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) من ســورة فاطـــر32(أصناف عباد هللا تعالى فــي اآلية
))((دراســـة تحليليـــــة
زهراء احمد عبدللا

مدرسة تربية نينوى
)2022/5/10  قبل للنشر2022/4/11 (قدم للنشر

ملخص البحث
 اختص المبحث األول على بيان، وثالثة مباحث وتتبعها خاتمة،اشتمل البحث على مقدمة
القضايا النحوية والبالغية المتعلقة بالقرآن والمتضمن تحليل للكلمات واعرابها والقضايا البالغية
 اما المبحث الثاان فتضامن ماايتعل بعلاوا القارآن مباشارن ومنهاا مناسابة ايياات،المتعلقة بها
 والمبحث الثالث اختص فا المعناى العااا والدا ادن مان الانص ثاا تتبعات، والقراءات،والسور
.البحث بخاتمة توجزت فيها تها ما توصل إليه البحث من نتا ج
. الخيرات،  ساب، مقتصد، فاطر،  التحليل:الكلمات المدتاحية

The types of servants of God Almighty in(32) a
verse from Surat Fatir
((analytical study))
Zahraa Ahmed Abdullah
Abstract
The current
research involves an introduction and three sections
followed by a conclusion. The first section is concerned with revealing the
grammatical and rhetorical issues related to the Qur’an which involve the
analysis of words and their expressions and rhetorical issues related to them.
Whereas the second section includes what is directly related to the sciences
of the Qur’an, including the appropriateness of verses, surahs, and readings.
Last, the third section which is was specialized in the general meaning and
the benefit of the text. Then, the conclusion is drawn to present the most
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important findings of the research.
Keywords: analytical, creative, frugal, previous, good deeds

المقدمـــة :
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد :
فال تخفى االهمية الكبيرة التي تكتسبها هذه االبحاث في عصرنا هذا ،كما ال تخفى حاجتنا
الملحةةة اليهةةا ،ومةةا لةةت اال لصةةلتها الراي ةةة بةةال راب الك ةرذا ،فك ة بحةةن فةةي هةةذا اال ةةار ال ةةت اب
ياتي بالجديد المفيد ؛ فمعاني ال راب الكرذا ال تن ضي ،وكشرف العلا ال تترقف.
ولة ةةا اجة ةةد لالحا ة ةةة هة ةةذا المر ة ةةر افضة ة مة ةةن (الد ارسة ةةة التحليلية ةةة)  ،والتة ةةي هة ةةي احة ةةد
الد ارسةةاا التفسةةيرذة المعروفةةة ،حيةةن اتاحة

لةةي ارسةةة جة م مةةن اآليةةة الكرذمةةة الخاصةةة باصةةناف

العبا وهةي(( :فَمِنْهُمْ ظَالِِم ِننفْسِاِ ِ مفنِانْهُم نُّقستَصاِ ٌ مفنِانْهُمْ ااف لٌب ٌالِس َيْرفاتِ))  ،التجةرا
وصنف ،من االصناف التي ا تمل

ةين صةنف

عليها االية الكرذمة ،وك خطرة في هذا الميداب تكشةف لةي

الكثي ةر والكثيةةر مةةن المعةةاني  ،واالفكةةار ،واالحك ةام  ،فترلةةد عةةن لةةت بحثةةي المرسةةرم ( :اصةةناف
عبا هللا تعالى في آية من سررة فا ر).
الدرسةةة علةةى مصةةا ر عديةةدة ،وفةي م ةةدمتها كتةةت التفسةةير ال ديمةةة والحديثةةة
وقةةد اعتمةةدنا فةةي هةةذه ا
وكةذلت المعةةاجا اللةرذةة ،وايرهةةا الكثيةر مةةن الكتةةت اا العالقةة بالمر ةةر  ،وكةذلت اعتمةةدنا علةةى
كتت الحدين في تخرذج االحا ين النبرذة الشرذفة واالاار.
وقد جعلة

بحثةي هةذا مؤلفةا مةن م دمةة  ،وتمهيةد ي محةررذن  :اولهمةا :ةين يةدي السةررة،

واانيهما :التعرذف بمنهج التفسير التحليلي .وذلي التمهيد االاة مباحن :
المبحة ة ةةن االو  :وذنطة ة ةةري علة ة ةةى االا ة ة ةة مطالة ة ةةت  ،االو (تحلي ة ة ة الكلمة ة ةةاا)  ،والثة ة ةةاني
(االعراب)  ،والثالن (ال ضايا البالغية).
المبح ة ةةن الث ة ةةاني  :وذنط ة ةةري عل ة ةةى مطلب ة ةةين ،االو (مناس ة ةةبة االي ة ةةاا والس ة ةةرر)  ،والث ة ةةاني
(ال راماا).
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المبحن الثالن  :وذنطري علةى مطلبةين ايضةا ،االو (المعنةى العةام)  ،والثةاني (مةا يسةتفا
من النص) ،وذلي لت خاتمة كرا فيها اها النتائج التي ترصل

اليها.

وهنا حين انتهي من بحثةي ال املةت اال اب احمةد هللا ( )علةى مةا وف نةي اليةه  ،فةدوما لةت
الحمة ةةد ية ةةارب ما ق ة ة

النبضة ةةاا ،ومة ةةا رفع ة ة

ة ةةذكر االص ة ةراا ،و ومة ةةا لة ةةت الحمة ةةد فة ةةي الجهة ةةر

والخلراا.

التمهيـــد :
أ -بين يدي السورة .
س ةةررة ف ةةا ر مكي ةةة باالتف ةةاو  ،وحك ةةى االلرس ةةي اب الحس ةةن اس ةةتثنى آيت ةةين

()1

 :آي ةةة ((ِإ َّن

ِ
َّال ِذين ي ْتُلو َن ِك َتاب َّ ِ
ِ
َ َْ ْيَنا ِمـ ْن ِاَِ ِااَنـا)) [
اطـ َ
اب َّالـذ َ
َ َ
ين ْ
ّللا)) [ فا ر ،]29 :وآية ((ثُ َّم أ َْوَرْثَنا اْلك َتـ َ
َ

فا ر.]32 :

"وقد عدا آيها في عد اه المدنية والشام ستا واربعين  ،وفي عةد اهة مكةة والكرفةة خمسةا
واربعين"

()2

وعد كلماتها مائة وسبعة وتسعرب كلمة  ،واالاة االف ومائة واالارب حرفا(.)3

وذطل ةةل عل ةةى الس ةةررة الكرذم ةةة اس ةةماب ( :ف ةةا ر)  ،و(المالئك ةةة)  ،عل ةةى اب كة ة واح ةةد م ةةن
االسمين المت دين له ترجيه.
فرجةةه تسةةميتها (فةةا ر) ( ،لةةذكر هةةذا االسةةا الجلية  ،والنعة

الجمية فةةي ليعتهةةا ،لمةةا فةةي

هةةذا الرصةةف مةةن الداللةةة علةةى اال ةةدا  ،واالختة ار  ،وااليجةةا ال علةةى مثةةا سةا ل ،ولمةةا هيةةه مةةن
التصرذر الدقيل  ،المشير الى عظمة ي الجال  ،وباهر قدرته  ،فهر الذي خلل المالئكة وا د

( )1روح المع ةةاني ف ةةي تفس ةةير ال ةراب العظ ةةيا والس ةةبل المث ةةاني ال ةةي الفض ة

ةةهاب ال ةةدين الس ةةيد محم ةةر االلرس ةةي

البةدا ي (ا1270هة)  :ج.457 ، 21
( )2التحرذر والتنرذر لمحمد الطاهر ن عا رر  :مج/11ج  ، 247/24، 23، 22ار سعنرب للنشر والترزذةل ،
ترنس . ( ،ط). ( ،ا).
( )3ينظةةر :الس ةراج المني ةةر ف ةةي االعان ةةة عل ةةى معرف ةةة بع ةةي مع ةةاني ك ةةالم ربن ةةا الحك ةةيا لمحم ةةد ةةن احم ةةد الخطي ةةت
الشربيني المصري (ا 977هة)  ،مج ، 382/3ار الكتت العلمية  ،الطبعة االولى (1425هة204-م).
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تكرذنها هذا الخلل العجيت(.)1
ووجةه تسةميتها (المالئكةةة) "لمةا جةام فيهةةا مةن خلةل المالئكةةة  ،وجعلهةا وي اجنحةة متنرعةةة
في العد  ،الدا على عجيت صفة تعالى وباهر قدرته"(.)2
اما فض السررة  :فعن رسر هللا ( ( : )من ق ار سررة المالئكةة عتةه امانيةة ا ةراب الجنةة
 :اب ا خ من أي باب ئ )(.)3
وهةةذه السةةررة هةةي "ختةةام السةةرر المفتتحةةة بالحمةةد  ،وهةةي الثالثةةة واالربعةةرب فةةي ترتيةةت نة و
سرر ال راب  .ن ل

بعد سررة الفرقاب وقب سررة مرذا"(.)4

اما اغراض السورة ومحورها  ،فيمكن اجمال الكالم على ذلك بما ياتي:
 - 1ن لة

السةةررة الكرذمةةة قبة هجةرة رسةةر هللا ( .)ومعلةةرم اب السةةرر المكيةةة كانة

فةةي االبهةةا

تؤكد على قضايا الع يدة من خال الدعرة الى ترحيد هللا  ،واقامة البةراهين علةى وجةر ه وهةدم
قراعد الشر (.)5
 -2الس ةةررة ةةطراب اح ةةدهما ع ةةام الترجي ةةه  ،والث ةةاني مرج ةةه للكف ةةار الس ةةامعين  ،واي ةةاا كة ة م ةةن
الش ةةطرذن منس ةةجمة  ،كم ةةا ان ةةه ل ةةيس ينهم ةةا انفص ةةا وتة ةةاير بحي ةةن يس ةةر ال ةةر اب فص ةةر
السررة ن ل

متالح ة حتى تم (.)6

 -3تكررا في السررة تسلية النبي ( )مما يل اه من تكةذيت قرمةه .ممةا يةد علةى انهةا ن لة

فةي

( )1ينظر :صفرة التفاسير  ،تفسير لل راب العظيا ،جامل ين الماارر والمن ر لمحمد علةي الصةا رني :ج541/2
 ،ار الحدين ،ال اهرة  ،الطبعة العا رة ( .ا).

( )2محاسن التاوذ  :محمةد جمةا الةدين ال اسةمي (ا 1322هةة) :مةج/6ج ، 27/15 ، 14تح يةل  :محمةد فةؤا
عبد الباقي  ،مؤسسة التارذخ العربي  ،الطبعة االولى (1415هة1994-م).

( )3فضائ ال راب ال ي العباس جعفر ن محمد المستةفري (ا432هة)  :مج ،590/2تح يل وتفرذغ  :احمد ن
فارس السلرم ،ار ا ن ح م  ،الطبعة االولى (1427هة2006-م)  ،وذنظر :اإليمام إلى زوائد األمالي
واألج ام  -زوائد األمالي والفرائد والمعاجا والمشيخاا على الكتت الستة والمر أ ومسند اإلمام أحمد ،نبي

سعد الدين َسليا َجرَّار ،أ رام السلف ،ط 1428 ،1هة  2007 -م
( )4التحرذر والتنرذر  :مج/11ج.247/24 ، 23 ، 22
( )5ينظر :صفرة التفاسير للصا رني  :ج.541/2

( )6التفسةةير الحةةدين  ،ترتيةةت السةةرر حسةةت الن ة و لمحمةةد ع ة ة روزة (ا 1404ه ةة)  :ج ، 107/3ار الةةةرب
االسالمي ،الطبعة الثالثة (1429هة2008-م).
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ظروف كاب النبي ( )ح ذنا ديد الحسرة فيها(.)1
 -4تحة ةةدا

عة ةةن ان سة ةةام االمة ةةة المحمدية ةةة الة ةةى االاة ةةة انة ةرا  :الم صة ةةر  ،والمحسة ةةن  ،والسة ةةا ل

بالخيراا.
 -5واخي ار ختم

السررة ت رذل المشركين في عبا تها لالوااب واالصنام واالجحار(.)2

ب -منهج الدراسة التحليلية .

و (التحليــل) لغــة  :مصةةدر الفعة (حلة ) ":الع ةةدة  :حلهةةا  ،والشةةيم رجعةةه الةةى عناصةره ،ي ةةا :
حل نفسية فالب  :رسها لكشف خباياها" (.)3
وفي االطَالح " :هر تكثير الرسايط واعا ة الم دماا من االسف الى االعلى  ،وانما يذكر

()4
لمفسر
لالنتفام"  ،وهر التفسير الذي يعنى بالدقة والعمل في استعما العلرم التي يحتاج إليها ا ّ

وخصرصا اللةرذة والبالغية ،والعمدة هيه مصا ر التفسير بالرأي األمهاا(.)5

"وعلةى هةذا يمكةن تعرذةف مةنهج التفسةةير التحليلةي بانةه  :البيةاب والتر ةيب باسةلرب ينتهجةةه
الباحن لتج ئة نص قراني الى عناصةره التةي تةدخ فةي تشةكيله والتعةرف علةى انةرا ارتبا هةا مةل
بعضها وا ازلة أي ا كا او امرض يلفها وصرال للةاية المبتةاة"(.)6
أما أهميته  :فتبرز بعدة ن اط نذكر اهمها(:)7
 -1اب هذا المنهج ام وتاتي مرليته مةن كرنةه منهجةا يعتمةد علرمةا كثيةرة للرصةر الةى هدفةه
المنشر .
( )1المصدر نفسه  :ج.107/3
( )2م.س .541 :
( )3المعجا الرسيط ( 215 :حل ).
( )4الكلياا معجا في المصطلحاا والفروو اللةرذة ،أيرب ن مرسى الحسيني ال رذمي الكفري ،أ ر الب ام
الحنفي (ا 1094هة) ،ا :عدناب روذش  -محمد المصري ،مؤسسة الرسالة  -يروا
( )5علرم ال رآب الكرذا  ،نرر الدين عتر.96 :
( )6منهج التفسير التحليلي للنص ال راني (سررة النصر انمر جا) للدكترر  :ممةد صةالب عطيةة الحمةداني ، 15 :
بل بمطبعة هيئة استثمار الرقف السني  ،الطبعة االولى 1430( ،هة2009-م).
( )7ينظر :التفسير والمفسروب أساسياته واتجاهاته ومناهجه في العصر الحدين ،األستا الدكترر فض حسن
عبَّاس ،ار النفائس للنشر والترزذل ،األر ب ،ط 1437 ،1هة  2016 -م.660/1 ،
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 -2يحم المةنهج علةى العةيش فةي جةر الةنص ال ارنةي بفضة ماينكشةف مةن قةة تعبيةر  ،وتةرابط
ف ةةي الس ةةياو  ،واختي ةةار الكلم ةةاا المناس ةةبة الت ةةي اليمك ةةن اب يح ة مكانه ةةا ايره ةةا مهم ةةا كان ة
صلتها ها.
 -6يعةةد هةةذا المةةنهج ميةةدانا للباحةةن الظهةةار خصةةيته البحثيةةة  ،مةةن خةةال مةةا يع ةرف مةةن مةةا ة
تنسي ا وترابطا.
 -7هذا المنهج يجمل ةين االصةالة والمعاصةرة( ،)1فةال ر اب المعاصةرذن يةروب اب عهةد التفسةير
التحليلي قد انتهى قر عار عن الصحة.
 -8يبعةةد الباحةةن عةةن االسةةاليت الخطا يةةة واالنشةةائية  ،وذجعلةةه يلت ة م الدقةةة فةةي اقتبةةاس المعلرمةةة
واختيار الجيد الخالي من الن عة الفر ية واالنحرافاا الذاتية(.)2
أم ةةا خطرات ةةه فمعروف ةةة يج ةةت عل ةةى الباح ةةن اب يترس ةةا م ةةدارجها الجة ة الرص ةةر الة ةةى ا و
الح ةةائل ،واص ةةدو المع ةةاني  ،وافضة ة النت ةةائج الت ةةي ت ةةؤ ي وره ةةا ف ةةي الهداي ةةة واالص ةةالح والبن ةةام
وتحرذ ةةر الع ةةر م ةةن تص ةةحرها الفك ةةري ،و ل ةةت لم ةةا ت دم ةةه م ةةن مع ةةاب س ةةامية وذكش ةةف م ةةن الالا
ها ي ةةة .واه ةةا ه ةةذه الخطة ةراا  :تحلية ة الكلم ةةاا  ،واس ةةاليت النة ة و  ،ومناس ةةبة االي ةةاا والس ةةرر ،
وال راماا واالعراب  ،والبالاة  ،والمعنى العام  ،وما يستفا من النص.
هذا وذمكن للباحةن اب يضةيف الةى خطةراا التحلية خطةراا او اكثةر تسةترجبها الد ارسةة .
ف د تضاف مسالة ف هية  ،او علمية  ،او اجتماعية او حضارذة  ،او ا اهية ،او أي يم يضةفي
الى الدراسة يانا وسعة ايضاح(.)3

المِحــــــث االول /القضايا النحوية والبالغية المتعلقة بالقرآن

المَلب االول /تحليــــــل الكلمــــــــــات

ور ا في االية الكرذمة عد من الكلماا التي تحتاج الى معرفة اصةرلها وا ةت اقها لنعةرف
( )1ينظر :م .ب
( )2ينظر :منهج التفسير التحليلي للنص ال راني .22 :
()3ينظر :م .ب .122 ، 100 ، 99 :
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معناها الحقي ي

من السياو ال رآني.

 -1قرله تعالى (( َف ِمْن ُهم))

الفام  :حرف مهم ( ،)1ولهةا اةالث مرا ةل "العطةف  ،والجةراب  ،وال ذةا ة"

()2

 .ولهةا اوجةه

في ال راب منها :

وسى َفَق َضى َعَل ْي ِه)) [ ال صص. ]15 :
االو ( :الترتيت  :ومنه (( َف َوَك َزُه ُم َ
َنزل ِمن َّ ِ
ض ُم ْخ َضَّرًة)) [الحج.]63 :
اء َف ُت ْص ِ ُح ْاْل َْر ُ
الثاني  :التع يت  :ومنه ((أ َ َ َ
الس َماء َم ً
الثالن  :السببية  :ومنه ((َال َت َْ َغوا ِف ِ
يه َفَي ِح َّل َعَل ْي ُك ْم َغ َض ِبي)) [ ه.]81 :
ْ
ِ
الرابل  :الربط  :ومنه ((ِإن ُت َع ِذ ْب ُه ْم َفِإَّن ُه ْم اَِ ُاا َك)) [المائدة.]118 :
ِ َّ ِ
ِ
يم)) [الماعرب.]2 :
الخامس :زائدة  :ومنه (( َف َذل َك الذي َي ُد ُّع اْلَيت َ
ول َل ُه ُكن َفَي ُكو ُن)) [الب رة.]117 :
السا س  :االستئناهية  :ومنه (( َفِإَّن َما َيُق ُ

والراي الذي اقر هيه في معنى (الفام) في االية التي ين يدينا انها (لالستئنناف).

(الهام) في قرله تعالى (( َف ِمْن ُهم))

(الهام) المفر ة تر في ال راب على اوجه منها :

االو " :اب تكرب مي ار للةائت  :ومنه (( َقال َل ُه ط ِ
احُِ ُه َو ُه َو ُي َح ِ
اوُرُه)) [الكهف. ]37 :
َ
َ
الثاني  :للةيبة  :وهي الهام فةي (ايةاه)  .فةالحل انهةا حةرف لمجةر معنةى الةيبةة .والضةمير ( ايةا)
وحدها" (.)3

الثالن  :هام السك

()4

 :ومنه (( َما ِهَي ْه)) [ال ارعة. ]10 :

الرابل ( :هام البد  :ومنه  :هرق

 ،الهام د من اله ة.

الخامس  :الهام االصلية  :ومنه ((وِإَلـه ُكم ِإَل ٌه و ِ
احٌد)) [الب رة . ]163 :
َ
َ ُ ْ
ِ
يم)) [النمة  .]9 :فالهةام فةي (انةه) عمةا
السةا س  :هةام العمةا  :ومنةه ((ِإَّنـ ُه أََنـا َّ ُ
ّللا اْل َع ِزيـ ُز اْل َحكـ ُ
( )1الالا عشةرة حةةروف معةةاني  ،واارهةةا فةةي اخةةتالف العلمةةام للةةدكترر  :علةةي نةةايف ب ةةاعي ،88 :ار البشةةائر
االسالمية  ،الطبعة االولى (1429هة2008-م).

( )2ينظر :معاني الحروف للرماني ا ر الحسن علي ن عيسى.17 :
( )3ةرح الةةدماميني علةةى مةنةي اللبيةةت لالمةةام محمةد ةةن ا ةةي بكةر الةةدماميني (ا828هةة)  :ج ، 254/2صةةححه
وعلةةل عليةةه  :احمةةد ع ة و عنايةةة  ،مؤسسةةة التةةارذخ العربةةي  ،يةةروا ،لبنةةاب  ،الطبعةةة االولةةى 1428( ،هة ة-
2007م).

( )4رح الدماميني  :ج.255/2
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كرا على رذطة التفسير ،وليس

بضمير يرجل الى مذكرر مت دم ،وانما لت لتفخيا الكالم(.)1

والراي الذي اقر هيه في معنى (الهام) في االية التي ين يدينا انها ( مير للةائت).
 -2قرله تعالى (( َّ
ظالِمِ))

يمكةةن تعرذةةف (الظلةةا) فةةي اللةةةة بانةةه مةةن قرلةةت ":ل يتةةه او

ي ظلةةا  ،وهةةر ا ا كةةاب او

ةةيم سةةد بصةةر فةةي الريذةةة ،وال يشةةتل منةةه فع ة "(" ،)2والظلةةا التصةةرف هيمةةا ال يملةةت التصةةرف
هي ةةه"( ،)3وه ةةر ايض ةةا "و ةةل الش ةةيم ف ةةي اي ةةر مر ةةعه"( ،)4وذ ةةا (:هيم ةةا يكث ةةر وهيم ةةا ي ة ة م ةةن
التجةةاوز ،ولهةةذا يسةةتعم فةةي الةةذنت الصةةةير والةةذنت الكبيةةر ولةةذلت قية ال م (ظةةالا) ،وفةةي ا لةةيس
(ظالا) واب كاب ين الظالمين رب بعيد(.)5
"قا بعي الحكمام  :الظلا االاة :
االو  :ظلا ين االنساب  ،وبين هللا تعالى واعظمةه  :الكفةر  ،والشةر  ،والنفةاو"

()6

 ،ولةذلت قةا

ِ
ِ
يم)) [ ل ماب. ]13 :
ِ(( :إ َّن الشْر َك َلظُْل ٌم َعظ ٌ

الثةةاني  ظلةةا ينةةه وبةةين النةةاس  ،وايةةاه قصةةد ب رلةةه (( َو َج ـ َزاء َسـِيَ ية َس ـِيَ ٌة)) الةةى قرلةةهِ(( :إَّن ـ ُه َال
ي ِح ُّب َّ ِ
ين)) [الشرر .]40 :
الظالِم َ
ُ
ظالِ ٌم لَِن ْْ ِس ِه)) [فا ر. ]32 :
الثالن  :ظلا ينه وبين نفسه  ،واياه قصد ب رله (( َف ِمْن ُه ْم َ
وك هذه الثالاة في الحقي ة ظلا للنفس  ،فاب االنساب في او مايها بالظلا ف د ظلا نفسه

ّللا َوَلــ ـ ِـك ْن أَن ُْ َســ ـ ُه ْم
 ،فة ةةا ب الظة ةةالا ا ة ةةدا مبتة ةةد فة ةةي الظلة ةةا ،ولهة ةةذا قة ةةا تعة ةةالى (( َو َمــ ـا َ
ظَل َم ُهــ ـ ُم ُ
َي ْظلِ ُمو َن)))([ )7آ عمراب. ]117 :
( )1معاني الحروف للرماني .205-204 :
( )2كتاب العين ( 588 :ظلا).

( )3منتخت قرة عيرب والنراظر .173 :
( )4تحفة االرذت بما في ال راب من الةرذت الاير الدين ا ي حياب االندلسي (ا745هة) ، 177 :تح يل :
.احمد مطلرب  . ،خديجة الحديثي ،احيام التراث االسالمي  ،الكتاب التاسل والعشروب  ،مطبعة المعاني

 ،بةدا  ،الطبعة االولى (1397هة1977-م).

( )5ينظر :المفر اا في ارذت ال راب لالصفهاني ( 318 :ظلا).
( )6م .ب .319 :
( )7المفر اا في ارذت ال راب لالصفهاني  ،319 :وذنظر  :روح البياب في تفسير ال راب لالمام الشيخ اسماعي
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وال د اب نعلا اب الظلا في ال راب على اوجه وهي :
االو ( :نفس الظلا  :ومنه (( َف َت ُكوَنا ِمن اْل َّ ِ
ين)) [الب رة .]35 :
ظالِم َ
َ
ِ
ظْل يم)) [االنعام .]82 :
يماَن ُهم ِب ُ
الثاني  :الشر  :ومنه (( َوَل ْم َيْلِ ُسوْا إ َ

الثالن :الن ص :ومنه (( َوَل ْم َت ْظلِ ْم ِمْن ُه َش ْي اً)) [الكهف.]33 :
اب ِمن َب ْع ِد ظُْل ِم ِه)) [المائدة.]29 :
الرابل  :السرقة  :ومنه (( َف َمن َت َ
ظَل ُموَنا َوَل ِـكن َكاُنوْا أَن ُْ َس ُه ْم َي ْظلِ ُمو َن)))([ )1الب رة .]57 :
الخامس  :اال رار بالنفس:ومنه (( َو َما َ
والراي الذي اقر هيه في معنى (الظلا) في االية التي ين يدينا هر ( اال رار بالنفس).

 -3في قرله تعالى ((لَِن ْْ ِس ِه))
يمكن تعرذف (النفس) في اللةة على وجهين :
(احدها) قرلت  :خرج

نفس فالب ؛ أي  :روحه.

والثةاني  :معنةى الةةنفس حقي ةة الشةةيم وجملتةه  ،وذ ةا  :قتة فةالب نفسةةه  ،والمعنةى ":اوقةةل
الهال

ذاته كلها"

()2

 ،وجمعها (النفرس) (.)3

والةةنفس :ةالروح الةةذي بةةه حيةةاة الجسةةد  ،وك ة انسةةاب نفةةس حتةةى ا م ( )والةةذكر واالنثةةى
سرام"(.)4
وربما اب الم ار ة (النفس) في االية مر رعة البحن هر ( اا الشيم وحقي ته) وهللا اعلا.
( -4الواو)
(الراو المفر ة  :انتهى مجمر ما يذكر من اقسامها الى احد عشر قسما منها:

الس ِْيَن ِة)) [ العنكبرا .]15 :
اب َّ
االو  :العا فة :وهي لمطلل الجمل  :ومنه (( َفأ َ
َنج ْيَن ُ
اه َوأ ْ
َط َح َ
ح يبن مصطفى الحنفي الخلرتي البروسري (ا1127هة)  :مج ، 346/7ار الكتت العلمية  ،يروا ،
لبناب  ،الطبعة االولى (1424هة2003-م).
( )1منتخت قرة عيرب النراظر ال ن الجرزي .174 ، 173 :
( )2معجا تهذيت اللةة ال ي منصرر محمد ن احمد االزهري (ا370هة)  :مج ،3629/4تح يل  . :رذاض
زكي قاسا  ،ار المعرفة ،يروا ،لبناب  ،الطبعة االولى (1422هة2001-م).
( )3العين ( 977 :نفس).
( )4م.ب ( 977 :نفس).

64

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،18العدد ( ،)2لسنة 2022
)College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(2), (2022

الثاني  :واو االستئناف  :ومنه ((لُِنَبِي َن َل ُك ْم َوُن ِقُّر ِفي ْاْلَْر َحامِ َما َن َشاء)) [الحج. ]5 :
الثالن  :واو الحا  :نحر  :جام زذد والشمس العة  .وتسمى واو اال تدام.
الرابل  :واو المفعر معه  :نحر  :سرا والني .
الخامس  :واو ال سا  :ومنه (( َواْلُقْر ِ
آن اْل َح ِكيمِ)) [يس.]2 :

السا س  :واو رب :نحر :ولي كمرج البحر ارض سدوله علي بانرا الهمرم ليبتلي(.)1
ال َل ُه ْم َخ َزَن ُت َها)) [ال مر.]71 :
السابل  :واو ال ائدة  :ومنه (( َوَق َ
النمل ْاا ُخُلوا مس ِ
اكَن ُك ْم)))( [.)2النم .]18 :
ََ
الثامن  :واو مير الذكرر  :ومنه ((َيا أَُّي َها َّ ْ ُ
والراي الذي اراه في معنى )الراو) في اية سررة فا ر انها )عا فة).

 -5قرله تعالى ( ُّم ْق َت ِصٌد)
يمكن تعرذف (ال صد) في اللةة بانه " :اسةت امة الطرذ ةة  ،قصةد ي صةد قصةدا فهةر قاصةد.
()4( )3

وال صد في المعيشة  :اال يسرف وال ي تر  .وفي الحدين ( :ما عا م تصد وال يعي ) "
ي ةةا  :قصة ةةدا قص ةةده أي  :نحة ةةرا نحة ةةره  ،ومن ةةه االقتصة ةةا واالقتص ةةا علة ةةى

.

ة ةربين :

احدهما  :محمر على اال الو  ،و لت هيما له رفةاب افةراط وتفةرذط .كةالجر فانةه ةين االسةراف
والبخ ،وكالشجاعة فانها ين التهرر والجبن ،ومنه (( َوا ْق ِص ْد ِفي َم ْش ِي َك)) [ل ماب.]19 :
والثةةاني  :يكنةةى بةةه عمةةا يتةةر

ةةين المحمةةر والمةةذمرم كةةالراقل ةةين العةةد والجةةرر ،وال رذةةت

ظالِ ٌم لَِن ْْ ِس ِه َو ِمْن ُهم ُّم ْق َت ِصٌد)) [فا ر.]32 :
والبعيد .ومنه (( َف ِمْن ُه ْم َ

ق))
 -6قرله تعالى (( َسا ِب ٌ

يمكةةن تعرذةةف (السةةبل) فةةي اللةةةة بانةةه " :مصةةدر سةةبل سةةب ا  ،وهةةر ال دمةةة فةةي الجةةري وفةةي

( )1يراب امري القيس ، 5 :اعتنى به و رحه عبد الرحمن المصطاوي  ،ار المعرفة  ،يروا  ،لبناب  ،الطبعة
الرابعة  1429( ،هة 2008 -م)
( )2رح الدماميني  :ج.270 / 2
( )3اخرجه الطبراني في الكبير ( ، 123/12رقا . )12656اخرجه ايضا :الطبراني في االوسط ( ، 152/8رقا
 .)8241قا الهيثمي ( ) 252/10رجاله وت را ،وفي بعضها خالف .ولفظ الحدين هكذا ور ف ط في كتت
المعاجا.
( )4معجا تهذ ي اللةة  :مج( 2971/3قصد).
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ك امر .والعةرب ت ةر للةذي يسةبل مةن الخية  :سةا ل وسةبرو"( .)1والسةبل فةي ال ةراب علةى اوجةه
منها:
االو ( :بمعنى وجب

ِ
ين َسََِق ْت َل ُهم ِمَّنا اْل ُح ْسَنى)) [االنبيام.]101 :
 :ومنه ((ِإ َّن َّالذ َ

ق)) [يرسف.]17:
الثاني  :يصطا وذنتظ  :ومنه ((ِإَّنا َذ َه ْبَنا َن ْس َت ِب ُ

اب)) [يرسف.]25 :
اس َتََِقا اْلَِ َ
الثالن  :با ر  :ومنه (( َو ُ
الرابل :الفراا  :ومنه ((أَن َي ْسُِقوَنا َساء َما َي ْح ُك ُمو َن))( [العنكبرا.]4:

السـا ِبَق ِ
ات َسـ ِْقاً))
الخةامس :السةاب اا بةارواح المةؤمنين او الكةةافرذن الةى الجنةة او النةار :ومنةةه (( َف َّ
[النازعاا.]4 :

السا ِبُقو َن))
السا ِبُقو َن َّ
السا س :السبل الى الجنة  :ومنه (( َو َّ

()2

[الراقعة .]10 :

وذتب ةةين م ةةن االس ةةت رام اب معن ةةى (الس ةةبل) فة ةي االي ةةة الكرذم ةةة م ةةن س ةةررة ف ةةا ر ان ةةه بمعن ةةى

(السبل الى الجنة).
 -7قرله تعالى (( ِباْل َخير ِ
ات))
َْ

البام  :حرف جر له معاب ووجره كثيرة في ال راب الكرذا ومنها :

ام َس ُحوْا ِب ُو ُجو ِه ُك ْم)) [النسام.]43 :
االو ":صلة  :ومنه (( َف ْ
الثاني :من  :ومنه (( َع ْيناً َي ْشَر ُب ِب َها اْل ُمَقَّرُبو َن)) [الدهر.]6 :
الثالن :الالم  :ومنه (( َوِإ ْذ َفَرْقَنا ِب ُك ُم اْلَِ ْحَر)) ([الب رة.]50 :
الرابل :مل  :ومنه (( َف َت َوَّلى ِبُرْك ِن ِه)) [الذارذاا ،]39 :أي  :مل جنده"(.)3

َّ
اب)) [الب رة.]166 :
َسَِ ُ
الخامس( :عن  :ومنه (( َوَتَقَ َع ْت ِب ِه ُم اْل ْ
السا س :بعد  :ومنه (( َفأَ َث َاب ُك ْم ُغ َّماً ِب َغ يم)) [آ عمراب.]153 :
السابل :في  :ومنه (( ِبَي ِد َك اْل َخ ْيُر)) [آ عمراب .]26:

ِ
َس َح ِار)) [آ عمراب.]17 :
الثامن  :عند  :ومنه (( َواْل ُم ْس َت ْغْ ِر َ
ين ِباْل ْ
( )1معجا تهذيت اللةة  :مج) 1620/ 2سبل).
( )2اصالح الرجره والنظائر .228 ، 277 :

( )3منتخت قرة عيرب النراظر في الرجره والنظائر .82 ، 81 :
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ض)) [النسام.]42 :
التاسل :على  :ومنه ((َل ْو ُت َس َّوى ِب ِه ُم اْل َْر ُ
ِ
َح يد)) [االعراف.]80 :
العا ر :الى  :ومنه (( َما َسََِق ُكم ِب َها م ْن أ َ

والراي المختار اب (البام) في قرله تعالى (( ِباْل َخير ِ
ات)) للظرهية أي من الخيراا.
َْ

الشر)( ،)1والخير في ال راب على اوجه منها :

ّللا ِفي ُقُلوب ُِك ْم َخ ْي اًر)) [االنفا .]70 :
االو ( :االيماب  :ومنه ((ِإن َي ْعَلمِ ُ
اع ِلْل َخ ْي ِر)))([ )2ال لا.]12 :
الثاني :االسالم  :ومنه (( َمَّن ي
الثالن ( :الما  :ومنه ((ِإن َتَر َك َخ ْي اًر)) [الب رة .]180 :

الرابل  :العاهية  :ومنه (( َوإِن َي ْم َس ْس َك ِب َخ ْي ير)) [االنعام.]17 :
ِك ْم)) [الب رة .]105 :
الخامس :ال راب  :ومنه (( ِم ْن َخ ْي ير ِمن َّرب ُ
السا س :الرلد الصالب  :ومنه ((ويجعل ّللا ِف ِ
يه َخ ْي اًر َك ِثي اًر)) [النسام.]19 :
ََ ْ َ َ ُ
ان َخ ْي اًر َّل ُه ْم)) [الحجراا.]5 :
السابل :حسن اال ب  :ومنه ((َل َك َ
الثامن :النراف  :ومنه ((وأَوحيَنا ِإَلي ِهم ِفعل اْل َخير ِ
ات)) [االنبيام.]73 :
َ ْ َ ْ ْ ْ ْ َ َْ
التاسل( :و هت ا ن عا رر في التحرذر والتنرذر الةى اب ((اْل َخيـر ِ
ات)) فةي هةذه االيةة الكرذمةة هةي
َْ
الطاعاا)(.)3

وربما كاب راي ا ن عا رر هر الراجب في معنى (الخيراا) في اية سررة فا ر.
المَلب الثاني /االعــــــراب

يمكن اع ار ها كما ياتي :

ات ِبِإ ْذ ِن َّ ِ
ظالِم لَِن ْْ ِس ِه و ِمْنهم ُّم ْق َت ِصٌد و ِمْنهم سا ِبق ِباْل َخير ِ
ِ
ّللا)).
َ ُْ َ ٌ
َ ُ
َْ
قرله تعالى (( َفمْن ُه ْم َ ٌ
(الف ةةام)  :تفرذعي ةةة ؛ الن ةةه قس ةةا عب ةةا ه ال ةةذين اوراه ةةا الكت ةةابِ ( .مـ ـْن ُه ْم) ( :خب ةةر م ةةدم)(،)4

و مير (منها) على اوجه :

( )1المفر اا في ارذت ال راب لالصفهاني .167 :

( )2منتخت قرة عيرب النراظر في الرجره والنظائر .109 :
( )3التحرذر والتنرذر .314 :
( )4م.ب .290 :
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احدها  :وهر االظهر ،انه عائةد الى(الةذين اصةطفينا)  ،وعلةى هةذا يكةرب الظةالا لنفسةه مةن
المصطفين.
والثاني " :هر عائد الى (عبا نا) أي  :ومن عبا نا علمه واال الو"(.)1
و (ظالا)  :مبتدأ مؤخر.
و( لنفسه)  :متعل اب بظالا ،وهؤالم ها ال سا االو .
و(منها م تصد)  :عطف على ماقبله  ،وهر ال سا الثاني(.)2
و (مةةنها سةةا ل بةةالخيراا)  :البةةام للظرهيةةة أي  :فةةي الخي ةراا(.)3وهةةر عطةةف ايضةةا  ،وهةةر ال سةةا
الثالن.
المَلب الثالث /القضايــــــا البالغيــــة

ور ا في االية الكرذمة ،عد من ال ضايا البالغية نرج ها بما يلي :

أ -علم المعاني :
ظ ـالِ ٌم لَِن ْْ ِس ـ ِه َو ِم ـْن ُهم ُّم ْق َت ِص ـٌد
 -1الت ةةديا ةةين الجم ة حيةةن قةةدم االكثةةر فةةي قةةر تعةةالى (( َف ِم ـْن ُه ْم َ
-2

ق))  ،او لئال ييأس الظالا وذتك السا ل(.)4
َو ِمْن ُه ْم َسا ِب ٌ

ةةمير الفص ة ( ل ةةت) ؛ لتاكيةةد ال ص ةةر الحاص ة م ةةن تعرذةةف الج ة أين  ،وهةةر حقي ةةي ؛ الب

الفضة الكبيةةر منحصةةر فةةي المشةةار اليةةه ة( لةةت) ؛ الب كة فضة هةةر ايةةر كبيةةر اال لةةت
الفض "(.)5
 -4ت ديا الظالا على هذه الكثرة ايحام بخيبة االم التي يتر

فيها معظا الناس ،ومجمر فرذل

الم تصدين – أي المعتدلين – على هةذا االختصةار بكلمتةين اانتةين ا ةارة الةى اب هةؤالم فةي
مرقةةف الحةةرج ،ومجةةيم فرذةةل السةةاب ين فةةي االيةةة علةةى ه ةذا الطةةر فةةي التركيةةت اللةةة علةةى

( )1التحرذر والتنرذر  :مج/ 11ج.312/24 ، 23 ، 22
( )2ينظر :اعراب ال راب لمحيي الدين الدروذش  :مج/6ج.290/23 ، 22، 21
( )3م .س .313 :

( )4التبياب في البياب لشرف الدين الحسين ن محمد ن عبد هللا الطيبي (ا743هة)  ،94 :تح يل  . :ترفيل
الفي  ،وعبد اللطيف لطف هللا ،اا السالس للطباعة والنشر  ،الكرذ
( )5ينظر :التحرذر والتنرذر  :مج/11ج .314 /24 ، 23 ، 22
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التكرذا الطرذ الذي ا ب هللا --لها في رذل الخير والسعا ة السرمدية(.)1
ب -علم البيان :
معنةةى (م تصةةد) فةةي االيةةة هةةر كنايةةة عمةةا يتةةر

ةةين االمةةر المحمةةر والمةةذمرم ،مثة االمةةر

الراقل ين العد  ،والجرر ،وال رذت  ،والبعيد  ،وهر قرذت من معنى (الرسط) وهللا اعلا.
و( السا ل) هنا مجاز الفض ؛ الب السةا ل يحةرز السةبل (بفةتب البةام) او مجةاز فةي ةذ العنايةة
لنةرا ر ةةى هللا  ،وعلةةى االعتبةةارذن فةةي المجةةاز ؛ فهةةر مكنةةى عةةن االكثةةار مةةن الخيةةر؛ الب
الس ةةبل يس ةةتل م اسة ة ار الخطة ةراا ،واالسة ة ار االكث ةةار ،وف ةةي ه ةةذا الس ةةبل تف ةةاوا ايض ةةا كخية ة
الحلبة(.)2

المِحــث الثاني /من علوم القرآن المتعلق بالقران مِاشرة
المَلب االول /مناسبــــة االيـــات والســور

هنا عدة اقرا في مناسبة سررة فاظر وآياتها نذكر بعضها:
من المعلرم اب سررة فا ر هةي ختةام السةرر المفتتحةة باسةا الحمةد(" ،)3ومناسةبة وصةفها بعةد سةبأ.

تاخيهما في االفتتاح بالحمد مل تناسبهما في الم دار.
ِ
يـل
وقا بعضها  :افتتاح سررة فا ر بالحمد مناسةت لختةام مةا قبلهةا ،مةن قرلةه تعةالى (( َوح َ
َشـي ِ
ِ
اع ِهم ِمـن َقْبـ ُل)) [سةبأ  .]54:لةت انةه لمةا كةر فةي اخةر
َب ْيَن ُه ْم َوَب ْي َن َما َي ْش َت ُهو َن َك َما ُفعـ َل ِبأ ْ َ

السررة المت دمة هال المشركين اعدام المؤمنين وان الها مناز العذاب تعين على المةؤمنين حمةده
()4
ِِ
ِ
ِ
ِ
ين))
ين َ
ظَل ُم ـوْا َواْل َح ْم ـ ُد ل َر ِب اْل َع ـاَلم َ
تعةةالى و ةةكره" " ،كمةةا قةةا تعةةالى (( َفُقَ ـ َ َا ِاب ـُر اْلَق ـ ْو ِم َّال ـذ َ

( )1المعاني الثانية في االسلرب ال راني للدكترر فتحي احمد عامر  ، 343 ،342 :منشأة المعارف باالسكندرذة
. ( ،ط) ( ،ط.ا).
( )2ينظر :م.ب .314 :
( )3السراج المنير تفسير )الخطيت الشربيني)  :مج.382/3
( )4روح المعاني لاللرسي  457 :؛ وذنظر  :االساس في التفسير لسعيد حر  :مج ، 4560/8ار السالم
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[االنعام ]45 :فهر نظير اتصا او االنعام بفض ال ضام المختتا به المائدة " (.)1
وهنا وجه اخر من المناسباا ،وهر "ما اخرجةه ا ةن حةاتا والطب ارنةي عةن عةرف ةن مالةت
عة ةةن رسة ةةر هللا ( )قة ةةا ( :امتة ةةي االاة ةةة ااة ةةالث  :فثلة ةةن ية ةةدخلرب الجنة ةةة بةية ةةر حسة ةةاب  ،والة ةةن
يحاسبرب حسابا يسي ار اا يدخلرب الجنة ،والةن يمحصةرب وذكشةفرب .اةا تةاتي المالئكةة هي رلةرب :
وج ةةدناها ي رل ةةرب  :الال ةةه اال هللا وح ةةده ،هي ةةر هللا  :ا خل ةةرها الجن ةةة ب ةةرلها ال ال ةةه اال هللا وح ةةده
واحملرا خطاياها على اه التكذيت ،وهي التي قا هللا (( َوَلـَي ْح ِمُل َّن أَ ْثَقـاَل ُه ْم َوأَ ْثَقـاالً َّمـ َ أَ ْثَقـالِ ِه ْم))
ِ
ِ
ين
اب َّالـذ َ
[العنكبرا ،]13:وتصدي ها في التي كر في المالئكةة .قةا هللا تعةالى (( ُثـ َّم أ َْوَرْثَنـا اْلك َتـ َ
َ َْ ْيَنا ِم ـ ْن ِاَِ ِااَن ـا)))([ ،)2فةةا ر ،]32 :فجعلهةةا االاةةة افةراج  :فمةةنها ظةةالا لنفسةةه ،فهةةذا الةةذي
اطـ َ
ْ
يكشةةف وذمحةةص ،ومةةنها م تصةةد  ،وهةةر الةةذي يحاسةةت حسةةابا يسةةيرا ،ومةةنها سةةا ل بةةالخيراا فهةةر

الذي يلج الجنة بةير حساب وال عذاب با ب هللا يدخلرنها جميعا(.)3
ِ
اب  ))...االية ( ،هيه تع ذة وتهنئة ومةا مةن تع ذةة اال
وقي في قرله تعالى ((ثُ َّم أ َْوَرْثَنا اْلك َت َ
ظــالِ ٌم لَِن ْْ ِســ ِه)) كةةاب لةةت تهنئةةة لةةه
وتحتهةةا تهنئةةة وال تهنئةةة اال وتحتهةةا تع ذةةة فلمةةا قةةا (( َف ِمــْن ُه ْم َ
وتع ذ ةةة للظ ةةالا ،ا ةةا ك ةةر الس ةةا ل ب ةةالخيراا وف ةةي ل ةةت تهنئ ةةة ل ةةه وتع ذ ةةة للم تص ةةد ؛الب هللا ي ةةر

الســ ـا ِبُقو َنئ أ ُْوَل ِ ــ ـ َك اْل ُمَقَّرُبــ ـو َن)) [الراقعة ةةة .]10 :والظة ةةالا لنفسة ةةه افت ة ةةر الة ةةى حة ةةا
الســ ـا ِبُقو َن َّ
(( َّ

الم تصد ،والم تصد لا يفت ر الى حا الظالا لنفسه والم تصةد افت ةر الةى حةا السةا ل والسةا ل لةا

يفت ر الى حا الم تصد ؛ الب من نا اعلةى الرتةت حةاز ما ونةه والم تصةد قةد حةاز مرتبةة الظةالا
لنفسه ونا ما هر اعلى منه والسا ل قد حاز مرتبة الظالا لنفسه ونا ماهر اعلى منه والسا ل قد
للطباعة والنشر والترزذل والترجمة  ،الطبعة االولى (1405هة1985-م)  ،الطبعة الثانية (1409هة-
1989م).
( )1اسرار ترتيت ال راب لجال الدين السير ي (ا 911هة)  ، 82 :تح يل ر ى فرج الهمامي ،الطبعة االولى
(1424هة2003-م).
( )2المعجا الكبير لسليماب ن احمد ن ايرب ا ر ال اسا الطبراني  :ج/75/18ح ، 149تح يل  :حمدي ن
عبد المجيد السلفي  ،مكتبة العلرم والحكا  ،المرص  ،الطبعة الثانية (1404هة1983-م)  ،وذنظر:
االساس في التفسير لسعيد حر  :مج.4599/8
( )3فتب ال دير للشركاني  :ج646/4؛ وذنظر :االساس في التفسير لسعيد حر  :مج.4599/8
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حاز مرتبة الم تصد ونا اعلى منها  :فال يفت ر الى ماهر ونها) (.)1
ِ
اب[ ))...ف ة ةةا ر]32 :
وال يخفة ةةى اب هنة ةةا مناسة ةةبة ة ةةين قرل ة ةه تعة ةةالى (( ُثــــ َّم أ َْوَرْثَنــــا اْلك َتــــ َ

ات َع ْد ين َي ْد ُخُلوَن َها[ ))...فا ر]32 :؛ و لت من وجهين  :احدهما  :يصب اب
 ،وقرله تعالى (( َجَّن ُ
تكرب )جناا دال من الفض النه سببها)(( .)2وهر االظهر في كرنه د ا تما من قرله (( َذِل َك
لك ِبيـُـر)) [فةا ر ،]32 :فةةاب ممةةا يشةتم عليةةه الفضة
ُهـ َو اْل َْ ْضـ ُل ا َ

خةرلها الجنةةة وتخصةةيص هةةذا

الفض ة مةةن ةةين اصةةنافه ؛ النةةه اعظةةا الفض ة والنةةه امةةارة علةةى ر ةراب هللا عةةنها حةةين ا خةةالها

الجنة) (.)3
والثاني" :يجرز اب يكرب استئنافا يانيا لبياب الفض الكبير ،وقد ين باعظا اصنافه والمعنةى
ِ
َ َْ ْيَنا)) الم سةا الةى االاةة اقسةام:
اط َ
واحد ،و مير الجماعة في ( َي ْد ُخُلوَن َها ) راجل الى (( َّالذ َ
ين ْ
ظالا ،وم تصد ،وسا ل)( ،)4فلما كر تعةالى احةرالها  ،ةين جة امها ومة،لها  ،ف ةا مسةتأنفا جرابةا
لمن سا عن لت ( :جناا) أي :هي مسببة عن سبت السبل الذي هر الفض " (.)5
ومناسةةبة اخةةر (هيمةةا اخرجةةه احمةةد واي ةره عةةن ا ةةي الةةدر ام ،قةةا  :سةةمع

رسةةر هللا ()

...ب ـاْل َخير ِ
ات)) [فةةا ر ]32 :فامةةا الةةذين سةةب را فاولئةةت يةةدخلرب الجنةةة
ي ةةر  :قةةا هللا (( ُث ـ َّم أ َْوَرْثَن ـا ِ ْ َ
بةير حساب  ،واما الذين اقتصدوا فاولئت يحاسبرب حسابا يسيرا ،واما الذين ظلمرا انفسها فاولئةت

يحبسةةرب فةةي ةةر المحشةةر  ،اةةا هةةا الةةذين تل ةةاها هللا رحمتةةه  ،فهةةا الةةذين ي رلةةرب (( :اْلحمـ ُد َِّ ِ
ل
َْ
َّال ِذي أَ ْذ َه َب َعَّنا اْل َح َز َن)) )([ )6فا ر.]32 :
( )1ح ائل التفسير للسلمي  :مج.162/2
( )2نظا الدرر للب اعي  :ج.58/16
( )3التحرذر والتنرذر ال ن عا رر  :مج/21ج.315/24 ، 23 ،22
( )4المصدر نفسه.
( )5نظا الدرر للب اعي  :ج.58/16
()6اخرجه أحمد في مسنده  ،ح(  57 /36( ،) 21727ط الرسالة) ،وذنظر :امل البياب في تاوذ ال راب للطبري
 :ج ، 142/21وذنظر :تفسير ال راب العظيا لالمام عما الدين ا ي الفدام اسماعي

ن كثير ال ر ي

الدمش ي ( ،ا774هة)  ،ج ، 273/5تح يل  :العالمة محمد ناصر الدين االلباني  ،مكتبة الصف ،
الطبعة االولى (1425هة2004-م).
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وهكذا نجد المعاني الجليلة التي اسفر عنهةا تناسةت االيةة الكرذمةة بااليةاا االخةر مةن نفةس
السةةررة ،وكةةذلت تناسةةبها مةةل ايرهةةا مةةن السةةرر الكرذمةةة فةةي عةةدة مرا ةةل مةةن ال ةراب الك ةرذا ،وهةةذه
المناسباا في معظمهةا تحمة بشةارة لهةذه االمةة باالصةطفائية والرحمةة الراسةعة بشةمر االصةناف
الثالاةةة ةةدخر الجنةةة ،واب كةةاب اقراهةةا اللةةة علةةى لةةت تناسةةت االيةةة الكرذمةةة بمةةا يليهةةا مةةن نفةةس
ات َع ْد ين َي ْد ُخُلوَن َها)) [فا ر ]32 :؛ و لةت ال ةتمالها علةى اكثةر مةن
السررة من قرله تعالى َ (( :جَّن ُ
لي ير ل اب االصناف الثالاة كلها في الجنة رحمة هللا كما مر في ساب ا.
المَلب الثانـــــي /القــــراءات
هن ةةا قة ةراماا ور ا ف ةةي االي ةةة الكرذم ةةة مر ةةرعة البح ةةن ،ولك ةةن ال ةةد قبة ة

ي ةةاب ه ةةذه

ال ةراماا مةةن تعرذةةف هةةذا الفةةن الةةذي يعةةد مةةن اهةةا علةةرم ال ةراب الكةرذا  ،حيةةن يهةةتا ب ةرامة ال ةراب
الك ة ة ة ة ة ة ة ة ةرذا ومعرفة ة ة ة ة ة ة ة ةةة كياية ة ة ة ة ة ة ة ةةة النطة ة ة ة ة ة ة ة ةةل السة ة ة ة ة ة ة ة ةةليا اللفاظة ة ة ة ة ة ة ة ةةه التة ة ة ة ة ة ة ة ةةي ان لهة ة ة ة ة ة ة ة ةةا البة ة ة ة ة ة ة ة ةةار
علةةى حبيبةةه المصةةطفى ( ، )وهنةةا تتجلةةى عظمتةةه تعةةالى ورف ةه هةةذه االمةةة وعةةدم تحميلهةةا مةةاال
ّللا َن ْْساً ِإالَّ ُو ْس َع َها)) [الب رة( ،]286 :هيسر للناس قرامته لهجةاتها التةي رجةرا
تطيل ((الَ ُي َكلِ ُ
ف ُ
عليهةةا ليتيسةةر لهةةا قرامتةةه ةةال تكلةةف  ،وذتف ه ةرا فةةي الةةدين الحنيةةف وذعلم ةرا مةةا اح ة لهةةا ومةةاحرم

عليها) (.)1
وذمك ةةن تعرذ ةةف (ال ة ارمة) لة ةةة بانه ةةا ( :مف ةةر ال ةراماا وه ةةي مص ةةدر (ق ةرأ) ،ومعن ةةاه الجم ةةل
والضا  ،وهر االص في المعنى  ،ومن قرلها  :مةا قةرأا هةذه الناقةة سةلى قةط  ،ومةا قةرأا جنينةا
قط أي  :لا تضا على رحمها ولدا) (.)2
وفي االصطالح ( :اختالف الفاظ الةرحي المةذكرر فةي الحةروف او كيفيتهةا ،مةن تخايةف ،

( )1ابحاث في علا ال راماا ال رانية لالستا الدكترر خلي ا راهيا حمر ي السامرائي .6 :
( )2لساب العرب للعالمة جما الدين ا ي الفض محمد ن مكرم ن منظرر االنصاري االفرذ ي المصري
(ا711هة)  :مج( 133/1قرأ) ،تح يل :عامر احمد حيدر  ،منشرراا محمد علي يضرب ،ار الكتت
العلمية  ،يروا  ،لبناب  ،الطبعة االولى (1426هة2005-م).
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وتشديد  ،وايرها) (.)1
وال ةرامة ( :أع ةةا م ةةن ال ةةتالوة واال ام  ،والح ةةل اب اال ام ه ةةر ال ةرامة بحض ةرة الش ةةير ع ي ةةت
االخذ من افراهها ،ال االخذ نفسه) ( ،)2وال د اب نذكر اب علا ال راماا يعةد مةن ا ةرف العلةرم لمةا
له من صلة قرذة بالكتاب الع ذ (.)3
ق))  ،وهي قرامة الجمهرر على انه اسا فاع .
(قرامة َ (( :سا ِب ٌ

وأما قرامة ا ي عمراب الجرذني ،وعمر ن ا ي جا  ،وا ي المترك  ،وا ن السميفل ،وا ر

عمرو  ،وذع رب في رواية روذةس والجحةدري  ،وال ة از عةن ا ةي عمةرو (سةباو بةالخيراا) .فترجةه
على انها صيةة مبالةة ،مبالةة من (سا ل) (.)4

المِحث الثالث /المعنى العام والْائدة من النص

المَلب االول /المعنى العام

هة ةةذه اآلية ةةة كلمة ةةاا جة ةةديرة بة ةةاب تة ةةرحي لهة ةةذه األمة ةةة بكرامتهة ةةا علة ةةى هللا  ،كمة ةةا تة ةةرحي
بضخامة التبعة النا ةةئة عةةن هةةذا االصةةطفام  ،وهةةي تبعةةة

ةةخمة اا تكةةاليف فهة تسةةمل

األمة المصطفاة وتستجيت ؟
(اب هللا سة ة ةةبحانه قة ة ةةد أكة ة ةةرم هة ة ةةذه األمة ة ةةة باصة ة ةةطفام للر اراة ة ةةة ؟ اة ة ةةا أكرمهة ة ةةا بفض ة ة ةله
في الج ام حتى لمن أسام  (( ،فَمِنْهُمْ ظَلِِم ِننفْسِِ ِ مفنِنْهُم نُّقستَصٌِ مفنِنْهُمْ افلٌب ٌلِس َيْرفاتِ ٌإذسن اِلَّ ِ)))
(.)5
( )1االت اب في علرم ال راب للحافظ جال الدين عبد الرحمن السير ي (ا911هة)  :ج ،250/1ار ا ن كثير ،
ط1422( ،5هة2002-م).
( )2الكلياا  ( 308 :قرأ).
( )3م.ب 29:
( )4الكام في ال راماا العشر واألربعين ال ائدة عليها ،يرسف ن علي ن جبارة ن محمد ن ع ي
اله َذلي اليشكري المةربي (ا 465هة) ،جما
أ ر ال اسا ُ
للترزذل والنشر ،ط 1428 ،1هة ( 2007 -ص:)624

ن سرا ه

ن السيد ن رفاعي الشايت ،النا ر :مؤسسة سما

( )5في ظال ال راب ب لا سيد قطت  :مج ، 2944/5ار الشةروو  ،الطبعةة االولةى  ، 1972 ،الطبعةة الشةرعية
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فةةاب قل ة

 :كيةةف يكةةرب الظةةالا لنفسةةه مةةن المصةةطفين  ،وهةةر مرتكةةت للةةذنرب وربمةةا

الكبةةائر ؟ ن ةةر ( :بمجةةر اب ي ةةر العبةةد  :ا ةةهد اب ال الةةه اال هللا واب محمةةد رسةةر هللا ،
فهر مصطفى اصطفاه هللا على الكفار هذه الكلمة  ،واب حدا

()1

منه المعصية بعد لت)

 ،اا أ اف تعالى العبا الى نفسه في قرله ((عبا نا)) فكاب لت تفضالً منه وكرماً(.)2
ولهةةذا ارت ةةام فةي التنرذةةه بةةال رآب المتضةةمن التنرذةةه بالرسةر ( ، )وعةةروج فةةي مسةرته
وتبشيره  ،هبعد اب كر بفضيلة كتابه وهر امر ت رر لديه زذد تبشي اًر دوام كتابه وإيتائه امة
ها المصطفرب من عبا هللا تعالى  ،وتبشيره بانها يعملرب به وال يتركرنه كما تر اما من
قبله كتةةبها ورسةةلها ل رلةةه (( :فَمِانْهُمْ ظَالِِم ِننفْسِاِ ِ)) اآليةةة  ،فهةةذه البشةةارة اهةةا عنةةد النبةةي ()
من االخبار باب ال رآب حل مصدو لما ين يديه ؛ الب هذه البشارة لا تكن معلرمة عنةةده :
فلم ةةا ارذ ةةد تعم ةةيا البش ةةارة م ةةل ي ةةاب انه ةةا م ارت ةةت هيم ةةا بش ةةروا ب ةةه ج ةةيم ب ةةالتفرذل ف ةةي قرل ةةه :
ااالٌب ٌاالِس َيْرفاتِ  ،)).....فه ةةر تفص ةةي لم ارت ةةت
َصااٌ مفنِاانْهُمْ ف
سِاا ِ مفنِاانْهُم نُّقست ِ
((فَمِاانْهُمْ ظَاا لِِم ِننفْ ِ
المصطفين لتشةةم البشةةارة جميةةل أصةةنافها وال يظةةن اب الظةةالا لنفسةةه محةةروم منهةةا  ،فمنةةاط
االصطفام هر األيماب واإلسالم وهر االنقيا بال ر واالستسالم(.)3
قة ة ة ةةا رسة ة ة ةةر هللا ( ) : )سة ة ة ةةاب نا سة ة ة ةةا ل  ،وم تصة ة ة ةةدنا نة ة ة ةةاج  ،وظالمنة ة ة ةةا مةفة ة ة ةةرر
ل ةةه)( . )4ف ةةا ا ك ةةاب ه ةةذا ت س ةةيماً اخة ة
السررة( .)5فاب قل

ائ ةرة الم ةةؤمنين هيك ةةرب ه ةةذا ت س ةةيماً انف ةةر ا ب ةةه ه ةةذه

 :مافائدة ت ديا الظالا ؟ وهالّ جاما اآلية مث الحدين ؟

فةةالجراب  :اب الترتيةةت جةةام ف اآليةةة الكرذمةةة علةةى هةةذا الرجةةه ألسةةباب وأوجةةه كثي ةرة
السابعة والثالارب 1429( ،هة2008-م).
( )1تفسير الشعراوي  :مج.12513/20
( )2ح ائل التفسير للسلمي  :مج.161/2
( )3التحرذر والتنرذر  :مج/11ج.312 ، 311/24 ، 23 ، 22
( )4اخرجه الع يلي وا ةن مر وذةه وا ةن ال فةي مكةارم االخةالو  ،كنة العمةا فةي سةنن االقةرا واالفعةا لعلةي ةن
حسام الدين المت ي الهندي  ،باب سررة فا ر  ،ج ،4562 ، .592/2مؤسسة الرسالة  ،يروا 1989 ،م.

( )5راساا قرآنية ،لمحمد قطت  ، 239 :ار الشروو  ،الطبعة الثانية (1400هة1980-م).

74

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،18العدد ( ،)2لسنة 2022
)College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(2), (2022

منها :
• عا ة المخلرو ي دم األفض  ،فخةةا بها ( )علةةى عرائةةدها  ،ولمةةا كةةاب السةةا ل قرذبةاً ،
والظةةالا بعيةةداً  ،وال رذةةت يحتمة مةةاال يحتمة البعيةةد  ،والظةةالا منكسةةر الةرأس مةةن حيةةام
جرمه ومعصيته  ،فلما نكس رأسه رفعه هللا .
والظالا

عيف  ،والسا ل قري  ،والعا ة في ال افلةةة ت ةةديا الضةةعيف والرجالةةة  ،اال تةراه

( )كاب ي دم الضعفة الى منى قب الفجر ،ف دم الظالا لئال يفتضب وال يعاب .
• والظالا اير مد والسا ل مد  ،ولر قدم السا ل وأخر الظالا لباب منه العد .
• والظالا رفل قصته الى هللا فرقل له ترقل الرحمة في قرله تعالى (( :قُاْس َفال بِافالَِاف اَِّاذَِنف
ُِاااهمْ)) [ال مة ةةر( ،]53 :وللم تصة ةةد ترقة ةةل التربة ةةة فة ةةي قرلة ةةه تعة ةةالى :
َاا ارففُعا بفلَااا أَنْ ِ
أ ْ
(( مفآخفرُمنف ابْتَرففُعاس ٌذُنُعٌهمْ خفلَطُعاس بفمفالً صفلِِحلً مفآخفرف افيِّئلً)) [التربة .]102 :وللسةةا ل ترقةةل
نصالر)) [التربةةة ،]100:
الر ةراب  ،قةةا تعةةالى  (( :مفاِِاا لٌقُعنف اََماُِااعنف نِا نف اِسمُهفالِرَنف مفاََ اف
فالم اماا على االاة أسمام  :هللا  ،الرحمن  ،الرحيا  ،فةةانظر كيةةف اصةةطفاها كمةةا
قا في ا راهيا  (( :مفَِقٌَِ اصْطََْيْنفلهُ فِي اٌُِّنسيفل مفإنَّ ُ فِي اآلخِرفةِ َِمِنف اِصال ِحِنيف))) ([)1الب رة.]130 :
• قة ة ة ةةدم الظة ة ة ةالا النة ة ة ةه اليتكة ة ة ة اال علة ة ة ةةى رحمة ة ة ةةة هللا  ،والم تصة ة ة ةةد هة ة ة ةةر المعتة ة ة ةةد فة ة ة ةةي
أمةةرره  ،ال يسةةرف فةةي جهةةة مةةن الجهةةاا  ،ة يل ة م الرسةةط( .)2وخةةتا بالسةةاب ين النهةةا
الخالصةةة  ،وليكرن ةرا اقةةرب الةةى الجنةةاا  ،كمةةا ت ةةدم الص ةرامل فةةي سةةررة الحةةج لتكةةرب
اقةةرب الةةى الهةةدم واخةةر المسةةاجد لت ةةارب الةةذكر  .فهةةر سةةبحانه تةةارة يبةةدأ بةةاأل نى وتةةارة
باألعلى بحت ماي تضيه الحا (.)3
فِا اتَعا
• وقية ة ( :اب الت ةةدم ف ةةي ال ةةذكر الي تض ةةي تشة ةرذفاً  ،وه ةةر ك رل ةةه تع ةةالى َِ(( :ااال َ ْ
( )1معتر االقراب في اعجازال راب :السير ي (ا911هة) ,ا رالفض جال الدين عبد الرحمن الشافعي.450 :
( )2المحرر الرجي  :ج.251 ، 250/12

( )3نظا الدرر في تناست االياا والسرر للب اعي  :ج.56/16
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َص احفل ُ اِس فنااا ِ)))([ ،)1الحشةةر ،]20 :وامةةا ت ةةديا السةةا ل فةةي الحةةدين
َص احفل ُ اِنااالر مفأ ْ
أ ْ
فلشرافتها او لكثرتها كيفاً وكذا الكالم في الم تصد(.)2
• وقي  :قدم الظالا لتأكيد الرجام في ح ه  ،ا ليس له يم يتك عليه اال رحمة ربه ،
واتك الم صد على حسن ظنه  ،والسا ل على اعته .
• وقية ة  :ق ةةدم الظ ةةالا ليخب ةةر ان ةةه اليت ةةرب الي ةةه اال بص ةةرف رحمت ةةه وكرم ةةه  ،واب الظل ةةا
اليؤار في االصطفائية ا ا كان

اا عنايةةة  ،اةةا انةةى بالم تصةةدين  ،النهةةا ةةين الخةةرف

والرجام  ،اا ختا بالساب ين لئال يامن من احد مكر هللا  ،وكلها في الجنة بحرمةةة كلمةةة
اإلخالص  :ال اله اال هللا محمد رسر هللا(.)3
• وقي ة ة  :ق ة ةةدم الظ ة ةةالا ل ي ة ةةذاب بكث ة ةرتها  ،واب الم تص ة ةةدين قلي ة ة باإل ة ةةافة ال ة ةةيها ،
والساب رب اق من ال لي ( .)4قا تعالى (( :مفقَلِيٌْ نِّنْ بِافلَِاف اِشاكُعرُ)) [سبأ.]13 :
• الم تصد إ ا صح

تربته وكثرا عبا ته ومجاهدته خ في عدا الساب ين(.)5

• وقي ة  :قةةدم الظةةالا  ،الب الظلةةا بمعنةةى الجه ة والركةةرب الةةى الهةةر م تضةةى الجبلةةة ،
واالقتصا والسبل عار اب(.)6
• وقي  :الدقة في الت سيا اب الناس رائةةف االاةةة  :امةةا فاسةةل  ،وامةةا مةةؤمن  ،وامةةا ةةين
الفسرو وااليماب  ،وت ديا الظالا علةةى هةةذه الكثةرة ايحةةام بخيبةةة األمة التةةي يتةةر

فيهةةا

معظا الناس  ،ومجةةيم فرذةةل الم تصةةدين – أي المعتةةدلين – علةةى هةةذا االختصةةار فةةي
كلمتةةين اانتةةين ا ةةارة الةةى اب ه ةؤالم فةةي مرقةةف الحةةرج  ،النهةةا لةةر انحف ةرا قلةةيالً للح ةرا
بطائفة الفسرو  ،وفي مرقف الرجام  ،الب خطةةرة فةةي سةةبي االيمةةاب تلح هةةا بةةالمؤمنين
( )1المحرر الرجي  :ج.251/12
( )2حا ية ال رنري  :مج.68/16

( )3المحرر الرجي  :ج.251/12
( )4االساس في التفسير  :مج.4597/8
( )5الفترحاا االلهية  :مج.263/6

( )6انرار التن ذ واسرار التاوذ للبيضاوي  :ج.420/4
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 ،فها متر وب ال الى هؤالم وال الى هؤالم  ،ومجئ فرذل الساب ين فةةي اآليةةة علةةى هةةذا
الطةةر فةةي التركيةةت اللةةة علةةى التك ةرذا الطرذ ة الجلي ة الةةذي ا ب هللا لهةةا فةةي رذةةل
الخير والسعا ة السرمدية(.)1
أخر السا ل لئال يعجت بعمله .
• وقي  :قدم الظالا لئال يياس من رحمة هللا و ّ

• وقي ( :اب الملر ا ا أ ار وا الجمل ةةين األ ةةيام بالةةذكر قةّةدمرا األ نةةى ،ك رلةةه تعةةالى

َِِ(( :فر َعُ اِسعِقَل مفإنَّ ُ َِغَُْعر راحِيم)) [االعراف ،]167 :وقرلهَ (( :فهفبُ ِمفنْ َفشفلءُ إنَلثلً مَفهفابُ
فشا الءُ اِاااذ
ِمفااان َ ف

َصا احفل ُ
َصا احفل ُ اِناااالر مفأ ْ
فِا اتَعا أ ْ
ُعرف)) [الش ةةرر  ،]49 :وقرل ةةه َِ (( :ااال َ ْ

اِس فنا ِ)))([ )2الحشر.]20:
• وقي ة  :ق ةةدم ف ةةي التفص ةي

ك ةةر الظ ةةالا لنفس ةةه ل ةةدفل ت ةةرها حرمان ةةه م ةةن الجن ةةة وتعج ةةيالً

لمس ةرته( .)3فالسةةا ل م ةةدم بسةةب ه لكةةن اظهةةر لطفةةه وكرمةةه ت ةةديا الظةةالا ليعرف ةرا كرمةةه
وذرجعرا اليه(.)4
يعرفةةه اب نبةةه اليبعةةده مةةن ربةةه  ،واخةةر السةةا ل ليعلمةةه اب المنةةة لةةه
• وقية  :قةةدم الظةةالا ّ

عليه في اعته حين وّف ه لذلت واب اليؤمنه لةةت مةةن ةةر ه وابعةةا ه  ،و كةةر الم تصةةد
في الرسط من لة ين المن لتين(.)5

• وقية ة  :ف ةةي االرث يب ةةدا بص ةةاحت الف ةةرض واب قة ة نص ةةيبه  ،فك ةةذا هاهنة ةا ةةدا بالظ ةةالا
ونصيبه اق من نصيت اآلخرذن(.)6
• وقي ة النكت ةةة ف ةةي ت ةةديا الظ ةةالا ان ةةه اق ةةرب الثالا ةةة ال ةةى داي ةةة ح ةةا العب ةةد قب ة اص ةطفائه
بايراث الكتاب  ،فا ا با ره االصطفام فمةةن العبةةا مةةن يتةةاار قلةةيالً وهةةر الظةةالا لنفسةةه ،
( )1المعاني الثانية في االسلرب ال راني .343 ،342 :
( )2ينظر:الجامل الحكام ال راب  :ج.304/13

( )3ينظر :التحرذر والتنرذر  :مج/21ج.312/24 ، 23 ، 22
( )4ح ائل التفسير للسلمي  :مج.163/2
( )5م.ب .169 :

( )6روح البياب في تفسير ال راب للبروسري  :مج.346/7
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ومنها من يتاار تاا اًر وهر الم تصد  ،ومنها مةةن يتةةأار تةةاا اًر تامةاً وهةةر السةةا ل  ،وقرذةةت
منه ماقي  :اب االصطفام مشكت تتفاوا مراتبه وأولها مايكرب للمؤمن الظالا لنفسةةه ،
وفرقة ةةه مة ةةايكرب للمت صة ةةد  ،وفة ةةرو الفة ةةرو مة ةةايكرب للسة ةةا ل بة ةةالخيراا  ،فجة ةةام الترتية ةةت
كالترقي في المراتت .
• وقية ة  :اخ ةةر الس ةةا ل لتع ةةد م ةةايتعلل ب ةةه فل ةةر ق ةةدم  ،او وس ةةط لبع ةةد ف ةةي الجمل ةةة م ةةا ين
االقسام المتعا فة  ،ولما كاب االقتصةةا كالنسةةبة ةةين الظلةةا والسةةبل اقتضةةى لةةت ت ةةديا
الظالا وتاخير الم تصد ليكرب الم تصدين الظالا والسا ل لفظاً ،كما هر ينهما معنى.
ً
• وق ة ةةد ي ة ةةا  :رت ة ةةت ه ة ةةذه الثالا ة ةةة ه ة ةةذا الترتي ة ةةت ليراف ة ةةل م ة ةةالها ف ة ةةي ال ة ةةذكر بالنس ة ةةبة
الةةى ماوعةةدوا بةةه مةةن الجنةةاا فةةي قرلةةه تعةةالىِ(( :فنااالتُ بف اٌْند َف اٌْخُلُعنَهفل [ ))...فةةا ر:
 ،]33ح ةةالها ف ةةي الحش ةةر عن ةةد تح ةةل الرع ةةد ف ةةاخر الس ةةا ل ال ةةداخ ف ةةي الجن ةةاا اوال
ليتص

كره ذكر الجناا المرعر ها  ،و كر قبلةةه الم تصةةد وجعة السةةا ل فاصةالً

ينه وبين الجناا  ،النةةه انمةةا يةةدخلها بعةةده هيكةةرب فاصةالً ينةةه وبينهةةا فةةي الةةدخر ،
و كةةر قبله ةةا الظ ةةالا لنفس ةةه  ،الن ةةه انم ةةا ي ةةدخلها وذتص ة

ه ةةا بع ةةد خرلهم ةةا  ،فت ةةاخير

الس ةةا ل ف ةةي المعن ةةى ت ةةديا  ،وت ةةديا الظ ةةالا ف ةةي المعن ةةى ت ةةاخير  .وذحتم ة ك ة

ل ةةت

اوجهاً اخر تظهر بالتأم  .فتأم (.)1
وهةةذه اآليةةة مشةةكلة ؛ النةةه قةةا جة وعة ((اصةةطفينا مةةن عبا نةةا )) اةةا قةةا ((فَمِانْهُمْ
ظَلِِم ِننفْسِِ ِ))  ،وقد تكلا العلمام فيهةةا مةةن الصةةحابة والتةةابعين ومةةن بعةةدها  .قةةا النحةةاس :
فمن اصب ماروي في لت ماروي عن ا ن عباس (( :فَمِنْهُمْ ظَالِِم ِننفْسِاِ ِ)) قةةا  :الكةةافر

()2

وذكرب الت دير في العربية  :فمنها ظالا لنفسه أي  :كافر  ،وقةةا الحسةةن  :الظةةالا لنفسةةه :

( )1ينظر :روح المعاني في تفسير ال راب العظيا والسبل المثاني لآللرسي  :ج..507 ، 506/21
( )2اع ةراب ال ة ةراب للنح ةةاس  ، .807 :وذنظ ةةر  :تفس ةةير ال ة ةراب لعب ةةد ال ةةرزاو ا ةةن هم ةةام الص ةةنعاني  :ج، 135/3
تح يل  .مصطفى مسلا محمد  ،مكتبة الر د  ،الرذاض  ،الطبعة االولى 1427( ،هة2006-م)
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المنافل( ، ،)1وعن الفرام " :الظالا هةةر الكةةافر"( ،)2قةالرا  :وهةةذه االيةةة نظيةةر قرلةةه تعةةالى فةةي
سررة الراقعةةة ((مف

ُناتُمْ أَْسمفاِالً ثَلَلثَا ً)) [الراقعةةة ،]7 :قةةالرا" :وبعيةةد اب يكةةرب ممةةن يصةةطفى

ظالا" (.)3
وقي ة  :الض ةةمير ف ةةي (ي ةةدخلرنها) يع ةةر عل ةةى االص ةةناف الثالا ةةة  ،عل ةةى اب ال يك ةةرب
الظالا هاهنةةا كةةاف ار وال فاسة ا .وممةةن روي عنةةه هةذا ال ةةر  :عمةةر ،وعثمةةاب ،وا ةةر الةةدر ام ،
وا ةةن مسةةعر  ،وعقبةةة ةةن عمةةرو ،وعائشةةة.وايرها كمةةا سةةنبينه فةةي االحا يةةن الةرار ة عةةنها
بعد لت(.)4
وقر االن  :يكرب الظةةالا صةةاحت الكبةةائر ،والم تصةةد الةةذي لةةا يسةةتحل الجنةةة ذةةا ة
حسناته على سيئاته ؛ هيكرب ((ِفنالتُ بفٌْند َفٌْخُلُعنَهفل)) للذين سب را بالخيراا الاير ،وهذا قر
جماعة من اه النظر؛ الب الضمير في حقي ة النظر لما يليه أولى(.)5
ي ةةر ال ر ب ةةي ( :ال ةةر الرس ةةط اواله ةةا واص ةةحها؛ الب الك ةةافر والمن ةةافل ل ةةا يص ةةطفرا
بحمد هللا ،وال اصطفى ينها  ،وهذا قر ستة من الصحابة وحسبت) (.)6
وسئ ا ر يرنس))عن هذه االية ف ا " :كلها مؤمنرب ،واما صفة الكفار هبعد هذا،
وهر قرله تعالى (( مفاَِّذَِنف

ََْارُما َِهُامْ نَالرُ ِفهفانامف)) [فةةا ر ،]36 :وامةةا الطب ةةاا الةةثالث فهةةا

الذين اصطفى من عبا ه ؛ فانه قا فيها  :فمنها  ،ومنها  ،ومنها  .والك راجل الى قرله
((اَِّذَِنف اصْطََْيْنفل نِنْ بِافلَِنَل)) وها اه االيماب وعليه الجمهرر"(.)7
( )1تفسير الحسن البصري  :ج.225/2
( )2معة ةةاني ال ة ةراب ال ة ةةي زكرذة ةةا يحية ةةى ة ةةن زذة ةةا الف ة ةرام (ا207ه ة ةة)  :ج 369/2عة ةةالا الكتة ةةت ،الطبعة ةةة الثالثة ةةة
(1403هة1983-م).

( )3الجامل الحكام ال راب لل ر بي  :ج.300/13
( )4ينظر :م.س  301 :؛ وذنظر :معاني ال راب للفرام . 370، 369 :
( )5الجامل الحكام ال راب لل ر بي  :ج.301/13
( )6م .ب  :ج.302/13
( )7م.س  :ج.302/13
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وهةةذا اختيةةار ا ةةن جرذةةر  ،كمةةا هةةر ظةةاهر االيةةة( ،)1وكمةةا جةةاما بةةه االحا يةةن عةةن
رسر هللا ( )من رو يشد بعضها بعضا:
• حدانا عبد هللا ن محمد ن العباس انا ا ر مسعر حدانا سه

ن عبد ربه الرازي عةةن

عمرو ن ا ي قيس عن ا ن ا ي ليلى عن اخيه عبد الةةرحمن ةةن ا ةةي ليلةةى عةةن اسةةامة
ةةن زذةةد ((فمةةنها ظةةالا ومةةنها م تصةةد ))....االيةةة  :قةةا :قةةا النبةةي ((( : )كلهةةا مةةن
هذه االمة)) (.)2
• حدانا محمد ن بشار  ،قا  :انا ا ر احمد ال بيري  ،قا انا سةةاياب عةةن االعمةةش،
قةةا  ( :كةةر ا ةةر اا ة

انةةه خ ة المسةةجد  ،فجلةةس الةةى جنةةت ا ةةي الةةدر ام ،ف ةةا :

اللها آنس وحشتي،وارحا اربتي ،وذسر لةةي جليسةةا صةةالحا ،ف ةةا ا ةةر الةةدر ام  :لةةئن
كن

صا قا النا اسعد به منت .ساحدات حديثا سمعته مةةن رسةةر هللا ( )لةةا احةةدث

به منذ سمعته كر هذه االية ((ثُما أَمْرفثسنفل اِسكِتَل ف ....افلٌب ٌلِس َيْرفاتِ))  ،فاما السا ل
بالخيراا ،فيدخلها بةير حساب  ،واما الم تصد هيحاست حسابا يسةةي ار  ،وامةةا الظةةالا
لنفسه هيصيبه في لت المكاب من الةا والح ب ،فذلت قرله ))الحمد هلل الــذي اذهــب
عنا الحزن)))

()3

[فا ر.]34 :

فهذا ما تيسر مةةن اية ار االحا يةةن واالاةةار المتعل ةةة هةةذا الم ةةام وا ا ت ةةرر هةةذا فةةاب
االية في جميل االقسام الثالاة في هذه االمة.
وال د اب نعلا اب السا ل مت دم الى اراب هللا تعالى وجنته ( بالخيراا ) أي  :بسبت
الخيةراا أي االعمةةا الصةةالحة  ،وقية  :سةةا ل علةةى الظةةالا لنفسةةه والم تصةةد فةةي الةةدرجاا
( )1جامل البياب في تاوذ ال راب للطبري  :ج.142 ، 141/21
( )2المعجا الكبير للطبراني  :ج.410/167/1

( )3ينظة ةةر :المسة ةةتدر علة ةةى الصة ةةحيحين  ،النيسة ةةا رري  ,محمة ةةد ة ةةن عبة ةةدهللا ,الج ة ة م االو  ,تح ية ةةل :مصة ةةطفى
عبدال ا ر عطةا تفسةير سةررة المالئكةة  :ج 3592/462/2؛ وذنظةر  :تفسةير ال ةراب لعبةد الةرزاو الصةنعاني :
ج. 136/3
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بسبت الخيراا  ،وقي  :محرز الفض بسببها(.)1

على اب في مر جملة (( اَِّذَِنف اصْطََْيْنفل نِنْ بِافلَِنَل)) للصنفين االخرذن على ما كره
المفسروب استلهاماً من فحر االية يظ الباب مفترحاً لهما  ،ليكف الظالا لنفسه عن
س ةةيئاته وذت ةةرب ال ةةى هللا تع ةةالى  ،وذب ةةد الم تص ةةد خطتة ةه  ،وذب ةةذ الص ةةنفاب جه ةةدهما
لّلحرو بالساب ين  .والبشر والتنرذه اللذاب انطرذا في االية بالنسبة للساب ين ممةةا يثيةةر
في الصنفين لت  ،ولع

لت مما استهدفته الجملة ال رآنية(.)2

والخيراا كذلت على قسمين  :قسا من كست العبد ت ديا الخيراا  ،وقسا من فض
الرب تراتر الجذباا الى اب يسةةبل علةةى الظةةالا لنفسةةه وعلةةى المت صةةد بالسةةير بةةا فةةي هللا
واب كةةاب مسةةبرقاً بالةةذكر فةةي االخيةةر  ،كمةةا كةةاب حةةا النبةةي ( )مسةةبرقاً بةةالخروج فةةي اخةةر
ال ماب للرسالة ساب اً بةةالرجر الةةى الحضةرة ليلةةة المعةراج علةةى جميةةل االنبيةةام والرسة  ،كمةةا
اخبر عن حةةا نفسةةه وحةةا سةاب ي أمتةةه ب رلةةه ( نحةةن اآلخةةروب السةةاب رب ) أي  :اآلخةةروب
خروجاً في عالا الصررة الساب رب وصرالً الى عالا الحقي ة(.)3
المَلب الثاني /ما يستْــاا مــن النــص

هاهن ةةا نض ةةل رحالن ةةا  ،بع ةةد ه ةةذه الرحل ةةة الممتع ةةة ف ةةي رح ةةاب االي ةةة االكرذم ةةة  ،وه ةةذا
الطراف الجمي  ،والةرص العميل  ،الذي اسفر عن فرائد عديدة  ،نجملها بما ياتي :
 .1حمل

االية الكرذمة بشارة للنبي ( ، )ديمرمة كتابه وايتائه امة ها المصطفرب مةةن

عبا هللا تعالى  ،وتبشيره بانها يعملرب به وال يتركرنه  .على اختالف في مراتبها .
 .2حفلة ة

االي ةةة الكرذم ةةة ب ض ةةايا الغي ةةة رائع ةةة ،مم ةةا ي ةةد علة ةى ان ةةه ك ةةالم الخ ةةالل –

( )1ينظر :روح المعاني في تفسير ال راب العظيا والسبل المثاني  :ج. 504/21
( )2ينظر :الكشاف عن ح ائل التن ذ وعيرب االقاوذ في وجةره التأوذة ج 987/2؛ وذنظةر  :التفسةير الحةدين
لدروزة  :ج.126/3
( )3م .ب  :مج.347/7
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ع وج – الذي الياتيه البا

من ين يديه وال من خلفه  .فةةانى لنةةا اب نةةاتي بجملةةة

واحدة تحف بمث هذه ال ضايا البالغية ؟.
 .3ا ةةتمل

ةةمن ائ ةرة

االيةةة الكرذمةةة علةةى ت سةةيا االاةةي لةةثالث اصةةناف  ،كلهةةا تةةدخ

المؤمنين  ،وقد انفر ا االية الكرذمة هذا الت سيا .
 .4الفرائ ةةد العظيم ةةة والمس ةةتنبطة م ةةن ت ةةديا ( الظ ةةالا لنفس ةةه ) عل ةةى الص ةةنفين االخ ةرذن ،
وت ةةاخير ( الس ةةا ل ) ف ةةي ال ةةذكر  ،فف ةةي ل ةةت ع ةةدة مع ةةاب ل ة

معظمه ةةا عل ةةى عظم ةةة

الباري  ،ورحمته لهذه االمة المصطفاة .
ةام اب ل ةةت نعم ةةة هللا وفض ةةله
 .5مج ةةيم ( الس ةةا ل ب ةةالخيراا ) م رون ةةا ( ب ةةا ب هللا ) انب ة ً
المن حا العبد .
 .6و ح

االية الكرذمةةة مصةةير االصةةناف الثالاةةة  ،واب الفرقةةام الثالاةةة نةةاجرب  ،وهةةذا

مسةةتفا مةةن ظةةاهر االيةةة  ،فاالصةةطفام المةةذكرر اليتفةةل مةةل الكفةةر وال مةةل العةةذاب ،
ا ب ا الو المسمياا الثالث  :ظةةالا  ،ومت صةةد  ،وسةةا ل ؛ لبيةةاب اخةةتالف رجةةاتها
فحست .
 .7تد االية الكرذمة مل االحا ين الةرار ة عةةن الحبيةةت المصةةطفى ( ، )علةةى اب كلمةةة
الترحيد لها امن  ،وااليماب رسةةر هللا لةةه امةةن والعمة بمةةا جةةام بةةه رسةةر هللا ( )لةةه
امةةن ،واب كةةاب مةةن ةةين االصةةناف الثالاةةة مةةن يظلةةا نفسةةه  ،ولكنةةه مةةل هةةذا بةةاو فةةي
زم ةرة المص ةةطفين ؛ الن ةةه ق ةةا (،ال ال ةةه اال هللا ) ،والح ةةل اليس ةةري ةةين م ةةن ق ةةا ه ةةذه

ِ
صني)
الكلمة وبين من جحدها ( ال اله اال هللا حصني من قالها خ ح ْ

()1

الخاتمة
ال د من كر أها النتائج التي ترص اليها البحن بما يأتي :
 .1هذه االمة االاة اصناف .
( )1اور ه الهيثمي في (مجمل ال وائةد ومنبةل الفرائةد)  :ج 87/8وقةا  :رواه الطب ارنةي فةي الصةةير واالوسةط وهيةه
لحة ن عمرو  ،وهر مترو .
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أ .االو  (:ظالا لنفسه ) وهر من تربر سيئاته على حسناته .
ب .الثاني  ( :م تصد ) تساوا حسناته وسيئاته .
ج .الثالن  ( :ظالا لنفسه سا ل بالخيراا) وهر من تربر حسناته على سيئاته .
 .2مصير االصناف الثالاة الجنة والى النعيا المرصرف فةي االيةاا اآلتيةة لهةذه االيةة علةى
تفاوا في الدرجاا .
 .3سة ةةمي ( الظة ةةالا لنفسة ةةه ) هة ةةذا ؛ النة ةةه ظلة ةةا نفسة ةةه  ،فهة ةةر يرر هة ةةا فة ةةي الع ربة ةةة المعينة ةةة
للمعاصي على تفصيلها  ،و لت ظلا للنفس ؛ النه اعتدام عليها .
 .4يةةدخ االصةةناف الثالاةةة

ةةمن ائةرة المةةؤمنين  ،وذةةد علةةى هةةذا كةةر الكةةافرذن بعةةد لةةت

ِ
ين َك َُْروا.))....
وبياب مالها ومصيرها في قرله تعالى (( َو َّالذ َ
 .5االصطفائية لا تكةن لالصةناف الثالاةة فحسةت  ،وانمةا اصةطفى ع وجة هةذه االمةة علةى
سائر االما  ،وجعلها امة وسطاً ليكرنرا هدام على الناس .
 .6وصف تعالى االصناف الثالاة باالصطفائية  ،والعبر ية له سبحانه .
 .7هذه االية الكرذمة من ارجى اياا ال راب الكرذا  ،ف د ين تعالى في هذه االية الكرذمة اب
ايةراث هةةذه االمةةة لهةذا الكتةةاب فةةي لية علةةى اب هللا -عة وجة  -قةةد اصةةطفاها مةةن ةةين
سائر االما.
والحمد هلل الةذي هةدانا لهةذا ومةا كنةا لنهتةدي لةرال اب هةدانا هللا  ،وصةلى هللا علةى سةيدنا محمةد
وعلى آله وصحبه أجمعين.

ثبت المصاار
القرآن الكريم

 -1ابحاث في علا ال راماا ال رانية :السةامرائي  ,خلية ا ةراهيا حمةر ي  ,مطبعةة انةرار جلةة ,
بةدا . ( ,ط) . ( ,ا).
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 -2اإليمةةام إلةةى زوائةةد األمةةالي واألجة ام  -زوائةةد األمةةالي والفرائةةد والمعةةاجا والمشةةيخاا علةةى

الكتةت السةةتة والمر ةأ ومسةةند اإلمةام أحمةةد ،نبية سةةعد الةدين َسةليا َجة َّرار ،أ ةرام السةةلف،
ط 1428 ،1هة  2007 -م

 -3االت اب في علةرم ال ةرآب :السةير ي (ا911هةة)  ,جةال الةدين عبةدالرحمن  ,ت ةديا وتعليةل:

.مص ةةطفى ي ةةت البة ةةا  ,الجة ة م االو  ,ار ا ةةن كثي ةةر  ,الطبع ةةة الخامس ةةة 1422( ,ه ة ة-

2002م)

 -4االسة ةةاس فة ةةي التفسة ةةير :حة ة َةر  ,سة ةةعيد  ,المجلة ةةد الثة ةةامن  ,ار السة ةةالم  ,الطبعة ةةة االولة ةةى ,
(1405هة1985-م)  ,والطبعة الثانية 1409( ,هة1989-م)
 -5اسرار ترتيت ال رآب :السير ي (ا911هة)  ,جال الدين عبةدالرحمن  ,تح يةل :ر ةى فةرج
الهمامي  ,المكتبة العصرذة  ,الطبعة االولى 1424( ,هة2003-م)

 -6اصة ةةالح الرجة ةةره والنظة ةةائر فة ةةي ال ة ةرآب الكة ةرذا :الة ةةدامةاني  ,الحسة ةةين ة ةةن محمة ةةد  ,تح ية ةةل:
عبدالع ذ سيد االه  ,ار العلا للماليين  ,يروا  ,الطبعة االولى 1970( ,م)

 -7اعةراب ال ةرآب :النحةةاس(ا338هةة)  ,ا ةةي جعفةةر احمةةد ةةن محمةةد ةةن اسةةماعي  ,اعتنةةى بةةه
الشيخ :خالد العلي  ,ار المعرفة  ,الطبعة االولى 1427( ,هة2006-م)

 -8اعراب ال رآب الكرذا وبيانةه :الةدروذش  ,محيةي الةدين  ,المجلةد السةا س  ,ار اليمامةة  ,ار

ا ة ة ةةن كثية ة ةةر  ,ار االر ة ة ةةا للشة ة ةةريب الجامعية ة ةةة  ,حمة ة ةةص  ,سة ة ةةررذة  ,الطبعة ة ةةة العا ة ة ةرة ,

(1430هة2009-م)

 -9التبي ةةاب ف ةةي البي ةةاب :الطيبة ةةي(ا743هة ةة)  ,ةةرف ال ةةدين الحسة ةةين ةةن محم ةةد ةةن عبة ةةدهللا ,
تح يل. :ترفيةل الفية  ,عبةداللطيف لطةةف هللا  ,اا السالسة للطباعةة والنشةةر  ,الكرذة

الطبعة االولى 1986( ,م)

,

 -10تحفةةة االرذةةت بمةةا فةةي ال ةرآب مةةن الةرذةةت :االندلسةةي(ا745ه ةة)  ,اايةةر الةةدين ا ةةي حيةةاب ,
تح يل. :احمةد مطلةرب  ,و .خديجةة الحةديثي  ,احيةام التةراث االسةالمي  ,الكتةاب التاسةل

والعشروب  ,مطبعة المعاني  ,بةدا  ,الطبعة االولى 1397( ,هة1977-م)

 -11تعرذ ةةف الدارس ةةين بمن ةةاهج المفسةةرذن :الخال ةةدي  ,ص ةةالح عب ةةدالفتاح  ,ار ال ل ةةا  ,مش ةةل ,
الطبعة االولى 1423( ,هة2002-م)

 -12التحرذر والتنرذر :ا ن عا رر  ,محمد الطاهر  ,المجلد الحا ي عشةر  ,ار سةحنرب للنشةر
والترزذل  ,ترنس . (,ط) . ( ,ا)

 -13التفسير الحدين :روزة(ا1404هة)  ,محمد عة ة  ,الجة م الثالةن  ,ار الةةرب االسةالمي ,
الطبعة الثالثة 1429( ,هة2008-م)
84

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،18العدد ( ،)2لسنة 2022
)College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(2), (2022

 -14تفس ةةير الحس ةةن البص ةةري :جم ةةل وتراي ةةل و ارس ةةة. :محم ةةد عب ةةدالرحيا  ,الج ة م الث ةةاني  ,ار
الحدين  ,ال اهرة . ( ,ط) . ( ,ا)

 -15الس ةراج المنيةةر فةةي االعانةةة علةةى معرفةةة بعةةي معةةاني كةةالم ربنةةا الحكةةيا الخبي ةر :الش ةربيني
(ا977هة ةة)  ,محم ةةد ةةن احم ةةد الخطي ةةت  ,المجل ةةد الثال ةةن  ,ار الكت ةةت العلمي ةةة  ,الطبع ةةة
االولى 1425( ,هة2004-م)

 -16ح ائل التفسير :السلمي (ا412هة)  ,ا ي عبدالرحمن محمد ن الحسين ن مرسى االز ي

 ,تح يل :سةيد عمةراب  ,المجلةد الثةاني  ,ار الكتةت العلميةة  ,الطبعةة االولةى 1421( ,ه ة-

2001م)

 -17تفسة ةةير الشة ةةعراوي(خرا ر فضة ةةيلة الشة ةةيخ محمة ةةد متة ةةرلي الشة ةةعراوي حة ةةر ال ة ةرآب الك ة ةرذا):
الشعراوي  ,محمد مترلي  ,المجلد العشروب . ( ,ط) . ( ,ا)

 -18محاسن التأوذ  :ال اسمي(ا1322هة)  ,محمد جما الدين  ,تح يل :محمد فةؤا عبةدالباقي
 ,مؤسسة التارذخ العربي  ,المجلد السا س  ,الطبعة االولى 1415( ,هة1994-م)

 -19تفسةةير ال ةرآب للصةةنعاني  ,عبةةدالرزاو ةةن همةةام  ,تح يةةل. :مصةةطفى مسةةلا محمةةد  ,الجة م
الثالن  ,مكتبة الر د  ,الرذاض  ,الطبعة االولى 1410( ,هة)

 -20تفسةةير ال ةرآب العظ ةةيا :الدمش ة ي(ا774ه ةة)  ,عم ةةا ال ةةدين ا ةةي الفةةدام اس ةةماعي

ةةن كثي ةةر

ال ر ةةي  ,تح يةةل :العالمةةة محمةةد ناصةةر الةةدين االلبةةاني  ,الج ة م الخةةامس  ,مكتبةةة الصةةفا ,
الطبعة االولى 1425( ,هة2004-م)

 -21جةامل البيةةاب فةي تأوذة ال ةرآب ،الطبةري(ا310هةة)  ,ا ةر جعفةةر محمةةد ةن جرذةةر  ,تح يةةل:
هةاني الحةةاج  ,وعمةا زكةةي البةةارو ي  ,وخيةري سةةعيد  ,الجة م الحةةا ي والعشةةروب . ( ,ط) ,
( .ا)

 -22الجة ةةامل الحكة ةةام ال ة ةرآب :لل ر بة ةةي  ,ا ة ةةر عبة ةةدهللا محمة ةةد ة ةةن احمة ةةد االنصة ةةاري  ,تح ية ةةل:

عبة ةةدالرزاو المهة ةةدي  ,ار الكتة ةةاب العربة ةةي  ,الج ة ة م الثالة ةةن عشة ةةر . ( ,ط) 1426( ,هة ة ة-

2005م)

 -23حا ية ال رنري على تفسير االمام البيضاوي :الحنفي(ا1195هة)  ,عصام الدين اسماعي

ةةن محم ةد  ,ةبطه وصةةححه وخةةرج آياتةةه :عبةةدهللا محمةةر محمةةد عمةةر  ,المجلةةد السةةا س
عش ةةر  ,منش ةةرراا محم ةةد عل ةةي يض ةةرب  ,ي ةةروا  ,لبن ةةاب  ,الطبع ةةة االول ةةى 1422( ,ه ة ة-

2001م)

 -24راساا قرآنية :قطت  ,محمد  ,ار الشروو  ,الطبعة الثانية 1400( ,هة1980-م)

 -25الالا عشة ةرة حة ةةروف معة ةةاني واارهة ةةا فة ةةي اخة ةةتالف العلمة ةةام :ب ة ةةاعي  ,علة ةةي نة ةةايف  ,ار
البشائر االسالمية  ,الطبعة االولى 1429( ,هة2008-م)
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 -26ي ةراب امةةري القةةيس :اعتنةةى بةةه و ةةرحه :عبةةدالرحمن المصةةطاوي  ,ار المعرفةةة  ,يةةروا ,
لبناب  ,الطبعة الرابعة 1429( ,هة2008-م)
 -27روح البياب في تفسير ال رآب :البروسري(ا1127هة)  ,اسماعي ح ي ن مصطفى الحنفةي
الخلةةرتي ,

ةةبطه وصةةححه وخةةرج اياتةةه :عبةةداللطيف حسةةن عبةةدالرحمن  ,المجلةةد السةةابل ,

ار الكتت العلمية  ,يروا  ,لبناب  ,الطبعة االولى 1424( ,هة2003-م)
 -28روح المعاني في تفسير ال رآب العظيا والسبل المثاني :اآللرسي (ا1270هة)  ,ا ةر الفضة
ةةهاب الة ةةدين السة ةةيد محمة ةةر البةة ةةدا ي  ,تح ي ةةل :محمة ةةد احمة ةةد االمة ةةد  ,وعمة ةةر عبدالسة ةةالم

السة ة ةةالمي  ,ار احية ة ةةام التة ة ةراث العربة ة ةةي  ,الجة ة ة م الحة ة ةةا ي والعشة ة ةةروب ,الطبعة ة ةةة االولة ة ةةى ,
(1420هة1999-م)
 -29رح الدماميني على مةني اللبيةت :الةدماميني (ا828هةة)  ,محمةد ةن ا ةي بكةر  ,صةححه
وعلل عليةه :احمةد عة و عنايةة  ,مؤسسةة التةارذخ العربةي  ,يةروا  ,لبنةاب  ,الجة م الثةاني ,
الطبعة االولى 1428( ,هة2007-م)
 -30صةةفرة التفاسةةير :الصةةا رني  ,محمةةد علةةي  ,ار الحةةدين  ,ال ةةاهرة  ,الجة م الثةةاني  ,الطبعةةة
العا رة . ( ,ا)

 -31فةةتب ال ةةدير الج ةةامل ةةين فن ةةي الرواي ةةة والد اري ةةة م ةةن عل ةةا التفس ةةير :الش ةةركاني(ا1250ه ةة) ,
محم ةةد ةةن عل ةةي ةةن محم ةةد  ,تح ي ةةل. :عب ةةدالرحمن عمية ةرة  ,ار الرف ةةام  ,الجة ة م ال ارب ةةل ,

الطبعة الثالثة 1426( ,هة2005-م)

 -32الفترحاا االلهية تر ةيب تفسةير الجاللةين للةدقائل الخايةة :الجمة (ا1204هةة)  ,سةليماب
ة ةةن عمة ةةر العجيلة ةةي الشة ةةافعي  ,المجلة ةةد السة ةةا س  ,ار الكتة ةةت العلمية ةةة  ,الطبعة ةةة الثانية ةةة ,

(1427هة2006-م)

 -33فضةةائ ال ةرآب :المسةةتةفري(ا432ه ةة)  ,ا ةةر العبةةاس جعفةةر ةةن محمةةد  ,تح يةةل وتخ ةرذج:

احم ةةد ةةن ف ةةارس ال َسة ةلرم  ,ار ا ةةن حة ة م  ,المجل ةةد الث ةةاني  ,الطبع ةةة االول ةةى 1427( ,ه ة ة-
2006م)

 -34في ظال ال رآب :قطةت  ,سةيد  ,المجلةد الخةامس  ,ار الشةروو  ,الطبعةة الشةرعية السةابعة
والثالارب 1429( ,هة2008-م)

 -35كتاب العين :الفراهيةدي (ا175هةة)  ,ا ةر عبةدالرحمن الخلية
العربي  ,الطبعة الثانية 1426( ,هة2005-م).
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 -36الكام في ال راماا العشر واألربعين ال ائدة عليها ،يرسف ن علي ن جبارة ن محمةد ةن
ع ي ة ةةن س ةرا ه أ ةر ال اسةةا ال ُه ة َذلي اليشةةكري المةربةةي (ا 465ه ةة) ،جمةةا
رفاعي الشايت ،النا ر :مؤسسة سما للترزذل والنشر ،ط 1428 ،1هة 2007 -

ةةن السةةيد ةةن

 -37الكشاف عن ح ائل التن ذ وعيرب االقاوذ في وجةره التأوذة  :ال مخشةري(ا538هةة)  ,ا ةر
ال اسةةا محمةةد ةةن عمةةر الخ ةرارزمي  ,ار احيةةام الت ةراث العربةةي  ,يةةروا  ,لبنةةاب  ,الطبعةةة

االولى 1424( ,هة2003-م)

 -38كشةةف الخفةةام وم ذ ة االلبةةاس عمةةا ا ةةتهر مةةن االحا يةةن علةةى السةةنة النةةاس :العجلةةرني ,
اسةةماعي

ةةن محمةةد الج ارحةةي  ,تح يةةل :احمةةد ال ةةالن  ،الج ة م الثةةاني  ,مؤسسةةة الرسةةالة ,

يروا  ,لبناب  ,الطبعة الرابعة 1405( ,هة)

 -39الكليةاا معجةا فةةي المصةطلحاا والفةةروو اللةرذةة :الكفةةري (ا1094هةة)  ,ا ةةر الب ةام ايةةرب
ةةن مرس ةةى الحس ةةيني  ,قا ل ةةه عل ةةى نس ةةخة خطي ةةة واع ةةده للطب ةةل وو ةةل فهارس ةةه. :ع ةةدناب
روذش  ,ومحمد المصري  ,مؤسسة الرسالة  ,الطبعة الثانية 1413( ,هة1993-م)

 -40كن ة العم ةةا ف ةةي س ةةنن االق ةرا واالفع ةةا  :الهن ةةدي  ,عل ةةي ةةن حس ةةام ال ةةدين المت ةةي  ،الج ة م
الثاني ,مؤسسة الرسالة  ,يروا . ( ,ط) 1989( ,م)

 -41لساب العرب :ا ن منظرر (ا711هة)  ,جما الدين ا ي الفض محمد ن مكرم االنصاري
االفرذ ةةي المص ةةري  ,تح ي ةةل :ع ةةامر احم ةةد حي ةةدر  ,المجل ةةد االو  ,منش ةةرراا محم ةةد عل ةةي
يضرب  ,ار الكتت العلمية  ,يروا  ,لبناب  ,الطبعة االولى 1426( ,هة2005-م)

 -42مجمةل ال وائةد ومنبةل الفرائةد :الهيثمةي (ا807هةة)  ,نةرر الةدين علةي ةن ا ةي بكةر  ,تحرذةةر
الحافظين الجليلين :العراقي وا ن حجر  ,مؤسسة المعارف  ,يروا  ,لبنةاب  ,الجة م السةابل

والثامن . ( ,ط) 1406( ,هة1986-م)

 -43المس ةةتدر عل ةةى الص ةةحيحين :النيس ةةا رري  ,محم ةةد ةةن عب ةةدهللا ا ةةر عب ةةدهللا الح ةةاكا  ,الجة ة م
االو  ,تح يل :مصطفى عبدال ا ر عطا  ,ار الكتت العلميةة  ,يةروا  ,الطبعةة االولةى ,

(1411هة1990-م)

 -44معةةاني الحةةروف :الرمةةاني(ا384ه ةة)  ,ا ةةر الحسةةن علةةي ةةن عيسةةى  ,تح يةةل :عرفةةاب ةةن
سليا العشا حسرنة الدمش ي  ,المكتبة العصرذة  ,الطبعة االولى 1426( ,هة2005-م)

 -45المعاني الثانية فةي االسةلرب ال رآنةي :عةامر  ,فتحةي احمةد  ,منشةأة المعةارف باالسةكندرذة ,
( .ط) 1976( ,م)

87

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،18العدد ( ،)2لسنة 2022
)College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(2), (2022

 -46معاني ال رآب :الفرام(ا207هةة)  ,ا ةر زكرذةا يحيةى ةن زذةا  ,الجة م الثةاني  ,عةالا الكتةت ,
الطبعة الثالثة 1403( ,هة1983-م)

 -47معتر االقراب في اعجازال راب :السير ي (ا911هةة) ,ا رالفضة جةال الةدين عبةد الةرحمن
ا ةةر بك ةةر الش ةةافعي  ,المجل ةةد الثال ةةن  ,ار الكت ةةت العلمي ةةة  ,ي ةةروا ,لبن ةةاب ,الطبع ةةة االول ةةى,

(1408هة1988-م)

 -48معجا تهذيت اللةة :االزهري (ا370هة)  ,ا ر منصرر محمد ن احمد  ,تح يل. :رذةاض

زكةةي قاسةةا  ,المجلةةد االو  ,ار المعرفةةة  ,يةةروا  ,لبنةةاب  ,الطبعةةة االولةةى 1422( ,هة ة-

-49
-50
-51
-52
-53
-54
-55

2001م)
المعجةةا الكبيةةر :الطب ارن ةةي  ,سةةليماب ةةن احمةةد ةةن ايةةرب ا ةةر ال اسةةا  ,تح ي ةةل :حمةةدي ةةن
عبدالمجية ةةد السة ةةلفي  ,مكتبة ةةة العلة ةةرم والحكة ةةا  ,المرصة ة  ,الجة ة م االو  ,الطبعة ةةة الثانية ةةة ,
(1404هة1983-م)
معجةةا م ةةاييس اللةةةة :ا ةةن فةةارس (ا395ه ةة)  ,ا ةةر الحسةةين احمةةد ةةن زكرذةةا  ,ار احيةةام
التراث العربي . ( ,ط) 1429( ،هة2008-م)
المعجةةا الرسةةيط ( :)2-1قةةام بةةاخراج هةةذه الطبعةةة. :ا ةراهيا انةةس . ,عبةةدالحليا منتصةةر ,
وعطية الصرالحي  ,ومحمد خلف هللا احمد  ,الطبعة الثانية . ( ,ا)
المفر اا في ارذت ال رآب :الراات االصفهاني (ا502هة)  ,ا ر ال اسا الحسين ةن محمةد
 ,راجعه وقدم له :وائ احمد عبدالرحمن  ,المكتبة الترهيقية . ( ,ط) . ( ,ا)
منتخت قرة عيرب النراظر في الرجره والنظائر في ال رآب الكرذا :ا ن الجرزي (ا597هةة) ,
تح يل :محمد السيد نطاوي  ,و  .فةؤا عبةدالمنعا احمةد  ,منشةأة المعةارف  ,االسةكندرذة ,
( .ط) . ( ,ا)
م ةةنهج التفس ةةير التحليل ةةي لل ةةنص ال رآني(س ةةررة النص ةةر انمر ج ةةا) :الحم ةةداني  ,محم ةةد ص ةةالب
عطي ة ةةة  ,ب ة ةةل بمطبع ة ةةة هيئ ة ةةة ا ارة واس ة ةةتثمار امة ة ةرا الرق ة ةةف الس ة ةةني  ,الطبع ة ةةة االول ة ةةى ,
(1430هة2009-م)
نظةةا ال ةةدرر فةةي تناس ةةت االيةةاا والس ةةرر :الب ةةاعي (ا885ه ةة)  ,رهةةاب ال ةةدين ا ةةي الحس ةةن
ا راهيا ن عمر  ,الج م السا س عشر  ,الطبعة االولى 1400( ,هة1980-م)
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