إال يف أجالد ال،استثناًء مث أخرب عن قدرته وحكمته يف سطرين 
 أيها الذين آمنوا يا( بِـ  فيها النداء تكرر).واتقوا اهللا( و) أيها الذين آمنوا يا(سورة املائدة أكثر سورة ذُكر فيها( 

  .مرات إال عشر) يا أيها الذين آمنوا( مرة مع أن البقرة أطول ولكن مل يذكر  فيها  ١٦
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                         

 ....   )عامة ): أوفوا بالعقود.(خيتص باإلبل ومجعها أنعام وجعلت ألنواع املواشي بشرط وجود أبل فيها): النعم
شاملة للعقد بني اهللا والعبد وبني العبد ونفسه وبني العبد وغريه من البشر ويدخل فيها العرف والتراضي يف األمور 

والبحر  يف صوته من اإلام وقيل كل ذوات األربع يف الرب انطق له مل ال ما): يمة.(والعقد أخص من العهد الدنيوية
كان ممتنعاً ومل يكن له مالك وكان حالالً أكله فإذا اجتمعت فيه هذه اخلصال  ما: )الصيد(.ماعدا السباع والطري

  .فهو صيد
  

                                          

                ....           ....  )العالمة مث ): الشعرية
أي ) :يبتغون فضالً(.أي قتال الطلب ال قتال الدفع:)احلرام الشهر وال(.جعلت عالمة للحج ومناسكه

الرب اسم جامع ): الرب والتقوى. (يهدى ليذبح تقرباً هللا يف الكعبة ما) : اهلدى.( أي حج وعمرة ) : ورضواناً.(جتارة
امع لترك كل اسم ج): التقوى(،حيبه اهللا ويرضاه من األعمال الظاهرة والباطنة من حقوق اهللا وحقوق الناس لكل ما

   .ومها كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا يكرهه اهللا ورسوله من األعمال الظاهرة والباطنة ما
  

                     ...                   

            ...                         

                                    {) أهل لغري
ويقال أهل فالن باحلج إذا رفع صوته بالتلبية ) باسم الالت والعزى(يقولاإلهالل رفع الصوت به لغري اهللا كأن ): اهللا

تسبح : ( مثل قوله تعاىل ) سبع( السباع تلتبس بـ):السبع .(إذا رفع صوته بالبكاء عند الوالدة) استهل الصيب(ومنه 
سريع  هم أن يكون فهماً تاماًأصل الذكاة يف اللغة متام الشئ ومنها الذكاء يف الف): ذكيتم).(له السموات السبع 

مائل أي اليأكل إال ): متجانف.(ذكيتم أي أدركتم ذحبه على التمام، القبول وذكيت النار إذا أمتمت إشعاهلا 
أضاف الدين هلم إذ هم القائمون به املقيمون له وأضاف النعمة ) : نعميت..و دينكم. (يزيد عن حاجته  مضطراً وال
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ألن الكمال إلزالة نقصان العوارض والصفات فكمل الدين ) أكملت(واختار للدين لفظ ،له إذ هو موليها ومسديها
): اليوم .(إلن التمام إلزالة نقصان األصل يناسب عدم احلصول على كل النعم): أمتمت(باإلسالم بينما يف النعمة 

ت الياء هو األصل لذلك ذكر يف اثبا): اخشون و.(للعهد الذهين ) ال(أي يوم عرفة يف حجة الوداع السنة التاسعة و
  .األقداح وعوضنا اهللا عنها باالستخارة ) :األزالم.(البقرة مث حذف يف املائدة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        ...  )وتطلق على سباع ، ٦٠األنعام )بالنهارجرحتم  ما(الكواسب ومنها ) :اجلوارح
  .اإلنسان) جوارح (البهائم والطري ومنها 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -              ..     ..     الباء مبعىن اإللصـاق وليسـت
   .فائدة من آية الوضوء ٥١ذكر الشيخ السعدي،للتبعيض 

             ....  )حمبتة  ذكر املنعم بالقلب واللسان فيه شكر اهللا و): واذكروا نعمة اهللا
  .للعبادةوزيادة الفضل وزوال العجب من النفس وداع ومنشط 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                           

                ... )السامل منصوب بالياء ملحق جبمع املذكر) :اثىن عشر. 
النقيب يف القوم من ينقب عن أحواهلم ويبحث عن شؤوم ومنها فنقبوا يف البالد أي فتشوا عن أحوال ): نقيباً(

عظمتموهم ) : عزرمتوهم.(وعريفاً حيثهم على القيام باألوامر واملعىن رئيساً القوم وقيل للمبالغة كعليم وخبري
  .وأطعتموهم 

 ...                                         
اإلحسان يف حق اهللا ) : احملسنني.(للمبالغة مثل رجل عالمة ونسابة أو مصدر مبعىن خيانةمبعىن خائن واهلاء ): خائنة( 

  .اهللا كأنك تراه فإمل تكن تراه فهو يراك ويف حق املخلوقني إيصال النفع الديين والدنيوي هلم  أن تعبد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-                             

             ...  )وعملياعلمياً )ً: حظا.(ألصقنا وألزمنا ومنه الغراء): فأغرينا.  

..                 ...  )هنا اليهود ):كنتم ختفون  يبني لكم كثرياً مما
) يبني لكم على فترة من الرسل ( ١٩آيةالثانية وآية الرجم والنصارى كتموا بشارة حممد  كتموا صفة الرسول

  ).تكتموه وتعلمون نسيتموه على فترة ليس ما أي يبني لكم ما
-...                     ..  )يتصرف فيهم ): وهللا ملك السموات
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شاء من أب بال أم كسائر بين آدم وإن إن شاء من أب وأم ) :يشاء خيلق ما(حبكمه الكوين والشرعي واجلزائي 
  .كحواء وإن شاء من أم بال أب كعيسى وإن شاء من غري أب وال أم كآدم

                 ... )االبن يف لغتهم هو احلبيب إال قول النصارى يف ): أبناء
  .عيسى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

           ...  )ملوكاً، أنبياء( ألن فيها تعداد للنعم والتمكني)ِ: قوم  يا ( نفَحس

    قومي واستعباده فلم يقل يايف سورة إبراهيم ذكر ذهلم  ٦االنتساب إليهم وآية  )        

        ...(  ٦٧وكذلك آية البقرة  ) يا قوم ( مل يقل ..)وإذ قال موسى لقومه إن اهللا يأمركم (
  .تناسب قتلهم النفس وتعنتهم فلم حيسن االنتساب إليهم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -             ...  )ال املتكرب املسلطاجلبار :)جبارينمن الطويل  واجلبار،القت
  .النخل

...             )حبسب إميان العبد يكون توكله على اهللا ): إن كنتم مؤمنني.  

...       )يف حمل نصب على الظرفية املكانية ةهنا اسم إشار): هاهنا.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...                 ) كالم جامع مانع ): إمنا يتقبل اهللا من املتقني.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                      ...   ) إمث قتلي وإمثك الذي من أجله ): وإمثكإمثي
  .مل يتقبل قربانك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     ...       )ويف قراءة.فأصبح من النادمني بعد معرفة عجزه) : يف حفص :
اختيار اللفظ ): غرابا.(أي أصبح من النادمني من أجل حسده للغراب فجمع بني قتل وحسدالوصل من أجل ذلك 

  .يوحي بغربة القاتل من الناس وعن نفسه وغربة فعله 
٣٢)  متشابه: (  
..نَاتيلُنَا بِالبسر ماءتْهج لَقَدو..  ٣٢/ المائدة    
..نَاتيم بِالْبلُهسر ماءتْه٨٣/غافر،٢٥/فاطر،٩/إبراهيم ،١٣/يونس،١٠١/األعراف [..ج[.  

  :قال السخاوي رمحه اهللا 
)ُمآَءا( قل ) جلُنسبالفائدة  ليس هلا ثـاين ففـز  يف املائدة )ر  
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..                                

    ..  )يف كل القرآن للتخيري إال هذه ) أو(قال الشافعي ، حسب اجلناية وليست للتخيري): التقسيم
ألنه مل يذكر عقوبة  ٤١آية  أخرها  يف ألن العقوبة ظاهرة دنيوية بينما خزيقدم ) : هلم خزي يف الدنيا.(اآلية

  ).هلم يف الدنيا خزي( دنيوية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                   ..  
فيقال له قد ، فيقول نعم ، يت لو كان مثل األرض ذهباً أكنت تفتدي به أيقال للكافر يوم القيامة أر): ليفتدوا به(

  :قال السخاوي.سألتك أيسر من ذلك
    ويف سواها الفتدوا قد يوجد  ليفتدوا قل يف العقود مفرد   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

..                   )مسع أعرايب األصمعي يتلو اآلية فقرأ يف ): حكيم عزيز
فقال ) عزيز حكيم(األصمعي إىل املصحف وجدها فأنكر أن يكون هذا قرءاناً فلما رجع ) واهللا غفور رحيم(آخرها 

  .األعرايب عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم ماقطع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ...             ... ) تقدمي العذاب يناسب السرقة ): يغفر –يعذب.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          ...  ) تسمع من فالن  ال(قائلون للكذب كما يقال ): مساعون
أي هم عيون ) مساعون لقوم آخرين(يسمعون منك ليكذبوا عليك تقبل قوله وجائز أن يكون مساعون أي  ال) قوله

بأي مطيعون ويقال يتجسسون هلم األخبار) ومنكم مساعون هلم(وقوله ، ألولئك الغي.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...                    )          (:  قيل األوىل يف حكام
ومن مل حيكم مع اعتقاد وحكم بضده فهو ، والثانية اليهود مث النصارى أو من مل حيكم إنكاراً فهو كافر ، املسلمني 

  .فعلهيف  فاسقأنزل اهللا فهو كافر بنعمته ظامل يف حكمه  أو من مل حيكم مبا، ومن مل حيكم جهالً فهو فاسق ، ظامل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   -                   ...                  

     )فهو ظلم أكرب عند ، قال ابن عباس كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق): الظاملون
  .عند فعله غري مستحل استحالله وعظيمة كبرية

...                                )ونور : (
  .حال  ) ومصدقاً( منصوبة ألا معطوفة على ) وموعظةً( بينما ) مؤخر  مبتدأ( مرفوعة معطوفه على هدى 
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-..             ..             )ٍتنوين عوض عن كلمة ):لكل
  ) .لكل فرقة( حمذوفة أي

...                ...  ) ممن أعظم العقوبات االبتالء ):أن يصيبهم ببعض ذنو
  .تباع الرسولإبترك 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                     

     ...  )ألنه ) الفتح(قدم ): أو أمر من عنده.(الدائرة يف املكروه والدولة يف احملبوب بالفتح ): دائرة
لتعم جنود اهللا ) أمر(ونكر، يتبادر إىل الذهن الرغبة يف كسر شوكة الكفار والفتح من اهللا على أيدي املؤمنني أول ما

  .دهاهللا وح وهو بيد...) األمراض،اخلسف، الزلزال، الطوفان،الريح(
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...                    ...  )الذلة املستعلية تدل على ) : أذلة على
  .تصري ذماً بالم اخلفض حىت ال) للمؤمنني(خفض اجلناح مع علو وارتفاع مكانتهم ومل يقل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                          

   ....  أشر من ذلك ( اسم تفضيل أي ) : بشر.(ستفهام للتقرير والتشويقا).(د الطاغوتبوع :(
) : الطاغوت).(عبده(، )عبد(، )عباد(، )عابِد(، عبد(قراءات كثرية منها) عبد (منصوبة مفعول به لعبد ويف لفظ 

أو مطاع كاألمراء فطاعتهم يف ) علماء الضالل ( أو متبوع ) كاألصنام ( معبود  جتاوز العبد به حده من أي ما
حرم اهللا واملراد من كان راضياً بعبادم إياه أو يقال هو طاغوت باعتبار عابديه فتكون  حترمي ما أحل اهللا وحتليل ما

  .عبادم هلذا املعبود طغياناً اوزم احلد بذلك 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...          )اسم موصول مبين على السكون يف ) ما( ،فعل ماضي جامد يفيد الذم ): بئس
): بئس مثالً القوم الذين كذبوا(، حمل هلا من اإلعراب  صلة املوصول ال) كانوا يصنعون(، )بئس(حمل رفع فاعل 

  .القوم مبتدأ مؤخر، متييز منصوب ) مثالً(والفاعل ضمري مستتر و. سبق إعراا : بئس
 ا (إعرابمبتدأ مؤخر  ) :هي ( .فاعل أو نكرة تامة متييز) :ما.( فعل ماضي جامد يفيداملدح ): نعم( ):نعم.  

                                  قال
  ).أخوفين من هذه اآلية  ما: ( قال الضحاك .ابن عباس هذه أشد آية يف القرآن على العلماء 

  ….                   ...  )احلذر من زيادة الفتحة ) : ليزيدنَّ و
  .وأغرينا ١٤وألقينا يف آية ) . وال يزيدن ( أثناء التالوة فتصبح 
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 -              ...  رتب يف البقرة على حسب الكتب  
راعى األزمنة والكتب فقدم الصابئني  ةويف املائد، ويف احلج حسب األزمنة ) كتاب هلم جنيل مث من الالتوراة مث اإل( 

  .لفظاً ورفعها حمالً على التأخري

...                           أسلوب التفات من املاضي إىل
  .املضارع الستحضار الصورة الشنيعة للقتل والتعجب منها واستخالص العربة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-...            )تناسب عموا وصموا): واهللا بصري.  

                  ...  فرقة اليعقوبية تقول أن اهللا حل يف عيسى ،
  .فرقة املالكية تقول بالتثليث واألقانيم الثالث

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        ..  )يصرفون ويقلبون ): يؤفكون.( االنتباه إلظهار ألف املثىن) : كانا.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...           ...  ولفظ اهلوى  للخري) واحلب(، توضع للشر ) شهوة النفس(اهلوى
   .لفظاً ومعىن ) هوان ( يوحي بالرتول واالحندار كما أنه ثالثة أرباع لفظ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...                 )ع العلم): قسيسنيمن قس األثر أي تتب.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                               

 ... )منصوب بالياء ألنه ملحق جبمع املذكر ) أهليكم .( تشديد القاف يدل على تأكيد العزم ) : عقدمت
امللحق باملؤنث  عزين ومثلها،عضني، أُولو، ) العاملني(أرضون، سنون، أهلون، بنون، عالَمون، السامل مثل عشرون 

تكفر  ما) : الكفارة. (كرتني،اللذان،هذان،كلتامها، عمران، قمران، أبوان،اثنان : وامللحق باملثىن)أوالت(السامل  
  ) .إميانكم( بِـ االنتباه اللتباسها):أميانكم.( اخلطيئة أي تسترها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                       ..  ) يف اليهود (الشيطان يوقع العداوة بينما ): للمسلمني
  ).حكم كوين(الضمري يعود على اهللا ) فأغرينا، وألقينا) ( والنصارى

...                            )علم اهللا أزيل ولكن ): ليعلم اهللا
يوجب الثواب والعقاب أي علم ظاهر للخلق كما امتحن بين إسرائيل بالسبت  امتحان اخللق ليظهر هلم من العلم ما

  .فظهر عظم إميام وخوفهم بالغيب فأفلحوافلم يفلحوا وامتحن املسلمني عام احلديبية 
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                       ...  )للسيارة.(تطلق على الوحشي املأكول) : صيد( :
  .الرفقة أو اجلماعة مؤنثة املقصود منها 

               ... )ممنوع من الصرف جمرور بالفتحة ) : عن أشياَء.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   -        ... ...       ..  )عليكم اسم ):عليكم أنفسكم
  .إضافة الشهادة هللا تعظيماً هلا) :شهادة اهللا.(إلزموا وأنفسكم تعرب مفعول به فعل أمر مبعىن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

....                     ...  )ألوىل أي األحق امثىن ) : األوليان
  .حرف جواب وجزاء مهمل  )إذاً( .)األولني(وهي من انفرادات حفص وغريه ،هما بالشهادة لقرابتهما ومعرفت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-...                  ...             

            ...                             

         )ختلُق : (ر وتصلح أما اخللق مبعىن اإلحداث فلله عز وجلتقد).الكاف مبعىن ): كهيئة
سنة واملعىن قيل عند نزوله  ٥٠ – ٣٠الكهل من ): وكهالً.(مضاف اليه: مثل يف حمل نصب مفعول به لتخلق وهيئه

ام مع ترقيق الراء وروم مع سكون وإمش: أوجه للوقف  ٣) :سحر.(آخر الزمان أو سيمتد بك العمر حىت تكلم الناس 
  .تفخيم الراء

  وهي كثيرة ال تحصى  قَاَل الَّذين كَفَرواْ : ..وفي غيرها ١١٠/المائدة..     فَقَاَل الَّذين كَفَرواْ منْهم ) :متشابه(
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...            )مجعوا بني أعمال الباطن والظاهر ) : آمنا واشهد بأننا مسلمون.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                     

.. )عيسى ابن مرمي:(إمالئياً حتذف مهزه الوصل : قواعد يف مهزة الوصل) وكذلك حتذف بعد )عيسى بن مرمي
وقعت أول السطر فتكتب ألا إال إذا )أبن اخلطاب؟(وحتذف بعد االستفهام )يا بن اخلطاب( النداء مثل قولك 

 .خوانإذا كان فيها طعام وإال هي : )مائدة..(مشتق من العود ألنه يعود كل سنة): عيداً.(انفصلت عن االسم األول 
فائدة:   
قلم ، جراب مدبوغ وإال فهو إهاب، ذنوب وسجل فيه ماء وإال فهو دلو، يقال كأس إال وفيها مخرو إال فهي قدح ال
، رمح عليه سنان وإال فهو قناة، فرو عليه صوف وإال فهو جلد، له عروه وإال فهو كوب كوز، أنبوب  ربي وإال فهوم

خدر فيه جارية إال فهو ، عهن مصبوغ وإال فهو صوف ، نفق له منفذ وإال فهو سرب ، خامت فيه فص وإال فهو فتخه
ثرى ندى وإال ، يه رفع الصوت وإال فهو بكاء عويل ف، وقود فيه نار وإال حطب، ركية فيها ماء وإال فهو بئر ، ستر 
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، ماء الفم رضاب فإذا خرج فهو بزاق ، آبق إذا هرب العبد من غري خوف وال كد عمل وإال فهو هارب، فهو تراب
  .واملرأه الظغينة ما دامت راكبة اهلودج 

                           )تناسب استحقاقهم ) : العزيز احلكيم
  .مل يقل فإم عصوك لالستعطاف) : فإم عبادك. (للعذاب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
              ... ) وما تكون ): ما.(تغليباً لغري العاقل ألنه أدلّ على العظمة):فيهن

  .١٧,١٨,٤٠,١٢٠آية ) ملك( تتميز السورة بكلمة ).من(وصفات العاقل لذلك فهي أعم من ، لذوات غري العاقل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مبشـتقاته  ) الربوبية (وتتميزبلفظ.اشتملت على كل دليل عقلي ونقلي،توحيد اهللا يف االعتقاد والتطبيق : هدف السورة
  . مرة  ١٢) احلق(لفظ  وتردد فيها،
 لـيس عنـدي مـا    ( –) كتب على نفسه الرمحة(سورة األنعام مبنية على تأخري العقوبات خبالف سورة الشعراء

أبعد يف ) سوف) (٥(ويف اآلية ) ١٦٥(أكد املغفرة والرمحة يف آخر السورة ومل يؤكد العذاب  –) ٥٧) (تستعجلون به
  .صلى اهللا عليه وسلم فناسب تعجيل التهديد والوعيد فيها تسلية للرسول ) فسيأتيهم(االستقبال بينما سورة الشعراء 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

               ...         )بيان ) ال: ( )احلمد
  يسوون غريه به ): يعدلون ( .االستغراق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

                             .. ) ١٠٠اسم مجع ): قرن 
  .على الناس سنة ويطلق 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -         ..           ...   )حرف حتضيض مبعىن ): لوال
  .مشكالً عليه وأصله الستر بالثوب لبس أي شبه عليه وجعله ): للبسنا).(هالّ(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

               ...  )للتراخي وذكـر قبلـها   ): مث(.واألبدانالقلوب  سري): سريوا
   .القرون

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-             ... ..          ... ) خص السكون ): وله ما سكن
  .مبدع ): فاطر.(السكون بالذكر ألنه األصل واحلركة طارئة ، فكل متحرك يصري إىل 

  ما عرفت : يروى عن ابن عباس أنه قال)         ( حىت أتاين أعرابيان خيتصمان يف بئر فقال
  .]...أنا فطرا أي ابتدعتها [ :أحدمها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-           ...          ..  )تؤدى أداء املفصول:)يومئذ. 
)إلظهار الراء املشددة ( االنتباه للنرب): بضر. (  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                      ) م حني يفتنون ): مث مل تكن فتنتهمأي جوا
  .ذا السؤال 
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 -                            ...        

   .. )ألن احلديث هنا عن نفر قليل من قـريش  ) يستمعون(ويف سورة يونس ) : ومنهم من يستمع
) : أكنـة ( ).مفعول ألجله ( أي كراهية أن يفقهوه ): أن يفقهوه .(كانوا يستمعون للنيب ويكذبونه أما يف يونس عامة

ينهون .(والكانون الثقيل ،ألا تسترها) كنانة(السهام ومنها مسيت جعبة. أضمرته ) أكننته يف نفسي(والستر ومنه  الوقاء
  .بني الكلمتني جناس بإبدال حرف مكان حرف ) : ينئون –

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - ...                  .. ..                   ) يا
 أو جواب التمين والـواو للمعيـة أو  ، منصوبة على احلال): نكذب . (يا للنداء واملنادى حمذوف أو يا للتنبيه ) : ليتنا

حـذف  ). وحنن ال نكذب(معطوفة على نرد أو خرب مبتدأ حمذوف : واو املعية وبقراءة الرفع مضمرة بعد منصوب بأن
  .لرأيت عجباً) : لو( أبلغ حىت تذهب فيه النفس كل مذهب ويكون جواب ) لو(جواب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -         ...                            

   ..  ) م) .(منوت وحنيا ( الوحيدة اليت ليس فيها ): حياتنا الدنيام ) : وقفوا على رأي على جزاء ر
الوقف : قالوا بلى وربنا.استفهام توبيخي إنكاري ...): أليس) .( لرأيت شيئاً عظيماً( حمذوف تقديره ) لو( وجواب ،

  .قبيح ألنه مقول القول ) بلى( على 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-...                      ...             

   )الوزر احلمل الثقيل ومنه وزير امللك ألنه حيمل أعباء ما قلده من أمور الرعية ، وأوزار ) : أوزارهم
الالم تسمى الم ) :  وللدار . ( أثقاهلا كناية عن توقفها : ووضعت احلرب أوزارها ،احلرب أي سالحها وعتادها

فلم  ١٦٩أما يف األعراف آية ) ولدار (  ٣٠ل آية مؤكدة بالالم وكذلك يف سورة النح) : وللدار اآلخرة. (االبتداء 
ألن السياق يف األنعام والنحل عن العقاب يف الدار اآلخرة أما يف األعراف فعن العقوبات الدنيوية لبين ) والدار( تؤكد

  . اسرائيل 
 هو الشباب و قدم ألن اللعب للصبا والل) ٢٠(واحلديد ) ٣٦(ويف سورة حممد ) ٧٠(قدم اللعب واللهو يف هذه اآلية

  . ألن يف القيامة يبدأ اإلنسان من حيث  ينتهي ) ٦٤(العنكبوت ) ٥١(اللهو على اللعب يف األعراف 
  :قال السخاوي 

  اللهو قبل اللعب يف األعراف والعنكبوت  يا أهــل الذكـــر والقنــوت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -                         ..        
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   ...  )(التفات للمتكلم لإلشعار بالعظمة ) : نصرنا .مقارنة مع آية .زيادة ياء يف الرسم العثماين ): نبإى
تؤدى بدون فصل حىت ال ) : سلّما.(الدرج وهو مشتق من السالمة ألنه الصاعد به يسلم ): السلم ).(نبأ ) ( ٦٧(

  ).سلّ ما (تصبح
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  ..  )الذين يسمعون    :( وقف بيان تام) مساع : واملعىن ) الزم
  .القلب واالستجابة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            ..  )للمبالغة يف ) التاء والكاف ( مجعت بني عالميت اخلطاب ): أرأيتكم
  .مبالغة لالستئصال بالعذاب  ٤٧ومثلها آية ،التنبيه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-...                 ..                   

   ...   )كسبتم بيدكم وقيل لكواسب الطري : )جرحتم.(على األرض  مشلت كل ما):يابس رطب وال وال
  .جوارح ألا تكسب بيدها  :والسباع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        ..    ...  ) م ):شيعا. (خيلطكم يف القتال ): يلبسكم مجع شيعة من يتقوى
  .اإلنسان 

         ...           ...           )وإذا رأيت : (
  .معصوم للشك ألن النيب ) إن ) (وإما ينسينك ( إذا للتحقيق ألن هناك الكثري ممن خيوض بينما بعدها 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  …         ..   ) بسلللهالك وحتبس والباسل الشجاع المتناعه تسلم ): ت
. البسل املنع  و،يوطن نفسه على املوت والقتال ) : واملتبسل. (ألن فريسته ال متنع منه ) : أسد باسل(عن أقرانه و

  .فعل أمر أمات العرب ماضيه ) : ذر(و) .بتقدمي الالم ( السكت عن يأس ) : يبلس(و
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-                   ..             

   ..  ) جربوت(يعين ملكه وزيدت تاء كما يف ) : ملكوت.(ممنوع من الصرف علم أعجمي ): آزر (
  .ة فللمبالغة يف الصي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...                     ) سياق التشريع واجلزاء يقدم احلكمة ): حكيم عليم
 - ٩٧-٦٠- ٢٨-١٥التوبة  - ٧١األنفال )عليم حكيم (أما سياق العلم و...) ٨٤الزخرف ) ١٢٨-١٣٩) (األنعام(
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  . وهكذا  ٦يوسف ،١١٠-١٠٦
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -            ...   مهزة وصل ال التعريف التنفك ) : اليسع ( مهزة قطع بينما : إلياس
  .عن الكلمة مظهرة قمرياً 

..            )   ًومـن كـلٍ   (ومثلـها  )  كل واحد(التنوين عوض عن كلمة أي ): وكال
  ...).جعلنا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

             ...   )هاء سكت ثابتة وصالً ووقفاً عند حفص يدل على ) : أقتده
  .أن هذا األمر جيب أن يقف عند هداهم وال يتعداه إىل هدى غريهم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                         ...             .. 

  )  ممنوعة من الصرف صيغة منتهى اجلموع ): قراطيس.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-....              ..  )ا مكان أول بيت وضع للناس ) : أم القرىا أل مسيت مكة
  . حمجهم وألا أعظم القرى شأناً وألا قبلة أهل القرى و

   …                   ...   )دليـل علـى   ) : اليوم جتزون
  .بفتح اهلاء الرفق ) اهلَون ( الذلة ) : اهلُون.(عذاب القرب ألن القيامة مل تقم بعد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-...                                

      )زيـادة يف الرسـم   ): شركاؤا.(وصلكم والبني من األضداد يكون الوصال ويكون الفراق ) : بينكم
  .العثماين 

                                      ..   )على وزن فاعل ) : فالق
  فتبع ذلك يف اآلية. لداللة قدم الوصف والقدرة املطلقة ، وال يظهر فلق النوى إال بإخراج النبات إىل ظاهر األرض 

صـيغة  ): خمرج امليت. (تصرفون عن اإلميان :تؤفكون.مث فالق اإلصباح مناسبة لفالق النوى)  خيرج احلي من امليت ( 
  بينما يف آل عمران بالفعل)فالق (واالستقرار ألن السياق عن صفات اهللا وقدرته وتفضله ومثلهااالسم تدل على الثبوت 

  ..) .يرتع -يذل -يعز(تدل على التجدد واحلدوث تناسب ) خترج( 
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                       ..    )ًدقيقة التعبري ومعجزة  ) سكنا
  .لالستشعار بالراحة  دون باقي الكلمات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -                           ..   )ا دليل على ): لتهتدوا
حمرم وهو زعم أن النجوم تؤثر على األحوال ) علم التأثري( بينما ) علم التسيري( الكواكب  مشروعية تعلم علم سري

  .   األرضية واملخلوقات واملواليد 

                         ) أنشأكم :(
أدىن من ): يفقهون ).(خلقكم(بعكس غريها ) ١٤١- ١٣٣-٩٨-٦(يف السورة ) أنشأ(تناسب لفظي لتكرار الفعل 

العلم وهو أول الفهم لذلك نفى عنهم أهلية الفهم والعلم ألم جهلوا أنفسهم وأحواهلم وتطورام وهي قريبة منهم 
يف الرحم ويف الصلب أو من خلق ومن مل خيلق أو على ) : مستقر ومستودع.(بالك بالبعيد كالنجوم واألفالك فما 

   .املراحل قبلها : اآلخرة واملستودع: ظهر األرض وباطنها أو املستقر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-          ..                           ... 

) دائماً ونون اجلمعنون املثىن مكسورة  -١: ويلتبس شكله باملثىن والفرق بينهما ) قنو(مجع تكسري لـ ):قنوان 
يف اإلضافة  -٣) . قنواين(ويبقى اجلمع ) قنوى(يف النسب يرد املثىن إىل مفرده  - ٢. تقبل احلركات حسب اإلعراب 

ومجع ) ذلكم(بعد ظهور اآليات عم اخلطاب ) : ذلكم. (أينعت  مصدر) : وينعه. (تسقط نون املثىن وتبقى يف اجلمع 
بزيادة املبىن لتناسب التمهل ) متشاا(  ١٤١بينما آية  لنظربدون تاء خمففة لتناسب سرعة ا): مشتبها) .(اآليات(

  .٩٩ومع األكل لن حيدث اشتباه كما يف النظر يف اآلية ) كلوا( واألكل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          ....   )مفعول ثاين وقدم الستعظام ):شركاء (مفعول أول و) : اجلن
  .الشرك 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-         ...    ١١٧مكررة مرتني فقط يف القرآن معها البقرة.  

                      ...   قدم لفظ التوحيد وآخر اخللق ليناسب
  .فالسورة تتكلم عن التوحيد بشكل عام ) نفي الصاحبة والولد(السياق 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

..            أسلوب الّلف والنشر من فنون البالغة تعليل للحكمني السابقني أي ال تدركه
  .األبصار ألنه اللطيف وهو يدرك األبصار ألنه خبري 
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           ... ) أمرهم يصري إىل هذا الم العاقبة أي  ) : وليقولوا .
  . بالفتح أي امنحت هذه األخبار وذهبت وقد كان يحدث ا ) درست ( ويف قراءة أخرى ،أي من املدارسة :)درست(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-                  ...)قاعـدة فقهيـة   ): وال تسبوا
  .الوسائل تعترب باألمور اليت توصل إليها فوسائل احملرم حمرمة ولو كانت جائزة يف األصل

                   ...    ) لئن ..وأقسموا..تكرار التأكيدات ):لَيؤمنن
  .ألم كاذبون يف زعمهم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

           ...              )متيل وتنخدع ) : ولتصغى
التحرمي ] فقد صغت قلوبكما ):[ هم مقترفون  ولريضوه وليقترفوا ما.( بالزخرف والباطل مث ترضى به مث تعمل به 

  ). تعليل(الم عاقبة الالم قسم أو ،أي مالت إىل جانب املعصية ) ٤(
 كأنه عدة قلوب متغرية إشارة إىل أحوال القلوب يف الرتول يف املعصية واختالفه )قلوب (ومجع.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -         ...                       

    ...   )كَماومتت كلمت.()حاكم ( لعدل لذلك أبلغ من كلمة هو احلاكم الذي ال حيكم إال با): ح : (
  .صدقاً يف األخبار وعدالً يف األمر والنهي ): صدقاً وعدالً.( حتتمل اجلمع واإلفراد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-..                           ..    

     )  أعلم من .(حيدسون يريد التخمني وهو الظن من غري حتقيق ورمبا أصاب ورمبا أخطأ ):  خيرصون
أفضل [ إىل املستقبل وكان حقها املاضي مثل )يضل(وعدل لفظ ) رسالته جيعلاهللا أعلم حيث (موافقتها ملا قبلها ) : يضل

 سوء أدب مع اهللا  وهو) م الضالنيأعل(أي ) أعلم من ضل(حىت ال يصبح معناها ] أحسن من قام  –من حج.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                       ... 

اإلباحة ألن احلرام فصله اهللا  ةتدل على أن األصل يف األشياء واألطعم.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  ...   ) ًتابالسكون هو ما ال روح فيه فيكون ):مي
أي اليت ] حرمت عليكم امليتة [ أي ستموتون ، ] إنك ميت وإم ميتون.[الكافر ميت القلب ال حييا إال باإلميان 

  : قال الناظم .يأكل حلم أخيه ميتاً واألرض امليتة أحييناها ،خرجت روحها 
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  وتسألين تفسري ميت وميـت
  وح فذلك ميتفمن كان ذا ر

  فدونك ذا التفسري إن كنت تعقل  
  من إىل  القرب  يحـمل  وما امليت إال

  
  

): امليت . (من خرجت روحه فياؤه ساكنة إشارة إىل سكون اإلنسان بعد خروج روحه وتوقفه عن احلركة ) :امليت( 
  .قوة وشدة كه فيها بكل ل اإلنسان احلي على حياته واماياء مشددة إشارة إىل إقبا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -                                  ...    

         ...   )صغار :( همتناسب تكرب. )رسل اهللا    تكرار لفظ اجلاللة هنا ليس للتأكيد ): اهللا
( ١٠٨لذلك ومثلها التوبة             (  تكرر لفظ ) هيهات هيهات ( ذلك التكرار للتأكيد مثل  ويف غري) فيه

   ) .صفا صفاً -دكا دكاً –

...                                  ..   )دعالتشديد يناسب ): يص
فيها إعجاز علمي أن الصعود ألعلى يقلل نسبة األكسجني يف اهلواء فيحـدث ضـيق يف   ، املعىن يف شدة ضيق النفس 

  .التنفس 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-           ...                         ...  

       ) أي من ): استكثرمت من األنس .(ساملة من كل عيب وهم وكدر وكاملة النعيم ): السالم
عليم حكـيم  ) يوسف(ألن السورة تتميز بتشريع األحكام بينما يف ) حكيم(يف األنعام قدم ) : حكيم عليم.(ضالهلم 

  ..) . من تأويلوعلمتين ..) (ويعلمك من تأويل(دائماً يقدم عليم ألن السياق يناسب العلم 

                       إذا أفسد العباد وىل اهللا عليهم ظلمة يأخـذون
  .منعوا من حق اهللا وعباده  بالظلم ما

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         ..         )بلفظ االسم الدال على الثبوت ): مهلك
السياق عن احلياة الدنيا وسنة اهللا )ليهلك (واالستقرار ألن السياق عن يوم القيامة أمر ثابت مستقر بينما يف سورة هود 

( تناسب األنعام بينما يف هود) : نغافلو.(يف األمم فهي حتدث وتتجدد فأيت بالفعل الدال على احلدوث والتجدد 
  . تناسب ظلم فرعون) ظاملون( القصص ،تناسب سورة النيب صاحل ) نمصلحو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-             ) مفصولة تؤدى أداء املفصول ): إن ما.  

..                       )زيادة الفاء ): فسوف تعلمون
ليس فيها شدة )سوف تعلمون...ياقوم  و.(٩٣بينما يف هود ..) قل ( قيب وشدة التهديد ألا تبليغ من اهللا علسرعة الت
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عذاب خيزيه وحيل عليه ...قوم  قل يا) : ( ٣٩الزمر( ويف ،) شعيب(وسرعة العاقبة ألن احلديث من الرسول 
  ..) .قل ( شدد أيضاً يف العذاب ألا تبليغ من اهللا ) عذاب مقيم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

               ...   )ر  –الفرس األنثى  –حجر الكعبة : على ستة أوجه ) : حجرجوح
  ) حرث حجر( حرام  –٥سورة الفجر آية ) هل يف ذلك قسم لذي حجر ( العقل:حجر  –القميص وحجره 

أي البحرية ) : هذه األنعام) .(أصحاب احلجر ( احلجر ديار مثود  –أي حرام عليكم اجلنة ) ويقولون حجراً حمجورا( 
  .السائبة  و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-..                                 

...   ) ًاالزكاة املفروضة فيكون ) : ءاتوا حقه و. ( مع األكل لن حيدث اشتباه ) كلوا(زيادة املبين تناسب  ):متشا
  .يوم حصاده وال يزكى بعد ذلك ولو لبث أعواماً إال ما كان للتجارة : أي)حوله (

                ...  )ما حيمل عليه والفرش صغارها أو ما ) : احلمولة
احدا شاة فهي اسم جنس ال واحد له من لفظه والضأن  ذوات الشعر من الغنم و) املعز .(ينسج من الصوف والوبر 

  .)الغنم(ذو الصوف 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     ..             ..   ) معطوفة على جنات أي وأنشأ مثانية أزواج ): مثانية
  .حركات  ٦فرق  مد) : ءالذكرين) .(محولة وفرشاً(أو بدل من ) كلوا مثانية(أو مفعول به 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-..           ...  ..                    

            ...  )ًإثبات حترمي هؤالء وليس حتليل ما سواهم ، ويدخل ) : ميتة أو دماً مسفوحا
  .ما حتوي البطن أي ما استدار ) : احلوايا.(فيها احملرمات غري املذكورة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ...          ..                  ) ما
ولقد بعثنا يف كل أمة (ألنه شرك التوحيد ) ما عبدنا(ألن السياق يف شرك التحليل والتحرمي بينما يف النحل ) أشركنا
  .مكررة يف النحل  )فعل(األنعام بينما كلمةمكررة يف )ذب ك(وكذلك كلمة ) (..أن اعبدوا اهللا  رسوال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                ...   ) اسم فعل أمر مبعىن الدعاء إىل الشيء ): هلم
/ أي أحضروهم ويستوي فيها الواحد واجلمع والتذكري والتأنيث ) هلم شهداءكم( مثلفصارت الزمة وقد تتعدى 

  ) .هيت لك(مثل ) هلم لك(وقد توصل بالالم ) هلمي هلموا –هلما . (ويصرف فتكون فعل ويلحق ا الضمائر 
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               ...                      

    ...                              ) تعال :(
. أصله أن يقوله من كان يف مكان عالِ ملن هو أسفل منه مث كثر استعماله حىت عم وهو فعل أمر مفتوح دائماً آخره 

هلا ألن امليتة تعافها النفس وال متيل هلا بعكس اخلمر متيل )حرمت عليكم امليتة :(أبلغ يف النهي من قوله ): وال تقربوا (
ووسائلها  وكذلك السياق للفقر وهو مدعاة الرتكاب الفواحش من السرقة والكذب  النفس فكان النهي عن مقدماا

اآلية ختتص ): لعلكم تعقلون. (الزاين احملصن والنفس بالنفس والتارك لدينه املفارق للجماعة): باحلق . (ليسد حاجته
  . وحبسب عقل العبد  يكون قيامه مبا أمر اهللا به  حبفظ الكليات يف اإلنسان وأشرف شيء فيه العقل

-                 ...           ...          

    ..         ) أب له ومن احليوان من ال من اإلنسان من ال ) : اليتيم
أي )تذكرون (اجر فناسبها  زو نواهي و) : تذكرون.(التكليف يف األوامر يف وسع العباد ): نكلف (.أم له 
  .مناسبة للصراط املستقيم : )تتقون.(تتعظون

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                   ...   )ًمفعول ألجله أي ألجل متام النعمة أو ) : متاما
  ).إيتاء تاماً(متممني أو مفعول مطلق : حال 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -                    ...      ) قطعاً حلجتكم وخشية أن ): تقولوا
  .هي إال حياتنا  أي ما) حياتنا  إالهي إن : (مثل) ما( الالم الفارقة بني إن املخففة وإن النافية مبعىن ):لغافلني .(تقولوا 

...                   ..  ) اسم جنس يدخل فيه كل ما يبني احلق ): بينة.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

              ...                    ... 

)اميان الغريق إذا رأى املوت مثالًال ينفع إال اإلميان بالغيب اختيارياً من العبد فال ينفع إ) :ال ينفع نفساً إميا.  
 عالمات االستفهام إعراب:  
اسم استفهام مبين على ) ما.(مقدم حرف استفهام مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب يف حمل رفع خرب): هل (

هذا . اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع خرب مقدم ): مىت(،) مالك ال تأمنا( السكون يف حمل رفع مبتدأ مثال 
  )  . مىت هذا الوعد: ( مثال  مبتدأ مؤخر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -                 ...    )استفهام استنكاري) :أغري اهللا.  

             ...   )أمشل وأوسع ألنه خياطب ) من(بدون ) : خالئف األرض
 .ظرفية حمددة ألن السياق عن الكافرين املهلكني ) خالئف يف األرض( ١٤يونس  –بينما فاطر  .املؤمنني
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  .احسم موقفك من الصراع بني احلق والباطل : هدف السورة
}   { : ا ألفاظ تنبيه غري معهودة مثلألن القرآن كالم ال يشبه الكالم ) أما –أال (من قول السيوطي أ

فناسب أن يؤتى فيه بألفاظ تنبيه مل تعهد لتكون أقرع لألمساع ، وأيضاً أن العرب إذا مسعوا القرآن لغوا فيه فأنزل 
اهللا هذا النظم البديع ليعجبوا منه فيكون سبباً الستمالتهم واستماع ما بعده فترق قلوم ألن النفس إىل املُعجِب 

وإىل املفاجئ وغري املألوف املعتاد أشوق  وبعض املفسرين جيعلها أمساء للسور أو أقساماً  أقسم ا لفضلها  أهش
): كهيعص(وألا حروف مباين أمسائه احلسىن وصفاته العلى ومبادئ كتبه املرتلة أوحروفاً مأخوذة من صفات اهللا 

ولكن األصل أن هذه احلروف اهللا أعلم ،) ا اهللا أعلم أن( فتكون امل ) ع من عليم ، هـ من هاد ،ك من الكايف 
مبراده منها وفيها إشارة إىل إعجاز القرآن فقد وقع به حتدي املشركني فعجزوا عن معارضتة وهو مركب من هذه 

  .احلروف اليت تتكون منها لغة العرب فدلّ ذلك على أن القرآن من عند اهللا 
}           ...  { )بدأت السورة بإنزال الكتاب وختمت بالدعوة إىل ): كتاب أنزل

  .االنصات إليه عند قراءته 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}..                  {)مز ألن الياء من الفعل ،  ) :معايش من العيش لذلك ال
  .وإمنا يهمز ما كانت الياء فيه زائدة مثل مدينة ـ مدائن ، قبيلة ـ قبائل 

}                    ... { ) إكراماً واحتراماً وإظهاراً ): اسجدوا
  . لفضله 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - }              ..  { )لتأكيد معىن النفي أي  ) ال: ( أن ال تسجد ): أال تسجد

  .مامنعك أن تسجد أو  من قال لك ال تسجد أو صيرك ممتنعاً 
}                  ...  { )لفظ االستكبار متكرر يف السورة على ) : أن تتكرب

لعلهم ..وال جتد أكثرهم شاكرين .. قليالً ماتشكرون ( وكذلك يقابله لفظ الشكر ..) ال يستكربون ...إن الذين ( ختامهما
   ...) .يشكرون 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}          {  )البتالء العباد ) : إنك من املنظرين.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - }                      ...  { ) عن.. بني أيديهممن 
، والغالب فيمن ) من ( الغالب فيمن يأيت من قدام وخلف أن يتوجه بكليته فناسب التعدية حبرف االبتداء ) : أميام

وترك ،أي متجافياً غري مالصق )عن ( يأيت من جهة اليمني والشمال أن يكون منحرفاً فناسب التعدية حبرف ااوزة 
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استكباراً وألنه موضع السجود ) حتتهم ( اء ونزول الرمحة كماترك ألا طريق املؤمن بالدع) فوقهم ( إبليس ذكر 
  .هللا فلم يغلق عليهم هذين الطريقني 

}            ...  {) ًمدحوراً . (الذأم أشد من الذم وليس يف القرآن غريها ): مذءوما :(
  .مبعداً عن رمحة اهللا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-}                      ... { )تكرار احلروف يف الكلمة ليدل على ) : فوسوس

  .بعد الواو املضمومة  األوىل إلا غري مرسومة  االنتباه للواو املدية): (تكرار الفعل أي وسوس مرة بعد مرة
مجع إلبليس ثالثة أفعال : املقام يف سورة البقرة لتكرمي آدم لذلك :  مقارنة بني قصة آدم وإبليس يف سورة البقرة واألعراف

  أسند الفعل إىل اهللا بينما يف األعراف ) قلنا ياآدم (  –ألنه أخلّ مبقام التكرمي ) أىب واستكرب وكان من الكافرين ( 
. زيادة تكرمي)منهارغداً) .( فكال( يف البقرة أوسع من الفاء ) وكال.( يف البقرة ) رغداً ( زيادة كلمة ) . وياآدم ( 
  األعراف وذكرها يف ،مل يذكر يف البقرة معاتبة آدم . اليت حتمل معىن األسفل ) دالمها( أخف من )فأزهلما (
استخالف آدم يف . وعد يف البقرة بالعودة إىل اجلنة ملن تبع اهلدى . مل يصرح مبعصية آدم إكراماً له ..) . أمل أكما ( 

  ..) جاعل يف األرض خليفة ..خلق لكم مايف األرض مجيعا( البقرة 

}                { )للمبالغة يف القسم ) : وقامسهما.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-}                             ..  { )   : ( أصلها
الرجل يتدىل يف البئر ليشرب فما جيد ماء فوضعت التدلية موضع الطمع فيما ال مطمع فيه وال فائدة واملعىن فأنزهلما 

وهو يتهافت .. بعضه على بعض ) ورق التني(أي يلصقان ):خيصفان ( .من رتبتهما العالية إىل التلوث باملعصية 
ملا تعرى الباطن من التقوى ظهر على  وأطبقت طاقاً على طاق  عنهما  ومنه خصفت نعلي  إذا طبقت عليها رقعة

  .الظاهر من اللباس 
}    ...            { ) نون التوكيد الثقيلة يوقف عليها بغنة حركتني ): لنكونن .

  .يف يوسف يوقف مبد عوض)  ليكوناً (قارن بـ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-}..                   { ) ونخرجون..حتيون ) : تاالنتباه لفتح الياء يف حتي
 ) .٢٥الروم : التباس بكلمة خترجون ( وضم التاء يف ترخصون

} ...            ..            {)ًالظاهروالباطن): أنزلنا عليكم لباسا .
  .تشديد الذال ليناسب املعىن ألن فتنة العري عظيمة ) : يذّكّرون(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

} ...                { ) دعاء املسألة ودعاء العبادة ): وادعوه خملصني.  
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- }               ...  { )أي لباسكم ألن أهل اجلاهلية ) : خذوا زينتكم
ومسوا ) قريش وكنانة ومن تابعهم يف اجلاهلية) لقب(كانوا يطوفون عراة إال احلُمس وهم قريش ومن دان بدينهم 

يقال :احلمس لتحمسهم لدينهم أو اللتجائهم باحلَمساء وهي الكعبة ألن حجرها أبيض إىل السواد وقال أبو عمر 
  .ليه السالم طاف عرياناً ألنه تشبه بيوم القيامة فجاء حممد صلى اهللا عليه وسلم فنسخ ذلك أن آدم ع

}...                                      { 
مفهومها أن من مل يؤمن واستعان ا على معاصيه فإا غري خالصة له وال مباحة بل ويعاقب ويسأل عن ) : خالصة(

  .النعيم يوم القيامة 
}..                             ..  {)الذنوب يف حق اهللا ) : االمث.  

  .حجة ): سلطاناً.(يف حق العباد ) والبغي ( 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-} ...                ...  {):ر): يناهلم نصيبهم من الكتابهلم يف اللوح  ماقد
أو ماوعدوا به من خري ،.وعملهم ورزقهم وعمرهم ، ٦٠سورة الزمر ..)وجوههم مسودة ( أو ماتوعدوا به ،احملفوظ 
  .أو شر 

}          ...                    ...      

          { )اركوا.(أي يف مجلة أمم ): ادخلوا يف أممت ( أصلها تداركوا مث ادغمت  ) :اد
وثواب أئمة ،عذاب أئمة الكفر أعظم ) : موعظة. (فأصبحت دال مشددة أوهلا ساكن فلزم هلا مهزة وصل ) د× 

  . م أوالهم لكفرهم وتضليلهم وأخراهم لكفرهم وتقليده) : لكل ضعف. (اهلدى أعظم من ثواب األتباع 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                   ...               ...  { ) سم
وقالوا للدليل املاهر  خريت لالهتداء به ) أضيق من خرت اإلبرة(ثقب اإلبرة مثَل يف ضيق املسالك يقال ) : اخلياط

  .يف املضايق املشبهة بأخرات اإلبر واجلمل مثَل يف عظم اجلرم 
  : قال حسان بن ثابت  

  جسم البغال وأحالم العصافري   ال بأس يف القوم من طول ومن عظم     
  

  .وهذا املثال من باب تعليق الشيء باحملال  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- }                  ...  { )النكلف نفساً إال وسعها :(
  .الواجب مع العجز والحمرم مع الضرورة

}...              ... { ) ماكُنا( الم اجلحود بعد كون منفي ): لنهتدي.(  
نكرة لتعم كل مايغلّ ): من غلٍ.(الباء سببية وليس باء العوض ألن اجلنة أغلى من أن تكون عوضاًعن أعماهلم ): مباكنتم تعملون (

  . القلب
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 }          ...             { )باملاضي لتحقق الوقوع ) :ونادى .
وأهل اجلنة جنوا من النار بعفو اهللا ، وأدخلوا اجلنة برمحة اهللا ، واقتسموا املنازل وورثوها :  قال بعض السلف

أن مفسرة ملاحيمل معىن القول فكان ) : أن لعنة اهللا.(باألعمال الصاحلة ، وهي من رمحته بل من أعلى أنواع رمحته 
  .ولعنة مبتدأ ..) ال مؤذن لعنة اهللا ق: ( املعىن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                    ...  { )من تلقاء (،) تلقاء مدين(جتاه ومنها ) : تلقاء
مها تبيان ، تلقاء ، أما ) أي كلمتان(، وليس يف الكالم مصدر على وزن تفْعال مكسورة التاء إال حرفان ) نفسي

أي بغري ): صرفت . (٨٩النحل ) تبياناً لكل شيء. (فهي مكسورة التاء ) ترباك(األمساء اليت هي ليست مصدر مثل 
هيأ اهللا ألصحاب األعراف أسباب دخول اجلنة بأن جعل الطمع والرجاء يف قلوم والدعاء ): قالوا ربنا.(يارهم اخت

  .مع الرجاء ال يرد 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-}         ...  { )أي وقوع ما أخرببه ) : إال تأويله.  

} ..                        .. { ) اخللق يتضمن ): أال له اخللق واألمر
منصوبة معطوفة على ): والشمس.(أحكامه الكونية القدرية ، واألمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية وأحكام اجلزاء 

  ..) .خلق الشمس( السماوات أو مفعول به لفعل حمذوف 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-}..              { )بالتأنيث  فيه ) قريبة ( مل يقل ) :إن رمحت اهللا قريب
صفة  -٢تأنيث الرمحة غري حقيقي ،  -١:توسع يف املعىن أن اهللا ورمحته قريباً وليس الرمحة وحدها وفيه أقوال

الرمحة قريب واهللا قريب مثل  -٥رمحة مبعىن املطر ،  -٤قريب مبعىن املسافة ،  -٣قريب ، ) شيء(حملذوف أي 
  ). ل الساعة قريب لع(

    }                          ..  { )باملضارع ) : يرسل
. مشددة ) ملاخلقت بيدي( االنتباه ألدائها خمففة مقارنة بسورة ص):يدى .(اليت للمستقبل) خوفاً وطمعاً ( يناسب 

  .محلت ورفعت مشتقة من القلة ألن الرافع املطيق يرى الذي يرفعه قليالً ) : أقلت(
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }          ... { ) بدون واو ألنه مل يسبق رسول يف السورة ..): لقدأرسلنا .  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- }          ..  { )مفردة لنفي أدىن ضالل ) : ضاللة.  

}          ...  { )ار ) : أنصح صيغة املضارع تدل على التجدد واالستمرارودعوته ليل
  ).ناصح(عكس قصة هود 
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}         ...  { ) مل يذكر ذلك يف قصة نوح ألن من : )الذين كفرواقال املأل
  ) .ما آمن معه إال قليل ( بينما يف نوح ،قوم هود من آمن به فخص الذين كفروا بالقول 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...            {) ل(مفردها إِلْى ): ءاآلءمإِلَى ) كقُفْل(أُلْي  –) كقَفَا(أو أَلَى ) كح
  ) .كعنب( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}...                    { )قطع الدابر يعين قطع ماقبله ): وقطعنا دابر

  .فهو أبلغ يف االستئصال 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...            { )يناسب حتديهم واستكبارهم بينما يف هود ) : عذاب أليم
شرب ( يناسب قبلها ) عظيم يوم عذاب (  ١٥٦ويف الشعراء ) ثالثة أيام ( يناسب ماقبلها ) عذاب قريب (  ٦٤
  ) .معلوم  يوم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-}...                   { )الصادقني(الوحيدة وغريها ) : املرسلني. (  

}                 { )ا من السماء فبلوغها أكثرمن الزلزلة) : الرجفةأل .
ألن الصيحة عامة من السماء فبلوغها أكثر من ) باجلمع(ديارهم :مع الرجفة دارهم ومع الصيحة ) : دارهم(

  . الزلزلة
}                     ...  { )وغريها ) ناقة ( الوحيدة مفردة تناسب ) : رسالة

  ) .رساالت ( 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-}      ...  { )ًاذكر( منصوبة مفعول به لفعل مقدر ) : ولوطا. (  

} ...          {)٥٥بينما يف النمل )الناصحني  –مرسلني ( اسم فاعل تناسب ) :مسرفون   
  ) .تعلمون  –يتقون  –ينصرون ( بالفعل تناسب قبلها ) جتهلون ( 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}             ...  { )بالواو اليت ال توحي بالسرعة يف ) : وماكان
اإلجابة ألن لوطا وصفهم باإلسراف فقط بينما يف سورة النمل وصفهم باجلهل وزيادة تقريعهم تقريعهم والتشنيع 

 ..)آل لوط أخرجوا ( الفاء للتعقيب السريع وكذلك نصوا عليهم ) فما كان ( عليهم فبادروا بالرد عليه بسرعة  
  .فقط) أخرجوهم (  بينما هنا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- }..                  {)الباقني واملاضني أيضاً وهو من األضداد ) : الغابرين.  
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}        ...  { ) بغري ألف(مطرت : وللرمحة) باأللف(يقال لكل شيء من العذاب ): أمطرنا. (  

  }           ..   ) ًليس من أنبياء بين إسرائيل ): شعيبا.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-}           ...                     { )عاد(لِـ) : لتعودن (
مبعىن صار وحينئذ ترفع االسم وتنصب اخلرب وهي  -٢. مبعىن الرجوع للحال األول  - ١يف لغة العرب استعماالن 

فحذفت النون لتوايل األمثال وحذفت ) نّ+تعودون(هنا معربة ألا مل تتصل مباشرة بنون التوكيد الثقيلة فأصلها 
  .الواو اللتقاء الساكنني 

}...                                    ...  { )تكرار ) : ربنا
  .قدم املشيئة ألن اهلداية بيد اهللا )إال أن يشاء اهللا (، لفظ الربوبيةواإللوهية حلاجتهم إىل تثبيت اهللا هلم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- }               ..  { ) ْفَوامن أمساء وألفاظ األضداد فتكون مبعىن كثر ): ع

  .أو درس 
}                  ..  { )السماء منها مادة الرزق واألرض ) : لفتحنا عليهم

  .حملها وموضعها 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...           { )وإن وجدنا أكثرهم لفاسقني: (إذا خففت : الالم الفارقة:  فائدة
ومىت خففت ، اسم فالغالب إمهاهلا أيضاً ويقل إِعماهلا  فعل وإن وليها املكسورة أمهلت وجوباً إن وليها) إن (

) إن ( املخففة من الثقيلة وبني ) إن ( تفرقة بني ) الالم الفارقة ( وأمهلت لزمتها الالم املفتوحة وجوباً وتسمى 
  . ولتخليص املضارع للحال والتوكيد) ما( النافية اليت مبعىن 

 إن كل نفس  –خاطئني لـإن كنا  -)كبرية لـإن كانت : ( الم الفارقة أمثلة على إن املخففة اليت لزمتها ال
  ..) ـن الكاذبني مإن نظنك لـ –فلني غالإن كنا عن عبادتكم –ـا عليها حافظ ملـ

 إن هذا إال ملك كرمي –إن يتبعون إال الظن  –إن الكافرون إال يف غرور ( اليت ليس فيها الم فارقة ) ما( النافية مبعىن ) إن ( أمثلة على
  ..).إن هي إالحياتنا الدنيا -إن هو إالقول البشر–

  }                           ..  { )ا ظلموا أنفسهم / ١) :فظلموا
  .ظلموا ا أي كفروا ا /٣: وظلموا الناس بصدهم عن اآليات / ٢.بالكفر ورد اآليات 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}    ..           { )لتأكدهم من النصر ) حنن( أكدوابِـ ) : حنن امللقني.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}          { )هول أي أن احلق اضطرهم إىل السجود حبيث مل يبق هلم ) : ألقىبصيغة ا

متالك ، أو أن اهللا أهلمهم ذلك ومحلهم عليه حىت ينكسر فرعون بالذين أراد م كسر موسى وينقلب األمر عليه 
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قدموا ) ما أن تلقىإ. (أومبالغة يف سرعة خرورهم وشدته كأمنا ألقاهم ملق فكانوا أول النهار كفرة وآخره شهداء 
  .موسى ومل يكن عندهم استكبار لذلك كانوا أهالً للهداية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 }                        ...  {) ف احلسنة لكثرة ) :احلسنة–سيئةعر

  .وقوعها وإرادا ، ونكر السيئة لندرا وعدم القصد إليها إال بالتبع 
 }                          { ) أصلها ماماوأبدلت ): مهما

  . األلف األوىل هاء لعدم تكرار اللفظ الواحد 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...               { )مؤكد بنون التوكيد الثقيلة واإلميان الصادق ال ) : لنؤمنن
حيتاج لتوكيد ألنه التصديق واليقني واملؤمن الصادق ال حيتاج لتأكيد لفظه ألن عمله وسلوكه  توكيد إلميانه وال 

لئن (ومثلها  –حيتاج لدعاية إعالمية إلميانه أما من يزعم ويؤكد فإننا نشك يف صدقه ألن ذا النقص حيتاج للدعاية 
أي يؤمن النصاري عند قبض روحه )وإن من أهل الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته (األنعام ) جاءم آية ليؤمنن ا

  .ألن األنبياء ماتوا قبل البعثة فلم يتحقق اإلميان املؤكد يف الواقع  ٨١آل عمران  ) لتؤمنن به ولتنصرنه ( ،والينفعه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }                    { )أي ) : مترب ر وهذا اسم مفعول من تربمكس
  .ومسي كذلك  لتهالك الناس عليها :دمر وأهلك واملصدر التتبري ، ومنه الترب وهو كسارة الذهب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}  ...                             

 { )م يدميون ) : يسومونكمتستخدم اللفظة لألنعام مما يدل على هوان بين إسرائيل على آل فرعون كأ
  .العذاب صبح مساء كما ترعى املاشية وكأم يطعموم العذاب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}...                                

             { )بأحسن األخذ وأشده ) : يأخذوا بأحسنها .  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                   ...  {)جسداً ): اجلسم -الفرق بني اجلسد
  األنبياء..) ما جعلناهم جسداً ال يأكلون (و)وألقينا على كرسيه جسداً ( البدن بال روح : 

  ] .تعجبك أجسامهم ) (وزاده بسطة يف العلم واجلسم[ البدن فيه حياة ): اجلسم ( 
 }                                 

     {  )قط يف أيديهمكناية عن الندم كأنه عندما يعض يده  –مل تستعملها العرب قبل القرآن ) : س
مقارنة مع قول آدم وإن مل تغفر لنا ) : لئن مل يرمحنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من اخلاسرين(ندماً أسقطها يف فمه  
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عظيم بالكفر ) عبادة العجل(ألنه فعل  – ٤٧هود ...) وإن مل تغفر يل وترمحين (وترمحنا وقول نوح يف سورة هود 
وقدم الرمحة قبل املغفرة ليكونوا يف عموم اخللق ) لتكونن) ( ولئن( هللا فأكد بالالم ونون التوكيد الثقيلةوعبادة غري ا
ويف قصة نوح مل يظن أا ، )ولئن (بدل ،)وإن ( بدون مبالغة ) لنكونن(أما يف قصة آدم معصية فأكدها، املرحومني 

  ..).أكن ( وإمنا قال  معصية وفهم أن ابنه من أهله فلم يؤكد بالنون الثقيلة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -} ..                         ...  { )يف ) : أهلكتهم
) : ألكنا(أكد اهلداية بالالم ألنه أصعب وهنا مل يؤكد اإلهالك ألنه ممكن يف حلظة واحدة ) لو شاء هلداكم(النحل 

  .استفهام استعطاف ونفي 
}                               ...  { )أي تبنا ورجعنا عن ) : هدنا

املعصية  من هاد يهود إذا رجع وبه مسيت اليهود وكان اسم مدح قبل نسخ شريعتهم وبعده صار اسم ذم الزماً هلم 
  .إىل األبد  واليهود مجع هائد وهو التائب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  }            . ..   { ) نسبة إىل األم كأنه باقي على حالته اليت ولد ): األمي

عليها واملراد الذي ال يقرأ وال يكتب وجتوز أن يكون نسبة إىل األمة أي أمة العرب أو من أم يؤم إذا قصد على أن 
   .مقصود لكل أحد النيب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}                ...                       

                                    

        { )عشرة : ( كَّنها أهل احلجازسي)ويكسرها بنو متيم ) الشني .  
استسقى موسى . قلنا ( املقام يف البقرة للتكرمي واألعراف للذم لذلك ناسب التكرمي ألفاظ : الفرق بني البقرة واألعراف

الواو ) وسرتيد(جلمع الكثرة ) خطاياكم –حطة (قدم السجود قبل قول ) فكلوا رغداً. كلوا واشربوا . فانفجرت . 
أخف من يظلمون ):  يفسقون) .(بابيلفأرسلنا عليهم طرياً أ(أخف من أرسلنا اليت للعذاب ) فأنزلنا.( للتنويع 

متييز ) : أسباطاً.(مل يقل عينهم ألنه أهم فوائد املاء الشرب وعمم بلفظ أناس فلم يقل سبط لزيادة املنة ) : مشرم.(
  .بدل من البدل ): أمماً.(على قول الفراء وابن مالك أو بدل من اثين عشرة ألن التمييز ال يكون إال مفرداً 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}         ...   { )كونالتشديد لشدة التمسك ) : ميس.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}                  ..  { )ة من الذر أو من ذرأ اهللا اخللق ) : ذريةفُعلي

  .وأبدلت اهلمزة ياء كما أبدلت يف نيب وأهل مكة خيالفون غريهم من العرب فيهمزون  النيبء والربيئة والذريئة 
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}        ..  { )القوم(مفسر لـ: مثالً  –ساء مبعىن بئس وفاعله مضمر أي ساء املثل ) : ساء. (  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                             ...   {)حييدون عن احلق ) : يلحدون
  . ألنه من ناحية القرب ) اللحد(مثل اشتقاقهم الالت من اهللا والعزى من العزيز وقرئت يلحدون أي مييلون ومنه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}             ..  { )االستدراج النقل درجة بعد درجة من علو ) : سنستدرجهم

  .إىل أسفل أي اهلالك أي كلما جددوا ذنباً جددنا هلم نعمة وأنسيناهم االستغفار 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-}           ...                        

            { )اسم استفهام أو شرط مبعىن مىت ، وقيل مشتق من أي أو أي آن ) : أيان .
مبعىن الشرط  آن مبعىن حني  مث صارتا امساً واحداً للشرط يف الزمان املستقبل مبين على الفتح يف حمل الظرفية ): أي(

. للمكان) أين(للزمان و)  أيان  (ألن ) أين(الزائدة التوكيدية ، وليس مشتقاً من ) ما(الزمانية وكثرياً ما تلحقها 
  .مبالغ يف السؤال عنها أي كأنك عامل ا ): حفي (
-  }                   ...  { هو األصل : تقدمي الضر على النفع
 – ٥٥الفرقان – ١٦الرعد – ١٨٨األعراف. مواضع تقدم النفع على الضر  ٨ماعدا ) يدعون رم خوفاً وطمعاً(

 – ٣الفرقان – ٨٩طه – ٤٣يونس – ٧٦املائدة – ١١مواضع الفتح ٧وقدم الضر على النفع يف  ٧٣الشعراء
 –طه  –يونس  –املائدة (مجعت يف هذا القول ) ما يطفف] (١٨٨قدم النفع يناسب اخلري [ ١٢احلج – ٢١اجلن

  .غريها تقدم النفع على الضر ) الفتح –الفرقان 
} ...                   ...  { )ًمحال : (ملالفرق بني  احلَمل واحل: )ـَمل إذا ): احل

  .على العنق ) : احلمل( كان يف البطن و
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}           ..   { ) استفهام إنكاري للنفي ): ألَهم.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                  ..   { )اخترعتها من عندك  –مجعتها –أحدثتها) : اجتبيتها.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 }      ..           {) مجعه : مابعد العصر إىل الليل):األصيل
  .مجع مجع اجلمع) : أصائل( مث ) آصال( مث) أَُصل(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .قوانني النصر مادية وربانية :  هدف السورة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         ... )مجع نفل وهي الغنائم ) : األنفال .  
  أوجفتم عليه من   فما( أن الفيء ما أخذ من أموال الكفار بغري إجياف خيل والركاب :الفرق بني الغنيمة والفيء

). كلمـة وأطيعـوا   تتميز األنفال بعدم تكرار(، ما أخذ منهم على سبيل القهر والغلبة ) : الغنيمة).(خيل وال ركاب
  ) . وأطيعوا اهللا ورسوله(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

           ....)أي احلـرب مـع الكفـار   : الطمأنينة مع وجود سبب اخلوف ): األمنة .
) أولئـك هلـم األمـن   ) (١١(األنعام ) ٥٥(النور )من بعد خوفهم أمنا( اخلوف  الطمأنينة مع زوال سبب) : األمن(

  .نعس الصحابة حىت يزيل اهللا عنهم مشاعر اخلوف والغم ) أحد –بدر (واخلائف واملغموم ال ينام 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

....                   )القاف هنا مفككة ألن : ١١٥انظر النساء ) : يشاقق
  .باإلدغام ألا يف اليهود وعداوم ماكرة مستورة ) يشاق(العداوة هنا من العرب وعداوم ظاهرة بينما يف احلشر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ....                       )أي ميلك ) : حيول بني املرء وقلبه
وقال ابن قتيبـة بـني املـؤمن    ، الكافر وقلبه حىت يتركه ال يعقل عليه قلبه فيصرفه كيف يشاء وقال جماهد حيول بني 

  .وبني الرجل وهواه  –واملعصية وبني الكافر والطاعة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ...                       )ــيئاتكم ــغائر ) : س ــر(ص ) ويغف
  .أو حمو اهللا الذنوب وغفرها أي سترها عن الناس،تكفري الصغائر ومغفرة الكبائر،الكبائر

  ...                  )مشاكلة جيازيهم على مكـرهم  ) : وميكرون وميكر اهللا
  .جبنسه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  .... )الوحيدة بدون بينات مع عليهم): ءايتنا.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          ..                )مالم اجلحـود تـأيت   ) : ليعذ
 والفعل منصوب بأن مضمرة واستخدام لفـظ الفعـل املـتغري ألن وجـود الرسـول     ) مل يكن (و) وماكان(بعد

االسم فيه ثبات ودميومة ناسب دوام االستغفار وجعله مانعاً ثابتاً من العذاب حـىت لـو مل يكـن    ) : معذم.(مؤقت
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كنـا   ومـا ) (٥٩(وهذا رمحة من اهللا مقارنة مع القصص ) ألنه ذكر بلفظ الفعل يستغفرون(االستغفار صفة ثابتة هلم 
  ) . بلفظ االسم(هلم  أي الظلم صفة ثابتة)مهلكي القرى إال وأهلها ظاملون 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                ..)تصدده من الصد أو تصديه من الصدى) : تصديه. 
ألن يف اآلخرة العذاب ) ٣٩(متشابه مع األعراف مبا كنتم تكسبون  ) .ميكو –مكا (اهلمزة منقلبة عن واو ) : مكاء(

وهنا العذاب الدنيوي بأعماهلم الكفرية من صد عن املسجد وصالم املنكرة فيه وإنفاقهم األموال . مبا كسب الناس 
  ).كنتم تكفرون مبا( ملنع الناس من اإلميان فقال 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                      ... )يف اللغة حافة الوادي عدت باملاء أي منعته ) :العدوة
  .أن يتجاوزها 

              ... )أو عينك ألن العني موضع النوم  –نومك ) : منامك.  
ـــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ...                   ..    )ًـأ  ): ليقضي اهللا أمراإذا أراد اهللا أمراً هي
  .أسبابه 

ـــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -                    ...   ) وقعـت يف  (الفاء سببه ): فتفشلوا
  .معطوفة ) وتذهب(والفعل منصوب بأن مضمرة ) جواب النهي

                      .. )حال أو مفعول ألجله) : بطراً ورئاء .  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ...                                            

      بينمـا يف  )  واهللا شديد العقاب(وقال بعدها ) ترون ال إين أرى ما( رأى عقاب املالئكة  ألنه
  ) .إين أخاف اهللا رب العاملني ( مل يذكر ذلك وقال بعدها ) ١٦(احلشر 

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ..          )على ) ليس بذي ظلم(أو املعىن ) العبيد(تناسب اجلمع يف ) : بظالم للعبيد
  ) .عطّار –نجار (وزن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                        ...  )يكـون (جيوز حذف النـون يف  ) : يك (
  .ختفيفاً وصالً ال وقفاً بشرط أن تكون جمزومة بالسكون غري متصلة بضمري نصب وال ساكن 
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...  ..                      
  ..مجعوا تكذيب وكفر فيها تفصيل وتأكيد ): وكلٌ كانوا ظاملني ..وأغرقنا..فأهلكناهم..كذبوا(

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
               ..               ...    ) من قـوة :(
  .نقف بسكون ألا جواب الشرط): يوف .(نكرة للعموم

ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       ...   )املؤلفـة   –إيالف  –يؤلف  –ألف (التأليف يف القرآن بعده اشتقاقات ) : ألف
مسند إىل اهللا والثاين ) ألف بني قلوم(يف الفعل األول ) ألوف –مخسة آالف  –ثالثة آالف  –ألفان  –ألف  –قلوم 

ألن التأليف يكون بـني األشـياء    نفى أي أن اهللا وحده قادر على التأليف بني القلوب املتجانسة املتشاة) ما ألفت(
ونتيجة للتأليف أصبحت القلوب قلباً واحداً هلذا . املتجانسة وال يكون إال لآلخرة يف اهللا وليست ملصاحل دنيوية زائلة 

  .يف املرة الثالثة ) قلوم(حذفت كلمة 
           ...  )أي يكفيك ويكفي املؤمنني ) : حسبك.  

ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          .. )وهو إباحة الغنائم هلذه األمة يف اللوح احملفوظ ) : سبق.  
ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                      ....         

               .. )تريـدون عـرض   (قدم األموال ملناسبة ما سبق ) : بأمواهلم وأنفسهم
  .اإلمارة  بالكسر) وِاليتهم ( النصرة بينما): واليتهم.(فقدم التضحية به) فكلوا مما غنمتم –الدنيا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  . الوصل باإلقالب  –السكت  -الوقف: أوجه االنتقال من األنفال إىل التوبة بدون بسملة
–املثرية  –املخزية  –البحوث  –) اًحىت كادت ال تترك أحد(الفاضحة  –) مع املؤمنني(التوبة  –براءة :  أمساء السورة

املقشقشـة   –)املبعثرة(تبحث أسرار املنافقني : البحوث –املشردة  –املنقرة  –العذاب –املدمدمة –املُنكّلة  –احلافرة 
  .روى البخاري أا آخر سورة نزلت .) فتح القدير للشوكاين] (تقشقش من النفاق أي تربئ منه:

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       ...  )ٌهذه أو هي ( خرب ملبتدأ حمذوف : )براءة. (  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        ...                      ..    )ٌاإلعالم وأصله من : )وأذان
  .ليس بتكرار ألن األول للمكان والثاين للزمان  )نكم غري معجزي اهللا أ(.األذن أي أوقعت األمر يف أذنك 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        ...   )كيـف  (لالستفهام عن األحوال وقد تقع مبعىن التعجب :  )كيف
  .أي ال عهد هلم عنده ) كيف يكون للمشركني عهد(وتقع مبعىن النفي ) تكفرون باهللا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                    ...   )قرابة  –عهد : أوجه  ٥إل على : ) إال– 
  .اهللا  –حلف  –جوار 
...            )م  حل) هم ( تقدمي الضمري: )هم املعتدونصر االعتداء فيهم بسبب عـداو
  .هو مؤمن  منلكل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                        ...   ) ليس بتكـرار  ) إخوانكم
  .ويف الثانية سبب التخلية )ختلية السبيل(ألن األول جزاء الشرط 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...                     )أئمة لنقض العهود والدعوة لدين الكفر والطعـن  :  )أئمة
  .يف اإلسالم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          ...   )تقاتلون  أال(:أال  –هـال   –لوما  –لوال :  حروف التحضيض :
ضيضاً وإذا وليهن املاضـي  إذا وليهن املستقبل كن حت ،ومعناه احلث على الشيء) لو ما تأتينا باملالئكة –أخرتين لوال (

كن لوماً وتوبيخاً فيما تركه املخاطب وجرت جمرى حروف الشرط يف اقتضائها األفعال فال يقع بعدها اسم وال مبتدأ 
  .فإذا وقع كان مؤخراً لفعل حمذوف 
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        ...   )من مضمرة أجيزم الفعل املضارع إذا وقع جواباً ألمر وذلك ب: )يعذ
أو   )أين بيتـك أزرك  -أالتأتيين أحدثك ( أو استفهام )ال تفعل يكن خرياً لك(أو ي   )أكرمين أكرمك(حنو قولك 

  .لذلك أجنزم اجلواب ) إن(،قال اخلليل هذه األوائل كلها فيها معىن   )أشربهأال ماء (أو حض  )ليته عندنا حيدثنا(عرض
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ...       )غفور رحيم  ألن هنا يف الكفـار وهنـاك يف   ) ٢٦(يف التوبة :  )عليم حكيم
  .املؤمنني 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                ....                      ... 

   )واملعىن بطانة ودخالء مـن   –كل ما أدخلته يف شيء ليس منه كالرجل يكون يف القوم وليس منهم :  )وليجة
متصلة وتسمى معادلة إن كان ما قبلها ال يستثىن عما  -١:وجوه  ٤تقع على : )أم  ( .املشركني يوادوم وخيالطوم 

ترتيل . (حمض منقطعة مسبوقة خبرب -٢.  ...)أم ملهلم سواء عليهم استغفرت : بعدها وتعادل اهلمزة يف إفادا التسوية 
زائدة  -٣. أي ال يفارقها اإلضراب فهي كالنفي ومعىن منقطعة....) أم هلم أيد....أهلم أرجل ) (قولون افتراهيأم ....

ملّـا  : )يعلـم  وملّا() . أل(بدل  طيء و للتعريف يف لغة محري. أي أفال تبصرون أنا خري ) أم أنا خري... أفال تبصرون (
  .حرف جازم يفيد التوقع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        ...   الظاملني ( والوقف على) الذين آمنوا (ابتداء متعني.(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

             ...   )ذو جنس بالشرك وعدم االغتسال وبالغ يف :  )جنس
  .وصفهم كأم النجاسة بعينها 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -      ...                    ) كناية : )عن يد
مبسوطة أي قدرتك وسلطانك ) يدك على(من قوهلم  :عن قهر وذل أو عن مقدرة منكم عليهم وسلطان ،عن االنقياد

:  )اجلزيـة (. وقيل عن إنعام عليهم بذلك ألن أخذ اجلزية منهم وترك أنفسهم عليهم نعمة ويد من املعروف جزيلة . 
ال جتزى نفس عن نفس : (اخلراج اعول على رأس الذمي ، ومسيت جزية ألا قضاء منهم ملا عليهم ومنه قوله تعاىل 

  .مأخوذة من جزأت الشيء قسمته فكأا مأخوذة من ذلك ألا تقسم  –أي ال تقضي وال تغين ) شيئاً
            ..            )عزير ابن اهللا.(للعهد ال لالستغراق أل:)اليهود( : 

اسم استفهام مبعىن كيف : )أنى (.بليغة كأن قوهلم ألفاظ مفرغة ال معىن هلا : )بأفواههم(.بداية قبيحة  نبدأ ا ألا ال
  .يف حمل نصب حال مقدم 

                                       ...  
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  )أحبارهم(  : م كانوا ذو كتبأو من احلبور أي السرور  –احلرب الذي يكتب به أل)وحتبري ) يف روضة حيربون
رئيس الكهنة عند اليهود واجلمع أحبـار  وخلف السيد املسيح على األرض عند النصارى اخلط حتسينه واحلرب األعظم 

  .وحبور واملفرد بالفتح أو الكسر
. املسـتثىن منـه    ومنفـي ومل يـذكر  ) أسـلوب اسـتفهام مفـرغ   (حصـر   الم التعليـل وإال أداه :  )ليعبدوا(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...           ...           )كـل مـال   : )يكرتون
يكوى به صـاحبه يـوم   ،وكل مال مل تؤد زكاته فهو كرت وإن كان ظاهراً  ن كان مدفوناًإأديت زكاته فليس بكرت و

  .باجلمع:)اقتتلوا... وإن طائفتان (: املؤنث تعود إىل ما كرتوا من دنانري مثل  هاء:)وال ينفقوا (.القيامة 
  عقيان  –عسجد  –زخرف  –زبرج  –نضار  -نضري  –نضر : من أمساء الذهب.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...            ...        ) مألن :  )جباههم وجنـو
  . )نليأكلو(مناسب : )فذوقوا (.اكتناز املال للدنيا لرفع اجلبهة وصيانة ماء الوجه ووضع الثياب على الظهور 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                          ... 

                   ...   ) يف القرآن باجلمع  أبداً الدين واحد مل يرد: )الدين
) فيهن..منها.(حال ويف األصل مصدر معناه مجيعاً ال يثىن وال جيمع وال يعرف بأل :  )كافّة(.مثالً) أديان أو ديانات ( 
الوصف باملفرد يدل على الكثرة والوصف باجلمع يدل على القلة لذلك استعملت العرب اجلمع لتمييز األعداد مـن  :

 –حمـرم   –ذو احلجة  –ذو القعدة ) أربعة حرم(للقلة ) فيهن( –) اثنا عشر(للكثرة ) منها(ثالثة إىل عشرة وهنا لفظ 
  ) .رجب ربيعة هو رمضان(رجب مضر ورجب أي معظم ومضر قبيلة أكثر تعظيماً لرجب ال تقاتل فيه أبداً

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                 ...         ...   ) فعيل مبعـىن مفعـول أي   : )النسيء
وأحفاده إىل  ؤهوخلفه أبنا) القلمس(منسوء مثل مقتول وقتيل وأول من نسأ الشهور حذيفة بن عدي بن عامر يقال له 

مبين للمجهول ومل ينسب إىل اهللا ألنه يف الشر ولكن ينسب إليه :  )زين(. أن كان آخرهم أبو مثامة جنادة بن عوف 
ويف ) زينا هلم أعمـاهلم ) (الدنيا بزينة الكواكب إنا زينا السماء) (ولكن اهللا حبب إليكم اإلميان وزينه يف قلوبكم(اخلري 

زين للكافرين ما كانوا  كذلك) (زين لفرعون سوء عمله) (زين للناس حب الشهوات) (زين هلم سوء أعماهلم(املقابل 
  ) .يعملون

                                   ...   )ــا ــتم اث :  )قل
  .معىن التثاقل وااللتصاق باألرض والتشديد يبني ) كوااردا(ث مث جيء مزة وصل مثلها × تثاقلتم مث أدغمت ت 

-                                       
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                      ...   :هذه اآلية تبني فضل أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه.  

        ...   ) ًركباناً ورجاالً  –شباناً وشيوخاً  –أغنياء فقراء : )خفافاً وثقاال.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         ...   ) من لطف اهللا بدئه بالعفو قبل العتب : )عفااهللا.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   -       ...           )مع ) يف(تستعمل : )ريبهم  يف
يف ) (ويذرهم يف طغيام يعمهون) (وإم لفي شك منه(الضالل والريب والشك لتناسب انغماس صاحبها فيه ومنها 

إنك على احلق (مع اهلداية لتناسب االستعالء باحلق والثبات واالستقامة عليه ومنها ) على(بينما  –) ظلمات ال يبصرون
  ) .ضالل مبني يفهدى أو لعلى وإنا أو إياكم (وقد اجتمع احلرفان يف قوله  –) من رم أولئك على هدى) (املبني

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -            ...            )  أمر توبيخ مثـل  : )اقعدوا
  . بعضٍلبعضهم  وأالشيطان  من أو ألمر) اعملوا ما شئتم(قوله 
                 ..  )أمـرهم   .أسرعوا بإفساد بينكم والنميمة: )وضعوا  أل و

  .باخلروج إللزامهم احلجة وإظهار نفاقهم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

             ...  )ال تؤمثين: )تفتين ال.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ...                                       ) مالم التعليل : )ليعذ .  
 م( –) ال(اآلية يف سياق إنفاق األموال عصب احلياة فأكد ذلك بـيف سياق اجلهاد واملـوت  ) ٨٥(بينما يف آية) احلياة(وذكر) ليعذ

  ) .احلياة(يذكر فلم يؤكد ومل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-           ..   ) م ملنكمللتوكيد ) إنّ( بعد الالم املزحلقة : )إ.  

               ...   من أي نوع كان مث ) امللجأ(الدقة يف التعبري من األعم
  ) .خلباملد(الغريان اليت خيتفى فيها أعلى اجلبال كالكهف مث األسفل وعرب عنها 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       ...                   )للمفاجأة وهي ظرف مكان جعل :  )إذا

  .يف جواب الشرط كالفاء ملا فيها من املفاجأة وبعدها مجلة ابتداء وخرب 
-          ...                ...   )للتعليل  )ما+ إن (:  )إمنا
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) حديث ابن مسـعود (االستدالل على وجوب التجويد هي آية هذه  .يوجب إثبات احلكم للمذكور ونفيه عما عداه 
  ) .الفقراء(مد كلمة 

ميلكون ما يصرف يف األربعة أصناف األخرية ألن األربعة األوائل )يف (إىل )الالم (عدل عن :  بالغة خمالفة احلروف
والغارمني يأخـذ   –يف الرقاب يتناول املال السادة واملكاتبون . حنوهم أما األواخر فال ميلكون بل يصرف إىل غريهم 

أي أم أرسـخ يف  ) . للوعاء) (يف(املال أرباب الديون ويف سبيل اهللا وابن السبيل مندرج يف سبيل اهللا وكذلك جعل 
  .يف كل مرة لتأكيد استحقاق النفقة ) يف( لتخليص واإلنقاذ وكرر ذكراستحقاق الصدقة ملا فيها من ا

       ...                       ... 

  ) انقياد : )للمؤمنني(تصديق  )باهللا:( )للمؤمننييؤمن باهللا ويؤمن.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...                     )ضمري املفـرد ألن رضـا اهللا   :  )أن يرضوه
  ) .من أطاع الرسول فقد أطاع اهللا(ورسوله واحد مثل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                ....                   
) من بعض(خاص باملنافقني ألم ليسوا على دين واحد بل بعضهم يهود وبعضهم مشركني فقال :  )بعضهم من بعض(

) ٧٣(األنفال ) أولياء بعض(بالنصر على اإلسالم وذكريف الكفار ) أولياء بعض(أي يف الشك والنفاق بينما يف املؤمنني 
مشاكلة لفظية نسوا ذكر اهللا فتركهم مـن فضـله   : )نسوا اهللا فنسيهم(. ألم معلنون الكفر وجمتمعون على التناصر 

  .٧٢للمؤمنني آية ) ومساكن طيبة ( للكفار تقابل : عذاب مقيم .ورمحته 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                    

   ...   )إقامة مث أصبحت علم على اجلنة :  )عدن .  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                          ...             

       ...   )وصف به الكفار وهو مرض نفسي يدل على احلقد والبغض والكراهية ألهل :  )النقمة
وما نقموا منهم (والعرف والتشريعات رغبة يف االنتقام  يلغون القواننيويف سبيل ذلك  احلق فهم حياربوم بكل النقمة

:  )إسالمهم() . عزيز ذو انتقام(نسب إىل اهللا وهو العقوبة على االحنراف والكفر : )االنتقام (.الربوج ) إال أن يؤمنوا
لف ما قال فرتلـت  مث ح) لئن كان ما يقول حممد حقاً فنحن شر من احلمر(ألا نزلت يف املنافق قال  )إميام(مل يقل 

  . يف املؤمن الذي ارتد مث تاب وحسن إسالمه ) كفروا بعد إميام( ٨٦أما آل عمران . اآلية 
...                       ) مشلت املتخلفني عن اجلهاد واملخالفني : )اخلالفني

  .للمسلمني 
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                      )ويعلمـون  ،يفقهون: )يفقهون
  .العلم فوق الفقه ، والفعل املسند إىل اهللا فوق املسند إىل اهول ) قال الكرماين(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                 ...   )ََِّروناملعذ(  :املقصرون الذين تذرون أي يومهون أن هلم ع
ذ × املعتذرون وأدغمت ت : واملعذَّرون : بعذر واضح صحيح الذين اعذروا أي أتوا : عذراً وال عذر هلم واملُعذرون 

  .واالعتذار يكون حبق ويكون بباطل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...                                         ) مث
  ) .مث(وتوعدهم بـ ) واملؤمنون(نزلت يف املنافقني ال يطلع عليهم إال اهللا مث رسوله ومل يذكر : )تردون

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                ...                         

        )إمنا هو لقوم عـام  ) من حتتها(فكل موضع ذكر فيه :(جاء يف درة الترتيل :  )جتري حتتها
فلـم  ) من املهاجرين واألنصـار (...لقوم خمصوصني ليس فيهم األنبياء ) من(فيهم األنبياء واملوضع الذي مل يذكر فيه 

  .لى أي تبدأ منها األار يف الفردوس األع) من حتتها(كأن لفظ ) الفوز العظيم هو(يؤكد بـ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                               ...   )ســتردونو(  :
  . بالعطف بالواو )فسريى اهللا(وعد للمؤمنني فبناه على قوله 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

..                            ...           

)    (  : ليس تكرار لذلك وضع)التشـديد  :  )هريناملطّ() . هيهات هيهات(للتأكيد مثل يكون ألن التكرار ) ج
  .يعطي معىن أبلغ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-                    ...          

 )ا هي املشتراه يف احلقيقة واألموال تبعاً هلا وأكد يف النهاية بقوله ) أنفسهم(قدم :  )أنفسهمعلى األموال أل :  
  .)هو( مبالغة ألم باعوا أنفسهم وأمواهلم فزاد : )وذلك هو الفوز( )وذلك هو الفوز العظيم( 

        ...                ..   )خـرب ملبتـدأ   :  )ئبوناالت
  .واو الثمانية تفصل بني الصفات املتضادة :  )والناهون.()هم(

-                    ..              ..   
   .هم ومل يفعل: وال يقال كاد أن يفعل ومعىن كاد ) كاد يفعل(لفظ ملقاربة الفعل يقال :  )كاد(
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         ...   ) خلفهم الرسول: )خلفوا  حىت يقضي اهللا فيهم.  

  -               احلكمة من احلدث وبيان موطن االعتبار فيه
  ) .اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقني (
                            ...        

                 ...           ...   ) إال كتب هلم
  ..) .يصيبهم ظمأ(، وما ليس من عملهم ...يطئون(كتب هلم ما هو من عملهم :  )به عمل صاحل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                   ..   )كتب :  )إال كتب هلم
  .هلم ذلك بعينه 

 ...                                   

    للعلم دليل فرض الكفاية.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                ..   ) تـدل علـى القـرب    :  )أنفسكممن
    .يف اجلمعة والنحل عامة للمؤمنني وغريهم) منهم ( واخلصوص والنعمة واإلشفاق وألن اخلطاب للمؤمنني بينما

 قبل زيد بن ثابت شهادة رجل واحد هو أبو خزمية األنصاري  على هذه اآلية.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                        ...   )ًدليل أن اإلميـان  : )فزادهم إميانا
  .يزيد وينقص 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                 ...                 ) مث
  .اجلزاء من جنس العمل :  )انصرفوا صرف اهللا قلوم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .غالب ) الضر قبل النفع) (ارمون(اإلميان بالقضاء والقدر تتميز سورة يونس بـكلمة :  هدف هذه السورة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

             ...                     

        )حممد صلى اهللا عليه وسلم يشفع : عمالً صاحلاً قدموه أو :  )قدم صدق(.استفهام :  )أكان
أي املرتلة واملكانة ، فلما كان السعي والسبق بالقدم مسيت املسعاة اجلميلة قدماً كما مسيت النعمة يـداً  : هلم عند رم 

يسمى بااز وهو  لتعبريداللة على زيادة فضل وأنه من السوابق العظيمة وهذا ا) الصدق(إىلألا تعطى باليد وإضافته 
  ).مبني  سحر –كذاب  ساحر( الوحيدة وغريها :  )ساحر مبني() .قدم سوء( يقال فال) مطرد غري( جماز 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                  ...   )إعجاز علمي ألن الضياء يشـمل  : )نوراً ضياًء والقمر

  .تبثه الشمس واحلرارة وهو ما النور
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                          ...  )الرجاء أي التوقـع وتشـمل   :  )ال يرجون
  .اخلوف والطمع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                        ...   )أل  ـجاء الضر يف هذه السورة ب:  )الضر  

  .املريض يالزم جنبه مث يقعد مث يقوم :)قاعداً أو قائماً دعانا جلنبه أو(). مسه ضرٍ(والتنوين ) ضره( واإلضافة ) الضر( 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -       ...               )رمونالظاملون ( الوحيدة وغريها : )ا. (  

                ..   )كيف نفى اهللا النفع والضـر  :  )ما ال يضرهم
نفيها عنها باعتبار الـذات ، وإثبامـا   :اجلواب ؟ )يدعو ملن ضره أقرب من نفعه() ١٣(عن األصنام وأثبتها يف احلج 

  .باعتبار السبب فهي ضارة ألا سبب هالكهم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                   ...   )بالتاء املربوطة بينما آية:  )كلمة  
   .مبسوطة لتحتمل اجلمع واإلفراد تاء) كلمت( ٣٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                ..   ) م بريح طيبة( :

   .أسلوب إلتفات من املخاطب إىل الضمري الذي يعود على الفلك 
 وألن الرمحة تقتضي رحياً واحده لتسري السفن ولو اختلفت الرياح هلكت لـذا  ) ريح عاصف(ملشاكلة ) ريح(أفرد

  ). طيبة(أكدها بريح 
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 ...   ) كما فعل النيب  )دور الكفار وقطع أشجارهم(قد يكون الفساد حبق مثل هدم : )يبغون يف األرض بغري احلق
  .مفعول به لبغيكم متاع الدنيا  أومنصوب على املصدر أي ميتعكم متاع : )ع امت(.صلى اهللا عليه وسلم ببين قريظة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                    ... 

    خص ماء السماء دون ماء األرض ألنه ال تأثري لكسب العبد فيه بزيادة أو نقص أو ألنه يستوي فيـه مجيـع
  .األرض فكان تشبيه احلياة به أنسب اخلالئق خبالف ماء 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                     ...   )إذا ) غالم مراهق(تغشاهم ومنه : )ترهقهم

  .قد غشى االحتالم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

              ...  )تقرأ أو تتبع(ختترب أو قراءة تتلو :  )تبلوا. (  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     ..  )حتتمل اجلمع واإلفراد :  )كلمت.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...                                           

    ) ا ضمناً بعيدة :  )للحققل اهللا يهديملا أسندت اهلداية إليهم وجب تعديها بإىل اليت تفيد البعد كأ
عنهم ، ولكنها ملا أسندت إىل اهللا تعاىل وجب تعديتها بالالم اليت تفيد القرب كأن اهلداية من خصائصه وحده املنفـرد  

إدغام متجانسني كبري  )فيها مبالغة يف نفي هداية األصنام(أي يهتدي بنفسه : )يهِدي(.والكمال ا على وجه الدميومة 
  .باعتبار األصل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
               ...  ) مرتلة ترتفع إىل مرتلـة أخـرى    أيغري مهموزة  ):سورة

لت منه ضأف من قوهلم أسأرت من كذا أي أبقيت و ةقطعة من القرآن على حدأي : )وسؤرة مهموزة (كسورة البناء 
واية وهلا غرض سيقت من أجلـه وتكـون   لة  واختار القرآن التحدي بسورة وليس آيات  ألن السورة هلا بداية ضف

حمكمة النسيج هلذا آثر القرآن السورة وإن كانت قصرية دون اآليات وإن كانت طويلة ويف هذا حتدي مبـا ال ميكـن   
  . املغالطة فيه

                     ..   )باجلمع لكثرة املستمعني بينمـا النظـر   :  )يستمعون
  .استفهام إنكاري:  )أفأنت(.باملفرد وكذلك املستمعون بعد وفاة الرسول أكثر بينما الناظرون إليه أقل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-..                     )وغريها باحلق  ،بالقسط :  )بالقسط.  

                )تفيد االستبعاد والشك ) إن : (  )إن كنتم صادقني.  
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 -                  ...    )ًتقدمي الضر ناسب استعجال :  )ضراً وال نفعا
  .العذاب 

            ...   )بينما) يستمعون ينظر(بدون مبالغة ألنه سبقها : )رءيتم  أ(. ما مث ذا : )ماذا 
  ).صمّ بكم ( مبالغة ألن قبلها ) أرأيتكم ( يف األنعام 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
          ...   )  االنكاري ومث حرف عطف وإذا ظرف للمستقبلاهلمزة لالستفهام :)أَثُم.   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                       ...   )الوحيدة :  )قل إي وريب.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                 ...    )أال(  : ا الكالم فتسمى استفتاحية وأصلها للتنبيه ويستفتح) ال

بعدها لينبه ا على معـىن االبتـداء    )إن(دخل عليها حرف االستفهام تقريراً وتذكرياً فصارت تنبيهاً وكسرت ) نافية
  . لذلك يقع بعدها األمر والدعاء 

أما إن زيـداً  (لالستفهام فنقول )أال(للحال و)أما (أن ) وأما  –أال ( والفرق بني ) ها –أما : ( ومن حروف التنبيه
  ) .ها هي ذه –ها أنت ذا  –هأنذا  –هذه  –هذا (على أمساء اإلشارة والضمائر  )ها(وأكثر ما تدخل  –) عاقل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
             ...           )معطوف على موعظةٌ مرفوع :  )هدى

بالضمة املقدرة على األلف احملذوفة لفظاً للتنوين ولكنها مثبتة خطاً ، فالتنوين ليس حركة إعراب وإمنا دليل على األلف 
احملذوفة إذا جترد االسم املقصور من التعريف بأل واإلضافة فإنه ينون يف مجيع حاالت اإلعراب وتقدر احلركات علـى  

فة بسبب التنوين ، أما إذا مل ينون بأن كان معرفاً بأل أو باإلضافة فإنه يعرب حبركات مقدرة على األلـف  ألفه احملذو
  .منع من ظهورها التعذر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-..                       )بتأخري العذاب :  )فضل على الناس لذو

  .وبفتح التوبة 
 ومنه قوهلم ) إي وريب –إي واهللا (تستعمل يف القسم ) إن –أي  –أجل  –نعم  –بلى (حروف اجلواب أو التصديق
  .صحيح ال غبار عليه ) إيوه(فقول العامة  )اهللا(فالواو للقسم واهلاء مأخوذة من ) إيوه(

                                    ..   
  .ضمري اجلمع لدخول املؤمنني مع النيب أو للتعظيم :  )عليكم(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                ...   )وقالوا ( الوحيدة بدون واو وغريها : )..قالوا اختذ. (  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  -               ..   )هلم(أو مبتدأ خربه ) هو(خرب ملبتدأ حمذوف :  )متاع. (  
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                       ...   )يا املتكلم إذا أضيفت إىل منادى :  )يا قوم
  .حذفت ياء مثل رب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                   ...   ) باملضارع ) ٤٧سبأ (باملاضي الوحيدة : )سألتكم.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-                                   ..   

                         ..  )ألن التكذيب يف سورة يونس :  )كذبوا به
  ) .بآياتنا(على ) فرعون(الوحيدة اليت تقدم ):بآياتنا..إىل فرعون( ) .به(مضاف 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                          ..   )ــة :  )ذري
  .الوحيدة باجلمع تعود على الذرية أو القوم :  )مإليهم و(.مضمومة ألن املستثىن منه منفي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                       ...   )ًوتايحفص وورش وأبو عمرو الـذي  : )ب
  .يضم الباء عكس اجلمهور لذلك يكثر اللحن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -                               

   ...   )أي استدراجاً هلم(الم العاقبة أو الم التعليل أو الصريورة :  )ليضلوا. (  

            ...   )إما ألن هارون كان ) وقال موسى(بالتثنية مع أن الدعاء ملوسى :  )دعوتكما
  .يؤمن على دعاء موسى أو أنه دعا أيضاً أو خص موسى حلرصه وسبقه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                 ..   )من النجوة وهي األرض اليت ال يعلوها :  )ننجيك
  .ويقال البدن الدرع .السيل وأصلها من االرتفاع وذكر البدن داللة على خروج الروح منه

                               ..   )الشك : )يف شك
  .منتف عن النيب قطعاً فيكون اخلطاب لغريه أو إللزام احلجة على الشاكني 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .التوازن يف الثبات على احلق دون ركون أو ور : هدف السورة
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

 -               ...  )يعرب اسم مبين علـى  ) عند(ظرف مبعىن :  )لدن
  ) .احلاكمني  خري( تناسب ختام السورة قبلها :  )أحكمت(.مبن  السكون يف حمل جر

                   )وختمـت  ) تعبدوا إال اهللا  الأ( بدأت السورة بـ: )تعبدوا  أال
  ) .فاعبده وتوكل عليه ( بـ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

         ...                )الوحيدة ) كبري: ( )عذاب يوم كبري.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...                               
  .دالتوكيفعل مضارع مبين على الفتح التصاله بنون  :)ليقولَن( :)ليقولُن( -)ليقولَن(الفرق بني 

)فعل مضارع متصل به واو اجلماعة احملذوفة بسبب نون التوكيد: ) ليقولُن.  
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

   -                          ) ل ألن مد شبيه بالبد: )ليئوس
  .ملد ليس منقلباً عن مهزة ا

                                        )الفرح املذموم :  )لفرح
  .) فليفرحوا... قل بفضل اهللا (هو الفرح بالدنيا وحظوظها واحملمود يف قوله تعاىل 

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

                                       

                     )ق (اسم فاعل من ضاق وهو أبلغ من :  )ضائقيف اآليـة  ) ضـي
يف احملبـوب  ، للتوقع:  )لعل( ) .تارك(يناسب لكلمة  -٢. أن الضيق عارض وليس على جهة الثبوت  -١: لوجهني 

لعلـه  (وقد تأيت للتعليـل  ) فلعلك باخع (ويف املكروه تكون لإلشفاق ) راًلعل اهللا حيدث بعد ذلك أم(تكون للترجي 
  .ويف اآلية للتبعيد أي أم يتوقعون منك ترك الدعوة ملا بلغ اجلهد منك ) يتذكر

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

 -  ...            )التأكيد يناسب زيادة ظلمهم عـن  :   )هم كافرون
  .) األخسرون –يضاعف هلم العذاب –كذبوا..األشهاد  –كذبا... افترى (األعراف 

      ...                             )يضاعف(  :
  .ألم كرهوا مساع احلق وأعرضوا وعندوا برغم مسعهم وبصرهم 
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-               )النافية وجرم املبنيتـان علـى   )ال(مركبة من :  )ال جرم
مبين على الفتح وتكـون  ) ال(كون النار هلم أو جرم اسم ) حق وثبت(وصار معناها فعل ) مثل مخسة عشر(التركيب 

أو مبعىن ) ال أقسم(قسم مثل )جرم (تنفي كالم الكفرة و) ال: (أو  –البد  –ال حمالة : مبتدأ ويصري معناها ) ال جرم(
  .رام ال حد وال مانع من خس

                 ...   )أصله االستواء  –سكنوا واطمأنوا وأنابوا :  )اخبتوا
ويتعدى بإىل والالم  –فيه  من اخلبت وهو األرض املطمئنة املستوية الواسعة فكأن اإلخبات خشوع مستمر على استواٍء

  .اجلنة  )-إىل-(أي أنابوا إليه وخضعوا فأوصلهم :  )إىل رم( ...) .أخبت لـ  –أخبت إىل (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -          ...              ...   )الـرأي  بادى(  :
  . أي أول الرأي : ظاهر الرأي وقراءة بادىء 

}...                       )ضمائر  ٣اهلمزة لالستفهام والكلمة فيها :  )أنلزمكموها :
ضمري الغائـب  : مفعول به أول  والثالث ) وهو) (الكاف(ضمري خماطب : وهو الفاعل  والثاين ) حنن(مستتر : األول 

على امليم وليست ضمرياً  وقـد   وهو املفعول به الثاين  وامليم عالمة مجع الذكور والواو إلشباع حركة الضمة) اهلاء(
  .عي الترتيب فيها ألن املتكلم أخص بالفعل مث ضمري املخاطب مث ضمري الغائب رو

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

                      ) اهلمزة لالستفهام اإلنكـاري  :  )أفال تذكرون
مث ) ال تذكرونأف(وإما مقدمة من تأخري واألصل ) تأمروين بطردهم فال تذكرون أ(وهي إما داخلة على مقدر تقديره 

  .محل بعضها على بعض : وتطارد األقوال ،الطرد اإلبعاد :  )طردم( .قدمت اهلمزة على الفاء ألن هلا الصدارة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ...                     ...   )واألصـل  ، حتتقر أعينكم:  )تزدري
د ألن الزاي جمهورة والتاء مهموسـة    إىلفأبدلت ت   )تفتعل(وأصلها تزتريالكلمة لطول )هم ( تزدريهم وحذفت

  .فأبدلت التاء حبرف جمهور من نفس خمرجها 
               ...   )اجلدال املقابلة مبا يفتل اخلصم حبجة واجلدل شدة :  )لتناجاد

  .فتله ) جدل احلبل(الفتل من 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -       ...               )وهو احلزن يف استكانة وكره :  )تبتئس.  

      ...        )صيغة االسم تدل على الثبوت واحلصول ال حمالة :  )مغرقون.  

 -           ...                 )  فإنا نسخر مـنكم كمـا 
  .مقابلة الفعل جبنسه: )تسخرون
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     ...   )سوف(وبني السني أن يف  تنقل الفعل من احلال إىل االستقبال والفرق بينها:  )سوف (
  .معىن من التسويف وهو تعليق النفس مبا يكون من األمور اليت ميكن أن حتدث 

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

  -              ...     )أقصر ) جاء أمرنا وملا( –توحي بطول الزمن :  )إذا جاء حىت– 
أي قبل أن يسكن والتنـور  ) قام من فوره(منه والفور الغليان وأصله االرتفاع ) : فار التنور. (للقرب والسرعة) فلما(

  .أعجمي عربته العرب 

                      ...   )األلف املمالة الوحيدة حلفص ومعهـا ترقيـق   :  )هايجمر
) أنزلين مرتالً مباركـاً (وهو النفاد بسهولة ذكر بعده ) فاسلك( ٢٧املؤمنون ذكر التحميل بينما يف :  )امحل فيها(.الراء

) ادخـل  ( لفظ  بينما ٢١الزمر  )ماء فسلكه ينابيع(  – ٦٩النحل  )فاسلكي سبل ربك(– ٣٢القصص   )اسلك يدك(مثلها 
  .سياق اآليات فيها شدة وثقل وأخص وأشد من السلوك تناسب

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

 -                   ..      ..   )االستثناء منقطـع  :  )إال من رحم
الراحم وهو ) من رحم(أو يكون استثناء متصالً فيكون )عاصم (ال )معصوم (ألن من رمحه اهللا ) لكن من رحم(مبعىن 

   .)مرضية( أي)راضية(عيشة،فوق أي مد)دافق (أو تكون عاصم مبعىن معصوم مثل ماء ) ال عاصم إال اهللا(اهللا فكأنه قيل 
         ...                     )جبل شـرق دجلـة   : )اجلودي. 

  .فناً من البالغة  ٢٥اشتملت اآلية على   فناً من البالغة  ٢٥اشتملت اآلية على 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ...                       )أشهد ( .اهلمزة تكسر بعد القول :  )قال إين
املخلوق وشهادة اخلالق ، والتنبيـه  إشارة إىل عدم تسوية شهادة ) كموأشهد(خالف الصيغة فلم يقل :  )اهللا واشهدوا

على أن إشهاد اهللا على التحقيق أما إشهادهم فعلى سبيل االستهزاء والتهاون ألم ال يشهدون بالرباءة مـن آهلتـهم   
  .بدل صيغة اخلربصيغة األمر دل فجيء ب

      ..   )كثرياً ) ي(مقارنة األعراف بدون ياء ألن هنا مقام تفصيل وذكر الضمري :  )ينفكيدو

(يف بينما األعراف مل يذكر إال مرة واحدة      (،  فناسب احلذفوالعقوبات املعجلة ليس فيها إمهال.  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...                        )إثبات النون ألنه غري جمزوم معطوف :  )وال تضرونه
  ) .يستخلف(على 

              ...   )يف هود وشعيب بالواو لتسويف العذاب أما يف صاحل ولوط بالفاء  :  )وملا
  .لتعجيل العذاب
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                 .. )ًفينا مرجوا( :رور سبق اجلارقال لذلك وا) منـه  أتـاين 
  .)رمحة

}...             )أي كلما دعوتكم إىل اهلدى زدمت تكذيباً فزادت خسارتكم :  )غري ختسري.  
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

            ...        ...  )يوم مكسورة هنا ويف املعارج فقط والباقي :  )يومئذ  
 .فالكسـرة عارضـة بسـبب احلـذف     )إذ حدث هذا (ال نقف عليها بروم ألن بعدها مجلة حمذوفة ) إذ(مفتوح و

         .. { )وأخذت ( الوحيدة وغريها :  )وأخذ. (  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-...                    )ْوهو من الثمد  –يكون امساً للقبيلة واحلي :  )مثودا
وهو املاء الثقيل فمن حذفه ذهب به إىل احلي ومن منعه من الصرف ذهب به إىل القبيلة وهي مؤنثة فصرفوه يف حـال  

وذلـك يف  . النصب ألنه أخف أحوال االسم ومنعوه مع الضم ألنه أثقل األحوال وجاز الوجهني يف اجلر ألنه وسط 
  .ات أما يف حفص فهو غري منصرف بعض الرواي

...                              )ً(أي أسلّم سالماً :  )سلما.  أي هـذا  : )سـالم
سالم (أو مبتدأ ،والتبدل والفعلية تدل على التغيري ،ن اجلملة االمسية تدل على الثباتسالم وهو أبلغ من سالم املالئكة أل

  ) .عليكم
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

   -            ...   )الك قوم لوط أو مبعىن حاضت وهو :  )فضحكت ًاستبشارا
  .مرجوح
                      ...   )البعل وهو املستعلي على غريه ويسمى زوج املرأة :)بعلي

أي را وأطلقها الكنعانيون على )من بعل الناقة ؟:( يقال–والبعل الرب والسيد  –بأمرها  عليها قائم بعالً ألنه مستعلٍ
أعظم آهلتهم وكذلك يطلق على النخل الذي يستغىن عن السقيا مباء السماء ألنه قائم بأمره  كل بعل يف القرآن مبعـىن  

ر خارق للعادة من خري أو شر وهو منـادى  للتعجب من أم:  )يا ويلتا(). أتدعون بعالً) (١٢٥الصافات (الزوج إال 
 يا(وقيل هي ألف الندبة اليت يوقف عليها اء السكت ) يا عجباً –يا هلفا (مضاف إىل ياء املتكلم املنقلبة ألفاً وكذلك 

  .)ويلتاه
...                          ) َمنصوب على املدح أو االختصاص أو : )أهل

  .منادى حمذوف منه حرف النداء 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

             )ألواه (  ١١٤يف التوبـة  . الراجع إىل اهللا :  )منيب(.التأوه واألمل  كثري:  )أواه
  ) .حليم 
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- ...                  )ًالوسع وأصلها أن البعري إذا محل أكثـر مـن   : )ذرعا
قلبه خايل من اهلموم ومن :  )خايل الذرع(.مقتدر : )وواسع الذرع (.وسعه ضاقت خطوته مث استعري ملن ال جيد خملصاً 

  ) .عصب الرباط(الشديد أصله من الشد :  )عصيب(.الغموم 
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

                ..         )جرت جمرى :  )أليس الصبح بقريب
  .األمثال 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ...                     )متراكب :  )منضود(.طني يابس :  )سجيل.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -          ...   )أي رزقه الباقي بعد إيفاء الكيل والوزن :  )بقيت اهللا
  .نقف اء ساكنة ) بقية (  ١١٦نقف بتاء مقارنة بآية ،لكم  خري

      ...             )وصفوه بذلك إما سخرية أو على احلقيقـة   : )احلليم الرشيد
  .أو على احلقيقة ألنه كان كثري الصالة للسخرية ) أصالتك ( تحنناً وكذلك االستفهام 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -                                          

     ... )اكم عنهمبدأ للدعاة ) : وما أريد أن أخالفكم إىل ما أ.  

         ...             )( ،الواو اسـتئنافية  : )قوم لوط منكم ببعيد وما
   .زماناً أو مكاناً) ببعيد (  –نافية تعمل عمل ليس ) ما

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

                           ..  )متد صلة ألن اهلاء أصلية  ال:) قهنف ما.  

 -                  ...   ) الرهط مجاعة الرجل من ثالثة إىل عشـرة  : )أرهطي
  .واحد من لفظه مثل العصبة والنفر وال ،ليس فيهم امرأة 

...                               )ــوف :  )سـ
  ) .قل( حذف الفاء للتهويل والتهديد فهي أقوى من الفاء الواصلة أوهي قول شعيب فلم يؤكد واآلية بدون

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                           )إذا هلـك :  )بعدت ، ديبع دعهلكت يقال ب، 
 ديبع دععد : بمن الب.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                 ...   )اإلشراف على الدخول وليس الدخول :  )الورود.  
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}...                {)وزن اسم املفعول فيه ثبـات الوصـف   :  )جمموع
  .ودميومته 

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

          .....  )الفاء للتفريع : )فأما.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         ..               ) كإال ما شاءبقيل املعىن إال ما :  )ر
  .قوالً يف هذا االستثناء  ١٢شاء ربك من الزيادة على هذا العطاء وهناك 

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

                  ...   )مبعىن إال :  )ملا.  
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

   -               ...   )فاستقم(  :ـ عـد  اخلط املستقيم هو أقصر ب ني ب
انتظم يف كلمة االستقامة مجيع مكارم األخالق وحماسـن األحكـام   نقطتني فأقل احنراف خيرجه عن استقامته لذلك 

الكماالت ، والتحلل من ذلك خطري ، واجتناب التحلل عسري لذلك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  األصلية والفرعية و
والتكـوير   املرسالت والنبـأ  ]شيبتين هود والواقعة وأخواا[وسلم عندما سأله أصحابه لقد أسرع فيك الشيب فقال 

  .شرط صعب االستكمال : )فاستقم كما أمرت () .ضعيف: القارعة واحلاقة ( –) الترمذي –صحيح األلباين (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

               ...   )الركون جزاءه املس عدل مـن اهللا  :  )فتمسكم..تركنوا ال و
  .حىت ال يكون الوصف ثابت بل خفف لينا سب املس )الظاملني(ومل يقل ) الذين ظلموا ( وقال 

                  ..  )الصالة معينة على األوامر والنواهي السـابقة : )وأقم الصالة. 
  ) .واملغرب الفجر( أوله وآخره :)طريف النهار(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-         ...                      )فلوال(  :

املتروك يصنع ما يشاء وإمنا قيل للمنعم مترف ألنه ال مينع من : واملترف . نعموا وبقوا يف امللك :  )أترفوا(. حتضيض 
  .تنعمه فهو مطلق فيه 

                   )تناسب النـهي عـن   :  )وأهلها مصلحون
  .الفساد قبلها 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .ثق بتدبري اهللا واصرب وال تيأس :  هدف السورة

  :  ارتباط السورة ...                )تناسب آخـر  :  )ملن الغافلني
  ...) بغافل ربك  وما( السورة السابقة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            ...  )اما   وجوباًتقرأ : )تأمنبالروم أو اإلمشام وال تقرأ بنون مشددة فقط بـدو
  .اإلنسان خالياًولوكان 
                   ...  )فإذا طويت فهي بئر :  )اجلب طوه مل تركي.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -...                 )صنع من املال للتجارة :  )بضاعةما ي.  

        ...   )أي أخذ: باعوه بينما اشترى :  )وشروه.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                   ...  )سنة  ٤٠: واستوى –سنة  ٣٣: األشد :   )استوى(-)أشده .
  .سنة أو احلُلُم  ١٨: )وأشد اليتيم (

              ...      ..     )اسم فعل أمر مبين علـى  :  )هيت لك
  .وفاعله ضمري مستتر وجوباً تقديره أنت  ) أسرع ، وأقبل(الفتح مبعىن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                           ...   )كتبت ألف ممدودة :  )لدا.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

            ...   )النجم مقصورة سورة يف ) رأى(مرسومة ألفاً : )رَءا.  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

..                  )٣علـى  :  )حاشا().ما( إن مبعىن :  )هذا إال ملك إن 
  .تقول حاشيته مبعىن استثنيته وإن سبقتها ما تكون نافية : فعالً متعدياً متصرفاً  -١: أُوجه 

حاش هللا فتكون امساً مرادفاً للترتيه منصوب على املفعولية املطلق ، وقيل هي فعل ، وتثبـت األلـف   : ترتيهية  -٢ 
  .وحتذف 

  .جتر املستثىن فتكون حرفاً مبرتلة إال لكنها : لالستثناء  -٣ 
...                    )أصب إليهن(  : ل إليهن يقالأم) صـبوت (

  .أي محلين اجلهل على ما يفعله الصيب 
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  -           ...  )فتيان(  : الفتوة مبعىن الرق) أما ) تراود فتاها –وقال لفتيانه  –فتيان
  .برم ) آمنوافتية (الفتوة املؤمنة وردت بلفظ

                               ...  ر يوسف تأويل الرؤيا للتشويقأخ
  .ولعرض دعوته 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

             ...    )  (  :على الياء تؤدى أداء املخفف.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          ....               ...   )مجع قلة مقارنة بـالبقرة  :  )سنبالت
  .ممنوع من الصرف : وأخر.مجع كثرة تناسب مضاعفة الصدقة ) سنابل ( ٢٦١

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -         ..   )أخالط مثل أضغاث احلشيش مجعها اإلنسان فيكـون فيهـا   :  )أضغاث
  .واحدها ضغث وهو ملء الكف منه  –ضروب خمتلفة 

                ...   )كروأدغم ) د(إىل ) ت(مث أبدل )افتعل (بوزن )اذتكر(أصلها :  )واد
  ) .د× ذ (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                         ...   )ًجداً يف الزراعـة ومتابعـة   :  )دأبا
  .إعجاز علمي حىت ال يأكله السوس:  )فذروه يف سنبله( .والدأب املالزمة للشيء والعادة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                  ...   )للخري) عام ( ،للشدة :  )سنني.  

                              ...   )ــاش :  )حـ
فعل ماض مبين مث ) آن(وقيل أصله  –ظرف للزمان احلاضر مبين على الفتح :  )اآلن(. يوقف عليها حاش بالسكون 

  .وأصبح كلمة واحدةعلى بنائه دخل ) أل(أدخل عليه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-                            ...  وقف حسن وقطع قبيح  رغم أنه
  .بداية جزء 

...                    )للعهد احلضوري ) ال: ( )اليوم.  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                      ...    
  : قال الشيخ عبد العزيز 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ...                          ...  )اسم استفهام مفعول به مقـدم  :  )نبغي ما
  .ما افترينا فكذبنا على امللك : ما بقي لنا أن نطلب أو من البغي أي: أي شيء نبغي ؟ أو ما نافيه أي : أي : لنبغي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -  ...              )والكفالة -الضمان(قاعدة : )محل بعري وأنا به زعيم. (  

              ...   )واهللا لفظ اجلاللة جمرور بتاء القسـم   –التاء حرف جر وقسم :   )تاهللا
والالم جواب القسم تأكيد للقسم األول والقسم بالتاء فيه معىن التعجب وال تدخل إال على لفظ اجلاللة فال يقـال  

  .مثالً ) تالرحيم(وال ) نتالرمح(
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -                    ...   )أي االسترقاق جزاؤه :  )جزاؤه.  

          ..       ...   )رنا :  )كدنادب.  

                ...   )حذف مهزة الوصل يوحي أن السؤال دائماً يأيت يف عجلـة  :  )وسئل
  ).النحل (ويريد اإلجابة بسرعة وقلما ينتظر اإلنسان ومثلها 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

             ...   ) أسفى منادى مضاف لياء املتكلم املنقلبة ألفاً  –يا حرف نداء : )يأسفى. 
أسفا منادى مبين على الضم املقدر منع من ظهوره الفتحة املناسبة لأللف يف  –حرف ندبة  )او(: تعرب: )وأسفاه(

  )  .واهلاء للسكت(واأللف زائدة ال حمل هلا من اإلعراب –حمل نصب 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -       ...   )حذفت ال اليت يف جواب القسم  أصلها التفتأ مثل : من أخوات كان :  )فتأت
  .يزال  ال

                   ...   )ْادلـة  ) وتشتكي إىل اهللا(الشكوى تكون هللا فقط :  )أشكوا١ا .
مرات يف اآلية  ٤) اهللا(ولذلك وردت لفظ ) اهللا مسيع –اهللا يسمع  –مسع اهللا (والبد من مساع اهللا للشكوى وحلها 

ل على اهللا يف أنـه  الشاكي اآلخرين باملشكلة ولكنه يتوك ويف صورة املضارع وال مينع ذلك  أن خيرب) ١)(اادلة(
  .أشد اهلم :  )واحلزن(أشد احلزن الذي ال يصرب عليه صاحبه حىت يبثه أي يشكوه :  )البث(.يسخر األسباب 

                         ...   )استعارة الروح للرمحة :  )روح
  .وأصلة استراحة القلب من غمه  واملعىن ال تقنطوا من راحة تأتيكم من اهللا 

  له ياراويــفتح املتاع مث  ل بواوـوأولُ اجلهازي ق
  وما سواها قل بفاء حصلت  وأولُ الدخول ملا فصلت



 

  )يوسفسورة (الفوائد املنتقاة من علم ينتفع به


 

95 
 

  -               ...   )الفاء تدل على عدم التراخي منـهم يف  : )أن جاء  مالف
  .لإلحياء بطول االنتظار وجميء البشري للفصل بني لّما)أن( و.التبشري

                          )يف كل شيء عامداً )أخطأ (يف الدين و)خطئ:(  )خاطئني
  .أو غري عامد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-...                        ..   )البسيط من األرض يبدو :  )البدو

  .وكان يعقوب وأوالده أصحاب ماشية فسكنوا البادية . الشخص فيه من بعد يعين يظهر 
-                        ..  )من تبعيضـية أوتبينيـة  :)تأويل من .

)منصوبة على النداء  )رب(بدل :  )فاطر.  
               ..   )دليل على النبوة :  )ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك.  

                ...   )املنونة فصارت كلمة )  أيٍ( الكاف دخلت على :  )وكأين
  .فرمست بالنون ) كم ( واحدة مبعىن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
         ...          .. )كل األنبياء والرسل ذكور لـيس  : )رجاالً إال

تكون اآلية :  )يسريوا أفلم( .أي ليست نبية ) وأمه صديقة .. رسول ملسيح ابن مرمي إال ما( فيهم إناث لذلك قال 
  ) .٢١غافر  – ٤٤فاطر  – ٩الروم (مل يكن قبلها سبب بل علم أو خرب ) أومل(فيها بينما  اًسبباً مرتبط

                           ...  ) جاء تسـتعمل  : )جاءهم نصرنا
فيه شدة ومشقة  )املوت ةجاءت سكر –جاء أمرنا  –الكهف  –ريب جاء وعد –) استيأس الرسل(لشيء فيه مشقة 

  .وهول 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .قوة احلق وضعف الباطل :  هدف السورة
  ) .يفرحون مبا أنزل إليك ( ا هوآخر) والذي أنزل إليك ( أوهلا :  ارتباط أوهلا بآخرها

 وجهر –الغيب والشهادة (تتميز بذكر األشياء وضدها رصـنوان وغـري    –الشمس والقمر  –السيئة واحلسنة  –أَس
  ).الغيث( ليذكرنا اهللا أن الرعد حيمل معه ) خوفاً وطمعاً –تغيض وتزداد  –صنوان 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         ...                يتفكـرون  ) (١٣ – ١٢(مقارنة النحـل– 
  .ألن التفكر يف الشيء سبب لتعقله فقدم السبب على املسبب) يعقلون

      ...        ..   ) و  –ذات أصل واحد :  )صنواننواالثنـان   –واحدة ص
فـإذا مجعتـه قلنـا     –يف موضع الرفع والنصب واجلر كنون االثنني )مبنية على الكسر(والنون جمرورة ): صنوانِ (
  . وقنوان  –واإلعراب يف نونه يدخله النصب والرفع واجلر  ومل جند مجعاً جيري جمراه غري قنو :  كثري )صنوانٌ(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                    ...   )بأمر اهللا أو حيفظونه مـن  :  )من أمر اهللا
 جرت اآلية جمرى املثل لرفع: ريإن اهللا ال يغ.اجلن ومالئكة العذاب أو تقدمي وتأخري أي معقبات من أمر اهللا حيفظونه 

  .الضر أو لزوال النعمة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -        ...                    )عقوبة ونكـال  :  )حمال– 
وقـال   –كيد ومكر ويقال احملال من قوهلم محلَ فالن بفالن إذا سعى به إىل السلطان وعرضه للـهالك  : ويقال 

  ) .إن هذا القرآن شافع مشفع  وماحل فمصدق(من املماحلة أي  اادلة ويف احلديث : اليزيدي يف غريب القرآن 
...                                               

  )ألن احلـديث   )ومن يف األرض)( ١٥(آيةمل يذكر يف ) األمساء اخلمسة(مفعول به منصوب باأللف :  )فاه
  .بعدها عن اهللا تعاىل فلم خيص أهل األرض 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -           ..                )ــم ــربي :  )وظالهل إن (يف الط
  ) .الكافر يسجد لغري اهللا وظله يسجد هللا على كره منه 

                               ..   )اسـتفهام إنكـاري   :  )أفاختذمت
  .كمي 

              ...                               

           )أجفأت القدر (مرمياً متفرقاً  مارمى به الوادي إىل جنباته من الغثاء يقال : )جفاء
  .ألقته عنها ) بزبدها
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         ..   )مفن االحتراس  لينفي عنهم الصرب للشهرة أو لعـدم  : )ابتغاء وجه ر
  .مشاتة األعداء أو يأساً 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                )لـيس  (سالم كامل من كل آفة ولفظ عليكم :  )سالم عليكم
  ) .للدعاء وإمنا للخرب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-              ..   )م تطمئنوبلفظ املضارع ليفيد جتدد االطمئنان :  )قلو
  .حسب جتدد املُنزل من الذكر

                   )مصدر من الطيب وهي مؤنث أطيب :  )طوىب
  ) .مثل بشرى وزلفى(ومجع طيبة ومعناها الغبطة والسعادة واخلري أي أصبت خرياً طيباً 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      ...            ... {  ) َّولــو أن..( :
  ) .يعلم(لغة قوم من النخع مبعىن :  )أفلم ييئس(.جواا لكان هذا القرآن 

                       ..   )ــت ــج :  )فأملي ــت (يف احل فأملي
ولقـد  ( أخف ألا يف املكذبني بينماهنا مجعوا استهزاء وتكـذيب وكفـر   ) ٤٤()نكري فكيف كان ...للكافرين
  ). عقابفكيف كان ( فشدد عليهم ..) كفروا..استهزيء

                  ...   )اجلواب حمذوف تقديره ال :  )أفمن.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-           ..              ..   )مثــل :  )ينكربعضــه
  .يف التورة واإلجنيل ونعت الرسول) الرمحن(انكار اسم 

...                                  )تناسب آية :  )وال واق
  ).وماهلم من اهللا من واق (  ٣٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                        )واألم  –أصله املكتوب فيه كل كـائن  :  )أم الكتاب
نقف  ٢٤الشورى) ميح(خبالف  مديةنقف عليها بواو:  )ميحو(.أصل الشيء ومنه أم القرى ملكة وأم الرأس الدماغ 

 . حباء ساكنة وروم وإمشام

                ...  ألن مكـر  ) وهللا املكر مجيعاً(أثبت املكر هلم مث نفاه عنهم
  .فيه عنهم باعتبار اخللق ناملاكرين خملوق هللا عز وجل وال يضر إال بإرادته ، فإثباته هلم باعتبار الكسب و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .نعمة اإلميان ونقمة الكفر : ) هدف السورة(
  :أي التوراة واإلجنيل مع أول إبراهيم ) ومن عنده علم الكتاب ( آخر سورة الرعد  : )قبلها السورة بالسورة ربط(
  .أي القرآن ) كتاب أنزلناه ( 
وما ( وذكر ) واحد  وليعلموا أمنا هو إله(وختم ..) يف السموات  اهللا الذي له ما( أوهلا : ) ربط أول السورة خبامتتها(

  ) .فال حتسنب اهللا خملف وعده رسله ( وختم ...) أرسلنا من رسول إال 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

              ...         ) بدل مـن العزيـز   : )اهللا الذي
  امللجأ : الوائل ) املختار(ويف  –كلمة وعيد وديد وهي نقيض الوأل أي النجاة :  )ويل (.احلميد أو عطف بيان 

وهي مبتدأ مرفوع ومسوغ االبتداء به وهو نكره  ،ويح كلمة ترحم  –ويل كلمة عذاب ). ومل جيدوا من دونه موئال( 
  .أنه يتضمن معىن الدعاء 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -                 ...  ...               

           )شكور( على البالء : )صبار(اهللا  نعم:)أيام اهللا(.جماز عن اللغة: )بلسان (
  .على الرخاء 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                    ........           .... 

 )يا قوم(بدون :  )لقومه ( م وحمنهم بينما يف املائدة زادألنه يذكرهم بعذا)ا يف سياق النعم والتمكني ) يا قومأل
  .عاطفة لتعدد أصناف العذاب : )يذحبون و(. فحسن االنتساب إليهم 

                  ....                     

    ..  ) واأو عضوا أناملهم حنقاً وغيظاً  –إىل الرسل أن اسكتوا  أومأوا : )فرد.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                 .......   )ِفاطر( :
  .تبعيضية إلخراج حقوق العباد) من ) : ( لكم من ذنوبكم  يغفر.( بالكسر صفة أو بدل من لفظ اجلاللة 

               ...                )إن : )إن حنن إال بشر
  .لالختصاص  قدمت)وعلى(:)اهللا وعلى( .حنن خرب) بشر( ،للحصر) إال( ،نافية ) ما( مبعىن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                ....                   
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      )ممـا  على شـيء ال يقدرون ( بينما يف البقرة ) أعماهلم ( مقدمة لتناسب : ) مما كسبوايقدرون  ال 
  .نفاق واملنفق معطي ال كاسبمؤخرة الكسب ألا يف سياق آيات اإل)  )كسبوا

                    ....  ) ا : )اجتثت ا مبنيـة  نبدأمضمومة أل
  .للمجهول 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .....                             ) األصنام( :  ًالصنم ما كان مصورا
  .ما كان من غري صورة : )الوثن (.حناس أي )فرص(من حجر أو 

                          )للتبعيض ألن من ذريتـه كفـرة   :  )ومن ذرييت
  .ومقصرون 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

           ..               ) فعلنا( :  فعل– 
خبـالف فعـل   ) ٧١مما عملت أيدينا يس  – ١٣سبأ )يشاء  يعملون له ما(عمل ملا كان من امتداد الزمان : عمل 

ألا إهالكـات  ) كيف فعل ربك بأصحاب الفيل  الفيل( – ٦الفجر  )فعل ربك بعادكيف (أخف من غري بطء 
إبراهيم )يشاء  ويفعل اهللا ما(ومثلهاأي يف طرفة عني  ،٥٠النحل  )يؤمرون ويفعلون ما(وقعت من غري بطء ومثلها

 ٧٧افعلوا اخلرياحلج(وكذلك املقصود املثابرة عليها ال اإلتيان ا مرة أو بسرعة ، ) وعملوا الصاحلات: (وبينما)١٦
  ) .فاستبقوا اخلريات(أي يأتون ا على وجه السرعة ومن غري توان ) ٤٠للزكاة فاعلون املؤمنون  –

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..                 وما كان مكـرهم ليـؤثر يف   (شبه الشريعة باجلبال
  .الم اجلحود :  )زولتل.(نافية إن مبعىن ما:  )وإن كان().الدين لرسوخه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                 ) قطران(:جالنار عليهم فيكون مـا  ع ل هلم لباساً ليزيد حر
  .أي حناس بلغ منتهى حره  نآرطقمن : قرأ وي –يتوقى به العذاب عذاباً 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .حفظ اهللا لدينه :  هدف السورة
         ...  ) بالتخفيف هلجة من هلجات العرب : )رمبا.  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

              ...   ) لزآتى.(مرة واحدة ):أنزل (.على مراحل متعددة متفرقة : )ن(  :
 .للكتب واملعجزات فهي أوسع من اإلنزال 

                    ) إذا مل حيتاجا إىل جواب فمعناهـا  هـال   : )لو ما و لوال
  .ومها ما اختصت به هذه السورة ) رمبا( تناسب : )لوما(.أي هال ينهاهم ) لو ال ينهاهم الربانيون(كقوله 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            ....  )دت :  )سكرتوفيها إعجـاز علمـي ألن   ، أو من سكر الشراب  –س
  .الكون مظلم خارج الغالف اجلوي للكرة األرضية 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          ....               )ن كل شـيء  م(.ة األرض يدليل كرو: )مددناها
  .عجاز علمي دليل على اجلاذبية األرضية إفيها : )موزون 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        ....  )ا تنتجـه  :  )لواقحمبعىن مالقح مجع ملقحة أي تلقح السحاب والشجر كأ– 
ريح اجلنوب : والالقح. مث حتله فيرتل القطر . قح ألا حتمل السحاب وتقلبه وتصرفه  مجع ال) حوامل) (لواقح(ويقال 

يرسـل  (ه قوله تعـاىل  القطر  ويوضحترتل  والواحلائل الشمال ويسمون الشمال أيضاً عقيماً أي ال حتمل السحاب 
  .أي محلته ..) حىت إذا أقلت سحابا  –الرياح بشرا 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -                        )خـالق ..ربك  ذ قالوإ  (..
فناسـب  ) جعل للتكـرار  ( ألن لفظ ) جاعل ..قال ذ وإ(  ٣٠بينما يف البقرة ..)  خالق..إذقال ( ٧١ومثلها يف ص 

  ) .خليفة ( بعدها 
       ..          ) املعىن  يتغري تؤدي أداء األمر حىت ال) : فقعوا.  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                ) اإلنسـان  (مناسبة السم اجلنس يف السـورة  ) بأل( معرفة : )اللعنة– 
  ).بيديملا خلقت ( بالياء تناسب ) لعنيت( .٧٨بينما يف سورة ص ) املالئكة –اجلان 
                   )وكـذلك  ) ألنه فعل أمر ربـاعي  ( االنتباه هلمزة القطع : )ين رِفأنظ

  .لكسرة الظاء 
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             )ََاالنتباه لفتح الالم :  )صنياملخل.  
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                ...    ا نزلت يف أصحاب الرسول: )إخواناً :(متشابهزادت أل 
  .لعامة املؤمنني ) ٤٣األعراف ( واألخرى 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                     هود فيها تفصيل أكثر وهنا النتيجة مباشرة وكذلك  
  .٢٨بسورة الذاريات  مقارنة...) إنا ال توجل ( فكان رد املالئكة ...)  إناقال ( 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                     ) اإإال امرأته قدرنا..( : تناسب تكرار لفظ )ّإنا ( يف السورة ) إن
  ....)إن هؤالء  –إنكم قوم  –لصادقون وإنا  –إنا نبشرك  –منكم وجلون 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

           )الياء حمذوفة فنقف بالسكون مع املد العارض أو بالروم مع املـد  :  )ختزونِ  و ال
  .الطبيعي 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                 )ما حلف اهللا حبياة أحـد  : ( قال ابن عباس رضي اهللا عنه:  )لعمرك
احليـاة والـدين   : )العمر (. وحياتك يا حممد وعمرك وبقائك يف الدنيا : قال ) . إال حبياة حممد صلى اهللا عليه وسلم
  .العنيواحد وال يقال يف القسم إال مفتوحة  العمرو العمرو. وتستعمل يف القسم والالم لالبتداء 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -...                )قـوم  إنا أرسلنا إىل( تناسب بداية املقطع : )عليهم  وأمطرنا 
  ) جمرمني 
              ) مفردة ) آلية ملؤمنني ( ٧٧بينما آية ،باجلمع لكثرة اآليات يف القصة : )آليات

  .ثالث وليس هلما ) آلية ( ٤٤تعود على القرية ومثلها العنكبوت آية 
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                     )أي:)لبإمام كذلك ألنه ي طريق ومسيم أي يقصده الناس ويتبعونهؤ.   

              ) ١٤٩الشعراء يف اجلبال بينما األمن تناسب : )آمنني  
  ) .طلعها هضيم  خنل (تناسب ) فارهني  ببيوتاً( 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ....          ) صل الصفح أن تنحرف عن الشيء وتوليه صـفحة  أو،أعرض : )فاصفح
  . وجهك أي ناحية وجهك وكذلك اإلعراض أن توليه عرضك أي جانبك وال تقبل عليه 
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               ...   ) ومسي القـرآن مثـاىن ألن األنبـاء     –تثين يف كل صالة : )املثاىن
  .والقصص تثىن فيه 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -               ) املقتسمني( :املتحالفني على عرسول اهللا أي رميه باألفك والبهتان ض ه
أهل املوسم  تفرقوا يف مكة حيث مير) شر ميتةمخسة رهط من قريش ماتوا : (قال الطربي ،وقيل قوم من أهل مكة  –

فأهلكهم اهللا ومسوا املقتسـمني   –جمنون  -شاعر –هو كاهن وبعضهم هو ساحر : فإذا سألوا عن حممد قال بعضهم 
  .هـ.ا) ألم اقتسموا طرق مكة 

           )يلحق جبمع املذكر السامل ) أجزاء: ( )عضني.  
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .تسمى سورة النعم . نعم اهللا تعاىل :  هدف السورة

  ) .أتى أمر اهللا ( وهنا ) حىت يأتيك اليقني ( يف احلجر : ارتباطها بالسورة قبلها
  .١١١اآلية ...) .يوم تأيت كل نفس ( مع آخرها ) أتى أمر اهللا : (  ارتباط أوهلا بآخرها

             ...   ) فعل ماضي لتحقيق وقوعه ألن علم اهللا  واحد ليس فيه قدمي وال جديد : )أتى.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...           ) فجائية حتمل معىن االستغراب ) إذا : ()فإذا هو خصيم مبني.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          ...    )التـأخري ملـا يف    حقهاقدم اإلراحة على السرح مع أن :  )ترحيون
  .روع ضاإلراحة من استجالب األنس والبهجة إذ فيها حضور بعد غيبة وإقبال األنعام حافلة ال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                   ...   ) بالفعـل  ) لتركبوها(ذكر ، قدم اخليل لشرفها : )اخليل
ــر     ــوت وذك ــدم الثب ــدد وع ــة(للتج ــالق     ) زين ــن اخل ــا م ــدوامها وثبو ــم ل  .باالس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ...                )العشـب  مـن  أي األكل منه ومن ما حتته : )فيه  رشج
  .ترعون أنعامكم: )تسيمون() .فيه(فناسب لفظ 

.....          ..   )مسخرات مقارنة األعراف ( مبتدأ وخرب وليست معطوفة : ) والنجوم
٥٤  )معطوفة) مسخراتٍ  والنجوم.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ...                             فيه(على  )مواخر(قدم(  :
فاحلديث عن ) ١٢(فقدم صفتها وأا مواخر ، أما يف فاطر ) احلمري والبغال مث الفلك(ألن السياق يف وسائل النقل 

  .فقدم الضمري العائد عليه )وما يستوي البحران (البحر 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

               ...   ) ذيل اآلية عـن اهللا وصـفاته   ) : إن اهللا لغفور رحيم ..وإن تعدوا
بدلوا نعمة ( ألن السياق عن كفر اإلنسان ..) إن اإلنسان .. وإن تعدوا : ٣٤النعم بينما يف إبراهيم سياق ليناسب 
  ..) .جعلوا هللا أندادا –اهللا كفراً 
     ...           ) خرياً() ٣٠(بالضم مقارنة بآية : )أساطري(  مفتوحة  وهنا أساطري

قالوا (أو صفة ) مفعول به(أنزل خرياً أو قالوا خرياً ومل يقولوا شراً : والثاين مبعىن )  هي أساطري(  أي ألا كالمهم
  ).قوالً خرياً 
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 ...                           )السقف عليهم  فخر
كذلك ممكن السـقف يكـون   ) من فوقهم ( ال يدل على الفوقية احلقيقية لذلك أكد ) على ( لفظ : )من فوقهم 

  .ال حتمل علواً حقيقياً ..)  -هلكت عليهم مواشيهم  –على كذا بقى ( مثال قولك ،أرضاً آلخرين أسفلهم 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ...          )ولنعم دار املتقني (لزيادة التأكيد مناسب لـ : )فلبئس مثوى املتكربين– 
  .)يف القرآن نظري اليس هل() ولدار اآلخرة خري

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

           ...   ) متكرر لفظ الكسب  ألنه)كسبوا ما(بينما يف الزمر ) عملوا ما..فأصا
لفظ كسبوا ) عملوا  ما..وبدا هلم ([يف اجلاثيةوكذلك ) عملوا(ومل يرد أبداً يف النحل فناسب ) مرات٥(يف الزمر 

  .]لفظ عملوا أكثر،مرات فقط ٣ورد  فيها
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...               ) حذف مهزة الوصل يف الرسم العثماين وكذلك رسم : )فسئلوا
  .اهلمزة على سطر الكلمة ألن قبلها ساكن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-        ...   ) ـ ) ختوف فالن مايل ختوفاً(تنقص للنعم يقال : )ختوف  اً مـن أي نقص
  .مايل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                   ...   )مييل وينتقل ويعود من : الرجوع واملعىن )الفيء( : )يتفيؤا
  .ويوقف عليها مزة ساكنة مع الروم واإلمشام وننتبه للرسم العثماين للهمزة واو وزيادة ألف بعدها.جانب آلخر 

                     ...   ) ١٨احلج  -٥الرعد ( للتغليب ) ما: ( )..يسجد مايف 
  ) .من : 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-                 ...    ) لو مل يذكر اثنني الحتمل النهي عن اجلمـع  : )إهلني اثنني
مثل  معيناً ألوهم جواز اختاذ ثالثة فأكثر فأكد املثىن بالعدد ومل يذكر وصفا اختاذ كل واحد منفرد أوبينهما وجواز 

حىت ال يثبت اإلهليـة  ) واحد(بدون ) إله( حىت ال يشعر أن القادرين جيوز اختاذمها ومل يذكرمثالً ) عاجزين (إهلني 
  .دون إثبات الوحدانية 

                  ..    )دائما أو خالصاً : )واصبا.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ...                )شباعها فتصري كالنفي وإعدم املبالغة يف فتح الالم : )لَتسئلن  
  ) .ال تسألن ( 
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              ...   )وءوء( بالفتح الذم وبالضم :  )السوالعذاب  الشر) : الس.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ...                ) مفرطون( :وقرأ . ون معجلون للنار أو منسيون يف النار مقدم
  .مقصرون ، مضيعون  –وقرئت مفَرطُون  –مسرفون على أنفسهم بالذنوب ) مفْرِطُون(ُنافع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -     ....              )آليات (وغريها ) آلية (الوحيدة : )آلية لقوم يسمعون
  .الروم –يونس ) 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                  ....    )يؤتى باملذكر يف اللغـة  :  )بطونه
فهنا يتحدث عن اللنب الـذي  : للكثرة ) األعراب قالت(للقلة بينما ) نسوة قال(للداللة على القلة واملؤنث للكثرة 

فالسياق عن املنافع العامة من شـرب وأكـل    )املؤمنون (خيرج من بعض اإلناث ال كلها ودون الذكور وبينما يف
  . )بطوا(وركوب وهذا يشملها كلها فجاء بضمري املؤنث 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-                        ...  ) خطاب املؤنث إعجاز ألن النحلة : )مث كلي
أي ال يتوعر عليها كل  –مجع ذلول وهو السهل اللني الذي ليس بصعب : )ذلالً (. الشغالة هي اليت جتمع العسل 

ويقال إن الذلل نعـت للنحـل أي منقـادة     –ذلك نعت للسبيل يقال سبيل ذلول : قال الفراء : )سلكته (مكان 
) وسـئل –فسئل ( مهزة الوصل مرسومة مقارنة بكلمة : فاسلكي.بالتسخري وذللت ألن خيرج الشراب من بطوا 

  .ست مرسومة لي
  ...                               ...   ) ألنه جممل ) من(حذف : )بعد علم

  .]٥مقارنة مع احلج [ومل يفصل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                        ...   ) هم اخلـدم  : )حفده
واملماليك  مجع حافد وهو املسرع يف اخلدمة والطاعة ومسي ولد االبن حفيد ألنه يسرع يف خدمة جـده ومنـها   

  .أي نسرع ونتقرب ) نسعى وحنفد(
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                 ..           ...   ) االنتبـاه عنـد   : )يوجهه
  ) .يوجه( ظهر اهلاء املشددة وال تتحول إىل تالوقف عليها اختبارياً أو اضطرارياً أن يراعي النرب حىت 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-           ...       )وحيدة وغريها : )تشكرون  لعلكم  
  ) .تشكرون  قليالً ما( 
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                             ..    )إعجاز علمي يف : )السماء  جو
  .ألن خارج الغالف اجلوي ال يوجد هواء ) جو ( لفظ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                ...                        

     )( خص : )تقيكم احلر٨٠ملناسبة بالد العرب املخاطبني ولتقدم ذكر سرابيل الربد يف آية ) احلر 
  ) .لكم فيها دفء( وكذلك ) أصوافها ( 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            ..   ) مـن  ... كل أمـة   يف( ٨٩أي من أنفسهم النحل : )كل أمة  من
  .لفظ من  فلم يكرر) أنفسهم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -           ..   )لْم ( مع التباس : )ملَالسلْم( أو ) السّالس(.  

 ...                 ...   ) ًن ( مصدر مساعي لـ: )تبياناومثلها ) تفعال ( الرباعي على وزن ) بي
  ) .متثال( مثل تلقاء فقط يف املصادر أما األمساء فكثرية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-                         ..           )إيتاىء( :
  .أداء: )يعظكم (.رسم عثماين 

                ..    )اإلميان(مع  التباس: )ن ااألمي( .  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...               ..    )يدال خنرج نفس يف الدال :  )يه.  

                      ..    ) اسـتعارة  :  )فتزل قـدم
الستعظام أن تزل قدم واحدة فكيف ) قدم ( نكريللوقوع يف أمر عظيم ألن القدم إذا زلت انقلبت حال اإلنسان وت

  .بأقدام كثرية 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-                   ...   )أو أنثى وهو مؤمن  من ذكر( :تتميمن األول ي )
وإزالـة وهـم التخصـيص    الشرطية أو املوصولة تفيد العموم وكان تتميمها بذلك للتأكيد ) من ( ألن ) أو أنثى 

ألن املؤمن مع العمل الصاحل يف عيشة طيبة سـواء  ) وهو مؤمن ( والتتميم الثاين .بالذكور ألا مفضلة عند العرب 
  .موسراً أو معسراً

                            )الذال االنتباه لرخاوة : )فاستعذ.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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-                                   ...   )يف الوقـف  : )مفتر
  .نفخم الراء ونرقق مع الروم 

}...         )ممنوع من الصرف على وزن فعلى: )بشرى.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

           ..            ...   )نرقق الغنة وختـرج مـن   :  )من شرح
  .اخليشوم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                    ) فيها مبالغـة  ) : األخسرون ( يف هود : )هم اخلاسرون
  .يذكر أم أضلوا غريهم ألم ضلوا وصدوا غريهم بينما هنا مل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...                                ) مجع قلة : )بأنعم
  .١٢١,١١٢النحل  فقط يف القرآن نيذكرت مرت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-              ...   )اخلبائـث (،)حالل( عكس) احلرام(حرم اهللا :)حالالً طيبا( 
  . )طيبا(عكس 

..         ...  )الطاء ةاالستطالة مث تفخيم وشد:)اضطر.   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-            ...                  ) إن مث
  .لكي نرققها مث نضملسني منبسطة أ بنطق انبد:  )السوء(.أعادها ملا طال الكالم :  )ربك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                           )إن (الرجـل املطيـع   (معاين  ٤:  )أمة
إنا وجدنا آباءنـا  (الطريقة  –) ادكر بعد أمه و(الدهر  –) وجد عليه أمة من الناس(اجلماعة  –) إبراهيم كان أمة

موضع وبشرط أن تكون جمزومـة   ١٨املخففة حبذف النون تكتب يف ) يك( :  )من املشركني يك ملو. ()على أمة
  .)مل يكونوا  أومل يكن اهللا (مثل ) مهزة وصل (  بساكن وليست متصلة بضمري نصب وال

        ...   ) بالشكر ال يستوعب النعمألن اإلنسان )فاعل (بلفظ ) شاكراً( مجع قلة ، : )ألنعمه 
  . مجع كثرة ) نعمهوأسبغ عليكم (

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -                  ...   )النبوة  –احللم  –العلم  –العدل :  )احلكمة– 
اسم للفعل ومسي به ألنه مينع صاحبه من اجلهل ومنه حكَمه الدابة أي اللجام يردها عن إفسادها . اإلجنيل  –القرآن 

  .ألن الواو حمذوفةساكنة وروم وإمشام )عني (مقلقلة مث ) دال( يف الوقف :  )ادع (. 
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                                 نزلت يف مقتل محـزة فقـال
  .والراء داصترقيق الباء بني ال:  )صربمت .(..)ولئن صربمت ( فأنزل ) ألصنعن ألفعلن م و(الرسول 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ....                 )خمففة لتنفي أدىن ضيق : ) وال تك،ضأو ختفيف  مصدر: ق ي
ـ : ويقال هين لَين والضيق ما يكون يف الذي يتسع مثل الدار والثوب وأشباه ذلك  –من ضيق مثل ميت  أن  ضق ي

  .ق مبعىن واحد يضو
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .اإلسراء هنا واملعراج يف النجم .استشعر قيمة القرآن :  هدف السورة

                                            

     ...    ) ا ال تكون إال من اهللا ) باركنا(عرب القرآن بالربكة بالفعل املاضي : )باركناا وأضافها إىل اهللا ألإشارة إىل ثبا
  يف موقعها وجوها وأرضها : هي أرض الشام وحذف املعمول يفيد العموم فهي بركة عامة  ):حوله .( وال يقدر احد على نزعها

  .الت وأرض اجلهاد إىل يوم الساعة اوأرض األنبياء ودفنوا فيها والرس) يف التوراة األرض اليت تدر لبناً وعسالً( 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -                                 ...        

        ..  ) ة (.واجلوس طلب الشيء باستقصاء . ا وداسو –هاسوا  –وا وقتلوا ومنها حاسوا ثعا: )جاسواالكر( :
  .الراء تفخيم وتشديد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-          ..          )يهلكوا ويـدمروا  : )ايتربو.....     

     )وجعلنا(جيعلها مثل ) اجليم ( اختالس : )لنا عواج.(  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-              ..   )حمذوفة يف الرسم العثماين نقف بعني سـاكنة  الزوائدالواوات : )ويدع. 
  .كلمات  ٤) سندع -يدع -صاحلُ -ميح( مثل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                     ..   ) ترقيق الباء: )مبصرة .  

                ...  ) عمله املقدر عليه : )ألزمناه طائره.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                      ...   )أَ: )أمرنامنا ر– آمرناأَ –نا ررنا:مـ  أي قراءة أم طنا لّجعلناهم أمراء أي س
   .نا أي كثرنارمويف قراءة آنا من األمر أي أمرناهم بالطاعة إعذاراً وإنذاراً وختويفاً ووعيداً رمأَ) تفسري ابن عباس(رؤساءها ففسقوا فيها 

                 ...   ) الرزق سواء للمطيع أو الكافر ولكن يتفاوت مقداره : )عطاء– 
   .ألنه حليم كرمي ال يعاجل بالعقوبة ولقيام احلجة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ...                           ) وسخ األظفار مث يقال : )أُف وسخ األذن والتف
وهي لغة من لغـات  : اهلمزة اسم فعل مضارع مبين على الكسر مع التنوين وتشديد الفاء وضم : ملا يتضجر منه أي تلفاً لكم ونتناً لكم 

  .وا قراءة حفص والفاعل ضمري مستتر وجوباً تقديره أنت ) أف(كثرية يف اسم الفعل 
-  ...                      ...   )بـذرت  ومنـه  التفريـق : )التبذير. 

) إخـوان ...ال جناح (بينما ) إمنا املؤمنون إخوة(اإلجتماع يف الفعل  كانت املشاكلة و:األخوة  إذا كانت يف غري الوالدة : )إخوان (
   .من الوالدة



 

  )سراءاإلسورة (الفوائد املنتقاة من علم ينتفع به


 

110 
 

 وكذلك ) آت ذا القرىب   –خشية إمالق  –تبسطها  - اتبذير –ترفيها م(يغلب السياق يف اإلسراء لألغنياء املوسرين
تقـدمي   -) الفقر دعاه هلا (بطن   ظهر منها وما الفواحش ما –من إمالق (األنعام اليت فيها سياق الفقراء  نتطويل ع

  .ء بالكيل على العهد يفاإل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      ...           تعود ملوماً إىل البخل ، حمسوراً ) ملوماً حمسوراً: (أسلوب اللف والنشر
  . إىل اإلسراف 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...                   )فن التهكم...)  نك لن خترق األرض إ .  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-     ...                  ) الالم بالصوت  توسط نظهر: )القتل.  

    ....            ) حنقق اهلمزة : )مسئوال.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         ...  )الروم واإلمشامحتتمل مث فاء ساكنة  القاف نقف بقلقلة:  )وال تقف.  

                 ...         ..  ) ال تفقهون تسـبيحهم (: 
  ) . املائدة ( التباس مع السبع : )السبع  (.الفقه زيادة على العلم ألنه تصرف يف العلوم بعد علمه واستنباط لألحكام منه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                     ...         

             )مييـتكم  أي املوت نفسـه لبعـث اهللا علـيكم مـن     )أو خلقاً مما يكرب يف صدوركم. 
  .االنتباه إلظهار النون ألن اللحن فيها اإلخفاء .حيركون استهزاء  :)فسينغضون(
اءقالوا لرسول اهللا : أخرج الفر أي املـوت  ) أو خلقاً مما يكرب يف صدوركم ( مييتنا فأنزل اهللا عز وجل  أرأيت لو كنا املوت  من

  .مييتكم   نفسه لبعث اهللا عليكم من
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

               ..    ) كل ( تكون  نفخم القاف حىت ال: )وقل. (  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -                ...                 

  ...    ) الض. (ترقيق مث تفخيم مث ترقيق: )وربكالراء مشددة مرققة : ) ر.                                              

}..         {)٢٠التباس حمظورا آية : )حمذورا .  

   }                   ..  )الالم  حتقيق كسر:  )مهلكوها.  

 }                                   ..    {  
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احلـق   أي سبباً يف إبصار: )مبصرة (..) ما كان سبب ترك إرسال اآليات إال (املنع حمال يف حق اهللا ولكنه جماز عن الترك :  )وما منعنا(
  .واهلدى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                   ...   )ألحتنكن (  :
أي  هو من حنك دابته إذا شد حبالً يف عنقها وحنكها األسفل يقودهـا بـه  : ألستأصلن يقال احتنك اجلراد الزرع إذا أكله كله ويقال 

  .نقف بنون ساكنة : )أخرتن (.يف األنعام ) أرأيتكم ( مثلها )  أرأيت( الوحيدة يف غريها :)أرءيتك (.قتادم كيف شئت أل
    ...          ...                     )وأجلب عليهم( 

يف الطربي أمجع عليهم من ركبان جندك ومشام من جيلب عليهم بالدعاء إىل طاعتك والصرف عن طاعيت ويقال أجلب فالن علـى  : 
يف  )مراعـاة اهلمـس  ( انفراد حفـص   الكسر: )ورجِلك (.تفخيم الصاد: )بصوتك(.واجللبة الصوت ، إذا صاح عليه ، فالن إجالباً 

  .تفات لتقوية املعىن أسلوب ال: )يعدهم  وما( .الوقف
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            ...    ) أشد مبالغة من أكرمنا معناه حبسن الصورة واعتدال األعضاء وقيـل  : )كرمنا
  .بتسخري املخلوقات هلم باألكل باأليدي واألصابع وقيل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -          ...                           

         ) ًكاد فعل ماض ناقص يعمل عمل كان وخربها مجلـة  : )ادواك( .إدغام كامل : )ألذقناك  إذا
الزخـرف  ) وال يكاد يبني(، ٧١البقرة ) وما كادوا يفعلون(ونفيه إثبات ) أي مل يركن إليهم(معناه مقاربة الفعل ، وإثباته نفي  –فعلية 

  ) .وموسى يتكلم –ذحبوا البقرة (أي إا مثبتة  ، ٥٢
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ....                                    

         )ا أرض املبعث واحملشر) : وال جتد لسنتنا حتويالفهيأ  قالت قريش لو كنت نبياً لذهبت إىل الشام فإ
بعد :  )لدلوك() .من قبلك ( مواضع وغريها ٣) قبلك إليهم (  ٤٤سبأ،٢٠والفرقان ٧األنبياء : )قبلك (.النيب أسباب الرحيل والتحويل
إشارة إىل أوقات الصالة لذلك أضاف قرآن إىل الفجر أما إذا وردت مطلقة فهي كالم :  )وقرآن الفجر(.أو عند زواهلا عن كبد السماء 

  .أي صالة الفجروقرآن الفجر ،املغرب والعشاء ) شدته وظلمته (غسق الليل ،الظهر والعصر: )لدلوك الشمس(.اهللا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -          ...                              
أن يذيل الكالم بعد متامه جبملة حتقق ما قبلها من الكالم وتزيده توكيداً : فن التذييل  .ترقيق الدال :  )صدق(. طبيعي  مد:  )ينأدخل(

  .مثال عليه ) ٨١(أو جتري جمرى األمثال لزيادة التحقيق وآية 
-                      ...   ...             )يؤسا( :

  .لتعلق القرآن بالطرفني عالمة منع الوقف : )ال. .( قد يشفى وقد ال يشفى الدواء ألن) دواء(مل يقل : )شفاء (. شبيه بالبدل  مد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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       ..   القـرآن   –عيسـى   –جربيل  –روح اإلنسان (قصدهم التعنت ألن معاين الروح كثرية– 
  . ردوا كالمه فبأي مسمى أجام الرسول) ملك عظيم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-       ...                                 

      ...   مهس التاء ال ميتد إىل :)مبثله(.ال خنرج نفس مع الالم : )مبثل (.ارتباط لفظي ومعنوي باآلية السابقة  فيهااآلية
  ) .حبديث مثله ( مث ) بسورة ( مث ) سور بعشر( مث حتداهم .الالم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

              ...   يف هـذا  (قبلها بينما يف الكهف قـدم  ) األنس واجلن(قد م للناس ليناسب
  .)الكتاباحلمدهللا الذي أنزل ( وابتدائها بـلوحي اهللا القصص يف السورة ) القرآن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-  ...                                    

                                 ...  ) ًضميناً وكفيالً أو مقابلـة أي  : )قبيال
  .نرقق النون : )كنت(.نرقق ونضم مث اهلاء :  )نقرؤه(.من ذهب مث أطلقت على كل مزين مزخرف :  )زخرف(.معاينة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -          ...                 ...              

   )سوالالغنة مرققة : )بصريا خبريا( .الراء تشديد: )ر.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -         ...             ...                  

        )فإن طفئت ومل يبق ) مخدت ختمد مخوداً(إذا سكن هلبها ، فإذا سكن ومل يطفأ اجلمر قلنا :  )خبت
  .حتقيق االستفهام :  )أِءذا(. مهوداً-تهمد –منها شيء قلت مهدت 

                               ...  مهس التاء مث الالم:  )مثلهم.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -   ...                                  

       ...                 )تفخـيم مث ترقيـق   : )ألظنك (.حتقيق اهلمزة : )فسئل
  .حجج وأدلة على احلق :  )بصائر(.السني ضعيفة تزيد ضعف احلاء: )مسحورا(.النون

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  ...  ) نبدأ بضم ألن ثالثها مضموم ضم أصلي : )اسكنوا.  

       ...    مث يتدرج خلشوع اللسان ) خيرون لألذقان(اآلية تتضمن خشوع اجلوارح  
  .فيها استعالء ) على(الالم للخضوع بينما : )لألذقان() .يبكون ويزيدهم خشوعاً(القلب مث خشوع ) يقولون سبحان( .. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

             ..  تسمى آية العزة. 
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  .العصمة من الفنت :  هدف السورة
 - ..                           ...  ) ًللتأكيــد : )قيمــا

ال : )شديدا(.السكت من انفرادات حفص : )عوجا( ).جعله( :لفعل حمذوف تقديرهونفي أدىن عوج وهو مفعول به 
  .مس يف الدال 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                       ...   )فعل ماضي إلنشاء الذم :  )كربت
  .متييز ) كلمة(الفاعل مستتر تعود على مقالتهم و 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   -                ) أجرد ال نبات فيه : جرزاً .تراباً : )صعيدا.    

..               ) مرقوم(م وهو فعيل مبعىن مفعول اللوح فيه أمساؤهم وقصته: )الرقيم.(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                 ) ًعددا( .)أو مفعول فيه(ظرف زمان منصوب : )سنني( 
  .صفة أو مفعول مطلق : 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ...                 ...   )إظهار : )فمن().سلـ(نرقق :  )سلطان
  .التساؤل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                      

 ...   )تعدل عنـهم وتبتعـد  : )تقرضهم (.متيل وتعدل هلذا قيل للكذب زور ألنه أميل من احلق :  )تزاور. 
  ) .السكن الصحي يكون الباب إىل الشمال(

                                 ...    

       )مجلة امسية لثبوت حـاهلم  ) وهم رقود(بالفعل املضارع للتجدد كلما نظر إليهم ناظر :  )وحتسبهم
) ذات الـيمني (فعلية للتجدد والتقليب من اهللا ألن نومهم غري طبيعي والتكرار دليل على طول املدة ) ونقلبهم(ودوامه 

الالم :  )ومللئت( .ناء الكهف أو عتبة بابهف:  )بالوصيد(.لطول املدة بني التقليب ) ذات الشمال(وكرر هم أي إميام 
  .توكيد لل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

              ...                 ) نصف القرآن : )وليتلطف
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  .فطنته ل) شاعر(يقال شعرت باألمر أي علمت به ومنه  –يعلمن : )يشعرن (.هذه الكلمة  دعن
                              م يف القرآن مبعـىن  جالر
  .ظناً:٢٢الكهف)رمجاًبالغيب ( ومبعىن ألشتمنك ،٤٦مرمي ) ألرمجنك ( القتل إال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - ...                                    

 ... ...                            ...   ) ال ريب( :
  .غري أصلي ضماًمضموم  الفعل  نبدأ مزة مكسورة ألن ثالث: )ابنوا (، إظهار مطلق : )بنيناً (. راء مفخمة ال
الناهون و..التائبون ( ،)وأبكارا... تائبات(أي أن العدد ينتهي عند السبعة مث يستأنف ومثلها (واو الثمانية :  )وثامنهم (
  . مثانية أبواب وما بعد الواو خمالف يف الصفة وهنا الكلب خالف بنجاسته طهارة املؤمنني ) وفتحت أبواا (،) 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        ...                  )نقف بنون ساكنة مقارنة :  )يهدين
  ) .ين ييهد( القصص 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -        ...          )ملجأ وموئال :  )ملتحدا.     

     ...                                  
  .وقال ابن عباس ما ذكر اهللا هوى يف القرآن إال ذمه  –مسي كذلك ألنه يهوى بصاحبه يف النار :  )هواه( 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         ...                                      

                    )ًاملرتفق ال يكون يف البـؤس والشـقاء ولكـن    :  )مرتفقا
  .وهو بيت من قطن) وحيدة(سرادق فارسي معرب بوزن فُعالل : )سرادقها () . حسنت مرتفقا(املشاكلة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                  ...  )مجع أسورة :  )أساور
وهو الذي يلبس يف الذراع من ذهب ، فإن كان من فضة فهو قُلب ومجعه قلَبه ، وإن كان : وهذه مجع سوار ، سوار

  . من قرون أو عاج فهو مسكه ومجعها مسك 
                    ..   )مبتدأ مرفـوع بالضـمة املقـدرة للتعـذر    : )كلتا. 

  ) .يأكل(مصدر  بالسكون:ما يؤكل  أَكْل  بالضم:)أُكُل(
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            ..   ) واألفعال هاء الكناية تلحق باحلروف واألمساء : )لــه.  
  :قال  صاحب السلسبيل 
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  ة تأتيك بالتمام سوامنع لوجه الروم واإلمشام                     يف مخ       
  يف النصب ميم اجلمع طاري الشكل           هاء مؤنث وسكون أصلي        

)   : ( حذف األلف للرفقة واملودة) إذ يقول  ٤٠التوبة ) ال حتزن.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                 ..   )ن رددتالرد عن الشيء يتضمن ) ٥٠(متشابه مع فصلت :  )ولئ
  .)رجعت( فقال وليس يف فصلت ما يدل على الكراهة ... كراهة املردود أي لئن رددت عن جنيت 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  ) ترقيق الباء : )بريب(.ألفات سبع : )لكنا.  

                ...) ماضـل  (أثبت األلف لالفتراق والبعد بني املؤمن والكافر ومثلـها  : )صاحبه
  .١٨٤األعراف  – ٢٢التكوير  – ٢النجم .. ) صاحبكم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         ....                            )فضم التاء وترقق: )صبح تت .  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          ...    )ناالنصرة : )الوالية (،للبعد الالم : )ك له.  

...                 ) ْوحيذف إذا وليها بعدها متحرك عندمايكون يوضع الصفر املستطيل : )أنا
  ...)إنين أنا اهللا : سورة طه ( ساكن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   -              ...  ) الزينة حتسن القبيح : )زينة.  

 ...              ) ومنه مسى الغدير ألنه ماء ختلفه السيول ، نبقي وخنلف : )نغادر.  

   - ...                 )ّموصولة رمست : ) نأل.  

                                          

        ...     )ـا  :  )ال يغادر صغريةرمني أو أالصغائر تكفر باجتناب الكبائر ولكن هنا يف حق ا
   .مفصولة : )مال هذا(،أداء : )فترى (.تكتب مث يكفر عنها لتعظيم نعمة اهللا بالعفو 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-                           ...  ) قال احلسن : )كان من اجلن
خلق إبليس من نار  –املالئكة ال يعصون اهللا  –) كان من اجلن(صريح النص ) ما كان إبليس من املالئكة طرفة عني(
نفصل اجليم عن : )فسجدوا( ...) .أتتخذونه وذريته أولياء(وال أنوثة وليس هلم ذرية  ةاملالئكة ال يوصفون بذكور –

 .توايل احلركات : )ففسق(.الدال 
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          ..     )ترقيق الالم : )خلق .  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

..          )مهلكا: )موبقا.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          ...                    ) نةنبـدأ بالبسـط   : )س
  ٥٦.لترقيق السني 

                    ..        ..   ) ــذرين ــيم  ): من ــم امل نض
  .يبطلوا ويزيلوا): ليدحضوا .(جيداً

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -         ...            ...         

   ) ( :ملجئا.)هللـم(،المال من انفرادات حفص  فتح امليم وكسر:  )همكلنا وجيم حىت ننتبه لفتح اجل: )ع
  . تصبح كاملقلقلة ال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      ...                 )اهللا يصـف  )سـربا (قول الفىت يصف عجبه بينما قول ): عجبا
  .احلدث بدون تعجب 

 والعطاء ملـن ال  )مثال قتل الغالم(أو فقداً  )مثال خرق السفينة( األخذ قد يكون نقصاً:احلكمة من األخذ والعطاء
  . )مثال بناء اجلدار( يستحق يكون حكمه لغريه

        .. ) هنا للتنبيه على االتفاق السابق )لك (خصص :  )لكأمل أقل.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ..                 )إعجب أي ) عجبا( نبدأبـ يف قراءة نقف على البحر مث : )يف البحر
  .مع اخلضر لكن موسى مل ينتبه  دثأن هذا العجب ينطبق على ما حيا موسى عجباً أي 

...                     )ندفع التاء لألمر: )ءاتنا.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-                                               

            )اهللا(حفص يضم باعتبار أصل هاء الكناية الضم : )أنسانيه الفتح سورة ) عاهد عليه.  

           ..   ) احلذف دل على عدم اكتمال املقصد ألن غايتهم العبد وكان الفقدان جمـرد  : )نبغ
  .ألن كمال الغاية حصلوا عليه وهو الطعام ) نبغي ما) (٦٥(بينما يوسف  ،وسيلة لذلك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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               ) مواضع  ٣من انفرادات حفص يف بالفتح ):معى.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ...                         ) ًأي املعجب يستعمل يف اخلري والشر : )إمرا
  .وكان اخلرق ومل يكن معه غرق 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -         ...   ) ندفع النون ونكسرها مث مند : )تؤاخذين.  

                                         )ًنكرا(  :
اخلطأ يف ميزان اهللا وإن قبله بعض الناس ، : )واملنكر (.النكر هو ما ينكره بعض الناس جلهلهم وهو صواب عند اهللا 

  .ألن معه قتل  )نكراً(واستعمل هنا ) يقولون منكراً(،) يأمرون باملنكر(،) وينهون عن املنكر(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   -  ...              )  حذف مهزة الوصل : )لتخذت.  

                                  ..  ) أمـامهم  : )ورآءهم
لكـان  )أمامهم(لفظستعمل ا وأي مبا سواه ول) وراءهويكفرون مبا (وتأيت مبعىن خلف وهو من األضداد مثل قوله تعاىل 

يف الظاهر إفساد : )فأردت  ( .منه  تعين األمر الذي ستالقيه وال مفر)وراء (جمرد تغري اجتاههم ينجيهم من امللك ولكن 
  .فأسنده إىل نفسه 

..            )زيادة التاء تناسب احلرية والثقل النفسي يف تأويل األحداث :  )طعتتس.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -          ...  ) نينني( بـ التباس: )مؤمنمؤم(.  

                           ) إفساد من حيث القتل وإنعام من حيـث  : )فأردنا
  .نقف اء ساكنة رمست رسم عثماين األلف منقلبة عن واو: )زكاة (.التأويل فجمع اإلسناد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ...                                         

           )مل حيـاول الصـرب ألن   :  )تسطع(.ظاهره إنعام حمض فأسنده إىل اهللا :  )فأراد
يناسب زوال الثقل النفسي بعد معرفة األسباب أي بـأن  لحذفت التاء . زيادة احملاولة  يزيادة التاء يف مبىن الكلمة تعط

  .الصرب  عدم ل احلروف يوازييقلتو األمر الذي كان صربك فيه قليالً
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -    ...            )حقيقي أو جمازي : )سترا.  

                          ) دين: )السديندين والسالس. 
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 د بالفتحد بالضم وما كان بعد عمل الناس فهو سلقة فهو سما كان مسدوداً خ.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                              ...   ) الطـني  : )محئه
  .)حامية( ويف رواية األسود 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -           ...   )  يف الوقف رخاوة يف الغني الساكنة : )بلغ.  

               ...   ) قبيلتان من ذرية يافث بن نوح : )يأجوج ومأجوج.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -           ... )األصل باعتبار  إدغام كبري:  )مكين.  

                            ..     ) ربز( : اقطع واحد)رةبرا (،)زبز:( 
  .جانب اجلبلني) : الصدفني(،مذاباً حناساً):قطرا( ) .زبور(كتبا واحدها 
  -                       )  ترقيق  نراعي(تناسب خفة التسلق : )اسطاعوا

  .فكانت أكثر عمالً وأكثر حروفاً . يناسب مشقة احلفر : )استطاعوا  (،) العني 
                        ...   )دكاَء( :اه باألرض  غريمنونة سو )دكه دكا.( 

                ...   )يومئذ( : إذ يوم ) ندفع اهلمزة. (  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                      ...   )الالم وحنقق الياء  نكسر: )أولياء.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                             )يدشدتم وحنقق النرقق الال: )ضل 
  .الوقف بالنرب عنديف الالم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ...             ) فارسية أو  )املؤمنون (يف هنا و مرتنيوردت : )الفردوس
  .عربية مجعها فراديس 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  ...   ) أي انتهى ومل يبق منه شيء : )نفد.  
) من هذا  دأي اخترق من جهة إىل جهة أخرى  فكأن الشيء عندما ينفذ من مكان إىل مكان آخر فكأن نف:  )نفذ

  . املكان 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أعوذ بالرمحن ، نذرت للـرمحن ،  (مرة  ١٦توريث الدين لألبناء السورة تفيض بالرمحة ولفظها مكرر :  هدف السورة
ألعاجيب سـورة الكهـف    وهي تكملة) للرمحن عصيا ، وعد الرمحن عباده ،أشد على الرمحن ، سيجعل هلم الرمحن

  .عليهما السالم ورمحته بأصحاب الكهف والسفينة ) عيسى-قصة حيىي(
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وجـه   يف القصـر ، ) األوىل  الوجـه (حركـات  ٦–حركات ٤:  للعني يف التوسط وجهان
  ).مث اإلخفاء حركتان ( حركتان  :للعنيواحد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -..                     ) صورة بليغة النتشـار الشـيب   : )واشتعل
  .بالرأس 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -          ..              ...   )أقـارب العصـبة   :  )املوايل
  .للتبعيض فليس كلهم أنبياء : )من  (.وكانوا شرار اليهود 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -                           )ٍأيام( يف آل عمرآن :)ليال( 
  .أي يف ثالث أيام بلياليهن 

  ..                  ) ماترك التسبيح واألمر به : )أن سبحوا.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   -       ..  )طهرة هنا القرآن للمال إالكة والزكاة يف طهارة من الذنوب أو الرب: )وزكاة
.  

               )يف احلديث :)جباراً عصيا :  ما من أحد من بين آدم إال أذنب أو هـم
حيىي نفى العصيان عن ) جباراًشقياً :(٣٢آية ) ومل يكن جباراً عصيا(بذنب إال حيىي بن زكريا عليهما السالم ، يناسب 

  .ونفى الشقاوة عن عيسى 
                        ا من اهللا ) نكرة : ( وسالم عليهالقليل منه كثري ،أل

  .والنكرة للعموم 
 طلب السالمة فيهم  لذلك تأكد) يوم ولد ويوم ميوت ويوم يبعث حيا(أشق ثالثة أيام على ابن آدم.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            ..  ) أن أكـون   باهللاأعوذ (،استعاذت بالرمحن ليقيها السوء : )أعوذ بالرمحن
  .يف سياق العقوبة ، ٦٧البقرة ) من اجلاهلني
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                         )يف السياق القرآين املعاشرة : املس  )ومل ميسسين
) جنبـاً (أي التقاء البشرتني ألنه ذكر قبلـها  ) أو المستم النساء(املصافحة : )واللمس (،) من قبل أن يتماسا(اجلنسية 

جمزوم بالسكون على النون احملذوفة :  )ومل أك(.منها أن ملس األجنبية ينقض الوضوء أخذوا ذا املعىن ، و فليست هنا
  .ختفيفاً

              ..  ) الوقف بالروم إلظهار املعىن : )ِكذلك.   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   -                           ..  ) التاء ( دفع : )ياليتين. (  

             ..    ) ن حتتها (يف قراءة : )من حتتهاأي عيسى أو جربيل عليهمـا السـالم  ) م. 

                       بالتخفيف إنفراد حفص):تساقط. (إعجازعلمي.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -                                      

    ..                  )ليكون أقوى حلجتها وإزالة عوامل : )إين نذرت للرمحن صوما
: )قرِي(.) ففصل (األداء أمر : فكلي  . آن من العبادة إال هنا صمتاً الريبة ولكراهية جمادلة السفهاء وكل صوم يف القر

  .عظيماً منكرا: )فريا( .اللتقاء الساكنني مكسورة الياء: )ترِين () .ر( ترقيق
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -                       ) ًجـد (مبعـىن  : )كان يف املهد صبياو( 
  .مث صار رجالً ) كان صبياً(حال ألن كل أحد ) صبياً (وتكون 

              ..   )أقر على نفسه بالعبودية هللا أول ما تكلم لئال يتخـذ إهلـاً   :  )إين عبد اهللا
  ) .البغوي(

  -                                     

      )  هنا القصة مشروحة فذكر لفظ الكفر ويف الزخرف جممله فذكر لفـظ  : )كفرا
  .أقل وهو الظلم 

              ...   ) فعل ماضي مبين على السكون جاء على صورة األمر للتعجب : )أمسع
أعجب من مسعهم يف اآلخرة بعـد أن  : الباء حرف جر زائد ، وهم فاعل جمرور لفظاً بالباء مرفوع حمالً  واملعىن : م 

  ) .أسلوب تعجب(كانوا صماً يف الدنيا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -                                         

                       ) حذف ياء املتكلم لوجود ياء النداء ماعدا كلمة يف :  )يآأبت
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ذات جة  –الالت  –والت حني  –هيهات (رمست بالتاء قوالً واحداً مثلها :  )يا أبت() .يا عبادى( الرسم العثماين 
عن الياء احملذوفة ، والياء حمذوفة ضمري متصل يف حمل تاء التأنيث عوض ومنادى مضاف منصوب :أبت) –مرضات  –

  .جر باإلضافة 
 مث وضح العقيدة الصحيحة ) ما ال يسمع(يف قصة إبراهيم الطريقة الصحيحة للدعوة إىل اهللا بدأ بتفنيد العقيدة الباطلة

  .مث الترغيب إليها مث التحذير من التمرد عليها ) جاءين من العلم(وأا من علم اهللا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ...                 ذكر معصية استعظاماً للجرم : عصيا.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                 ) ءااهل ال متد صلة ألن: )تنته 
  ) .للغضب( دفع الغني :  )أراغب(.الوقف اء ساكنةوأصلية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                               )رسم عثماين : )أدعوا
  ).لإلطالة (صاحلاً عمالًوعمل ٧٠الفرقان ،تارك الصالة  لكفرمناسب : )ءامن  و(.زيادة ألف 

   -                                          

           )عن الثناء احلسن باللسان مثل العطاء باليد ، والعتق بالرقبة ، والزلل بالقدم ، كىن : )لسان صدق
( أخلصه اهللا واصطفاه ويف قراءة : )خملَصا() .م وجهه هللاسلي(وطيب النفس واستقرارها بالعني ، والذات بالوجه 

  ).خمَلصا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   -                                     
)محتنامن (.٨٠طه : )األمينر( ) :تشديد وتفخيم )ر.  

                  ...                        )بكيا( 
  .مد متكني : )النبيني (.مث أدغمت الواو يف الباء) مفعول(أصلها بكويا : 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                           ..   ) زيادة مبين لزيادة معـىن  : )واصطرب
  .اآلية مجعت توحيد الربوبية واأللوهية واألمساء والصفات 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -         ...   ) قسم لتأكيد اخلرب وأضافه للرسول تعظيمـاً ورفعـاً   : )فوربك
  ) .فورب السماء واألرض ( لشأنه مثل 
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                      )الشياع ضد االئتالف لذلك غالبها من ،التبع : )شيعه
وان من (يذم  ولكن احياناً ال٥٤سبأ ) كما فعل بأشياعهم ( ، ١٥٩األنعام ) إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا( للذم 

  .الصافات)شيعته إلبراهيم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          ..  )ورد ماء مدين(، الورود ليس الدخول: )إال واردها(.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -                                 

)متييز) نديا()أسلوب تفضيل(ونادياً اًأي جملس: )خري مقاماً وأحسن نديا.  

                     )  ( : ا  –ما رأيت عليه من هيئة حسنةباملعىن قراءة رِي
  .هيئة ومنظراً : قراءة زِيا  –األول أو من الرِي أي منظرهم مرتوٍ من النعمة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ...                     ) أمال ٤٦الكهف :)مردا.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  )ــه ــد ل ــداد يف  : )ومن ــتعمال اإلم ــر اس أكث
-أال: النفي أو الزجر والوصل مبعىن : حيسن الوقف على معىن : )كال(.وهنا املد املكروه) وأمددناهم بفاكهة(احملبوب

  .حقاً
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                          )تغريهم باملعاصي إغراًء: )تؤزهم أزا.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                )كالدواب  ترد املاء مشاة  عطاشاً :  )وردا.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -                  ) ًامنكراً فظيعاً : )إد.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                          فعل  تكاد)من فوقهن...تكاد( ٥الشورى
  .مقاربة إثباته نفي ونفيه إثبات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                          ) ًالعبودية القهرية : )عبدا.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

             ..         )صوتاً خفيا: )ركزا.  
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  .السعادةاإلسالم منهج  :السورةهدف 
مـرات   ٣ار القرآن نا تكره] الكتاب أو القرآن[يف السورة اليت تبدأ حبروف مقطعة يتكرر اللفظ بعدها أكثر من غريه 

)١١٤ – ١١٣ – ٢. (  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

             ) م  –فلما جاءها (لفظ جاء يف النمل أكثر : )أتاهاوجئتـك   –فلما جاء– 
  ) .حيث أتى –مث ائتوا  –مث أتى  –فلنأتينك  –فأتياه (ولفظ أتى يف طه ، ) فلما جاء سليمان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  ) وصالً  لسقوطها)  لصفر مستطي مل يوضع(من األلفات السبع : )وأنا
  .الساكننياللتقاء 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                   ...    )هناإثبات  نفي ونفيهفعل مقاربة إثباته  ):أكاد  
  ) .الساعة أشراطمن  يظهر ما منفية بسببكاد ( 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                      ...  ) أخبط الشـجر ليسـقط الـورق   :)أهش. 
)( م مفتوحة ألن قبلها ألف مقصورة .مكررة ياء: )عصاىمثل حمياى. (  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                 مكررة  ١٧النازعات.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

           أفصح مـين لسـاناً   ( القصص  يف، كتابة) ولَا ينطلق لساين ( ١٣يف الشعراء (
  .مبهمة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

              )ظهريا ومعينا: )وزيرا.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        ) ( :فعل دعاء فاعله أنت ،مهزة وصل.  

) (  : ويف قراءة مضارعني جمزومني            أمـر ثالثـي  
  .بن عامر ا يف قراءة )أَشدد ، أَشرِك(بالطلب       أمر رباعي          ):أشرك (
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              )ألقيت عليك حمبة مين  –أوحينا إىل أمك ( قيل املنن قد تبلغ الثمانية ):مننا
  .)فنجيناك من الغم  وقتلت نفساً –فرجعناك إىل أمك  -لتصنع على عيين –

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                   ...                        )لفظ :  )فاقذفيه
) قـذف يف قلـوم الرعـب    ( –) وضع الشيء برفق(لقاء فيه خطر يناسب املن من اهللا ، وهو أعم وأبعد من اإل

   .)جتري بأعيننا(على يعطي معىن العلو والظهور مقارنة : )على(.أي بسرعة وشده دفعة واحدة   ٢٦األحزاب 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                  

                ...   ) ــاك ــن خت:  )فتن ــن احمل ــناك م ــاًلخلص ــاك(. يص :  )فرجعن
كي تستعمل لبيان الغـرض احلقيقـي املباشـر    : )كي تقرعينها() .إنا رادوه ( تصديقاً لـ) فرددناه (١٣القصص

هذا مطلب ثانوي أتى ) ولتعلم أن وعد اهللا حق( واملطلب األول بينما الالم أوسع استعماالً للمطلب األول ولغريه 
  .بعد رجوعه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                       )  ال تفترا يف تبليغ الرسالة : )وال تنيا.   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-                   يناسب حال املدعو ومركزه : لينا.  

                         ) م أو : )يفرطط ، إذا تقدفرط ، ييعجل إىل عقوبتنا يقال فَر
  .يفرِط إذا اشتطّ  فرط يفرّط إذا قصر ، أفرطَ. تعجل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -          )ن الثاين : )موسى  فمن ربكما يااملخاطب اثنني فذكر األول وضم.  

                     ) الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ ( ٧السجدة : )خلقه
  ..)خلق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                   ..   لكـم األرض   جعلالذي (  ١٠متشابه الزخرف
  .يف سورة الزخرف ) جعل( لكثرة استعمال ) لكم فيها سبالً لعلكم تدون  وجعلمهداً 

                        ) طه)إن يف ذلك آلياتٍ ألوىل النهى  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -                         ) قالوا(الوحيدة وغريها : )قال أجئتنا (.  

...                           ) وىمن األرض أو مستوياً وسطاً: )س.   
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                    )يوم(طلب فرعون مكاناً فاختار موسى زماناً :  )يوم (
  .أبلغ لدعوة أكرب عدد من الناس 

..                   ...  يهلككم: فيسحتكم.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         ..   ) إنْ هذين ، إنّ هذانّ ، إنّ هذين : يف قراءة : )إنْ هذان.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                        قـال  ) نكون حنن امللقني .. قالوا( ١١٥األعراف
  .٨١-٨٠يونس ) بل ( الوحيدة فيها) ألقوا فلما ألقوا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

               ...   )ـام لتعظـيم شـأن    ) جـواب الطلـب   ( ساكنة : )تلقفإ
  .العصاإام لتعظيم شأن :)يف ميينك  وألق ما.(إنفرد حفص بدون تشديد ):تلْقف .(العصا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                   ) برب العاملني ( غريها : )برب هارون(.  

 -                                  

                        ) أي تصـديقه  ) آمنتم به(  ):ءامنتم له
  االنتباه للقلقة حىت ال تفتح :)أبقى(.  ٨البقرة ) آمنا باهللا وباليوم اآلخر(والدخول يف دينه واليقني والثقة فيه مثل 

 )قيأيت :  )أمنتم له( .النخل الوحيدة ،مبالغة : يف جذوع النخل .الوحيدة :)قطعن فأل( .ترقيق اهلاء :  )أكرهتنا(). أَب
ومـا أنـت   (إلميان به وهو االستسالم واالنقياد والطاعة وكل من آمن بالنيب البد أن يؤمن له ويتبعه ، ومثله بعد ا

  .٢٦العنكبوت  )فآمن له لوط(٧٥البقرة )فتطمعون أن يؤمنوا لكم  أ(١٧يوسف ) مبؤمن لنا
                                    ...    ) قسم : )والذي فطرنا

  .أو معطوف على ما 
ـــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                              ) ترقيق الباء : )بربه .  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                    ..   )الطريق غـري : )طريقا 
  ) .الصراط املستقيم ( املمهد السهل : )الصراط (،ممهد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

              )وما أهديكم ( لتعم والنفي قوله ) هم( مقيدة بالضمري غري:  )وما هدى
  ) .ل( ترقيق : )وأضل (،) إال سبيل الرشاد
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        ...            ..   )األمينِ الواد(  ٣٠القصص )األمينِ( ٥٢مرمي: )األمين. (  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          ..  )لعدم حضورهم وعدم احلاجة للتنبيه١١٩آل عمرآن ) ها( مرتني بدون: )أوالء.   

                      )ابتلينا: )فتنا.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                             

                  )يدغضبان (.وعدكم بالثبات على الدين:  )موع
إدغـام  : )أردمت () . املاضـي  إىل املضـارع  ( مل حرف نفي وجزم وقلب : )أمل يعدكم(.ممنوع من الصرف : )

  .متجانسني 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                            )إما نسي أنه إله :  )فنسى
  . أو إبالغكم أنه إهلكم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

              )الوقف بنون ساكنة وروم :  )تتبعن أال.  

                 ...   )األعراف مفصـولة  ( يوقف وسطها  موصولة ال:  )يبنئوم (
  .ذكّره بالرحم استعطافاً

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-         )جهر+رخاوة ):ي.  

                    ..   ) مرققة )ت(استطالة مث : )فقبضت.  

..                                   ) ظللـت : ()ظلت (
  .وبات يفعل كذا إذا فعله ليالً،رايقال ظل يفعل كذا إذا فعله ا،األوىل خمففة تناسب خفة عقله ) ل(حذف 

  .التأكيد قوة احلق جبانب خفة الباطل )نسفا –ه نلننسف –ه نلنحرق(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                   ) أداء مفصول: )وساء هلم.   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   -                     ) ًصفصفاً (.ملساء ال ثبات فيها : )قاعا( :
   .مكان مرتفع: )أمتا(. مستويه ال نبات فيها 

 ) وجع(: وج ،لألمور املعنويةللمبالغة واإلعجاز للحسية وهذا:ع.)ا وقعت قبـل  : )يسئلونك والوحيدة بالواو أل
  .السؤال 
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   ..            )ًينقص حسناته :  )هضماً(. حيمل سيئات غريه :  )ظلما.  

               ..   )ندفع الياء إلظهار املد ومعىن التعايل:  )فتعاىل.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     ...   ) ألقى يف نفسه شر اً، يقال ملا يقع يف النفس من عمـل  : )فوسوس
يقـع مـن اخلـوف      وملـا ، )وسواس(وملا يقع من عمل الشر وما ال خري فيه  –) من اهللا عز وجل(إهلام : اخلري 

  .)خاطر(الذي ال على اإلنسان وال له  وملا يقع من التقدير،نيل اخلري أمل  يقع من تقدير وملا،)إجياس(
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                      )الزمـاً  لكـان إهالكهـم عـاجالً   : )لزاما .
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -...                      )رسم عثماين :  )ءانايِء.   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

               ...    )زيادة مبىن : )اصطرب . 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ..دور األنبياء يف تذكرة البشرية:هدف السورة
  ). الهية قلوم (مع)زهرة احلياة الدنيا(،)اقترب(مع)فتربصوا(يف طه:ارتباطها بالسورة قبلها

  ).توعدونب ما يأقر( مع ) اقترب( : ارتباط أوهلا بآخرها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}              ... {)مقال ريب(تناسب : )من ر.(  

   :متشابه 
  ٢/األنبياء           محدث ِإلَّا استَمعوه وهم يلْعبونما يْأتيهِم مّن ذكْرٍ مّن ربِّهِم 

ينرِضعم نْهِإلَّا كَانُوا ع ثدحـٰنِ م محالر نّكْرٍ من ذّيهِم مْأتا يمو       ٥/الشعراء  
وخصت الشعراء  قَاَل ربِّي يعلَم الْقَوَل:  ٤لموافقة ما بعده وهو قوله في اآلية  مّن ربِّهِم:  خصت هذه السورة بقوله 

ـٰنِ: بقوله  محالر نّم  لموافقة ما بعده وهو قوله :يمحالر زِيزالْع ولَه كبر ِإنو  ألن الرحمن الرحيم مصدران لفعل
  .أن يسمى بهما غير اهللا ممنوعان ) اهللا والرحمن ( د واسم واح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }                       ..  { )أضربوا عن قوهلم ثالث مرات دليل التخبط  :)بل
  .ختاليط):  أضغاث".(بل، بل، بل"والتردد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 } امو              ...  { )ألن السياق لفترة ) من(مل يذكر ): وما أرسلنا قبلك

  .مباشرة وليس المتداد الزمن) :من قبلك(حمدودة والكالم قائم على التبليغ وليس الزمن 
  :متشابه

هِمي ِإلَيالًا نُّوحِإلَّا رِج لَكلْنَا قَبسا َأرمو ونلَملَا تَع كْرِ ِإن كُنتُمَّل الذَألُوا َأهفَاس       ٧/األنبياء  
اقوي الَْأسف شُونميو امالطَّع ْأكُلُونلَي مِإلَّا ِإنَّه ينلسرالْم نم لَكلْنَا قَبسا َأرمو ونبِرتْنَةً َأتَصضٍ فعِلب كُمضعلْنَا بعجو  كبر كَانو

  منبدون   ٢٠/الفرقان       بصيرا
  والباقي لْنَاسا َأرمن وملقَبك  ٥٢، الحج ٢٠، الفرقان ١٠٧-٢٥، األنبياء ٤٣، النحل ١٠٩يوسف: في  
 ٦٤، والنساء ٤مع إبراهيم  :وٍل ِإلَّاسن رلْنَا مسا َأرمو. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }            ...  {اجلسد،روح ملا فيه: اجلسم :الفرق بني اجلسم واجلسد :
  .له  ال روحاجلامد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}            ...  {)الوحيدة وغريها أهلكنا): قصمنا.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }                ... { )أصل الركض حتريك الرجلني): تركضوا،تكَضالفرس تقول ر 
  ).اركض برجلك( ومنه فركضوال يقال فعدا إذا أعديته بتحريك رجليك 
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}           ...  {   
  ):همتشاب (

بِينا لَاعمنَهيا بمو ضالَْأرو اءما خَلَقْنَا السمو       ١٦/األنبياء باإلفراد  ٢٧ومع ص  
  غيرهماوفي: ما خَلَقْنَا السمواتالْ اوا .مقتلومنَهيا بمو بالجمع.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }                     ...  {)أن يصيب الدماغ يكسره وأصله ): يدمغه
  .بالضرب وهو مقتل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}              {) رون(  بِـبس لتت،  الفتورمن ): يفترونمن االفتراء ) يفت.  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                ...  { )ةهلآ (لكلمة صفة) إال اهللا(ليست استثنائية و )غري(مبعىن ): إال(.  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...                ...  { ) انفرادات حفص من):معي.  

}...          { )ا مهمة الرسل) العبادة(يكثر لفظ ): فاعبدونمقارنة مع اآلية ، يف السورة أل
   .)فاتقون( املؤمنون ٥٢

  )متشابه:(  
ـٰنوقَالُوا  محا اتَّخَذَ الرلَدو  انَهحبس  ونمكْرم ادبْل عب       ٢٦/األنبياء  الوحيدة ، وغيرها :َاُهللا اتَّخَذ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...                   { )  الراء مفخمة مث تاء مرققة) : ارتضى.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                           ... { )وات اقيل كانت السم): رتقا
اهللا  اا ففتقهمكانت السماء السابعة مع األرض مجيع:اهللا سبع مسوات وسبع أرضني وقيل ففتقهماواألرض واحدة 

 يفو،..)من املاءوجعلنا ( وناسب بعده )رجحه الطربي(فتقت السماء باملطر واألرض بالنبات:وقيل، باهلواء بينهما
  .)وجعلنا من املاء كل شيء حي -رتقًا( إعجاز علمي اآلية 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }...          ...  { )(قدم يف سورة األنبياء :مقارنة مع سورة نوح): فجاجا سبالافجاج (
  .متيد  أن ال أي) :أن متيد ).( بساطا(تناسب ل) سبالً(م قد)٢٠نوح آية ( ويف ) ىرواس(لتناسب قبلها 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 }...       ..  { )فيها إعجاز):حمفوظًا.    
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}...         { إعجاز علمي.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...         {)    :(زيادة رسم عثماين ب ) دليل على حركة الكسر للهمزة )ياء.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }       ..          ..  { )لإلنكار والتعجب  استفهام ):أهذا
  .أي يعيبهم.) .مسعنا فىت يذكرهم( يصرحوا به تأدبا مع آهلتهم ومثلها أي يذكرهم بسوء ومل ): يذكر( . والتحقري 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}             ... { )  ريكم أيايتلق..) ( خلق اإلنسان من عجل سأوخ :(
األعراف ..) وممن خلقنا أمة يهدون( بينما بين الفعل للمعلوم ) وخلق اإلنسان ضعيفا( مبين ملا مل يسم فاعله ومثلها 

يان نقص وجاء الفعل مبنيا للمجهول ملا كان القصد ب، فأسند اخللق يف مقام النعمة والتفضل إىل ذاته العلية  ١٨١
  ).عليها صفر مستدير( زيادة واو يف الرسم العثماين ال تنطق ): سأوريكم. ( اإلنسان وضعفه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                             {  ة بالنصمتشا
  .١٠مع األنعام 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }                ...  {  )حيفظكم ) : يكلؤكم.   

 }...                 { )ري ): يصحبونجيارون وينصرون ألن ا
  ) .يسحبون( التباس مع  ،ملن جيريه صاحب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}          ..  { )نمبالغة على ذهلم أن املس ):  مستهم نفحةيكفي إلقرارهم  اهلي
أمرهم وكذلك معىن النفح أي الشيء النذير أصله شتيت يكفي لت: أي ال ثاين هلا) نفحة(وكذلك اسم املرة يف 

فكيف يصربون  تفيد عدم التحقيق) إن(و،تدل على الشفقة ):وربك .( للتبعيض )من(هبوب رائحة الشيء وكذلك 
  .على أنكال لدى جبار وجحيم أبدي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }...          {  )وليست ذكرى ) : ذكر.  

}    ..     {)لالستمرار والثبات) مشفقون(االسم عدل إىل ): مشفقون.  
  ).جتدد اخلشية ( مضارع يدل على التجدد واالستمرار ): خيشون ( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٣  متشابه:  
ينابِدا عنَا لَهاءنَا آبدجقَالُوا و       ٥٣/األنبياء    ما هذه التماثيل : ( إجابة.(..  

  ٧٤/الشعراء       ِٰلك يفْعلُون كَذَبْل وجدنَا آباءنَا 
  ينفعونكمهْل :  إجابة 
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}          ...  { ) ًال كل ممقوت عند اهللا ، احتراز): هلم .( قطعاً وكسراً) :جذاذا
ومل )إىل عظيم الروم ( امللوك يقولإىل إذا كتب  لصاحبه وكان الرسول افًاضمعليه لفظ تعظيم إال  يطلق
  ).العظيم(يقل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}      ...  { )رجعوا إىل الباطل): نكسوا.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}              ..  { )اسم فعل مبعىن أتضجر ):أف.  

}              {  )قوهالتشديد يدل على الغيظ): حر.  

 }                   { )لو قال بردا فقط ألهلكته): وسلما.   

 }             {  
  :متشابه 

  :مناسبة للكيد ، تتشابه مع  ٧٠/األنبياء       يدا فَجعلْنَاهم الَْأخْسرِينكَ وَأرادوا بِه
ينفَلالَْأس ملْنَاهعا فَجدكَي وا بِهادفََأر       ٩٨/الصافات  

  .قَالُوا ابنُوا لَه بنْيانًا:  ٩٧مناسبة للبنيان في اآلية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }                         { )باركنا. ( التباس كسر الالم ) : عالَمني لل : (
عرب القرآن بالربكة بالفعل املاضي يف كل اآليات إشارة إىل ثباا وإضافتها إىل اهللا ألا ال تكون إال من اهللا وأنه ال 

ي فه) املقصود املسجد األقصى وما حوله بالد الشام ( وهي بركة مطلقة ، يقدر أحد من البشر على نزعها منها 
وبركة يف تأثريها على ) األرض اليت تدر لبناً وعسالً ( مباركة يف موقعها ومناخها وأرضها وصفها يف التوراة بأا 

  ) .رض النبوات واإلسالم أ( التاريخ البشري كاحلروب وبركة إميانية 

}             ..  {  ) ما سألعطية زيادة على  ):نافلة.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧٦  متشابه:  
   ٧٦/األنبياء       ونُوحا ِإذْ نَادٰى من قَبُل فَاستَجبنَا لَه فَنَجينَاه وَأهلَه من الْكَربِ الْعظيمِ

  .في ذكر نجاة نوح عليه السالم ومن معه 
فَانظُر كَيفَ كَان عاقبةُ   افَكَذَّبوه فَنَجينَاه ومن معه في الْفُلْك وجعلْنَاهم خَلَاِئفَ وَأغْرقْنَا الَّذين كَذَّبوا بِآياتنَ

نذَرِينالْم       ٧٣/يونس.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                       .. { )يقال ،الرعي ليال ): نفشت
   .رعت بالنهارأي  ) سرحت وسربت ومهلت (
 }                   ..  {)حدمهاأيرجح حىت ال): حكما وعلما.  
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مؤتلفة يف مدحها مث يروم بعد : فن مجع املختلف واملؤتلف وهو أن يريد املتكلم التسوية بني ممدوحني فيأيت مبعان
ختالف معاين  خر فيأيت ألجل ذلك الترجيح مبعاناآلخر بزيادة فضل ال ينقص مدح اآل ذلك ترجيح أحدمها على

وكالً ( مث قال  )..ففهمناها ( التسوية  ساوى أول اآلية بني سليمان و داوود يف أهلية احلكم  مث رجح سليمان 
فضل فتكون فضيلة السن واحلنكة يف ال ليتساوا سليمان  امقام تلك الزيادة اليت رجح قام مبا فأتى ... ) آتينا

  .سليمان يف احلكم  ا والتجارب مقام الزيادة اليت رجح 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}٨١ {}               .. { )إمناخلري أو شر  ختصيصهالعدم  ) ريح(جاءت صيغة ): الريح 
   .يأمرها سليمان كيف شاء

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                     { )ذيل اآلية مناسب ): أرحم الرامحني
  .بالنفس من هزال ومرض )وبالضم( عام بكل شيء بالفتح ر الض): الضر. (لكشف

}...            {  ) وأنت أرحم الرامحني ( مبالغة ليناسب  ):رمحة من عندنا.(  
  :متشابه

      وآتَينَاه َأهلَه ومثْلَهم معهم رحمةً مّن عندنَا وذكْرٰى ِللْعابِدين فَاستَجبنَا لَه فَكَشَفْنَا ما بِه من ضرٍّ
٨٤/األنبياء    في قصة أيوب  

  ٤٣/ص      ِلُأوِلي الَْألْبابِووهبنَا لَه َأهلَه ومثْلَهم معهم رحمةً مّنَّا وذكْرٰى 
  ذلك ألن أيوب عليه السالم في األنبياء بالغ في التضرع بقوله :ينماحالر محَأنتَ َأرو  فبالغ  ٨٣اآلية

  ٨٤اآلية  رحمةً مّن عندنَا: اهللا في اإلجابة فقال 
  رحمه اهللا(قال السخاوي: ( 

  يا فتى) ص(بـ  رحمةً مّنَّافيها أتى           و  رحمةً مّن عندنَاو 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }                                  ...  { الفرق
صاحب ( لألدىن حنو األعلى) صاحب): (وذا).(ذو اجلالل( تستعمل لألعلى حنو األدىن):ذو(:)صاحب(و )ذو(بني

   .توحيد واستغفار بذلك تكشف الكرب): إال أنت ال إله. (نضيق باحلبس):نقدر). (الرسول
 }....        {) مز للمحذوف  بسبب توايل األمثال )  ن( حذف )جنيوال يؤثر ألنه ر

  .حبرف صغري
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }                  ..  {)آية للعاملني( لـمناسب ): فيها  . (  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٢  متشابه:  
ـٰذه ُأمتُكُم ُأمةً واحدةً وَأنَا ربكُم فَاعبدونِ ه ِإن       ٩٢/األنبياء  
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ـٰذه ُأمتُكُم ُأمةً واحدةً وَأنَا ربكُم فَاتَّقُونِ ه ِإنو       ٥٢/المؤمنون  
  رحمه اهللا(قال السخاوي: ( 

  تحتها قد وليا فَاتَّقُونِقد أتى في األنبيا              و  فَاعبدونِو 
 }       ...    {  )زبرا..فتقطعوا).( يرجعون( تناسب ) راجعون..وتقطعوا (

  ..).حزب(ذكر بعدها كل ) زبرا( ، ٥٣املؤمنون 
}...              { )البقرة  يف)كاتب ( ، اإلنفطار  يفكاتبني :  )كاتبون

٢٨٢.  
}        {  )م أ) نفي النفي إثباتال ي امتنع البتة على أهل القرية أ

) حينئذ ترجعون( والتقدير  وقد تكون ال زائدة ،ال يتوبون أو يف الدنيا  إىل اإلميان أي،بالبعث واجلزاء  يرجعون
  ).ما منعك أال تسجد ( ومثلها 

}..         {)اإلسراع  معاخلطر  ةوهو مقارب من النسالن يسرعون): ينسلون
تطلق  على املنازل أو على أهلها فإذا أريد املنازل ):قرية(.ويعسل مر الذئب ينسل: كمشي الذئب إذا أسرع يقال

   :وجاء االثنان يف هذه اآلية، وإذا أريد األهل عاد الضمري مذكرا جمموعا) خاوية وهيقرية ( عاد الضمري مؤنثًا
  .خاص باألهل ألن املنازل ممكن إرجاعها وإعادة بنائها يف الدنيا) يرجعون( ،أي املنازل وأهلها): هاأهلكنا(  
 

}                  ... {  ) مرتفعة ال تكاد تطرف ) : شاخصة.   

}              .. {)ا  ملا يرمىاسم ):حصبيف النار أي كأ
  .بهحتصب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }       ...  {  ) صوت حركة تلهبها) : حسيسها.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }         ...  { ) اسم إن ) بالغًا(و )الالم املزحلقة ):( لبالغاً.(  ممقد )إن( خرب) : يف هذا
   .منصوب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}                     ..  {  )أعلمتكم أي مستويني يف  ):آذنتكم

  ).ما(  مبعىن) : أدري إن ( .اإلعالم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }          ...  { ) :( يف قراءة قل ، )من انفرادات حفص) : قال.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   .دور احلج يف بناء األمة: هدف السورة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                    ...  { )صفة (ع ضاليت تباشر اإلرضاع أبلغ من مر): مرضعة
  ).سواء باشرت اإلرضاع أم ال

 }...           { )خبيث شرير واملارد العايل املرتفع: )مريد.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }....                   ...  { )مبين للمجهول : )يتوىف.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}               ...  { )دليل على التكرب،جانبه  )عطفه.(الوي): ثاين.  
  :متشابه

ثَاني عطْفه ِليضلَّ عن سبِيِل  ﴾٨﴿ومن النَّاسِ من يجادُل في اللَّـه بِغَيرِ علْمٍ ولَا هدى ولَا كتَابٍ منيرٍ 
اللَّـه يزا خنْيي الدف لَه   رِيقالْح ذَابع ةاميالْق موي يقُهنُذ٩﴿و﴾         ٩-٨/الحج  

  :بالنص في مكررة 
رظَاه همعن كُملَيغَ عبَأسضِ وي الَْأرا فمو اتاومي السا فلَكُم م خَّرس اللَّـه ا َأنوتَر نَةًَألَماطبالنَّاسِ   ةً و نمو

ا قيَل لَهم اتَّبِعوا ما َأنزَل اللَّـه قَالُوا بْل وِإذَ ﴾٢٠﴿من يجادُل في اللَّـه بِغَيرِ علْمٍ ولَا هدى ولَا كتَابٍ منيرٍ 
  ٢١-٢٠/لقمان         ﴾٢١﴿َأولَو كَان الشَّيطَان يدعوهم ِإلَٰى عذَابِ السعيرِ   نَتَّبِع ما وجدنَا علَيه آباءنَا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}      ...  { )يداك قدمت :( ا نزلت يفباملفرد أل)النضر بن احلارث أو أبو جهل.(  

  :متشابه
 اكدتْ يما قَدبِم ذَِٰلكبِيدبِظَلَّامٍ لِّلْع سلَي اللَّـه َأنو         ١٠/الحج    
  بِما قَدمتْ َأيديكُم: الوحيدة ، وغيرها 

بِيدبِظَلَّامٍ لِّلْع سلَي اللَّـه َأنو يكُمدتْ َأيما قَدبِم ذَِٰلك        ٥١/األنفال- ١٨٢/آل عمران  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                ...  {  )شك وتزلزل يف الدين ) : حرف.   

}            ... { )اخلسران(قدم الضر ليناسب ): يضره.(  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  }                  ... { )يف  سياق اآلية هنا):الصابئني 
. )والصابئون( ٦٩مقارنة بسورة املائدة  فلم يربز الصابئني بالرفع) إن اهللا يفصل بينهم(  تساوياملعادل والالقضاء 

يعبدون النار أو الشمس أو القائلون بأن للعامل أصلني النور والظلمة أو قوم يستعملون النجاسات فيكون ): اوس(
جاء ): اهللا( .املالئكة أو الكواكب وقدم الصابئني لتقدم زمام ةعبد: )الصابئني(،ميما النوناألصل جنوس فأبدلت 



 

  )احلجسورة (     


 

 

135 
 

ليس يف املختصمني مؤمنني فذكر الربوبية مث ..) إن ربك هو يفصل(باالسم األعم ليعم األصناف بينما يف السجدة
   ).اهللا(لإلشارة إىل ) هو(أكدها 

}                  ...  { )السجود إذعان وطاعة لغري العاقل والسجود ): يسجد
  ).ما( أخص من ) من.( املعروف للعاقل

}...                         {  )أي ):من( :) من فوقهم
   .حتتمل القرب والبعد) من(بدون ) فوق رأسه( ٤٨مع الدخان مقارنة .مباشرة لبيان شدة العذاب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}                           {)مناسب للصورة ):من غم

  .اليت قبله 

  :متشابه
رِيقالْح ذَابذُوقُوا عا ويهوا فيدغَمٍّ ُأع نا منْهوا مجخْروا َأن يادا َأركُلَّم         ٢٢/الحج  

النَّار ماهْأوقُوا فَمفَس ينا الَّذَأمي  والنَّارِ الَّذ ذَابذُوقُوا ع ميَل لَهقا ويهوا فيدا ُأعنْهوا مجخْروا َأن يادا َأركُلَّم
ونبّتُكَذ كُنتُم بِه         ٢٠/السجدة  
  ) :رحمه اهللا(قال السخاوي 

دعن بم لَمعي  وٍّغَم نم  أتى          في الحج يتلوه وذُوقُوا مثبتا  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }...                          { )لبيان اجلنس أو  من ):من أساور
وذكر ) هذان خصمان( ألنه ملا ذكر) ١٤()األار .. إن اهللا يدخل ( ة يف جزئها األول للتبعيض أو زائدة آية مكرر

  . ذكر اخلصم الثاين واملؤمنون) الكفار(اخلصم األول
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...            {  يذكر العاكفني مل والترتيب من األخص على األكثر 
للطائفني ( ١٢٥البقرة مقارنة مع .معناها املقيمني أي العاكفني): القائمني( أو أن )العاكف فيه والباد( ألنه ذكر
  .ليس يف احلج اعتكاف :ربط).والعاكفني

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...                    { )قةمهزول لبعد  بعري: )ضامرالش.  

  :متشابه
 ﴾٢٦﴿مين والركَّعِ السجود وِإذْ بوْأنَا ِلِإبراهيم مكَان الْبيت َأن لَّا تُشْرِك بِي شَيًئا وطَهِّر بيتي ِللطَّاِئفين والْقَاِئ

  ٢٧- ٢٦/الحج       ﴾٢٧﴿جٍّ عميق وَأذّن في النَّاسِ بِالْحجِّ يْأتُوك رِجالًا وعلَٰى كُلِّ ضامرٍ يْأتين من كُلِّ فَ
  : سبق مع 

وعهِدنَا ِإلَٰى ِإبراهيم وِإسماعيَل َأن طَهِّرا   وِإذْ جعلْنَا الْبيتَ مثَابةً لِّلنَّاسِ وَأمنًا واتَّخذُوا من مقَامِ ِإبراهيم مصلى
 ودجكَّعِ السالرو ينفاكالْعو ينِللطَّاِئف يتي١٢٥﴿ب﴾  نم لَهقْ َأهزارنًا وا آملَدـٰذَا ب ْل هعبِّ اجر يماهرِإذْ قَاَل ِإبو
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وبِْئس   قَاَل ومن كَفَر فَُأمتّعه قَليلًا ثُم َأضطَره ِإلَٰى عذَابِ النَّارِ  بِاللَّـه والْيومِ الْآخرِالثَّمرات من آمن منْهم 
 يرص١٢٦﴿الْم﴾       ١٢٦- ١٢٥/البقرة  

  )ألنه ذكر في الحج ) :القائمين :ادالبو يهفُ فاكالع . 
 ٢٨  متشابه:  
  وادشْهامِلِّيالَْأنْع ةهِيمن بّم مقَهزا رلَٰى مع اتلُومعامٍ مي َأيف اللَّـه موا اسذْكُريو ملَه عنَافا  منْهفَكُلُوا م

يرالْفَق اِئسوا الْبمَأطْعو       ٢٨/الحج  
  )وغيرها ) معلومات:  عامٍ مي َأيفوداتد و أعمةًودد  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...               { )مسي : وقال ابن عباس، نه أول بيت وضع للناسالقدمي أل: )البيت العتيق
عتق زواره من النار إذا توفاهم على توحيده وما عليه نبيه أن اهللا أو أل هاجلبابرة عليعتقه من تسلط أن اهللا ا ألعتيقً
  حيلوا إحرامهم فيقصوا أظافرهم ويزيلوا : )تفثهم ليقضوا.(عتق من الغرق زمن الطوفان أو ألنه مل ميلكأأو ألنه

  .األوساخ

}...                    { )القذر واألوساخ وشبه به األوثان ): الرجس
  .ألا قذر معنوي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }          ...  { )مبتدأ خربه حمذوف أو العكس ) األمر ذلك (:حمذوفخرب مبتدأ ): ذلك
  .)ذلك األمر(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                ...  { )الذبح هللا(نسكًا وعبادة ): منسكًا.(  

}                            ..  { مجع يف وصف
حذفت النون ): املقيمي الصالة.( لهئنني ماملتواضعني هللا املتط): املخبتني.( عمال القلوب واجلوارحأاملخبتني  بني 

  .لإلضافة
}...                                     ...  { 
وأصل هذا الوصف يف اخليل يقال ) ابن مسعود)(صوافن(أي صفَّت قوائمها واإلبل تنحر قياماً ويقرأ ): الصواف(

والبعري إذا أرادوا حنره ، صفن الفرس فهو صافن إذا قام على ثالث قوائم وثىن سنبك الرابعة والسنبك طرف احلافر
وا به يف أي خوالص هللا ال تشرك) قراءة احلسن البصري()صوايف(وتقرأ ، تعقل إحدى يديه فيقوم على ثالثة قوائم

): املعتر(.السائل واملتذلل): القانع.(وقعت ومنها وجبت الشمس إذا غربت ):وجبت.(التسمية على حنرها أحدا
 ،إذا سألبالضم :وعانع قُنيقال قَ: ل وهو املعترض للمعروف من غري سؤالأالذي يعتريك أي يلم بك لتعطيه وال يس

  .اعة إذا رضيننع قَوق
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 }       ...  {االنتباه لفتحة لفظ اجلاللة ألنه مفعول به.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                ...  { )لونوإن اهللا ( .مع يقاتلون بالكسرالتباس ) :يقات (..
  .مجلة استئنافية

 }..          ..                     ...  { 
كنائس اليهود بالعربانية ): صلوات. (معابد اليهود والنصارى): بيع). (صومعة(الدير ): صلوات..بيع ..صوامع (
  ).صلوتا(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}         ...          {)نكارى عليهم إ): فكيف كان نكري
  .أسباب احلياة موجودة ولكن الناس أهلكوا): وبئرٍ معطلة .(بإهالكهم

}...                            { )بني العمه والعمىالفرق ):تعمى: 
  ).يعمهون(عمى القلب أي التردد واحلرية : هالعم. العمى يطلق على عمى البصر وعمى البصرية

}...                 { )ساعة تعيشها تساوي  ١٠٠حساب ):ألف سنة
  ).ساعتان وربع (عند اهللا

}           ..  {)أهلكناها (  ٤٥قبلها بينما آية  )يستعجلونك ( مناسبة لِـ ):أمليت (
  .قبلها) نكري(مناسبة لِـ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}          ...  {  )ْاللينة وعدم حتويلها إىل مدية تسكني الواوِ االنتباه لـ): سعوا.  

}                         ... { )ألقى يف قلوب أوليائه ): ألقى
  .الشبه للفتنه

 }                     ...          { )مرض الشبهات ): مرض

): القاسية قلوم.( قبل اإلقالب عدم إمالة الكسر: ( ).مرض الشهوات) فيطمع الذي يف قلبه مرض ( بينما 

  .فاعل:  )قلوم(. القاسية اسم فاعل

 }...        ...  {تطمئن.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}..           { )أن يكون فيه خري للكافرين): عقيم.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...         { )وو ( تلتبس  نضم اهلاء حىت ال) :  لـهاحلديث ليضلّلـه.(..  

}        ...  {)اجلنة): مدخالً يرضونه.  
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٦٣-٦٢  متشابه:  
َألَم تَر َأن  ﴾٦٢﴿كَبِير ذَِٰلك بَِأن اللَّـه هو الْحقُّ وَأن ما يدعون من دونه هو الْباطُل وَأن اللَّـه هو الْعلي الْ

  ٦٣-٦٢/الحج        ﴾٦٣﴿ِإن اللَّـه لَطيفٌ خَبِير  اللَّـه َأنزَل من السماء ماء فَتُصبِح الَْأرض مخْضرةً
يرقَد ءلَٰى كُلِّ شَيع َأنَّهتَٰى ووي الْميحي َأنَّهقُّ والْح وه اللَّـه بَِأن ذَِٰلك       ٦/الحج  

َألَم تَر َأن الْفُلْك  ﴾٣٠﴿ر ذَِٰلك بَِأن اللَّـه هو الْحقُّ وَأن ما يدعون من دونه الْباطُل وَأن اللَّـه هو الْعلي الْكَبِي
هاتآي نّكُم مرِيِلي اللَّـه تمعرِ بِنحي الْبرِي فارٍ شَكُورٍ   تَجبلِّكُلِّ ص اتلَآي ي ذَِٰلكف ٣١﴿ِإن﴾  ٣٠/لقمان-

٣١  
  وقل ) : رحمه اهللا(قال السخاويُلاطالْب وه من بعدهوند             في الحج تصميماً على يقينه 
  وبعضها  )بالالم(وبعضها ) بأن(ألن الحج وقعت بعد عشر آيات كل آية مؤكدة مرة أو مرتين بعضهما

 .بخالف سورة لقمان التي لم تكن بهذه الصفة من التأكيدات) بهما(
٦٤  متشابه:  
 ِضي الَْأرا فمو اتاومي السا فم لَّه  يدمالْح يالْغَن ولَه اللَّـه ِإنو       ٦٤/الحج  
  ٢٦ومع لقمان..) إن(العشر آيات السابقة كلها مؤكدة  : ِإنيدمالْح يالْغَن وه اللَّـه. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}...       {  ) لظاملنيعدم فصل الالم عن الظاء):ل.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}                        ...            

     ...  { )عون( .الباء ساكنه للجزم): يسلبهمداالنتباه للقلقة حىت ال ،من الدعاء ): إن الذين ت
  .أي تتركون)تدعون ( تصري فتحة فيتغري املعىن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...                                  ... 

            {   ومن ذرييت أمة ( حني دعا ) إبراهيم( أو على ) اهللا( يعود على ) هو( الضمري
  .أن بلغكم: )ليكون الرسول شهيدا(.أي يف القرآن ): ويف هذا(.قبل القرآن ويف القرآنأي :)من قبل(.) مسلمة لك

  .االنتباه لكسر النون: )فنِعم ( 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .صفات املؤمنني:  هدف السورة
 يفلح إنه ال(وخامتتها..) نلح املؤمنون الذيأف قد( فصلها هنا ) لعلكم تفلحون ( يف احلج :  ارتباطها يف سورة احلج

  ...) الكافرون
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٠- ٥  متشابه مع سورة املعارج :متشابه :  
 ظُونافح وجِهِمِلفُر مه ينالَّذ٥﴿و﴾  ينلُومم رغَي مفَِإنَّه مانُهملَكَتْ َأيا مم َأو اجِهِمولَٰى َأزنِ  ﴾٦﴿ِإلَّا عفَم

 ونادالْع مه ـِٰئك والَّذين هم علَٰى  ﴾٨﴿والَّذين هم ِلَأمانَاتهِم وعهدهم راعون  ﴾٧﴿ابتَغَٰى وراء ذَِٰلك فَُأولَ
ـِٰئك هم الْوارِثُون  ﴾٩﴿م يحافظُون صلَواتهِ   ١٠- ٥/المؤمنون             ﴾١٠﴿ُأولَ

 ظُونافح وجِهِمِلفُر مه ينالَّذ٢٩﴿و﴾  ينلُومم رغَي مفَِإنَّه مانُهملَكَتْ َأيا مم َأو اجِهِمولَٰى َأزنِ  ﴾٣٠﴿ِإلَّا عفَم
 ونادالْع مه ـِٰئك والَّذين هم  ﴾٣٢﴿والَّذين هم ِلَأمانَاتهِم وعهدهم راعون  ﴾٣١﴿ابتَغَٰى وراء ذَِٰلك فَُأولَ

 ونقَاِئم هِماتاد٣٣﴿بِشَه﴾  ظُونافحي هِملَاتلَٰى صع مه ينالَّذ٣٤﴿و﴾ نَّاتي جف ـِٰئك             ﴾٣٥﴿مكْرمون  ُأولَ
٣٥-٢٩/المعارج  
  حفظ  –العفة  –الزكاة  –اإلعراض عن اللغو (بدأ في سورة المؤمنون بالخشوع ثم ذكر صفات تعين عليه

  والَّذين هم علَٰى صلَواتهِم يحافظُونمن حافظ عليها حافظ على الصالة ) والعهد  –األمانة 

 علَٰى صلَاتهِم داِئمونوال ينجو منها إال  خُلقَ هلُوعاوفي المعارج ذكر العلة التي تزلزل اإليمان وهي 
: وهي المراقبة هللا في كل وقت  علَٰى صلَاتهِم يحافظُوندائم الصلة بربه ثم ذكر صفات المؤمنين وختم 

  .أي يحافظ على معنى الصالة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}       {  )ملا يستغرق ) عمل( لفظ الفعل للمسارعة واملسابقة بينما لفظ): للزكاة فاعلون
  .زمنا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}       ..  { وأحلّ لكم ما (.٢٤ أمام إال هنا وسورة النساء يف القرآن مبعىن) وراء(كل

  .مبعىن سوى..): وراء
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩  متشابه:  
         ظُونافحي هِماتلَولَٰى صع مه ينالَّذو ٩/المؤمنون  بصيغة الجمع الوحيدة ، وغيرها     :  

هِملَاتلَٰى صع  بالمفرد في :  
ـٰذَا كتَاب َأنزلْنَاه مبارك مصدّقُ الَّذي بين يديه وِلتُنذر ُأم الْقُرٰى ومن حولَها هو  ةربِالْآخ نُونْؤمي ينالَّذو

بِه نُونْؤمي             ظُونافحي هِملَاتلَٰى صع مهو ٩٢/األنعام  
 مه ينالَّذو            ظُونافحي هِملَاتلَٰى صع ٣٤/المعارج  
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}             { )ساللة :(من كل تربة  لّيعين آدم يقال س)مث جعل نسله (..
  ...).القُوارة_ النخامة_القُالمة_ النخالة_ ضالةعالة حنو الفُماينسل من الشيء القليل وكذلك الفُ: الساللة لغة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}           {)م  ينكرونه لغفلة الناس عن املوت ): مليتونأكد املوت ومل يؤكد البعث مع أ

  .فكأم ينكرونه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}         ...  { )أو سبع مسوات _ الكواكب يف سريهاا للمالئكة أو طرقً): طرائق
  .لتطارق بعضها فوق بعضا ومسيت طرائق طباقً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٩  متشابه:  

          ا تَْأكُلُوننْهمةٌ ويركَث هاكا فَويهف نَابٍ لَّكُمَأعيٍل ون نَّخّم نَّاتج فََأنشَْأنَا لَكُم بِه ١٩/المؤمنون  
 )فواكه( بالجمع ليناسبنَّاتج  وزيادة)غيرها و ندخراألرض منها نأكل ومنها نبيع واكهة ألنها ف) واو :

 : متشابهة مع الزخرف

 لُونمتَع ا كُنتُما بِموهي ُأورِثْتُمنَّةُ الَّتالْج لْكت٧٢﴿و﴾  ا تَْأكُلُوننْهّةٌ ميرةٌ كَثها فَاكيهف ٧٣﴿لَكُم﴾     
٧٣- ٧٢/الزخرف)اسم جنس يشمل المفرد والمثنى والجمع(لفظ أعم وأوسعألنها في الجنة  )فاكهة.(  
  ألن في األولى لفظ الجنة فيها بالجمع أما الثانية فلفظُنَّةالْج  فيها بالمفرد. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}       ..      { )تلوين اجللود(إعجاز علمي  -يغمس فيه اخلبز إدام): صبغ.(  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 }            ...  { ) ٍمن انفرادات حفص، تنوين ): كل  .  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}                        { )خمرجون . ( تأكيد  الثانية:)أنكم :(

  .١٥٨- ١٥٧بالضم يف آل عمرآن ):متم(.األوىلاألرجح أا خرب أنكم 

}            { )اسم فعل  ماضي مبين ):هيهات إعراب(، إظهار الياء اللينة ):هيهات
. الالم حرف زائد): ملا. (توكيد لفظي لألوىل:  الثانية وهيهات،والفاعل ضمري مستتر جوازاً تقديره هو) بعد(مبعىن 

  .اسم موصول يف حمل رفع فاعل هليهات ويف حمل جر على اللفظ حبرف اجلر الزائد ): ما(
 }                .. { )اد أك): إنلة أشددهنا بإن ألن التكذيب وا.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 }..          { م معينون آيةنكرة ..)لقوم (  ٤٤عرف القوم هنا أل.  
}           ...               { )متتابعني على فترات ليست ): تترا

من لقراءة  ) باأللف املمدودة(ورمست  الواو إىل تاء وأبدلت) وترى(صلها أو) فعلى(تأنيث  تنوين لكن ألف
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أي  أخباراً وعرباً يتمثل م يف الشر )صيغة منتهى اجلموع(ممنوعة من الصرف على وزن مفاعيل ): أحاديث.(ينوا
  .مرسومة مفصولة): كل ما(.أي جمرد أخبار للتعجب والتلهي )وال يقال جعلته أحاديث يف اخلري(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 }        ..  {  )ه مإلرسم عثماين) ي.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}                       { )مفردة ألن اإلعجاز يف ): آية

من ) فعيل(_ من العيون)مفعول(ماء جار ظاهر للعيون ): معني. (مستقر ا للعمارة): قرار. (والدته مشترك 
  .أي االستقامة) املعن(املاعون ويكون أصله 

 }...                { ) واعملوا ( ١١سبأ .تناسب العلم بقصة عيسى:)تعملون عليم
  .) ألّنا له احلديد( تناسب )  بصرييعملون  صاحلاً إين مبا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}...        { )لفظ التقوى يناسب سياق السورة من التحذير من العقوبات): فاتقون 

  .ومهمة األنبياءمقام اإلحسان والتفضل واألمر بالعبادة ) فاعبدون ( بينما األنبياء وصفات املؤمنني
 }            ..  { )ازبر :(ًا وفرقا لذلك ذكر بعدها قطع)كلٌ إلينا (بينما يف األنبياء ) حزب

  ).راجعون

٥٣  متشابه:  
  بالفاء  ٥٣/المؤمنون كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحون           فَتَقَطَّعوا َأمرهم بينَهم زبرا

  بالواو   ٩٣/األنبياء كُلٌّ ِإلَينَا راجِعون          بينَهموتَقَطَّعوا َأمرهم 
  رحمه اهللا( قال السخاوي: ( 

  وال تخش كلل) بالواو(نزل          واألنبياء  فَتَقَطَّعوابالمؤمنين 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}          { )باهلجر من القول على القرآن  مستكربين بالبيت تتحدثون ليالً): اهلجر
قيل اسم مجع مبعىن ): سامرا.(اإلفحاش يف املنطق: رجاهلُ، الترك واإلعراض: رجاهلَ ،اهلذيان: رجاهلَ .والنيب والطعن فيه

  .فاعل هفاعل مثل عاقبة وعافية أو جملس السفر وزنالاملتسامرين أو مصدر على وزن اسم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}..          { )مل يقل كلهم أل): أكثرهموأا ن منهم من ترك احلق تكرب باءلأل ا تقليد.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}      ...  { )اجعالً): خرج  عم لذلك أضيف إىل اهللاأا من املال واخلراج وأجر.  

 }               {  )زائغون عن احلق ) : لناكبون.  

}...             {)ومعظمها يسبقها  ملضارع للتجديدبلفظ االتردد واحلرية ): يعمهون
  .الطغيان



 

  )املؤمنونسورة (     


 

 

142 
 

 }             ...         {)متحريون آيسون من كل خري): مبلسون.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...          ... {)مزة وصل:)اختالف مخاسيلفعل مصدر ألنه مكسورة  نبدأ.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}              ..  {  )حنن ( قدم،٦٨النحل )األولني ..دنا هذا حنن وأباؤنا لقد وع (
 لزيادة العجب والتبعيد) هذا ( قبلها بينما يف النحل ذكروا اآلباء فقدم فقدموا أنفسهم ) آباءهم ( ألم مل يذكروا 

  . من هذا األمر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }           { ليطابق السؤال) اهللا( وقراءة أبو عمريف.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }            { )ختدعون عن توحيده): تسحرون.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...                               {عدليل متان :
قُل لَّو كَانَ معه آلهةٌ كَما يقُولُونَ إِذاً الَّبتغواْ إِلَى ذي الْعرشِ (آهلة غري اهللا تعاىل ومثلها دليل عقلي إلبطال وجود 

  ).٢٢-األنبياء...) (إال اهللا لفسدتا ةهلآلو كان فيهما ) (٤٢(اإلسراء)سبِيالً
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                 ..  { )ه بلغ كأنأن أسلوب التفضيل مل يقل باحلسنة أل): باليت هي أحسن
  .فيه ل االستطاعةذيتضمن الصفح واإلحسان وب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 }                   {  )املوت.( )أتى(أكثر من لفظ  فيها شدة) : جآء :(

): رب ارجعون().عن شعور اإلنسان وكراهيته واملوت هو الذي يأيت لإلنسان وجييءلتأخره (فاعل مؤخر دائما 
  .اختبارياتفخيم الراء ألا ساكنة بعد كسر عارض عند البدء بالكلمة 

}..                 { )فال أنساب( حاجز دون الرجعة قيل أصلة برزه مث عرب): الربزخ( 
  .تراحم وال تعاطف ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}        ..  { )خرياخريا( التباس مع ،االستهزاء ) :س٣٢الزخرف ) س،خرة والعبودية من الس.  

}                  { )  ِ : (أداء املذكر وليس املؤنث.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }         { )ل اهللا السالمةأأصعب رد عليهم يقال بعد ألف سنة نس): اقال اخسئو.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .شرع اهللا نور اتمع: هدف السورة

غض  -اإلفك -القذف -الزنا.( وهنا فصلوا أضراره) لفروجهم حافظون ( يف املؤمنون : ربط السورة بالسورة قبلها 
  ..) .االستئذان  - االستعفاف –النكاح  -البصر

  ..). يرجعون إليه فينبئهم مبا عملوا ( وآخرها) فرضناها( أوهلا :  ربط أول السورة بآخرها
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }                             { ثالث تأكيدات على األحكام فيها
  .لصالح اتمع

}    ...            ...  { )لكثرته ) عكس السارق(قدم الزانية ): الزانية
  .املخاطبون مقطوع بإميام فالقصد حتريك محيتهم): إن كنتم تؤمنون.(فيهن وتأثرهن مبفسدته وأضراره 

 }...          { ) مراء مشددة مرققة ) : حر.   

- }        ..                     { 
  .مكررة بالنص يف سورة آل عمرآن ٥آية  .استعاره الرمي أي القذف والشتم بالزنا ألنه جناية قولية): يرمون(

 )على كل  يف االستثناء وإذا عادت )أبدا(على ) ج(ألقرب مذكور وضع االستثنائية) إال(إذا عادت):قاعدة االستثناء
  .على جلدة لإلمجاع بعدم سقوط اجللد ) مـ(ماسبقها وضع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 }                  {  )بالتاء املبسوطة): لعنت.  

}          ... {  )َلنصب من انفرادات حفصا):اخلامسة.  

 }                     {)  قال تواب حكيم ومل يقل ) : تواب حكيم
واحلذف  )لشق عليكم(أو)لفضحكم(جوابه حمذوف..):لوال فضل اهللا . ( رستليناسب احلكمة من ال) غفور رحيم(
  .للتهويل صحأف

}            ...        ...             { 
. رفع درجة النيب ول- فضح املنافقنيول - بيان فضل أمهات املؤمننيول برتول التشريع بأحكامه): خري لكم(
هم كرب ما (كُرب مصدر الكبري السن، يقال كرب مصدر الكبري من األشياء واألمور،لغتان أي معظمه): كُبره،كربه(

أي امللك وإمنا مسي " وتكون لكما الكربياء يف األرض:"ومنه قولة تعاىل، أي عظمة وملك) كربياء(أي تكرب ) ببالغيه
  .امللك كربياء ألنه أكرب ما يطلب من أمر الدنيا

}                 ..  { )التفات للفظ اإلميان أسلوب ): املؤمنون
االنتباه لعدم قلقلة ) :إذ.( القلب والكذب): فكإ.( لتعطيف املؤمن على أخيه): بأنفسهم.(الذي جيمعهم باملقذوف

  .وإعطائها صفة الرخاوة مث االنتقال للسني الذال
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}             ... { )بأفواهكم(إلقاء الكالم بعد مساعه بدون تفكري ): بألسنتكم( 
  .شنيعتمبالغة لل

}                     ... { )قدم الظرف ألمهية املبادرة بالقول أول ): إذ
  .حرف حتضيض): لوال( .السماع

}           ... { )بدون اختالسأداء ): يعظكم .  

 }         ...  {  )كذلك يبني ( وحيدة وغريها ) : ويبني.(  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }                  {وذلك أبلغ )لعجل لكم العذاب(جوابه حمذوف
  ).ورب مسكوت عنة أبلغ من منطوق به(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}          ...  { )اللفظ عام لتكون قاعدة ): أولوا الفضل(  –حيلف ): وال يأتل
  .منصوبة بالياء) أويل القرىب ( بالواو بينما  مرفوعملحق جبمع املذكر السامل ): أولو.(كليه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}        ... {  ) مهبدون اختالس أداء): ألسنت.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }                        ...  { الفرق
طلب األذن : ة واالستئذانرلزيااأي يطلب األنس قبل  ياإلنس النفس: تستأنسوا :بني االستئناس واالستئذان

  .بينما االستئناس من القادم اخلارجي..) ليستأذنكم الذين ملكت ( ويكون من أهل البيت 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }         ...             { )ليس هلا ):إن اهللا خبري مبا يصنعون
صنع (وإحكام دقة هفي )يصنعون( -ملا حيتاج لزمن )تعملون(-عة روفيه سهولة وس عام )يفعلون.(نظري
م الغض ألن النظر وكذلك قد،فيه  قضيمألن أمر النظر واسع وهناك نظر حالل للمحارم أما أمر الفروج ):من).(اهللا

  .بريد الزنا

٣٠  متشابه:  
 مارِهصَأب نوا مغُضي يننْؤمقُل لِّلْممهوجفَظُوا فُرحيو  مكَٰى لَهَأز ذَِٰلك  وننَعصا يبِم خَبِير اللَّـه ِإن 

٣٠/المؤمنون   ليس له نظير في القرآن.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                                 

          ...                            

                         { )حفظ (كل ): حيفظن
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تصلح للمفرد ): الطفل.(مل يصرح مبواقعها مبالغة يف الستر): زينتهن.(أي من الزنا إال هنا أال يراها أحد) الفروج
وإذا بلغ ) (٥٩(بينما النور: واملثىن واجلمع ألن نفسيتهم واحدة ومل يطلعوا عل العورات فجعلهم كجنس واحد

حذف األلف يوقف على هاء : )هيأ(. امام فأتى باجلمعكل طفل تتفاوت نظرته عن اآلخر وختتلف اهتم): األطفال
وال ( تلتبس يف احلفظ مع ): وليضربن خبمرهن(.فيوحي باإلسراع إىل التوبة وعدم التسوي وختفيف الكلمة ساكنة

  ).رجلنقدم الرأس ونؤخر األ)( يضربن بأرجلهن

 }                   ... {  ) من ال زوج له وتعم ): األيامى
  .الذكر واألنثى األحرار والعبيد 

}                   ..           ..        

             ..              ..  {)شيع احلال حيث تب):إن أردنا حتصنا
متماثلني ):ن ههإكرا.(يشتري العبد نفسه):فكاتبوهم(.مع يغنهم التباس):يغنيهم.(أن األمة أعف منه وال تريد الزنا

  .إدغام متماثلني صغري): نهيكر. ( يدغم ال كبري
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                                  ...         

        ... { )ه(اخلرق يف احلائط): الكوة.(الفتيلة): املصباح.(الطاقة غري النافذة): املشكاةسمتس :(
سـمت-سسـمت-سسـمنقلت حركة امليم إىل السني للتخلص من التقاء الساكنني(،  ت(.  

}                       ... {  )مساعية ( مكسورة ) : امسه.(  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                 ... { )ووجاالنتباه لتوايل الفتحات وعدم ): د

 .(االختالس    :( أبلغ من)املنبسط املستوي من األرض): بقيعة ( .لشدة التعلق واحلاجة كاملاء) ئيالرا.  

}               ...{ )اآلية فيها إعجاز علمي،اللجج العميق الكثري املاء):جلي.   

 }                           ...     ..  {)يسوق):يزجي.  
  .لضوء والربقلاسم ): السنا.( اسم للمطر): الودق( .)الفتورمن الرؤية وليس من (أداء ): فترى( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}         ...  { )وكذلك يقدم ) كانت الظلمةقبل خلق األجرام (قدم الليل ألنه أسبق ):الليل

  .الشمس على القمر
}                       ... { )ا للمشاكلة ): ميشيمسى الزحف مشي

  .أرجلواملبالغة يف إظهار القدرة أا تتحرك بال 



 

  )سورة النور(     


 

 

146 
 

 }                         { ولقد أنزلنا إليكم( ٣٤آية( .. 
  ).موعظة للمتقني(واملخاطبة وذيلها  قبلها على ما ألن السياق للعطف بزيادة الواو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 }           ...  {  ) مراعاة تفخيم الراء): ارتابوا أمِ.( أداء االستفهام) :أيف.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 }..    ...  { )وعدم صلتها وصالًمن انفرادات حفص الوقف على قاف وهاء ساكنة ):يتقْه.  

} ...                  { )أو خرب ملبتدأ ) أوىل بكم(مبتدأ واخلرب ): طاعة معروفة
  ).املطلوب منكم(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
} ...                     .. {)مراعاة تفخيم الراء): الذي ارتضى.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}              ...           ... { 
نبدأ ا  الم األمر) : ليستئذنكم .( معرفة ملعرفة أوقات الصالة وألا مبعىن العالمات على أحكامه تعاىل): اآليات(

  . مكسورة

 }...                  { )نكره لعدم حتديد عالمات البلوغ ): آياته
  .هن البلوغ من فعلوأضافها لنفسه أل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }                                            

   ...                       ...     

           { )تفخيم نسيب مع احملافظة على االستعالء حىت ال )القاف ):(صديقكم
ويقال لالثنني شتان وللجميع شىت مثل تترى وال يقال أو شت الواحد شت ،فرقاً ): أشتاتا.(تلتبس بالكاف بعدها

  .قبلها) ..بيوت(اآليات معرفة تناسب ): اآلياتيبني اهللا لكم ( .إال لالثنني فما فوق
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}..           ... { )كان : ٢٠٩/ ٢قال الفراء يف املعاين ): يتسللون
فيذكرهم ويعيبهم باآليات اليت ترتل فيهم فيضجرون من ذلك فإذا خفي املنافقون يشهدون اجلمعة مع النيب 

فادت التكثري أتفيد التأكيد أو التقليل إذا دخلت على املضارع ): قد).(قد يعلم(ألحدهم القيام قام فذلك قوله 
  .يستترون بالناس ) : لواذا ).( وعلى املاضي تفيد التحقري أو التحقيق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                       {آية خموفة ملن خيالفون السنة.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .التحذير من سوء عاقبة املكذبني : هدف السورة
احلديد  –سبأ بعد األحزاب ، واملكية بعد املدينة تفتتح بالثناء على اهللا مثلها اإلسراء بعد النحل ..) له ملك ( مع ..) هللا مايف: (  ارتباط

  .التحرمي امللك بعد –الواقعة  بعد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}          ...  { )جمرد من احلدث واألزمان ) هللا فقط(فعل ماضي جامد مبعىن ترته: )تبارك
  .افرق بني احلق والباطل أو نزل مفرقً:  )الفرقان(.ويلزم صورة واحدة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...                 ...  { املوت(قدم الضر ليناسب(.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}     ... { )هي( كتتبها أو خرب ملبتدأ حمذوفامبتدأ خربه : )أساطري.(  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }                  ...         ...  { ) ميشي  –يأكل : (
  . اضطراريا أو اختباريا) ما(أو) الالم(مفصولة جيوز الوقف على ) : مالِ  هذا .( كنايتان عن احلدث وطلب املعاش 

  ).مجع مجعِ اجلمع(ال مث أصائلصأََل مث صالعصر إىل الليل مجعه أُبعد  ما): وأصيال(.ضيضحرف حت) : لوال( 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...       {  )الم فعل مضارع ( إدغام ) : وجيعل.(  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...            { تشبيه الذكر حبياة القلوب.  

 }...              ...  {)ًبالتاء انفرادات حفص) : تستطيعون(  .دفعا للعذاب: )اصرف.  

}                   ... { )م ليأكلون..وما أرسلناإال إ :(..
  ..).إالإم لـ..وما ( تأكيدات أن الرسل بشر

 }       ... {  ) يتوقعون) : ال يرجون. 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}..        { )االعقل ألنه حيجر صاحبه واملعىن االستعاذة ويسمى به ،املنع احلجر : )حجر
  .حيجرون اجلنةباهللا ملنع العذاب أو املالئكة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}         ...   { )تؤدى أداء : )يومئذ(). نصف النهار(وقت القيلولة : )مقيال
  .ولصاملف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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}                     { آية خموفة هلجر القران وأنواع اهلجر
  ).ليهإاالستشفاء والتحاكم  -تدبره -العمل به -تالوته هجر:(هي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }    ...  {  ابتداء متعني.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}         ...  {)الرس( :البئر الذي مل يطو م  أي مل ينبباحلجارة ومسوا كذلك أل
  .فيها أي أثبتوه نبيهمحفروا بئراً فرسوا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                       .. {  )باهلمز للعذاب ) :أمطرت.  

}                      {  ) وإذا رآك ( ٣٦األنبياء ):بعث  ..رأوك
  .ألنه هنا ذكر الكفار قبلها ضمنا و تصرحياً) ..يذكر..الذين كفروا 

}...        ..  {صربوا على آهلتكماو)( ص(يف٦إال هنا و آية  كل صرب يف القران حممود. (  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                   ... { )راحة األبدان بقطع األعمال(أي القطع  :)سباتا.(  

}           ...              {)قبضناه - جعل(باملاضي ليناسب : )أرسل - 
  .لغريهطاهرا ومطهرا ): طهورا(.للمستقبل) خوفا وطمعا(يناسب ) يرسل(٥٧ويف األعراف ) صرفناه

}...           { (العتمادهم على األرض واألنعام ) الناس( ذكر  أخر. أو ): أناسي سىمجع إن
سىأَن.  

 }...             {  ) يوهم خالف املعىنوقف قبيح ) : فأىب.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                          {آية مل تتكرر وليس هلا نظري.  

}               .. {  بشرا -عذب فرات(قدم النفع ليوافق النعم- 
  ).طهورا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}               ... { )إلحياء أمور العبد كلها)احلي( اسم وصفةاختيار ): احلي 
  .وإكماهلا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}               ... { )خيلف هذا هذا أو خيالفه وقتا ولونا: )خلفة.  
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}                ...  {)تطلق على املسلمني واأللف تناسب العزة : )عباد
وما "تطلق على الكفار والياء يناسب الذلة يف حيام وأشخاصهم ومواقفهم وحرصهم على أي حياة  ):عبيد. (والرفعة

بينما  - ن الغرض وصفهمد ألبضرورة إىل مكان حمداملشي جمرد االنتقال وليس : )ميشون(.الكفار" ربك بظالم للعبيد
  ..).فانظروا...قل سريوا  –وسار بأهله (دإىل مكان أو أمر حمد) السري(
 وناونا-الفرق بني هونا: ( هونا.( وقار وتؤدة ) : ه٥٩النحل ( ذل وعار ) : ه.(  

 }...        { )ااهالكً: )غرام ها الزما ومنعذاب فالن مغرم بالنساء إذا كان حيبهن 
الغرمي الذي عليه الدين أل هومن ويالزمهنن ألنه يلزم الذي علين الدين مالزم له و الغرمي أيضالدين بهه ا الذي له الدي ،

  .إال النار هكل غرمي مفارق غرمي) :إن عذاا كان غراما(هوقال احلسن يف قول
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...       { )الياء تناسب الذلة وتشري إىل اإلنزال يف جهنم( متد للصلة بغري الشروط: )فيه.(  
  .االنتباه لترقيق الياء والالم وقلقلة الدال ) : خيلد ( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                         { الوحيدة مع ) وعمل عمالً صاحلا(إال من تاب وآمن
  ).فليعمل عمال(١١٠الكهف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }...              { )ليس نفي للخرور وإمنا نفي الصم والعمى أي : )مل خيروا عليها
  .انكبوا عليها بآذان وأبصار واعني

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                   ...          { )أعني( :
) لبإمام مبني وإما ( وتأيت مبعىن طريق) يقتدى م(مةمجعه أئ: )إماما(،)عبادي الشكوروقليل من ( مجع قله لقلة املتقني

  ).نالَجعو( نضبط القلقلة حىت ال تتحول لفتحة ) : جعلنااو).( مبني  إمامأحصيناه يف ( كتاب وتأيت مبعىن أمامه ومبعىن 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...          { )ا: )لزاماا مالزما دائمعذاب.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .دور اإلعالم يف توصيل رسالة اإلسالم :هدف السورة
 .وهنا أكمل قصصهم ) بني ذلك كثريا اوقرون( مل يقص مجيع األنبياء فقال  )الفرقان( :السورة بالسورة قبلهاارتباط 

  ...).لترتيل ( وآخرها ) الكتاب املبني ( أوهلا :السورة بآخرهاارتباط أول 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...           { )أعناقهم( : م ورؤساؤهم ويقالمجاعا)م كم ت) أعناقهمقـول  مجاعا
ن أضاف األعناق إليهم يريد الرقاب مث جعل اخلـرب عنـهم أل  ، )ظلت أعناقهم(ويقال  من الناس أي مجاعةأتاين عنق 

  .خضوعهم خبضوع أعناقهم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}         .. { ألن )فسـيأتيهم  ( ء يف تعجيـل العقوبـة   سـياق الشـعرا   ٦ -٥األنعام
  .للبعد)سوف(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }             ...  {)صفة جتوز للواحد والتثنية واجلمـع  /  ١:مفرد ألسباب: )رسول
ألن موسى األصـل   انظر/ ٣.كل واحد منا رسول رب العاملني / ٢، )الرسالة(املصادر حىت قيل أا مبعىن مثلها مثل 

  .تؤدى أداء املثىن ) : فأتيا (.وهارون تبع له 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                     { ) فغشيهم من الـيم مـا  ( مبهمة للتفظيع مثلها):فعلتك 
   ).غشيهم

}                {)ال ) املخطـئني (وإمنـا أراد   النيب ال يكـون ضـاالً  : )وأنا من الضالني
  .املتعمدين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}              { )من(إلنكار وجود الرب فلم يقل : )العاملني وما رب(.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                        { )نون(تناسب : )إن كنتم تعقلون(.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                   { )ألنه تكرر لفـظ  ) وأرسل(األعراف: )وابعث يف املدائن
ساكنة : )رجهأ(.مبالغة) سحار(وهنا لفظ البعث يناسب مقام التحدي والتهيج وكذلك  ثالثني مرةاإلرسال ومشتقاته 

قـام  ممرة  وهنا لفظ البعث يناسـب   ٣٠ألنه تكرر لفظ اإلرسال ومشتقاته ) وأرسل ( األعراف .متد مد الصلة ال
  .مبالغة ) سحار( التحدي والتهييج وكذلك 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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}                {  )لَقّف( وغريهمن انفرادات حفص ) : تلقَفت(.  

}          { ) للسرعة والتعقيب " الفاء ) : "فألقي.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

} ...              ... {  ) تأكيد ) : فلسوف .  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                 ... {   )ترقيق وتفخيم(وجهان للراء وقفاً) : أسر(.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}        {)طائفة قليلة: )لشرذمة .خرج أهل يوسف من مصـر  [:عن ابن مسعود قال
 ذكر الساملن مجع امليقل قليلة ألمل ،هـ .أ]) إن هؤالء لشرذمة قليلون(فقال فرعون ) وهم ستمائة ألف وسبعون ألف

   .تقليللل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}              {  )بالفتح من انفرادات حفص): معى  .  

 }       ...                   {  )الفاء توحي بالسرعة ) : فأوحينا .  
  .القصر وصالً ووقفاًقراءة التوسط والتفخيم فقط يف  قراءة  هلا وجهان يف) : فرق(

}      { )ـ  مجعناهم يف البحر حىت غرقوا ومنه ليلة : )أزلفنا االزدالف أي  ةاملزدلفـة أي ليل
زلفـت  وأُ) ( كذا عند فالن أي قربين منه أزلفين(االجتماع ويقال أزلفناهم أي قربناهم من البحر حىت غرقوا فيه ومنه 

  ) .اآلخرين( التباس مع ) : اآلخرين().اجلنة للمتقني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}       {  )ألنه أغرق اجلميع ) بعدمث أغرقنا ( أغرق فرعون ومأله بينما يف قصة نوح ) : أغرقنا
  .ومل يبق إال من على السفينة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}            {  )ألن مقام احملاورة ومراجعة القول) ماذا ( مل يقل ) : تعبدون  ما.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}       {)ـم يريـدون النفـع ألنفسـهم     أل) كـم (ذكر مفعول النفـع : )ينفعونكم
يريد الضر لنفسه بل لعدوه وألن اإلنسان خيشى من يستطيع أن يلحـق بـه الضـرر     ألن اإلنسان ال )يضرون(وأطلق

  .وملراعاة الفاصلة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}           { )زاد هو للتأكيد ألن الفعل يدعي أي أحد فعله: )هو.  

}           {  ةإلطالق القدر) هو(حذف.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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}                  { )اقدم احلكم ألمهية العلم قبل العمل: )حكم.  

}             { )ذكر ثناء حسن :)لسان صدق.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                ..  {   ارتباط لفظي بني اآليتني.  

 }           {  )تكرار احلرف لتكرار الكّب) : فكبكبوا.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ}             { : لقلته وألن الصديق الواحد ) صديق(وأفرد ) شافعني(مجع
  ).محيم( بـ يسعى أكثر مما يسعى الشفعاء لذلك وصفه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }       { ١٨مواضع والدخان ٥مكرر يف.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}         ... { )هاء أصلية ال متد صله: )تنته.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }            {  الوحيدة وغريها مث أغرقنا اآلخرين.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }          { )املكان املرتفع أو الطريق املنفرج يف اجلبل): بكل ريع.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }               {  )مهزة تسوية) : أوعظت.  

 }          { )م : )قلُخعادم واختاللْوقراءة خهمقق أي كذ.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}           { )منتظم قبل أن ينشق عنة القشر: )هضيم.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}            { )لنفـي أدين  ) وال يصـلحون (أردف بقوله: )وال يصلحون
  . صالح هلم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                     {  )َرين(مع  التباس) : رين املنذيف آية ) املنذ
لذلك مل يقل أخوهم شعيب ألنه أرسل إىل مـدين مث  )قرب مدين ( الغيضة الكثيفة امللتفة الشجر ) : األيكة ( . ١٩٤

  .أصحاب األيكة فلم يكن منهم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }                   {  ) أصلية ال متد صلة )هاء() : تنته.  
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}              { )وما قلى(شد البغض أاملبغضني : )القالني.(  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}             { )   ( :مهزة الوصل غري مرسومة وتثبت عند االبتداء االختباري عند حفص.  

}            { أخوهم إذ قال هلم ( الوحيدة وغريها.(  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}            { )أداء) : وزنوا.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}             {  ) األمم): اجلبلة.  

}                  { )فاسبالفتح من انفرادات حفص ): ك .  

 }                     { )يناسب طلبهم كسفا: )الظلة.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                    {  )(:  م الوسيلة بـني اهللااستشهد بأهل العلم أل
  .وم يعرف احلق والباطله وعباد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }          {  )١٧٦بالنص مكررة يف الصافات): أفبعذابنا يستعجلون.  

 }            ... {  )واإلمشامالوقف بالسكون والروم ) : عدت.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}              {م يف كل شعب من القول والغلو والالمباالةمتثيل لذها.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}           ...{ )ذكر يف االستثناء صفات للشاعر وصفات للشعر: )إال .  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ). جاء( تتميز السورة بكلمة ،أمهية التفوق احلضاري : هدف السورة
  . تكملة القصص والشعراء:  السورة مباقبلها ارتباط

  ) .وأن أتلو القران ( وآخرها ) لتلقى القرآن ( أوهلا :  ارتباط أوهلا بآخرها 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }               { القرآن ( مجع الصفتني ،) لتلقى القرآن ( تقدم القرآن يناسب
  .طريقيت حفظ القرآن)كتاب -

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }   ... {  )الظلم أي ترك األفضليكون مبعىن لكن أو استثناء متصل و) : إال.  

} ...                ... {  ) الوحيدة ) : وقومه.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                   ... {  ) اليقني يف القلب بدون عمل اللسـان  ) : واستيقنتها
  . ح ال يغين وارواجل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...                         {  )املثىنأداء  تؤدى) :قاال.   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}          ...    {  ) يوقف أوائلهم لتلحقهم أواخرهم): يوزعون.  

}...          ...                        { تكلمت
والـنص  ) ادخلـوا (واألمـر ) النمـل (ها والتسمية: النداء والتنبيه: بعشر أنواع من اخلطاب يف هذه النصيحة النملة

) يشـعرون  ال(واالعتذار ) وجنوده(والتعميم ) ذكر السبب(والتفهيم ) كم(: والتخصيص) ال(والتحذير ) مساكنكم(
فاشتملت نصيحتها على هذه األنواع العشرة لذلك أعجب سليمان قوهلا وتبسم ضاحكاً وسأل اهللا شكر نعمته ملا مسع 

. للنداء البعيد ):اي.( اهلدوء والراحة بعد احلركةألن السكن هو ) بيوت أو جحور( مل يذكروا : )مساكنكم.(كالمهم 
يناسب جسم النملة املكون من السليكون الـذي   والتعبري بلفظ  التحطيم–ختفيف الكلمة لضعف النمل ):حيطمنكم ( 

  .نكرة ولكنها محلت هم أمة فأنقذا ) : منلة( .يصنع منه الزجاج 
}...                {)احلنيالص(  :ا مطلقا يشمل مراتب املنعم عليهمصالح.   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...               {  )رسم عثماين زيادة ألف) : اْذحبنه  أل.  

}            ... {  )إدغام متجانسني ناقص ) : حطتأ.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 }...                       { )تناسب قوم): فهم ال يهتدون 
  .ألم أتتهم البصائر والبينات من الرسل) وكانوا مستبصرين.. وزين (٣٨بينما يف العنكبوت ،سبأ مل يأم نيب

}                       ... {  ) األرض. املطـر : السمواتاخلبء يف :
  .الغيب –املستتر ) : يف األرض اخلبء.( النبات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}              ...  {  ) ألقه : ( ا ال متدأل ) سكون صلة كربىويسمى ) ساكنة.  
  ) وأخاه لكم ( .سكون صلة صغرى تسمى ) أرجه قصر صلة صغرىسمى ت):يرضه.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...              {  )أ.( اسم فاعل نكرة يعمل بشروط): قاطعةمفعول بـه   ):أمر
  . منصوب السم الفاعل

}...                 {  )إلظهار التأنيث روم وقفاً): إليك .  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}           ...  {دية :اهلدية يف القرآن الرشوة.  
 )ممب -ل- م-عمحنذف األلف( ما استفهامية +حرف جر): فيم -م . (  

}...              ... {)ءا يف القصر وجه واحد هو حذف الياء يف التوسـط  وقفً: )اتان
  .ثبات مقدماإل و) حذف واثبات (وجهان 

 }       ...  {  ) الوصل مكسورة ومهزة مفخمة) الراء) : (ارجع .  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...          { )صـفات العامـل   (هرفيه من اجلوا قوي على محله أمني على ما: )لقوي أمني
  .)الناجح

}            ...  {  ) آصف كاتب سليمان) :الذي عنده علم الكتاب   كـان
  .يعلم االسم األعظم

}                  ... { )جمزومة جواب الطلب: )ننظر.  

}            ... { )إلظهار خطاب املؤنثوقفاً بالروم ): ك عرش.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...                ... {  )ألفات سبع( ١٥اإلنسان آية ) قواريراْ( مقارنة مع ) : قوارير(.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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}           ... {  )تطرينا(أصلها  )الطاء( ترقيق الالم مث ترقيق الياء بعد ) : قالوا اطرينا (
  .مث أدغمت التاء يف الطاء وجيء مزة الوصل املكسورة لالبتداء بالكلمة

}           .. {  ) مادون العشرة من الرجال ليس فيهم  امرأة وال واحد لـه  ): رهط
  .من لفظه 

}...                 {  )كهلفتح امليم وكسر الالم(  من انفرادات حفص): م(.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}        ... {)فيجوز تذكري وتأنيث الفعل لعاق غري) عاقبة( ألن) كانت(مل يقل : )كان.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}     ... { )أمطرنا وأنبتنا( بباهلمزة تناس: )وأجنينا.(   

}...            {  )وحيدة ) : وأنتم تبصرون .  

}...        { )نتبصرون ويتطهرو( فعل يناسب: )جتهلون(.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...                { )قدرنا ( ٦٠بينما يف احلجر ) ناأمطر–ه ناأجني( تناسب ):هاناقدر
  .حكاية عنها) كانت( تناسب تكرار إنّ يف السورة وغريمها..) إا

...          {  ) رين بالكسرالتباس  بالفتح) :املنذَرينمع املنذ .  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...       { ) فقط) مد ( يف القصر ) تسهيل  - حركات٦ مد( التوسط يف ):ءآهللا.  

}...                 { )(أي ينحرفون عن احلـق إىل الباطـل  ):يعدلون.        :( 

.( آيات٥مكررة يف     : ( ال متد ) ٥٩آية ) ءاهللا( مقارنة مع  )مهزة قطع.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...              ...  {  )تؤدى أداء املخفف) : يدى.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}          ...  {  )انتهى علمهم وتساوى يف عدم معرفة وقتها أو ) : هم ادارك علم
  .حرف إضراب) : بل.( أو تكامل علمهم ا عندما يرواتكامل علمهم ا فتكون سخرية م 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...                {  )رمني١١تناسب الوعيد يف السورة بينما يف األنعام ):عاقبة ا  
  .لفظ أخف يناسب اإلمهال يف السورة ) عاقبة املكذبني ( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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}        ... {  ) لالنغماس يف الباطل )يف( ) : يف ضالهلم . (  احلق لالستعالء والثبات يف) : على.  

}...       {  ) أمجع له  ) : مدبرينوم صمدبِورىلّ و م.  

 }               ... {  )ادي: (ثبات الياء إ ) ادي( قبلهاألنه أثبت اهلداية ) هلدى (
  .بينما مل يذكر ذلك يف الروم ) إنك على احلق املبني ( ،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                ...  {  )بدون ألف اجلماعة) جاءو( يف الرسم العثماين كل ): جاءو.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}....         {  ) صاغرين أذالء ) : داخرين.  

  }                          ... { ) حتسبها (.ية وليس الوترالرؤ أداء):وترى
وإضافتها إىل اهللا للتعظيم ) مفعول مطلق ( منصوبة على املصدر ): صنع.( إعجاز علمي):جامدة وهي متر مر السحاب

  ..) .خيلف اهللا ال وعد( ،..) صبغة اهللا ومن أحسن ( ثلها وم) تقن كل شيء أ( لذلك تالها 
 }                       {  )ألن اإلنسان قد يعمل احلسنة ): جاء

  .مث حيبطها فال يأيت ا يوم القيامة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                             ... {  )الذي تعود ): الذي حرمها
  .خص البلدة مث عمم كل شيء): وله كل شيء).( رب هذه البلدة ( على
}...                {  ) ريناملنذَرين( مع الفتحالتباس ) : املنذ(.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .الثقة بوعد اهللا: هدف السورة

  . ملا أمجل قبل فيها تفصيل:  ارتباط السورة مبا قبلها
فال تكونن )(فلن أكون ظهرياً للمجرمني ... )( أن يلقى إليك كنت ترجو ما( مع.. )نتلو:(  ارتباط السورة بآخرها

   ).ظهرياً للكافرين
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}         ...  { )أداء ) : عال.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                                             

        {يني وبشارتني أمرين و.  

}                    ...  { )انَ ():حزنزغلظ من  ما):الـح
  . ضد السرور) :احلُزنو.(األرض
الم ):ليكون( .واقعلشيء ): احلزن(توقع وللشيء م): اخلوف) :(وال ختايف وال حتزين :(  الفرق بني اخلوف واحلزن

الفرق بني الم العاقبة والم التعليل أن الم العاقبة تدخل على أمرٍ غري مراد آلت إليه العاقبة بينما الم التعليل  .العاقبة
  .تدخل على أمر مراد ليكون علّة للحكم

 }               ... { )مشتق من القرور وهو املاء البارد ومعىن ): قرت عني
  ، نقف بتاء ساكنة ) : قرت.( قوهلم أقَر اهللا عينك أي أبرد اهللا دمعتك ألن دمعة السرور باردة ودمعة احلزن حارة

  .الوقف على ال وقف تعسف) : ولك ال(
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...              {  )بند): جعب.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}        ...  { )إنا راوده إليك(تناسب ): فرددنا إىل أمه.(  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...                     { ) مضل  مبني بلفظ االسم ليكون اإلضالل ): عدو
ليشمل ) وألضلنهم(،٢٤احلج  )يضله كتب عليه أنه من تواله فأنه ( وصفاً ثابتاً للشيطان كما وصفة اهللا بصيغة الفعل

التجدد وأما يف وصف اهللا فجفعلية والصيغة ال، ٥٤احلج ...) وإن اهللا هلاد الذين آمنوا ( ل الوصف الثابت اهلداية ع
ضافه إىل نفسه بالصورة الفعلية للداللة على أنه أأما اإلضالل فإنه تعاىل ،٣٥يونس)قل اهللا يهدي للحق (للفعل املتجدد

) اهللا الكافرين  يضلكذلك ( أمر طاريء يفعله ملن يستحق ومل يسنده بالصورة اإلمسية على أن هذا ليس من صفات اهللا
  .٧٤غافر 
١٥-١٤  متشابه:  

   ١٥- ١٤/القصص ..ودخََل الْمدينَةَ﴾١٤﴿وكَذَِٰلك نَجزِي الْمحسنين  بلَغَ َأشُده واستَوٰى آتَينَاه حكْما وعلْما ولَما
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-٢٢/يوسف﴾٢٣﴿الظَّاِلمون ..وراودتْه﴾٢٢﴿وكَذَِٰلك نَجزِي الْمحسنين  ولَما بلَغَ َأشُده آتَينَاه حكْما وعلْما
٢٣    

أما . أي كمل األربعين ووصل كمال عقله وفهمه  واستَوٰىفي القصص المقصود موسى عليه السالم فذكر 
. ألن اهللا أوحى إليه في صباه وهو في البئر واستَوٰىالثانية فهي في حق يوسف عليه السالم لم يذكر فيها 

ـٰذَا وهم لَا يشْعرون: قال تعالى  ه مرِهم بَِأملَتُنَبَِّئنَّه هنَا ِإلَييحَأوو   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                   ... { )عكس املرة  ثيعطي مهلة وتري)  أن(الفصل بـ): أن
  .بالفاء) فوكزه(األوىل بدون إبطاء 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  }...             ... {)ّجرت جمرى املثل على لسان الناس ): املأل يأمترون بك إن

  ).إنَّ(هذا األمر فيه ( حيث يشمون مكيدة وراء األمر يقولون 
٢٠  متشابه:  

فَاخْر قْتُلُوكِلي بِك ونرْأتَملََأ يالْم ٰى ِإنوسا مٰى قَاَل يعسي ينَةدى الْمَأقْص نٌّل مجر اءجوج  نم ي لَكِّإن
ينحالنَّاص         ٢٠/القصص   

ينلسروا الْممِ اتَّبِعا قَوٰى قَاَل يعسٌل يجر ينَةدى الْمَأقْص نم اءجو         ٢٠/يس   
  رحمه اهللا(قال السخاوي: ( 

  في القصص بينته مستقصي       وجاء رجٌل مّن َأقْصىواقرأ 
 وقيل ) رجلني يقتتالن(ليناسب ) رجل(قدم: ويف القصص. كان الرجل يتعبد يف جبل فلما مسع جاء يسعى )يس(يف

يدل على أن الرسل بلغوا األمانة حىت أقصى املدينة فليس هناك حجة ) يس(والتقدمي يفامسه حبيب هو مؤمن آل فرعون 
  .ملن كفر

}...              { )ريب(قدم  ٢٢الكهف آية ) يهدينِ(مقارنة ): يهديين (
  .ولتكرار ياء الضمري هنا أكثر من سورة الكهف) يهديين(لنفسه إلظهار شدة حاجته حلاجته وأثبت الياء ختصيصاً 

}...                      { )أداء املثىن): قالتا.  

 }                              {)األداء يؤدي مبعىن ): فسقى
  ).خريٍ( حركة الضم وأا التعود على  الوقف بالروم على فقري إلظهار): من خري فقري( .السقيا وليس مبعىن الفسق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}...                    ... {  )األداء حىت الاالنتباه لطريقة ) : أجرما 

  .من اإلجرام ) أجرما( تصبح 
}..             { جرى جمرى املثل.  
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}..                         {  )مث أدغمت ): أشق قُقأصلها أش
  .القاف األوىل يف الثانية مث ضمت الشني اللتقاء الساكنني

٢٧  متشابه:  
وما   فَِإن َأتْممتَ عشْرا فَمن عندك قَاَل ِإنّي ُأرِيد َأن ُأنكحك ِإحدى ابنَتَي هاتَينِ علَٰى َأن تَْأجرني ثَماني حججٍ

كلَيَأشُقَّ ع َأن ُأرِيد يناِلحالص نم اللَّـه ي ِإن شَاءنتَجِدس         ٢٧/القصص   
قَاَل يا َأبت افْعْل ما  فَلَما بلَغَ معه السعي قَاَل يا بنَي ِإنّي َأرٰى في الْمنَامِ َأنّي َأذْبحك فَانظُر ماذَا تَرٰى

رتُْؤم  ي ِإن شَاءنتَجِدسابِرِينالص نم اللَّـه         ١٠٢/الصافات   
  ألن الكالم هنا من كالم شعيب ، المناسب للمعنى ستجدني من الصالحين في حسن العشرة والوفاء بالعهد

 أما في الصافات فمن كالم إسماعيل وهو المناسب للمعنى أي ستجدني من الصابرين على الذبح . 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}..                ... { )اممانكرة واألجلني ،اسم شرط مفعول به مقدم ): أَي
) على( . جواب شرط: فال عدوان ).ألفاظ القرانغريب (نس والنوع يف االستخبار عن اجل) أَيما(تستخدم .بدل 

  ). أضلّ -عدو(: االنتباه للنرب على الياء إلظهار الشدة  مثلها 
 ( وعلى املشدد املوقوف عليه ) الضالّني ( بعد املد الالزم  :مواضع النربمناملشددة املتوسطة ) الواو والياء( و) عدو  
  .)جانّ( والغنة ) احلق( ويغين عنه يف املتطرف القلقة  )سوء -السماء ( قبل اهلمز املتطرف و) نبيا-توابا( 
٣٢-٢٨  متشابه:  

نَكيبي ونيب قَاَل ذَِٰلك  لَيع انودتُ فَلَا عينِ قَضلَيا الَْأجميٌل  َأيكا نَقُوُل ولَٰى مع اللَّـهى ﴾٢٨﴿ووسٰى ما قَضفَلَم
ي آتّلا لَّعتُ نَاري آنَسّكُثُوا ِإنام هلا قَاَل ِلَأهبِ الطُّورِ نَارانن جم آنَس هلبَِأه ارسَل والَْأج ةذْوج رٍ َأوا بِخَبنْهّيكُم م

 طَلُونتَص لَّكُمالنَّارِ لَع نّ٢٩﴿م﴾ م يا نُودا َأتَاهَأن فَلَم ةرالشَّج نم كَةاربالْم ةقْعي الْبنِ فمالَْأي ادِئ الْون شَاط
 ينالَمالْع بر ي َأنَا اللَّـهّٰى ِإنوسا م٣٠﴿ي﴾ اكصع َألْق َأنو  لَما وبِردلَّٰى مو انا جكََأنَّه تَزا تَهآها رفَلَم

بّقعٰى  يوسا ملَا تَخَفْيَأقْبِْل و   يننالْآم نم ٣١﴿ِإنَّك﴾  وءرِ سغَي نم اءضيب جتَخْر بِكيي جف كدي لُكاس
      ﴾٣٢﴿قين ِإنَّهم كَانُوا قَوما فَاس  فَذَانك برهانَانِ من ربِّك ِإلَٰى فرعون وملَِئه واضمم ِإلَيك جنَاحك من الرهبِ

٣٢-٢٨/القصص  
  قصة موسى مع طه: 

 ﴾١٩﴿قَاَل َألْقها يا موسٰى  ﴾١٨﴿قَاَل هي عصاي َأتَوكَُّأ علَيها وَأهشُّ بِها علَٰى غَنَمي وِلي فيها مآرِب ُأخْرٰى 
واضمم يدك ِإلَٰى  ﴾٢١﴿سنُعيدها سيرتَها الُْأولَٰى   تَخَفْ قَاَل خُذْها ولَا ﴾٢٠﴿فََألْقَاها فَِإذَا هي حيةٌ تَسعٰى 

اذْهب ِإلَٰى فرعون ِإنَّه  ﴾٢٣﴿ِلنُرِيك من آياتنَا الْكُبرى  ﴾٢٢﴿جنَاحك تَخْرج بيضاء من غَيرِ سوء آيةً ُأخْرٰى 
  ٢٥-١٨/طه       ﴾٢٥﴿ي قَاَل ربِّ اشْرح ِلي صدرِ ﴾٢٤﴿طَغَٰى 

  وقصة موسى مع النمل:  



 

  )لقصصاسورة (     


 

 

161 
 

فَلَما  ﴾٧﴿صطَلُون ِإذْ قَاَل موسٰى ِلَأهله ِإنّي آنَستُ نَارا سآتيكُم مّنْها بِخَبرٍ َأو آتيكُم بِشهابٍ قَبسٍ لَّعلَّكُم تَ
 ينالَمبِّ الْعر اللَّـه انحبسا ولَهوح نمي النَّارِ ون فم ورِكَأن ب يا نُودهاء٨﴿ج﴾  َأنَا اللَّـه ٰى ِإنَّهوسا مي

 يمكالْح زِيز٩﴿الْع﴾ اكصع َألْقا وبِردلَّٰى مو انا جكََأنَّه تَزا تَهآها رفَلَم بّقعي لَمي لَا   وّٰى لَا تَخَفْ ِإنوسا مي
 لُونسرالْم يخَافُ لَد١٠﴿ي﴾  يمحر ي غَفُورّفَِإن وءس دعنًا بسَل حدب ثُم ن ظَلَمي  ﴾١١﴿ِإلَّا مف كدْل يخَأدو

وءرِ سغَي نم اءضيب جتَخْر بِكيج اتعِ آيسي تف همقَوو نوعرِإلَٰى ف  ينقا فَاسمكَانُوا قَو م١٢﴿ِإنَّه﴾      
١٢-٧/النمل  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}                      ... { )مفسرة ملا يكون مبعىن القول ): وأن ألقِ عصاك

  .حية أو واحد اجلن): جان) .(ئت القوم الظاملني أن أ( ،)أن امشوا واصربوا(ومثلها 
}                       ... { )ليذهب ): واضمم

  . مأخوذ من فعل الطائر عند األمناخلوف 
}...         { )تناسب الفواصل  حذف الياء) : نيقتلو.  

 }...                     { )بركات أخ على أخيه دعا أعظم ): فأرسله
  .من انفرادات حفص  بالفتح ) :معى.( له بالرسالة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}...                        {  )َّأطلمقارنة مع أطلع الغيب ) :  ع  

  ) .استفهام ( 
 ظهر يف األرض الفساد( ذكر السموات تناسب  زاد :٣٦مقارنة مع غافر آيةلعلي أبلغ ( ٣٧_ ٣٦غافر ) ي

  ) .سباب السماوات فأطلع إىل آله موسى  وإين ألظنه كاذباأاألسباب 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }..            { )رجعونرجعون( االنتباه لضم الياء حىت ال تلتبس بـ ):يي.(  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }               ...  { )عوند( االنتباه للقلقلة حىت ال تفتح فيتغري املعىن وتصري): ي
  .أي يتركون) يدعون
٤١  متشابه:       

  ٤١/القصص      ويوم الْقيامة لَا ينصرون وجعلْنَاهم َأِئمةً يدعون ِإلَى النَّارِ
  الوحيدة ، وغيرها :ًةَأِئم وندهي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}...             {  )٥١وآية٤٦وآية مرات  ٣مكررة ): لعلهم يتذكرون.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 }       ...  { )مل يذكر األمين حىت يكرم الرسول عن توهم الشمال): الطور.  
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}...                { )القران والتوراة يقصدون ):سحران.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}           ...  { )ذين ال"ن املقام مدح وثناء ومثلها منسوبة إىل اهللا أل): آتيناهم

يف مقام الذم  أما،٥٣البقرة ) وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان (  ١٢١البقرة " الكتاب يتلونه حق تالوته آتيناهم 
)  أوتوا الكتابتكونوا كالذين  وال( ، ١٠١البقرة )  أوتوا الكتابنبذ فريق من الذين ( والتقريع يبىن للمجهول 

  .١٦احلديد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}             ..  {  )اللغو للسان واللهو للقلوب ): وإذا مسعوا اللغوا.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }...                    ..  {  )عامة لكل ما ينتجه ): مثرات كل شيء
  .اتكالعلوم والصناعات والثقافات جبانب مثرات النبات والتجاراإلنسان من مثرات 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}...                  { )بلفظ االسم وصف الظلم ثابت هلم ): ظاملون

و مل يكن وصف يعذب ول وصف الفعل فهو الب): وما كان اهللا ليعذم وهم يستغفرون( بعكس،ليستحقوا اإلهالك
  .تهم وهذا من رمحاالستغفار ثابت فيه

}                                  {  ) يقصد مل
الفاء  وأي أجننتم فال تعقلون ):أفال تعقلون ( .تناسب زينة فرعون) وزينتها.( يقومه االستيعاب ألن املؤمن يرضى مبا

  . عاطفة 
٦٠  متشابه:  

 اةيالْح تَاعفَم ءن شَيّيتُم ما ُأوتماوزِينَتُها ونْيقَٰى الدَأبو رخَي اللَّـه ندا عمو لُونقَأفَلَا تَع      ٦٠/القصص  
  ذكر هنا جميع ما يبسط من الرزق في اللفظين: 

 .وهو ما ال يستغني عنه من مآكل ومشرب وملبس ومسكن ومنكح ) : متاع( -١
 ...كالفاخر من الثياب واألكل ويستغني عنه  ويكمل بهوهو ما يتجمل به ) : وزينة( -٢

وما عند اللَّـه خَير وَأبقَٰى ِللَّذين آمنُوا  فَما ُأوتيتُم مّن شَيء فَمتَاع الْحياة الدنْيا:  ٣٦متشابه مع الشورى
كَّلُونتَوي بِّهِملَٰى رعو  

  هنا لم يذكرازِينَتُهو حياته فقط به  قوم تلمؤمن يرضى بما ألنه لم يقصد االستيعاب ، فا  
 ٦٥  متشابه:  
 ينلسرالْم تُمباذَا َأجقُوُل مفَي يهِمنَادي مويو      ٦٥/القصص  
  الوحيدة ، وغيرها :كُنتُم ينالَّذ كَاِئيشُر نقُوُل َأيفَي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 }                 {أما هنا سؤال املرسل إليهم: يف املائدة سؤال املرسلني.  

 }...            {  )موجبة من اهللا ) : فعسى.  

}                  ... {  ) وإذا قصدنافية ): ما) : (ما كان هلم اخلرية 
  .فبيحامبعىن الذي يكون الوصل تعسفيا موصولة ) ما (الوصل على أن

٦٨  متشابه:  
خْتَاريو شَاءا يخْلُقُ مي كبرةُ  وريالْخ ملَه ا كَانم  شْرِكُونا يمالَٰى عتَعو اللَّـه انحبس      ٦٨/القصص  

  الوحيدة ، وفي غيرها: شْرِكُونا يمالَٰى عتَعو انَهحبس  بالضمير في: 

  وندبعيواللَّـه نداُؤنَا عشُفَع ـُٰؤلَاء ه قُولُونيو مهنفَعلَا يو مهرضا لَا يم ونِ اللَّـهن دم   اللَّـه قُْل َأتُنَبُِّئون
النَّاس ِإلَّا ُأمةً واحدةً ﴾ وما كَان ١٨سبحانَه وتَعالَٰى عما يشْرِكُون ﴿  بِما لَا يعلَم في السماوات ولَا في الَْأرضِ

  ١٩-١٨/يونس      ﴾١٩ولَولَا كَلمةٌ سبقَتْ من ربِّك لَقُضي بينَهم فيما فيه يخْتَلفُون ﴿  فَاخْتَلَفُوا
جِلُوهتَعفَلَا تَس اللَّـه رَأتَٰى َأم ﴿ شْرِكُونا يمالَٰى عتَعو انَهحبنَز١ِّسن ﴾ يلَٰى مع رِهَأم نوحِ ملَاِئكَةَ بِالرُل الْم

ـٰه ِإلَّا َأنَا فَاتَّقُونِ ﴿   ٢-١/النحل      ﴾٢يشَاء من عباده َأن َأنذروا َأنَّه لَا ِإلَ
يكُميحي ثُم يتُكُممي ثُم قَكُمزر ثُم ي خَلَقَكُمالَّذ كَ اللَّـهن شُرْل مهءن شَيّن ذَِٰلكُم مُل مفْعن ياِئكُم م  انَهحبس

﴿ شْرِكُونا يمالَٰى عتَعلُوا ٤٠ومي عالَّذ ضعم بيقَهذي النَّاسِ ِليدتْ َأيبا كَسرِ بِمحالْبرِّ وي الْبف ادالْفَس رظَه ﴾
﴿ ونجِعري ملَّه٤١لَع﴾      ٤١-٤٠/الروم  

يوماتٌ بِيطْوِياتُ ماومالسو ةاميالْق موي تُهضا قَبيعمج ضالَْأرو رِهقَّ قَدح وا اللَّـهرا قَدمهالَٰى  نتَعو انَهحبس
﴿ شْرِكُونا يمضِ ِإل٦٧َّعي الَْأرن فمو اتاومي السن فقَ معورِ فَصي الصخَ فنُفو﴾اللَّـه ن شَاءخَ   ا منُف ثُم

﴿ وننظُري اميق مٰى فَِإذَا هُأخْر يه٦٨ف﴾      ٦٨-٦٧/الزمر  
  أما مع: 

وا ِإلَّا ِليرا ُأممو ميرم ناب يحسالْمو ونِ اللَّـهن دّا ماببَأر مانَهبهرو مهاربوا اتَّخَذُوا َأحدباعداحا وـٰه ـٰه   ِإلَ لَّا ِإلَ
وِإلَّا ه  ﴿ شْرِكُونا يمع انَهحب٣١س لَوو هنُور متِإلَّا َأن ي ى اللَّـهْأبيو هِماهبَِأفْو اللَّـه ُئوا نُورطْفَأن ي ونرِيدي﴾

﴿ ونرالْكَاف ٣٢كَرِه﴾      ٣٢-٣١/التوبة  
 لُوا ِللَّـهعجومخَلَقَهو الْجِن كَاءلْمٍ شُررِ عبِغَي نَاتبو يننب قُوا لَهخَرو ﴿ فُونصا يمالَٰى عتَعو انَهحب١٠٠س ﴾

      ﴾١٠١شَيء عليم ﴿ وهو بِكُلِّ وخَلَقَ كُلَّ شَيء  َأنَّٰى يكُون لَه ولَد ولَم تَكُن لَّه صاحبةٌ  بديع السماوات والَْأرضِ
١٠١-١٠٠/األنعام  

وِإن مّن شَيء  ﴾ تُسبِّح لَه السماواتُ السبع والَْأرض ومن فيهِن٤٣سبحانَه وتَعالَٰى عما يقُولُون علُوا كَبِيرا ﴿
ـٰكن لَّا تَفْقَهون تَسبِي   ٤٤-٤٣/اإلسراء      ﴾٤٤ِإنَّه كَان حليما غَفُورا ﴿ حهمِإلَّا يسبِّح بِحمده ولَ

٧١  متشابه:  
اللَّـه رغَي ـٰه       َأفَلَا تَسمعون  يْأتيكُم بِضياء قُْل َأرَأيتُم ِإن جعَل اللَّـه علَيكُم اللَّيَل سرمدا ِإلَٰى يومِ الْقيامة من ِإلَ

٧١/القصص  
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اللَّـه رغَي ـٰه  يْأتيكُم بِلَيٍل تَسكُنُون قُْل َأرَأيتُم ِإن جعَل اللَّـه علَيكُم النَّهار سرمدا ِإلَٰى يومِ الْقيامة من ِإلَ
يهف ونرصَأفَلَا تُب      ٧٢/القصص  
 وذيل فائدة من ذهاب النهار بدخول الليل  هنا قدم الليل ألن ذهاب الليل بطلوع الشمس أكثر

 .يناسب الليل )تسمعون(اآلية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                 ...       { يناسب ) تبصرون( ذيل اآلية
  .دائما ) : سرمدا( ). النهار(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}                                    

              ... {  )(أداء ) : فبغى..      :(مبالغة للكثرة ).رسم : لتنوأُ) : أوىل
فبذلك  قل بفضل اهللا وبرمحته(أما الفرح فليس مبكروه ،اتأشرالبطر ): ال تفرح .( ملحق جبمع املذكر الساملعثماين 

  ..).فليفرحوا 
}                      ... {  )تنس نصيبك  وال : (..

  .يوقف بسكون وروم ) : وابتغ.(مل يكن له نصيب يف اآلخرةالبد منه ألنه إذا مل يغتنمها ليعمل لآلخرة ،فن التتميم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }...                  {  ) األمساء اخلمسة مرفوع ذو من ): لذو حظ عظيم
  .بالواو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}...           {  ) ويكأن : (أي : ويك  أن اهللاأن  أمل تر ) ويك مبعين ويلك  ويقال) اهللا

واملتندم من ، مل فعلت ذلك ) وي(  :مفصولة من كأن ومعناها التعجب كما يقال ) وي( ويقال ،فحذفت منه الالم 
  ).وى( العرب يقول يف حال تندمه 

ن أوكفعل مضارع مبين على السكون مبعىن أتعجب والفاعل ضمري مستتر وجوباً تقديره أنا اسم ): وي : (إعراا 
  .ة ال جيوز الوقف على أحداهاموصول
٨٢  متشابه:  

ع نم شَاءن يقَ ِلمطُ الرِّزسبي اللَّـه كََأنيو قُولُونسِ يبِالَْأم كَانَها منَّوتَم ينالَّذ حبَأصورقْديو هادب  نلَا َأن ملَو
  ٨٢/القصص      لَا يفْلح الْكَافرونويكََأنَّه   اللَّـه علَينَا لَخَسفَ بِنَا

  ويقْدر يبسطُ الرِّزقَ ِلمن يشَاء: الوحيدة ، وغيرها 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                     ... {)رض فوجب عليك العمل به أصل الأ): فرض
  .)هرادو(تناسب : )لرادك(. ن اهللا ألزمهم ذلك كما ثبت احلر يف العود إذا حز فتبقى عالمتهأمعناه  زاحل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .احذر من الفنت:  هدف السورة

  ) . الذين من قبلهم  فتنا( وهنا ..) يستضعف: ( ارتباط السورة مبا قبلها
  ..).والذين جاهدوا ( آخرها،..) ومن جاهد ( أول السورة :  ارتباط أول السورة مع آخرها

 يكثر فيها استعمال التوكيد ونون التوكيد الثقيلة )هم -لنكفرنّ - فليعلمنهم -ولنجزينوليحملُّن- لندخلن- 
وليسئلن.(...  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}     ...                { ا( من املتكلم التفات أسلوبإىل الغيبة ) فتن
  .بلفظ االسم إلثبات الصفة فيهم):الكاذبني(. إلدخال املهابة يف النفس) فليعلمن اهللا( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}        ..  {  )ْبزيادة ألف رسم عثماين :)يرجوا.  

}...            { )الغين  هلووإن اهللا ( )احلج ولقمان( سورةمقارنة بأي غين عن جهادهم : )لغين
  .يبالغ يف التأكيدفلم ) فمن جاهد فإمنا جاهد لنفسه(يف سياق امللك والنعمة والقدرة وهنا استغناء عن اآلخرين ) احلميد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 }                   ...  { أوجز ومل يذكر محل ورضاعة فذكر

  ).سعد بن أيب وقاص(نزلت يف سعد بن مالك . حسنا
  أي محالك على أن تشرك ) على ( يف لقمان زيادة.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}          ...                 ... {  )أصلها ): ليقولُن

 على وزن أفعل ممنوع من): بأعلم.( حذفت نون اجلمع مث حذفت واو اجلماعة وظلت الالم مضمومة نّ مث+ ليقولون
  ).اسم تفضيل( الصرف جمرور بالفتحة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 }                        ...  { )حىت  هنا نقف ال: *)سنة
  .ألف كاملة نوهم أا ال

   شعر بالتهويل بلفظ األلف واستعمل   ٩٥٠مل يقلللرخاء ): العام.( الشدة والصرب): السنة):(العام  –السنة ( لي
  .استثناًء

}...           {)حنذر من االختالس فتصبح اجليم مثل القلقلة تصبح أمر): وجعلناها.  

 }...                 ...  { )للتأكيد على أنه ال تعجزه  اهللاصرح بلفظ ): اهللا
  .اإلعادة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 }...             { )مفصولة أداء ) : له واشكروا.( إظهار اهلاء) :واعبدوه.  
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  .املضمومةترقيق التاء ): ترجعون( 
 }          ...   )وإن يكذبوك ( وحيدة وغريها ): وإن تكذبوا.(  

}            ...  {قدم العذاب ألن إبراهيم خياطب النمرود ووقع العذاب يف الدنيا.  

}                      ... { خطاب املؤمنني مبصائب ،٣١يف الشورى
  .)يف األرض وال يف السماء(  وهنا سياق تكذيب األمم للرسل فناسب التحدي والبسط،األرض

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}              ...   {  )خراجها من خمرجهاإإظهار اهلاء و ) : اقتلوه 

  .بدون صلة
}                             ... { )للتواد بينكم : )مودة

  .الجتماعكم على عبادا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}             ..  { )   (سبق يف األعراف هنا عدد أعماهلم املنكرة.  

 }                { كذبون مبا( يدة وغريها وح.(  

}...                          { )بلفظ االسم لثبوت : )مهلكوا
  .ثابت فيهمالظلم ) ظاملني(حمالة ألن أهلها  الوقوع ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}                      ...              

      { ومن قبل كانوا ( بِـ كتفىاويف هود ) ةصفات قومه السيئ(السياق هنا فيه تفصيل عن هود
هنا ) إنا منجوك -لننجينة(وذكر النجاة مكرر) ختف وال حتزن ال(وضيق لوط هنا أكثر فردوا علية ) يعملون السيئات

  .دعاؤه بالنصر ويف هود مل يصرحوا بتكذيبه ومل يدع بالنصر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...       { )أل: )مستبصرينم رسل مم البينات أما النحل مل تأجاء.  

}           ...{ وفرعون سلطان احلكم والزعامة السيئة  يءقارون سلطان املال الس
  .وهامان سلطان املركز والوزارة السيئة

  فرعون( يف سورة غافر قدم (م ،ليناسب قصة إرسال موسى إىل فرعونوهنا قد )ألنه أسبق يف العذاب ) قارون
  .ليناسب سياق األخذ بالذنب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}....            ... { )العنكبوت األنثى تبىن البيت مثل ما اختذوه معتمداً : )اختذت

  .همئوهن أمر دينهم وضعف أوليا ومتكالً يف دينهم ليقرر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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}...        { ) التوحيد) : آلية للمؤمنني.  

}                   ... { )ا ساكن: )وأقمة نقف بسكون فقط بدون روم أل

 .(ألنه أمر رباعيقطع مهزة مزة واهل، لألمر :( أمر ثالثي،مهزة وصل.  

}...           ...  { )للرسول) علينا: (للمؤمنني ) : إلينا.  

}                          ... {  ) إليك الكتاب : (
  .التوراة واإلجنيل): آتيناهم الكتاب .( القرآن

}                     ... { القراءة والكتابة وذكر اليمني لزيادة نفي
  .التصوير

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}                ...  {  )االنتباه،تيسري حفظه إشارة إىل ) :صدور 

  .ترقيق الدالل
}            ...  {  )تحتمل اجلمع ل( رمست بتاء مبسوطة  ،وحيدة) :آيات

  ).يف القراءات األخرى واإلفراد
٥٠  متشابه:  

 ٥٠/العنكبوت          قُْل ِإنَّما الْآياتُ عند اللَّـه وِإنَّما َأنَا نَذير مبِين  ربِّهوقَالُوا لَولَا ُأنزَِل علَيه آياتٌ مّن 
  بصيغة الجمع ، وفي غيرها :بِّهن رّةٌ مآي هلَيلَا ُأنزَِل علَو   

بِّهن رّةٌ مآي هلَيلَا ُأنزَِل علَو قُولُونيا  وفَقُْل ِإنَّمرِيننتَظالْم نّكُم معي مّوا ِإنرفَانتَظ ِللَّـه بالْغَي      
٢٠/يونس  

بِّهن رّةٌ مآي هلَيلَا ُأنزَِل عوا لَوكَفَر ينقُوُل الَّذيو  رنذا َأنتَ مِإنَّم  ادمٍ هِلكُلِّ قَوو      ٧/الرعد  
 قُْل ِإن اللَّـه يضلُّ من يشَاء ويهدي ِإلَيه من َأنَاب  ُأنزَِل علَيه آيةٌ مّن ربِّهويقُوُل الَّذين كَفَروا لَولَا 

٢٧/الرعد  
  ومع األنعام بلفظ :نُزَِّل 

بِّهن رّةٌ مآي هلَيلَا نُزَِّل عقَالُوا لَونَزَِّل   ولَٰى َأن يع رقَاد اللَّـه قُْل ِإنونلَمعلَا ي مهَأكْثَر نـٰك    آيةً ولَ
٣٧/األنعام  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}                            ...  {)الوحيدة : )اشهيد

  .ألا جمملة ) يف  ما و( مل يذكر :  )يف السماوات واألرض ما( مؤخرة
٥٢  متشابه:  
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بِاللَّـه والَّذين آمنُوا بِالْباطِل وكَفَروا   يعلَم ما في السماوات والَْأرضِ قُْل كَفَٰى بِاللَّـه بيني وبينَكُم شَهِيدا
ونرالْخَاس مه ـِٰئك   ٥٢/العنكبوت          ُأولَ

  بتأخير لفظ الشهادة ، وفي غيرها : نَكُميبي ونيا بشَهِيد كَفَٰى بِاللَّـه  : 

ينللَغَاف كُمتادبع نِإن كُنَّا ع نَكُميبنَنَا ويا بشَهِيد فَكَفَٰى بِاللَّـه       ٢٩/يونس    بلفظنَنَايب   
         قُْل كَفَٰى بِاللَّـه شَهِيدا بيني وبينَكُم ومن عنده علْم الْكتَابِ  ويقُوُل الَّذين كَفَروا لَستَ مرسلًا

٤٣/الرعد  
اللَّـه نفَم نَةسح نم كابا َأصم  َئةّين سم كابا َأصموكن نَّفْسولًا فَمسِللنَّاسِ ر لْنَاكسَأرا  وشَهِيد كَفَٰى بِاللَّـهو         

٧٩/النساء  
نَكُميبي ونيا بشَهِيد ا قُْل كَفَٰى بِاللَّـهيرصا بخَبِير هادببِع كَان ِإنَّه         ٩٦/اإلسراء  

 ولَهسَل رسي َأرالَّذ وههّينِ كُلّلَى الدع هظْهِرِلي ّقينِ الْحدٰى ودا بِالْهشَهِيد كَفَٰى بِاللَّـهو          ٢٨/الفتح  
اهافْتَر قُولُوني ًئا َأمشَي اللَّـه نِلي م كُونلفَلَا تَم تُهيقُْل ِإنِ افْتَر يهف ونيضا تُفبِم لَمَأع وي كَفَٰى  هنيا بشَهِيد بِه

نَكُميبو  يمحالر الْغَفُور وهو          ٨/األحقاف  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...            {  )ُاالنتباه لترقيق التاء وضمها) : حمليطة.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٨  متشابه:  
نعم َأجر   تَحتها الَْأنْهار خَاِلدين فيهاوالَّذين آمنُوا وعملُوا الصاِلحات لَنُبوَِّئنَّهم مّن الْجنَّة غُرفًا تَجرِي من 

ينلامالْع          ٥٨/العنكبوت  
ـِٰئك جزاُؤهم مغْفرةٌ مّن ربِّهِم وجنَّاتٌ تَجرِي من تَحتها الَْأنْهار خَاِلدين فيها                ونعم َأجر الْعاملين ُأولَ

 ١٣٦/عمرانآل   بالواو  
ثُ نَشَاءيح نَّةالْج نُأ مونَتَب ضثَنَا الَْأررَأوو هدعقَنَا ودي صالَّذ ِللَّـه دمقَالُوا الْحو  ينلامالْع رَأج معفَن       

٧٤/الزمر     بالفاء  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                      ... {  )وسخر(الوحيدة بزيادة ) : وسخر....(  
٦١  متشابه:  

   فََأنَّٰى يْؤفَكُون  سَألْتَهم من خَلَقَ السماوات والَْأرض وسخَّر الشَّمس والْقَمر لَيقُولُن اللَّـهولَِئن 
٦١/العنكبوت  
  الوحيدة ، وغيرها :ضالَْأرو اتاومخَلَقَ الس نم مَألْتَهلَِئن ساُهللا و قُولُنلَي 

}                 ...  {  )ألنه مكرر يف هذه ) اهللا( بلفظ ..): اهللا يبسط
  .مرة ١٤مكرر يف سبأ ) رب( مرة بينما لفظ ٤٢السورة 
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}                             ...          { 
الوحيدة ): يعقلون بل أكثرهم ال(.حيتمل القرب والبعد) بعد موا(من بعد موا اإلحياء مباشرة بعد املوت بينما

  ).يعلمون احلمد هللا بل أكثرهم ال(والباقي
٦٣  متشابه:  

بْل َأكْثَرهم  قُِل الْحمد ِللَّـه من السماء ماء فََأحيا بِه الَْأرض من بعد موتها لَيقُولُن اللَّـه ولَِئن سَألْتَهم من نَّزَل
لُونقعلَا ي          ٦٣/العنكبوت  

  ١١/الزخرف          كَذَِٰلك تُخْرجون  والَّذي نَزَل من السماء ماء بِقَدرٍ فََأنشَرنَا بِه بلْدةً ميتًا
  بالتشديد وفي غيرها :َأنزاءم اءمالس نَل م  بالهمز  

اللَّـه قُولُنا لَيهتوم دعن بم ضالَْأر ا بِهيفََأح اءم اءمالس نَل من نَّزم مَألْتَهلَِئن سو ِللَّـه دمقُِل الْح  مهْل َأكْثَرب
لُونقعلَا ي          ٦٣/العنكبوت  

  الوحيدة ، وفي غيرها بدوننم : 

رِ بِمحي الْبرِي في تَجالَّت الْفُلْكارِ والنَّهِل واللَّي لَافاخْتضِ والَْأرو اتاومالس ي خَلْقف َل ِإنا َأنزمو النَّاس نفَعا ي
لرِّياحِ والسحابِ اللَّـه من السماء من ماء فََأحيا بِه الَْأرض بعد موتها وبثَّ فيها من كُلِّ دابة وتَصرِيف ا

لُونقعمٍ يلِّقَو اتضِ لَآيالَْأرو اءمالس نيخَّرِ بسالْم          ١٦٤/البقرة  
 اللَّـهاوهتوم دعب ضالَْأر ا بِهيفََأح اءم اءمالس نَل مَأنز ونعمسمٍ يةً لِّقَولَآي ي ذَِٰلكف ِإن          
٦٥/النحل  

عب ضالَْأر ا بِهيفََأح قن رِّزم اءمالس نم َل اللَّـها َأنزمارِ والنَّهِل واللَّي لَافاخْتاحِ والرِّي رِيفتَصا وهتوم د
لُونقعمٍ ياتٌ لِّقَوآي          ٥/الجاثية  

        وكَذَِٰلك تُخْرجون  يخْرِج الْحي من الْميّت ويخْرِج الْميّتَ من الْحيِّ ويحيي الَْأرض بعد موتها
١٩/الروم  

        وهو علَٰى كُلِّ شَيء قَدير  ِإن ذَِٰلك لَمحيي الْموتَٰى آثَارِ رحمت اللَّـه كَيفَ يحيي الَْأرض بعد موتهافَانظُر ِإلَٰى 
٥٠/الروم  

  ١٧/الحديد          لَعلَّكُم تَعقلُونقَد بينَّا لَكُم الْآيات  اعلَموا َأن اللَّـه يحيي الَْأرض بعد موتها
بْل َأكْثَرهم لَا   الْحمد ِللَّـه ضرب اللَّـه مثَلًا رجلًا فيه شُركَاء متَشَاكسون ورجلًا سلَما لِّرجٍل هْل يستَوِيانِ مثَلًا

ونلَمعي          ٢٩/الزمر  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                             ... { )على وزن : )احليوان
اسم ملا فيه  ):احليوان.( ) حياة( لفظ  بلغ منأفعالن تدل احلركة املستمرة وحلدوث فال نوم وال شيء يعكر العيش 

  .حياة من املخلوقات وهنا مبعىن احلياة الدائمة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 }               ...  {تعوالـو. ( جماز عن اخلذالن والتخلي عنهماالنتباه ،وحيدة ): يتم
  . ملخرج العني وضمها

٦٦  متشابه:  
  ٦٦/العنكبوت          فَسوفَ يعلَمون ِليكْفُروا بِما آتَينَاهم وِليتَمتَّعوا

  الوحيدة بالالم وغيرها: منَاها آتَيوا بِمكْفُروا  ِليتَّعفَتَم  ونلَمفَ تَعوفَس 

منَاها آتَيوا بِمكْفُروا ِليتَّعفَتَم ونلَمفَ تَعوفَس          ٥٥/النحل  
منَاها آتَيوا بِمكْفُرفَ  ِليووا فَستَّعفَتَمونلَمتَع          ٣٤/الروم  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}...               {)تاء ) اهللا وبنعمت (  ٧٢بينما يف النحل مربوطة تاء ): بنعمة

  .مبسوطة
٦٧  متشابه:  

ِلهِموح نم تَخَطَّفُ النَّاسينًا وا آممرلْنَا حعا َأنَّا جوري لَمَأو ونكْفُري اللَّـه ةمعبِنو نُونْؤمِل ياطَأفَبِالْب     
٦٧/العنكبوت  

  :متشابه 
 كُمَأنفُس نَّل لَكُم معج اللَّـهواتبّالطَّي نّقَكُم مزرةً وفَدحو ينناجِكُم بوَأز نَّل لَكُم معجا واجوِل  َأزاطَأفَبِالْب

ونكْفُري مه اللَّـه تمعبِنو نُونْؤمي          ٧٢/النحل  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...             ... {  )االنتباه لشدة اهلمزة ): جآءه.  

}                         {مطلقة لتشتمل جهاد النفس والشيطان 
  .دفع امليم حىت ال تصبح من اللمعان): ملع . ( زيادة هدى): لنهدينهم.( وأعداء الدين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بورود لفظ الناس سورة الروم تتميز.  
 )ومثلها سورة العنكبوت ،مل يذكر بعدها ذكر الكتاب عكس القاعدة ): ملا.  

  ).ينصر من يشاء ( مع أول الروم ) جاهدوا فينا( .. :ارتباطها بالسورة قبلها
  .تؤمنون آيات اهللا الظاهرة وواضحة فكيف ال: هدف السورة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}                ..  { )ارتباط لفظي ومعنوي بني اآليتني : )يف بضع  
ظرف مبين على الضم لقطعها عن اإلضافة يف حمل جر متعلقان مبحذوف حال : )قبل .()يف بضع سنني * سيغلبون( 
  .معىن لفظاً ال) من قبل غلب الروم(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 }              .. { )اظم يعلمون ظاهراً واحداً: )اهرنكرة للتقليل كأ.  
نقر الدينار بإصبعه فيعلم أجيد ي الدنيا أنه ةروى عن احلسن عند تالوته هذه اآلية بلغ من صدق أحدهم يف ظاهر احليا

  .هو أم رديء
٨  متشابه:  

وِإن كَثيرا مّن   ما خَلَقَ اللَّـه السماوات والَْأرض وما بينَهما ِإلَّا بِالْحقّ وَأجٍل مسمى  َأولَم يتَفَكَّروا في َأنفُسهِم
ونرلَكَاف بِّهِمر قَاءالنَّاسِ بِل          ٨/الروم  

  ذكرامنَهيا بمو  في: 

ّقا ِإلَّا بِالْحمنَهيا بمو ضالَْأرو اتاوما خَلَقْنَا السمةٌ  ويةَ لَآتاعالس ِإنيَل  ومالْج فْحفَحِ الصفَاص    ٨٥/الحجر  
ـٰن فَاسَأْل بِه خَبِيرا  الْعرشِالَّذي خَلَقَ السماوات والَْأرض وما بينَهما في ستَّة َأيامٍ ثُم استَوٰى علَى  محالر    

٥٩/الفرقان  
ما لَكُم مّن دونه من  اللَّـه الَّذي خَلَقَ السماوات والَْأرض وما بينَهما في ستَّة َأيامٍ ثُم استَوٰى علَى الْعرشِ

  ٤/السجدة          َأفَلَا تَتَذَكَّرون  وِليٍّ ولَا شَفيعٍ
بِينا لَاعمنَهيا بمو ضالَْأرو اتاوما خَلَقْنَا السمو          ٣٨/الدخان  

    معرِضونوالَّذين كَفَروا عما ُأنذروا  ما خَلَقْنَا السماوات والَْأرض وما بينَهما ِإلَّا بِالْحقّ وَأجٍل مسمى
٣/األحقاف  

  ٣٨/ق          ولَقَد خَلَقْنَا السماوات والَْأرض وما بينَهما في ستَّة َأيامٍ وما مسنَا من لُّغُوبٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

               ... { )السوأى اإلساءة(اسم كان أو صفه ملصدر حمذوف):السوأى.(  
  .منصوبة خرب كان مقدم): عاقبةَ(

}          {  
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 ئل ابن عباس هل جتد الصلوات اخلمس يفتصبحون ،)املغرب والعشاء(متسون  [.فذكر هذه اآلية  القران ؟س
  .])الظهر(تظهرون ) العصر(عشيا ، )الفجر(
١٩  متشابه:  

  ١٩/الروم       وكَذَِٰلك تُخْرجون  يخْرِج الْحي من الْميّت ويخْرِج الْميّتَ من الْحيِّ ويحيي الَْأرض بعد موتها
الْم نم يالْح خْرِجن يمو ارصالَْأبو عمالس كلمن يضِ َأمالَْأرو اءمالس نّقُكُم مزرن يتَ قُْل مّيالْم خْرِجيو تّي

رالَْأم بِّردن يميِّ والْح نم  اللَّـه قُولُونيفَس  فَقُْل َأفَلَا تَتَّقُون           ٣١/يونس  
  بلفظيالْح خْرِجي  ....خْرِجيو 
  ٰى) : مخرج) (بالميم( ٩٥ومع األنعامالنَّوبِّ وفَاِلقُ الْح اللَّـه ِإن   تّيالْم خْرِجمو تّيالْم نم يالْح خْرِجي

 فََأنَّٰى تُْؤفَكُون ذَِٰلكُم اللَّـه  من الْحيِّ
 ِل) : تخرج) (بالتاء( ٢٧وفي آل عمراني اللَّيف ارالنَّه تُوِلجارِ وي النَّهَل فاللَّي تُوِلج  نم يالْح تُخْرِجو

 وتَرزقُ من تَشَاء بِغَيرِ حسابٍ الْميّت وتُخْرِج الْميّتَ من الْحيِّ
 فاعل ألن في هذه السورة األنعام وقع بعد اسم الفاع فناسب ذكر ) فالق وجاعل(ل فالق وقبل اسمي

 .لكونه اسم فاعل ، أما في بقية السور لم يقع قبله وبعده إال أفعال فناسب ذكره بالفعل ) مخرج(
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}   ...                      { )تبدأ مكسورة ): اختالف
بالكسر من انفرادات حفص ،حفص يكسر الالم والباقي بفتحها): للعالـمني.( الم أصلية): ألسنتكم.(ألا مصدر

  .٧١األنبياء ) للعالَمني ( التباس مع ،
}         .. { )إذا  ى اجتالبه إذا امتنع وال على رفعهيقدر عل النوم معجزة ال: )منامكم
  .ورد 
}..                      ... { )االقلوب  حياة):حيي األرض بعد مو

  .بالوحي مبرتلة حياة األرض بالغيث
}..                    {  )خرجونخرجون األعراف ): ت٢٥التباس ت .  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}               ... {  )اهلاءات مع إظهار ال نشدد الواو): أهوآء هم .  

}                           ... { )الصفة اليت يتصف : يف املعجم ) الفطرة
االنتباه لقلقلة ،رمست تاء مبسوطة ): فطرت.( السنة، الدين، صفة اإلنسان الطبيعية ،ا كل موجود يف أول زمان خلقته

  .وتفخيمها بدون تكلف ) الطاء(
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...            {  )نكسر أوالً الباء مث اإلقالب :) حزب.  
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}              ...        { )محنقق صفة اهلاء مث ): منهم بر
  .اإلخفاء
 إذا مل يعرف العبد ربه إال عند الشدة كان فيه شبه باملشركني.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}                       ...  {)الرمحة( تناسب  تستخدم للتحقيق): وإذا(.  

  .)السيئة( أو عدم وجوب التحقيق وتناسب  تستخدم للشك): وإن ( 
}          ...  {  العم( بلفظ الرؤية أكثر وجاء تعبري هنا ادبينما يف الزمر فقد ) ى

  .٦٤) أيها اجلاهلون ( العلم 
٣٧  متشابه:  

  ٣٧/الروم          ِإن في ذَِٰلك لَآيات لِّقَومٍ يْؤمنُون َأن اللَّـه يبسطُ الرِّزقَ ِلمن يشَاء ويقْدر َأولَم يروا
  ٥٢/الزمر          ِإن في ذَِٰلك لَآيات لِّقَومٍ يْؤمنُون  َأن اللَّـه يبسطُ الرِّزقَ ِلمن يشَاء ويقْدر َأولَم يعلَموا

  رى فجاء في هذه السورة على ما يقتضيه اللفظ والمعنى ، وفي الزمرألن بسط الرزق مما يشاهد وي
 فحسن ولَكن َأكْثَرهم الَ يعلَمون:  ٩، وكذلك آية   ِإنَّما ُأوتيتُه علَٰى علْمٍ:  ٤٩ما قبله آية وافق 

 والَمعي لَمَأو   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }                  ....  { )  :(  نقف بتاء ساكنة )جمزومة لألمر(.  

}                 ...  {  )ارب الريبو : (
 مد طبيعي):لريبو.(توصل بواو مدية )فال يربوا عند اهللا ( والنتباه لفتح الواو وصالً مقارنة مبا بعدها  إدغام كامل

  .قبل اإلخفاءحنقق كسر امليم ):من زكاة.(وقفًا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }                 ... {  )قَكُمزنفرق بني القاف والكاف مث ): ر
 وحنقق املد مبقدار حركتني): حيييكُم.( الكافحنقق ضم.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}   ...                     { )( الراءنرقق امليم ونفخم ):مرد.

  ).يتصدعون( التباس مع ،يتفرقون فريقاً يف اجلنة وفريقاً يف السعري): يصدعون
}....                    ...  { قبلها) البحر(ألنه مل يذكر  )فيه(مل يذكر لفظ.  
٤٦  متشابه:  

بتَغُوا من فَضله ولَعلَّكُم ومن آياته َأن يرسَل الرِّياح مبشّرات وِليذيقَكُم مّن رحمته وِلتَجرِي الْفُلْك بَِأمرِه وِلتَ
ونتَشْكُر          ٤٦/الروم  

 الْفُلْك رِيِلتَج رحالْب لَكُم خَّري سالَّذ اللَّـهونتَشْكُر لَّكُملَعو هلن فَضتَغُوا مِلتَبو رِهبَِأم يهف          
١٢/الجاثية  
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  ألن في الجاثية تقدم ذكر البحر فكنى عنه فقال: يهف الْفُلْك رِيِلتَج 

}...          ... {  )املد من اجلوف): أجرموا.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}              ... {  )رخاوة مث تفخيم مث ترقيق الالم ) : لظلُّوا.  

 }             ...  { ) ادوما أنت نقف بدال ساكنة مع املد العارض ألن ): العمي
  .الياء حمذوفة رمسا

٥٣-٥٢  متشابه:  
 بِرِيندا ملَّوِإذَا و اءعالد مالص عملَا تُستَٰى ووالْم عملَا تُس ن  ﴾٥٢﴿فَِإنَّكيِ عمالْع ادا َأنتَ بِهموهِملَالَتِإن  ض

 ونملسم منَا فَهاتبِآي نْؤمن يِإلَّا م عم٥٣﴿تُس﴾          ٥٣-٥٢/الروم  
 بهادي(، ولكن بإثبات الياء  ٨١-٨٠مكررة في النمل( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 }         ... { )بالضم يف البدن والفتح يف العقل وقيل ،تقرأ بالفتح والضم: )ضعف

  ): ضعف(.قلتين كان يف اخلَلْق والفتح ما بالضم ما
}...      { )اهلوى  –الشيطان (باملبين للمجهول الختالف الصارف عن احلق: )يؤفكون
  ...).الدنيا -املصلحة الذاتية -التقليد األعمى -قرين السوء -النفس -الشهوات -الشبهات –
٥٦  متشابه:  

ـٰكنَّكُم كُنتُم لَا   يومِ الْبعثلَقَد لَبِثْتُم في كتَابِ اللَّـه ِإلَٰى الْعلْم والِْإيمان  وقَاَل الَّذين ُأوتُوا ـٰذَا يوم الْبعث ولَ فَه
ونلَمتَع          ٥٦/الروم     بلفظ اإليمان    وحيدة، وفي:  

  ِإلَّا الصابِرون وقَاَل الَّذين ُأوتُوا الْعلْم ويلَكُم ثَواب اللَّـه خَير لِّمن آمن وعمَل صاِلحا ولَا يلَقَّاها
٨٠/القصص  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}...        { )من اجلوف مراعاة املد): يوقنون.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .تربية األبناء :هدف السورة

إن كنتم يف ريب وتكرر ذكر ( و بعدها ) ريب فيه  ال(مث نفى الريب ) ذلك الكتاب(:مقارنة مع افتتاحية البقرة
وتكرر ذكر ) وإذا تتلى عليه آياتنا (مث)آيات الكتاب(ويف لقمان افتتح ) مرة٢١(أكثر من اآليات) مرة٤٧ الكتاب(

  .مرات والكتاب مرتني فقط ٥اآليات 
  ورمحة للمحسنني(ذكر هنا (فزاد الرمحة على اهلدى يف البقرة. يف لقمان مظاهر الرمحةو )سخر  - ن متيد بكمأ

.. يها الناسأ يا(بعدها) هدى للمتقني(:لفظ التقوى قرة ويف الب) آتينا لقمان احلكمة(ولفظ احلكيم تكرر...)لكم
 .)وهو حمسن -ومن يسلم(قال بعدها ) احملسنني(وهنا لفظ  .مرة ٣٦) وإياي فاتقون -فاتقوا النار-لعلكم تتقون 

 يوقنون همباآلخرة  وهم(هنا ( اية السورة تأكيد فكان)جيزي والد واخشوا يوما ال.(...  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤  متشابه:  
نُونوقي مه ةرم بِالْآخهكَاةَ والز ْؤتُونيلَاةَ والص ونيمقي ينالَّذ          ٤/لقمان  

 ٣مكررة بالنص في النمل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                               ... {  نزلت يف
م واسفنديار وقال إن حممد حيدثكم بأخبار تسرالنضر بن احلارث ذهب إىل فارس فاشترى كتب كليلة ودمنة وأخبار 

بن اخلطل اشترى جاريه تغين بالنسيب ففسروا هلوا  وذكر أنه نزلت يف عبد اهللا عاد ومثود وأنا أحدثكم بأخبار كسرى
  .حلديث بالغناء واملعازف

٦-٥  متشابه:   
بِّهِمن رّى مدلَٰى هع ـِٰئك ـِٰئك هم الْمفْلحون   ُأولَ ومن النَّاسِ من يشْتَرِي لَهو الْحديث ِليضلَّ عن  ﴾٥﴿وُأولَ

ـِٰئك لَهم عذَاب مهِين  سبِيِل اللَّـه بِغَيرِ علْمٍ ويتَّخذَها هزوا   ٦- ٥/لقمان          ﴾٦﴿ُأولَ
  مكررة بالنص في: 

بِّهِمن رّى مدلَٰى هع ـِٰئك ـِٰئك هم الْمفْلحون   ُأولَ ِإن الَّذين كَفَروا سواء علَيهِم َأَأنذَرتَهم َأم لَم تُنذرهم ﴾٥﴿وُأولَ
 نُونْؤم٦﴿لَا ي﴾          ٦-٥/البقرة  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}              ...        { )ترقيق الراء): فبشره( .نفتح الالم للمد): ولَّى.  
٧  متشابه:  

  ٧/لقمان          فَبشّره بِعذَابٍ َأِليمٍ كََأن في ُأذُنَيه وقْراوِإذَا تُتْلَٰى علَيه آياتُنَا ولَّٰى مستَكْبِرا كََأن لَّم يسمعها 
  ٨/الجاثية          فَبشّره بِعذَابٍ َأِليمٍ  يسمع آيات اللَّـه تُتْلَٰى علَيه ثُم يصر مستَكْبِرا كََأن لَّم يسمعها
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 ذكر هنااقْرو هي ُأذُنَيف كََأن  ولم يذكر في الجاثية مع أن اآليتين نزلتا في النضر بن الحارث حيث كان
في  يعدل عن سماعه القرآن إلى اللهو وسماع الغناء ألن اهللا تعالى بالغ في ذمه هنا فناسب ذكرها بخالف ما

 .فلم يبالغ في وصف الصمم..) يسمع ( الجاثية بدأها بـ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }....           { )احلكيم :(حكَمبعىن محكمم واهللا حكيم مبعىن م.  

}...               { )يج ٥آية  احلج): (زوج (لزوجني الذكور واإلناث موجودة أيضا ا
 نظهر) : كرمي . ( اوتكاثرهاألنواع يف النبات كما يف احليوان واإلنسان فهي سنة من سنن اهللا يف الكون الستمرار 

  .  وقفًاامليم  توسط
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}     ...             { )النعم ) جتدد(باملضارع لتكرر الشكر عند حدوث: )يشكر
العلمية وزيادة  أو، ألنه علم أعجمي ممنوع من الصرف ): لقمانَ.( باملاضي لثبوت الصفة وعدم تكررها) كفر(بينما 

  .ألف ونون على أنه عريب
}....                { )من الناس من يقف على ):باهللا إن الشرك *تشرك ال

بينما ) ..يتحالفون اقسموا( القسم  إال بلفظيف القرآن  )باهللا (مل يرد القسم (تكلّف  هتشرك مث يبدأ باهللا كقسم لكن
  .بالتاء)تاهللا(وردت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}                         ... { )ا (مفسرة لوصينا ): إنكأ
  .أي محالك على أن تشرك): على أن(  .االنتباه لتحقيق ضمة الكاف قبل اإلخفاء): كنتم).(قول
١٥  متشابه:  

 اكداهِإن جلَٰى َأنوا عمهعفَلَا تُط لْمع بِه لَك سا لَيبِي م وفًا تُشْرِكرعا منْيي الدا فمهباحصو  نبِيَل مس اتَّبِعو
ِإلَي َأنَاب  لُونمتَع ا كُنتُمفَُأنَبُِّئكُم بِم كُمجِعرم ِإلَي ثُم          ١٥/لقمان   بدون الالم  

ِإلَي مرجِعكُم فَُأنَبُِّئكُم بِما   بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَلَا تُطعهما ِلتُشْرِك وِإن جاهداك ووصينَا الِْإنسان بِواِلديه حسنًا
لُونمتَع كُنتُم          ٨/العنكبوت    بالالم  

}               ... {  )تحذفت النون ختفيفًا لتقليل الشأن ): ك.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                ... {  )نهوا :( اء ساكنة نقف. )بالفتح من انفرادات ): يابين
  ).والباقون بالكسر( حفص 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}...            { م أُاستعارة حيثخلي الكالم من لفظ التشبيه فجعلوا محرياً وصو

  .اقا مبالغة يف الذم
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}            ...                     ...  { ) وأسبغ عليكم نعمة
مجع كثرة يناسب : )نعمة(. الباطنة ماال يعلم إال بدليل يعلم باملشاهدة و كل ما ):ظاهرة.(طباق: )ظاهرة و باطنة

  .عدم إمالة األلفاالنتباه ): الناس).( مجع قلة تناسب قلة الشكريف سورة النحل ): أنعمه(سباغاإل
٢١-٢٠  متشابه:  

ومن النَّاسِ  السماوات وما في الَْأرضِ وَأسبغَ علَيكُم نعمه ظَاهرةً وباطنَةًَألَم تَروا َأن اللَّـه سخَّر لَكُم ما في 
وِإذَا قيَل لَهم اتَّبِعوا ما َأنزَل اللَّـه قَالُوا بْل  ﴾٢٠﴿ يجادُل في اللَّـه بِغَيرِ علْمٍ ولَا هدى ولَا كتَابٍ منيرٍمن 

  ٢١- ٢٠/لقمان          ﴾٢١﴿َأولَو كَان الشَّيطَان يدعوهم ِإلَٰى عذَابِ السعيرِ  بِع ما وجدنَا علَيه آباءنَانَتَّ
  : مكررة في 

عطْفه ِليضلَّ عن سبِيِل ثَاني  ﴾٨﴿ومن النَّاسِ من يجادُل في اللَّـه بِغَيرِ علْمٍ ولَا هدى ولَا كتَابٍ منيرٍ 
اللَّـه  يزا خنْيي الدف لَه  رِيقالْح ذَابع ةاميالْق موي يقُهنُذ٩﴿و﴾          ٩-٨/الحج  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
} ...      ...  {  )متشابه مع البقرة ).التاء ( مث سكون ) الواو( ضم ): الوثقى  
  ).ال انفصام هلا واهللا مسيع عليم( .. :)٥٦( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}           ...  {  )نفكاكيقدر على اإل تشبيه باملضطر الذي ال): نضطرهم.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}                ... {)مرات  ٥) : نفد( –وردت اشتقاقات ،فَين وانتهى) نفدت :

) ماله من نفاد(٢٧لقمان ،٥٤ص ]ن تنفد كلمات ريبألنفد البحر قبل  [ ١٠٩الكهف..). عندكم ينفد ما(٩٦النحل 
اخترق : ومعىن نفذ) نفذوا ال تنفذون إال بسلطان فا.. ن تنفذواأ.. معشر  يا(ثالث مرات يف آية واحدة ) نفذ(وكلمة 

  .موصولة تقرأ على الفصل بدون دفع): أنما.(فكأنه نفد من املكان األول من جهة إىل أخرى
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}..                        ...  { )لتفيد االنتهاء )إىل(تستعمل : )أجل مسمى إىل
ا حىت ينتهي إىل آخر وقت يزال جاري تفيد التعليل أي جيري لبلوغ الغاية واألجل وهنا املعىن ال) ألجل( بالالم وغريها

: الزمر(بتداء اخللقاإخبار عن ) ألجل(جريه املسمى له والسياق يف لقمان عن النهاية واحلشر واإلعادة وباقي املواضع
املناسب الدال على العلة اليت يقع حرف الالم فذكر ) وما يستوي البحران(وفاطر) خلقكم من نفس -خلق السموات

  .باملاضي للثبوت ):وسخر.(جلهاأالفعل من 
٢٩  متشابه:  

رالْقَمو سالشَّم خَّرسِل وي اللَّيف ارالنَّه وِلجيارِ وي النَّهَل فاللَّي وِلجي اللَّـه َأن تَر ٍل َألَمرِي ِإلَٰى َأججكُلٌّ ي 
           خَبِير لُونما تَعبِم اللَّـه َأنى ومسم٢٩/لقمان  

  ٥، الزمر ١٣، فاطر ٢الرعد  َأجٍل مسمىِلكُلٌّ يجرِي : الوحيدة وفي غيرها 
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 واخْشَوا يوما  :وبعدها  ٢٨اآلية  ما خَلْقُكُم ولَا بعثُكُم: ألنه لما تقدم هنا ذكر البعث والنشور بقوله 
 ناسب مجيء  ٣٣اآليةِإلَٰى  أما المواضع األخرى . الدالة على انتهاء الغاية ألن القيامة غاية جريان ذلك

 .بمعنى األجل واهللا أعلم) بالالم(تقدمها ذكر نعم اهللا تعالى بما خلق لمصالح الخلق فناسب المجيء 

}           ...  {هووأن ما يدعون من دونه ( ٦، يف احلج 
.. مث قتلوا..والذين هاجروا -سعوا يف آياتنا معاجزين.( تأكيد لزيادة الصراع بني احلق والباطل ):هو( زيادة) الباطل

  .رمست مفصولة) : أنَّ ما.( فلم يؤكدجدال عقلي وجمادلة : يف سورة لقمان وهنا ..)يدعو ملن ضره أقرب 
}                     ..             {  )رمست ): بنعمت

  .٥متشابه مع إبراهيم آية ...):إن يف ذلك آليات لكل .( مبسوطة فيوقف عليها اضطراريا بالتاء 

}..              {  )غدار جحود للنعم واخلتر أقبح الغدر): ختار كفور.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}            ...             ... { ) مل يقل بأي : )رضأبأي
ن هنا تقليل لشان اإلنسان فاملكان يف وسعه اختياره واعتقاده علم مكان موته أقرب وقت مع أن كالمها غري معلوم أل

  . لالختصاصالتقدمي ): إن اهللا عنده.(ا يف جلب الصحة والسقم أكثرن للمكان تأثريوأل، خبالف الزمان
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .اخلضوع هللا: هدف السورة

  .شرح ملفاتيح الغيب اخلمسة :  لقمانسورة ارتباطها ب
}    ...          ..{ )مخسني (مع املعارج فال يتعارض ،الوقت أي اليوم): يف يوم

  .واملقصود التنبيه على طوله)ألف سنة 
٥  متشابه:  

مّم نَةَألْفَ س هارقْدم مٍ كَانوي يف هِإلَي جرعي ضِ ثُمِإلَى الَْأر اءمالس نم رالَْأم بِّرديوندا تَع       ٥/السجدة 
  ينزل من السماء إلى األرض ويصعد من األرض إلى السماء في يوم واحد وقدر ذلك ألف أن األمر معناه

مما تعدون من أيام الدنيا ، ألن ما بين السماء واألرض خمسمائة عام وبين األرض والسماء مثل  سنة
 : ومع . من أيام الدنيا  َألْفَ سنَة مّما تَعدونذلك ، فذلك 

 جرتَعنَةَألْفَ س ينسخَم هارقْدم مٍ كَانوي يف هِإلَي وحالرلَاِئكَةُ والْم       ٤/المعارج  
  هو يوم القيامة : قيل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}          ... {  ) لَقَه(.أتقن وأحكم) : أحسنلْقه( تلتبس مع ): خبسكون الالم ) خ

  .٥٠يف سورة طه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }            ...      {) بلفظ االسم للثبوت طمعاً يف ) موقنون_ ناكسوا
  .اإلجابة إىل ما سألوه من الرجعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٢  متشابه:   

       نَاكسو رءوسهِم عند ربِّهِم ربنَا َأبصرنَا وسمعنَا فَارجِعنَا نَعمْل صاِلحا ِإنَّا موقنُون ِإذ الْمجرِمونولَو تَرٰى 
١٢/السجدة  
  الوحيدة ، وغيرها: ونالظَّاِلم ِإذ 

 يقَاَل ُأوح ا َأوبكَذ لَى اللَّـهٰى عنِ افْتَرمم َأظْلَم نمَل وا َأنزثَْل مُأنزُِل من قَاَل سمو ءشَي هِإلَي وحي لَمو ِإلَي
اللَّـه توالْم اتري غَمف ونالظَّاِلم ٰى ِإذتَر لَوو كُموا َأنفُسَأخْرِج يهِمدطُو َأياسلَاِئكَةُ بالْمو  ذَابع نوزتُج موالْي

ا كُنتُمونِ بِمالْه ونتَكْبِرتَس هاتآي نع كُنتُمو ّقالْح رغَي لَى اللَّـهع تَقُولُون          ٩٣/األنعام  
هيدي نيي بلَا بِالَّذآنِ وـٰذَا الْقُر بِه نوا لَن نُّْؤمكَفَر ينقَاَل الَّذو  ندع قُوفُونوم ونالظَّاِلم ٰى ِإذتَر لَووبِّهِمر 

          مْؤمنين يرجِع بعضهم ِإلَٰى بعضٍ الْقَوَل يقُوُل الَّذين استُضعفُوا ِللَّذين استَكْبروا لَولَا َأنتُم لَكُنَّا
٣١/سبأ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 }    ...  {  )م ): نفسالنكرة يف سياق النفي تع.   
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}              ...  {  )ًآمنوا( ..بدليل مابعده كافراً ): افاسق.(..  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...                 {) تتشابه مع احلج :)ذوقوا عذاب النار
تعود على العذاب لذلك قال بعدها ) الذي(.يناسب سياق التهديد والتأكيد احلريق): وذوقوا عذاب احلريق(  ٢٢

أما يف ..) وأما الذين فسقوا(ن مشهد العذاب هنا للغائب أل..) وذوقوا(زيادة عن احلج : )وقيل هلم(). العذاب األدىن(
أم يقولون (يف سورة السجدة ) القول ومشتقاته(وافق ذكرفيه حضور ومشاهدة وقرب وأيضا ..) هذان خصمان(احلج 
  .أكثر من احلج برغم طوهلا) حق القول - قل يتوفاكم -وقالوا أِءذا -افتراه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}                   ... { )٥٧متشابه مع الكهف : )عرض عنهامث أ  
ن التذكري أوأيضا الفاء تدل على السبب ك) قدمت يداه ونسى ما(اإلعراض عقب التذكري بالفاء ألن ..)عرضأف( 

  .ألن السياق يف األموات من الكفار) مث ( أما يف السجدة على التراخي  تسبب يف زيادة رجسهم
}                   ...  {)فال ( ١٧هود : )فال تكن يف مريه منه

  .حسب سياق اآلية ةدين ريبأا للرسول ونفي حذفت تثبيت) تك يف مرية منه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                    ...  {  )بالصرب واليقني تنال ): صربوا يهدون بأمرنا ملا
  .يف الديناإلمامة 
٢٤  متشابه:  

  ٢٤/السجدة       وكَانُوا بِآياتنَا يوقنُون  َأِئمةً يهدون بَِأمرِنَا لَما صبروا منْهموجعلْنَا 
  الوحيدة ، وغيرها :جلْنَاوةًعَأِئم مه 

}     ... { )إن اهللا (   اهللا لفظ الرب أكثر من احلج ويف احلج تكرر لفظتكرر : )ربك
  ...)يفصل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}            ...             { )من(ذكر : )من قبلهم( 

 التعقيبتأخري لالواو ): أومل).( يروا(ون يناسب رصبوي) يهد هلم(يناسب ):يسمعون(.بتداء الغاية أي يبدأ اهلالك منهمال
  ).مساكنهم –القرون ( مجع يناسب  ):آيات(.إىل يوم القيامة 

٢٦  متشابه:  
  كَم ملَه دهي لَمَأوهِمناكسي مف شُونمونِ يالْقُر نّهِم ملن قَبلَكْنَا مَأه اتلَآي ي ذَِٰلكف ِإن  ونعمسَأفَلَا ي       

٢٦/السجدة الوحيدة بهذا التركيب. 

}                                     .. {)اليابسة): اجلرز 
  ).اإلنسان إىل طعامه ( .. ذكر قبلها ) عبس( قدم األنعام عكس): أنعامهم.( اجلرداء 
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}              {ديد ووعيد هسؤال تكذيب واستهزاء ناسب إجابة.  
  .)هذا الوعد(وغريها  الوحيدة ): هذا الفتح( 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ص(سور االستسالم هللا من األحزاب حىت.(  

   .االستسالم هللا يف املواقف احلرجة :هدف السورة
:  مع آخر السورة. )واهللا يقول احلق..) ( يا ليتنا أطعنا اهللا ( : ومع آخرها..) وال تطع ( مع ..) عرض فأ(  :ارتباط

  ).قولوا قوالً سديدا( 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }                ...  {)روم ألن الكسر أصلي  –نقف بوجهني سكون حمض : )اتق
تعظيم لشأنه ): يا أيها النيب.( نقف عليها بالسكون فقط: )تطع.(وليس اللتقاء الساكنني عكس تطع حلذف الياء لألمر

  .يف كل القرآن )حممد يا( فلم يقل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...                    ... {)    () :مجيعا ) واحدها اليت والذي : الالئي
  .واحدا اليت الغري: والاليت

}...                 {   
  .موافقة آلخر البقرة،ترقيق اهلمزة): أخطأمت( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}...                   ....           {   

  .ملحق جبمع املذكر السامل ): أولوا.( يف بعض األحكام مثل التعظيم وحترمي النكاحليست على احلقيقة وإمنا ):أمهام(
حجاباً ( مستورا( نفخم الطاء حىت ال تلتبس بـ): مسطورا.  ( نفخم الضاد مث ندخل فوراً يف الفاء): ببعض يف( 

  . ٥٨اإلسراء ) مستورا
 }                            ...  {  مشلت أولو

  . عليهم لفضله قدم النيب وهنا  ١٣العزم من الرسل ويف الشورى 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}             ..                      {   
  . )مل تروها( يناسب ) بصريا(ذيل اآلية رمست بتاء مربوطة ): نعمة( 

}                 ...         {)أخوات : )الظنونا
كل ،االنتباه لرخاوة الذال مث الزاي): وإذ زاغت .( أي  الوادي ) :من فوقكم ).( تسقط األلف وصال وتثبت وقفا (أنا 
  ).شخصت( يف القرآن يعين امليل إال هنا مبعىن ) زيغ ( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}...               {)البدء قبيح: )وعدنا ما.  

}                         ...               ...  { 
بن سام بن نوح فلما نزهلا  سكنها يثرب يعود إىل آرمن أول من مسيت بذلك أل): يثرب.(الوحيدة): يا أهل يثرب(
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إذا زنت أمة أحدكم (اإلفساد ويف احلديثطابة كراهية للتثريب ويقال أصل التثريب  مساها طيبة و الرسول 
  .)من قال للمدينة يثرب فليستغفر اهللا ثالثا إمنا هي طيبه(وقال ابن عباس ) ر بالزناال يعيأي ) (يثرب دها واللفليج

يثرب ألن معناها التوبيخ والتثريب  تسميتها عن ووزن الفعل وى الرسولللعلمية ممنوع من الصرف  ):يثرب( 
قالت ).( بالفتح املصدرو( املكانومعناها  من انفرادات حفصبالضم  ):مقام).( أهل يثرب يا(فخالفه املنافقون وقالوا 

  .أي قاصرة): عورة( .شددة بسبب اإلدغاماء املطنفخم ال مثترقيق الالم ):طائفة
}...                   {  ) أخروا  ما):تلبثوا ما آلتوها و.(قتال املؤمنني): الفتنة

  .ةاملقاتل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...         ... {  ) اسم فعل أمر مبعىن تعال) : هلم.  

}...                  ...         { )وق السل 
  .واليسري أيضا القليل، يصعب  سهال ال: )يسريا(. رفع الصوت أي بالغوا يف عيبكم بألسنتكم): الصلق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 }                                  ... {ورسوله(كرر (

  .لتعظيمه وكراهية مجعه مع اهللا يف لفظ واحد 
}...                     { )نفسه أي  –أجله مبعىن ): قضى حنبه

  .نزلت يف طلحة بن عبيد اهللا ): ينتظر ومنهم من.( نذره وقته ومدته -املوت
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...          { مصادفة فوقع االحتراس عن هذا املعىن مبجيء ن الريح حدثت أيتوهم  حىت ال
الفاصلة بأنه قوي عزيز وتسمى موافقة فاصلة اآلية مع مضموا املناسبة وهناك مناسبة يف املعاين مثل هذا ومناسبة يف 

   .األلفاظ
 }                               

        {)صياصيهم(. يهود قريظة: )همظاهرو( : م ومعاقلهمحصو)ا متنع ) صياصي البقرا ألقرو
  .شوكتاه: صيصتا الديك،ا وتدفع ا عن نفسها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}                       ...  { )ضاعفمل يصرح ): ي

مضافة إىل اهللا إشارة إىل كمال الرمحة والكرم وألن ) نؤا( للمجهول بينما ملا ذكر أجر اآلخرة قالباملعذّب وبين 
  : )ضعفني).(الرازي( الكرمي عند النفع يظهر نفسه وفعله وعند الضر ال يذكر نفسه 

   .)ضاعف األجر أيضاً(ملرتلتهن -١
  .ألن الفاحشة تؤذي النيب فتؤدي إىل الكفر -٢
  .هنهلن وليزداد شكر حتذيراً -٣
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٤- ألالذنوب ما من الزواجر الرادعة عن شاهدنَّ ن مل يشاهد غريهن.   
  . باملذكر )يأت( حتتمل التذكري والتأنيث لذلك أتى بعدها : )من(.العني متوسطة ومرققة): ضعفني(

}        ...           ... { )وبالتاء  )من(بالياء محالً على لفظ أ تقر: )يقنت
  .ونفخمها) الراء( نشدد): مرتني.( املؤنث محال على معناها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}...                 { )أصل املرض الفتور ،مرض الشهوات : )مرض

  .فتور النظر: فاملرض يف القلب الفتور عن احلق ويف األبدان فتور األعضاء ويف العني
}       ... { )ر( من القرار ): قرنيق حذفت الراء األوىل أ) قر ،روحول فتحتها على صلها أقر

 - يقر( وقر يف مرتله : من الوقار يقال ) قرن( ويف قراءة ) قَرن( القاف فلما حتركت القاف سقطت ألف الوصل فبقى 
قَري.(  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣٦  متشابه:  

ومن يعصِ اللَّـه  كَان ِلمْؤمنٍ ولَا مْؤمنَة ِإذَا قَضى اللَّـه ورسولُه َأمرا َأن يكُون لَهم الْخيرةُ من َأمرِهموما 
 ٣٦/األحزاب          ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينًا

         بعيدافَقَد ضلَّ ضلَالًا  :الوحيدة ، وغيرها 
 }                   ...  { )بالعتق): وأنعمت عليه.( باهلداية:  )أنعم اهللا عليه.  

اليت (وما سواه أسباب فقط  هبالفعل املاضي يدل على الثبات واالستقرار وكلها مضافة إىل اهللا ألن النعمة من: )أنعم(
إسناد جمازي ) وأنعمت عليه(ىل الرسولإوإسناد النعمة ) نعمة أنعمها على قوم –أنعمنا على اإلنسان  –أنعمت عليكم 

يف سياق الذم ملن يظن ) ١٥(الفجر) فأكرمه ونعمة:(نعم . ظاهري فاهللا هو الذي قدر لزيد أن يعتق والرسول سبب
ه-نعمتك- نعمته –نعميت ): ( نعمة اهللا(اهللا له  وجب من االنعم إكراممكلها مضافة إىل اهللا) هأنعم -أنعم اهللا -نع :

تلك (جمردة من اإلضافة) نعمة. (ينوال نتكرب على اآلخر ونتواضع يوجب حمبتنا ملن أنعم علينا واستخدام النعم يف شكره
الليل١٧آية)عنده من نعمه جتزى دح ماأل(، عون سبب فقطأن املنعم هو اهللا وأنت يا فر ،٢٢الشعراء) نعمه متنها على :

أي كأم مل ) ونعمة كانوا فيها فاكهني( ضربةة مثل اسم مربالفتح : النعمة. أي ال أحد على أحد نعمه ألن املنعم اهللا
اسم هيئة يدل على حال بالكسر :النِعمة ) عمةواملكذبني أوىل الن(يتنعموا ا إال مرة واحدة يف مقابل العذاب األبدي 

  .إشارة إىل جنس النعم يف مقابل جنس الضر، ٩هود) نعماء بعد ضراء:( )النعماء.( املنعم عليه
) شاكراً ألنعمه(بلباس اجلوع واخلوف  الظاهرةاستبدل اهللا قريش ذوي النعمة  ١١٢النحل ) فكفرت بأنعم اهللا)(أنعم(

لقمان )باطنة أسبغ عليكم نعمه ظاهرة و(الباطنة  الظاهرةو):النِعم . (واشكريإبراهيم جد قريش فلماذا مل يقتدوا به و
وال تكون أنعام إال ومعها  ١٢٠النحل )مثانية أزواج (: من النعم الظاهرة وتطلق على اإلبل والبقر و الغنم: األنعام ،٢٠

يف (ولكن األحاديث ختصها باإلبل  مثل حجمها) قتل من النعم فجزاء مثل ما)(النعم محر(اإلبل فقط : النعم  –بل إ
  .للسخرية والتبكيت) ومئذ عن النعيممث ليسألن ي(للجنة فقط: )النعيم().مث صفت الغنم مث صفت النعم...غزوة حنني 
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والنعمة اسم هيئة ، عل فاجلوارح وال  شامل بلليس مقصوراً على اللسان : ١١الضحى ) وأما بنعمة ربك فحدث( 
رب أوزعين أن اشكر (شكر اهللا ومن التحدث بنعمة اهللا ، إلنسان املسلم مصداقاً هلذه النعمة مبعىن أن يكون مظهر ا
١٩ل مالن) نعمتك اليت أنعمت على.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 }                         ...  { ) أحد من أباماكان حممد 

  ).رسول اهللا وخامت النبيني( وزاد يف املدح بلفظ ،ماتوا أطفاالً ومل يبلغوا الرجولة أوالد الرسول):رجالكم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}        {  )مع ذكر أركانه  لبيان الفضل) اذكروا( أعاد التسبيح بعد ..): وسبحوه.  

}            ... { الصالة من اهللا رمحة ومن املالئكة استغفار.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...                         ...             

              ...  {  )التكرمي ألجل النبوة لذلك كرر ) : د النيب اللنيب إن أر
  .االنتباه لقلقة الدال): قد .( )لكي ال(٣٧موصولة مقارنة بآية ): لكيال).( النيب( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}          ... {  )ا هلن عندما اخترن ..): ال حيل لك النساء من بعدمن بعد التسعة إكرام
  .ورسولة اهللا

}...                  ... { )  ( : أىن يأىن إىنً نضجه أي بلوغ وقته ويقال
  .حينيوآن يئني إذا انتهى مثل حان 

}                       {  ا( ١٤٩مقارنة بالنساءإن تبدوا خري.(..  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...              {  معىن اخلرب فيها ) صلى اهللا عليه وسلم ( لفظ 
  .يقبل ألن الدعاء يستدعي مطلوباً غري حاصل وقت الطلب وقد ال..) اللهم صل( أفضل من  الثابت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 }          ...                 { )لنسلطنك ): لنغرينك

  .عليهم
}               {  )ليس حاالً ألن الشرط ( منصوب على الذم ): ملعونني

  ).له الصدارة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...                { )تقول لعلى –كلمة شك أصلها عل والالم زائدة : )لعل- 
  . لعلين
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٦٣  متشابه:  
ةاعنِ السع النَّاس َألُكسي اللَّـه ندا عهلْما عا قُْل ِإنَّمقَرِيب ةَ تَكُوناعلَّ السلَع رِيكدا يمو         

٦٣/األحزاب  
  الوحيدة ، وغيرها : ِنع َألُونَكسيةاعالس  مع: 

ثَقُلَتْ في السماوات   لَا يجلّيها ِلوقْتها ِإلَّا هو  قُْل ِإنَّما علْمها عند ربِّي يسَألُونَك عنِ الساعة َأيان مرساها
ـٰكن َأكْثَر النَّاسِ لَا يعلَمون يسَألُونَك كََأنَّك حفي عنْها لَا تَْأتيكُم ِإلَّا بغْتَةً والَْأرضِ          قُْل ِإنَّما علْمها عند اللَّـه ولَ
١٨٧/األعراف  

  ٤٢/النازعات         يسَألُونَك عنِ الساعة َأيان مرساها
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}         ...           {  )جمووهالتعبري ،توايل الضمة ل االنتباه):ه
  .من األلفات السبع): الرسوالْ.( عضاء للتهويل كرم األباستخدام أ

}...       {  )م ): السبيالبكاء والصراخبالاملد يناسب مد صو.  

 }...           {  )الم فعل أمر): والعنهم.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                  ...  {  ) الطاعة والفرائض): األمانة.  

}              ...  {  ) الم تعليل): ليعذب.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .االستسالم هللا سبيل بقاء احلضارات :هدف السورة

  ).وهو الرحيم الغفور( مع )وكان اهللا غفوراً رحيما(  :ارتباط 
  ).عالم الغيوب( وآخرها ) يبلغاعامل ( أوهلا  :ارتباط أوهلا بآخرها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 }                  ...         { )تقدمي الغفور ،وحيدة: )الرحيم الغفور

ألنه ) الرحيم الغفور( )يف سبأ( أخرها هنا،الرحيم ألن املغفرة سالمة والرمحة غنيمة والسالمة مطلوبة قبل الغنيمة على 
هم حمتاجون هلا ملعاشهم أما املغفرة ختص بعضهم فقدم فمل يذكر املكلفني حىت يقدم املغفرة والرمحة تشمل اخللق مجيعا 

  .العام على اخلاص
٢  متشابه:  

لَمعا ييهف جرعا يمو اءمالس ننزُِل ما يما ونْهم جخْرا يمضِ وي الَْأرف جلا يم      الْغَفُور يمحالر وهو 
٢/سبأ 
  الوحيدة ، وغيرها : يمحالر الْغَفُور وهو 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 }...                       .. {)تأيت هنا الكالم عن الساعة : )وات االسم

 )...من عملتعملون ( البشر قدم األرض ليناسبفقدمها بينما يف يونس من السماء 
٣  متشابه:  

السماوات لَا يعزب عنْه مثْقَاُل ذَرة في   قُْل بلَٰى وربِّي لَتَْأتينَّكُم عاِلمِ الْغَيبِ الساعةُوقَاَل الَّذين كَفَروا لَا تَْأتينَا 
 غَرلَا َأصضِ وي الَْأرلَا فبِينٍوتَابٍ مي كِإلَّا ف رلَا َأكْبو ن ذَِٰلكم          ٣/سبأ  

 لُونملَا تَعآنٍ ون قُرم نْها تَتْلُو ممي شَْأنٍ وف ا تَكُونمو ونيضا ِإذْ تُفودشُه كُملَيٍل ِإلَّا كُنَّا عمع نميها  فمو
 ةثْقَاِل ذَرّن مم بِّكن رع بزعضِيي الَْأربِينٍ فتَابٍ مي كِإلَّا ف رلَا َأكْبو ن ذَِٰلكم غَرلَا َأصو اءمي السلَا فو         

٦١/يونس  
  ألن في سورة سبأ وافقت ما قبلها في أول السورة ام ي لَهالَّذ ِللَّـه دمي الْحا فمو اتاومي السف

وهي بصيغة  مثْقَاُل ذَرة في السماوات ولَا في الَْأرضِ ملكُونلَا ي، ووافقت ما بعدها  ١اآلية  الَْأرضِ
 .الجمع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}       ... { )   : ( يف سبأ متشابه مع حذف ألف واو اجلماعة )٥١( واحلج ) ٣٨.(  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 }         ... {  )بعد مهزة االستفهام لعدم احلاجة إليها ولعدم التباس حذف مهزة الوصل ): فترىأ

  . االستفهام باخلرب
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}...                        {  )نسقط.( التوحيدب):آلية  :(
  . بالفتح من انفرادات حفص): كسفًا.( االنتباه لتفخيم الطاء وقلقلتها

}...                     { )َأسري : سبحي معه أصلة من الرجوع والتأويب: )ىبِو
: ليالً أي يبيت يف أهله فكان املعىن  سبحي معه النهار كله كتأويب السائر اره كله وقيل أوىب  الرتولالنهار كله و

  .سبحى بلسان احلبشة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}               ...  {)نسج حلق : السرد.أحكم صنعتك يف نسج الدروع: )يف السرد قدر
  ).اطرز سراط (كما يقال   إىل زاي الزراد تبدل السني، الدروع ومنه السراد 

}                           ...  {  )١: جواز الوجهني ): القطر /
  .تفخيم ألن الساكن حرف استعالء/ ٢.ترقيق الراء ألن قبلها ساكن وقبله مكسور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 }...                  { )شكر(مصدر : )اشكر - أو حال أو ) اشكر

 قال الزركشي احلمد هللا: وقليل من عبادي الشكور.لتشمل شكر القلب واللسان واجلوارح) اعملوا(وقال. مفعول به
يف نعم اهللا حقها لذلك ومبالغة مبعىن امل فصيغة) شكور(الشاكر ألن الشاكر هو املثىن بالقليل والكثري أما (قال  الذي ما

وصف الشكورين بالقلة ألن النعم كثرية ومهما حاول العبد شكرها فسيظل مقصرا  لذلك مل يثنِ اهللا بالشكر من 
  .٣اإلسراء ) إنه كان عبداً شكوراً( ونوح ،النحل٢١) شاكرا ألنعمه(قال فيه ) إبراهيم( ال على اثننيإأوليائه 

}                                ... {  )تأكل منسأته :(
  .عصاته ينسأا أي يطرد ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}         ...              { )من  :اسم رجل اسم أرض أو: )سبأ

صرفها جعلها اسم الرجل بعينه ومن مل يصرفها جعلها اسم القبيلة وهي مشتقة من قوهلم سبأت اخلمر أسبؤها سبأً إذا 
نكسر اهلمزة مث ): لسبإٍ يف ( .اسم ملا ميسك املاء من سد أو بناء أو اسم الوادي الذي بين فيه السد: العرِم. اشتريتها

  .املفخمة غنة حنقق التاء ونرققها مث ندخل على ال):بلدة طيبة.(أداء األمر): له واشكروا.( ندخل فورا يف اإلخفاء 
}        ...                  { )شجر ذي  -مرارة): مخط

االنتباه ،مشاكلة الغرض منها التهكم): جنتني.( إظهار قلقلة الدال،نبق: )سدر(. شجر طويل مستقيم: )أثل(. شوك
  .لشدة التاء

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}            ....              {)آليات.( قلقلة الدال): باعد :(

  .باجلمع لتفرقهم يف البالد
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}           ...               {  )االنتباه هلمس الكاف ):شك
  .وقفاً
٢٢  متشابه:  

لَا يملكُون مثْقَاَل ذَرة في السماوات ولَا في الَْأرضِ وما لَهم فيهِما من   مّن دونِ اللَّـهقُِل ادعوا الَّذين زعمتُم 
  ٢٢/سبأ          شرك وما لَه منْهم مّن ظَهِيرٍ

  ٥٦باالسم الظاهر وفي اإلسراء  : واعقُِل اد نكُمرِّ عكَشْفَ الض كُونلمفَلَا ي هونن دّتُم ممعز ينالَّذ
 .بالضمير ولَا تَحوِيلًا

}                       ... { )أزيل عنها الفزع : )فزع
  .واخلوف

 }      ...                    { )ترك احلكم للعاقل مع : )ضالل
  .انغماس الضالل: )يف( .استعالء اهلدى: لعلى. التعريض بضاللتهم

٢٤  متشابه:  
         وِإنَّا َأو ِإياكُم لَعلَٰى هدى َأو في ضلَاٍل مبِينٍ  اللَّـهقُِل   والَْأرضِ مّن السماواتقُْل من يرزقُكُم 

٢٤/سبأ  
  السماوات( بصيغة الجمع(. 

والَْأرضِ َأمن يملك السمع والَْأبصار ومن يخْرِج الْحي من الْميّت ويخْرِج الْميّتَ  مّن السماءقُْل من يرزقُكُم 
رالَْأم بِّردن يميِّ والْح نم اللَّـه قُولُونيفَس  فَقُْل َأفَلَا تَتَّقُون           ٣١/يونس  

ـٰه مع اللَّـه والَْأرضِ مّن السماءَأمن يبدُأ الْخَلْقَ ثُم يعيده ومن يرزقُكُم  قُْل هاتُوا برهانَكُم ِإن كُنتُم  َأِإلَ
ينقادص           ٦٤/النمل  

 السماء(  بصيغة المفرد.( 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                       { )يكرر الذنب أما  باملاضي ألن املؤمن ال:)أجرمنا
  .مضارع لتجدد كفرهم): تعملون(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}                 ...  { )حال أو مفعول ثالث والثاين  :)شركاء

  ).بل(ألن بعدها )االستفتاحيةأال (ال تأيت مبعىن : )كال).(الذين(
}           ...  { )كافة( :ا كقولهعامة أي مجيع)أي كلكم ) ادخلوا يف السلم كافة

  ).وتردعهمأي تكفّهم ..) إال كافة للناس(..وقولة 
٣٤  متشابه:  
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  ٣٤/سبأ           ِإلَّا قَاَل متْرفُوها ِإنَّا بِما ُأرسلْتُم بِه كَافرون وما َأرسلْنَا في قَرية مّن نَّذيرٍ
في قَرية مّن نَّذيرٍ ِإلَّا قَاَل متْرفُوها ِإنَّا وجدنَا آباءنَا علَٰى ُأمة وِإنَّا علَٰى آثَارِهم  من قَبلكوكَذَِٰلك ما َأرسلْنَا 

ونقْتَدم           ٢٣/الزخرف  
  لم يقل في هذه السورة :كلن قَبم  ألنه هنا إخبار مجرد ، وفي الزخرف إخبار للنبي صلى اهللا

 .من قَبلك: عليه وسلم وتسلية له فقال 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}     ... { )ريب( : الفظ الرب تكرر كثري)جيمع  – باعد ربنا –رب غفور  - بلى وريب
  ). ..موقوفون عند رهم -بيننا ربنا

}..                           {  )رمست بالتاء املبسوطة ): يف الغرفات
 .لتحتمل قراءة اجلمع ويقرأها حفص باجلمع

٣٨  متشابه:  
ونرضحذَابِ مي الْعف ـِٰئك   ٣٨/سبأ           والَّذين يسعون في آياتنَا معاجِزِين ُأولَ

  الوحيدة ، وفي غيرها :س ينالَّذوونَا اعاتي آيف. 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}              ...             { ) ندفع ): ذوقوا
  ).يبسط الرزق ( تقدمي النفع يناسب ):نفعا.(القاف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}             ...     { )شر : )معشارأقل عدد يف القرآنع .
  .حىت يفكروا بروية ألن يف االجتماع تشويشا للخواطر ):مثىن وفرادى.( ريمإنكاري عليهم بالتد: نكري

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}...           {  )ختفيف الياء): بني يدى.  
٤٧  متشابه:  

لَكُم ورٍ فَهَأج نَّألْتُكُم ما سقُْل م  لَى اللَّـهِإلَّا ع رِيَأج ِإن  شَهِيد ءلَٰى كُلِّ شَيع وهو          ٤٧/سبأ  
          وُأمرتُ َأن َأكُون من الْمسلمين  ِإن َأجرِي ِإلَّا علَى اللَّـه فَِإن تَولَّيتُم فَما سَألْتُكُم مّن َأجرٍ

٧٢/يونس  
 ا مبالفعل الماضي ، وفي غيره :ٍرَأج نم هلَيع َألُكُما َأسم 

َألُكُما َأسبِيلًا قُْل مس بِّهذَ ِإلَٰى رتَّخَأن ي ن شَاءرٍ ِإلَّا مَأج نم هلَيع          ٥٧/الفرقان  
َألُكُما َأسمرٍ وَأج نم هلَيع  ينالَمبِّ الْعلَٰى رِإلَّا ع رِيَأج ِإن          ١٠٩،١٢٧،١٤٥،١٦٤،١٨٠/الشعراء  

َألُكُما َأسقُْل م ينفّتَكَلالْم نا َأنَا ممرٍ وَأج نم هلَيع          ٨٦/ص.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                  {  ) ظهار صيغة املبالغة دفع الالم إل) عالم.  
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}                { )فوت. (عند املوت أو البعث): فزعوا:( 
  .موقف احلساب): مكان قريب( .مهرب

}           ... {)تناول اإلميان والتوبة: )التناوش.  

}...               { )يرمجون بالظنون: )يقذفون.  

}                       ... {  )أمثاهلم من الكفار): أشياعهم.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .االستسالم سبيل العزة: هدف السورة

  .تبدأ باحلمد مثل سبأ :ارتباطها مبا قبلها 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}      ...        ...                   ..  {  ) مثىن وثالث
  .زيادة مطلقة لكل خلق): يزيد يف اخللق.( صفة ): فاطر.( أعداد معدولة : )ورباع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣  متشابه:  

كُملَيع تَ اللَّـهمعوا ناذْكُر ا النَّاسها َأيي   خَاِلق نْل مهرضِ غَيالَْأرو اءمالس نّقُكُم مزري ِإلَّا لَا   اللَّـه ـٰه ِإلَ
وه فََأنَّٰى تُْؤفَكُون          ٣/فاطر 
 )مرفوعة ألنها ) غير : 
لدخول حرف الجر غير األصلي عليه فهو مجرور لفظاً مرفوع محالً مبتدأ (صفة لخالق على الموضع  )١(

 ) .، والخبر محذوف تقديره لكم أو لألشياء
 شيئاً ؟مرفوعة ألنها فاعل خلق ، أي هل يخلق غير اهللا  )٢(
 .وتقرأ بالجر على الصفة لفظاً في غير حفص  )٣(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 }...            {  )اع) فَعول( صيغة مبالغة ): الغرورأي خد.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}                      ... { )جاعل)(فاطر(باملاضي ليناسب : )رسلأ.(  
  .)من أسلوب الغيبة إىل املتكلم(  أسلوب التفات): فسقناه( 

  

}...            .... { )يصعجماز عن قبول العمل: )د.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }..                         { )لتناسب  )فيه(قدم : )فيه مواخر
  .السياق عن البحروألن )من كل(تقدمي 

  

}...              {)القشرة الرقيقة على النواة: )قطمري.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}               ...  {  )عرفة للمبالغة): الفقراءم.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}         {  )احلرور بالنهار والسموم بالليل): احلرور.  

 متثيل وطباق) ٢١-٢٠ - ١٩( اآليات .  
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}...              {  )شبه من ال يستجيب لرسوله بأصحاب القبور فإن ): من يف القبور
  .أبدام قبور قلوم فقد ماتت قلوم وقربت يف أبدام وهذا من أحسن التشبيه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...        {  )أي نكريي  وحذفت الياء ملراعاة الفاصلة): نكري.  
  

}                           ...                   

     { )ة: )جدددبدل مقدم ومؤخر أي  وسود -حالكة: غرابيب سود. خطوط وطرق واحدها ج
ة عن يكنا): جدد بيض ومحر.(لكي يفرد سود ليوافق بيض ومحر يقدم عليها ولكن ألن تأكيد األلوان الأسود غرابيب 

  ).من(يعود إىل  همذكر ألن: )ألوانه(. اجلادة البيضاء للهداية والسوداء للضالل واألمحر بينهما فكذلك حال الناس
  .حتتمل اجلمع واإلفراد): مثرات(  

}...                             ...{ )    ( : الوقف بالروم
العلماء دون هم من عباده  اهللا  إن الذين خيشون( التقدمي والتأخري للحصر كأنه قيل الغرض من و،أفضل لبيان املعىن 

ومها معنيان خيشون إال اهللا  فإن املعىن ينقلب إىل أم ال): إمنا خيشى العلماء اهللا ( وقلت غريهم لكن إذا قدمت الفاعل 
  .فاعل)وألواا(،صفة ألنه اسم فاعل يعمل بشروط : )خمتلف(.خمتلفان كما يبدو للمتأمل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

٣١  متشابه:  
وتَابِ هالْك نم كنَا ِإلَييحي َأوالَّذو هيدي نيا بقًا لِّمّدصقُّ مالْح  يرصب لَخَبِير هادببِع اللَّـه ِإن        ٣١/فاطر  

   تناسب التأكيد بالالمشَكُور لَغَفُور : 

نزنَّا الْحع بي َأذْهالَّذ ِللَّـه دمقَالُوا الْحو  شَكُور نَا لَغَفُوربر ِإن        ٣٤/فاطر  
شَاءا يرٍ منَزُِّل بِقَدن يـٰك       ِإنَّه بِعباده خَبِير بصير  ولَو بسطَ اللَّـه الرِّزقَ ِلعباده لَبغَوا في الَْأرضِ ولَ

٢٧/الشورى  
  .الالم تسمى الالم املزحلقة ): خلبري(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

}...                       ...  { الترتيب حسب الكثرة
يفعل املعصية فيكون ظاملًا مث يتوب من املعصية والغفلة فيكون مقتصدا فإذا كثرت عبادته يصبح : أوحسب التدرج 

  .أي أعطاهم بغري تعب من اإلرث مكنيةاستعارة  ):أورثنا.( سابقًا باخلريات
مسعت رسول اهللا : قال أبو الدرداء  اجلنة بغري قال أما السابق باخلريات فيدخل ..) مث أورثنا (قرأ هذه اآلية

حساب وأما املقتصد فيحاسب حسابا وأما الظامل لنفسه فيجلس يف املقام حىت يدخله اهلم مث يدخل اجلنة مث قرأ ا يسري
وقيل السابق من رجحت حسناته واملقتصد من استوت حسناته وسيئاته ) الذي اذهب عنا احلزن احلمد هللا(هذه اآلية

أما السابق فمن مضى يف حياة رسول اهللا فشهد له باجلنة وأما :قالت عائشةوالظامل من رجحت سيئاته على حسناته و
  ).وكلٌ يف اجلنة،مل لنفسه فمثلي ومثلك ومن اتبعنااصد فمن تبع آثارهم فعمل مبثل عملهم حىت حلق م وأما الظتقامل
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}...                   ...  {  )من للتبعيض): من أساور.  

 }...                   {  )تعب النفس ): اللغوب.( تعب اجلسم ): نصب
  .والفتور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}              ...                        ...  { 

صلح : مثلها،) ط( ألن الفعل بدأ حبرف إطباقختفيفًا ) ط ت (على وزن يفتعلون مث أبدلت :)يصطرخون(
ضرب، اصطلحطرد،اضطربكل  تلحقو الشيب ولكن احلجة أو الرسول أأي طول العمر : )النذير(.اطّرد

  .تفخيم الراء :)تذكر.( بالغ وإن مل يشب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }...                ..  {  )ااالنتباه ملخرج التاء): مقت.  

}...                 { )ا.بدل: )بعضهممفعول به: بعض.  
  .أداة احلصر): إال( .معاجلفراد وإل مرسومة بتاء مبسوطة لتحتمل ا):بينت( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}        ...                { )تغري الشيء عما : )تبديال

صف الكفار بوصفني ملا ومجع األمرين هنا و):حتويال -تبديال(نقل الشيء إىل مكان آخر: )حتويال(.عليه مع بقاء األصل
نبدأ بالكسر ): ااستكبار. ( رمست التاء مبسوطة):لسنت().ومكر السيء..استكبارا( وذكر هلم غرضني )خسارا-مقتا(

  .ألنه مصدر سداسي
}...                           ... {  )يكسر الفاء حتقيق ): ف.  
   ...)وما كان ( تأيت بعد كون منفي  الم اجلحود): ليعجزه( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

}...                                 { )خمففة : )ولكن
  .٦١متشابه مع النحل ). يس( قالب مث البسملة مث سورة إ)يس( يف الوصل مع سورة ):بصريا.(لالستدراك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .االستسالم هللا باإلصرار على الدعوة حىت لو يئست من النتيجة  :هدف السورة

  ..).والقمر.. والشمس جتري(  :بسطها هنا) وسخر الشمس والقمر..)( لتنذر( مع ..)وجاءكم النذير( فاطر :ارتباط 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}       {  )احلذر من إمالة الكسرة قبل اإلدغام) : صراط.  

}        {نزل ترتيال(املصدر على  -)أمدح(منصوب لفعل : ترتيل.(  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}             ... { )أي (أو مصدرية )أي الذي أنذر( موصولة  أو )أي مل ينذر( نافية: )ما
  ).أي لتنذر عذبا(أو نكرة ) إنذار
}           ... { )سبق يف الكتاب ما: )حق القول.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}...     {  )رافعو رؤوسهم غاضو أبصارهم): مقمحون.  

}           ... {)اسد( :واآلية فيهاالق أسباب اهلدى غبان امعنوي)حتذير (
  .اآلية فيها مبالغة يف الظلمات الواقعون فيها.

}        ... {  سواء( مهزة التسوية بعد.(..  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١١  متشابه:  
ـٰن بِالْغَيبِ محالر يخَشو كْرّالذ عنِ اتَّبم را تُنذِإنَّم   هرّشرٍ كَرِيمٍ    فَبَأجو ةرغْفبِم       ١١/يس 

اتاِلحلُوا الصمعنُوا وآم ينالَّذ اللَّـه دعو يمظع رَأجةٌ ورغْفم ملَه            ٩/المائدة  
 ينالَّذ ـِٰئك لَهم مغْفرةٌ وَأجر  امتَحن اللَّـه قُلُوبهم ِللتَّقْوٰىِإن الَّذين يغُضون َأصواتَهم عند رسوِل اللَّـه ُأولَ

يمظع           ٣/الحجرات  
 ـِٰئك   ١١/هود            لَهم مغْفرةٌ وَأجر كَبِيرِإلَّا الَّذين صبروا وعملُوا الصاِلحات ُأولَ

 ذَابع موا لَهكَفَر ينالَّذيدشَد   اتاِلحلُوا الصمعنُوا وآم ينالَّذوكَبِير رَأجةٌ ورغْفم ملَه            ٧/فاطر  
  ١٢/الملك            لَهم مغْفرةٌ وَأجر كَبِيرِإن الَّذين يخْشَون ربهم بِالْغَيبِ 

  وفيما سوى ذلكقٌ كَرِيمرِزةٌ ورغْفم 

ـِٰئك هم الْمْؤمنُون حقا   ٤/األنفال       لَّهم درجاتٌ عند ربِّهِم ومغْفرةٌ ورِزقٌ كَرِيم       ُأولَ
نُونْؤمالْم مه ـِٰئك لَّهم مغْفرةٌ  قا حوالَّذين آمنُوا وهاجروا وجاهدوا في سبِيِل اللَّـه والَّذين آووا ونَصروا ُأولَ

     قٌ كَرِيمرِزو       ٧٤/األنفال  
     قٌ كَرِيمرِزةٌ ورغْفم ملَه اتاِلحلُوا الصمعنُوا وآم ينفَالَّذ       ٥٠/الحج  

ِللْخَبِيثَات الْخَبِيثُونو ينالْخَبِيثَاتُ ِللْخَبِيث بِينّاتُ ِللطَّيبّالطَّيو اتبِّللطَّي ونبّالطَّيو  قُولُونا يمم ونءربم ـِٰئك لَهم   ُأولَ
     قٌ كَرِيمرِزةٌ ورغْفم       ٢٦/النور  
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اتاِلحلُوا الصمعنُوا وآم ينالَّذ زِيجلِّي       قٌ كَرِيمرِزةٌ ورغْفم ملَه ـِٰئك   .٤/سبأ       ُأولَ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                    ... { )ما اسنت بعدهم: )وآثارهم.  

}            ... { )مفعول به أول): أصحاب( . مفعول ثاين: )مثال.  
  

}...            ... {)ال نقف ):إليهم.( ن التعزيز للدعوة وليس للرسلأل: )مل يقل عززنامها
  . مؤكدة):إنا.(بروم ألا ضم عارض 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}                {  )إعادة مبالغة التأكيد): ـمرسلونل -إنا -ربنا.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 }              ...  { )     :(ا  استفهام إنكاري توبيخي وإنشرطية وجوا

 .(أئن ذكرمت تطريمت؟: تطريوا أي    :(شؤمكم كفركم املصاحب لكم.  

 }            ...  { حىت  مالرسل أدو ما عليه للداللة على أن ) أقصى املدينة(قدم
  .وصلت دعوم أقصى املدينة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}             ...  { )وأضاف ،أضافها إىل نفسه ألن اخللق نعمة توجب الشكر: )ينفطر

  .لزجرهم عن كفرهم ):أرجع ( ومل يقل ) ترجعون( الرجوع إليهم
}             ...    {  ) إرادة كونية ): يردن. ( على الشك): إن

  (.بالكسر التباس مع ينقَذون بالفتح): ينقَذون.( )الرمحن( لذلك أتى بلفظ )الشر ليس إليك( حكمتها خري

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}                  { )قال يا ().ألن الساعة مل تقم بعد(دليل نعيم القرب : )قيل 

  .بعد موتهاملؤمن ناصحا حىت : )ليت 
}                { البعث: ٥٣آية نفخة املوت و اآلخرى.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 }            ...  {  )تةاالنتباه لتخفيف الياء وعدم تشديدها): املي.  

}...              {  )رنايون( .نرقق اجليم): فجحتقيق ضم العني): الع.  

}               ... { )مل تعمله( أو نافية ) الذي عملته( موصولة  ما:)علمته ماو (
 .لتحتمل هذه القراءة) وما عملت ايديهم ( رمست يف مصحف من املصاحف العثمانية بالنقص : )أيديهم هوما عملت(

}            .. { )األصل يف الكون الظالم: )نسلخ.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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}                    { )قدرنا : )منازل(.عذق النخلة العتيق: )العرجون
  .مسافاتسريه يف منازل و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}             { )مبعىن مغيث أو صارخ أو إغاثة : )صريخ

يف آية ) ينقذون( مع القاف املكسورة  التباس): ذونينقَ. (فتحهااالنتباه لقلقلة القاف فقط بدون ):نغرقهم).(مصدر(
٢٣.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}       ...      {  )مونصأصلها خيتصمون   )إدغام( ،االنتباه لتفخيم الصاد): خي

  ..مث كسرت اخلاء) ص×ت( مث أدغمت 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                   {) يسرعون يف اخلروج): ينسلون.  

 }                ..  {  )وال عند الوصل السكت واجب يف التوسط): مرقدنا 
  .خ كالرقود بالنسبة لعذاب اآلخرةعذاب الربز.انفراد حفصالسكت  ،وجد سكت يف القصري

}...             {  )ندفع النون إلظهار املد): لدينا.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }            ...  {  ) ظلماالنتباه لرخاوة الظاء): ت.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}         { )وتقرير ومن العباد دعاءالسالم من اهللا خرب : )سالم.  

 }             { )متيزوا وانفردوا عن املؤمنني وكونوا فرقة على حده: )وامتازوا.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-}                        ...              

{ مفصولة رمست):أن ال.( ألن التخلية قبل التحلية ) اعبدوين( على األمر)ال تعبدوا( قدم النهي.  

}                { ا وتوا ذكاء ومل يؤتوا أأوتوا عقوال ومل يؤتوا فهم
  .زكاة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 }             ...  { )الفرق أن اليد تباشر العمل وتكسبه : )وتشهد...تكلمنا

  .فتتكلم مبا عملت والرجل تشهد مبا كسبه غريها
 }               ... { )شق جفنيهيكون بني  حمونا واملطموس الذي ال: )لطمسنا.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 }             ...  {  )نرده إىل أرذل العمر): ننكسه.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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}            ... {  )إِنا :(مكسورة لالبتداء. عالمة)يونس  ومثلها،للوقف الالزم) مـ

٦٥ :)                 (.  

}...          {  )فجائية): فإذا.  

}          ... {أي جرت العبارة جمرى األمثال إرسال املثل.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                       ... { )الواو عاطفة على : )ليس أو
  ).وخلقها وخلق السموات بقادرأليس الذي أنشاها ( مقدر
 }         ...  {  )امللك التام): ملكوت.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .االستسالم هللا وإن مل تفهم احلكمة من أوامره: هدف السورة

}...     { )بدل أو عطف بيان لزينة): الكواكب.   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}             ... {  )األصل يف الفعل أال يتعدى حبرف بعده وهنا تعدى ): يسمعون إىل املال
. ليتضمن معىن االستجابة) مسع اهللا ملن محده ( وأحيانا يتعدى بالالم مثل ،)االصغاء (ليتضمن معىن ) إىل ( بـ 

  ).إدغام( يتسمعون ): يسمعون(
 }        { )ا): دحورا).(وله الدين واصبا( دائم ومنه ): واصبا وطردإبعاد.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }...         { )ملتصق أو شديد يلصق باليد الشتداده): الزب.  

}         {  )( عند محزة و الكسائي ): عجبتعجبت.(  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}         { )يبالغون يف السخرية): يستسخرون.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }       { )قل نعم :(ا قليلة يف القرءانتظهر عكس الالم الشمسية أل) .أذالء ): داخرون
  .صاغرون

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}     ..  { )أي يا هالكنا أحضر: منادى ):ياويلنا.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }       ...  { )قرناءهم من الشياطني): وأزواجهم.  

}             {..)ارتباط لفظي بني اآليتني..):من دون اهللا*وماكانوا يعبدون.  
  .االنتباه لتفخيم الطاء املكسورة):صراط( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }            { )من جهة الدين فتصدونا عنه): عن اليمني.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...               {  )وال ثالث ) فاعلم أنه ال إله إال اهللا( ١٩حممد ) ال إله إال اهللا
  .لآليتني

}         { )الذين أخلصهم اهللا لطاعته) بفتح الالم): ( املخلَصني.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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}       { )االنتباه إلخراج املد من اجلوف): مكرمون.( ممنوعة من الصرف): فواكه.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}          { )الزجاجة فيها اخلمر أو ):بكأس.(عدم إمالة الكسر مع إظهار اهلاء): عليهم
  .اخلمر نفسه

}       {  )ممنوعة من الصرف): بيضاَء .  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}               { ) رتفون.( ضرر): غوليف الواقعة بكسر الزاي): ي.  

}         { ) تفخيم الطاء االنتباه لترقيق التاء مث): قاصرات.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }        {  )فضل احلجاب وأنه صفة نساء اجلنة): مكنون.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                { )قيل أخوين مسلم وكافر وقيل إبليس): قرين.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

} ...           {  )ا ( : وغريها،وحيدة): ملدينونوثونأَ ِءنبعون :ملدينون).لَموحماسبون، جمزي.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }            {  )وسطها): سواء.  

}           { )فعل مقاربة إثباته نفي ونفيه إثبات): كدت.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}              {  

  :متشابه 
  .منصوب على االستثناء): موَتَتَنا( 
    ٣٥:الدخان           بالضم  )   َموَتُتنا(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }                { )جتري جمرى املثل(إرسال املثل أي ):ملثل هذا.(  

 }             { )ا هلم يف اآلخرة): فتنةحمنة وعذاب.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}             { )ا.(للتراخي لزيادة العذاب): مثخلطته) شبت اللنب(من ): لشوب.  

}            { )االنتباه لترقيق اهلاء وحتقيق ضم الياء):يهرعون.  

}           {  )امتناع اإلدغام عند حفص): ولقد ضل.  
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 }                { )بفتح الذال التباس مع الكسر): رينذاملن .  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}             { )يبوناالنتباه إلخراج املد من اجلوف): ا.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}            {ومل يقل يونس ) موسى وهارون آل ياسني -إبراهيم -سالم على نوح( كرر
يونس ألنه أتى بكلمة ) سالم على( لذلك مل يذكر) سالم على املرسلني(مث سلم عليهم عامة ) من املرسلني(ألنه ذكر

  ).مليم(
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}          {  )ا فيه): إنه من عبادنا املؤمننيبيان شرف اإلميان وترغيب.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}          { )ياع(أعوانه مأخوذ من ): شيعتهّوهو احلطب الصغار الذي تشعل به ) الش
ويقال الشيعة األتباع من قولك شاعك كذا أي اتبعك من شايعه على ملته  -النار ويعني احلطب الكبار على إيقاد النار

  .ومنهاجه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}            {  )٧٠مبالغة  يف التقريع مقارنة مع الشعراء )إذا ):( ماذا تعبدون   
  .للمحاورة ) ما تعبدون ( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}      { )يريد أنه سقيم القلب لكفرهم): سقيم.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}            {اخلطاب هنا لألصنام.  
                 ...      ٢٧,٢٨/الذاريات  

اخلطاب للمالئكة.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }           { )مال يف خفية): فراغ.  

}        { )يسرعون): يزفون.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}         { )موصولة مبعىن الذي): وما .  

}                { )مزة  وصل مكسورة ألن ): ابنوا.( فعل أمر الم): فألقوه نبدأ
  .إظهار مطلق) بنيانا.(ثالث الفعل مضموم ضم عارض 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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}          {  

  :}متشابھ {
  ٩٧للبنیان في اآلیة مناسبة: }           {  

                     } ٧٠: األنبیاء{  

مناسبة للكید.   
 }             { )أصل يف اهلجرة والعزلة): اآلية.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}          { )بغالم عليم( وغريها ،وحيدة):بغالم حليم.(حليم يف صباه عليم يف كربه): حليم.(  
 وإمساعيل ،إمساعيل)احلليم (إسحاق و) العليم( :عليم يف كربه أو،ألن التقدير يف سورة الصافات بغالم حليم يف صباه

يف إسحاق جاءت ) عليم(بينما ،)فبشرناه(من صفاته الصرب والسكون والتسليم ألمر اهللا وكان التبشري به مباشرا من اهللا 
  .وكان العلم يف ذريه إسحاق ويعقوب) إنا نبشرك بغالم عليم (البشارة من املالئكة 

}              .. { )نقف بياء ساكنة بعد العني ): السعي.(من انفرادات حفص): يابىن
  .الساكنة

}              { أضجعه ):تلّه.(وسط أعلى الرأس املواجه للرائي) اجلبهة(و،اجلبني طرف الرأس
  .على جبينه

}           { )منادى مفرد علم مبين على الضم): إبراهيم.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                  {  

 إِنَّا{:وغیرھا ،الوحیدة   {.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                { )دليل على أن الذبيح غريه): إسحاق.  

 }...              { )مؤمن وكافر): حمسن وظامل .  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}        { )رينالتباس): اآلخ.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}              { )يف القرآن مبعىن زوج إال هنا مبعىن اسم ) بعل(كل ): بعال
  .صنم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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}         { )ا رمست  مفصولة ) إِل(ال جيوز الوقف على ،أي إلياس ومجاعته):إل ياسنيرغم أ
  ).طور سيناء وسينني:(وبعض القراءات يقرأها آلِ يس مثل،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}        {)الباقني يف العذاب): الغابرين.  

}            {  )كمبأحسن اخلالقني( بدل من ): اهللاَ ر.(  

}             {أو الوصل لكي  نتم / ٢.جيوز الوقف على رأس اآلية والبدء مبا بعدها / ١
  ).مصبحني وبالليل أفال تعقلون(أو نفصل بالوقف  مث نعود / ٣. بالوقف على بالليل املعىن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}            { )قنفتح الياء حىت ال تصبح مقلقة وتشبه أبقى): أَب.  

}         { )املغلوبني بالقرعة): املدحضني.  

}           { )١٤٣(بلفظ االسم مرتني فقط يف القرآن يف هذه السورة): املسبحني-
  .والباقي بوزن الفعل للتجدد والتكرر وهنا أصبح التسبيح سجية له) ١٦٦

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }             { )ماال ساق له مثل القرع جيمع بني برد الظل ولني امللمس وكرب ): يقطني
  .الورق وطرد الذباب

}            { )أو ( ب٤٥سبأ)معشار(أكرب عدد ذكر يف القران وأصغر عدد ): مائة ألف
  .مبعىن بل أو يزيدون يف نظر الرائي هلم ) أو) : ( يزيدون

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }         { )تعلق لفظي بني اآليتني..): ولد اهللا*ليقولون.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}              { )أقوى من الصاد)الطاء( االنتباه لتفخيم ،حذف مهزة الوصل): أَصطفى.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}           ..  { )املالئكة مستورون عن النظر): اجلنة.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}         { )مبضلّني على اهللا أحدا): بفاتنني.  

 }        { )ياءات زوائد( نقف بالم ساكنة وروم ): صال.(  

}          {  )ّفعل أمر مبين على حذف حرف العلة ونقف بالم مشددة ساكنة مع ): فتول
  .فعل ماضي): عنهم وقال يا أسفى على يوسف  فتوىل( مقارنة بـ، مراعاة النرب إلظهار الشدة 
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}       { )خص الضمري لبيان صورة قتلهم والتشفي منهم، يف بدر): وأبصرهم.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                { )ا): صباحاإلغارة تكون صباح.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}     { )ما يناهلم فسوف يبصرون ذلك أو أبصر بقلبك فسوف يبصرون معاينة ): أبصر
هداية وتشريف فلم يذكر الضمري العائد عليهم أو أا عامة يف : هنا يف فتح مكة): وأبصرهم(  ١٧٥مقارنة مع آية ،

  .اآلخرة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  



 

  )صسورة (     


205 
 

 
  .االستسالم هللا بالعودة إىل احلق دون عناد  هدف السورة

ختاصم أهل النار -املتخاصمني عند داوود...) أجعل اآلهلة -النيب مع الكفار(اشتملت السورة  على خصومات كثرية - 
  }سورة اخلصومات{ )..ختاصم إبليس يف شأن آدم وبنيه - اختصام املأل األعلى 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}           { حركات مع قلقلة الدال٦يف الوصل.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}..     {)ويف بعض املصاحف رمست التاء  ) والت(ممكن الوقوف على ): والت حني
  .يف مصحف اإلمام بالقاهرة وهو خمالف للجمهور) حتني(موصولة 

)إعراب والت حني :(  
 مث ،ربه-نافية للجنس تعمل عمل ليس ودخلت عليها التاء عالمة لتأنيث الكلمة كما دخلت عل رب تصبح ربت :ال

  ). ليست هذه املدة وقت الفرار(فهي زائدة متعلقة مبا قبلها ال مبا بعدها فاملعىن ، ثُمه -تصبح ثُمت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                    {)ال  -الالم –إن (زيادة تأكيد ): إن هذا لشيء عجابفَع
) عجيبإن هذا لشيء ( :مقارنة مع،ألن التوحيد وترك الشرك ودين اآلباء أثقل عليهم من محل السالح) أبلغ من فعيل

  .التعجب من أنه جاء  منذر منهم فجاءت بدون زيادة تأكيد،  ٢ق)هذا شيء عجيب (عجوز عقيم ألا ،٢٧٢هود
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).لوال أن صربنا عليها( ، ٤٢كل صرب يف القرآن حممود إال هنا وآية الفرقان ): واصربوا( 
}..        {  )مكسورة مصدر مخاسي): اختالق.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}          ..         { ) إىل اآلن ما ذاقوه ومتوقع):يذوقوا ملا.  
  :متشابھ

          ..                        ] ٨:ص[ 

               ] ٢٥: القمر[  

 قال السخاوي رحمھ اهللا: 

}  {  وقل  في القمـــــــر}     {في ص اشتھر  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}  ..         {  ) كناية عن تثبيت ملكه): وفرعون ذو األوتاد.  

}           ... {)ا غري مكتوبة) ال(نبدأ بِـ): األيكةويف بعض القراءات ، بالرغم من أ
  .وبدون مهزة) ال(مثل ورش يقرأ لَيكة بدون 
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}...      {)ليس هلا رجوع أي ماهلا من توقف أي صيحة ) احللبتني(مقدار زمن بني ): فواق
  ).العيادة قدر فواق ناقة(ويف احلديث 

}           ...  {)أي نصيبنا والقط الصحيفة املكتوبة باجلوائز وإمنا قالوا ذلك حني نزل ):قطنا
والقط يف كالم العرب الصك وهو ،احلسابفاستهزؤوا بذلك وقالوا عجلّ لنا هذا قبل يوم ) فأما من أويت كتابة بيمينه(

  .اخلط والكتاب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}..                { )حذف الواو ال يؤثر يف )قاعدة احلذف): (داوود
  .نقف مبد حركتني) أويل األيدي (  ٤٥نقف بدال مقلقلة ويف آية ): األيد.(التجويد

}...         { )( ٤١وآل عمرآن  ٥٥غافر  - باملضارع يدل على جتدد التسبيح) : يسبحن
  ).واإلبكار

}    ... { )االنتباه إلظهار اهلاء وقفًا، باالسم لدوام ثبوت حشرها يأمرها داوود حيث يشاء): حمشورة.   

}          ..  {)اهللا أتاه السلطان والعلم والعدل وهي صفات القاضي ومجع ): وشددنا
  .االنتباه لصفة الشدة يف التاء):ءاتيناه.(والنبوةبني امللك 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}            ...  { )إبدال ألف ياء مرسومة): أتاك.  

}...             {)ْططشطُط(،جتور وتسرف): تششطت الدار أي (تبعد من ): ت
وأصله بالسني من االستراط أي االبتالع ، )ز(وقراءة محزة ) س(رمست ص تغليبا ويف قراءة قنبل ):الصراط).(بعدت

  .اللساناللغة اجليدة بالصاد وهي لغة قريش وأخف على : كأنه يسترط املارين فيه وقال الفراء
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}..               { )غلبين وقهرين يف احملاجة ):عزين.  

}..                                  ... { 

  .إرسال املثل): وقليل ما هم(
}..          ... {بأن هذه أصليه وتقبل الروم بينما هاء الضمري ) هذه(مد صله خيتلف عن هاء : له

  .زائدة تقبل الروم بشروط
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                        .. { )إذا وفق احلاكم للحكم باحلق ): باحلق
  .والعلم فقد سلك سبيل األنبياء

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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}                   {  )السوابق يف العدو): اجلياد.  

}..         {)الليلالشمس أو اخليل توارت لظلمة ): توارت.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...         {)أصاب :(ا أي أراد بك خرياحيث أراد يقال أصاب اهللا بك خري ).حيث :(
  .االنتباه هلمس التاء

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}      .. {)فيها إعجاز علمي يف العالج باملاء،الضرب بالرجل ): الركض.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                ...  { )أضغاث أحالم:(أخالط ومنها): ضغثا(  

}...         { )جماز مرسل عن القوة ): أويل األيدي واألبصار.(إثبات الياء املدية): األيدي
  .والبصرية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}               {هذا(حسن االنتقال من حديث إىل آخر تنشيط للسامع مفصولًا بِـ.(  

 }            {  )دخول املالئكة عليهم باهلدايا  –إشارة إىل األمن ): مفتحة  هلم األبواب
  ).إا عليهم مؤصدة ( مقارنة بالنار ، تنقلهم حيث شاءوا–والتحف 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }            {  )قاصرات الطرف : ( ٤٨يف الصافات ): قاصرات الطرف أتراب
  ).عني

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}           {  )ندفع القاف ): لرزقنا.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}          {  )صديد): غساق.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}        ..  {  )حذف مهزة الوصل بعد مهزة االستفهام املفتوحة):أختذناهم.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                    {  )َبالفتح من انفرادات حفص): ىل.  

}                    {  )أداء): فقعوا .  

 }           {  ) حنافظ على ترقيق الالم زيادة تأكيد): كلهم.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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}                                { )مهزة ): استكربت
( ١مقارنة مع املخففة يف احلجرات.ياء املتكلم + أصلها يدى ): بيدى. (قطع لالستفهام وتسقط مهزة الوصل يف الفعل

  .وحذفت نون املثىن لإلضافة) يدي اهللا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                 {  ) ( تناسب ): لعنيتاللعنة( وغريها ) يدى.(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}            {  )ا): املعلومال نقلقل العني بل نسكنها مع إظهار صفا.  

}           {  )قسم ): فبعزتك.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }                      { ) أجرٍ.( املتصنعني املتقولني على اهللا ): املتكلفني :(
  .تفخيم الراء وقفًا

  :متشابھ
-}              ...                        { 

  :مكررة

*                  ..   ] ١٠٥- ١٠٤:یوسف[  

*                 ]٢٨- ٢٧: التكویر[  

 *.....                 ...  ] ٩١، ٩٠:األنعام[  

  الوحیدة :} {.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .اإلخالص هللا تعاىل :هدف السورة

   .كأما سورة واحدة ) ترتيل ( مع ) ذكر(  :ارتباط السورة بالسورة السابقة
}      ...  {)من اهللا(مبتدأ واخلرب ): ترتيل.(  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}             ...  {)مثال ،ختفيف ) وأنزلنا عليك( ،فيه تكليف) إليك(كل موضع فيه ): إليك :
  .٤١الزمر ،١١٣، ١٠٥النساء 

}        ...                         

      { )على ) ها(و، املاضي وتدخل على القسم): أما(استفتاحية تأيت أول الكالم لالستقبال ): أَال
مبالغة أي ) :كفار). (يف ما هم فيه خيتلفون(موضع واحد فقط ): يف ما هم فيه.(وكلها للتنبيهالضمري وأمساء اإلشارة 

  .أن الكفر دائم غري قابل للهداية فال يهديه اهللا أو ال يهديه حلجة يلزم ا املسلمني
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                        ... {)التكوير لف شامل وفيه تتابع): يكور.  

}                               ...        ... 

{ )جماز عن القضاء والقسمة فإن اهللا إذا قضى وقسم أثبت ):وأنزل لكم من اإلنعام. (لتراخي املرتلة واحلال): مث
والعالقة ،ذلك يف اللوح احملفوظ ونزلت به املالئكة املوكلة بإظهاره ووصفه بالرتول مع أنه معىن شائع متعارف كاحلقيقة

  .مد تعظيم يف قراءة القصر):  إلهال.( الظهور بعد اخلفاء: بني اإلنزال والقضاء
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}           ...          ... { )متوافرة الشروط ملد ): يرضه لكم
   .احملافظة على ضم الكاف ): عنكم.( الصلة وال متد للرواية

٨  متشابه:  
الْخَاِلص ينّالد َألَا ِللَّـه  لْفَٰى ِإنز ونَا ِإلَى اللَّـهقَرِّبِإلَّا ِلي مهدبا نَعم اءِليَأو هونن داتَّخَذُوا م ينالَّذو ما هي مف منَهيب كُمحي اللَّـه

فُونخْتَلي يهف     كَفَّار بكَاذ وه ني مدهلَا ي اللَّـه ِإن       ٣/الزمر  
  ١٩/يونس                فيما فيه يخْتَلفُون ولَولَا كَلمةٌ سبقَتْ من ربِّك لَقُضي بينَهم وما كَان النَّاس ِإلَّا ُأمةً واحدةً فَاخْتَلَفُوا

  وفي غير هذين الموضعينفُونخْتَلي يها كَانُوا فيمف : 

كَذَِٰلك قَاَل الَّذين لَا يعلَمون  لُون الْكتَابوقَالَت الْيهود لَيست النَّصارٰى علَٰى شَيء وقَالَت النَّصارٰى لَيست الْيهود علَٰى شَيء وهم يتْ
ِلهِمثَْل قَوم     فُونخْتَلي يها كَانُوا فيمف ةاميالْق موي منَهيب كُمحي فَاللَّـه     ١١٣/البقرة  

اتبّالطَّي نّم مقْنَاهزرو قدَأ صوباِئيَل مري ِإسنْأنَا بوب لَقَدو لْمالْع مهاءتَّٰى جا اخْتَلَفُوا حا  فَميمف ةاميالْق موي منَهيي بقْضي كبر ِإن
    فُونخْتَلي يهكَانُوا ف       ٩٣/يونس  

يهاخْتَلَفُوا ف ينلَى الَّذتُ عبَل السعا جِإنَّم  منَهيب كُمحلَي كبر ِإنوفُونخْتَلي يها كَانُوا فيمف ةاميالْق موي        ١٢٤/النحل  
    فُونخْتَلي يها كَانُوا فيمف ةاميالْق موي منَهيُل بفْصي وه كبر ِإن       ٢٥/السجدة  
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   انُوا فيه يخْتَلفُون     قُِل اللَّـهم فَاطر السماوات والَْأرضِ عاِلم الْغَيبِ والشَّهادة َأنتَ تَحكُم بين عبادك في ما كَ
      ٤٦/الزمر  

ِإن ربك يقْضي بينَهم يوم الْقيامة فيما كَانُوا فيه  جاءهم الْعلْم بغْيا بينَهمفَما اخْتَلَفُوا ِإلَّا من بعد ما  وآتَينَاهم بيّنَات مّن الَْأمرِ
    فُونخْتَلي       ١٧/الجاثية  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}           ... { )(قائم بالطاعة): قانت.  :( مجع إىن واحدها إين و)أي ) إنو
  .ساعاته

}                                       

    {إذا نزل بك أمر مهم فانظر فإن كان لك فيه حيلة فال (قال عبد اهللا بن املقفع
  .نقف بدال مقلقلة) يا عباد.( تسمى اللفظتان قلب البعض): تعجز –جتزع ).(تعجز وإن كان مما ال حيله فيه فال جتزع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                  { )الدين( خربية لذلك قال): أمرت.(  

}         {)لكي(أو للتعليل ) بأن( مبعىن الباء الالم): ألن.(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}              {  )للمتكلم ) أعبد(ياء املتكلم تناسب ): ديين.  

}          {)ويل رائع جعل اجلملة مستأنفة ،أداة تنبيه ) أال ذلك هو اخلسران املبني
للتأكيد ) هو(وفصل بالضمري ،لبعد املرتلة يف الشر و مبالغتة كأنه شيء حمسوس) ذلك(وصدرها حبرف التنبيه وأشار 

  .باملبني داللة على أنه ال خسران مثلهووصفة )فعل(أبلغ من ) فعالن(وعرف اخلسران وأتى به على وزن 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                .. { )الظلل اليت فوقهم هلم واليت حتتهم لغريهم ألن ): ظلل
  .الظلل إمنا تكون من فوق

}              ...      {  )الوقف بدال ساكن ألن الياء غري ): عباد
رمحوت أي الرمحة واسعة وملكوت أي (بتاء املبالغة مثل )فعلوت(مبالغة يف الطغيان علي وزن ): الطاغوت.(مرسومة

   .. ).امللك املبسوط وجربوت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }...                      {  )ملحق جبمع املذكر السامل): أولوا.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}         .. { )حرف عطف واضراب وليست لالستدراك ألنه مل يسبقها نفي): لكن.   

}                ...                   ... { )مسند ): جيعله
تعود )  يكون .. )( مث يكون حطاما ويف اآلخرة ..أعجب الكفار نباته مث يهيج(..،٢٠يف أول اآلية واحلديد) اهللا(إىل 

  .ييبس يف أقصى غايته): يهيج.( ألنه مل يذكر لفظ اجلاللة قبلها) نباته(على 
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٢١  متشابه:  
 نَل مَأنز اللَّـه َأن تَر َألَمفَتَر هِيجي ثُم انُهفًا َألْوخْتَلا معرز بِه خْرِجي ضِ ثُمي الَْأرف نَابِيعي لَكَهفَس اءم اءمالس لُهعجي ا ثُمفَرصم اه

  ٢١/الزمر       ِإن في ذَِٰلك لَذكْرٰى ِلُأوِلي الَْألْبابِ      حطَاما
كَمثَِل غَيث َأعجب الْكُفَّار نَباتُه ثُم يهِيج  َأنَّما الْحياةُ الدنْيا لَعب ولَهو وزِينَةٌ وتَفَاخُر بينَكُم وتَكَاثُر في الَْأمواِل والَْأولَاداعلَموا 

       وما الْحياةُ الدنْيا ِإلَّا متَاع الْغُرورِ     ديد ومغْفرةٌ مّن اللَّـه ورِضوانوفي الْآخرة عذَاب شَ فَتَراه مصفَرا ثُم يكُون حطَاما
٢٠/الحديد  
  رحمه اهللا(قال السخاوي:( 

لُهعجي  من بعدهاطَامح           في الزمر اقرأه ولن تالما  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}             ... { )مقاسية(فاعل ): قلو.(  

}                     ... { )امكرر : مثاين.(يف إعجازه وهدايته وخصائصه): متشا
  .فيه األحكام واملواعظ والقصص وغريها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                              ... { )اسلَم :(
  .مصدر سلم ويف قراءة ساملًا أي خالصا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                  ... { )تصوير بليغ للعذاب): يتقي بوجهه.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}          {بفان ا فال مربر لشماتة فانكانوا يستبطئون موته فأخربهم أن املوت يعمهم مجيع  
  ).نعي للرسول والناس( 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣٥  متشابه:  

   لُونمعي كَانُوا ينِ الَّذسم بَِأحهرَأج مهزِيجيلُوا ومي عَأ الَّذوَأس منْهع اللَّـه رّكَفِلي       ٣٥/الزمر 
  الوحيدة ، وغيرهالُونمعا كَانُوا ينِ مسبَِأح : 

نفَدي كُمندا عم اقب اللَّـه ندا عمو    لُونمعا كَانُوا ينِ مسم بَِأحهروا َأجربص ينالَّذ نزِيلَنَجو       ٩٦/النحل  
 ن ذَكَرٍ َأوّا ماِلحَل صمع نةًمبّاةً طَييح نَّهييفَلَنُح نْؤمم وهُأنثَٰى و    لُونمعا كَانُوا ينِ مسم بَِأحهرَأج منَّهزِيلَنَجو       

٩٧/النحل  
  ٣٥ليوافق ما قبله آية ) بالذي(خصت سورة الزمر  :لُوامي عَأ الَّذوَأس  ٣٣وقبله أيضاً آية  : يالَّذو قدّبِالص اءج

قَ بِهدصو  
  أما في سورة العنكبوت وردت بسياق آخر :لَنَوزِينَّجنسَأح مالَّذَي ه لُونمعكَانُوا ي  

}               {  )وجوج  - الفرق بني عوج(): عشك ولبس( للمعاين): ع( ،
  .أو على املدح)مقروًءا( منصوبة  حال أي ):قراءنا.( لألعيان): عوج(
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 }...            {)استفهام تقريري):أليس.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}         ...                { )تعليل أو ): ليكفر
بأ ( ٨٦مقارنة مع النساء ). ممنوع من الصرف مضاف(جمرور بالكسرة ): بأحسنِ.( موافق ملا قبله): الذي.(للعاقبة

  . غري مضافة جمرورة بالفتحة ألا ممنوعة من الصرف) حسن منها
 }        ...  {  )يف قراءة عباده ): عبده.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}              ...                  { )( مبتدأ و ): حسيب
  .الفاء الفصيحة): أفرءيتم.( خربه واجلملة مقول القول) اهللا

}               ... { )حالتكم املتمكنني فيها): مكانتكم.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

} ....                               {  ) فلنفسه :(
  ) .فإمنا( الوحيدة وغريها 

٤١  متشابه:  
ّقِللنَّاسِ بِالْح تَابالْك كلَيلْنَا عِإنَّا َأنز هنَفْسٰى فَلتَدنِ اها فَمهلَيلُّ عضا يلَّ فَِإنَّمن ضميٍل    وكهِم بِولَيا َأنتَ عمو       

٤١/الزمر  
  الوحيدة ، وفي غيرها : يتَدها يٰى فَِإنَّمتَدنِ اهفَمهِلنَفْس    ١٠٨يونس  
  رحمه اهللا(قال السخاوي: ( 

اٰى فَِإنَّمتَدنِ اهفَم    الزمر(قد استتر          في سائر القرآن إال في(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 }          ... { )واو(مهزة استفهام إنكاري مث ): أولو. (مبعىن بل حرف عطف): أم :(
   ..).أيشفعون يف حال كوم ال ميلكون: (لو شرطية واملعىن ) لو(مث  - احلال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                 ... { )ا فيظهر على ): امشأزتامتأل غم
  .وجهه عكس االستبشار

٤٦  متشابه:  
       انُوا فيه يخْتَلفُون   قُِل اللَّـهم فَاطر السماوات والَْأرضِ عاِلم الْغَيبِ والشَّهادة َأنتَ تَحكُم بين عبادك في ما كَ

٤٦/الزمر  
 الوحيدة بالنصب وغيرها بالجر والرفع:عالم).٩٢المؤمنون ) عالمِ (– ٣٨فاطر ) عالم.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}          ...  {  )ادالواو عاطفة وليست من أصل الكلمة، أداء ): وب.  
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٤٨  متشابه:  
   زُِئونتَهسي ا كَانُوا بِهاقَ بِهِم محوا وبا كَسَئاتُ مّيس ما لَهدبو       ٤٨/الزمر  
   زُِئونتَهسي ا كَانُوا بِهاقَ بِهِم محلُوا وما عَئاتُ مّيس ما لَهدبو       ٣٣/الجاثية  

 ٢٤ة ألن في سورة الزمر وقع بين ألفاظ الكسب آي  :ونبا كُنتُم تَكْسذُوقُوا م  ٥٠، وآية  : ا كَانُوام منْها َأغْنَٰى عفَم
ونبكْسي  ٥١، وآية  :وابا كَسَئاتُ مّيس مهابفََأص  . ٢٨،٢٩أما الجاثية وقع بين ألفاظ العمل اآليتان  : ا كُنتُمم
لُونمتَع  ٣٠،  ٢١، واآليتان  :اتاِلحلُوا الصمعو  فخصت كل سورة بما اقتضاه سياقها.  

}                    ... { )خولناه :(اأعطيناه تفضالً وإحسان).فإذا :(
  ).وإذا ذكر اهللا(بالفاء ألا مترتبة على 

}        ...  {  )حرف حتقيق): قد.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}          ... { )تزاد ) التفريق(تسمى ألف الفصل )كفرواْ (ألف واو اجلماعة ): كسبوا
فأصام ،) ماكسبواوبدا هلم سيئات ( كفروا وردوا تلتبس بـ كفر وورد ) :العطف(خمافة التباسها بواو النسق

ا يف النحل مل يرد لفظ الكسب أبد) ما عملوا..فأصام (يف الزمر تناسب تكرار لفظ الكسب أما النحل ) كسبوا..
اليوم (تناسب ) ماعملوا -وبدا( ٣٣ويف اجلاثية ) وتوىف كل نفس ما عملت –ما كنا نعمل من سوء (تناسب مع 

  ).نستنسخ ما كنتم تعملون)( ..جتزون ما كنتم تعملون
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                      ..   { )يا مستثناة من الياء ): يا عبادي
  .احملذوفة من املنادى 

قل يا (،املؤمنون)رب ارجعون(،املائدة)يا قوم اذكروا(كل اسم منادى أضافه املتكلم إىل نفسه فالياء منه ساقطة كقولة
اشتمل ...) قل يا عبادي(العنكبوت  ٥٦)يا عبادي الذين امنوا(٣٥الزمر)يا عبادي الذين أسرفوا(ماعدا ، الزمر)عباد  

إضافة الرمحة إىل لفظ  -إضافة تشريف -نداؤهم للتودد والتلطف –عليهم إقبال اهللا :  اآلية على سبع فنون للبالغة
التأكيد وضمري -)رمحة اهللا(االلتفات من املتكلم إىل الغيبة ..) إن اهللا يغفر(إعادة الظاهر -أجلالله ألا األصل يف املعاملة

   ).هو اهللا إن(الفصل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                   .. { )ذات اهللا ): جنب اهللا.(نكرة للتقليل): نفس
منادى مضاف لياء ): حسرتا(حرف نداء ): يا. (حق): جنب(،أي يف حاجيت ) ما فعلت جبنب حاجيت(وأمره يقال

إدغام متجانسني ناقص ننتبه لترقيق التاء املضمومة بعد ): فرطت.( أي نداميت) يا حسريت(املتكلم املنقلبة ألفًا وأصله 
  .واالستعالءالتفخيم 

}                {  )حنرص على ضمة الكاف قبل ): لكُنت
  .اإلخفاء

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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}           ... {  )ماملفازة الفالة املهلكة مسيت باسم املنجاة على التفاؤل ): مبفاز
  .بعودم كما يقال للديغ سليما تفاؤالً بربئه كما سموا القافلة للمسافرين تفاؤال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }             ...  { )مفاتيح): مقاليد.  

}                {   )ننتبه للمد الالزم مث غنة النون ): تأمروين.(تفخيم القاف):قل
  .املشددة مث املد اجلائز املنفصل وصالً

}             ...         { )الالم موطئه للقسم وقد ): ولقد
  ). ال( ال نزيد الفتحة فتنقلب ): ولَتكونن. ( للتحقيق

}..              { )فعل ماضي فاعله ): تعاىل(مفعول مطلق لفعل حمذوف و) : سبحانه
  .مستتر يعود على لفظ اجلاللة

 }               ...  { )مقارنة مع ..) اهللا يتوىف(،..)إنك ميت(تناسب ): فصعق
  ).من فزع آمنون( وبعدها ) داخرين ( تناسب ): ففزع.( ٨٧النمل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...                   ...  { )  :(ألف زائدة يف الرسم العثماين.  

 )     :(مد متكني.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                               ... { )فتحت :(
وقيل واو ) وقد فتحت(وفتحت واو احلال ٧٣جميئهم شرط لفتحها وليشتد حرها و إهانة بوقوفهم أمامها آية 

. االنتباه لضمة الزاي):زمرا.( إكراما و صيانة عند الوقوف على باب مغلق) مفتحتة هلم األبواب (الثمانية
  . شددة وفيها شدة حرف غاية والتاء م):حىت .( وحيدة وغريها يقصون):يتلون(
٧١  متشابه:  

م آيات حتَّٰى ِإذَا جاءوها فُتحتْ َأبوابها وقَاَل لَهم خَزنَتُها َألَم يْأتكُم رسٌل مّنكُم يتْلُون علَيكُ وسيقَ الَّذين كَفَروا ِإلَٰى جهنَّم زمرا
 ِلقَاء ونَكُمرنذيو بِّكُمـٰذَار ه كُمموي    رِينلَى الْكَافذَابِ عةُ الْعمقَّتْ كَلح نـٰك   ٧١/الزمر قَالُوا بلَٰى ولَ

       ن   حتَّٰى ِإذَا جاءوها وفُتحتْ َأبوابها وقَاَل لَهم خَزنَتُها سلَام علَيكُم طبتُم فَادخُلُوها خَاِلدي وسيقَ الَّذين اتَّقَوا ربهم ِإلَى الْجنَّة زمرا
٧٣/الزمر  
  واو الحال ( بالواو.( 
  ، اء تفتح لهم األبواب قبل وصولهم إليها تبجيالً وصيانة من وقوفهم منتظرين فتحهاوذلك أن األكابر األجالّء األعز

والمهان ال يفتح له الباب إال بعد وقوفه وامتهانه ، فذكر أهل الجنة بما يليق بهم وذكر أهل النار بما يليق بهم ويؤيد ذلك 
 مفَتَّحةَ لَّهم اَألبوابجنَّات عدنٍ : قوله تعالى 

   لُونمعا كَانُوا يم بِمهلُودجو مهارصَأبو مهعمس هِملَيع ا شَهِدوهاءا جتَّٰى ِإذَا مح       ٢٠/فصلت  
 نِ فَبِْئسشْرِقَيالْم دعب نَكيبي ونيتَ با لَينَا قَاَل ياءتَّٰى ِإذَا جح   الْقَرِين       ٣٨/الزخرف  
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   لُونمتَع اذَا كُنتُما َأملْما عيطُوا بِهتُح لَمي واتتُم بِآيوا قَاَل َأكَذَّباءتَّٰى ِإذَا جح       ٨٤/النمل  
٧١  متشابه:  

فُتحتْ َأبوابها وقَاَل لَهم خَزنَتُها َألَم يْأتكُم رسٌل مّنكُم يتْلُون علَيكُم آيات حتَّٰى ِإذَا جاءوها  وسيقَ الَّذين كَفَروا ِإلَٰى جهنَّم زمرا
ـٰذَا ه كُمموي ِلقَاء ونَكُمرنذيو بِّكُمر    رِينلَى الْكَافذَابِ عةُ الْعمقَّتْ كَلح نـٰك   ٧١/الزمرقَالُوا بلَٰى ولَ

  .يقُصونالوحيدة ، وغيرها 
٧١  متشابه:  

م آيات حتَّٰى ِإذَا جاءوها فُتحتْ َأبوابها وقَاَل لَهم خَزنَتُها َألَم يْأتكُم رسٌل مّنكُم يتْلُون علَيكُ وسيقَ الَّذين كَفَروا ِإلَٰى جهنَّم زمرا
 بِّكُمـٰذَار ه كُمموي ِلقَاء ونَكُمرنذيو    رِينلَى الْكَافذَابِ عةُ الْعمقَّتْ كَلح نـٰك   ٧١/الزمرقَالُوا بلَٰى ولَ

وي ِلقَاء ونَكُمرنذيي واتآي كُملَيع ونقُصي نكُمٌّل مسر كُمْأتي الِْإنسِ َألَمالْجِنِّ و شَرعا مـٰذَاي ه كُمنَا ملَٰى َأنفُسنَا عقَالُوا شَهِد  متْهغَرو
 رِينكَانُوا كَاف مَأنَّه هِملَٰى َأنفُسوا عشَهِدا ونْياةُ الديالْح          ١٣٠/األنعام  
          فَمنِ اتَّقَٰى وَأصلَح فَلَا خَوفٌ علَيهِم ولَا هم يحزنُون  يا بني آدم ِإما يْأتينَّكُم رسٌل مّنكُم يقُصون علَيكُم آياتي

٣٥/األعراف  
  رحمه اهللا(قال السخاوي : ( 

كُملَيع ونقُصي نكُمّم كافي         في سورة األنعام واألعراف  
                آياتفيها  يتْلُونوزمر               آياتوفيها من بعده 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...                    {  )طبتم . ( خربية أو دعاء): سالم
  .االنتباه لشدة الدال بدون مهس): خالدين.( د من نفس املخرج فال بد من التمييز،ت،ط): فادخلوها

}      ... { )الالم  لالستغراق):احلمد.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}           ... {  )( تصبح  ندفع التاء حىت ال): وترىرتو.(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يف توبة شارب اخلمر يف عهد  ابداية السورة كانت سبب   .أمهية الدعوة إىل اهللا وتفويض األمر إليه :  هدف السورة
  .عمر بن اخلطاب

 )ما بعدها اخلرب وأو مبتدأ ،خرب ملبتدأ مضمر):إعراب فواتح السور.  

نزلت متتاليات كترتيب املصحف،حم  آل حم أو ذوات، احلواميم : )من غافر إىل األحقاف( تسمية السور.  
اشتملت على دعائم خماطبة الرأي العام .  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...                    {)طولال(.االنتباه لترقيق الذال:)ذي( : الفضل والزيادة واملن
) والفضل الفرق بني املن:(والفضل إحسان لغري مستحقعفو عن ذنب  أن املن.)عنمد تعظيم : )إال هو  ال إله 

  .طريق القصر

 }...            {  )مقارنة مع  –الفاء فصيحة عن حمذوف ،ألنه استدراج هلم ): يغررك فال
أذى .. سبيلي وأوذوا يف  -لتبلونّ( بالتشديد والتأكيد ألن السياق يف أذى املسلمني ) يغرنك(  ١٩٦آل عمرآن 

  ...)كثريا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}....                             ... { )االنتباه ):ليأخذوه
ويكثر اجلدال يف ، اجلدال مذموم إال يف احلق ): وجادلوا(.االنتباه  لترقيق وقلقلة الدال):اليدحضو. (ظهار اهلاء إل

   .السورة

}                { )م أصحاب النارت كلم(بدل من  ):أ
  .مبسوطة) تاء( رمست ) :كلمت).(ربك

  )ال يؤمنون..إن الذين حقت ( ٩٦ويونس ) فسقوا أم ال يؤمنون.. ذلك حقت ك( ٣٣يونس يف 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }       ...                               

... { ) لذينمحة .( خرج هواء مع الالم املكسورةإمن  احلذر): لالذين(  .االنتباه لتشديد الراء): ر:( ابتداء
 ٣٤الفرقان ، ٧غافر ،٢التوبة ،٢٠٢األنعام ، ٢٧٥- ١٤٦ -١٢١البقرة : متعني وهي يف سبع مواضع يف املصحف

  .ويف غريها جيوز الوصل
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 من يف األرض وهنا خص محلة العرش ): يف األرضويستغفرون ملن ( :مقارنة مع الشورى ذكر عموم املالئكة فعم
) أدخلهم جنات (ناسب ذكر الذين آمنوا مع -٣.  واالذين آمن) مع ( يؤمنون به – ٢.  تابواآمنوا ـ فخص الذين 

  .ألن رمحته عامة ) الغفور الرحيم(وليس ذلك لعامة أهل األرض وإمنا قال 
٧  متشابه:  

 بِّهِمر دمبِح ونبِّحسي لَهوح نمشَ ورالْع لُونمحي ينتَ كُلَّ الَّذعسنَا وبنُوا رآم ينِللَّذ ونرتَغْفسيو بِه نُونْؤميو
  ٧/غافر           شَيء رحمةً وعلْما فَاغْفر ِللَّذين تَابوا واتَّبعوا سبِيلَك وقهِم عذَاب الْجحيمِ

َألَا ِإن اللَّـه   والْملَاِئكَةُ يسبِّحون بِحمد ربِّهِم ويستَغْفرون ِلمن في الَْأرضِ  فَوقهِنتَكَاد السماواتُ يتَفَطَّرن من 
يمحالر الْغَفُور وه           ٥/الشورى  

  رحمه اهللا(قال السخاوي: ( 

  تيقظ وانتبه) الشورى(وليس في          ويْؤمنُون بِهفي غافر جاء 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                    ...            { )خلقهم أموات مث انقضاء ): اثنتني
تدل على  –..) هل إىل مرد( ٤٤الشورى  مع..): هل من خروج (.البعثاحلياة األوىل ويوم ): وأحييتنا.(األجل 

  .اليأس املقنط واالستحالة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}          ... { )مفعول به):الدين.()حال ( اسم فاعل نكرة يعمل بشرط):خملصني.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }                                    { )رفيع : (
ألنه جيري من القلوب جمرى الروح يف اجلسد وتوقف احلياة يف  مسى الوحي روحا :)الروح(.خرب ملبتدأ حمذوف

:  سبب تسميته مخس أقوال: )يوم التالق(. يف الوقف حنرص على كسر الدال وإظهار اهلاء): عباده(.احلقيقة عليه
املظلوم  - ٤. يلتقي اخللق واخلالق -٣.يلتقي فيه األولون واآلخرون  -٢.نه يلتقي فيه أهل السماء واألرضأ -١

  . ..)أن أنذروا..يرتل املالئكة بالروح ( ٢يف النحل،املرء بعمله  – ٥  .بالظامل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٧  متشابه:  
  ١٧/غافر           ِإن اللَّـه سرِيع الْحسابِ  لَا ظُلْم الْيوم الْيوم تُجزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبتْ

  ٢٢بالباء ، ومثلها الجاثية 
  وفي غيرهاْتبا كَسكُلُّ نَفْسٍ م : 

ِإلَى اللَّـه يهف ونعجا تُرمواتَّقُوا يو  ونظْلَملَا ي مهتْ وبا كَسفَّٰى كُلُّ نَفْسٍ متُو ثُم           ٢٨١/البقرة  
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  ٢٥/آل عمران           لَّا ريب فيه ووفّيتْ كُلُّ نَفْسٍ ما كَسبتْ وهم لَا يظْلَمون فَكَيفَ ِإذَا جمعنَاهم ِليومٍ
           يظْلَمونثُم تُوفَّٰى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسبتْ وهم لَا   ومن يغْلُْل يْأت بِما غَلَّ يوم الْقيامة وما كَان ِلنَبِيٍّ َأن يغُلَّ

١٦١/آل عمران  
  ٥١/إبراهيم           ِإن اللَّـه سرِيع الْحسابِ ِليجزِي اللَّـه كُلَّ نَفْسٍ ما كَسبتْ

  وفي غيرهمْلَتما عكُلُّ نَفْسٍ م : 

ويحذّركُم   عملَتْ من سوء تَود لَو َأن بينَها وبينَه َأمدا بعيدايوم تَجِد كُلُّ نَفْسٍ ما عملَتْ من خَيرٍ محضرا وما 
هنَفْس اللَّـه ادبوفٌ بِالْعءر اللَّـهو           ٣٠/آل عمران  

  ١١١/النحل           عملَتْ وهم لَا يظْلَمونيوم تَْأتي كُلُّ نَفْسٍ تُجادُل عن نَّفْسها وتُوفَّٰى كُلُّ نَفْسٍ ما 
لُونفْعا يبِم لَمَأع وهلَتْ وما عتْ كُلُّ نَفْسٍ ميّفوو           ٧٠/الزمر  

}                  ...   { )اآلزفة( :االقيامة لقر .)كاظمني( :
  .ممسكني على الغم املمتلئني منه

}               {  ) جعل النظر مبرتلة شيء يسرق من املنظور إليه): خائنة.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...            { )من( بـ مؤخر مرفوع حمالً جمرور لفظاً اسم كانَ:)واق(.  

٢١  متشابه:  
هِملن قَبكَانُوا م ينةُ الَّذباقع فَ كَانوا كَينظُرضِ فَيي الَْأروا فيرسي لَمي  َأوا فآثَارةً وقُو منْهم َأشَد مكَانُوا ه

اقن وم اللَّـه نّم ملَه ا كَانمو بِذُنُوبِهِم اللَّـه مضِ فََأخَذَهالَْأر           ٢١/رغاف  
  الوحيدة ، وغيرهاَأشَد  بدونمه .  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}              ... { )باحلق( : الوحيدةء ملوسى وسائر القرآن يباحلق ألن ا)الفاعل) احلق.  

٢٥  متشابه:  
مهاءسوا نيتَحاسو هعنُوا مآم ينالَّذ نَاءنَا قَالُوا اقْتُلُوا َأبندع نم ّقم بِالْحهاءا جي  فَلَمِإلَّا ف رِينالْكَاف دا كَيمو

  ٢٥/غافر           ضلَاٍل
 ّقبِالْح  ألن الفعل لموسى 
  الوحيدة ، وغيرهانَاندع نقُّ مالْح مهاءا جفَلَم  مع: 

بِينم رحـٰذَا لَس ه نَا قَالُوا ِإنندع نقُّ مالْح مهاءا جفَلَم           ٧٦/يونس  
  لَانَا قَالُوا لَوندع نقُّ مالْح مهاءا جٰىفَلَموسم يا ُأوتثَْل مم يُل  ُأوتن قَبٰى موسم يا ُأوتوا بِمكْفُري لَمَأو   

ونرقَالُوا ِإنَّا بِكُلٍّ كَافا ورانِ تَظَاهرحقَالُوا س           ٤٨/القصص    
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 ُّقالْح  ألن الفعل للحق.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                 ...            { )التهمة ): الفساد
 جمزوم ألنه واقع يف جواب الطلب): أقتل(.الناس والتخريب والفساد يف األرض تري معتقدايتغ نلزمعلى مر ا

  .)ذروين(
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}          ...  {  )ذتاالنتباه لترقيق الذال): ع.  

}...              ...  { )يف مجيع أقواله لكن): وإن يك صادقًا النيب صادق 
  .بدون اختالس )أداء( االنتباه لضم الكاف): يعدكم. ( هذا من طريق املداراة

االلتزام بالدليل وفتح باب االحتماالت وهي قاعدة منهجية يف  -١: اشتملت على دعائم خماطبة الرأي العام
  .فعل شرط جمزوم بالسكون املقدر على النون احملذوفة للتخفيف: )إن يك(.املخاطبة واإلقناع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                                  ...  { دعائم خماطبة
  . باملظاهر  ختدعن اجلماهري غترار مبظاهر الواقع ألاال ماحلث على بعد النظر وعد/٢:الرأي العام

 }..        { مبصارع الغابرين االعتبار -  ٣:دعائم خماطبة الرأي العام
   .والتاريخ

 }               { )يكثر النداء يف هذا اليوم نداء أهل النار ألهل اجلنة :)يوم التناد
  .والنداء بالسعادة ألهلها والشقاء ألهلها ونداء مالك والنداء إىل احلشر 

 النفوس  ىإظهار العطف  والتأثري عل /٤ :دعائم خماطبة الرأي العام.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }      ...               { )من ( ).شك(تناسب : )مرتاب
  .االنتباه لكسر الدال يف الوقف): بعده 

يدفع للبحث عن دوافع الفشل ونتائجه  سابقة سلبية النتائجالتعريف بأساليب  /٥ :دعائم خماطبة الرأي العام
  .والبحث عن احلق 

}...             ..  {  )متييز): مقتا.  



 

  )غافرسورة (     


220 
 

}                         { )نواحيها : )األسباب.(البناء الظاهر):الصرح
  . تسقط اهلمزة وصالً وتكسر ابتداء ألن ثالث الفعل مكسوراً): ابن ).( السبب احلبل( أبواا و

  }                ... { )الفتح من انفرادات  (منصوب بأن مضمرة ): فأطلع
  .)موس( للمد الطبيعي وصال حىت ال تتحول إىل االنتباه ): موسى( ).حفص

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...              {الثبات على احلق وااللتزام به /٦ :دعائم خماطبة  الرأي العام
  .والثقة ورفض أنصاف احللول 

}               ... {  )من عمل سيئة(..  

٤٠  حداثزاء املواقف واألإاملسؤولية الشخصية  /٧ :دعائم خماطبة  الرأي العام .  

  :متشابه 
ـِٰئك يدخُلُون الْجنَّةَ   من عمَل سيَّئةً فَلَا يجزٰى ِإلَّا مثْلَها ومن عمَل صاِلحا مّن ذَكَرٍ َأو ُأنثَٰى وهو مْؤمن فَُأولَ

  ٤٠/غافر           يرزقُون فيها بِغَيرِ حسابٍ
  الوحيدة ، وغيرها :ااِلحَل صمع نم. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }                  ...  { )زيادة واو عن النداءين السابقني ألن  استئنافية : )قوم ويا

.( ٣٨آية   لألوا للنداء مفسر ) ٣٩( آية  الثاينالنداء     :(رسم عثماين قاعدة اإلبدال.  

استخدام منطق املفارقات واملقابالت إليقاظ احلس والعقل/٨:دعائم خماطبة الرأي العام.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                       ...  { )ماضي مبعىن جرم فعل ، ية ال ناف: )جرم ال
  .التفريق: البد ) أي ال مفارقة لك من فعل كذا ( فاعل جرم مثلها ال بد : )مناأ.(حق ووجب

ن موقف اخلصم ليس له أساس دون مواربةأزم باجل /٩ :دعائم خماطب الرأي العام.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                           { دعائم خماطبة الرأي
  .التلويح بأخطار املستقبل/١٠ :العام
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}...               {  آل لألشراف والعقالء خبالف أهل وهنا لتصورهم بصورة
  .األشراف

}         ...   { إثبات عذاب القرب .)هي ( بدل أو خرب مبتدأ ):النار.(  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}               ... { )النار(أبعد النار غوراً وأشد من : )جهنم(.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                ...  {  ) خمففة): تك.  

}...                { )وأورثنا :(سب إىل اهللا تعاىل ألنه مقام ثناء ومدح أما مبين للمعلوم ن
) وإن الذين أُورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب.( ينسب هللا يف مقام الذم والتقريع فبين للمجهول وال 

  .فهم ال يستحقون التشريف ١٤الشورى 

٥٣  متشابه:  
تَاباِئيَل الْكري ِإسنثْنَا برَأوٰى ودى الْهوسنَا مآتَي لَقَدو           ٥٣/غافر  

  الوحيدة ، وفي غيرهاتَابى الْكوسنَا مآتَي لَقَدو : 

َأفَكُلَّما   مريم الْبيّنَات وَأيدنَاه بِروحِ الْقُدسِ وآتَينَا عيسى ابن  ولَقَد آتَينَا موسى الْكتَاب وقَفَّينَا من بعده بِالرسِل
فَرِيقًا تَقْتُلُونو تُمفَفَرِيقًا كَذَّب تُمرتَكْباس كُمٰى َأنفُسوا لَا تَهوٌل بِمسر كُماءج           ٨٧/البقرة  

يهفَ ففَاخْتُل تَابى الْكوسنَا مآتَي لَقَدو منَهيب يلَقُض بِّكن رقَتْ مبةٌ سملَا كَللَورِيبٍ  وم نْهّم ّي شَكلَف مِإنَّهو           
١١٠/هود  

ونتَدهي ملَّهلَع تَابى الْكوسنَا مآتَي لَقَدو           ٤٩/المؤمنون  
  ٣٥/الفرقان           معه َأخَاه هارون وزِيراولَقَد آتَينَا موسى الْكتَاب وجعلْنَا 

           علَّهم يتَذَكَّرونولَقَد آتَينَا موسى الْكتَاب من بعد ما َأهلَكْنَا الْقُرون الُْأولَٰى بصاِئر ِللنَّاسِ وهدى ورحمةً لَّ
٤٣/القصص  

  ٢٣/السجدة    وجعلْنَاه هدى لِّبني ِإسراِئيَل الْكتَاب فَلَا تَكُن في مرية مّن لِّقَاِئهولَقَد آتَينَا موسى 
يهفَ ففَاخْتُل تَابى الْكوسنَا مآتَي لَقَدو منَهيب يلَقُض بِّكن رقَتْ مبةٌ سملَا كَللَوو   نْهّم ّي شَكلَف مِإنَّهرِيبٍوم    

٤٥/فصلت  
  ومع: 

ونتَدتَه لَّكُملَع قَانالْفُرو تَابى الْكوسنَا مِإذْ آتَيو           ٥٣/البقرة  
           ربِّهِم يْؤمنُون بِلقَاءثُم آتَينَا موسى الْكتَاب تَماما علَى الَّذي َأحسن وتَفْصيلًا لِّكُلِّ شَيء وهدى ورحمةً لَّعلَّهم 

١٥٤/األنعام  
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    ولَقَد بدون ٢/اإلسراء    وآتَينَا موسى الْكتَاب وجعلْنَاه هدى لِّبني ِإسراِئيَل َألَّا تَتَّخذُوا من دوني وكيلًا
 لمشاكلةل النعمة و لكفرانالناس للتخصيص لفظ تكرر.  

}...                        ..             { )هم  ما
وإما يرتغنك من (بينما  تناسب رؤية اادلني:  )أنه هو السميع البصري. (ببالغي مقتضى الكرب والتعاظم ): ببالغيه

  . تناسب الشيطان الذي نعلمه وال نراه) لعليما... الشيطان 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}         ...{ )توكيد اجلملة هلذا زحلقوها يف باب  /١ :بتداء تفيد أمرينالالم ا: )خللق
وتدخل يف -ختليص املضارع للحال /٢). إنا لننصر رسلنا( إنّ عن صدر اجلملة كراهية ابتداء الكالم مبؤكدين 

بتداء الم ومن الم اال) إن ريب لسميع الدعاء ( بعد إن و)شد رهبة يف صدورهم أألنتم ( على املبتدأ : موضعني 
  ) .كال لينبذن يف احلطمة  - بك فترضى ولسوف يعطيك ر( القسم 

 }              ...  { وجاور بني )  ٥٧آية  ال يعلمون( قدم األعمى لتجاور
  .البصري والذين آمنوا 

 }             ..  {  )خللق السماوات ( الالم توكيدية تناسب قبلها :) تيةإن الساعة آل (..
  .احلديث موجه ملوسى الذي ال ينكر البعث) آتية( ١٥نكار بينما يف طه التوكيد يناسب سياق اادلة واإل

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}..              { )الدعاء ):عباديت
  . صاغرين):داخرين(.عبادة

}                ..              { )مجع احلقيقة : )لتسكنوا
 ٥٩مناسب آلية ) : ال يشكرون الناسولكن أكثر . ( ندفع الذال): لذو(  .)مبصرا  –لتسكنوا ( وااز يف كلميت 

  .بكفران النعمة للتخصيص) الناس ( تكرار ): أكثرهم.( مضمرة يف آيات كثرية) : الناس.( ٢٥٧ –

}          ... {  بينما يف ) خالق( السياق هنا عن اخللق وتعداد النعم فقدم
  .قدم التوحيد لسياق نفي الولد  ١٠٢األنعام 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-}              ..                        

...             {  )ا قرارالوقف هنا أفضل من الوقف على السماء ): قراراا أيضحىت ال يوهم أ .  
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ثالث مرات متتاليات وليس يف ) رب العاملني( كرر) : رب العاملني(احلمد هللا .تعاىل أو متجد أو كثر خريه): اركفتب( 
  .  القرآن نظريه لتأكيد الربوبية السيما ألهل التثليث 

وهي املسماة بالم التعليل أو الم العاقبة مضمرة جوازاً بعد الالم اجلارة  ينصب املضارع بأن:  الم التعليل والصريورة
فإن سبقت ) وأمرت ألن أكون من املسلمني(وجيوز إظهار أن حنو )رنا لنسلم لرب العاملني وأم( والصريورة حنو 

  ). ما كان اهللا ليذر املؤمنني( الالم بالكون املنفي وجب إضمار أن ومسيت الم اجلحود 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦٥  متشابه:  
 يالْح وهينّالد لَه ينصخْلم وهعفَاد وِإلَّا ه ـٰه   ٦٥/غافر          ربِّ الْعالَمين الْحمد ِللَّـه  لَا ِإلَ

  مرات متتالية في  ٣مكررة: 

 كُمروص نسفََأح كُمروصو بِنَاء اءمالسا وارقَر ضالَْأر َل لَكُمعي جالَّذ اللَّـهاتبّالطَّي نّقَكُم مزرو  اللَّـه ذَِٰلكُم
كُمبر   ينالَمالْع بر اللَّـه كار٦٤﴿فَتَب﴾ ينّالد لَه ينصخْلم وهعفَاد وِإلَّا ه ـٰه الْحمد ِللَّـه  هو الْحي لَا ِإلَ

 ينالَمبِّ الْعبِّي  ۞ ﴾٦٥﴿رن رنَاتُ مّيالْب يناءا جلَم ونِ اللَّـهن دم ونعتَد ينالَّذ دبَأع ي نُهِيتُ َأنّقُْل ِإن
 ينالَمبِّ الْعِلر ملُأس تُ َأنرُأم٦٦﴿و﴾           ٦٦-٦٤/غافر  

  وليس في القرآن نظيره. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

} ...       {  )متردد يف : سلسل  ماء( تكرار احلرف التصال احللقات والتردد ): سالسل
  ).مقره 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }                {  )سجرونم أي )التنور سجر( من يوقدون ): ي توقد أو متأل.  

-}                 ...  { : ارتباط لفظي ومعنوي بني اآليتني
  ).وقف حسن(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٧٨  متشابه:  

وما كَان ِلرسوٍل َأن يْأتي بِآية ِإلَّا بِِإذْنِ   من قَصصنَا علَيك ومنْهم من لَّم نَقْصص علَيكولَقَد َأرسلْنَا رسلًا مّن قَبلك منْهم 
اللَّـه   لُونطبالْم نَاِلكه رخَسو ّقبِالْح يقُض اللَّـه رَأم اءفَِإذَا ج      ٧٨/غافر  وفي آخر السورة:  

 نَافَلَمْأسا بَأوا رلَم مانُهِإيم مهنفَعي كي هادبي عخَلَتْ ف ي قَدالَّت نَّتَ اللَّـهس   ونرالْكَاف نَاِلكه رخَسو ٨٥/غافر  
  ذلك ألن الموضع األول متصل بقوله :ّقبِالْح يقُض  غير  أما في الموضع الثاني متصل بإيمان. ونقيض الحق الباطل

  .نافع ونقيض اإليمان الكفر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...         { )أَفمفعول به مقدم ألنه اسم استفهام يتصدر :)ى .  
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 }...                        ...  {  )كانوا (وحيدة وغريها ): كانوا أكثر
  ). أشد 
٨٢  متشابه:  

هِملن قَبم ينةُ الَّذباقع فَ كَانوا كَينظُرضِ فَيي الَْأروا فيرسي ي  َأفَلَما فآثَارةً وقُو َأشَدو منْهم كَانُوا َأكْثَر
ونبكْسا كَانُوا يم منْها َأغْنَٰى عضِ فَمالَْأر           ٨٢/غافر  

  الوحيدة ، وغيرها :كَانُوا َأشَد. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                ...  {  )ترقيق اهلمزة بعد الراء ): رأَوا(. احلذر من اإلمالة ): باهللا
  .املفخمة

 }              ...         {  )١٢٠انظر آخر النحل):  يك  ،
  ).نقيض اإلميان الكفر) ( عباده(مناسب لِـ): وخسر هنالك الكافرون.( التخفيف لنفي أدىن انتفاع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

  )فصلتسورة (     


 

225 
 

 
 

ولة عن األرض واجبات وحماذير لألمة املسئُ:  )من فصلت إىل األحقاف(:أمهية السور.  

حسن االستقبال ألوامر اهللا تعاىل : هدف السورة.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }           {  )ٌهو(خرب ملبتدأ حمذوف تقديره ):ترتيل(.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}        ...             ... { لحجب ثالث استعارات متثيلية ل
  .).حجاب -وقر -أكنة( للمبالغة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧  متشابه:  
ونركَاف مه ةرم بِالْآخهكَاةَ والز ْؤتُونلَا ي ينالَّذ         ٧/فصلت 

  ١٩/هود         ونَها عوجا وهم بِالْآخرة هم كَافرونالَّذين يصدون عن سبِيِل اللَّـه ويبغُ
بِاللَّـه وهم  ِإنّي تَركْتُ ملَّةَ قَومٍ لَّا يْؤمنُون ذَِٰلكُما مما علَّمني ربِّي قَاَل لَا يْأتيكُما طَعام تُرزقَانه ِإلَّا نَبْأتُكُما بِتَْأوِيله قَبَل َأن يْأتيكُما

ونركَاف مه ةربِالْآخ         ٣٧/يوسف  
  ومع: 

ونركَاف ةرم بِالْآخها وجوا عغُونَهبيو بِيِل اللَّـهن سع وندصي ينالَّذ         ٤٥/األعراف  
  الوحيدة بدونمه  وفي غيرها ، :ونركَاف مه ةرم بِالْآخهو . 
  رحمه اهللا(قال السخاوي: ( 

مه كافرون قبله باآلخرة           ثالثة مثل النجوم الزاهرة  
  قد عرفت في يوسف وهود           وفصلت عرفاً بال جحود

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...                  { )خلق األرض يف ( أي مع اليومني الذين تقدما : )أربعة أيام
إعجاز ): وهي دخان ( .أوحال) سواء  –استوت (  منصوب على املصدر: )سواء(.لئال يزيد العدد على ستة) يومني 

  .زة القطع إىل ياء مدية نبدأ مزة وصل مكسورة مث نبدل مه): ائتيا. ( علمي

}                         ..            { )إعجاز ): وهي دخان
نبدل مهزة القطع ياء اجتماع مهزيت وصل وقطع نبدأ مزة وصل مكسورة ألن ثالث الفعل مكسور مث ): ائتيا.(علمي

  .تغليب التذكري العاقل على املؤنث): طائعني. (مدية مبقدار حركتني

 }                                      ... {  )ناالتفات ): وزي
  .للمتكلم إلبراز العناية بالتزيني..) وأوحى  –ضاهن فق( من سياق الغيبة 
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}                        {  ) أسلوب التفات من ): فإن أعرضوا
   .املاضي لتحقيق اإلنذارب) أنذرتكم( ولفظ ،إعراضهم يناسب ) أعرضوا( إىل الغيبة ) أئنكم لتكفرون( املخاطب 
  : متشابھ 

  ٤٨الشورى ... فإن أعرضوا فما أرسلناك علیھم حفیًظا

 }                 ... {  )اا صرصرالصر الربد وتكرار احلرف لزيادة الصورة ): رحي
إنا أرسلنا عليهم رحيا صرصرا يف يوم حنس مستمر ترتع الناس ( ١٩القمر : مواضع ٣وتكرر يف ،يف اهلبوب والربودة

  مث نزلت ،بترتيب الرتول وصفتها بأا ترتع الناس ألن أحدهم كان يرتع الصخرة فيقتلعها )كأم أعجاز خنل منقعر
وصورت  يام النحساتأمت األ..) فأرسلنا عليهم رحيا صرصرا يف أيام حنسات لنذيقهم عذاب اخلزي ( ١٦)فصلت( 

ية آفكانت كل ،فجاء حتديد األيام والليايل بدقة متناهية ..)سبع ليال...وأما عاد ( ،٦) احلاقة( مث نزلت آية ، اخلزي يف الدنيا واآلخرة 
  .متميزة جبانبٍ عن أختها

 }                     ...  {  ) الناقة( أي بآية بينة ): فهديناهم.(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }                    {  )حيبس أوهلم على آخرهمحيشر و): يوزعون.  
}                             { )جاءوها حىت إذا ما : (

ألن هنا شهادة ،تؤكد ظرفية الوقت): ما جاءوها( .) حيثما –أينما ( زاد ما مع الشروط ت،للتأكيد): ما.(حىت للغاية 
  ).ما( فأكده بـاألعضاء غري متوقع 

  :متشابه   
لُونمعا كَانُوا يم بِمهلُودجو مهارصَأبو مهعمس هِملَيع ا شَهِدوهاءا جتَّٰى ِإذَا مح         ٢٠/فصلت  

  الوحيدة ، وفي غيرها :اوهاءتَّٰى ِإذَا جح  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }...           {  )ااالم فعل أمر): لغو.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}          ... { )ل من جزاء أو عطف بيان أو خرب ملبتدأ حمذوف بد: )النار.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...                         ..  {)الكفر إبليس:)اجلن سن. 
 خفيفة رمست نون توكيد) ليكونا من الصاغرين(ختتلف عن إثبات ألف االثنني : )ليكونا(.قابيل سن القتل : )نسإلوا(

وهنا يف الرسم حذفت الالم األوىل ألا مدغمة )اللذين ( يف الرسم اإلمالئي تكتب بالمني ): الذين( .على هيئة تنوين
  .تنطق وال
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}             ... { )إجياز بليغ:)مث استقاموا . ن اخلطاب بقال عمر: 
) أخلصوا يف العمل :معىن استقاموا( وقال عثمان،)  روغان الثعلب  االستقامة أن تستقيم على األمر والنهي وال تروغ(

ويف اآلية ) اللهم أنت ربنا فارزقنا االستقامة : (  وكان احلسن إذا تال هذه اآلية قال)  أدوا الفرائض ( وقال علي ، 
  .إجياز بليغ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}      { )االنتباه لتشديد الراء): غفورٍ رحيم.  

}             ...  { ) ًخرب  )أحسن(مث،مبتدأ ، استفهام اسم  ):من( :)ومن أحسن قوال
  .متييز):قوالً(مث 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }..                 ...  { )الغضب بالصرب  وهي دفع، احلسنة اخلصلةب أي:)باليت
  . فجائية ): فإذا .( واإلساءة بالعفو

}      .. {  )ا نافية بدون دفع): وماأل.  

}                                   { )واحلث النخسالرتغ : )يرتغنك.   

ع اآلهلة ال تسم)  عليمأنه مسيع .. وإما(  ٢٠٠يف سياق األعراف :)إنه هو السميع العليم(. اإلمالة ماالنتباه لعد): باهللا(
وقصر العلم على اهللا وكذلك  )هو( بـ فأكد، وال تبصر فلم يؤكد وهنا املضلني من اجلن واإلنس هلم بعض العلم 

) فاستعذ باهللا أنه هو السميع البصري( ٥٦يف غافر  :مقارنة مع غافر، بالغ يف اللفظفقبلها اإلحسان شاق على النفس 
 الشيطان الذي نعلمه وال نراه اآليات تتحدث عن  وهنا سياق، )البصري(نبصرهم فناسب يناسب سياق الكفار الذين 

  .)العليم(فناسب 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}..                 .. {)خلقهن(:اآليات  على ا تعودمؤنثة أل
  .مؤنثة 

 }                               { عزائم من السجدة هنا
يسبحون الليل والنهار ال  (٢٠ويف األنبياء ،) يسأمون أو عند –تعبدون  عند (سجود التالوة واختلفوا يف مواضعها 

  ).وسبحوا حبمد رم وهم ال يستكربون( ١٥ويف السجدة ) يفترون
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                                  ... { ) تناسب ): خاشعة  

   .قبلها) يتوىف( تناسب )هامدةوترى األرض ( ٥بينما يف احلج،قبلها) السجود ( 



 

  )فصلتسورة (     


 

228 
 

}               ..                   {)مييلون :  )يلحدون
ندفع امليم ألا موصول أي مبعىن ): ما(.لرخاوة اخلاء مع فتح الياء والفاءاالنتباه ): ونخفَي.( عن احلق واالستقامة 

  ).الذي(
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}..                ... { )   (  :الثانية عند حفصتسهيل اهلمزة.)لوال( :
  .ضم التاء مث ترقيق اهلاء):آياته(.مبعىن هالحتضيض 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...           { )حىت ال نثبت أصل الفعل أي  )بذي ظلم(املعىن ليست صيغة مبالغة وإمنا: )بظالم
   .مبالغة تناسب كثرة العبيدتكون صيغة أو  )مجال ـ صراف (:مثلهاأا نسبة تعاىل اهللا عن ذلك ) الظلم(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٤٦-٤٥  متشابه:  

يهفَ ففَاخْتُل تَابى الْكوسنَا مآتَي لَقَدو  منَهيب يلَقُض بِّكن رقَتْ مبةٌ سملَا كَللَورِيبٍ  وم نْهّم ّي شَكلَف مِإنَّهَل  ﴾٤٥﴿ومع نم
هنَفْسا فَلاِلحا صهلَيفَع اءَأس نمو و بِيدبِظَلَّامٍ لِّلْع كبا ر٤٦﴿م﴾      ٤٦-٤٥/فصلت  مكررة بالنص:  

يهفَ ففَاخْتُل تَابى الْكوسنَا مآتَي لَقَدو منَهيب يلَقُض بِّكن رقَتْ مبةٌ سملَا كَللَورِيبٍ  وم نْهّم ّي شَكلَف مِإنَّه١١٠﴿و﴾ ا لَّمكُل ِإنا و
مالَهمَأع كبر منَّهيّفولَي  خَبِير لُونمعا يبِم ١١١﴿ِإنَّه﴾      ١١١-١١٠/هود.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  }                      ..            ...   {  عند
حتتمل اجلمع ):مثرات.( صلالختصامقدمة  ):إليه.( الوصلاملعىن بوصل االستعاذة لبشاعة جيب عدم  االبتداء بالقراءة

  .أو نقصانه عن حده الطبيعي وصالً احلذر من زيادة املد): (.واإلفراد يف القراءات السبع
 }     {  دعاء باللسان بالقلب يئوس.  

}...            { )بالك فما خص العرض للمبالغة ): عريض.( باللسان): ء عريضاذو دع 
  ؟!بطوله

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٥٢  متشابه:  

يدعب قَاقي شف وه نملُّ مَأض نم تُم بِهكَفَر ثُم اللَّـه ندع نم ِإن كَان تُمَأيقُْل َأر         ٥٢/فصلت  
دشَاه شَهِدو تُم بِهكَفَرو اللَّـه ندع نم ِإن كَان تُمَأيقُْل َأر تُمرتَكْباسو نفَآم هثْللَٰى ماِئيَل عري ِإسنن بّم  مي الْقَودهلَا ي اللَّـه ِإن

ينالظَّاِلم         ١٠/األحقاف  
  الكفر فحسن دخول : ألن معناه في هذه السورة كان عاقبة أمركم بعد اإلمهال للنظر والتدبرثُم  الدالة على الترتيب
فلم يكن بما فيه أمرهم  ١٠اآلية  وشَهِد شَاهدلم ينظر إلى ترتيب كفرهم على ما ذكر بل عطف عليه ) ألحقافوفي ا(

 .فكان من مواضع الواو
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  .التحذير من الفرقة واألمر بالشورى :  هدف السورة
  ...)يهب ملن يشاء ( مع)جااوجعل لكم من أنفسكم أزو( ،..)وكذلك أوحينا( مع )كذلك يوحي( :ارتباط أوهلا بآخرها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }  {ا : فقال )  كهيعص  - املص ( ومل يقطع ) عسق * حم ( مل قطع حروف :  الفضيل سئل احلسن بنأل
   ).حم  األمر ( وقيل أن حم فعل  .فجرت جمرى نظائرها )حم( ئلهااأو  بني سور

}   {  حركات ٤,٦يف القصر حركتان للعني ويف التوسط.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

} ..           { )االنتباه لتشديد الياء بدون مهس ): العلى.  

 }                                   ..   { 
   :قال السخاوي 

  وليس يف الشورى تيقظ وانتبه  )ويؤمنون به( يف غافر جاء 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...                  {  )الياء املدية خترج من اجلوف): يبأن.  

}...                     { )أي): كمثله(.يكثركم بالتزاوج: )رؤكمذي   
عم األلفاظ أوهو ) أنا ال يقال يل هذا (  أي) مثلي ال يقال له هذا(والعرب تقيم املثل مقام النفس فتقول ) كـ هو ( 

 )وياملسا(يف الكيفية و )الشبه( ،يف القدرة واملساحة  )الشكل( ،للمشاركة يف اجلوهر) الند ( به ألن للداللة على الش
  .ات صفات الكمال مع نفي املشاةإثب):ليس كمثله شيء(. وأدق كلمة يف نفي هذه املثلية  فهي أنسب، الكميةيف 
  :متشابھ

      ...   ]١١/الشورى[  

 الوحیدة بالرفع وغیرھا بالنصب والجر.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}             ...            ...  { )تستعمل يف : )وصى
 {واألمور املعنويةالدين           ..  {  البقرة، }        ... أما ، النساء

 {،يف األمور املادية )أوصى(        .. ا( النساء أما  ملواريثيف ا )وصية يوصى  
}             {  ألن الزكاة أمر مادي يتعلق باألموال ،مرمي.  

 }                      ...                    

 { ) ًأورثوا(. )باغني(مفعول ألجله أو منصوب على احلال :)بغيا(  :بينما مبين للمجهول ألنه يف مقام الذم)أورثنا (
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ذا كان وإ ، ٥٤فاطر  )وأورثنا بين إسرائيل الكتاب  ولقد آتينا موسى اهلدى( ٣٢فاطر )مث أورثنا الكتاب ( للمدح 
   .نفسه  إىلللمدح أضافها 

  :متشابھ
{ :ويف غريها.وحيدة ) : إلى أجٍل مسمى(             {  
                                       ]١٩/ يونس[  

                            ..                       

                       ]١١١-١١٠/ھود[ 

}                         ...  { )باطلة ): داحضة
  .ق لوالدحض الز

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...            {  )حىت التوهم معىن املال أداء): وماله.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                ...  {)وسقطت الواو ،م مستأنف ال يدخل يف جزاء الشرطكال :)وميح
  .والوصل ويؤثر احلذف وقفًا خطاً ومحالً على اللفظ

}...                {  )الفرق بني الفعل ) :لونتفع( .نقف بواو مدية): ويعفوا
) عباده  عنيقبل التوبة (.إنسان أو حيوان أو مجاد والعمل خاص باإلنسان عل عام بقصد وبدون قصد منالف:والعمل 

  ).ليتضمن معىن العفو والصفح) من( بدالً من ) عن ( تعدى الفعل بـ 
}              ...            { )مقارنة مع فاطر ) : ري بصريإنه بعباده خب

  ).لغفور شكور( مناسبة ملا بعدها ) خلبري( ٣١
 أول السورة بالضمري يعود على ذكر لفظ اجلاللة ) بعباده  إنه(  -)بقدر(بعدها ) ولو بسط : ( ربط اآليات للحفظ

  ).بث فيهما (بعدها ) ينشر رمحته  –) يرتل الغيث( بعدها) يرتل بقدر ( -)اهللا إن( ٣١بينما يف فاطر 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                 ...{)٢احلديد  ٢٨الشورى  ٣٤مرات لقمان  ٣ وردت: )الغيث.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}              ... {) ا يف  )ويف السماء( ٢٢العنكبوت  ،يف مصائب اإلنسان : )رضيف األأل
  .السماء  بلغواتكذيب األمم ومعاقبة اهللا هلم من السماء وحتديهم أم ضعفاء ولو 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}              ... {)وكل ريح عذاب ، كل رياح يف القرآن رمحة : )الريح
  .معمبعىن اجلممكن رواكد تعود على الريح فتكون  ، لغرقت ولو تنوعت ريح مفردة تسري السفينة ،ماعدا هنا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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}              {)نقف بفاء ): عفي( .)يهلكهن( أي يغرقهن بفعل الريح:  )يوبقهن
  .حبذف حرف العلة ساكنة ألن الفعل جمزوم

  :متشابه
            ] ٣٤:الشورى[  

  } ويعفُوا عن كَثريٍ  {وغريها،الوحيدة

 }            ..  {)ويعلم ( :ر معطوفة على مقد ) على  حىت ال تكون معطوفة ) ليغرقهم
   .ن مضمرة أب ةمنصوب أو،الشرط 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}            ...  {)ن السيئة الثانية ليست سيئة جناس املزاوجة اللفظي أل: )جزاء سيئة سيئة مثلها
ألنه ال ):حيب الظاملني ال).( املشاكلة ب( وتسمى ) فاعتدوا عليه فمن اعتدى عليكم ( السيئة ومثلها وإمنا جمازاة عن 

  .فيتحول املظلوم إىل ظامل يكاد يؤمن جتاوز السيئة واالعتداء

}        .. { ا فهو أشد: وجهان  الصربوصرب ، لذلك أكّده بالالم صرب على مكروه ينال اإلنسان ظلم
  .على مكروه كما يف سورة لقمان ليس بظلم

  :متشابھ
                   ] ٤٣/ الشورى[  

         ...                        ]١٨٦/ آل عمران[  

لملم یؤكد ھنا بالالم ألنھ لم یذكر لفظ الظ.  

                                 ]   ١٧/لقمان[     

س بظلم فالذي ینالھ في سورة الشورى من الجنس األول لقولھألن الصبر على المكروه الذي ینال ظلًما أشد من الصبر على المكروه الذي ینالھ ولی: } 

    { جمع ظلًما ومغفرة( فأكد الخبر بالالم.(  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  } ...           { )١١غافر )هل إىل خروج من سبيل ( للتمين ومثله ): لهل إىل مرد من سبي.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...              { )ال نقف بروم أل ): يومئذبل عوض  ان التنوين ليس أصلي
  . نكارأي قدرة على اإل: )ومالكم من نكري.()إذْ( السكون عن مجلة واألصل 

}                                         ..       .. { 
شرطية تقتضي تعليق شيء وال  )إن(، لوقوع وملا حيدث كثريا فجعلها هنا مع الرمحة لتحقق ا) إذا ( العرب جيعلون 

    {تستلزم وقوعه فجعلها مع السيئة ومثلها    ..  { أو للمستحيل عادة،الزخرف}      

     ..  {باملستقبل ) تصبهم (  إنويف السيئة و،وقوع اللتحقق ) فرح  –أذقنا ( ملاضي وأتى بالفعل ا،األنعام



 

  )الشورى سورة (     


 

232 
 

)  منا( الغاية  بتداءاتى حبرف أأي مباشرة اإلذاقة وهي أخص أنواع املالبسة و) أذقنا ( احملقق وأتى يف الرمحة  غري
  .كسبهم باء السببية مضافة إىل) مبا كسبت أيديهم( مضافة إىل اهللا تعاىل بينما يف السيئة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...         ...   {  )خفي تصوير النظر إىل املكارهبديع ): من طرف.  

}                 ... {  )ا ممنوعة من الصرف): من أولياَءجمرورة بالفتحة أل.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

} ...                     { بلفظ  ىل األعلىإة التقسيم من األدىن حص
ألن العرب يكرهون /١ إلناثقدم ا): يهب ملن يشاء إناثا( .القدرة  لتكتمل )عقيما(  احلرمان بلفظر خأو) اهلبة(

اإلناث ألصق باألب  /٤،اهللا هو الواهب وليس أحد آخر / ٣،لإلحسان إليهم فيه ستر من النار /  ٢،البشرى باألنثى
ن العرب ال يذكرون أل إناثا ف الذكور وذكرعر /٥.فيتوالها زوجهامن الذكور وتبقى هلا رعاية وليها حىت تتزوج 

   .) وليس فالنة فيسأل كيف األهل( أمساء اإلناث 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                                             

   )علكلمليس له نظري يف : )حكيم ىالزخرف  يف حكيم يف تقسيم وجوه التكليم ،القرآن  تعاىل أن ي
  .اآلية ليس هلا نظري يف القرآن. صفة القرآن يف) لعلي حكيم(٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

} ...           {  )رور إلفادة احلصر): إىل اهللا تصري األمورتقدمي اجلار وا.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التحذير من االنبهار باملظاهر املادية : هدف السورة. 
وسئل من أرسلنا(  آخرها مع) وكم أرسلنا(: ارتباط أول السورة بآخرها.(  
  ).ولئن سألتهم من خلقهم( مع ..) ولئن سألتهم من خلق(  
 جعل (ميز سورة الزخرف بكلمة تت.(  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                  {)ن اجلعل يأيت مبعىن القولأل) خلقناه( مبعىن ليس ):لناهجع  
      مثل أو       ًجديداً بل افلم خيلقهم خلق وكلمة جعل أكثر وروداً هنا ،رهم صي

  ..).وسلك( ٥٣بينما يف طه )وجعل لكم فيها سبالً(.مرة ١٢حوايل ..) وجعل لكم من الفلك ، جعلناه قرآنا ( 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}          ...  { )ضربأفن :(ه ونبعده عنكمننحي ).اصفح :( ا يقالإعراض ) صفحت عن
  .إذا أعرضت عنه واألصل يف ذلك أن توليه وجهك أو صفحة عنقك عند اإلعراض ) فالن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :متشابھ }٧{

                   من رَُّسوٍل { :وغیرھا، الوحیدة{   

}              { )حلن أداء توهم معىن الوميض): ومضى.  
  :متشابھ}٩{

                    اهللا َلَیُقوُلنَّ { :وغیرھا ،الوحیدة{  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                         ..   { )أسلوب إلتفات من الغيبة ):  نافأنشر_ نزل
  .إىل املتكلم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }...                      {)نافية تقرأ )ما(الواو واو احلال): وماكنا
  . قادرين ومطيقني لوال التسخري أو مماثلني له يف القوة ):مقرنني.( بدون دفع

}             { )مركب آخر وهو اجلنازة لألخطار احمليطة بالراكبأي منقلبون إىل ): ملنقلبون  .  
  :متشابھ

} {  الوحیدة بالالم.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }..            { وإذا بشر أحدهم باألنثى( ٥٨مثل النحل.(..  

 }        ..   {)ا يف احلليةالنساء( أبلغ من أن يقول ): أومن ينشؤ.(  
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}...              { )السني ): ستكتب. ( االنتباه لترقيق الالم): خلقهم
  .لالستقبال إلتساع وقت التوبة

} ..               { )ذلك ماهلم ب.( يكذبون جبعل املالئكة بنات ): خيرصون
  ).شاءلو ( نفي أدىن علم لتحدثهم يف القدر): من علم 

  :متشابھ
                        ]الجاثیة[     

                        ]األنعام[  

  والثانیة یظنون أي یخلطوا الصدق بالكذب عندما قالوا ، ألن یخرصون أي یكذبون بجعل المالئكة بنات: }..         

 ..{ وفي غیرھا:   }         {  

                                            

                ]النساء[   

                    ] الكھف[   

 

                     ]النجم[ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                 ..  { ) دين وطريقة تؤم وتقصد ): على أمة.  

}                                   {  ) قال
ر بالتفضيل أن أن يبادر املتكلم اخلصم مبا يلجئه إىل االعتراف بدخيلة نفسه فهنا عبمعناه : فن اإلجلاء): ..بأهدى..أولو

بعد احلدود ويرخي هلم العنان أ إىليام كأنه يترتل معهم عليه آباؤهم فيه هداية إلجلائهم إىل االعتراف حبقيقة ن ما
  .ليعترفوا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- }..                   ...  { كلمة التوحيد.  
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}               ...  {)وبالروم مع التفخيم ، الوقف بالسكون واإلمشام مع الترقيق ): سحر.  

 }                         { )الوليد ): الرجالن.( مكة والطائف): القريتني
  .بن املغرية املخزومي مبكة وعروة بن مسعود الثقفي يف الطائف وكانا كثريا املال واجلاه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                    ..              ..  { )بينهم :(
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تستخدم لالستهزاء إال هنا للتسخري واالستخدام أي ): سخريا.( رمست مبسوطة ): رمحت. ( مراعاة الشدة يف الباء 
  .دم بعضهم وخلرب العاملالعمل بال أجرة ألنه لو سوى بني الناس مل خي

} ...          { )ا ألن املشي عليها مثل مشي األعرج): معارج مجع معرج ومسيت املصاعد.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-} ..         ..  { زخرفًا(تام على وقف حسن على رأس اآلية(.  

 }                        { )نقف بشني ساكنة مع الروم ): يعش
–من ( فناسب لفظ..)وموإم ليصد( نكرة يف سياق الشرط تفيد العموم لذلك ذكر باجلمع ): شيطانا.( واإلمشام 

   .املبهمتني) شيطانا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 } ...                       { )للتغليب مثل أبوين األب واألم والقمران ): املشرقني  
حرف تنبيه أو نداء واملنادى حمذوف ظاهر ): يا): (ياليت().وكانت من القانتني( التذكري  وتغليب) الشمس والقمر( 

  .حرف متين ونصب) ليت ( ،التقدير 

}                      { )ني كامل بدون غنةإدغام متجانس): إذ ظلمتم.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }               ... {)( مثل سقطت مهزة الوصل لفظاً وخطاً لعدم احلاجة ):وسئل
عن  يكح،كتاب الرسلسأل أمم من أرسلنا ألم خيربون عن اجماز باحلذف أي و):وسئل من أرسلنا).(..م سب،فسئل 
   ).ما أشك وال اسأل(قال عندها  النيب أن  :قتادة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}               ..    {)ي أن كل واحدة تبهر الفكر حىت جيزم أن كل أ): أكرب
  .آية دوا 

 }         ...  {)آيه الساحر يا :( ا ساكنة مثلها نقف )أيه املؤمنون يف ، يف الرمحن أيه الثقالن
   .لف يوحي بالعجلة يف طلب الربهانحذف األ )سورة النور

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}       ...  {)( :مبعىن بل.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}..               {)اثنني اثنني): مقترنني.  

}..        {)م لذلك جيب التمسك بالدين ):فاسقنيالفسق يسبب استخفاف الوالة مبن يلو
  .حىت ال يسلط اهللا من يتوىل بالسوء 

}          ...{)أغضبونا(هنا مبعىن  كل األسف يف القرآن مبعىن احلزن إال):ءاسفونا. (  
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}           { ) رين( إلتباس  بـ): لآلخريناآلخ.(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                  { )قالوا،ترتفع هلم جلبة فرحاً وضحكًا ): يصدون 
مع  كانوا(قالوا إن املالئكة وعيسى ابن مرمي عباد مقربون فإن  )إنكم وما تعبدون من دون اهللا حصب جهنم :(ملا نزل 

  ..).إن الذين سبقت هلم منا احلسىن ( فرتلت)آهلتنا يف النار فقد رضينا
 }         ..  { ) االنتباه لتحقيق اهلمزات وعدم تسهيلها): ءآهلتنا.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                 {  )م الالماالنتباه لض): خيلُفُون.  

}                   ...  { )الياء حمذوفة خطًا): اتبعون.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }                      ...  { )االنتباه هلمس الكاف بدون قلقلتها): احلكمة.  
  :متشابھ}٦٥-٦٤{

                           ...   ] الزخرف[  

 وغیرھا بدون : الوحیدة}{:  

                                     

                 ] آل عمران[ 

                         ..   ]مریم[  

  ن التأكید بقولھ أما في الزخرف مجملة فحس، في سورة آل عمران وقع الخبر بعد عشر آیات من قصتھا وكذلك مریم ألن القصة بالتفصیل

}{تعالى اهللا عن ذلك علًوا كبیرًا، لیصیر المبتدأ مقصوًرا على الخبر المذكور في اآلیة وھو إثبات الربوبیة ونفي األبوة.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                    {)تفيد غفلتهم وانشغاهلم): هم ال يشعرونو 
  .وغفلة  )بغتة(بالدنيا فجمع بني 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                              .. {)بال عروة : )أكواب
إما ( حصر أنواع النعم  ):فيها ما تشتهية األنفس وتلذ األعني( .وال خرطوم كاإلبريق حىت ال يرد الشارب من أي جهة

  .)مشتهاة يف القلوب أو مستلذة يف العيون 
}                  {  قال رسول اهللا :عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 
 منوكل أهل اجلنة يرى مرتله )ن اهللا هداين لكنت من املتقنيأ لو(حسرة فيقول مرتله  من  اجلنة ىكل أهل النار ير[

 { :النار فيقول             {يف  ما من أحد إال له مرتل (:وقال  )فيكون له شكر، ٤٣األعراف
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{ :املؤمن مرتله من النار واملؤمن يرث الكافر مرتله من اجلنة فذلك قوله تعاىل  ثيف النار فالكافر ير اجلنة ومرتل  

               {[ .  
  :متشابھ }٧٣{

               ] الزخرف[    مفردة) الجنة ( فاكھة مفردة تناسب.  
 ..).منھا تدخرون ومنھا تبیعون( الواو معطوف على مقدر أي     {   { :وغیرھا، الوحیدة 

}..       { )ا:)مبلسونساكتون يأس.   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}               .. {)دعاء (  الم األمر): ليقض(.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }            { )أحكموا األمر: واملعىن مشاكلة لفظية): مربمون - أبرموا.  

 }           { )سلنانقف على بلىواو احلال لذلك : )ور.  

 }                   { فرض حمال فكان املعلق عليه حمال مثله.   

  }                     {)رب.( مفعول مطلق لفعل حمذوف):سبحان :(
  .بدل ):رب العرش.(مضاف إليه

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :متشابھ}٨٤-٨٣{
                           ...    ]مكررة بالنص في   ]الزخرف:  

                             ..     ]  المعارج[ 

                ]    الطور[  

  الوحیدة، }     { مع الزخرف والمعارج  

  رحمھ اهللا( قال السخاوي:(  

      { في الطور واقرأ   وحــــده}  { بعـــده  

}                     ... {)معبود أي أنه مألوه:  )إله.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }             ...   { )وحيدة): هممن خلق.  

 }           { )وعنده علم الساعة (أو معطوفة على) قسمال واو( الواو:  )وقيله (
  ) .رب ة وعلم قوله ياعنده علم الساع( واملعىن 
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نيالتحذير من االنبهار بالسلطة والتمك:  هدف السورة .  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                 { )دعا النيب  أي  جدب يقال أنه اجلدب والسنون اليت): بدخان 
ان ك:فتقول،يبس األرض وارتفاع الغبارلوقيل للجدب دخان )فيها على مضر فكان اجلائع يرى بينه وبني السماء دخانا

  .له دخان  عارتفبيننا أمر 
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}     ...  { )اسم استفهام مبعىن كيف يف حمل نصب على الظرفية وهو خرب مقدم والذكرى ) :أىن
  .مبتدأ مؤخر

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}            ...  { )وا إىلإىلّسلموا ): أد.  

}                    {  )رمست مفصولة): وأن ال.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}               {  )تفخيم وترقيق ( وهلا وجهان يف الوقف حذفت الياء للبناء): فاسر
  .)الراء

}                 { )امنفرج أو ساكن بالسريانية) : رهو.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}      {  )االنتباه لترقيق الزاي): و زروع.  

}            { )عمةعمة): (نِعمة-الفرق بني نو ذرين ( وردت مرتني فقط هنا واملزمل):ن
تقليل النعم اليت فهي توحي بقصر مدا وسرعة زواهلا ل) كالضربة والشقة ( اسم مرة من الفعل ) واملكذبني أويل النعمة

مرة وهي اسم هيئة أي  ٤٧وردت ): نِعمة.(تنعموا فيها عشرات السنني جبانب ما يصريون إليه من العذاب األبدي 
  .احلالة املستمرة للتقلب يف نعم اهللا إىلفهي تشري ) كاجللسة ( احلالة يكون عليها اإلنسان 

            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }                    { )أخرج الترمذي عن أنس عن النيب ) : فما بكت 
المه فإذا مات فقداه وبكيا عليه وتال ما من عبد إال وله يف السماء باب خيرج منه رزقه وباب يدخل منه عمله وك( 

من عملهم يف السماء فتبكي  كالمهم أو وهنا مل يكن هلم عمل صاحل يف األرض لتبكي عليهم ومل يصعد)  اآلية
  .ندفع يف األداء نقسمها وال ال):كانوا وما.(عليهم

        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}                    {  )َعلم ( جمرور بالفتحة ألنه ممنوع من الصرف ):من فرعون

     ).أعجمي
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  }                {  ) على علم منا باستحقاقهم ذلك الشرف على ناس زمانهم): على علم.  
              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

}             { )خرب ): موتتنا.( أداة حصر):إال.( مبتدأ: هي) ما(مبعىن ) : إن
  .منصوبة على االستثناء): األولى إال موتتنا( ٥٩مقارنة بسورة الصافات  .مرفوع

}             {  )تحقيق الضم في الكاف):إن كُنتم.  

}            ..  { )نقف بسكون وروم،اسم ملوك اليمن) : تبع.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                    { )الناصر –ابن العم  –املعتق  :هلا عدة معان):موىل - 
  .احلليف  -اجلار

}                  { ) حملإلدغام االنتباه للراء املشددة): ر.  

}       {  ) رمست مبسوطة):شجرت.  

}            {)املهل :(مهل يف النار حىت يذابالنحاس املذاب ي).مراعاة تفخيم الطاء ): البطون
  .بدون مهس

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}             {  )تشديد الواوعدم ): سواء.( إظهار اهلاء ): خذوه.  

}              {  )واالصب للتهويل والتكثري): صب.  

}             { )أغيظ وأشد ) البشارة موضع النذارة والوعد مكان الوعيد( فن التهكم ) :ذق
  .إيالماً 

}           {  )ا موصولة مبعىن الذي) ما( ندفع  )ماكنتمأل.           

}          {  )من األمن ضد اخليانة وصف به املكان بطريق االستعارة كأن املكان ): مقام أمني
  .املكاره املخيف خيون صاحبه ملا يلقى فيه من

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }       .. {  )كانت أعجمية مث عربت) :سندس وإستربق .     

           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}     ....  { )عون( احملافظة على القلقلة حىت ال تصبح ): يدعونأي يتركون)يد.  

}                ..  { ) مبعىن لكن أو بعد أو سوى ): إال.  

}           {  )مع ترقيق امليم االنتباه لتفخيم الراء): تقبونمر.  
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التحذير من التكرب والتعايل : هدف السورة.  
ا( وأوهلا..).فلله احلمد رب السماوات ( مع ) إن يف السماوات:(ارتباط أوهلا بآخرهاوالرد يف آخرها)يصر مستكرب  
  ).اختذمت آيات اهللا هزوا( وآخرها)اختذها هزوا( أوهلا،..)وله الكربياء( 
وفيها ،..)ال يوقنون-الدهر-الظن-مستكربا - هزوا(مللحدين العلمانيني فيكثر فيها ألفاظ تصف السورة حال الدهريني ا

  .وذكر اآليات احلسية ألم ال يؤمنون بالغيبيات) قل اهللا حيييكم مث مييتكم(الرد عليهم بالتأكيد على البعث 
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}             { )إذا تأمل آمن مث )٥-٣( من آية  ربط لتسهيل احلفظ: )للمؤمنني
  ).يعقلون ( اد علمه ويهتدي ويعقل مث يزد) يوقنون ( يوقن 

 }               {  )نفرق بني القاف والكاف حىت ال نفخمها): خلقكم.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

} ...                     ... { )وال منطّها بل ندخل ال منيل الكسرة ): رزقٍ فأحيا
  .فورا على اإلخفاء

}...          {  )ا): فبأيالياء مشددة ليس فيها مهس ونراعي رخاو.  

 }        { )وقلب احلقائق صانع إفك وهو الكذب: )أفاك(.مبتدأ وهي كلمة عذاب: )ويل.  
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }                        ...  { ) متشابه مع لقمان ): كأن مل يسمعها
  . فلم يبالغ بذكر الوقر..) يسمع آيات ( هنا ألنه أثبت له السمع مل يذكرها) كأن يف أذنيه وقرا( ٧آية 

}...        {  )ا بالواو):هزوا.(نظهر اهلاء): مهنيانفرد حفص عن القراء السبعة بقراء.  

}      ... { النساء ..)حل لكم ماوراءأو(، ٧املؤمنون )فمن ابتغى وراء(يف القرآن مبعىن أمام إال  )وراء

  ).سوى ذلكم(مبعىن ، ٢٤
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                         ...  {  )قدمها ): فيه).( الكاف( االنتباه لضم ): الفلك
  .لتقدمي ذكر البحر

}                       ..  {  )االنتباه إلظهار اهلاء املتطرفة):منه.  
           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                       ...  {) ام اهللاالوقائع اليت انتصر : )أي
  ).قوم أيما قوم( التنكري للمدح كأنه يقوم ): قوما.(فيها احلق على الباطل
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 }        ..  {  يف اجلاثية هنا) وما ربك بظالم للعبيد ... من عمل (  ٤٦فصلت مقارنة مع 
   ).ال يرجون أيام اهللا( ماقبلهاتناسب  )مث إىل ربكم ترجعون( الفاصلة

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                    .. {)يرده الناس من  الشريعة يف األصل ما):شريعة
  .ن العباد يردون ما حتيا به نفوسهماملياه واألار فاستعري ذلك للدين والعبادة أل

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                     ... {  كان الفضيل ):ة العابدين مبكا( اآلية تسمى
م حني حىت الصباح عند املقاوبكى متيم الداري ليلة ،قني أنتيليت شعري من أي الفر: بن عياض يبكي ويقول لنفسه 

  .حال تعرب ): سواًء .(قرأها
}..                { ) اآلية موافقة لآلية ):مبا كسبت .(الم العاقبة):ولتجزى

  ).كسبت ما( وغريها بدون باء) كسبت اليوم جتزي كل نفس مبا(١٧ومثلها غافر )مبا كانوا يكسبون( ١٤
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}           .                             

  {)ختم اهللا (  ٧مقارنة مع البقرة ): وقلبه). (أرأيت من اختذ إهله هواه (٤٣مقارنة مع الفرقان ): أفرءيت
مجلة إمسية لثبات الغشاوة ) و على أبصارهم (وذكر)يف قلوم مرض : ( مقدمة على السمع لتناسب قبلها) على قلوم

يسمع ( بينما يف اجلاثية بدأ بالسمع الذي يناسب أوهلا ,)عظيم  وهلم عذاب( وبالغ يف ذيل اآلية)على ( وأكد بتكرار 
  ).جنعلهم –جعلناك ( يف السورة )جعل( يناسب لفظ ) وجعل على بصره غشاوة( وذكر بعدها..)آيات اهللا 

}...            {  ) وغريها ٢١مع الزخرف آية متشابه ):من علم  بذلكماهلم
الذين يعيش فيه  فناسب الشك) ما يهلكنا إال الدهر و منوت وحنيا( خلطوا الصدق بالكذب ): يظنون).(به من علم(

  . )يوم القيامة ال ريب فيه( الدهريني لذلك قال بعدها 
  :متشابھ

}                                       

{  . إن ھي إال حیاتنا الدنیا( :وغیرھا،الوحیدة.(  

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }                       ...  { )دم املوت على احلياة لقول من يقول ق:)منوت وحنيا
  ). ... إال أن قالوا(ا مجلة هخرب كان وامسمنصوبة ألا ):تهمحج(.بالتناسخ

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}         ..{)أنا ( باركة على الركب وهي جلسة املخاصم ومنه قول علي بن أيب طالب : )جاثية
  .)أول من جيثو للخصومة 
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}...            { )عمل اإلنسان نسخته وذلك أن امللكني يرفعان  نأخذ-ثبتن) :نستنسخ
  .) هلم اذهب وتعال( اللغو حنو قال  اب أو عقاب ويطرح منهثوكان له  صغريه وكبريه فيثبت اهللا ما

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...        { ) ا إلدخال اهللا املؤمنني يف رمحتهأكّده تع):املبني الفوزهوظيم.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}..              { ) ا(ونكر ) إن هم إال يظنون( تناسب:)إن نظن إال ظناظن (
مقارنة مع ) وبدا هلم سيئات ما عملوا(.مفعول مطلق): ظنا( .قبيح ألنه) إن نظن إال ظنا( بـوز البدء ال جي،للتحقري
 ).فأصام سيئات ما كسبوا(٥١والزمر،)وبدا هلم سيئات ما كسبوا( ٤٨الزمر ،)فأصام سيئات ما عملوا( ٣٤النحل 

توىف كل  - ما كنا نعمل من سوء(حل سبقها يناسب تكراره يف السورتني أوالً يف الن) عملوا( لفظ ) سيئات ما عملوا (
بدا هلم (بينما يف الزمر لفظ الكسب متكرر )وعملوا الصاحلات  -جتزون ما كنتم تعملون( ويف اجلاثية) نفس ما عملت 

  ).سيصيبهم سيئات ما كسبوا-فأصام سيئات ما كسبوا -سيئات ما كسبوا
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   }        ...  {)ننساكم :(ملكم وليس مبعىن النسيان نترككم و):ال يضل ريب وال ينسى.(  

   }..                    {)خرجوناب للغيبة استهانة أسلوب التفات من اخلط): ال ي
   .م وكأنه نقلهم إىل غيابة النار
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .تعاىلمناذج ملن أجاب وملن رفض أوامر اهللا : هدف السورة

فهل يهلك إال القوم الفاسقون:( ارتباط آخر السورة بأول السورة بعدها(مع سورة حممد ،٣٥) الذين كفروا وصدوا
  ..).عن سبيل اهللا

فلو ( مع ..) ومن أضل ممن يدعوا( - ..)الذي خلق السماوات(مع آخرها)إال باحلق..ما خلقنا السماوات( أوهلا : ارتباط 
  .٢٨) بل ضلوا عنهم ..نصرهم 

  .حممد ..)الذين كفروا وصدوا( ، األحقاف) فهل يهلك إال القوم الفاسقون:( ارتباط آخر السورة بالسورة بعدها
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...                 ...  {) بقية من علم:)أثارة.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}        ...                     {)اكنت أول من  أي ما بدًءا:)بدع
فيقول ما هذا إال أساطري (توافق قبلها وبعدها):إن أتبع إال ما يوحى إىل وما أنا إال نذير مبني ( .عث من الرسل ب

  ) .إن أنا( إن أنا إال نذير مبني توافق التوكيد يف الشعراء أكثر ( مقارنة مع الشعراء ) خلقنا ما).(األولني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                   .. { مث ( ٥٢هنا عطف بالواو مقارنة مع فصلت
  .للتراخي لبيان عاقبة أمرهم حبرف مث ) كفرمت به

}                           .. { بن نيسئل احلس 
يف  ؟قال نعم )عاداهمن جهل شيئاً (أنك خترج أمثال العرب والعجم من القرآن فهل جتد يف كتاب اهللا :  الفضيل

 ،١١األحقاف ) وإذا مل يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قدمي (  ، ٣٩يونس)بل كذبوا مبا مل حييطوا بعلمه  (موضعني 
  .أي غري املصرح ا) الكامنة وهذا من أمثال القرآن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...                   ...  {  )ا.( صفة): مصدقحال): لسان.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                                     ...     

                                       ...  {)ذكر األب ):بوالديه
شكر نعمتك اليت أن أ.(فوافق احلديث) ه أي بعد إرضاعه فصال–محلته  –والدية ( واألم ثالثاً ، )والديه(مرة واحدة يف 

يف قراءة ): وفصاله( .أبو بكر الصديق أسلم مث أسلم أبوه وأوالده ): وأصلح يل يف ذرييت الدىوعلى وعلى أنعمت 
  .لذلك حذفت األلف لتحتمل القراءتني)وفصله( أُخرى 
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}         ..            ..{)تضجرأمبعىن  فعل مضارعاسم :)أف. 
ما فيقول .( االنتباه لكسر النون األوىل ): أتعدانين).( يلكألزمك اهللا و( مفعول به  وأ،مصدر مل يستعمل فعله :)ويلك(

مقارنة مع ) إال باحلق ..ما خلقنا ..ما سبقونا إليه ..وما أنا إال نذير ( تناسب قبلها ) ما): ( إال أساطري األولني هذا
وإن  -وقرا - أكنة( تناسب سياق التكذيب والتأكيد ) إن ( بلفظ ) مبني  هذا إال سحرإن لقال الذين كفروا (٧األنعام 

  ..).يروا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...             {  )أجورهم( وحيدة وغريها ): أعماهلم.(  
  ١٩/األحقافوهم لَا يظْلَمون      َأعمالَهموِليوفّيهم  درجاتٌ مّما عملُواوِلكُلٍّ :متشابه 

  الوحيدة ، وغيرها :مهورُأج. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }                   ..        ..   )الواو):( واذكر (
املعوج من الرمل واملستطيلة العظيمة وهي ديار عاد كانت منازهلم بالرمال بني عمان إىل ):األحقاف.(استئنافية

  .رمست موصولة ):  ( .واحدها حقفحضرموت 

 }                              باهلمزة ) تأفكنا :( لربط احلفظ
ليس ) قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا( ٧٨مقارنة مع يونس ) فأتنا ( وبعدها ) األحقاف( تناسب اهلمز يف اسم السورة 
  .فيها مهزة وال يف اسم السورة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }                           ...    {)ًنعت) مستقبل(حال ):عارضا.  
 للعذاب: أمطر –للرمحة : مطر :  الفرق بني مطر وأمطر.  

 }                   ..  { )هماالنتباه لضم النون): مساكن.  
  .االنتباه لضم النون): مساكنهم(  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}           ...            ...                 

      {  )ظرف ماض يفيد التعليل): إذ .  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                 .. {  )امفعول ثاين): آهلة.( حال): قربان.  

}             ...  {  )أذكر( ظرف لفعل حمذوف تقديره ): وإذ.(  
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  .نصيبنيوهنا يف جن الرسول مرسل لإلنس واجلن عامة  
}..      {ا يف اخلري والطريق ال : الفرق بني الطريق والسبيلالسبيل أغلب وقوع

السبيل الطريق : قال الراغب) طريق مستقيم..يهدي(يكاد يراد به اخلري إال مقرونا بوصف أو إضافة ختلصه لذلك مثل 
  .سهولة فهو أخص اليت فيها 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }      ...                {  )من للتبعيض ): يغفر لكم من ذنوبكم
) مؤمل ( أبلغ من لفظ ) فعيل ( بصيغة املبالغة ):أليم(  ).ينقذكم من ذنوبكم( عىن مليستثىن حقوق العباد أو ليتضمن 

  .ملالزمة األمل وعدم انقطاعه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...                       ..  {)نقف بياء ساكنة): يعى.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                ..                     ..  

{  )ار النهار ألنه يقصربسبب التشاغل أما الليل فيوصف بالطول إال على الراقد ): من فيها تقليل لبثهم  ، خص
   :العزم يف البيت مع أولوج:)أولوا العزم (.خرب ملبتدأ حمذوف) :بالغ (.يف الدنيا

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  فعيسى فنوح هم أولوا العزم فاعلم    حممد إبراهيم موسى كليمه
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  .مقياس قبول األعمال طاعة النيب :  هدف السورة

تباع الرسول إبأمهية : تتميز السورة  ،يف قوله تعاىل  ):أنزل اهللا كراهية ما/(١: العمل حيبط ما: }     

                 {.  
 ...{:تعاىل يف قوله  ):تباععدم اإل/(٢                           

      { وقوله تعاىل:                     {.  
 {يف قوله تعاىل  ):النفاق /(٣                      {.  
 {: يف قوله تعاىل  ):هجر القرآن /(٤                 {.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                     ...  { )ل( اسم عريب ): حممدمن احلمد ) مفع
الفتح ،٤٠األحزاب،١٤٤آل عمران ( مرات ٤) حممد ( و ذكر لفظ ) حممود( والتكرير للتكثري وأبلغ من 

  ).٢حممد،٢٩

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                                      

                  ..         ..       { 
الفعل متغري ألن ) فاضربوا(على تقدير الفعل أي  منصوب: )فضرب( اوأسر احارجأوسعتموهم قتالً و: )أثخنتموهم(

  حملذوفخرب:)ذلك(.أثقاهلا كالسالح  ):أوزارها(.إطالق ألسرى بغري عوض:)منا(. فناسب وقت احلرب املؤقت
. ال يثىن وال جيمع و شالعيوالقلب : )البال(. لذلك يوقف عليها)افعلوا ذلك ( حملذوف  فعولمأو  )األمر ذلك(
  .االنتباه إلخراج اهلاء من خمرجها):منهم(
  .إىل ما ينفعهم يف الدنيا واآلخرة بالعمل الصاحل): سيهديهم(    
 }        {)رف وهو طيب الرائحة يقال طعام معمن التعريف أو من الع: )عرفها هلمف أي ر

  .مطيب 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}            { )عون اهللا اإلخالص سبب ): إن تنصروا
  .سبب داخلي): ويثبت أقدامكم.( سبب خارجي): ينصركم.( والثبات

}                {)ا(اهلالك واخليبة :)فتعسأصل التعس أي خير و )اأو سقوطً اعثار
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لذلك بعدها ،تعسهم اهللا ألن الدعاء قد جيري جمرى األمر والنهي أواملعىن فه والنكس أن خير على رأسه على وجه
  .)أعماهلم وأضلّ(
} ...                          { )ا ): كما تأكل األنعامحتقري

  .حتقره العربووصفهم بالبطنة والدناءة مما 
}                             {)تنوين مرسوم:)وكأين 

 ):قوة( يه خرب: )أشد( .متييز هلا ):من قرية.(بتداءخربية مركبة من الكاف وأي مبعىن كم اخلربية وحملها الرفع على اال
  .خرب كأين : )أهلكناهم( .زيمتي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                                    ... {)غري ءاسن( :
 .األسنة والعفنمينع الذي  )جتري من حتتها األار( ألنه مل يذكر اجلريان) بغري آسن (  وصفب رألااخص 

  .نرقق ونظهر اهلاء):طعمه(
 }         ..              ...  {) ما(اسم استفهام كاملة أو:)ماذا( :

  .اسم استفهام مبتدأ وذا هنا خاصة اسم موصول يف حمل رفع خرب
١٦  متشابه:  

 كندع نوا مجتَّٰى ِإذَا خَرح كِإلَي عتَمسن يم منْهمفًاواذَا قَاَل آنم لْمُأوتُوا الْع ينقَالُوا ِللَّذ   اللَّـه عطَب ينالَّذ ـِٰئك ُأولَ
          مهاءووا َأهعاتَّبو لَٰى قُلُوبِهِمع١٦/محمد  

كِإلَي عتَمسن يم منْهمو  وهفْقَهنَّةً َأن يَأك لَٰى قُلُوبِهِملْنَا ععجاوقْرو هِمي آذَانفنُوا   وْؤملَّا ي ةا كُلَّ آيورِإن يو
ـٰذَا ِإلَّا َأساطير الَْأوِلين           بِها ه وا ِإنكَفَر ينقُوُل الَّذي لُونَكادجي وكاءتَّٰى ِإذَا جح٢٥/األنعام  

كِإلَي ونعتَمسن يم منْهمو َأفََأنتَ تُس          لُونقعكَانُوا لَا ي لَوو مالص عم٤٢/يونس  
 الوحيدة بالجمع.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}            {  )كمال العبد : قال السعدي): زادهم هدى وآتاهم تقواهم
مجعهم  –الدين بالعلم اهلادي والتقوى ونعمة الدنيا بالعفة عن الناس والقبائح واحلياة الطيبة : يف متام نعميت الدين والدنيا

  ).اللهم إين أسالك اهلدى والعفاف والغىن( الدعاء
 }..               {)ا يقال أشرط نفسه لألمر إذا جعل :)اأشراطهعالما

نفسه عرذا يسمى أصحاب الشاط لللما فيه وميكون هلم عال بسهم لباسعالقة بني املتبايعني: يف البيع رط ة هلم والش. 
  .يف حمل نصب على الظرفية املكانيةاسم استفهام :)فأىن(

}            .. {)وجوب العلم قبل القول والعمل):فاعلم.  
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}         .....     {  )أي نزل دفعة واحدة أو ): لوال نزلت سورة
 الهم اهللا ماالويل هلم أو أو(دعاء باهلالك هلم أو اهلالك أقرب هلم أو ديد ووعيد :)أوىل هلم( .متفرقًا): أُنزلت.( جمموعا

  .اعة دون غريهاأوىل م ط: أو  )يكرهون
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }          ... {  )أسلوب التفات من الغيبة إىل اخلطاب لتأكيد التوبيخ): عسيتم.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}               { )والتفظيع أو للتهويل ) املنافقني ( منكرة : )قلوب.  

} ...            {) احلنيوهي  املالوةدة وهي مأخوذه من أطال هلم امل: )أملى هلم 
  .حيناًأي عشت معه  يت حبيباالليل والنهار ومنه متلَّ: )وانلَواملََ(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}           ..  {)أي كيف يفعلون عند ذلك  والعرب تكتفي بكيف عن ذكر الفعل : )فكيف
  .لكثرة ورودها معها 

 }             ..   { )م اتبعوا) :( لرابط احلفظبينما قبلها ،)أدبارهم( يناسب ) ذلك بأ
  ).الشيطان سول هلم( تناسب ) ذلك بأم قالوا( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }             ...  {  )واال نبالغ يف تشديد الدال ونراعي ترقيقها بعد الصاد ): وصد
  .املفخمة

 }...          {) ويقال ، أي ظلمين ) وترين حقي  (كم يقال مويظل)وتر(أصلها ينقصكم : )يتركم
من فاتته صالة العصر فكأمنا وتر ( ويف احلديث ، أي إذا قتلت له قتيالً أو أخذت له ماالً بغري حق ) وترت الرجل( 

  ) .أهله وماله 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }                ...  {  )لسكون اهلاء مث ): وهلو.( االنتباه لتحقيق ضم الباء قبل اإلدغام ): لعب
  .سكون الواو وقفًا

}                       {)يبالغ يف طلبها حىت يستأصلها فيجهدكم : )فيحفكم  
  .عن للمجاوزة كأنه جتاوز نفسه إىل غريه):نفسه عنيبخل (  ).حف الشاربأ من(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سورة الفتوحات والتجليات الربانية :  هدف السورة .  
٢٦آية ( مع آخرها )٤آية ( أوهلا السكينة  :ارتباط أوهلا بآخرها.(  

  .) مجيعاية هي أحب إيلّ من الدنيا نزلت علي آأُلقد (   :قال فيها الرسول
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}        ..  {)جهاد وعبادة الفتح تعليل ألن لل)م الال(خبار اهللا يف حتققها مبرتلة الكائن إباملاضي ألن :)ليغفر
  .املغفرة خاصة باهللا فأظهر امسه): اهللا( .جمع له عز الدنيا واآلخرة يسبب الغفران ف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...         { )اا( ٧بينما بعدها آية يناسب السكينة وازدياد اإلميان : )عليما حكيمعزيز (
  .)جهنم..ولعنهم ..غضب ( تناسب قبلها 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...       ..{)وءوء  -الفرق بني السالس():السوء(.٦-٤-٢ونقف مبد لني مبقدار  الذم: )ء والس :(
  .٦-٥-٤نقف مبد واجب متصل مبقدار ،أي الشر والعذاب 

}                   { )ااعزيزيناسب غضب ولعنة جهنم ):حكيم.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                                       

                    { مبادلة عاهدة ألن امل مسيت املعاهدة باملبايعة اليت هي مبادلة املال باملال
صدق يناسب  والضمالقراءة هنا  .حفص اهلاء بالضم من انفرادات) : عليه( .زام اجلهاد وضمان الرضوان واجلنةبني الت

   . املبايع وعلو مهته ورفعته
}                          ...          

    ...{)لو –بنون (ملحق جبمع املذكر السامل مثل  مرفوع بالواو :)أهلوناعشرون –سنون -أرضون  -أو 
يناسب األعراب وحرصهم على احلياة فليس فيها مبالغة مثل آية آل ): يقولون بألسنتهم ما ليس يف قلوم( .)وغريها
) لكم( مل يذكر) فمن ميلك من اهللا شيئًا إن أراد( ١٧مع املائدة  :مقارنة.يف املخالفني واملنافقني ): لكمميلك .( عمران

  .ألن اآلية عامة
 }                          ...  )مبين : )زين

  يف اخلري فينسب إىل اهللا أما) سوء عمله لفرعون زين ( سوء ومثلها  هللمجهول ومل يضف إىل اهللا ألن     

              { ٧احلجرات) يف قلوبكموزينه إليكم اإلميان ولكن اهللا حبب ( ، ٦الصافات.  
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١٤  متشابه:  
    وكَان اللَّـه غَفُورا رحيما       يغْفر ِلمن يشَاء ويعذّب من يشَاء وِللَّـه ملْك السماوات والَْأرضِ

١٤/الفتح  
آل غَفُور رحيم  واللَّـه  يغْفر ِلمن يشَاء ويعذّب من يشَاء  وِللَّـه ما في السماوات وما في الَْأرضِ

  ١٢٩/عمران
شَاءن يِلم رغْفيو شَاءن يم بّذعضِ يالَْأرو اتاومالس لْكم لَه اللَّـه َأن لَمتَع َألَم        يرقَد ءلَٰى كُلِّ شَيع اللَّـهو    

٤٠/المائدة  
فَيغْفر ِلمن يشَاء  وِإن تُبدوا ما في َأنفُسكُم َأو تُخْفُوه يحاسبكُم بِه اللَّـه  الَْأرضِلِّلَّـه ما في السماوات وما في 

شَاءن يم بّذعيو        يرقَد ءلَٰى كُلِّ شَيع اللَّـهو    ٢٨٤/البقرة  
 نَاءَأب نٰى نَحارالنَّصو ودهالْي قَالَتواُؤهبَأحو كُم بِذُنُوبِكُم  اللَّـهبّذعي مخَلَقَ قُْل فَل نمّم شَرْل َأنتُم بب   شَاءن يِلم رغْفي

شَاءن يم بّذعيا  ومنَهيا بمضِ والَْأرو اتاومالس لْكم ِللَّـهو       يرصالْم هِإلَيو    ١٨/المائدة  
شَاءن يم محريو شَاءن يم بّذعي        ونتُقْلَب هِإلَيو    ٢١/العنكبوت  

  .٢١والعنكبوت ٤٠كل اآليات تبدأ بالمغفرة قبل العذاب إال المائدة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}      ...                   ..          

      ...  {)( .يف جواب الطلبواقعة ):تبعكمن(.ليس له مثيل يف القرآن :  )كذلكم  :(
ألن اآلية هنا يف ) أجرا عظيما( ١٠مقارنة مع اآلية ) يؤتكم اهللا أجرا حسنا( ١٦. يف الرسم العثماين  قاعدة احلذف

فيه ) كرميا(  ٤٣يناسب الوفاء بالعهد ومقارنة مع آية األحزاب ) عظيما( قال  ١٠فلم يبالغ بينما بينما يف آية املتخلفني 
  .تناسب اإلقراض والكرم) كرميا( ١١ملسة حنان ورمحة ومثلها احلديد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                                .. {) ليس على األعمى حرج..:( 
  .نفعه معدوم من عدم النفع إىل األخف  فاألعرج للحراسة واملريض يشفى واألعمى على التوايل الترتيب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                 {  )ا.( ممنوعة من الصرف ): مغامنا حكيموكان اهللا عزيز :(
  .يناسب النصر و الغنائم

}...       ...  {  )حىت ال حتذف االنتباه للياء املفتوحة) أَيدي.  

}              ...  { )الطائفأي :)وأخرى مل تقدروا عليها.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

  )الفتحسورة (     


 

 

251 
 

}            .. { )سنة(  امفعول مطلق منصوبة أل )ا مرسومة  )اهللا سنة  سناالنتباه إىل أ
  .) سنت( بالتاء املربوطة بينما يف الدخان وفاطر واألنفال وغافر بالتاء املبسوطة 

  : يف اجلزرية باب التاءات املبسوطة
  كال واألنفالِ وحرف غافرِ   جرت الدخان سنت فاطرِش

}             ... {  ) وردت مرتني  مرة باالسم املشهور ): مكة
  .ويف سياق احلج والزحام يبك الناس بعضهم ببعض أي يزدمحون،  ٩٧آل عمرآن ) بكة (ومرة ) مكة( هنا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}     ...                ...             

         ... {)ًة(.حمبوساً : )معكوفاللتعليل الالم : )ليدخل(. مسبة ومساءة :)معر .  
    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                                          

                          {)إذ جعل(. األنفة :)احلمية( :
إذ تلك  ةن مفعوليوبي.. هو اهللا  )أنزل(عل اار وففهو الك )جعل(عل اباين بني الفاعلني إذ فواملؤمن  أبان اهللا بني الكافر

 :الفعل جعل وأنزل  وبنيأضاف احلمية إىل اجلاهلية وأضاف السكينة إىل اهللا :نيتوبني اإلضاف،)سكينة(وتلك  )محية(
دت قبيحة مذمومة يف نفسها وازدا )واحلمية(،  )فأنزهلا(فاحلمية جمعولة يف احلال والسكينة كاحملفوظة يف خزانة الرمحة 

) فأنزل(والعطف يف ، والسكينة حسنة يف نفسها وازدادت حسناً بإضافتها إىل اهللا تعاىل ، قبحاً باإلضافة إىل اجلاهلية 
  .فدلت على اازاة للمقابلة :أكرمين زيد فأكرمته : بالفاء ال بالواو وليدل على املقابلة نقول 

}      ..                 .. {)تعليم العباد االستثناء : )إن شاء اهللا  
وذروا مابقي من الربا إن ( كما يف قوله ) إذ ( مبعىن) إن ( أو ) استثىن فيما يعلم لنستثين فيما ال نعلم ( ، ) إن شاء اهللا ( 

   ..).خلندلت(قائالً يقولأنه رأى أو حكاية أو رؤيا النيب ) كنتم مؤمنني 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                                     {)اشهيد( :
  .جنس أي األديان املختلفةلل) ال):( الدين( ).ولو كره املشركون( وحيدة وغريها 

٢٨  متشابه:  
هّينِ كُلّلَى الدع هظْهِرِلي ّقينِ الْحدٰى ودبِالْه ولَهسَل رسي َأرالَّذ وا             هشَهِيد كَفَٰى بِاللَّـهو٢٨/الفتح  

  ولَو كَرِه الْمشْرِكُون: الوحيدة ، وغيرها 
شْرِكُونالْم كَرِه لَوو هّينِ كُلّلَى الدع هظْهِرِلي ّقينِ الْحدٰى ودبِالْه ولَهسَل رسي َأرالَّذ وه           ٩/الصف  
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  ومع: 

           ونرالْكَاف كَرِه لَوو ينّالد لَه ينصخْلم وا اللَّـهعفَاد١٤/غافر  
           ونرالْكَاف كَرِه لَوو نُورِه متم اللَّـهو هِماهبَِأفْو اللَّـه ُئوا نُورطْفِلي ونرِيدي٨/الصف  

           ونرِمجالْم كَرِه لَوو هاتمقَّ بِكَلالْح قُّ اللَّـهحيو٨٢/يونس  
  

}                       ...               .. 

                         ...                    

       {)رمحاُء(،)أشداُء( ). حممود( من احلمد والتكرير للتكثري وأبلغ من ) مفعل( اسم عريب : )حممد :(
: )شطئه (.دليل على فضل الصحابة : )والذين معه.(االنتباه إظهار هاءين متتاليتتني):وجوههم. ( ممنوعة من الصرف

للجنس وليس للتبعيض ألن الصحابة كلهم : )منهم(. )خرج وحده مث قواه اهللا بالصحابة مثل للنيب ( فراخه وورقه 
   .موصوفون باإلميان والعمل 

  ..).وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم( ، ٥٥مع النور:مقارنة 
 

قال السيوطي:  
  ).٢٩الفتح، ١٥٤آل عمران : ( آيتان يف القرآن مجعتا حروف املعاجم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أدب العالقات : هدف السورة.  
}                ... {)تكرار النداء لتأكيد املناصحة : )الذين آمنوايها أ يا

يا أيها ( واآلية السادسة )١٢-١١-٦ -٢( مرات ) ٥( ذكرت وإبداء الشفقة وجتديد التنبيه عند كل خطاب 
 عامة حبذف املفعول ليذهب الذهن لكل ما: )ال تقدموا(. ) خلقكم من ذكر وأنثى ( عم املؤمنون والكافرين )الناس

مثىن جمرور بالياء مث حذفت النون لالضافة ) يدين( أصلها ، ياء خمففة ): : يدي(  .يقدم من قول أو حكم أو رأي 
  .فاالنتباه لعدم أدائها كاملشددة

لقول سوء أدب اجلهر با استخفاف كفر حبوط العمل.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

} ...                        {  )االختبار باحملن سبب ): امتحن اهللا
  . االنتباه لضم التاء وترقيقها): مغفرةٌ (  .أخلصها للتقوى  املعىنلظهور التقوى أو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}              ...  {)ا إذا أتت نكرة : )فاسق إن جاءكمللعموم والشمول أل
  .أداء صيغة األمر، أي فتثبتوا  ):فتبينوا.(عمت وكذلك تعم إذا وقعت يف سياق النفييف سياق الشرط 

}..                       { )العصيان .( الذنوب الكبار): الفسوق :(
  .صغائر أو مجع املعاصي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}             ...                        {   
أي جائر قاسط  –ثالثي مبعىن قسط بينما أقسط  رباعي مبعىن العدل):أقسطوا(). الناس( باجلمع محالً على املعىن :) اقتتلوا(

  ).١٤اجلن ( 
 }                        { )ح): فأصلحوا بني أخويكمض 

ن الشر املترتب على شقاق اجلمع أكثر فالبد من إصالح أي إاالثنني دون اجلمع ألن أقل ما يقع منهم الشقاق اثنان ف
  ..).أو بين إخوان) ( ... إخوان ( يف النسب يقال ): إمنا املؤمنون أخوة .( شقاق أقل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}             ...           ... {)للرجال خاصة :  )قوم
م القومجع ال واحد له من لفظه ومجعه أقوام  وهوام على النساء أل.  ألن مشهد ) رجل  ال يسخر رجل من( مل يقل

). السم–لسم( نبدأ ا):االسم (:)بئس االسم الفسوق.(ى بقوله فيكونوا شركاء يف اإلمثن يتلهالساخر ال خيلو مم
) خمصوص بالذم ( ):الفسوق (.فاعل بئس مرفوع بالضمة): االسم.(يفيد الذم مبين على الفتح جامد فعل ماض ):بئس(

  . خرب مقدم يف حمل رفع) بئس االسم ( واجلملة الفعلية ، مبتدأ مؤخر مرفوع 
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}                        .... {)البحث : )ال جتسسوا
إذا ظن شيئاً : الترتيب   )٨٧يوسف (  سس واإلدراك باحلواس مثل االستماع والنظر وقيل التحسس يف اخلريحوالت

  .استفهام تقريري): أحيب أحدكم.( يسقط املد مث نقلقل اجليم): اجتنبوا واآمن( . )ابن عثيمني( جتسس مث صار يغتابه
  .االنتباه للياء بالسكون وليست مشددة):ميتا(

 }                               ...  { عبالش   القبيلة 
كنانة  خزمية :مثال ، العشرية وليس بعدها حي يوصف  الفصيلة  الفخذ  البطن   العمارة  

قريش  قصيهاشم  العباس.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

} ...                     {)ينقصكم ويظلمكم : )يلتكم  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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االختيار بني اهلدى والضالل: هدف السورة.  
يد( : ارتباط أول السورة بآخرهامع )  فقال الكافرون هذا شيء عجيب(  –..) فذكر بالقرآن ( مع ) والقرآن ا  
( مع) رجع بعيد ( –) وإلينا املصري..  ومنيت  حني( مع ) ءإذا متنا (  -) مبا يقولونحنن أعلم ( و) يقولون  اصرب على ما( 

األمم (  –) وما مسنا من لغوب ..ولقد خلقنا السموات ( مع ..)أفلم ينظروا إىل السماء (  –) من مكان قريب 
  ..).من قرن ( مع ) املكذبة 

 ق( سور االختبار من ( إىل احلديد. تكرار حرف )تلقى  –القرب من ابن آدم -تكرار القول -خلق - القرآن:  )ق
  .وتناسب صفات حرف القاف الشدة والقوة يف السورة ..) االلقاء يف جهنم –السائق - الرقيب–قول العتيد  –امللكني 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...        {)خمتلط مضطرب: )مريج.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }               ...  {  ) دناهااملفتوحة مث بعدها دال مقلقلة) للدال( االنتباه ): مد.  
)الياء( االنتباه لفتحة ): رواسى.(  

}             {)متراكب بعضه فوق بعض : )نضيد.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                    {)شك وخلط وشبهة : )سلب(.وعجزنا تعبنا: )أفعيينا.  
اخللق األول لتعظيمه ونكّر الثاين إما لتقليل ( عرف : نكرة) من خلق جديد( بينما يف ) ال(معرف بـ): باخللق األول( 

  .شأنه وهوانه على اهللا أو العكس التفخيم لتعظيم اللبس الذي هم فيه رغم وضوح الدالئل واحلجج
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...        {)فحذف أحدمها لداللة ) عن اليمني قعيد وعن الشمال قعيد ( مفرد أي : )قعيد
  ومنه  ضرحا: )عتيد (.أو رعاية للفواصل ) ظهري بعد ذلك واملالئكة ( ل حتتمل املفرد واجلمع فعيذكور عليه أو امل

  .أتهي) متكئا نأعتدت هل( 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}              {) من( .. األنبياء/٢-املالئكة/ ١: واألشهاد أربعةن املالئكة م:)وشهيد 
/ ٤) ١٤٣البقرة (  ..)وتكونوا شهداء(أمة حممد/  ٣ .) ٤١النساء (  )كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدا

األشهاد األربعة يف آية واحدة يف سورة  إىلوجاءت اإلشارة ) ٤٤النور ( ..)ويوم تشهد عليهم السنتهم ( األعضاء 
ومجعهم يف آية (  ي أن قوله يف غافر مقتص من اآليات األربعويسمى فن االقتصاص أ)  األشهادويوم يقوم (  ٥١غافر 

  .)واحدة
 }...               {  ) كناية عن الغفلة): فكشفنا عنك غطاءك.  
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}             {) عتيد .(نعطف بالواو  احلفظة  فالكالم متصلامللك من : )قرينهوقال :(
  .حاضر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}               .. {)ا قرينه من): رينهقفلم فالكالم منقطع عن األول  ربه تعاىل الشياطني خماطب
  .٢٣يعطف بالواو مقارنة مع آية 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                  {)آل عمران آية ) ليس بظالم للعبيد ( مرات ٥وردت : )للعبيد
وكلها يف الكالم  )وما أنا بظالم( وهنا ،  ٤٦فصلت ) ربك بظالم للعبيد  وما(   ١٠احلج ، ٥١األنفال آية ، ١٨٢

  .وتبني عدل اهللا يف تعذيبهم ، عن الكفار وكلها تنفي الظلم عن اهللا 
}               {عقيدة أهل السنة واجلماعة أنه سؤال وجواب حقيقي.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                {)من خشخيشاه وهو  مبالغة يف الثناء ألن املؤمن): الرمحن  ى
توا آما  يؤتون(ومثلها ومع ذلك قلوم مملوءة باخلشية  املخشي عنه غائب أي أن) بالغيب( عامل بسعة رمحته وأيضاً

  .وصفهم بالوجل مع كثرة الطاعة ) وقلوم وجلة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}            {)م بقدر: )ولدينا مزيدم ويكون قريوم املزيد يوم اجلمعة حني يرون ر 
  .تبكريهم للجمعة

} ...             { ) بفتح األول واآلخر ) وقع يف حيص بيص( معدل ومهرب منه : )حميص
  .أو بالكسر أو فتح األول وكسر اآلخر  ومعناها االختالط والزمحة 

}                           {  ) أي قلب واعي ) ملن كان له قلب
  ).وهو شهيد( حاضر 

}                          {  ) وما مسنا من لغوب
 وأدبار. ( أي اصرب أسوة بربك الذي قال فيه أعداوءه ما ال يليق بأنه مسه التعب من خلق السموات واألرض): فاصرب*

 .حذف ياء املتكلم لتناسب فواصل اآليات) ومن خياف وعيد( ،٤٩االنتباه لعدم اللبس مع الطور ):السجود
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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العطاء واملنع بيد اهللا: هدف السورة.  
ويف السماء : (  أوهلا بآخرها، الذاريات  ٥)لصادق توعدونإمنا ( مع ) وعيد من خياف : (  ارتباط السورة بالسورة قبلها

  ).يوعدون..فويل ( مع ) توعدون( ،)الذين من قبلهم كذلك ما أتى ( ذكر األمم مع ، ..) إن اهللا هو الرزاق( مع )رزقكم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}    {  )الرياح): الذاريات.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- }                { )املالئكة): املقسمات.( السفن): اجلاريات .  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}       { )ويف الكشاف ذا ضربته الريحإالذي يبدو على وجه املاء والرمل  التكسر):احلبك :
  .طرائق جعودته اًكسرتم، يقال شعره حبك -الطرائق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}     { )هصلأو)الظن(الكذابون من اخلرص :)اخلراصون طعه من غري تا إذا اقالقطع ومنه خرص فالن كالم

  .يقطعها:النخلة خيرص،أصل 
}        {) اجلهلتغطية ): غمرة.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}           { )مه ا رمست مفصولة جيوز الوقف على يوم):يوما أو اختباراضطرار .  

}     ... { )أبلغ يف استشعار العذابلفظ الذوق ): ذوقوا.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}             { )ًاهلجعة النوم اخلفيف):يهجعون.(مند الياء إلظهار معىن القلة): قليال.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}         .. { )ضيوف -أضياف–للمفرد واجلمع ومجعه ضيفان ): ضيف.  

}            .. {)قال سالم :(حتيتهم بأحسن منها فأتى بلفظ االسم فيه ثبوت  أراد رد) سالم
  .أي نسلم سالما بتقدير مجله فعلية والسالم األول مندوب والثاين أي رد السالم واجب) سالما(بينما ) عليكم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}         { )إظهار االستفهام ):أال تأكلون.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}                  {)الصك ضرب الشيء بالشيء العريض قال :)فصكت

سجود إخوة  ذلك يف الشرع القدمي وليس يف شرعنا مثلوكان ضرب الوجه جائزا  مجعت أصابعها فضربت جبهتها: الفراء
  .ذكراملمؤنث وتصلح لل): عقيم(و)عجوز( .يوسف له
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}       ... { )ا للمؤنث الوقف بالروم): كذلكلبيان أ.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }            { )فتول عنهم فما ( ٥٤مقارنة مع آية ) فتولَّى( نقف بألف مدية ): فتولّى
  .الالمنقف بالسكون مع النرب إلظهار تشديد ) أنت مبلوم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}               {) نهاا وال تلقح شجراً وبيوأظهر فهي ال تنشئ سحاب والعقيم يف الريح أضر

وكذلك سورة القمر نزلت قبل الذاريات فناسب تعريف الريح هنا لسبق ،فكانت شراً حمضا) كالرميم..ما تذر (  :بقوله
رحيا صرصرا نكرة  إشارة إىل أن الريح الصرصر باردة غري معهودة ) ١٩(معرفة بينما يف القمر): الريح العقيم.(ذكرها هناك

  .عند العرب كثريا فكانت نكرة لندرا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                 { )جمرور بالفتحة) علم أعجمي( ممنوع من الصرف ): ويف مثود.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                { )نفرق بني التاء والطاء يف الصفات): استطاعوا.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                { )مفتوحة ألن الواو عطف على قوم نوح وليست للقسم وإال ): والسماَء
  .زيادة املبىن لزيادة املعىن إلظهار قوة البناء) قاعدة زيادة ياء): بأييد.( أصبحت مكسورة

}              { )نكسر النون وخنرج العني ): فنعم).( حذف األلف( قاعدة حذف ) فرشناها
  .من خمرجها

}            {)احلياة  -الصيف والشتاء -الليل والنهار - الذكر واألنثى):زوجني
  .النبالغ يف دفع الالم): لعلكم.( الشمس والقمر  -اخلري والشر -واملوت

}               { )إظهار صيغة األمر ): ففروا.( متعلق بترك املعصية إىل الطاعة): نذير مبني
  .أثناء األداء

}...       {)متعلق بالشرك باهللا تعاىل):نذير مبني.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- }                           { )قدم ): اجلن
وأضافها لنفسه ألن  أريد أن يطعموا أنفسهم والعبيدي ليفيد حكما زائداً أي ما) أريد  وما( اجلن لتقدمهم يف اخللق وكرر

  ..).يا ابن آدم استطعمتك( اهللا  على اخللق عيال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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}                  ...{)عري للنصيب ): الذنوبالدلو اليت هلا ذنب والفرس هلا ذنب واست
  . كان النصيبموكانوا يستقون فيكون لكل واحد ذنوب فجعل الذنوب ، إال وفيها ماء ذنوب وال يقال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}           { )فال يوقف وسطها رمست موصولة): يومهم.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .االختيار بني طريق اجلنة وطريق النار: هدف السورة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }   { )ـِال(جبل وعندما نعرف ): الطور   .اسم جبل معني) ب

}    { )مستور التباس مع كلمة): مسطور.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}       { )ناراً املوقدأو  اململوء: )املسجور.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                 { )من خمرجها مث نضم الواو مث ندخل يف ) الغني( إخراج أدائها ب): لغو
  .اإلخفاء فوراً

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}               {)فيكون الوقف بالتاء وليس  مبسوطة) التاء( رمست ): بنعمت

  .باهلاء
}            {)حوادث الدهر  كل ريب يف القران مبعىن شك ماعدا ): ريب املنون

  .مرة وكلها إلزامات ليس للمخاطبني هلا جواب ١٤) أم( كرر): أم يقولون.( هذه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                { )يف التوسط جواز النطق بالصاد والسني ومن طريق ): املصيطرون
  .السني حتتهاالقصر وجه واحد وهو السني والصاد أوىل لذلك رمست 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}                     {)ف ): كسفاسف وكسجيوز ويف اللغة مفرد مجعه ك

   ).كلمة مرقوم( بـالتباس ): مركوم.( الفتح والسكون
  ): متشابھ(

}..  ..{  وفي غیرھا، الوحیدة بسكون السین } ..فًابفتح السین ومع  }..كس:   
 ٩٢/اإلسراء ،  ٤٨/الروم ،  ٩/سبأ ،  ١٨٧/الشعراء    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}                     { )ل ذلكبأي ق(حتتمل زمانا ): دون (ا أو نوع
فإن ( الفاء: مقارنة مع آخر الذاريات) واصرب( مع الواو يف ) وإن للذين ظلموا ( الواو  :لربط احلفظ).قل من ذلكأ(

  .بعدها..) فويل( مع الفاء يف ) ظلموا للذين للذين
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .اختر مصدر معلوماتك: هدف السورة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}      { )وقال  –كان القران يرتل جنوما فاقسم اهللا بالنجم منه إذا نزل : قال الفراء يف املعاين): والنجم
  .الكواكب إذا سقطت يف الغرببقسم : أبو عبيده

}         { ) والغي إتباع اهلوى ) ضده العلم النافع(الضالل العمل بغري علم ): غوى –ضل
  ).ضده العمل باحلق(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}          { )لرتول الوحي ) ما كذب الفؤاد ( بعدها ..) فأوحى: ( لربط احلفظ .املقدار): قاب

  ).يغشى( البصر يناسب ) مازاغ البصر( بعدها ..) إذ يغشى السدرة ( على القلب بينما 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}      { )ينتهي عندها علم اخلالئق): املنتهى.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}          { )صخرة): مناة.(شجرة: )العزى. (صنم):الالت.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}       { )جائرة أو عوجاء): ضيزى.  

}                                ..{)القران باأللف ماعدا يف مجيع :)ما أنزل
  ).لما نز(األعراف 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}                                     { )يأذن-

  .شروط الشفاعة):يرضى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}              ...       ... { )اللمم صغار الذنوب ويقال ): اللمم
إال (.أما على سبيل االعتراف بالنعمة فحسن بعجاعلى سبيل اإل):فال تزكوا أنفسكم .(أن يلم بالذنب مث ال يعود إليه

  ).لكن اللمم يغفر( استثناء منقطع مبعىن لكن): اللمم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}      { )الصخرة متنع حافر البئر) من الكدية (منع ): و أكدى.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}          { علمي إعجاز .  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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}       { علمي إعجاز.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}       {)إىل الفلك إذ (من الفتح من الفتح فتتحول إىل حركة  احلفاظ على القلقة ): أبقى قأَب(.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}      {)٢٢حقاقاأل)لتأفكنا عن اهلتنا(االفتراء والصرف واإلعراض  هو، اإلفك ،املنقلبة):املؤتفكة :
) واملؤتفكات (أي يكذبون بقلب العصى ليصرفوا الناس عن احلق  ،٤٥الشعراء  )يأفكون ما فتلق(أي تصرفنا عن ديننا 

أي الكذب وصرف احلق ، ١١النور )إن الذين جاءوا باإلفك(قلبهم اهللا عاليهم سافلهم ألم احنرفوا عن الفطرة وقلبوها 
 أىنو(، ٩الذاريات  )يؤفك عنه من أفك(،ومروجه فكأي صانع اإل) يمأثويل لكل أفاك (إىل الباطل وقلب احلقائق 

  .)التقليد-ين السوءقر -اهلوى –الشيطان (للمجهول وحذف الفاعل للعموم  ينوغريها ب ٧٥املائدة )يؤفكون
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}    {)احلزين  -الساكت –اهلائم  - السامر املغين - ال هون: على مخسة أوجه،الهون غافلون):سامدون
  .اخلاشع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .)فكيف كان عذايب ونذر: تكرار( وسورة إظهار هيبة اهللا  التعرف على اهللا من خالل نعمته :هدف السورة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}         { )تقربقول من أبلغ ، مبالغة ): اقترب.  

}...      { )بالنرب أداء راء مشددة، االنتباه لتشديد الراء): مستمر.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                 { )إذا كان احلرف  )د( إىل  )ت(أبدلت  مث أصلها مفتعل): مزدجر
  .)فدلاملز(ومنها ) داالً(صارت تاء االفتعال)ز(أوله

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 }               { )أشد من نكْر): نكُر.  

}     ... {)خشعا(:فاعل): أبصارهم ايف قراءة خاشع.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}      ... {  )ٍقبل اإلخفاء ال منيل الكسرة):نوح.  

}             {  )دعا( أداء الكلمة ): فدعا.(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}            {  )رسا األلواح إىل بعضها.أداء): ود شدمسامري ت .  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}            { )ت(مث قلبت مذتكر أصلها :  )مدكرد×ذ( جمهورة مث أدغمت )د(.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                     { )ااهلبوب الشديد وتكرار احلرف  وهو رصفيها ): صرصر
  .ونظهر النرب )الراء( نكسر امليم ونشدد): مستمر( .لتكرار العمل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}        {األوىل يف الدنيا والثانية يف العقىب( أعادها يف قصة عاد.(  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}...             {)سا جنون(أو جنون  ريسع)ريع يقال ناقة مسعورة إذا كان.(  

}             { )القاف مع اسم السورة ) ألقي ( :لربط احلفظ) أءلقي الذكر عليه من بيننا
  .الزاي مع الصاد) : نزل عليه الذكر من بيننا إء( بينما يف سورة ص ) مرقال( 

}         { )َبطر متكرب): شرأ.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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}         {)ذُرا مكسورة) تفخيم وترقيقها( وجهان للراء ):نوقفًا باإلضافة إىل الروم إل.  

}...          {)صانع احلظرية ملواشيه): احملتظر.  

}                 {أطاق العباد أن يلفظوا به وال أن ما اكسهلناه للتالوة ولوال ذ 
  .يسمعوه

}        { )مث تفخيم الراء وقفًا ترقيق الذال): بالنذر.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...     { )فكيف كان(الباقي و(  مناسب لذوق الفواحش) : فذوقوا(...  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}            {  )ا مضمومة): النذرا للراء التفخيم وصالً ووقفًا ألا واحدوساكنة وصال  وجه
  . قبلها مضموم وقفا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}       {)والباقي (مدنية  آية) ..سيهزم(رتلت ف) أبو جهل(قاهلاأي مجع منتصر ): مجيع

  .)مكي
}       {  )االنتباه إلظهار اهلاء): سيهزم.  

 }                 {)أَ( بـأداء املشدد حىت ال تلتبس ):وأمرريب بالقسط( ،) رم أمر.(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }             {  )َََر :(تقتضيه السعادة وهي من  والرزق وما يف العيش بفتح اهلاء من السعة)الضياء( 
  .فاجلنة ليس فيها ظالم وال ليل) ار( ألا مقتطعة من

}           {  )ا تزول بزوال ): مقعد صدقيدل على أن املقاعد اآلخرى كاذبة زائلة فإ
من ): مليك(القعيد أو امللك وهذا املقعد الوحيد الذي ال يزول لذلك استعمل مقعد وليس مقام ألن األكرم هو القعود 

   .مبالغة يف القدرة تناسب املبالغة يف اآلية): مقتدر.( امللك وهو احلكم وليس مالك من التملك
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .التعرف على اهللا من خالل النعم: هدف السورة

}        { )الطلوع وهو ماال ساق له من النبات أو جنم السماءأصله ): النجم.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}     {  ٨-ذكر النار على عدد أبواب جهنم  ٧ -تعداد عجائب اخللق٨(مرة  ٣١مكررة 
ىل م مجع إِعنِ): ءِِءاآل(.حتقيق الكسرة حىت التصبح فبأي): فبأي(.اجلنة الثانية على عدد أبواب اجلنة ٨- وصف اجلنة األوىل 

  .)...اجلنة –رفع بالء النار وتأخري العذاب  –ذكر النعم ( النعم وتعددهاالختالف  اآلية تكرار، إىلً –ىل أَ –
}            { )الفخار املطبوخ بالنار  –يابس له صلصلة ): صلصال كالفخار

  .كاخلزف
}           { )(من  -اللهب الصايف أو املختلط بسواد النار): مارجمراضطرب واختلط  )ج

  .للجنس) ال): ( اجلانّ(.حدمها باآلخرأالشيء إذا خلطت  تولك مرجقأي من نوعني من النار من 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}             { )الصيف والشتاء أو الشمس والقمر): املشرقني املغربني.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}           {)اسم أعجمي معرب): املرجان.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }                  { )تئانشرفع قلعها فإذا مل يرفع قلعها فليست مب سفنال) : اجلوار 
  .)ياءات زوائد( ونالحظ حذف الياء فمن يثبتها من القراء فقد زاد على الرسم العثماين لذلك تسمى 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}...        { سوق املقادير إىل املواقيت(األمر  :تقدير يومي ):كل يوم.(٢٩السورة مكيه إال أيه.(   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}        {)ا مسيت اجلن واألنس ثقلني لعظم خطرمه): الثقالن( .للتهديد والوعيد): سنفرغ لكم

موشأحذف األلف لتهوين ): أيه.( فيها من املوتى أي ما) رض أثقاهلاأخرجت األ(ا بالعقل والتمييز ومنها ما ولثقل وز
 )فبأي أالء ربكما تكذبان( ،الزخرف،)يه الساحرأ(،النور )يه املؤمنونأ(نقف بالسكون مثلها . عظمة اهللا أمر الثقلني أمام

  .من مجلة اآلالء رفع البالء وتأخري العقاب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                 { )( .دخان فيه هلب ال): شواظا ): حناسننتبه إىل أ
  ).نارٍ( وليس على) شواظٌ( مضمومة ألا معطوفة على 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                  { )ُاالنتباه لترقيق الذال): فيؤخذ.  
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}...       {)مكسور فالكسرة مقدرة على الياء )آين( اسم منقوص  ،للسكون مد بدل عارض): ءان
  .احملذوفة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 }          { )نس واجلن أو لفعل الطاعة وترك املعصيةمثىن لإل): جنتان(.أداء): ملن.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}    { )وهي األغصان الدقيقة اليت تنتج الورق والظل أو ألوان النعيم وأنواعه نمجع فن): أفنان.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}                  ... {) تدل على غاية الراحة والطمأنينة واالستقرار): متكئني.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}                 {)بالتدميه ومنه أي ميسسهن والطمث النكاح ): مل يطمثن

  .االنتباه لترقيق التاء مث تفخيم الطاء): قاصرات الطرف .( طامث: قيل للحائض 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}    { )خيل أدهم(مهة السواد دال): مدمهتان.(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}        { )وهو الرش حمن النضقوى أالنضخ الفوران بشدة ): نضاختان.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}          { )هل (يجلحد والنفا -١حرف استفهام معناه النفي تأيت بأربعة أوجه ): هل
 .)نتم منتهونأهل (األمر  -٤) فهل وجدمت( االستفهام/٣)هل أتى على اإلنسان(قد /٢، أي ماجزاء ) جزاء اإلحسان 

  .أداة حصر): إال(
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}          {)خص النخل والرمان الن النخل فاكهه وطعام والرمان فاكهه ودواء): وخنل ورمان.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                { )عبقر اسم لبلد اجلن ): عبقري. (بسط ووسائد): رفرف
  .الكامل من كل شيء والعجيب )العبقري(و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}           { )االنتباه جلر ،مبعىن ترتّه ويستعمل هللا فقط  .فعل ماض): تبارك  

  ).ذو( ٢٧مقارنة باآلية) ذي(
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .وكنتم أزوجا ثالثة :هدف السورة

  ).الترمذي–كما ذكرهم صحيح األلباين ( التكوير - النبأ –وهي املرسالت ): شيبتين هود والواقعة وأخواا( 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                  { )اليمن والربكةمن ): امليمنة.  

}                  { )مشائيم على أنفسهم): املشئمة.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}       { )منسوجة متداخل كالدروع): موضونة.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}        { )رون  أو حملّون يقال جلميع احللّى): خملدونةَ: ال يهرمون أو مسواخلَلَد.  

}       {)إناء شرب اخلمر ):الكأس.(له عروة): ريقبإلا .(عروة له  ال): كوبال. 
  .ينقطع وال يفيض ال جارية من منبع):معني(
 سار: قيل ليس يف العربية كلمة أوهلا ياء مكسورة إال قوهلمر لليداويِس ي.  

}         { )االنتباه للكسر يف  .بسببهاصداع وال تذهب عقوهلم  اليصيبهم: )يصدعون

)   ( ٤٧مقارنة مع الصافات )رتَفوني.(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}      { )الشوك فيه رطب): خمضود.  

}  { )بعضه فوق بعض: )منضود(.املوز أو شجر عظيم كثري الشوك: )الطلح.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}      { )ماء حار: )محيم( .ريح: )مسوم.  

}     { )سود حيمومأدخان أسود شديد السواد وكل : )حيموم.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}            { )خذ على الذنبايؤألنه بلوغ الالذنب وقيل بلغ احلنث أي : )احلنث.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}      { )يبل يصيبها داء يسمى اهلُأ: )اهليمشرب فال تروىام ت.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}       {مايفسد كل نوع مث ذكر النار وهم الغىن عنهم مث باخللق مث احلب مث املاء  أبد.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                      { )ا رمست مفصولةتؤدى ): يف ماأداء املفصول أل.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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}               { )تعجبون): تفكهون.( لشدة التهديد بالالم  التأكيد): جلعلناه.  

}      { )الك رزقنا: )مغرمون مهلكون.  

}     {ممنوعون من الرزق بالكلية.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}            { )عذبا حتويلهن املاء ميكن قل شدة ألأبدون الم تأكيد : )جعلناه.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}              { ألن العيش ممكن بدون نار عكس الطعام ..) لو نشاء (مل يقل
  .واملاء

}            { )املسافر  ):املقوي.(حيمله املسافرين متاع احملرقةجعل النار : )للمقوين
  .من األرض ليس ا أحد ي العراءأبالقواء  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}        { )إذا نزل ويقال مساقط النجوم يف املغرب نآجنوم القر: )مواقع النجوم.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}              {مجع بني الصفتني القراءة والكتابة وهي طرق حفظ القران.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 }          { )هو اللوح احملفوظ) الكتاب(ال نافيه بدليل ضم السني فيكون املقصود ): ال ميسه.  

}        {  مكررة بالنص في : متشابھ:  

                    ..         ٤٣,٤٤:اآلية    الحاقة   
}          { )يف دينه إذا خان فأظهر خالف ما متهاونون أو مكذبون داهن وأدهن ): مدهنون

  .أضمر
}      { )أي جتعلون ثواب وشكر رزقكم التكذيب: )رزقكم.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}       { )دنت له بالطاعة(مملوكني من قولك  –جمزيني  –مربوبني مقهورين ): مدينني.(  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}             { )رمست بالتاء املبسوطة متفق على إفرادها): جنت.( رمحة وراحة ): حفرو.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}            { )سالم لك من العذاب: )سالم.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .التوازن بني املادية والروحانية: هدف السورة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}             .. { وغريها،الوحيدة: متشابه):                  ...(  
عده وقبل اخللق وبعد بارتباطه بزمن أو فعل ومعناها ترتيه اهللا قبل الزمان و ماسم مصدر خيتلف عن الفعل بعد: )سبحان(  

مشل املصدر واملاضي واملستقبل )األعلى(سبح ) اإلسراء(سبحان ) اجلمعة والتغابن: (يسبح/ احلشر والصف: )بحس(.فنائهم
التسبيح يف كل : ع مث األمرباملصدر مث املاضي مث املضار أوترتيب السور بد، )يسبح له(آخر احلشر .واملضارع
أي ) الم التقوية(معناها البالغي ) سبح هللا(والفعل يسبح ينصب املفعول به مباشرة أو يصل إليه بواسطة الم اجلر.األوقات

يكون التسبيح  ومعناها اإلمياين اإلخالص والتخصيص أي ال )لفظ اجلاللة( املفعول به إيل )سبح(ا تقوى وصول الفعل أ
  .إال هللا

 فيكون متجيد وتسبيح  )رضواأل(أهل األرض وما فيها وعندما يقول  بعدها عنيتحدث ) يف األرض وما (عندما يقول
له ملك السموات ( تناسب بعدها  )واألرض يف السموات سبح هللا ما(رض وهنا الوحيدة السماء واأل للحق فيضم

  .تغليب لألكثر) ما: ( )سبح هللا ما( .احلشر، الصف ) وما يف األرض( غريهاو) واألرض
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }           ....                   {)رمست ): أين ما
  .خلق فملك..): له امللك ( وبعدها ..)هو الذي خلق( اآلية األوىل: احلفظلربط .مفصولة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 }      ...  {  )ال تؤمنون ( حبذف النون مقارنة مع ) ألَّا( منصوب بعد أن ): تنفقوا( .  

}                          { )ن مضمرة أفعل منصوب ب: )فيضاعفه
  .بعد الفاء السببية

}...                        ... {)أسلوب التفات): خالدين.(خرب): جنات.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...            {) ه( التباس مع): قبلهلبدأ بالفعل ) بشراكم..يسعى نورهم ( :لربط احلفظ).  قَب  
  .بدأ باالسم) نورهم يسعى( مقارنة مع سورة التحرمي ،القوة يف اسم سورة احلديد ليناسب) يسعى( 

}...                                 {)باملؤمنني الدوائر):تربصتم. 
إال متاع ( ٢٠على وزن فعول مقارنة مع آية ) اخلداع( صيغة مبالغة  الشيطانبفتح العني  ):رورالغ.(يف الدين  ):وارتبتم(

  .بضم الغني) الغرور
}...                { )القريب الذي  املأوى املكان القريب موالكم املوىل: )كمامأو

  .عن جهنم إال يف هذا املوضع)موالكم(ت ناصر هلم إال نار ومل تأ ينصر ويف جهنم ال
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}       ... { )يبني معىن  أداء): فقست( .ناه أي وقتهإجمزوم حبذف الياء واملعىن إذا جاء : )يأن
  .)الفقس(القسوة وليس 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}    ... { )اإلميان والنفقة قمبالغه يف الصدقة يناسب سياالتشديد  : )املصدقني.  

}                 ...  {أعلى إميان ): الصديقون( .عاطفة نسق أو استئنافية: و
ليس فيها مبالغة تناسب اإلفراد ) الصادقون( قال ١٥باجلمع مقارنة مع احلجرات  )رسله(يصدق لكل الرسل لذلك قال 

  .)رسوله( يف 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}..                            ...                 

 { )م أشد  راع كافر ألنه إذا ألقى البذر يف األرض كفره أي غطاهزراع وإمنا قيل للزيعين ال: )أعجب الكفاروأل
  .متاع الدنيامن به الشخص  غترإ ام :رورالغ.الشيطان :الغرور):الغرور- رورالغالفرق بني (. إعجابا باحلياة الدنيا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}          ...{ ) ١٥٣مرسومة موصولة ومثلها آل عمران ): لكيال.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}                                        

                             ... {  )جعل الشيء يف آخر : التقفية):وقفينا
 اتبعه وكالم مقفى :هثرأا فيف غريه على منهاجه وق رهمستثره مإألا تتبع البيت على قواف الشيء هلذا قيل ملقاطع الشعر 

  ).لكن( إال مبعىن ): إألابتغاء رضوان اهللا( .مبالغ يف الرهبة والعبادة): رهبانية( .أي له قافية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                        ... { )ن للنصب أ ،الم تعليل )ال-أن-لَـ: ()لئال
  .)ن بعد الم التعليل إذا أتى بعدها الأجيوز إضمار  ال(زائده  ال-ظاهرة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .التربؤ من املناهج األخرى :هدف السورة

 ادلة مدينكل جزء ا.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}      ..         {  ) تكرار السمع يناسب الشكوى إىل اهللا) إن اهللا مسيع.. اهللا .. قد مسع.  

}                                  

            { )ما(.رمست بدون ألف لتحتمل قراءة التشديد): يظهرونازيه حجنافيه ما ): هن
م خربها منصوب بالكسرة  وهنم.( نه مجع مؤنث ساملألامسها وأمهام( .عاملةإن نافية غري):إن أمهامبتدأ : )أمها

يف هذه اآلية للتخصيص لتعلقها بسبب الرتول واآلية بعدها بدون ):منكم( .خرب): الالئي.(حصرأداة : )إال.(مرفوع بالضمة
  .ذيل اآلية يناسب العفو عن قول املنكر والزور) : لعفو غفور.( منكم ألا عامة لبيان احلكم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 }                . ..        { ) االنتباه لتوايل األمثال مع :)متتابعني      

  ).حدود اهللا( ذيل اآلية يناسب ):أليم.( سني الساكنة يف املشددةال رظهامراعاة النرب إل) يتماسا (_ يف الثاء احلركات 
}                                       

{ )العداوةابه عند نحبك فتكون كصاأن تكون يف حد خيالف حد  ةون واحملادقادون ويشاعي): حيادون.  
  ).كبتوا( تناسب كلمة):مهني(    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 }              .           {  )واهلمزة  اءثللضم يف الاالنتباه ):ينبئهم-يبعثهم    

  ).أحصاه اهللا( تناسب ): شهيد.( حىت ال ختتلس أو تسكن
}                                         

                      ... { )اجتمع ثالثة من قريش ربيعة ):سبب الرتول
وال يعلم بعضا  ايعلم بعض :قول قال اآلخرن حدهم أترى اهللا يعلم ماأبن أمية يتحدثون فقال صفوان و وحبيب ابن عمرو

ومل يبدأ باالثنني إمنا ذكرها بعد ذلك بلفظ ) ثالثة( لذلك بدأ بلفظ جنوى.إن كان يعلم بعضها فهو يعلم الكل :فقال الثالث
ولفظ ثالثة أكفى للمشاورة فكأن االثنني كاملتنازعني يف النفي واإلثبات والثالث كاملتوسط احلاكم ) أدىن من ذلك ( 

  ..).يعلم ما( ذيل اآلية يناسب أوهلا): يمعل.( مفصولة تؤدى أداء املفصول )أين ما.( بينهما
}            ..                     

...          { ) بالتاء املبسوطة فقط موضعني يف القرآن الكرمي يف هذه ): معصيت
  .ضم اهلاء وصالً) جهنم) ( اُهللا( بفتح الياء )حيوك( ضم العني ) العدوان( االنتباه للحركات يف كل من . السورة 
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}...                      { )الرب اسم جامع لكل خري ): بالرب والتقوى
وذلك إذا اجتمع اللفظان أما إذا تفرقا فتكون كل واحدة للمعنيني مجيعا  وطاعة والتقوى اسم جامع لترك مجيع احملارم واملامث

  .)مثل اإلسالم واإلميان( 
}                ...               { )نحزاالنتباه لفتح الياء وضم ): لي

  .االنتباه ألداء األمر حىت التصبح كاملؤنث والكسرة بسبب التقاء الساكنني ألن الفعل جمزوم بالم األمر):فليتوكل.( الزاي 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }..                          ...  { )الكسرة ): يرفع-يفسح
  ).جواب الطلب( هنا بسبب التقاء الساكنني ألن الفعلني جمزومان 

 }           ... { لرسولانسخت الصدقة وبقى تعظيم  وذيل اآلية  
  .لفقرهم وليست الشفقة من النفقة يناسب الشفقة القلبية إن حيرموا من مناجاة الرسول) خبري( 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 }            .. { ) وحيلفون على الكذب( ، ١٤تناسب قبلها آية ..): يوم يبعثهم اهللا (

  .سياق عذاب اآلخرة واحلسابتناسب ..) يوم يبعثهم اهللا مجيعا فينئهم ( ،٦يف ذم املنافقني بينما يف آية 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  )جزء قد مسع(     


 

 

273 
 

 ):النضري سورة بين( 
 

    .نتماء لدين اهللامواقف خمتلفة من اإل: هدف السورة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }...                                       

         ... { شام أو يوم هلم إىل الجالء عمر إوسطة إجالء أهل خيرب وآخره أ إجالء بين النضري و
واجلالء ) جالية(اخلروج من الوطن وال يقال إال للجماعة واإلخراج يكون للجماعة والواحد  ومنها كلمة ): اجلالء. (القيامة

( امسا لـ) هم( لفرط ثقتهم يف أنفسهم والتباهي جبنسهم وجعل الضمري) مانعتهم( قدم اخلرب): مانعتهم( .أخص من اخلروج
فأتاهم اهللا من حيث ( أم يف عزة ومنعة فكان الرد عليهم حامسا من اهللا قاصم اجلبابرةعتقادهم يف أنفسهم اليدل على ) إن

  .م الباءاالنتباه إىل ض): بيوم..).( مل حيتسبوا وقذف 
  }..              {  )عند ذكر لفظ اجلاللة ) مدغمة ( بقاف واحدة مشددة): يشاق

  ).اهللا ورسوله( عند ذكر ) يشاقق( وحده وتكون مفككة
}       ...              { )إظهار إذالهلم وعجزهم ): وليخزي.( خنلة كرمية ): لينة

  .عن الدفاع عنها
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }                             ..{)أسرعتم و ركبتم وحشدمت): أوجفتم
  .اإلبل والراكب للبعري والفارس للفرس):الركاب (

}                             ..               

{) بنو هاشم وبنو عبد ): ذي القرىب.( ملصاحل املسلمني العامة): هللا وللرسول.( بيان لألوىل): اهللا على رسولهما أفاء
االنتباه ): شديد العقاب).( إم مل يفارقوين يف جاهلية وال إسالم (  املطلب شاركوا يف الشعب وقال فيهم الرسول 

  ).للفقراء( لوقف البيان التام على شديد العقاب وعدم  وصلها بـ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   }       ... {)م مجعوا بني النصرة واهلجرةيف أفضل  ):املهاجرينالترتيب أل.  

}                            ..      

       ..  { )م  أي استقر أمر اإلميان يف ديارهم قبل املهاجرين ):من قبلهموليس املعىن أ
احلرص على املال والفرق : )الشح(. روجهفصلها خصاص البيت أي أحاجة و: )خصاصة(.)تبوءوا( آمنوا قبلهم بدليل كلمة

ويف وال ينعكس ل وال شح له بخعم ألنه قد يوجد الأالشح غريزة والبخل املنع نفسه فهو أن  البخل بينه وبني 
هللا شح نفسه مل يبخل وقاه ا والشح كامن يف النفس فمن خبل أطاع شحه ومن -البخل مع احلرص -الشح:الصحاح

  .)اللهم قين شح نفسي(وكان السلف يدعون ) ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون(فأفلح
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 }       ..  {  )(  ١٧مقارنة مع آية ،االنتباه حلذف ألف اجلماعة يف الرسم العثماين): جاءوا
  ).زيادة املبىن تدل على زيادة املعىن( قاعدة بزيادة ألف لتهويل األمر على ) جزاؤا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 }                         .. { ) ولئن ..ولئن .. لئن

  .على الشك)قوتلتموإن (مقارنة مع اآلية قبلها ،فيها زيادة تأكيد لكذهم وتأكيد من اهللا بعدم نصرهم ): ليولن..
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }..               {  )م شىتا وقلوال ( وبعدها) حتسبهم مجيع
بينما بعدها ) ونهيفق( اهلاء مع ): بةهر: ( ١٣لربط احلفظ آية . فلو عقلوا الجتمعوا على احلق ولكن قلوم شىت): يعقلون

  ).لونقيع( القاف مع ) وقلوم ( ١٤آية 
}                    {  )اأي كفار قريش يف بدر): من قبلهم قريب.  

 }                                       {  ) إين
دة أرى ماال بزيا) ين أخاف اهللاإإين أرى ماال ترون منكم إين برئ ( ٤٨بينما يف األنفال آية ..): برئ منك إين أخاف اهللا 

  ).واهللا شديد العقاب( رأى عقاب املالئكة يف بدر لذلك كان ذيل اآلية فيهاألن الشيطان ): ترون
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }                     .. {  )االنتباه لفتح الدال للمثىن  حىت ال تلتبس باجلمع): خالدين.  

{ :وغیرھا، الوحیدة {،}  {،}    {.  

}                   ... { )تنكري النفس والغد أما التنكري  بالغة): نفس
ام أمره وأطلق إلفلتعظيمه و )الغد (وأما تنكريوللكثرة والعموم  لآلخرة تفيما قدم ناظرةنفس كل ستقالل ال )النفس(

  .)وما أمر الساعة إال كلمح البصر(الغد على يوم القيامة لقربة لفظ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                               ..)  ا من خشية اهللاا متصدعخاشع :(
  .دليل على قسوة قلب اإلنسان وعدم خشوعه عند مساع القرآن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 }                                              

       { )منآالقائم على خلقة أصلها مؤمين من ): املهيمن(.املصدق لرسله بالبينات واآليات):املؤمن .
مرات ومنها  ٣ وردت):البارىء.(أي خلق بعد خلق) اخلالق(على صيغة املبالغة يف موضعني من العدم وردت ):اخلالق(

أي برئ وختلص وترته وقد تأيت من الربية وهي اخللق من التراب واملعىن أخرج اخللق من العدم وخلصهم عنه على : بارئكم
  .والصورة هيئة وصفة)صوركم)(يصوركم(مرة واحده وبالفعل عده مرات): املصور(.الوجود
 مث قال لكل شيء كن فكان )لقلما –دم آ –عدن  -العرش(خلق اهللا بيديه أربعه.  
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  .نتماءامتحانات اال :هدف السورة

}                                      

          ....                        ... {  )ا ): تلقونجهر
  .االبتداء ا قبيح يغري املعىن كأنه ي): وإياكم.(وكرر ذلك لتأكيد الذم ا للمؤمننيسرا ونفاقً ):تسرون(.وسرا

}           ... {) تجدد تعطي معىن الاملضارع لفظ ب):ويبسطوا..يثقفوكم
  .تعطي معىن ثبات رغبتهم ودوامها باملاضي  )ودوا( أما حتمال عدم وقوعه اذا صدهم املسلمون او

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}                                     

                 ...  { )اجتمع مد واجب متصل مع بدل فسقط البدل ألنه ): برءاوا
  .بالقلب): والبغضاء. (بالبدن): العداوة(. أضعف 

}          ... {)م على احلق  إذا غلبوا :هلا معنيان األول):فتنةكانت الغلبة للكفار ظنوا أ
  .سلمني عن دينهمفتنة امل: والثاين.ن الفتنة هلم فزادوا كفرا فتكو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 }                         ... { )تدل على فتح باب الرجاء ): عسى

  .على ذلك أي) اهللا قدير(إلسالم هؤالء األقارب لذلك ختمها و
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                                      

                                     

                      ...  { )املذكر يف احلديث عن بلفظ : )جاءكم
و املؤمنات يناسب جهادهنرجولة وجهاد وعند النحويني اجلموع مؤنثة تأنيثا جو فهو  املشقة واألذى واالنتصار لدينهن

للمحتمل غري املؤكد )إن(وللتحقيق تأيت ): إذا. (فنقول جاء الرجال وجاءت الرجال وقدم النساء وقدمت النساء اجمازي
): وسألوا.( لوجب التثبت إلميان وهو أمر فيه مشقة) إذا علمتموهن(  رمحة باملؤمنات إذ لو قال يهف) علمتموهنفإن (فقول

) حكيم..حيكم..ذلكم حكم). ( فسأل( يف الرسم العثماين سقوط مهزة الوصل ورسم اهلمزة على سطر الكلمة ومثلها
  .املوضع الوحيد املتكرر يف لفظ احلكم ألمهيته 

}                               ... {   
البدل االنتباه ملد ): فأتوا.( أي كانت لكم عاقبة من الغنيمة وأموال الكفار فأعطوا منها الذين ذهبت أزواجهم ): فعاقبتم( 

  .كل اإلنفاق يف القرآن فهو صدقة إال هنا معناه املهر): مثل ما أنفقوا.( ليكون املعىن أعطوا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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}                               ... { )أداء  يتؤد: مفصولة): أن ال
خمرب  أي اخلرب النيب) النبأ( مرفوع الرتبة على سائر اخللق أو تكون من  النبوة أي الرفعة ألن النيب) : النيب.( املفصول 

إنسان أوحي إليه بشرع وإن مل يؤمر ): والنيب).( النبيئ( عن اهللا وخفف املهموز فقلبت مهزته ياًء ويف بعض القراءات تقرأ 
  .ليه بشرع وأمر بتبليغه فالنيب أعم منه مطلقًاإى وحوالرسول إنسان أ، بتبليغه 

}                                    

{)٢. يوقنون بالبعث كيأسهم من موتاهم أن يبعثوا البتداء الغاية أي الأن تكون :هنا حتتمل  من): من أصحاب القبور /
  .االنتباه لتوايل التاءات املفتوحة): تتولوا( .القبور يئسوا من خري اآلخرةمن لبيان اجلنس أن الكفار هم أصحاب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .أمهية وحده الصف :هدف السورة

تقولون ماال تفعلون  مل( ( أوهلا :ارتباط أول السورة بآخرها (ايتها مع) احلواريون حنن أنصار اهللا  قال.(  
}                           { ) قال السيوطي يف حديثه ) :السموات واألرض

وإمنا ) أرضون ( لثقل مجعها وذلك ) السموات ( حيث وقعت مل جتمع يف القرآن خبالف ) األرض( عن اإلفراد واجلمع أن 
  قال      امجيع ..) بح س( أما السموات فتجمع إذا أريد سعة العظمة والكثرة ،  ١٢الطالقعلى  سكا

 ،كثرم                                 أي نفى علم ، النمل

  {وإذا أراد اجلهة افردها، الغيب عن كل أحد          الذاريات ،        
  .أي من فوقكم ١٦،امللك 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}               {  )شده البغض عن أمر قبيح ومثلها يف نكاح زوجة ): مقتا

  .٢٢النساء ) فاحشة ومقتا وساء سبيال( األب 
}                       { )بعد عموم _ ظهار مطلق إ):بنيان
  .ية بالتخصيص على اجلهاد والثبات عند القتال الداخل يف العموم السابقيف هذه اآل كدهاأية السابقة اآل

}                                   

           { )قد إذا دخلت على املاضي تفيد التحقيق): قد تعلمون}        

 ...  {ولكنها يف القرآن تفيد التأكيد ) قد جيود البخيل (  مثل قولك  وإذا دخلت على املضارع تفيد التقليل، املائدة

  {والتحقيق سواء دخلت على املاضي أو املضارع    ...{ اجلزاء من جنس : ..)فلما زاغوا أزاغ اهللا ( .النور
   .العمل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 }                      ...                  ...{ مل

خصه بالذكر ألنه ): أمحد.(كون إال من جهتهي ن النسب الميت إليهم بنسب مادام ليس له أب أل قوم ألنه ال يقل عيسى يا
احلاشر الذي وأنا محد وأنا أيل مخسة أمساء إنا حممد : (قال يف اإلجنيل مسي ذا االسم واخرج البخاري ومسلم عن النيب 

حممد ( ،)دحمم(ن آالقريف ومسي )حيشر الناس على قدمي وانأ املاحي الذي ميحو اهللا يب الكفر وأنا العاقب الذي النيب بعده
  .)مبا نزل على حممد(،)رسول اهللا

}                      ..  {  )ويف  ٩٤م مثل آل عمرآن بالال):الكذب
  ).كذبا( غريها



 

  )جزء قد مسع(     


 

 

278 
 

}                         { )تعدى الفعل ): ايريدون ليطفئو
غطى : من كفر أي ) الكافرون( ذيل اآلية .مهمربلغ يف جأهو  ويا وعمالً وسع ةرادإبالالم ليتضمن معىن يسعون فجمع 

  ).ليطفئوا( تناسب أوهلا 
}...             {  )الدين كله( تناسب اختالف الديانات والشرك ): املشركون.(  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}          ..  { )أسلوب تشويق): هل أدلكم.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}       ..  { وبدون خالدين أي كل الذنوب تناسب اجلهاد بالنفس واملال) من( بدون.  

}...    {  )تؤدى أداء األمر املذكر وليس املؤنث): وبشر.  

}                  ..                 

            ... {  مرمي( ضم النون يف : االنتباه لكل من مد التمكني يف  –) عيسى ابن  
  .تنطق طاء مشددة بدون إظهار للتاء): فآمنت طائفة وكفرت طائفة.( إدغام املتجانسني -)احلواريني( 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .دور الصالة يف االنتماء: هدف السورة

وأمته  حال النيب) اجلمعة ( سورة الصف فيها حال موسى مع قومه وإيذائهم له ويف : ارتباط سورة الصف باجلمعة
ويف يف الصف األمر باجلهاد  ومساه جتارة    -) بعث يف األميني رسوال( ويف اجلمعة ) برسول ومبشرا( يف الصف .تشريفًا هلم

  ).خري من اللهو ومن التجارة ( اجلمعة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}      ...            {)القدوس( ).يزكيهم) (يتلوا(باملضارع يناسب ): يسبح :(
  .املباركالطاهر 

}                        ...  {  )قر): رسوالً منهم ا وغريها ليعميش
من (بينما يف آل عمران ،١١٣النحل ) ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه( ومثلهان مل يسلم من أسلم وم بمن العر
   ).اهللا على املؤمنني منلقد ( يف اآلية  فقط من آ من خص  )أنفسهم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}                          ...  { )الكتاب الكبري يسفر ): الكتاب

 )مثل الكلب يلهث(ضرب اهللا مثال للعلماء الذين مل يلتزموا بعلمهم ومل يطبقوه ومل ينتفعوا به  مثلني . عما فيه من املعاين
  .لقبح فعلهم وعظم خسارم وفداحة ضررهم) مثل احلمار حيمل أسفارا(و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}                 ... { فاملقصود عدم اإلسراع تقول الرجل )اامضوف(قراءة ابن مسعود أيب

  .يسعى للرزق
 }                       ... { )ا اجذب للقلوب واشغل ): انفضوا إليهاإىل التجارة أل

والتجارة  -النهي عن التجارة وهي مباحة فمن باب أوىل اللهو-ا أكثر نفعا من اللهوني ا أكثر وألتغلعن طاعة اهللا واملش
لذلك والضمري إذا عاد مذكرا اقتصر على اللهو  ):إليها( -كانت سبب انفضاض الصحابة فناسب تقدمي السبب

لقطع الظن بضرورة اجتماع اللهو والتجارة فتكرر احلرف ليعطي معىن  )من التجارة(وتكرار - يعم التجارة واللهول)إليها(ذكر
 واافتخر :اليهود يف ثالثأبطل اهللا قول -)يوم العروبة( يسمىالجتماع الناس فيه وكان ): يوم اجلمعة (انفرادها أو اجتماعها

وبأم أهل الكتاب والعرب ال كتاب هلم )فتمنوا املوت إن كنتم صادقني( :تعاىل حباؤة فكذم يف قولهأبأم أولياء اهللا و
  .بالسبت أنه ليس للمسلمني مثله فشرع اهللا هلم يوم اجلمعة وافتخروا فشبههم باحلمار حيمل أسفارا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  خطر النفاق :هدف السورة

}...                                   { )خشب :(
  .اسم استفهام يف موضع نصب على احلال )كيف(مبعىن : )أىن يؤفكون.(والنظرأشباحا خالية من العلم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}        ...  {  مهزة تسوية.  

}...                    {  )اليفقهون حكمة اهللا وتدبريه ): يفقهون ال
  .يف الغىن والفقر

}...                        {  )تناسب أسرار العلم ): ال يعلمون
علو مكانته وإظهار دينه ): وللرسول( -القدرة والغلبة): العزة هللا .( نزلت يف غزوة املريسيع.اإلهلي يف العزة والغلبة 

  .نصرهم على األعداء): وللمؤمنني(
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                                   

       { )فأثبت ياء املتكلم مقارنة مع اإلسراء  الطلب حلاجة نفسه: )أخرتين( .وتدليل قرب امل): من
أقصر من : )دقصأ( .للحث واإلحلاح ): لوال.( فحذف الياء:طلب الشيطان ألغواء البشر وليس لنفسه) أخرتن( ٦٢

  .)التشديد( أتصدق لقصر املدة واملبالغة والتكثري يف الصدقة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .مشاغل اجتماعية تضيع االنتماء :هدف السورة
}                  ...  {  ) مايعلم ما تسرون و( ٤مع اآلية ) يف األرض وما..يسبح 

تأكيدا وتعميما لالختالف ألن تسبيح ما يف السموات خمالف لتسبيح ما يف األرض كثرة وقلة ووقوعا ) ما( كرر ) تعلنون
) ما( مل يذكر )األرضويعلم مايف السموات ( ٤أما يف آية . ويف الثانية  الختالف السرائر عن العالنية ،من مجاد وحيوان 

  .ا حتت األرض كعلمه مبا فوقها وعلمه مبا يكون كعلمه مبا كان فناسب حذفها هناذ علمه مبإلعدم اختالف علمه تعاىل 
-}               ..          ..           

             ..  {ون وتعلنون -مؤمن  و طباق بني كافرالسموات واألرض  –تسر.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                   ... { ) ثقل مثل املطر الوبيل والوبيل الثقل): وبال.  

}                          ...  { )استفهام استنكاري): أبشر ،

(وإدغام الواو الساكنة يف ) تولواوا وكفر( االنتباه إىل عدم إدغام الواو املدية يف           (.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                   ...                    .. 

{)الغنب أخذ الشيء بدون قيمته أو بيعه والغب اخلفاء والنقص ومنها غابة ختفي من تضمه لكثرة الشجر ): التغابن-
املكث لفترة طويلة ) : خالدين. (بعد حني واملغبة عاقبة  خفية واملعىن نزول السعداء منازل األشقياء وزرته غبا أي حينا

  .ومنها مسيت حجارة املوقد األثايف اخلوالد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                     ...  { )( لليقني والرضا عند املصيبة): يهد قلبه.
  .فيها تفصيل ألحوال الدنيا واآلخرة) مصيبة يف األرض وال يف أنفسكم ( ٢٢نكرة وجمملة مقارنة مع احلديد): مصيبة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}                  ...            

..  { ) قدم األزواج لوقوع العداوة منهم أكثر): أزواجكم( .واملؤنث واملذكرمفرد يصلح للجمع واملثىن ): عدوا .
  .والغفران إخفاء الذنب وستره  عيريتاللوم والترك العقوبة مث الصفح ترك : ترتيب العفو 

}            ... { )كافة ومكفوفة ):إمنا.تفارقها الفتنة  تكاد ال  اقدم األموال أل.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .ال للخالف :هدف السورة
}      ...                    {خص النيب بالنداء وعم اخلطاب ألنه اإلمام والقدوة .

  .التفات من الغيبة إىل املخاطب للزجر من التعدي: )تدري ال(
 }...              { )ا/ ١(ورتب عليها مرات ٣كرر التقوى يف أحكام الطالق ): التقوىخمرج -
  ).يعظم له أجر/ ٤-يكفرعنه سيئاته/٣-يسرا/ ٢

}          ...  {)الرزق عام يشمل املال والصحة والقناعة والعلم والبنني ويدفع عنه ): يرزقه
  .حسابه ففئقه عن اآلخرة وخياعو لّتقالتضييق لي وقد يكون تقالشر والبالء وجيعل له خمرجا من كل ما يضيق على من ال ي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...             ... {  وغیرھا،الوحیدة}  {  مع:  

 ]٦٢: المؤمنون[، ] ٤٢: األعراف[،]١٥٢:   األنعام[، ]٢٨٦: البقرة [

}               ...        { )أي قد يستنكره الكفار ويعتربه ): نكرا
كمخربية مبعىن ): وكأين( .مع أن اهللا عادل يف تعذيبهم وفعلة صحيح وصواب اقسوة وانتقام.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .دور املرأة يف حتقيق االنتماء لدين اهللا :هدف السورة

}                                        .. { 
مجع لذلك جاء من  صاحل اسم جنس ال: )وصاحل املؤمنني(.  مالت عن الورع واألدب مع الرسول ): صغت قلوبكما(

قال صاحب  .تبعا للرسم حتذف وصال ووقفا: )صاحل(. النون لإلضافة والواو اللتقاء الساكنني أو مجع حمذوف –غري واو 
   .آليلء البيان

  إلنسان والداع كذا سندعا  والواويف ميح مث يــدع

  الرمحن نور الزخرف آية يف  وصاحل التحرمي مث األلف
  

}                 ...   {)للعطف أو واو الثمانية): الواو
صفات فيعطف الصفة ٧واو الثمانية عند النحويني توضع بعد ذكر ،  بكارا يف نفس الوقتأبات ييصح أن يقول ث ألنه ال

ن تفيد حتقيق آيف القر): عسى(.عند العرب هو منتهى العد ومابعده مضاعفات) أو السبعني ( ٧الثامنة على اعتبار أن الرقم 
زاد  الألن الصائم ا وسياحة هذه األمة الصيام ومسي الصائم سائح): سائحات(.الوقوع إال هذا املوضع للتهديد ومل يتحقق

صائم: ا من غري علف معه وإمنا يأكل حيث جيد والعرب تقول للفرس إذا كان قائم. )ا منكنمتابعة رضا يف أي ): خري
  .تالرسول وحفظ قلبه مع مشاركتهن يف الصفا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}               ...  {  )وحيدة): يا أيها الذين كفروا.  

}             ...{ )البالغة يف النصح اليت ال ينوي التائب معها ): نصوحا
معاودة املعصية وقال احلسن هي ندم بالقلب واستغفار باللسان وترك باجلوارح وإضمار أال يعود ومل يقول نصوحة ألن 

  . شكور -صبور –يستوي فيها املذكر واملؤنث مثل عجوز ) فعول(صيغة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}             ...  { )الوقف بتاء ساكنة كل امرأة مضافة ): امرأت
 ةلعوالوط واعلة أو لقومه إنه جمنون وامرأة هله أو واهله كانت تقول اة نوح وأقيل امر -)مبسوطة ت(إىل زوجها ترسم 

ا بالتدخني وقد وقع اإلمجاع على أنه مازنت امرأة نيب قط أو ار و بإيقاد النار كانت تدل قومه على أضيافة إذا نزلوا به ليالً
قرت عني ىل  بنت مزاحم كانت ذات فراسة صادقة حيث قالت فرعون آسيةة أوامر،قيل كانت خيانتها النفاق أو النميمة 

ضرب مثال للذين آمنوا ( .ختارت القتل على امللك وعذاب الدنيا على النعيم الذي كانت ترفل فيهاا ألك ومن فضائلها و
  .نومل يضرب مثال برجل تعظيما إلميا): امرأت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}                      ..       { )فيه نافنفخ :(

مل يقل ): القانتني(. ألن اهللا نفخ يف آدم الروح) فنفخت فيه من روحي(ضمري اجلمع للتعظيم عن طريق جربيل بينما يف آدم 
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وشجاعتها وتصديقها رفعها وتكذيب قومها ورميهاعليه السالم من محلها لعيسى  هواجهت قامت به و ن ماالقانتات ألمن 
  .واملؤمنات كل واحد يف آية مستقلة للكافرات آية واحدة. معهم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اهللالدعوة إىل   :هدف السورة .  
اجلزء مكي ماعدا سورة اإلنسان كل .  

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }                           ..  {)جار وجمرور يف : )من تفاوت
  .حمل نصب مفعول به والتفاوت عدم التناسب ألن بعض األجزاء يفوت اآلخر

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...     {)هي(واملخصوص بالذم حمذوف  هفعل جامد للذم واملصري فاعل:)بئس( .  

 }                  {)ةالواو حالي: )وهى.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                                 {) واملعىن  تتميز وحذفت التاء:)متيز
  .استفهام تقريري توبيخي: )أمل يأتكم نذير(. تكاد ينفصل بعضها عن بعض:
}...           {  )الوحيدة ): إال يف ضالل كبري.  

  :متشابھ
...                                                        }یس{  

...                                        }إبراھیم{  

...                           }الشورى{  

.....                                                       }ق{  

 وفي غیرھم: }..       {   سبأ ، ١١لقمان ، ٢٩الملك ، ٨٥القصص ، ٣٨مریم ،٣٠یوسف ،٦٠األعراف،٧٤مع األنعام

٢٤.  
  

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                  {)م اهللا سحقا فناب منصوب على املصدر أي سحقه: )فسحقا
  .اعديف الدعاء واملعىن ب املصدر عن عامله

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}              { )تعود على اهللا أو املخلوق: )من.  

}                   ...  {)الكلمةإظهار األمر يف طريقة أداء : )فامشوا. 
  .فالسهول أوىلأي األماكن العالية  لبالغة يف تذليل املناكبا

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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}                     {)مراعاة حتقيق مهزيت القطع وعدم ):ءأَمنتم
  .فجائية): فإذا.(تسهيلها

}....        {)ا وتعرب مبتدأ، أصلها نذيري: )نذيرحذفت ياء املتكلم رمس.  

 }             {)والوقف بالروم )نكريي عليهم بالعقوبة(ياء حمذوفة أي ):نكري
  .يبني الكسرة

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   }                          ... {)الغالب البسط فعرب ): صافات
االنتباه لالستطالة يف الصاد مث نطق النون ): ويقبضن.( االنتباه للمد الالزم،عنه باالسم والقبض متجدد فعرب عنه بالفعل

  . االنتباه لضم الكاف حىت ال تسكن ): ميسكُهن.( الساكنة وقفًا بدون قلقلة الضاد 
}                           {)مبعىن ): إن

  .االنتباه لضم الراء حىت ال تسكن):ينصركم.(ما
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                ... {)نمرسومة موصولة ال جيوز الوقف وسطها):أم.      
 ملا قبله والتوبيخي ليس فيه إبطال أي ليس فيه نفي أن اإلنكاري فيه إبطال :الفرق بني االستفهام اإلنكاري والتوبيخي

أي ) : ل املسلمني كارمني عأفنج: ( مثال على اإلنكاري . أي أتاهم نذير)نذيرأمل يأتكم : ( مثال على التوبيخي ،قبله 
              .ال جنعل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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وإنك لعلى ( قال تعاىل فيه  هي سورة اخلُلُق الذي هو مجاع الدين الذي بع به حممد  سورة ن: (  قال شيخ اإلسالم
  ).خلق عظيم 

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}         {)لوح من نور  –آخر اسم الرمحن  -الدواة -احلوت(أقوال  ٥فيها : )ن والقلم-
   ).وال يعلم معناها إال اهللا-ر يف اجلنة -قسم بنصر املؤمنني -أول اسم الناصر والنصري

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}           {) على( أدائها مبعىن ): لعلى.(  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}     { )يكمالياء األوىل مدغمة يف الثانية لذلك ليس عليها حركة ): بأي.  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

---}                                  

   { اجللدة املعلقة بالذنبأي ة الشاة زمن الدعي امللصق بالقوم من: )زنيم(.صفات غري متضادة مل يفصلها الواو.  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}           ...  {)بينات(ال يذكر )عليه(كل ما هو بلفظ : )عليه(.  

}          {)ويف  )األنفة(الوجه أشرف ما يف اإلنسان واألنف أكرم ما يف الوجه ومنه : )اخلرطوم
  .غاية اإلذالل كالبهيمة املوسومة )سنسمه(ولفظ )رغم أنفه (يقال ليل ذال
}...          {)الليل الشديد الظلمة ومسي ال نصرامه وانفصاله عن النهار أو : )الصرمي

نون التوكيد  -نون اجلماعة –واو اجلماعة : اجتماع سواكن ):نهامرليص(.قطعت البستان الذي صرمت مثاره أي 
  ).ليصرمنها( فحذفت نون اجلماعة مث واو اجلماعة فأصبحت  الثقيلة

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}         ... {)نكرة للتهويل: )طائف.  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}            { )منع أو قصد: )ردح.  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}     {)حرف إضراب وعطف:  )بل.  

}               { )هالّ( مبعىن  ضيضلوال حرف خت): لوال تسبحون.(  

}               { م التسبيح واعترف بالذنب( مثل دعوة يونسقد.(  
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}           {وغريها: الوحيدة: }   {. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}            {)تلزم إجابة ستفهامات الا سبعة(ستفهام إنكاري تقريعي ا: )فنجعل أ(. 
  .واالستفهام االنكاري فيه إبطال أي نفي

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-}                                     

       ... { مكررة بالنص في:  

}                                       

      ... }     { األعراف{.  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}..     {)ا والفرق أن الغم: )مكظوميف القلب والكرب يف األنفاس ومنه مملوء غما وكرب  
  .وهو جمرى النفس)مأخوذ بكظمه  (

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}              { )لَهعوعدم اختالس احلركات املتتالية االنتباه لألداء ): فَج.  

}             ... {)ا شديد يصرعك: )ليزلقونكنظر.  

}        {)هيالواو حال: )ماهوو.  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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}          {)كذلك مسيت : )احلاقةاجلزاء و والثواباألمور  ألن فيها حواق.  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}             {)تكرر احلرف لتجدد املعىن: )صرصر.  

}                 ... {)احنسات شؤؤ: )حسومما حت كل خري أو متتابعات مس
  .ملا يتابعمن حسم الداء إذا تتابع عليه باملكواة حىت يربا فجعل مثال 

 باردة):صرصر(–العمود من األرض للسماء  )اإلعصار( -حتمل احلصباء )احلاصبة( -عاد )الدبر(:  الريحأمساء- 
ب من جهة الشرق نصر ا الرسول  )الصبا( - تبشر باملطر) املبشرات( –تلقح األشجار  )اللواقح( –حارة  )السموم(
– )شجر وال حتمل ماء ال تلقح) العقيم( .بلطف وهدوء )النسيم.  

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}     ... {)يعم كل الرسل اسم جنس: )رسول.  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}            {)نفخ( للفعل  نائب فاعل:)نفخة(.  

}            {)ةدك(.اختالط األجزاء : والدق.الدك تفرق اجلزاء:)فدكتا( :
  .مفعول مطلق

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...             {)أمالك أو صفوف نكرة لتحتمل معاين أوسع :)مثانية.  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}..           {)هاء : )هاؤم (.خذمبعىن ) هاء(واجب متصل : واملد منقول أمر اسم فعل :)هكتابي
  .تظل ساكنة وقفًا ووصالً وهي زائدة يأيت ا العرب للمحافظة على حركة احلرف األخري وقفًا، سكت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}    { )تلتبس مع  حىت ال) احلاقة ( مع القاف يف ) قطوفها ( للحفظ ربط القاف يف): وفها دانية قط
  ).غية ال يف جنة عالية ال تسمع فيها ( سورة الغاشية 

}      ... {)ا كامالً غري مك:  )هنيئًاردتام.  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}           {)يجوز فرواية التوسط أما يف ووإمنا إدغام وصالً  )القصر رواية( ال يوجد سكت يف: )ماليه
  .استفهام حتسر وتوبيخ لنفسه: )ما أغىن(. السكت أواإلدغام  عند الوصل 

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}    {)قلبوه): صلوه.  
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}                 {)مبالغة الطولواملقصود التعدد والكثرة :)سبعون.  

}              { بح العقائد والرذائل ال قع بني الكفر والبخل ومها أمج : مجلة تعليلية أي
  .خلق خالص هللا وال إحسان للإ

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}       {)الريح وقبح الطعم وننترارة أهل النار غاية احلرارة وامل صديد: )غسلني.  

-}            {مناسب لشاعر : )تؤمنون(. خل كل اخللق وذاته املقدسةد
  .من بهآن آع القرمن مسفن الشعر كالم ذو وزن أل

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}           {)مناسب للكهنة ألن  مث حذفت التاء ختفيفًا) تتذكرون (أي:)تذكرون
  .كالمهم ليس فيه ذكر هللا

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}         {)عناه من التصرف من قوهلم إذا أرادوا عقوبة رجل خذ نأي ألخذنا بيمينه فم: )باليمني
  .بيده أفعل به كذا وكذا

}         {)ب يسقي كل عرق يف اإلنسان ويقال للجزء املعلق منه لعرق مستبطن الص: )الوتني
    ).النياط(القلب يف

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}         { : ثالثة كل مراتب واليقني  يتزلزلأعلى مراتب العلم واليقني وهو العلم الثابت الذي ال
وهو العلم املدرك حباسة البصر : عني اليقني  -٢وهو العلم املستفاد من اخلرب : علم اليقني  -١واحدة أعلى مما قبلها 

  .العلم املدرك حباسة الذوق واملباشرة: حق اليقني  -٣
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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}                         {)اسم جنس تشمل األرواح : )الروح
  . حيتمل يف الدنيا أو يف اآلخرة): مخسني ألف سنة( . برها وفاجرها أو جربيل

}      { ) ًا مجيالمرققة ألن حرف ) فاصرب( والراء يف .تضجر فيه وال ملل ال): فاصرب صرب
  .االستعالء بعدها ليس يف كلمتها
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }           { )ومعناه الرصاص املذاب ةساكنالالم المث  ةساكناالنتباه إلظهار اهلاء :)ملهلكا.  

}         { )الصوف املنفوش االنتباه لعدم ضياع النون وقفًا): كالعهن.  

}                   { )ئذ( امليم يف  االنتباه لكسر): يومئذ ببنيهومثلها يف ) يوم
مقارنة ) فصيلتهأخيهصاحبتهبنيه( عند االفتداء من العذاب قدم األحب واألقرب ،ويف غريها مفتوحة ٦٦هود 

  .عند الفرار بدأ باألخ مث الوالدين مث الصاحبة مث البنني ٣٦ -٣٤مع عبس 
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}        {)ال يسأل فيعطوه الذي املسكني هو السائل من يتعرض للسؤال واحملروم : )للسائل واحملروم
  .وال يفطن له فيتصدقون عليه

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                 {)ا استدلوا به على:)فمن ابتغى وراء ذلكغري  حترمي نكاح املتعه أل
  .زوجه مقصودة وال ملك ميني

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}         { ) م قائمونوالذين همزيادة تفصيل األمانة مقارنة مع أوائل سورة ): بشهادا
  .املؤمنون

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}           { ) ا على مال والجيوز البدء ): الذينفمالمرسومة مفصولة جيوز الوقف اضطرر
  .متفرقني مجاعات): عزين.( مسرعني ): مهطعني).( الذين( بـ

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                {)ما يعجزنا عن البعث وال يفوتنا أحد: )مبسبوقني.  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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}                ... {  )حرف االستعالء بعدها ليس نالراء مرققة أل ):أنذر قومك ،

  .فقط) فاصرب صربا –وال تصعر خدك ( يف كلمتها ومثلها 
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}         { )فواصل اآلياتوحذفت ياء املتكلم ملراعاة ): وأطيعوين( أصلها ):وأطيعون.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                  ... {)االنتباه لسكون الراء بال عذاب يف الدنيا: )ويؤخركم.  

}            { )إال أداه حصر): فرارا إال.  
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }             { ) يرسل جمزومة جواب الطلب مث كسرت اللتقاء الساكنني) : يرسل السماء.   

 }      ...  {  ) متماثلني صغري يدغم ) وجيعل لكم( متماثلني مطلق ال يدغم ):وميددكم.  

 }           {)اال ختافون له عظمه وال تقدرونه: )وقار.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

}                   { إعجاز علمي.  
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}           { )قدم : ٣١مقارنة مع األنبياء ) بساطا( سبالً لتناسب قبلها قدم ): ا سبالً فجاج
  ).رواسي( فجاجا تناسب 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  }         ...       {)ّنوحذفت الواو اللتقاء جمزوم حبذف النون : )تذر
  ).وزن الفعل+ للعلميه (ممنوع من الصرف ألنه أعجمي أو): يغوث ويعوق. (الساكنني بنون التوكيد

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}        .. { )ذهبت أجسادهم يف الغرق وأرواحهم يف النار . ما زائدة، جرحرف ): مما.  

}...        {)أي يدور يف األرض أو أحدا:)ديارا.  

}                    { )ا(. مراعاة ترقيق الذال): تذرهمفاجر( :

 (.مائالً عن احلق وأصل الفجور امليل فقيل للكاذب فاجرا ألنه مال عن الصدق والفاسق ألنه مال عن احلق   

    :(  باعتبار مايؤول إليه.  

 }        ...            {)خصهم لتقدمي برهم وتأكد حقهم مث عم : )ولوالدي
  .قبلها) أضلوا( تناسب ) ضالال( ، ٢٤مقارنة مع آية  .تناسب ديارا: )تبارا(. الدعاء
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 }                  ...  { )( وال واحد هلا من جنسها مثل ) أنفار( مجعها١٠ - ٣من ) : نفر
  ).رهط –قوم 

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}        ..  {)ربنا جد :( مثل ظُمأي ع) فالن يف عيين دمثل ج( وحديث عمر) كان الرجل منا
  .أي عظم فينا) إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...       {)تأحمذوفة الفاعل : )أشر أريدمع اهللا اًدب.  

}...      { أي مذاهب خمتلفة متفرقة.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }             {)قال احلجاج لسعيد بن ، أي جار )قسط(اجلائرون من : )القاسطون
مشركا وتال يا جهلة أنه مساين ظاملا  :قاسط عادل فاستحسنه القوم فقال احلجاج :قال ؟ما تقول يفّ( :جبري ملا أراد قتله

  ).يعدلونمث الذين كفروا برم (وقوله ) القاسطونوأما (قوله تعاىل 
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

} ...                         {)أسلوب التفات من املفرد : )خالدين
فقط  جهنم يف ثالث مواضع  ذكر يف )أبدا(لفظ  - )من(على معىن اجلمع يف  مالًللجمع ح :

  .٢٣اجلن ،٦٥األحزاب،١٦٩النساء
      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}             ... {)لكن بالغا(أو استثناء منقطع ) ال أملك إال بالغا(استثناء ): إال بالغا.(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 }...           { )مدة غري حمدودة ) األبد(و، االمد مدة حمدودة وإن طالت ): أمدا.  

}             { )ُأو خرب ملبتدأ حمذوف): ريب( بدل من ): عامل.  
      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}             ...          {)أصل اإلحصاء أن احملاسب إذا بلغ ): أحصى
  .عقدا من عقود األعداد كالعشرة واملائة واأللف وضع حصاه ليحفظ ا

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  



 

  )جزء تبارك(     


 

294 
 

 
 

}        {)ا له عن سائر الرسل: )املزملأصلها املتزمل مل خياطبه بامسه تكرمي.  
       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }                  { ) ن أأثبت قياما أي : )أشد وطئا(.أي القيام بعد النوم): ناشئة
ناشئة الليل أي ساعاته أوطأ للقيام وأسهل على املصلي من ساعات النهار ألن النهار خلق لتصرف العباد فيه والليل 

على املصلي من صاله النهار ألن الليل خلق للنوم  شدأنه أو املعىن أ_سهل أفالعبادة فيه خلق للراحة واخللوة من العمل 
أي أجدر  أةأي مواط: اًءاجلهة وقرئت وط يتكلفه فيه وكان الثواب أعظم من هذهفإذا أزيل عن ذلك ثقل على العبد ما 

  .هلدوء الناس وسكون األصوات صح قوالًأ: )وأقوم قيال(.أن يواطىء اللسان القلب والقلب العمل
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                {)وبالكسر األنعام وبالضم وآثار النعمة بالفتح التنعيم : )ةالنعم
  ..وهي اسم مرة كأن كل ما تنعموا به نعمة واحدة حني يرون العذاب وتأيت بالفتح يف سياق العقوبات املسرة

}          {)ا مجع نكل: )نكاالًأقيود.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                ...{)أسلوب التفات من الغيبة للمخاطبة: )أرسلنا إليكم.  

}               {)ا ، للعهد الذكريالتعريف ) ال (: )الرسولأي سبق ملصحو
  ).الرسولفعصى فرعون رسوالً : (ذكر يف الكالم 

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                {)منفطر به( : ا مبعىنمل يقل منفطرة أل)مثل مرضع  )ذات انفطار– 
  ).كل ما أظلّك مساء( حائض أو السماء مبعىن سقف

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-}                                 ...{  

 مكررة في: }                                       

     {             }اإلنسان {.        

}                 ...          ...         

            ... {)ُاسم أن هاء ضمري الشأن وخربها مجله )أنه سيكون(: )سيكون
  .للتأكيد) هو( خريا مفعول ثاين ): هو خريا( .وننتبه لضم النون، سيكون

         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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}   {)تقرأ من احلرف أنك تستطيع أن أي  )ماال يستحيل باالنعكاس(أو  )فن القلب(): وربك فكرب

  :ويف الشعر) وكل يف فلك ( ومثلهبدون تغير املعىن األخري إىل احلرف األول 
  وهل كل مودته تدوم    مودته تدوم لكل هول

ولقي العماد القاضي راكبونالحظ أن ،)دام عال العماد( :فقال ففطن هلا القاضي )  سر فال كبا بك الفرس (ا فقال ا فرس
  .كال املقولتني تقرأ من النهاية إىل البداية دون تغير املعىن

}      {  فكىن ) قلبك فطهر :(  وقال ابن عباس )حلصأفمعناه وعملك :( قال الفراء يف معاين القران
ل ثيابك باملاء وقال غسأ: وقال ابن سريين،)دنس الثياب ن الغادرفإا ال تكن غادر(: ابن عباسبالثياب عن القلب قال 

  .طهارة القلب+ الطهارة شرط للصالة.ثيابك فهو طهر هلا  قصر :هغري
}       {)والعرب تعاقب ) الرجس( سني قلبة عن نوالزاي م، والفجور صاألوثان أو النقائ: )الرجز

  .بينهما واملعىن واحد
}      {)ا  ءوقرى) وال تعط مستكثرا (مجله يف حمل نصب حال : )تستكثرعلى أنه جواب جمزوم

  ).من الثواب متنن تزدد ال( ننمتالنهي أو بدل من 
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}        {)ا لعسري وإمنا ): غري يسرييتعاقب ال يعود يسريا كما يف الدنيا  مأن اليواملعىن ليس تكرار
  .وقصر العسر على الكافرين ليتضمن اليسر للمؤمننيالعسر واليسر 

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}    {)احلطمة -لظى - جهنم: ( ترتيب أمساء النار .ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث :)سقر - 
  ).ةيواهلا -اجلحيم -السعري

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}  { )ظاهرة أو مغريه ): لواحةةرشبدة للمسو.  

}     {)تسعة عشر(  :ام البالغي وتقديرهالتمييز حمذوف لإل )ا ملكمن املالئكة  أو صنفًا أو نقيب (
واألبلغ أن يقال أن عدد املالئكة جتاور النهاية لنا بعدد أهل النار فذكر التسعة وهي اية اآلحاد والعشرة بداية العقود مث 

أدرك اإلسالم ) والد خالد بن الوليد(شاقا نزلت يف الوليد بن املغرية : صعداصعودا و. يكرر على ذلك إىل ماال اية
يكلف أن يصعد جبال يف النار من صخرة ملساء فإذا بلغ أعالها ) ه وهلك بعد اهلجرة بثالثة أشهرافعادوهو شيخ هرم 

  .مل يترك أن يتنفس وجذب إىل أسفلها مث يكلف مثل ذلك
}...         {  )تعود على سقر) هي.  

}    {)ا للبشر وقيل استفتاحيةزجر : )كالا إحدى الكرب نذيرتتعلق مبا بعدها وردع ملن ينكر أ.  
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}       {)أدبر(. من الزمن ضىا مملظرف : )إذ( : ر عشرية  قراءةويفبو إذا د)ظرف للمستقبل ): إذا
  .وأدبر ودبرلغتان،

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}         {)فعل مضارع جمزوم بالسكون املقدر على النون احملذوفة للتخفيف : )مل نك
  ).مل يكونوا معجزين –مل يكن اهللا (ازوم إذا مل يله ساكن ومل يلحق بضمري مثل) كان(ألا حتذف من مضارع 

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}     {)من القسر وهو الغلبة والقهر(األسد أو جمموعه الرماة : )قسورة.(  
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}      {   )اهلاء تعود على القران :)نه إ.      

   .يات القرآن أو قصة األعمى لتربية املسلمني مؤنثة تعود على آاهلاء ) كال إا تذكرة ( ، ١١مقارنة مع عبس آية 

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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}         {)ا(أقوال  ٣القسم هنا : )ال أقسم ا -أقسم يقسم أقسم بالقيامة ومل -ال يقسم 
الشيء جبوار عظمة اليوم  ن القسمأقسم على حدوثه أو زيادة تعظيم كفأكالمهم توكيد أو نفي ل: )ال().بالنفس
  . وأهواله

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}            { ) انية الزمانية مبين على ظرفالآن اسم استفهام يف حمل نصب على +أي): يسأل أي
  .تأيت شرطيه أو االستفهام -)ألصفهاينلغريب ألفاظ القران () أيان =ن أوا ىأ. (الفتح

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}       {)مجعوا يف ذهاب الضوء): مجع.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}    {)ملجأ): وزر.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}         {)أو املراد )( عني بصرية(أو مبعىن ) اهيةدمثل عالمة أو (هاء املبالغة: )بصرية
خذ أحرف إضراب انتقايل كأنه أضرب عن الكالم األول وبل : )بل اإلنسان(. فتكون التاء للتأنيث )اجلوارحباإلنسان 

  .يف آخر
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}       {)أي قراءته: )قرءانه .  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}         {)تظن(:شك -ظن –يقني  :تتيقن ومراتب الظن- وهم .)داهية عظيمة تكسر :)فاقرة
  .فقار الظهر

}    {)سكت واجب–من الرقية أو من يصعد بالروح : )راق.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}             {)واملطا الظهر يتبختر وميد مطاه يف مشيته: )يتمطى.  

-}                {)أوىل لك املوت فأوىل لك ) فأوىل هلم(تام يف الذم بدليل : )أوىل
  .عذاب القرب مث أوىل لك أهوال القيامة فأوىل لك عذاب النار

}         {)مهال ال يكلف بالشرائع ومنها أسدى إيل معروفًا مبعىن الضائع عند : )سدى
  .دى إليه ال يذكره وال مين به عليهسامل
}          {)حذف النون ختفيفًا ألن النطفة غري مكتملة والفعل غري مكتمل ): يك
  .واهلوانالتخفيف لبيان احلقارة و

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}               {)سؤال تقريري : )أليس.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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}                     {)هل أتى(حرف استفهام جييء مبعىن قد :)هل (
فهل على الرسل إال البالغ ( ،)هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان(ومبعىن ما ) حجرقسم لذي هل يف ذلك ( نّأومبعىن 

  ).املبني
}                      {  )فيها إعجاز علمي، أخالط ): أمشاج.  

}               {)السبيل( : ا غري كلمهنقف بالسكون أل)يف سورة ) السبيال
ته من يتصف به عرب باسم الفاعل لداللته على قلّوإما كفورا ملا كان الشكر قل ): شاكرا(.األحزاب من األلفات السبع

  .بصيغة املبالغة) كفورا(وملا كان الكفر كثريا من يتصف به ويكثر وقوعه من اإلنسان قال 
}                  {)إثبات األلف :وقفًا التوسط رواية وجهان يف : )سلسال

عالمتها السكون غري عالمة األلفات السبعة سكون ) النمل(القصر وجه واحد احلذف مثل أتان رواية ويف ، واحلذف
  .ألن هلا وجهني فتميزت مستطيل

}               {)الكفر وهو نبات طيب الرائحة مشتق من : )كافورا
  .الستر ألنه يغطي األشياء برائحته
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}              {)يف القرآن على مخسة أوجه): كان:  
  .)اا حكيموكان اهللا عليم(مبعىن األول واألبد / ١
 .)وكان يف املدينة تسعة رهط(املضي املنقطع /٢
  .)كنتم خري أمه(احلال /٣
 ).كان شره مستطريا( االستقبال/ ٤
  .)وكان من الكافرين(صار /٥

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                {)اختص الثالثة بالذكر لعجزهم : )مسكينا ويتيما وأسريا
  .عن الكسب

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}               { )العبوسشديد ): قمطريرا.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}           {) العيش  ملا كان الصرب حبس النفس عن اهلوى وتضيق ):وجزاهم مبا صربوا
  ).القيمابن (جزاهم على ذلك نعومة احلرير وسعة اجلنة وخشونته 
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}               {)اآلنية مبين للمجهول ألن املقصود): ويطاف.  
  .وصالال األلف تثبت وقفًا : )قواريرا (

}      {)ورمست األلف يف الكلمتني لتحتمل  وصال ووقفااأللف تسقط : )قواريرا
  .بدون رسم األلف) من قوارير( ٤٤مقارنة مع النمل ، قراءة من ينوما

 }..        { )ميزج الشراب حسب ما مزجوا من عمل صاحل وخيلص هلم حسب ما ): مزاجها
  .أخلصوا

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}         ...{)مثبتة ألن املراد الولدان: )ويطوف.  

}         ... {)َثالتراخيتلتبس مع ثُم بالضم حرف عطف يفيد ، ظرف مكان للبعد: )م.  

}                            { )مهزة : )ستربقإ

. (ألا صيغة منتهى اجلموع) التنوين ( ممنوعة من الصرف ): أساور( .قطع   :( االنتباه لأللف املدية احملذوفة حىت
  ).ثيبا خضرا من سندس وإستربق( ٣١املقارنة مع الكهف ): خضر). ( علَيهم( ال تلتبس مع 

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                        {)يعذب (منصوبة بفعل حمذوف : )الظاملني
  .مث الوقف عليه ألن هذا خيلّ باملعىن) رمحته( مع )  الظاملني ( االنتباه لعدم وصل لفظ).الظاملني

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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}        {)الرياح متتابعة أو املالئكة ترتل باملعروف: )املرسالت.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}    {)بني يدي رمحتهنشرا (الرياح تأيت باملطر كقولة: )نشرا.(   
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}        {  )تفيد الشك بوقوعه ) إن ( إذا تفيد اجلزم بوقوع الشرط بينما ..) فإذا النجوم.  
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}        {  )قّتت ):أُقتتأي و.  
     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}     {  )سماع صوت الالم وقفًا ألن فيها صفة التوسط االنتباه ل): الفصل.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}     {)لك استفهام تقريري: )أمل.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}      {)اسم ( أو تكون معرفة )سالم عليكم(مبتدأ نكرة لثبات معىن اهلالك ودوامه مثل : )ويل
مرات لزيادة الترهيب والتكرار يف مقام الترغيب والترهيب حسن ال سيما إذا  ١٠و هي مكررة )وادي يف جهنم 

  .يرت اآلياتاتغ
}        {)اإلدغام /٢، اإلدغام الكامل وهو مقّدم يف األداء/١: جيوز فيها وجهان ):خنلقكم

  .الناقص
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}         {)واملخصوص باملدح فاعل ) والقادرون(نعم فعل جامد للمدح : )فنعم القادرون
  .حمذوف تقديره حنن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }           {  )ومجع): كفاتا كفت مبعىن ضم.  
           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}             {)؟ل ثالث شعبيإن قيل مل ق: (حدث الشيباين قال: )ثالثقيل ألن الفار 
  ).ه أخذ مينه أو يسره أو فوق وال رابع لهبسإذا خرج من حم

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}        {)أبل سود : )مجالت صفر– لس وهو احلبل الضخم من مجع ق سفن البحرلوس ق، ماالتج
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أو ) حجارة(مثلتاء التانيث للجمع وحتتمل اجلمع واإلفراد  تثبت السفينة من الذهاب يف البحر ليف أو خوص وغريها
  ).مجاالت -مجال (مجع اجلمع 

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }             { )حال أي متهنئني): هنيئًا.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}              {)من أجزائها  ٍءألنه مسى الصالة جبزالبعضية  جماز مرسل عالقته: )اركعوا
حط عنا الصالة فإنا (قالت ثقيف للرسول : وخص الركوع بالذكر ألن العرب كانت تأنف من الركوع والسجود

  ).صالة فيه خري يف دين ال فأىب وقال ال، ال ننحين فإا مسبة
       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}       {)أي إن مل يؤمنوا اليت تفصح عن شرط حمذوف ،  الفاء الفصيحة): فبأي
  .؟بالقرآن فيؤمنوا بأي شي

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .ختام املنهج: هدفها
النصر -البينة  -الزلزلة(مكي ماعدا  كل جزء عم.(  

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}     { )ا والوقف بغنة مبقدار حركتنيحذفت ألف ما االستفهامية ختفيفً: )عم.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}           { األول يف الرتع والثانية يوم القيامة وقيل اهلزمية مث يف تكرار اآلية أنَّ قيل
  .العذاب وقيل األول للكفار والثاين للمؤمنني

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}        {)الراحة هالسبات النوم وأصل: )سباتا.  
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}              {)أحب العمل إىل اهللا (يف احلديث واالنصباب بشدة وكثرة : )ثجاجا
  .فالعج رفع الصوت بالتلبية والثج إراقة دماء اهلدي) العج والثج

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}        {  )االنتباه إلظهار الم التعريف ألنه يسبق اللسان إىل إدغامها يف ): اجلبال
   .اجلبال

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}          { )سنة واملعىن كلما قضى حقب تبعه آخر أبدا ٨٠مجع حقب وهو : )أحقابا.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}     { ) السيئة بالسيئةوللكفار اجلزاء وفق العمل : )جزاء وفاقا.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}       {)مليئة من مخر اجلنة : )دهاقا.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}         { )اعطاًء حساب:(عليه حىت قال حسيب غدق أي أا من قولك حسيب وكفاينكافي.  
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                       {  وغیرھا، الوحیدة }بيالس  {.     

 }...               {  )رابات االنتباه لتوايل املثلني مع نفس احلركة يف التاء ): كنت
  .املضمومة

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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}        { )كما ينشط العقال من ( املؤمنني أي حتل حالً رفيقااملالئكة تنشط أرواح : )الناشطات
  ).البعري أي حيل برفق يد

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}       {)رق تكانت الشياطني تس املالئكة تسبق الشياطني بالوحي إىل األنبياء إذ: )فالسابقات
  .السمع

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}        {)اء ساكنة: )الرادفة ال روم وال إمشام الوقف فقط.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}            {)رجع من أي  حافرتهرجع فالن يف (الرجوع إىل أول األمر : )احلافرة
  ).حيث جاء

}         {)ا فارغة يصري فيها من هبوب الريح كالنخري وقرئت ناخرة): خنرةبالية أي عظام.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}        {)أي عني ساهرة(األرض البيضاء املستوية مسيت كذلك ألن السراب فيها : )بالساهرة 
  ).جارية املاء

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}              {)أصلها بالوادي مث حذفت الياء محالً على ( ياءات زوائد: )بالواد
االنتباه للتنوين وصالً ): طوى( .)اللفظ فمن أثبتها من الرواة فقد زاد على أصل الرسم لذلك مسيت ياءات زوائد

  ).اذهب( بالكسر مع حذف مهزة الوصل يف 
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}              {تتزكى أي تتطهر : )تزكى(.واملالينة استفهام معناه العرض الستدعائه باملالطفة
  .من الشرك

}          {) ا مجاع التقوى ومىت خشى اإلنسان جعل اخلشية غاية للهداية أل: )خشىتف
  ).ادعوك إىل( ليتضمن معىن ) إىل( وتعدى الفعل بـ ربه مل يصدر عنه إال اخلري

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }    { )وقف جربيل: )فحشر.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                {)أغرقة يف الدنيا ويعذبه يف اآلخرة ويف : )نكال اآلخرة واألوىل
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نكال هاتني الكلمتني  نكل اهللا بهف) أنا ربكم األعلى(وقوله )غريي مت لكم من آلهلما ع(التفسري نكال قولة 
  .بالفتح) وإن لنا لآلخرةَ واألوىل ( ١٣مقارنة مع الليل ) (االنتباه إىل الكسر يف ،

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}             {حال ):بناها .(ام تقريعي توبيخياستفه.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}           {)بسط (يدحى  يدحو أو دحي: )دحاها(. منصوب بفعل حمذوف: )واألرض
  ).ومد

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}          {)الطامة( : منالبئر أي كبسته والقيامة تكبس وتكسر  طممت ،) مقارنة مع
  .يف عبس) الصاخة ( على ) الطامة ( فتقدمت : من الصوت الشديد والطم قبل الصخ: الصاخة

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}       {  من اختار الوقف على ) جواب أنت من ذكراها يكون املعىن ( مث البدء بـ ) فيم
  .سؤاهلم أن الرسول من ذكرى الساعة

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                   {)لتدل على أن مدة لبثهم مل ) عشية(أضافها إىل ): ضحاها
  ).مل  يلبثوا  إال ساعة من ار( هتبلغ يوما كامالً ولكن ساعة من عشيتة أو ضحاه لقول

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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}           { )كىقبال للتزكيةوالتشديد يوحي بقوة اإل) يتزكى( أصلها) : يز.  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}      { ) ا تذكرةاهلاء مؤنثة تعود على آيات القرآن أو قصة األعمى): إ.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}     {)سفر الكتاب : )سفرة.  

 }     { )املؤمنني: أبرار، املالئكة ): بررة.   

}           {)أو ما  ) ماذا أكفره(  استفهام لتقرير التحقري: )ما أكفره(.دعاء بالقتل: )قتل :
  .ما أشد كفره يأ) : تعجبية(

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}       {)ألنه مل يقربه بيده واملعىن أنه مل يترك كسائر احليوانات فالقرب مما ) فقربه(مل يقل : )قربهأف
  .أكرم به بنو آدم

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  }           { )ال تدخل علية أن) مل بعد(تفيد التوقع  :)كال.  
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}        {)أسند الشق لنفسه من باب إسناد الفعل إىل السبب : )شققنا.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}    {)اغليظة الشجر ملتفة: )غُلب.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}       {)مرعى: )أبا.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  }         {  ) االنتباه لترقيق التاء بني القاف والراء املفخمة ): قترة.  
     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  )عم جزء(     


 

306 
 

 
 

}      {١٩إىل  ١٥مث قسم وجواب من اآلية  ١٤:١وجواب من اآلية  أوهلا شرط.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}          {)سجرت(  : ا فناسبت قولهأي أوقدت نار)فجرت( اإلنفطار مقارنة مع ) سعرت (
  .مكاا زايلتأي قلبت وأثريت فكلها ) بعثرت(وأي تساقطت  ) انتثرت ( لـ الت مياهها وفاضت مناسب أي س

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}        {)أي ال يثقله) ال يؤده حفظهماو(وأد ابنته أي أثقلها بالتراب ومنه : )املوءودة.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}      { اإلنفطار مقارنة مع ،وعلم ما أحضرالصحف فقرأ) إذا الصحف نشرت(مناسب
ا يف الدنيا وما أخروا يف قبور يف الدنيا فيذكرون ما قدمووال) والقبور بعثرت(مناسب لـ ) ما قدمت وأخرت(

  .العقىب
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}        {)من األضداد أقبل ظالمه أو أدبر): عسعس.  

 }       {)إعجاز علمي: )تنفس.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}      {)بالضم أداة عطف) مثُ(للبعيد التباس : )مث.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}      {) اسم استفهام يف حمل نصب ظرف زمان: )أين.  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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}             {)كلذا مبعىن ما(استفهامية: )ماما أشد (مبعىنأو تعجبية )ي غر
  .غرين كرم الكرمي: نه  اإلجابة حىت يقول من األمساء احلسىن كأنه لقّ هذكر الكرمي دون غري)غترارك إ
}        {)َفعلك أييف قراءة : )لكدعد ى خلقك وجعله متناسب األطرافسو.  

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-}                        { فن الترجيع وهو ضرب من السجع بأن تكون كل
  .لفظة موافقة لنظريا يف الوزن واإلعراب

}       { )اكما ، ذكر املعىن بالفعل الذي يدل على التجدد واحلدوث لتقييده بالزمن ): يصلو
حتدثه  أن اجلملة الفعلية أقوى جرسا يف اخلطاب خاصة يف مقام الترغيب والترهيب الجتماع احلدث والزمن مع ما

لة اإلسالمية الدالة على الدوام هنا ذكر اجلم): وما هم عنها بغائبني.( حركة الفعل والفاعل من قوة التصوير 
  .والثبوت دون التقيد بالزمن داللة على عدم غيام عن النار ودوامهم فيها أبدا

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-}                       { مكرر لتعظيم يوم الدين أو األوىل
  .للمؤمنني والثاين للكفار

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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}     {)يكاد يسرق إال الشيء الطفيفال يطفف ألنه  :امليزانقيل ملن ينقص : )للمطففني.  

}              {)مبعىن من: )على.  

}          {)نصحتك : موصولة أصلها كالوا هلم وحذفت الالم مثل : )كالوهم _
  . شكرتك  شكرت لك

}         {)يوقن أي يظن، استفهام إنكاري): أال يظن.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}              {تاب مرقوم يف سجنيتقديره إن كتاب الفجار لك.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }     {)ومكالتباس مر: )مرقوم.  
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}         {    ١٥مكررة مع المرسالت.  

 }                  {نزلت يف النضر بن احلارث.  

 }              { نويشهده املقرب) إن كتاب األبرار لكتاب مرقوم يف عليني(تقديره.  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}          {  ١٣مكررة في األنفطار.          

 }        {الرحيق اخلالص العتيق من الشراب واملختوم له ختام أي عاقبة ريح.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}       {)مهم يف منازهلم نعني جتري من فوقهم تس همأرفع شراب أهل اجلنة و تسنم: )تسنيم
  ).الفراء يف معانية(عليهم من معال أي ترتل 

        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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}       {)مث ، حق اهللا عليها مسعه وطاعته: مسعت وانقادت وحق هلا أن تطيع واملعىن: )حقت

  .للمجهول بين
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }     {)ال يعقل يراد به التمين ثبوراه بنادي هالكه ألن نداء ما يا: )يدعوا ثبورا.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}     {)وأشفق منه ) واعتىن رق(وأشفق علية ، قتهارغرب مسيت لرة يف املماحل: )الشفق
  ).بالشفق قسمأإذا عرفت هذا فال (تفصح عن شرط حمذوف بالغة تقديره الفاء الفصيحة : )فال(. )خاف(
}       {)مجع ما انتشر يف النهار: )وما وسق.  

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}       {لق غالكالم عن الكفار األحياء يف عهد النيب فذكر الفعل املضارع حىت ال ت
مقارنة مع  ) يسجدون  (تناسب صيغة الفعل قبلها ) يكذبون( وحىت ال حيتجوا بالقدر وصيغة الفعل  باب التوبة

  ...).جميد -حميط( بعدها  صيغ االسم بصيغة االسم يناسب) يف تكذيب( ١٩،الربوج 
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}                   {)ع مبعىن لكناستثناء منقط:  )إال.  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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}   {)وشاهد  /٢،)يوم عرفة(مشهود) يوم اجلمعه(شاهد /١، فيها أقوال: )وشاهد ومشهود
  ).وذلك يوم مشهود)(وم القيامةي(مشهود  -ك على هؤالء شهيدابحممد وجئنا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}     { )النار :( ا بدل اشتمال منمكسورة أل )وليست مبتدأ ) األخدود.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}...     {)ليس يف القران مثله،صفة : )الكبري(،خرب  ):الفوز( ،مبتدأ  : )ذلك.  
}           {]               األنعام[  

}     ..     {]     اجلاثية[  

 وفي غیر ذلك: } يمظالْع زالْفَو مع }ذَِلك:   
                                              ١٠٠،٨٩/التوبة ،٩/التغابن ، ١١٩/المائدة    ١٢/الصف   

}ذَِلويمظالْع زالْفَو مع} ك:         ١٣/النساء   

 ھو( المواضع التي فیھا:( }يمظالْع زالْفَو وه ذَِلك{:  

                                             ٧٢/التوبة ، ٦٤/يونس ،   
  :                               }ذَِلك هو الْفَوز الْعظيمو{
                                ١١١/التوبة ، ٩/غافر   
 لَ {المواضع التي فيهايمظالْع زالْفَو وه{:  

                                            ٦٠/صافاتال   
  

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}        { )يد( االنتباه للضم يف ): ايدا  ( ا ليست  صفة للعرش وإمنا خرب ثاين لـأل ) وهو
ويف قراءات أخرى غري حفص ، واألفضل قراءا بالروم إلظهار أا مضمومة ، تعدد اخلرب واملبتدأ واحد) : الغفور 

  .تقرأ بالكسر على أا صفة للعرش
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}        {ثبت كفرهم وليس هلم مستقبل حياة ) فرعون ومثود (يف الكفار الذين ماتوا
  ).يكذبون( ، ٢٢فذكر املصدر الشامل لكل األوقات مقارنة مع اإلنشقاق 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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-}                                    {  فن
 -الالم- ما  -إن(أجوبة القسم أربعة ):إن كل(.متماثلة يف الزنة دون التقفية) حافظ - الثاقب -الطارق(املماثلة 

/ ٢).فلما أزاغوا أزاغ(شرطية/ ١:معاين ملا يف القران : )ملا(.)ال -ما(وحرفان ينفيان )الالم -إن(فحرفان يوجبان)ال
إن كل (مبعىن إال /٤،) جاءهمإن الذين كفروا بالذكر ملا (ظرفية /٣،)كال ملا يقض ما أمره(جازمة للفعل املضارع 

  ).نفس ملا عليها حافظ
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}       { )مجعها سرائر) سريرة(،رار أسمجعها ) سر.  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-}               { إعجاز علمي.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}      { لمعدل إىل ثالث كلمات هلا نفس املعىن لذلك ) هلمبعىن أم(رويدا  -أمهل – ه
صفة مصدر حمذوف أي إمهاال رويدا قيل رويدا ،للترخيم مث صغرها)إروادا ( أي )رويدا(.كراهة التكرار) أمهل(

بالتصرف يف األسلوب  إعجازالقران: إعجاز علمي .اسم فعل أمر) رويدا ) أمهل -مهل(فيكون التكرار مرتني 
  .سهبا يف تركيب واحدحبيث يصلح موجزا وم

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

}         { األعلى تناسب سبح أي ترته وعال علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}         {) سواد إىل خضرة أو محرة:  )أحوى.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}            { )بل ( ومعاين  نفي األول وإثبات الثايني إبطايل أحرف إضراب :  )بل (
البقرة ) أم تريدون أن تسألوا رسولكم( إضراب انتقايل ينتقل من معىن إىل آخر مثل / ٢.إضراب إبطايل/ ١: تشمل 
 ) بل زعمتم..ولقد جئتمونا فرادى (أو بالعطف  / ٣.انتقل من توبيخ إىل توبيخ آخر) بل تريدون ( أي ،١٠٨

  ).القران  للزخمشري الربهان يف علوم(
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}     { كانت عرباً وأمثاال.  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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}           {)استفهام تشويق أو تعجب أو املعىن قد أتاك: )هل.  

}      { )والتنوين عوض عن هذه اجلملة احملذوفة غشيت الغاشية يوم إذ: )يومئذ.  
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }       {)بلغت إناها يف احلرارة: )ءانيه.  

}         { )الشربق فإذا يبس مل يأكله حيوان وهو :نبت باحلجاز يقال لرطبه: )ضريع
سم قاتل وهو أخبث  اه وهوترعنبت ذو شوك الصق باألرض ال تقربه دابه وال يمة وال :وقال عكرمة  قاتل سم

  .الطعام وأشنعه
}         {)حىت ال يتوهم بقاء صفة منع اجلوع: )اليغين من جوع.  

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}       {)وزرايب( : واحدط  ريبمنها زسومعناها ب. )مجع منرقة وهي الوسائد): ومنارق.  

-}                         {)اسم مجع ال): اإلبل  
 )استفهام إنكاري(ظرون أينكرون البعث فال ين: )أفال ينظرون().ناقة وبعري ومجل(واحد له من لفظة مفردة  

  .بينما االستفهام التوبيخي ليس فيه نفي) أي ال ينظرون ( واالستفهام االنكاري فيه نفي 
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }       {)مبصيطر(  .ص – سالقصر  قراءة اد يفالتوسط وجوب الص قراءة يف:)مبصيطر :(
التصغري يكون ) نممهي - كميت  –ثريا  –رويدا (اسم مصغر ال مكرب له مثل : )مصيطر.(تقرأ بالصاد وجوبا

  .الترحم أو املدح أو  تقريب الزمانأو تقليل العدد أو التحبب أو التعظيم أوللتحقري
}       {)استثناء منقطع(عىن لكن مب: )إال.(  

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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}   { )حرف قسم وجرالواو : )والفجر.  

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}     {)يوم ) والوتر(يوم األضحى ) الشفع(يف اللغة الشفع اثنان والوتر واحد قيل : )والشفع والوتر
زوجته وقيل الصالة منها بآدم شفع ) الوتر(اخللق خلقوا أزواجا وقيل ) والشفع(اهللا عز وجل ) الوتر(عرفة وقيل 
أخرجه )ل عن الشفع والوتر فقال هي الصالة بعضها شفع وبعضها وترا سئ:(يف احلديث عن النيب . شفع ووتر

  .أمحد
}       { )والياء حمذوفة ختفيفًا ملناسبة فواصل اآليات،الترقيق والتفخيم: ء وجهان وقفًايف الرا):يسر.  

}            { )علم بالقلبأي ال): أمل تر.  

}          { )العقل يعقل صاحبه عن القبائح ): حجر( .استفهام تعظيم للمقسم به): هل
  .جرةحيو

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}            { .ا حذفت يف  ياءات زوائد: )بالواد(. قطعوا وحنتوا البيوت منةأي أ
  .الرسم العثماين وهناك من يقرأها بزيادة الياء تبعا لروايته لذلك مسيت ياءات زوائد

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}      { )سوط .(اختيار اللفظ يوحي بالصب وسرعة نزول العذاب): فصب
  ).بلغ من سيف عذابأ(تكرار العذاب اختيار اللفظ يوحي ب: )عذاب

}          {)ا حرف ساكنة بعد كسر وبعده( االنتباه لتفخيم الراء .الم املزحلقة: )لبا املرصاد
  ).استعالء مفتوح يف نفس الكلمة 

}...      {)ياءات زوائد: )أكرمن.  

 }...       {واجلزاء من  إكرام اليتيم واملسكني ومل يشعر إال بعد فقد املال مهو أهان نفسه بعد
  .العمل جنس

}           { َوال َیُحضُّ( وغیره،الوحیدة. (  

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}            { )منادى نكرة مقصودة مبين على الضم واهلاء : إيه –ياء حرف نداء : )يتهاأيا
  .للتنبيه والنفس بدل

}               {)ا سبقها مهزة وصل): ارجعيتفخم الراء أل.  

}          {)يف مجله عبادي: )يف.  



 

  )عم جزء(     


 

314 
 

 
 

 }           {حل للرسول أبن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة فقتل عبد اهللا.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}        { )زلت يف رجل من بين  شدة ومكابدة األمور الدنيا أو منتصبا معتدال ون: )كبد
كان يكىن أبا األشدين وكان جيعل حتت قدميه األدمي العكاظي مث يأمر العشرة فيجتذبونه من حتت قدميه  حمج

  .)٣/٢٦٤ يف معاين القران ءالفرا) حدأأن لن يقدر عليه (لشدته ) أحيسب(:تعاىل فيتمزق األدمي ومل تزل قدماه فقال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}         { )لـبدا( تلتبس بـ  االنتباه لضم الالم حىت ال): لُبدا ( ١٩بكسر الالم اجلن.  

}        {)إنكار وتوبيخ: )أحيسب.  

 }          {استفهام تقريري.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}      {  لاستقباال أواملضي  أو الدعاء عليه أو  : )مل يقتحمها (حتتمل النفي.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}     ... {) رتبة اإلطعام وفك الرقبةن ن رتبة اإلميان أعظم متفيد البعد والتباين أل: )مث.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

}        {  )بسطها): طحاها.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}         { )دس نفسه يف الصاحلني وليس ( أخفاها بالفجور واملعاصي وقال ثعلب):دساها
  ).منهم

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}        { )ا): بطغواهاالباء سببية أي بسبب طغيا.  
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}         { )ع بن مهرجمصد وقيلقدار بن سالف : )أشقاها.  

}                 {)احذروا عقرها واحذروا سقياها(منصوب على التحذير : )ناقة.(  

 }...         {)ب بإنزال العذا ةمألاسوى األرض عليهم أو سوى بني ):فسواها
  .تكرار احلرف يدل على تكرار العذاب): فدمدم( .بصغريها وكبريها

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ).إين ألقول إن هذه السورة نزلت يف السماحة والبخل:(  قال ابن عباس يف سورة الليل
 }        {)الالم املزحلقة: )لشىت.  

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }           {)ة ( االنتباه للفتحة يف ، الم التوكيد): لآلخرة( ٢٥مقارنة مع النازعات ) لآلخر
  ).نكال اآلخرة واألوىل

 }         {)تتلظى حذفت ختفيفا لصدر الكلمة: )تلظى.  
 الصبحالفجر السحرالبهرةلفىزالةالزلاجلهمةةسدفالمةعتالالغسقالشفق):الليل أقسام(

 العصر الرواحالظهرية ةاجراهل األضحى الغدو البكور الشروق):ساعات النهار(.الصباح
  .الغروب العشي القصرصيلاأل

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}         {اسم تفضيل: األتقى.  

}             {)األتقى( ع على ومل توض) يتزكى( نالحظ وضع ألف خنجرية على : )يتزكى (
وضبط املصحف على الوصل واللفظ مث وضع األلف ،سقطت اللتقاء الساكنني ) األتقى( ألا ثابتة وصالً بينما يف 

  .ة حىت تنطقالقصري
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }            {)لكنمبعىن : )إال.  

}      {)واهللا لسوف يرضى( اي الالم جواب قسم مضمر: )ولسوف(.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

}       {)ه ومنه حبر ساج وطرف ساج أي ساكن أو غطى النهار سكن واستوت ظلمت: )سجى
  .كالثوب

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}          { ) ُيف سورة الليل ١٣االنتباه للضم مقارنة مع آية ): ولآلخرة.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}    {)وجد بني ضالني فأنقذك منهم أو حائر ضال عن الطريق بالوقوف على : )ضاال
 بالكتاب املرتل والعقل وال ميكن محله على الضالل الذي هو ضد اهلداية ألن األنبياء معصومون يهداملرتل حىت 
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املعىن غافال عن أحكام  أويهديهم إىل احملل فكانوا يف مقام احلرية ما ضل وال وليس فيهم خبث يدعوهم إىل امل
  .الشرائع

}           {)آيات سابقة ٣مرات ليناسب  ٣كرر : )وأما.  

 }          {)أي تستقبله بوجه كريه )تكهر(  ب ويف قراءة ابن مسعودتغل: )فال تقهر.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
}       {استفهام تقريري.  

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}         {  عن و) لن يغلب عسر يسرين(عمر ابن وعن ) جلآعاجل و(العسر واحد واليسر اثنان
ن مع العسر إف(أنزل اهللا ف، ء اليسر فدخل علية حىت خيرجه لو جاء العسر فدخل هذا احلجر جلا(نس عن النيب أ

  .األوىل للجنس والثانية للعهد) العسر( يف يف ال التعر .فتال اآليتني )يسرا
 }           {)العرب إذا عرفت امسا بعد نكره يكون جنسه إما إذا إعادته نكره كان :  )العسر يسرا

  .ضمري يعود عليه فنستدل من ذلك أن اليسر األول غري اليسر الثاينغري جنسه إال إذا جيء ب
}          {)فارغب :(ا مدغمة  الباءيف بدون تشكيل أل)بعدها ونالحظ وضع شدة  )بسم اهللا

  .)بسم (اإلدغام على 
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
}   {جبالن يف الشام ينبتان التني  وقيل مها رك وهي كلمه سريانيةمبا مبعىن  سيناء و سينني

  .)هالفراء يف معاني(والزيتون 
}           { )أي منتصب القامة معتدهلا): يف أحسن تقومي.  

}            {النار أو أرذل العمر.  

}                 { )إال مبعىن لكن): إال الذين آمنوا.  

}        {) أسلوب التفات من ). ..يكذبك أي إذا علمت هذا فما(الفاء الفصيحة : )فما
  .باجلزاء والبعث واحلساب): بالدين( .طابالغيبة إىل اخل

}          { استفهام تقريري.  
      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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}          {)الباء لالستعانة ): باسم( .ة بالقران واستعن باهللا يف فهم مراده املطلقخاص):اقرأ
  .ليدل على أمهية العلم ووسائله يف هذا الدين اخلامت) اقرأ(أول آية نزلت 

}        {)وواو حال أ: )وربك (.جلميع العلوم املعروفة اليت تعني على زيادة اإلميان: )اقرأ 
   .تئنافيةاس

 }       {)لم أي يقطع ومنه تقليم قمسى قلما ألنه ي: )القلم( .العلوم املدونة بالقلم: )علم بالقلم
  ).احد اللسانني(األظافر وقيل عن القلم 

}       { العلم املوهوب من اهللا.  

 }        { ) وليست متعلقة مبا سبقها) أال استفتاحية( كال مبعىن ): كال إن اإلنسان ليطغى.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}         {) استفهام تقرير وتعجب: )ملأ.  

}               {)انون توكيد خفيفة رمست شبيه بالتنوين ويوقف عليها مبد ): لنسفع
  .عوض مبقدار حركتني 

}         {)جماز عقلي أي ناصية كاذب خاطئ: )ناصية.  

}     {)وسرعه ) كن فيكون(يناسب سرعه الفعل يف الرسم العثماين ختفيفًا حذف الواو : )عسند
  .سرعه اضمحالله) ميح اهللا الباطل(سهولة الدعاء واملسارعة فيه ) يدع اإلنسان(مثلها  –االستجابة 

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

}              {)إضافه تشريف  أنزل مجله واحد على السماء الدنيا): أنزلنه.  

}           { )ليلة القدر( :ا صر امرات رفعا ملرتلته ٣ح.  

}                    { )أي تترتل وحذف التاء األوىل ختفيفًا): ترتل.  

}           {)حرف غاية وجر: )حىت.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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األلوسي )املنفكني  -القيامة -البلد -مل يكن - يةالرب(:أمساء السورة.  
}                         {)حرف نفي وقلب : )مل

  . اإلميانالشيء وانفصاله أي منفصلني عن الكفر إىلانفكاك ): منفكني. (موجز
 }     ...  {  للمبالغة) كل من كل(بدل.  

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}          .. { )الواو استئنافية): وما تفرق.  

}            ...     {)وقراءة  )لكي(مبعىن أداة حصر والالم للتعليل : )إال
  .ةو هي مضاف اليأدين امللة القيمة :و املعىنأ للتعظيماهلاء : )دين القيمة().إال إن يعبدوا(بن مسعود 

}...        { )حبذف اهلمزة ة مث خففتئالربي فيكون أصلهالق خ أو برأ) التراب(الربى ): الربية.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

}              { )ظرف زمان للمستقبل): إذا.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 }          {)اسم جنس أو الكافر: )اإلنسان.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}              { )التنوين ليس كسرة إعراب وإمنا تنوين عوض عن ): يومئذ
  .االنتباه لضم الياء وفتح الراء): ليروا.(مجلة حمذوفة

}                 {) مثقال (متييزا أو بدل: )خريا.(  

 }                   {)النملة أو اهلباء يف ضوء الشمس: )ذرة.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

}        { )ا من  والضبح هو ظهور، ضبحا بحتض: بحاض. اجلاريات بسرعة: )والعادياتصو
  .شدة العدو

}       { )باألرض حوافرهاتقدح الشرر باصطدام : )فاملوريات قدحا.  
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 }        {)و تغري على العدو يف سبيل اهللا:  )فاملغرياتاإلغارة كبس احلى الون أي وهم غار 
  .يعلمون

}     {)الغبار أو: )النقع اإلنسان من شرب املاء رى.  

 }       { )فوسطن( :بالسكون طوس )مثل ) بنيط القومجلست وس تقال بفتح السني : طوس
م وسيط فيهيقال هوو )مدينة متوسطة يف العراق(واسط -الفعل : طَواس، ط الدارمثل وس )بني(يصلح فيه  الملا 
  .سيط بني املتخاصمنيو وأ) أوسطهم نسبا(
}      { يذكر املصيبة  كفور للنعمة: )لكنود.(أشياء ٣ـ أشياء وأجاب ب ٣ ـقسم بأ

ويضرب ) هأي عطاء( هدفْومينع ر هالذي يأكل وحد(الكنود عن أيب أمامه الباهلي قال رسول اهللا  وينسى النعمة
  .ففارقه ألنه كند أباه )كنده( ومسي-)بدهع

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}               {) استفهام إنكاري: )أفال.  

}         { ا تابعة ألعمال خص أعمال القلوب بالذكر وترك ذكر أعمال اجلوارح أل
 لبعثرة مكنون القبور لآلية مناسب(القلوب فإنه لوال حتقق البواعث واإلرادات يف القلوب ملا حصلت أفعال اجلوارح 

  ).تفضح القلوب و
}        { )م مزائد رف واحدجناس حمرف أي عنده ح: )ر.  

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
}     {)اسم استفهام تعظيمي يف حمل رفع مبتدأ القارعة خرب واجلملة خرب القارعة : )ما( .مبتدأ: )القارعة

  .األوىل
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}           {)مبتدأ وخرب يف حمل مفعول ثاين لـ أدراك: )مالقارعة(. خرب ما: )أدراك.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}     { )وكثرة املوزون هلم أوجتدد الوزن أمجع ميزان الختالف املوزونات : )موازينه
  .قيل هي مجع موزونو ،وهو هالل واحد ) عن األهلةيسئلونك  ( هكقول

 }        {)أي مرضية): عيشة راضية.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}         {)هاء سكت: )هماهي.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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}          {)الكثري من كل شيء: وثرالك. تأكيد مقارب القسم: )إنا.  

 }         {)أسلوب التفات من التكلم إىل الغيبة حث على العبادة الن من يربيك يستحق : )لربك
  .ذلك

  الصالة جتمع الصيام والزكاة والطهارة وأعمال الظاهر والباطن (مجع مجيع العبادات لتعدل الشكر على مجيع النعم
 .فاإلجياز منتهى البالغة املالية  مع العبادة تنيوالنحر مطلق النحر أو احلج اجلامع بني العباد) والصمت واخلشوع

  .)٢٠/٢١١الطربي (  :رواه ابن عباس وعلي : أي ارفع يدك بالتكبري إىل حنرك  حنرإيقال 
}       { )فقال اهللا عزوجل ) إن شانئي حممد ( قال .نزلت يف العاص بن وائل: )شانئك

  .يف اآلية أن من شنأه من الناس كلهم فهو األبتر 
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

}     {)ترفردع يف الدنيا مبا ينال املتكاثرين من عقوبات ال: )كال.  

}       {والتكرار توكيد لفظي،للتراخي ) مث ( يف اآلخرة لذلك قال.  

}         {)رؤية ما: )علم يقني اليس مشهود  
  .ة كأنه مشاهديمن األمور الغيب 

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}         {)ّارؤية : )اليقني عني(.الالم للقسمو رؤية العني بعد دخوهلا عني اليقني): مث لترو
  .العنيحمسوسة بمشاهدة 

}            {)دخلت عليها نون أصلها تسئلون : )لتسئلن.(االستغراق) ال(:)النعيم
مث حذفت واو الفاعل اللتقاء الساكنني ودليلها ) النون( ون الفعل املضارع لتوايل األمثالحذفت نالتوكيد الثقيلة ف

   .مثلها غري أن الواو لينة ساكنة للجمع فتحركت بالضم اللتقاء الساكنني): لترونّ( ،ضم الالم
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
}          {)مبتدأ : )ويل().وبصرية مثل عالمة (التاء للمبالغة يف الذم التثىن وال جتمع : )مهزة

يف الوجه هو الغمز ويقال اللمز  )كلمة رمحة(خف من ويل أ: )ويح(.ي يف جهنم أودعاءنكرة جيوز أنه اسم واد
  .وتعرب بدل، وقيل اهلمزة املغتاب واللمزة العياب املشري بعينه  واهلمز يف القفا كأنة غيبة ، بكالم خفي

}          { )جر وردع والالم جواب قسم حمذوفز: )كال.  
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}     {) بدل أو خرب لـ هي :)نار.  

}             {)تفتعل مث أبدلت تاء التفعيل إىل طاء مث أدغمتأصلها : )تطلع.  
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

}               { استفهام تقريري أو تعجيب.  

}        { )أبابيل( : إمجاعات واحدهاإيل أو بأصحمة . الة أو ال واحد هلاب) هو جد
) سجني( االنتباه الظهار الالم حىت ال تلتبس بـ): سجيل.( على اليمن هو الذي وىل أبرهة)النجاشي الذي أسلم

  .بسبب صفة االحنراف إىل النون
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

}    {) وهي نعمة  )...فليعبدوه إليالفهم رحلة(متعلقة بـ فليعبدوا  /١:الالم فيها أقوال: )إليالف
تصغري مسكة بقبيلة متت إىل النضر بن كنانة مسيت : )قريش.(للتعجب/٣.)عصف مأكولك(متعلقة بـ  /٢.ةغساب

تعلى أو مسيت بتقارش آبة البحر تأكل وال تؤكل وتعلو والل معاوية ابن عباس مب مسيت قريش قال بدأس(القرش 
أريد ا احلي  هألن بالتنوين ش أي الكسب ألم يكسبون بالتجارة وصرفترالرماح والتصغري للتعظيم وقيل القَ

  .أن اهللا ألف قلوب قبائل قريش يف الرحلتني مصدر آلف يسم القبيلة أاال
}             {)  ( :ن األول جيب الوصل إلكمال املعىنبدل م.  

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
}         {)فذلك:(  ا جواب شرط مقدرالفاء الفصيحة أل)إن مل تعرفه فذلك 

  )...الذي
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}      { حدألصالة ينجرب بسجود السهو والنوافل ومعرض له كل االسهو يف 
  ).يف صالم( وليس ) عن صالم ( لذلك قال 

}    {على ) يراءون ( الفعل  ي عطفأالمتناع عطف الفعل على االسم ) الذين هم ( كرر
  ).ساهون(االسم 

}      {اسم جامع ملنافع البيت: )املاعون ).(يراءون( على الفعل )مينعون( حسن عطف الفعل 
  .وخصه بالذكر تبشيعا حلاهلم ألن املاعون يعاد سليما غري ناقص بعد استعارته .يعني وكل ما



 

  )عم جزء(     
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ي مسورة التوحيد العل) ل هو اهللا أحد ق( سورة اإلخالص وسورة التوحيد العملي اإلرادي بينما سورة  تسمى
  .اخلربي

}       {نفى عن نبيه عبادة األصنام يف املاضي واحلال واملستقبل تعاىل التكرار إعجاز ألن اهللا.  
اضر واملستقبل بلفظ الفعل تدل على جتدد عبادة اهللا يف احل): أعبد(بلفظ االسم يدل على الثبات فيما سلف و): عابد(

وقيل ) لن أقبل عبادتكم ولن تقبلوا عباديت : (أو التكرار للتأكيد لقطع أطماعهم وحتقيق كفرهم ورأى ابن تيميه
  .نزلت يف قوم بأعيام ماتوا على الكفر أو اخلطاب عام يراد به اخلاص ملن ال يؤمن

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

تسمى سورة التوديع.  
}            { أي إذا جاء نصر اهللا حضر أجلك وكان ،ساكنة  حباءاآلية الوحيدة اليت تنتهي

يفتح (لقضاءا/١ وجوه ونظائر كلمة الفتح: )الفتح.(نعى اهللا إيلّ نفسي(   :ملا نزلت هذه السورة يقول  الرسول 
، ٧٣الزمر)وفتحت أبواا(الفتح بعينة/٣,٢فاطر  )مايفتح اهللا للناس من رمحة(اإلرسال/٢، ٢٦سبأ)اهللا بيننا

  .٥٢املائدة  )فعسى اهللا أن يأيت بالفتح(النصر/٤
 ي الرسول نعدلت سورة النصر على:بني الدنيا وبني لقاء اهللا يريخخطب عقب السورة وذكر الت/١.  
  .ل على الكمال الذي يعقبه النقصانالفتح د -٢
  
  
األمر بالتسبيح واالستغفار مينعه من االشتغال بأمر األمة دليل على إمتام أمر التبليغ واألعمال الصاحلة عندما تنتهي  -٣

  .ختتم باالستغفار
 }                {)حال: )أفواجا.   
  .االنتباه إلظهار اهلاء املتطرفة حىت ال تضيع): واستغفروه( 

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
}          {)إعجاز . الكنية مناسبة للنار اختيار):هلبوأب.( الك اهل أي التباببدعاء : )تبت

  .جزاء: )وتب(. عمله: )داي(. النبوة أنه أخرب مبوم على الكفر
}           {)ازعلى الذم نصب : )محالةواحلمل على احلقيقة أو على ا.  

}           {)واملسد هو الليف املفتولتصوير مهني : )مسد.  

  توقع زواالً إذا قيل متّ   إذا متّ أمر بدا نقصه



 

  )عم جزء(     
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نزلت السورة ملا طلبوا أن ينسب اهللا أو يصفه.  
  ي وإباحة ( وإنشاء،وخرب عن اخللق ، خرب عن اهللا :القرآن ثالث أقساملذلك سورة اإلخالص تعدل ثلث ) أمر و

 -النسبة–الصمد  -التوحيد -املانعة-أي املربئة بكسر الراء - املقشقشة –املعوذة (  :منها اوهلا عشرون امس، القرآن 
ومن فضائل السورة أن من قرأها عشرة مرات يبىن له بيت ). املقشقشتان : ويقال للمعوذتان ..) التفريد-التجريد
  .يف اجلنة

}    {)الذي ال أو  احلوائجيصمد إليه يف أو الذي انتهى سؤدده ليس فوقه أحدالذي السيد : )الصمد 
  .جوف له

}        {)د : حدأيف قراءة كفؤا أبدهلا حفص واو خاصة حبفص : )كفواحأصل أحد و
  .فأبدلت اهلمزة من الواو املفتوحة 

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

}         { )هعلى طلب قبل ةدال )قل(ن سور ونزلت جوابا أل ٥نزلت يف ابتداء ): قل.  

}      {  نعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا(تشمل النفس األمارة بالسوء فعامة(.  

}        {)د القمر وأيف كل شي  دخل الليل: )غاسقخيسف فيسو.  

}            { )ال(ـمعرفة بو عامة النفس اخلبيثة اليت تسحر الساحرات أو: )النفاثات( 
  .ألن كلهن شر

}        {)احلديث.. ) يف اثنتني حسد إال ال(نكرة ألن بعض احلسد حممود : )حاسد، 
ا الثالثة  خصجتمع الشر اخلفي والتأثري واملشابه من السحر واحلسدأل.  

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
}          {عىنقيل تكرار الناس الختالف امل:  

  .ومعىن الربوبية يدل عليه ):ألطفالا: (ألولا 
  .لى السياسة يدل عليهع الذي الذي يدلولفظ امللك ):نالشبا:(الثانية 

  .املنبئ عن العبادة يدل عليه )إله(ولفظ ):الشيوخ:(الثالثة
  .والشيطان يوسوس بإغوائهم  ):الصاحلون( :والرابع
  .هم يدل على ذلكوعطفه على املتعوذ من ):األشرار( :اخلامس
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}    { )(مجع مجيع القراء على إسقاط األلف خبالف الفاحتةأ ):ملك( هناك من يقرأها بزيادة
   ).ملك( مثل حفص أو) مالك( ألف 

}                          { الشر املستعاذ
موجود يطلب دوامه وثباته : واخلري نوعان، منة نوعان أحدمها موجود يطلب رفعه وغري موجود يطلب أال يوجد

  .األربعة هي أمهات مطالب السائلني هوهذ، ومعدوم يطلب وجوده
 شره ءعلى وسوسه الشيطان خلطورته وخفااهللا استعاذ بثالث صفات. ة سورة الناس مع الفاحتة يف اتفقت اخلامت

ذكر صفة الربوبية وامللك واأللوهية يف لفظ اجلاللة فتكون عاوعلى بدء وأن القران كله فيما بني ذلك شرح وبيان  د
  .لتقدير هذا املعىن الكبري

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :التقديم والتأخير في القرآن 
) عز فحكم(العزيز قبل احلكيم ، الشمس قبل القمر ، الظلمات قبل النور ، اجلن خلق قبل اإلنس ، السنة قبل النوم /١

  .النبيني والصديقني حسب الرتبة ، أي غلبقوى فعز ) ٢٥األحزاب ، ٤٠احلج ( القوي قبل العزيز ، 
ألن السمع أفضل ومل يبعث نيب أصم إمنا أعمى مثل يعقوب وفاقد السمع يصعب تبليغه : )السمع على البصر/(٢ 

ومدى السمع أقل من البصر فيقدم ليوحي بالقرب وقدم البصر يف الكهف ملناسبة ختفيهم ويف سورة السجدة ألن 
  .خرة ماكانوا يسمعون عنه يف الدنيا ارمون أبصروا يف اآل

  .على الغري أبعد يف اإليذاء) معتد( من نفسه ) مناع( النميمة حتتاج إىل نقل وأبعد يف اإليذاء  )مهاز مشاء/( ٣
قدم غفور على الرحيم ألن املغفرة سالمة والرمحة غنيمة والسالمة مطلوبة قبل الغنيمة بينما يف  )غفور رحيم/(٤

 ،حسب الرتبة ) ٣٥(التوبة، ألن الرمحة مشلتهم كلهم واملغفرة خاصة والعموم قبل اخلصوص ) يم الغفورالرح)(٢(سبأ
   عبسوا من مث ازوروا جبنوم مث تولوا بظهورهم

) ٧٧( للمقام األقرب إىل املسجد احلرام وكذلك من القلة إىل الكثرة احلج ): ١٢٥(البقرة  )للطائفني والعاكفني/(٥
تدرج من الركوع وهو األقل مث السجود مث عبادة الرب وهو أعم مث فعل اخلري وهو أعم شئ وقد يكون بالعكس أي 

  .اقنيت واسجدي واركعي ) ٤٣(آل عمران ، يتدرج من الكثرة إىل القلة 
الناس ولو حرصت  روما أكث) (٢٠٣( الكفار أكثر بدليل يوسف) ٢(التغابن ):كم كافر ومنكم مؤمنفمن/( ٦ 

  ). مبؤمنني
، السارق على السارقة والزاين على الزانية تقدمي، السابقني) ١٣(الواقعة ، قدم الظامل لنفسه ألم أكثر) ٣٢(فاطر /٧

املوت ) ٢١(العنكبوت) ٤٠(ب إال إذا اقتضى السياق املائدة الرمحة قبل العذا، الضر والنفع على حسب سياق اآليات
  .على احلياة

) ١٩(والعكس نوح ) رواسي(تناسب ) ٣١(الفجاج قبل السبل األنبياء  ):قدم الفجاج على السبل/( ٨
  ).مهادا(تناسب

ا زرع بينما عبس ألن قبله) ٢٧(السجدة :)قدم األنعام على األنفس () ٥٧(آل عمران ):القتل يف سبيل اهللا /(٩ 
  .نرزقكم وإياهم ألم فقراء ): ١٥١(األنعام - قدم طعام اإلنسان) ٣١(
قدم السمع يناسب األمساع املعطلة ) ٢٣(يناسب قلوم و اجلاثية )  ١٠(البقرة  ):قدم القلوب على السمع(/١٠ 

السمع أوالً عند الوالدة ) ٧٨(النحل ، مكررة لشدة كفرهم ) على(أشد فال يعقل حىت ولو مسع ولفظ ) ختم(ولفظ 
  .ولكن عند معاقبة الكفار يطبع على القلب أوالً ألنه وعاء الوعي واإلدراك 

التركيز ) ٨٣(فجمع السابقني بينما املؤمنون ) تراباً وآباؤنا (أدعى إىل العجب ألن فيها ) هذا(قدم ) ٦٨(النمل / ١١
  ).حنن(قدم ) تراباً وعظاماً ( على 

  .ألنه سياق النعم واخللق) خالق(قدم ) ٦٢(غافر، إلنكار الشرك فيها) ١٠٢(األنعام  )ه إال هو خالق قدم ال إل/(١٢ 
  .قدم يف سبيل اهللا يناسب اجلهاد) ٢٠(بينما التوبة ) ٧٢(األنفال  ):قدم األموال لتقدمي الغنيمة/(١٣ 

  .لذكر خلق البحر) فيه مواخر) (١٢(فاطر ، لذكر وسائل النقل) ١٤(والنحل  ):مواخر فيه(/ ١٤
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ذكر الكتاب وأهل )( يف هذا القرآن للناس(الكهف، اإلسراء لتقدم ذكر الناس  ):للناس يف هذا القرءان/( ١٥ 
  ). الكهف

قدموا كسبوا سياق ) ١٨(إبراهيم ،سياق اإلنفاق والعطاء وليس الكسب )٢٢٤( البقرة   ):على شئ مما كسبوا /(١٦
  . العمل والكسب

به ) (١١(األنفال ، قدم القلوب تناسب احلزن ومعركة أحد ليطمئنها ) ١٢٦(آل عمران  ):لوبكم به ولتطمئن ق/( ١٧
  .إلبراز الدور الرباين ) به(اإلمداد السماوي ونصر بدر وقدم ) قلوبكم

  .سياق إشراك وفسق) ٣(املائدة  ):لغري اهللا به  لوما أه/( ١٨ 
العقاب ) حتت ( قبل ) عذاباً من فوقكم ) (٦٥(األنعام ،) ١٧(قبل احلاصب امللك  ):قدم اخلسف لذكر األرض/(١٩

  . من اهللا من أعلى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ابن القيم وحسه البالغي في تفسير القرآن  - ١١
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  ١٩٩................................................................................................................سورة الصافات

  ٢٠٥.......................................................................................................................سورة ص

  ٢٠٩....................................................................................................................سورة الزمر

  ٢١٦....................................................................................................................سورة غافر

  ٢٢٥..................................................................................................................سورة فصلت 

  ٢٢٩.................................................................................................................سورة الشورى

  ٢٣٣................................................................................................................سورة الزخرف

  ٢٣٨................................................................................................................سورة الدخان 

  ٢٤٠...............................................................................................................سورة الجاثية 

  ٢٤٣...............................................................................................................سورة األحقاف

  ٢٤٦...................................................................................................................سورة محمد

  ٢٤٩...................................................................................................................سورة الفتح 

  ٢٥٣...............................................................................................................سورة الحجرات
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  ٢٥٥.......................................................................................................................سورة ق 

  ٢٥٧...............................................................................................................سورة الذاريات 

  ٢٦٠...................................................................................................................سورة الطور

  ٢٦١..................................................................................................................سورة النجم

  ٢٦٣...................................................................................................................سورة القمر

  ٢٦٥................................................................................................................سورة الرحمن

  ٢٦٧................................................................................................................سورة الواقعة

  ٢٦٩.................................................................................................................سورة الحديد

  ٢٧١..............................................................................................................سورة المجادلة

  ٢٧٣..................................................................................................................سورة الحشر

  ٢٧٥.............................................................................................................سورة الممتحنة

  ٢٧٧..................................................................................................................سورة الصف

  ٢٧٩.................................................................................................................سورة الجمعة

  ٢٨٠..............................................................................................................سورة المنافقون

  ٢٨١.................................................................................................................سورة التغابن

  ٢٨٢.................................................................................................................سورة الطالق

  ٢٨٣................................................................................................................سورة التحريم

  ٢٨٥.................................................................................................................سورة الملك

  ٢٨٧....................................................................................................................سورة القلم

  ٢٨٩.................................................................................................................سورة الحاقة

  ٢٩١.................................................................................................................سورة المعارج

  ٢٩٢.....................................................................................................................سورة نوح

  ٢٩٣....................................................................................................................سورة الجن

  ٢٩٤..................................................................................................................سورة المزمل

  ٢٩٥.................................................................................................................سورة المدثر
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  ٢٩٧.................................................................................................................سورة القيامة

  ٢٩٨.................................................................................................................سورة اإلنسان

  ٣٠٠..............................................................................................................سورة المرسالت

  ٣٠٢.....................................................................................................................سورة النبإِ

  ٣٠٣...............................................................................................................سورة النازعات

  ٣٠٥...................................................................................................................سورة عبس

  ٣٠٦..............................................................................................................سورة التكوير

  ٣٠٧.................................................................................................................سور اإلنفطار

  ٣٠٨.............................................................................................................سورة المطففين

  ٣٠٩...............................................................................................................سورة اإلنشقاق

  ٣١٠..................................................................................................................سورة البروج

  ٣١١..................................................................................................................سورةالطارق 

  ٣١٢................................................................................................................سورة الغاشية

  ٣١٣...................................................................................................................سورة الفجر

  ٣١٤....................................................................................................................سورة البلد

  ٣١٥....................................................................................................................سورة الليل

  ٣١٦..................................................................................................................سورة الشرح

  ٣١٧....................................................................................................................سورة العلق

  ٣١٨..................................................................................................................سورة البينة

  ٣١٩................................................................................................................سورة القارعة

  ٣٢٠................................................................................................................سورة الكوثر

  ٣٢١...................................................................................................................سورة الفيل

  ٣٢٢.............................................................................................................سورة الكافرون

  ٣٢٣..............................................................................................................سورة اإلخالص

  ٣٢٥..............................................................................................التقديم والتأخير في القرآن
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  ٣٢٧........................................................................................................................المراجع

  ٣٢٨.........................................................................................................................الفهرس
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