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 من ســورة فاطـــر  ( 32)يةاآلأصناف عباد هللا تعالى فــي 
 

 ))دراســـة تحليليـــــة(( 
 

 زهراء احمد عبدللا 
 ى مدرسة تربية نينو 

 (2022/ 10/5نشر بل للق 11/4/2022ر قدم للنش)
 

 
 ملخص البحث  

 وثالثة مباحث وتتبعها خاتمة، اختص المبحث األول على بياناشتمل البحث على مقدمة،  

والمتضمن تحليل للكلمات واعرابها والقضايا البالغية    ايا النحوية والبالغية المتعلقة بالقرآنقضال

مناسابة ايياات ماايتعل  بعلاوا القارآن مباشارن ومنهاا تضامن  ف، اما المبحث الثاان   المتعلقة بها

عات ثاا تتب فا  المعناى العااا والدا ادن مان الانص والمبحث الثالث اختص     والسور، والقراءات،

 .ث بخاتمة توجزت فيها تها ما توصل إليه البحث من نتا جالبح

 

 الكلمات المدتاحية: التحليل ، فاطر، مقتصد، ساب ، الخيرات.  

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 : 

 جمعين.والسالم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه االحمد هلل رب العالمين والصالة 
 اما بعد : 

ال تخفى االهمية الكبيرة التي تكتسبها هذه االبحاث في عصرنا هذا، كما ال تخفى حاجتنا ف
الملحةةة اليهةةا، ومةةا  لةةت اال لصةةلتها الراي ةةة بةةال راب الكةةرذا، فكةة  بحةةن فةةي هةةذا اال ةةار ال ةةت اب 

 تترقف.ال راب الكرذا ال تن ضي، وكشرف العلا ال ياتي بالجديد المفيد ؛ فمعاني 
، والتةةةةي هةةةةي احةةةةد   (الدراسةةةةة التحليليةةةةة)ولةةةةا اجةةةةد لالحا ةةةةة  هةةةةذا المر ةةةةر  افضةةةة  مةةةةن 
الخاصةةة باصةةناف يةةة الكرذمةةة اآلجةة م مةةن الدراسةةاا التفسةةيرذة المعروفةةة، حيةةن اتاحةة  لةةي  راسةةة 

لٌ ب  ٌ الِس َ فَمِنْهُمْ ظَالِِم  ِننفْسِِا ِ مفنِانْهُم)) وهةي:  العبا   صةنف  ةين ، التجةرا   ((يْرفاتِنُّقستَصِاٌ  مفنِانْهُمْ ااف

وصنف، من االصناف التي ا تمل  عليها االية الكرذمة، وك  خطرة في هذا الميداب تكشةف لةي 
فترلةةد عةةن  لةةت بحثةةي المرسةةرم : )اصةةناف   ، ام، واالحكةةر والكثيةةر مةةن المعةةاني ، واالفكةةارالكثيةة

 سررة فا ر(. من آية عبا  هللا تعالى في
ي م ةةدمتها كتةةت التفسةةير ال ديمةةة والحديثةةة اسةةة علةةى مصةةا ر عديةةدة، وفةةوقةةد اعتمةةدنا فةةي هةةذه الدر 

وكةذلت المعةةاجا اللةرذةة، وايرهةةا الكثيةر مةةن الكتةةت  اا العالقةة بالمر ةةر ، وكةذلت اعتمةةدنا علةةى 
 في تخرذج االحا ين النبرذة الشرذفة واالاار. كتت الحدين 

:  ةين يةدي السةررة، اولهمةا:  ذنرر محة يذا مؤلفةا مةن م دمةة ، وتمهيةد   هة  وقد جعلة  بحثةي
 : مباحن  ة: التعرذف بمنهج التفسير التحليلي. وذلي التمهيد االانيهماواا

، االو  )تحليةةةةةة  الكلمةةةةةةاا( ، والثةةةةةةاني  مطالةةةةةةت  ةاالو  : وذنطةةةةةةري علةةةةةةى االاةةةةةة المبحةةةةةةن 
 )االعراب( ، والثالن )ال ضايا البالغية(.

ثةةةةةاني يةةةةةاا والسةةةةةرر( ، وال، االو  )مناسةةةةةبة االمطلبةةةةةيني : وذنطةةةةةري علةةةةةى الثةةةةةان المبحةةةةةن 
 )ال راماا(.
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ايضةا، االو  )المعنةى العةام( ، والثةاني )مةا يسةتفا   مطلبةينالثالن : وذنطري علةى   المبحن 
 خاتمة  كرا فيها اها النتائج التي ترصل  اليها.وذلي  لت ، ص(من الن

وما لةت علةى مةا وف نةي اليةه ، فةد ( )اب احمةد هللا وهنا حين انتهي من بحثةي ال املةت اال 
 ومةةةةا لةةةةت الحمةةةةد فةةةةي الجهةةةةر و ، ومةةةةا رفعةةةة   ةةةةذكر  االصةةةةراا ، ما قةةةة  النبضةةةةاا الحمةةةةد يةةةةارب 

 والخلراا.

 د : ـــالتمهي
 بين يدي السورة . -أ

ِإنَّ يةةةة ))آ:  (1)يتةةةينآسةةةررة فةةةا ر مكيةةةة باالتفةةةاو ، وحكةةةى االلرسةةةي اب الحسةةةن اسةةةتثنى          
اية ))آ، و [29  :فا ر]  ((  يَن َيْتُلوَن ِكَتاَب ّللاَِّ الَّذِ  اِانـَ ْن ِاَِ ْيَنا مـِ َْ ََ ِذيَن اطـْ اَب الـَّ ]  ((ُثمَّ َأْوَرْثَنا اْلِكتـَ

 .[32: فا ر
كةة والكرفةة خمسةا ن ، وفي عةد اهة  ميعد اه  المدنية والشام ستا واربعيها في آوقد عدا  "

 .(3)ارب كلمة ، واالاة االف ومائة واالارب حرفعد  كلماتها مائة وسبعة وتسعو  (2)"نعيوارب
، علةةةى اب كةةة  واحةةةد مةةةن  (المالئكةةةة)، و (فةةةا ر)وذطلةةةل علةةةى السةةةررة الكرذمةةةة اسةةةماب : 

 االسمين المت دين له ترجيه.
لةةذكر هةةذا االسةةا الجليةة  ، والنعةة  الجميةة  فةةي  ليعتهةةا، لمةةا فةةي )،  (فةةا ر)فرجةةه تسةةميتها 

ا ل، ولمةةا هيةةه مةةن ا  ، واالختةةرا  ، وااليجةةا  ال علةةى مثةةا  سةةهةةذا الرصةةف مةةن الداللةةة علةةى اال ةةد 
ر الى عظمة  ي الجال  ، وباهر قدرته ، فهر الذي خلل المالئكة وا د  التصرذر الدقيل ، المشي

 

روح المعةةةاني فةةةي تفسةةةير ال ةةةراب العظةةةيا والسةةةبل المثةةةاني ال ةةةي الفضةةة   ةةةهاب الةةةدين السةةةيد محمةةةر  االلرسةةةي  (1)
 .457،  21هة( : ج1270 ي )االبةدا

،  ار سعنرب للنشر والترزذةل ،  24/247، 23، 22/ج 11التحرذر والتنرذر لمحمد الطاهر  ن عا رر : مج  (2)
 ترنس ، ) .ط(، ) .ا(.

السةةةراج المنيةةةر فةةةي االعانةةةة علةةةى معرفةةةة بعةةةي معةةةاني كةةةالم ربنةةةا الحكةةةيا لمحمةةةد  ةةةن احمةةةد الخطيةةةت ينظةةر:  (3)
 م(.204-هة1425،  ار الكتت العلمية ، الطبعة االولى ) 3/382، مج هة(977الشربيني المصري )ا 
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 .(1)تكرذنها  هذا الخلل العجيت 
لمةا جةام فيهةةا مةن خلةل المالئكةةة ، وجعلهةا  وي اجنحةة متنرعةةة " (المالئكةةة)ووجةه تسةميتها 

 .(2)"قدرتهالعد  ، الدا  على عجيت صفة تعالى وباهر في 
من قرا سررة المالئكةة  عتةه امانيةة ا ةراب الجنةة  )( : عن رسر  هللا )ففض  السررة : اما  

 .(3)(: اب ا خ  من أي باب  ئ  
ختةةام السةةرر المفتتحةةة بالحمةةد ، وهةةي الثالثةةة واالربعةةرب فةةي ترتيةةت نةة و  "وهةةذه السةةررة هةةي 

 .(4)"ن ل  بعد سررة الفرقاب وقب  سررة مرذا سرر ال راب .
 ، فيمكن اجمال الكالم على ذلك بما ياتي: اغراض السورة ومحورها اما 

(. ومعلةةرم اب السةةرر المكيةةة كانةة  فةةي االبهةةا ن لةة  السةةررة  الكرذمةةة قبةة  هجةةرة رسةةر  هللا ) -1
لبةراهين علةى وجةر ه وهةدم تؤكد على قضايا الع يدة من خال  الدعرة الى ترحيد هللا ، واقامة ا

 .(5)  قراعد الشر 
السةةةررة  ةةةطراب احةةةدهما عةةةام الترجيةةةه ، والثةةةاني مرجةةةه للكفةةةار السةةةامعين ، وايةةةاا كةةة  مةةةن  -2

الشةةةطرذن منسةةةجمة ، كمةةةا انةةةه لةةةيس  ينهمةةةا انفصةةةا  وتةةةةاير بحيةةةن يسةةةر  ال ةةةر  اب فصةةةر  
 .(6)السررة ن ل  متالح ة حتى تم  

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

 

 2/541صفرة التفاسير ، تفسير لل راب العظيا، جامل  ين الماارر والمن ر  لمحمد علةي الصةا رني: جينظر:    (1)
 ،  ار الحدين ،ال اهرة ، الطبعة العا رة ) .ا(.

، تح يةل : محمةد فةؤا   15/27،  14/ج6هةة( :مةج3221)ا  محمةد جمةا  الةدين ال اسةمي:   محاسن التاوذ   (2)
 م(.1994-هة1415عبد الباقي ، مؤسسة التارذخ العربي ، الطبعة االولى )

، تح يل وتفرذغ : احمد  ن  2/590هة( : مج 432فضائ  ال راب ال ي العباس جعفر  ن محمد المستةفري )ا  (3)
( االولى  الطبعة   ، ح م  ا ن  السلرم،  ار  وذنظر:2006-هة 1427فارس   ، األمالي    م(  زوائد  إلى  اإليمام 

نبي    ،زوائد األمالي والفرائد والمعاجا والمشيخاا على الكتت الستة والمر أ ومسند اإلمام أحمد  -واألج ام  
 م 2007 -هة   1428،  1، طأ رام السلف ، سعد الدين َسليا َجرَّار

 .24/247،  23،  22/ج11التحرذر والتنرذر : مج (4)

 .2/541صفرة التفاسير للصا رني : ج ينظر: (5)

،  ار الةةةرب  3/107هةةة( : ج1404التفسةةير الحةةدين ، ترتيةةت السةةرر حسةةت النةة و  لمحمةةد عةة ة  روزة )ا  (6)
 م(.2008-هة1429االسالمي، الطبعة الثالثة )
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 .(1)( ح ذنا  ديد الحسرة فيهاظروف كاب النبي )
تحةةةةدا  عةةةةن ان سةةةةام االمةةةةة المحمديةةةةة الةةةةى االاةةةةة انةةةةرا  : الم صةةةةر ، والمحسةةةةن ، والسةةةةا ل   -4

 بالخيراا.
 .(2)واالجحار واخيرا ختم  السررة  ت رذل المشركين في عبا تها لالوااب واالصنام -5
 . ةالتحليلي الدراسةمنهج  -ب

الع ةةدة : حلهةةا ، والشةةيم رجعةةه الةةى عناصةةره، ي ةةا  : ":مصةةدر الفعةة  )حلةة ( :  ( لغــةالتحليــلو )
 .(3) "حل  نفسية فالب :  رسها لكشف خباياها

: االطَالح  يذكر "  وفي  وانما   ، االعلى  الى  االسف   من  الم دماا  واعا ة  الرسايط  تكثير  هر 
لمفّسر التي يحتاج إليها اوالعمل في استعما  العلرم  التفسير الذي يعنى بالدقة  ، وهر  (4)   "فاملالنت

 .(5) والعمدة هيه مصا ر التفسير بالرأي األمهاا  ،وخصرصا اللةرذة والبالغية 
: البيةاب والتر ةيب باسةلرب ينتهجةةه بانةه التفسةةير التحليلةي يمكةن تعرذةف مةنهج وعلةى هةذا "

التعةرف علةى انةرا  ارتبا هةا مةل قراني الى عناصةره التةي تةدخ  فةي تشةكيله و  الباحن لتج ئة نص 
 .(6)"لة أي ا كا  او امرض يلفها وصرال للةاية المبتةاةبعضها وازا

 :(7)ن اط نذكر اهمهابعدة  تبرزف:  هميتهأما أ
فةه اب هذا المنهج  ام  وتاتي  مرليته مةن كرنةه منهجةا يعتمةد علرمةا كثيةرة للرصةر  الةى هد   -1

 المنشر .
 

 .3/107: ج المصدر نفسه (1)

 .541م.س :  (2)

 )حل (. 215المعجا الرسيط :  (3)

اللةرذةمعجا  لكلياا  ا  (4) والفروو  المصطلحاا  الب ام ،  في  أ ر  الكفري،  ال رذمي  الحسيني  مرسى  أيرب  ن 
  يروا -مؤسسة الرسالة  ، محمد المصري  -: عدناب  روذش ، اهة(1094الحنفي )ا 

 .96 :نرر الدين عتر ،علرم ال رآب الكرذا  (5)

،  15كترر : ممةد صةالب عطيةة الحمةداني : ( للدمنهج التفسير التحليلي للنص ال راني )سررة النصر انمر جا  (6)
 م(.2009-هة1430 بل بمطبعة هيئة استثمار الرقف السني ، الطبعة االولى ، )

الحدين  ينظر:  (7) العصر  في  أساسياته واتجاهاته ومناهجه  الدكترر فض  حسن  ،  التفسير والمفسروب  األستا  
 . 1/660، م  2016 -هة  1437، 1، ط ار النفائس للنشر والترزذل، األر ب ،عبَّاس
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كشةف مةن  قةة تعبيةر ، وتةرابط جةر الةنص ال رانةي بفضة  ماين يحم  المةنهج علةى العةيش فةي  -2
فةةةي السةةةياو ، واختيةةةار الكلمةةةاا المناسةةةبة التةةةي اليمكةةةن اب يحةةة  مكانهةةةا ايرهةةةا مهمةةةا كانةةة  

 صلتها  ها.
مةةا ة رف مةةن عةةيعةةد هةةذا المةةنهج ميةةدانا للباحةةن الظهةةار  خصةةيته البحثيةةة ، مةةن خةةال  مةةا ي -6

 تنسي ا وترابطا.
، فةال ر  اب المعاصةرذن يةروب اب عهةد التفسةير (1)اصةرة ةين االصةالة والمع  هذا المنهج يجمل  -7

 التحليلي قد انتهى قر  عار عن الصحة.
يبعةةد الباحةةن عةةن االسةةاليت الخطا يةةة واالنشةةائية ، وذجعلةةه يلتةة م الدقةةة فةةي اقتبةةاس المعلرمةةة  -8

 .(2) عة الفر ية واالنحرافاا الذاتيةواختيار الجيد الخالي من الن
معروفةةةة يجةةةت علةةةى الباحةةةن اب يترسةةةا مةةةدارجها الجةةة  الرصةةةر  الةةةةى ا و فخطراتةةةه  أمةةةا

الح ةةةائل، واصةةةدو المعةةةاني ، وافضةةة  النتةةةائج التةةةي تةةةؤ ي  ورهةةةا فةةةي الهدايةةةة واالصةةةالح والبنةةةام 
مةةةن  الالا  وتحرذةةةر الع ةةةر  مةةةن تصةةةحرها الفكةةةري، و لةةةت لمةةةا ت دمةةةه مةةةن معةةةاب سةةةامية وذكشةةةف

االيةةةاا والسةةةرر ، ليةةة  الكلمةةةاا ، واسةةةاليت النةةة و  ، ومناسةةةبة ها يةةةة. واهةةةا هةةةذه الخطةةةراا : تح
 وال راماا واالعراب ، والبالاة ، والمعنى العام ، وما يستفا  من النص.

هذا وذمكن للباحةن اب يضةيف الةى خطةراا التحلية  خطةراا او اكثةر تسةترجبها الدراسةة . 
او ا اهية، او أي  يم يضةفي  ية ، او علمية ، او اجتماعية او حضارذة ،ف د تضاف مسالة ف ه

 .(3) يانا وسعة ايضاحالى الدراسة 
 

 المتعلقة بالقرآن القضايا النحوية والبالغية  /المِحــــــث االول 
 تحليــــــل الكلمــــــــــاتالمَلب االول/ 

 
الى معرفة اصةرلها وا ةت اقها لنعةرف الكلماا التي تحتاج   عد  منور ا في االية الكرذمة  

 

 م. ب  ينظر:  (1)

 .22منهج التفسير التحليلي للنص ال راني : ينظر:  (2)

 .122،  100،  99م. ب :  ينظر: (3)
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 ني.آالحقي ي  من السياو ال ر  معناها
 ((َفِمْنُهمقرله تعالى ))  -1

. ولهةا اوجةه  (2) "العطةف ، والجةراب ، وال ذةا ة"، ولهةا اةالث مرا ةل (1)الفام : حرف مهم 
 في ال راب منها :

 .[ 15: ال صص ]  ((َفَوَكَزُه ُموَسى َفَقَضى َعَلْيهِ الترتيت : ومنه ))االو  : )
َماِء َماًء َفُتْصُِِح اْْلَْرُض ُمْخَضرَّةً ))التع يت : ومنه الثاني :   .[63: الحج] ((َأنَزَل ِمَن السَّ
ََْغْوا ِفيِه َفَيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضِبيالسببية : ومنه ))الثالن :   .[81:  ه]  ((اَل َت
ْبُهْم َفِإنَّهُ الربط : ومنه ))الرابل :  اُاكَ ِإن ُتَعذِ   .[118: المائدة](( ْم ِاَِ
 .[2: الماعرب ]  ((َفَذِلَك الَِّذي َيُدعُّ اْلَيِتيمَ زائدة : ومنه )) الخامس:
 .[117: الب رة](( َفِإنََّما َيُقوُل َلُه ُكن َفَيُكونُ االستئناهية : ومنه ))السا س : 

 .(لالستئنناف) ها في االية التي  ين يدينا ان (الفام)والراي الذي اقر  هيه في معنى 
 ((َفِمْنُهم)) في قرله تعالى  (الهام)
 المفر ة تر  في ال راب على اوجه منها :  (الهام)

 .[ 37: الكهف] ((َقاَل َلُه َطاِحُُِه َوُهَو ُيَحاِوُرهُ اب تكرب  ميرا للةائت : ومنه ))"االو  : 
 (ايةا )معنةى الةيبةة. والضةمير . فةالحل انهةا حةرف لمجةر   (ايةاه)للةيبة : وهي الهام فةي الثاني :  
 .(3) "وحدها

 .[ 10ال ارعة: ] ((َما ِهَيهْ : ومنه )) (4)هام السك  الثالن : 
 هام البد  : ومنه : هرق  ، الهام  د  من اله ة.الرابل : )
 .[ 163الب رة : ] ((َوِإَلـُهُكْم ِإَلٌه َواِحدٌ الهام االصلية : ومنه ))الخامس : 

ُ اْلَعِزيـ: ومنةه ))هةام العمةا  :   سالسةا ا ّللاَّ ُه َأنـَ يمُ ِإنـَّ عمةا   (انةه)فالهةام فةي  .[9: النمة ] ((ُز اْلَحكـِ

 

،  ار البشةةائر 88 الالا عشةةرة حةةروف معةةاني ، واارهةةا فةةي اخةةتالف العلمةةام للةةدكترر : علةةي نةةايف ب ةةاعي:  (1)
 (.م2008-هة1429االسالمية ، الطبعة االولى )

 . 17:  ا ر الحسن علي  ن عيسىمعاني الحروف للرماني ينظر:  (2)
، صةةححه  2/254هةةة( : ج828 ةرح الةةدماميني علةةى مةنةي اللبيةةت لالمةةام محمةد  ةةن ا ةةي بكةر الةةدماميني )ا (3)

-هةةة1428وعلةةل عليةةه : احمةةد عةة و عنايةةة ، مؤسسةةة التةةارذخ العربةةي ، يةةروا، لبنةةاب ، الطبعةةة االولةةى ، )
 م(.2007

 . 2/255رح الدماميني : ج  (4)
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 .(1) كرا على  رذطة التفسير، وليس  بضمير يرجل الى مذكرر مت دم، وانما  لت لتفخيا الكالم
 .( مير للةائت )في االية التي  ين يدينا انها  (الهام)والراي الذي اقر  هيه في معنى 

 ((ظَّاِلِمقرله تعالى )) -2
او   ي ظلةةا ، وهةةر ا ا كةةاب او  ل يتةةه ":( فةةي اللةةةة بانةةه مةةن قرلةةت ظلةةالايمكةةن تعرذةةف )

والظلةةا التصةةرف هيمةةا ال يملةةت التصةةرف "، (2)" ةةيم سةةد بصةةر  فةةي الريذةةة، وال يشةةتل منةةه فعةة 
 ةةة  مةةةن هيمةةةا يكثةةةر وهيمةةةا ي:)، وذ ةةةا  (4)"و ةةةل الشةةةيم فةةةي ايةةةر مر ةةةعه"وهةةةر ايضةةةا  ،(3)"هيةةةه

، وفةةي ا لةةيس (ظةةالا)صةةةير والةةذنت الكبيةةر ولةةذلت قيةة  ال م التجةةاوز، ولهةةذا يسةةتعم  فةةي الةةذنت ال
 .(5)واب كاب  ين الظالمين  رب بعيد  (ظالا)

 قا  بعي الحكمام : الظلا االاة :"
 ، ولةذلت قةا  (6)"االو  : ظلا  ين االنساب ، وبين هللا تعالى واعظمةه : الكفةر ، والشةر  ، والنفةاو

ْرَك َلُظْلٌم َعِظيمٌ : ))  .[ 13: ل ماب]  ((ِإنَّ الشِ 
يِ َ ةٌ ظلةةا  ينةةه وبةةين النةةاس ، وايةةاه قصةةد ب رلةةه )) الثةةاني  يِ َ ةي ســَ َزاء ســَ ُه اَل (( الةةى قرلةةه: ))َوجــَ ِإنــَّ

 .[40: الشرر  ] ((ُيِحبُّ الظَّاِلِمينَ 
ِسهِ َفِمْنُهْم الثالن : ظلا  ينه وبين نفسه ، واياه قصد ب رله ))   [ .32فا ر: ] ((َظاِلٌم لِ َنْْ

ه الثالاة في الحقي ة ظلا للنفس ، فاب االنساب في او  مايها بالظلا ف د ظلا نفسه هذ   وك 
ُهْم ولهةةةةذا قةةةةا  تعةةةةالى )) ،، فةةةةا ب الظةةةةالا ا ةةةةدا مبتةةةةد  فةةةةي الظلةةةةا ــَ ـِكْن َأنُْســ ــَ ُ َولــ ُم ّللا  ا َظَلَمهــــُ ــَ َومــ

 .[ 117آ  عمراب: ] (7)(((َيْظِلُمونَ 
 

 . 205-204معاني الحروف للرماني :  (1)
 ظلا(. ) 588العين :  كتاب (2)

 . 173منتخت قرة عيرب والنراظر :   (3)
)ا  (4) االندلسي  حياب  ا ي  الدين  الاير  الةرذت  من  ال راب  في  بما  االرذت  :   177هة(:  745تحفة  تح يل   ،

لتراث االسالمي ، الكتاب التاسل والعشروب ، مطبعة المعاني يام ا .احمد مطلرب ،  . خديجة الحديثي، اح
 م(. 1977-هة1397، بةدا  ، الطبعة االولى )

 ظلا(. ) 318المفر اا في ارذت ال راب لالصفهاني : ينظر:  (5)

 . 319م. ب :   (6)
الشيخ اسماعي   مام  ، وذنظر : روح البياب في تفسير ال راب لال319المفر اا في ارذت ال راب لالصفهاني :    (7)
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 ه وهي : ال د اب نعلا اب الظلا في ال راب على اوجو 
 .[35الب رة : ] ((َفَتُكوَنا ِمَن اْلظَّاِلِمينَ نفس الظلا : ومنه ))االو  : )
ُِِسوْا ِإيَماَنُهم ِبُظْلمي الشر  : ومنه ))الثاني :   .[82االنعام : ] ((َوَلْم َيْل
 .[33: الكهف] ((اً َوَلْم َتْظِلْم ِمْنُه َشْي الن ص: ومنه ))الثالن: 

 .[29: المائدة](( َفَمن َتاَب ِمن َبْعِد ُظْلِمهِ ه ))السرقة : ومن:  رابلال
َسُهْم َيْظِلُمونَ اال رار بالنفس:ومنه )):  خامسال  .[57الب رة : ] (1)(((َوَما َظَلُموَنا َوَلـِكن َكاُنوْا َأنُْ

 .(اال رار بالنفس )ن يدينا هر في االية التي  ي (الظلا)والراي الذي اقر  هيه في معنى 
ِسهِ ))ه تعالى في قرل -3 ْْ  ((ِلَن

 يمكن تعرذف )النفس( في اللةة على وجهين :
 )احدها( قرلت : خرج  نفس فالب ؛ أي : روحه.

اوقةةل  :"والثةاني : معنةى الةةنفس حقي ةة الشةةيم وجملتةه ، وذ ةا  : قتةة  فةالب نفسةةه ، والمعنةى
 .(3) )النفرس( ، وجمعها (2) "الهال   ذاته كلها
والةةذكر واالنثةةى  ()انسةةاب نفةةس حتةةى ا م  يةةاة الجسةةد ، وكةة الروح الةةذي بةةه ح ةة: والةةنفس

 .(4)"سرام
 . وهللا اعلا  في االية مر رعة البحن هر ) اا الشيم وحقي ته( (النفس)اب المرا   ة   وربما

 (الواو) -4
 :منها قسما الراو المفر ة : انتهى مجمر  ما يذكر من اقسامها الى احد عشر)
ِْيَنةِ الجمل : ومنه ))العا فة: وهي لمطلل االو  :   .[15العنكبرا : ] (( َفَأنَجْيَناُه َوَأْطَحاَب السَّ

 

البروسري )ا الخلرتي  الحنفي  مج 1127ح يبن مصطفى   : ،   7/346هة(  ،  يروا  العلمية  الكتت  ،  ار 
 م(. 2003-هة 1424لبناب ، الطبعة االولى )

 . 174،  173منتخت قرة عيرب النراظر ال ن الجرزي :   (1)
، تح يل :  . رذاض  3629/ 4: مج  هة(370معجا تهذيت اللةة ال ي منصرر محمد  ن احمد االزهري )ا  (2)

 م(. 2001-هة 1422زكي قاسا ، ار المعرفة،  يروا، لبناب ، الطبعة االولى )

 نفس(.) 977العين :   (3)

 نفس(. ) 977م.ب :  (4)
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 .[ 5الحج: ](( لِ ُنَبيِ َن َلُكْم َوُنِقرُّ ِفي اْْلَْرَحاِم َما َنَشاءواو االستئناف : ومنه ))الثاني : 
 شمس  العة . وتسمى واو اال تدام.واو الحا  : نحر : جام زذد والالثالن : 
 واو المفعر  معه : نحر : سرا والني .: الرابل 

 .[2: يس](( َواْلُقْرآِن اْلَحِكيِمواو ال سا : ومنه )):  خامسال
 .(1)له  علي بانرا  الهمرم ليبتليو واو رب: نحر: ولي  كمرج البحر ارض سد :  ا سالس
 .[71: ال مر] ((َلُهْم َخَزَنُتَهاَوَقاَل واو ال ائدة : ومنه )):  سابلال

 .[18النم  : ] .(2)(((َيا َأيَُّها النَّْمُل اْاُخُلوا َمَساِكَنُكمْ واو  مير الذكرر : ومنه )):  نالثام
 .(عا فة(في اية سررة فا ر انها  (الراو(والراي الذي اراه في معنى 

 (مُّْقَتِصدٌ  )قرله تعالى  -5
 ا فهةر قاصةد.اسةت امة الطرذ ةة ، قصةد ي صةد قصةد ":  بانه    ( في اللةةال صد يمكن تعرذف )

  . (4)"(3)(ما عا  م تصد وال يعي )وال صد في المعيشة : اال يسرف وال ي تر . وفي الحدين : 
 قصةةةةدا قصةةةده أي : نحةةةةرا نحةةةةره ، ومنةةةه االقتصةةةةا  واالقتصةةةا  علةةةةى  ةةةةربين : ي ةةةا  :

افةراط وتفةرذط. كةالجر  فانةه  ةين االسةراف احدهما : محمر  على اال الو ، و لت هيما له  رفةاب 
 .[19ل ماب: ] ((َواْقِصْد ِفي َمْشِيكَ ، ومنه ))البخ ،وكالشجاعة فانها  ين التهرر والجبنو 

والثةةاني : يكنةةى بةةه عمةةا يتةةر    ةةين المحمةةر  والمةةذمرم كةةالراقل  ةةين العةةد  والجةةرر، وال رذةةت 
ِسِه وَ والبعيد. ومنه )) ْْ  .[32: فا ر] ((ِمْنُهم مُّْقَتِصدٌ َفِمْنُهْم َظاِلٌم لِ َن

 ((َساِبقٌ تعالى )) رلهق -6
مصةةدر سةةبل سةةب ا ، وهةةر ال دمةةة فةةي الجةةري وفةةي ":  ( فةةي اللةةةة بانةةهالسةةبليمكةةن تعرذةةف )

 

، اعتنى به و رحه عبد الرحمن المصطاوي ،  ار المعرفة ،  يروا ، لبناب ، الطبعة    5:   يراب امري القيس  (1)
 م( 2008 -هة  1429الرابعة ، )

 .270/   2 رح الدماميني : ج (2)

، رقا    8/152( . اخرجه ايضا: الطبراني في االوسط )12656، رقا  12/123اخرجه الطبراني في الكبير )  (3)
(  رجاله وت را، وفي بعضها خالف. ولفظ الحدين هكذا ور  ف ط في كتت 10/252(. قا  الهيثمي )8241
 المعاجا.

 قصد(. ) 3/2971ج ة : ممعجا تهذ ي اللة (4)
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. والسةبل فةي ال ةراب علةى اوجةه (1)"ك  امر. والعةرب ت ةر  للةذي يسةبل مةن الخية  : سةا ل وسةبرو 
 منها:

نَّا اإِ بمعنى وجب  : ومنه )))االو  :  َقْت َلُهم مِ   [.101: االنبيام] ((ْلُحْسَنىنَّ الَِّذيَن َسَِ
 .[17:يرسف](( ِإنَّا َذَهْبَنا َنْسَتِبقُ : ومنه ))  يصطا  وذنتظالثاني : 
َقا اْلَِابَ با ر : ومنه ))الثالن :   .[25: يرسف](( َواُسَتَِ
 .[4:العنكبرا ] )((ونَ َأن َيْسُِِقوَنا َساء َما َيْحُكمُ الفراا : ومنه ))الرابل: 
قاً : ومنةةه ))او الكةةافرذن الةى الجنةة او النةار مةؤمنينبةارواح الالسةاب اا : الخةامس ِْ اِبَقاِت ســَ  ((َفالسـَّ

 .[4: النازعاا ]
اِبُقونَ السبل الى الجنة : ومنه ))السا س:  اِبُقوَن السَّ  .[10الراقعة : ] (2)((َوالسَّ
ي االيةةةة الكرذمةةةة مةةةن سةةةررة فةةةا ر انةةةه بمعنةةةى فةةة (السةةةبل)اب معنةةةى  ذتبةةةين مةةةن االسةةةت رامو 

 )السبل الى الجنة(.
 ((ِباْلَخْيَراتِ قرله تعالى )) -7

 البام : حرف جر له معاب ووجره كثيرة في ال راب الكرذا ومنها :
 .[43: النسام](( َفاْمَسُحوْا ِبُوُجوِهُكمْ صلة : ومنه ))"االو  :
ُبونَ َعْينًا َيْشَرُب ِبهَ من : ومنه ))الثاني:   .[6الدهر: ] ((ا اْلُمَقرَّ
ْحرَ الالم : ومنه )) الثالن:  .[50: الب رة])(( َوِإْذ َفَرْقَنا ِبُكُم اْلَِ
 .(3)"أي : مل جنده[، 39: الذارذاا ] ((َفَتَولَّى ِبُرْكِنهِ مل : ومنه ))الرابل: 

َََّعْت ِبِهُم اَْلْسَِابُ عن : ومنه ))الخامس: )  .[166: الب رة] ((َوَتَق
 .[153: آ  عمراب](( ًا ِبَغم ي َفَأَثاَبُكْم ُغمَّ بعد : ومنه ))لسا س: ا

 .[26آ  عمراب :](( ِبَيِدَك اْلَخْيرُ في : ومنه ))السابل: 
ِِْريَن ِباَْلْسَحارِ عند : ومنه ))الثامن :   .[17: آ  عمراب](( َواْلُمْسَتْغ

 

 (سبل(.  1620/  2معجا تهذيت اللةة : مج (1)

 . 228،  277اصالح الرجره والنظائر :  (2)
 . 82،   81منتخت قرة عيرب النراظر في الرجره والنظائر :  (3)
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 .[42: لنساما](( َلْو ُتَسوَّى ِبِهُم اَْلْرُض على : ومنه ))التاسل: 
َقكُ َما سَ الى : ومنه ))العا ر:   .[80: االعراف](( م ِبَها ِمْن َأَحدي َِ

 .أي من الخيراا  (( للظرهيةِباْلَخْيَراتِ في قرله تعالى )) (البام)والراي المختار اب 
 والخير في ال راب على اوجه منها :  ،(1)(الشر
ُ ِفيااليماب : ومنه ))االو  : )  .[70: االنفا ] ((ُقُلوِبُكْم َخْيراً  ِإن َيْعَلِم ّللا 

 .[12: ال لا] (2)(((َمنَّاعي لِ ْلَخْيرِ االسالم : ومنه ))ثاني: لا
 .[180الب رة : ] ((ِإن َتَرَك َخْيراً الما  : ومنه ))الثالن : )
 .[17: االنعام](( َوِإن َيْمَسْسَك ِبَخْيري العاهية : ومنه ))الرابل : 

بِ ُكمْ ))ال راب : ومنه : خامسال  [.105ة : ]الب ر (( مِ ْن َخْيري مِ ن رَّ
ُ ِفيِه َخْيرًا َكِثيراً الرلد الصالب : ومنه )): السا س  .[19: النسام](( َوَيْجَعَل ّللا 
 .[5: الحجراا ](( َلَكاَن َخْيرًا لَُّهمْ حسن اال ب : ومنه ))السابل: 
 .[73: االنبيام](( َل اْلَخْيَراتِ َوَأْوَحْيَنا ِإَلْيِهْم ِفعْ النراف  : ومنه ))الثامن: 

َراتِ و هت ا ن عا رر في التحرذر والتنرذر الةى اب )): )سلالتا  هةذه االيةة الكرذمةة هةي(( فةي اْلَخيـْ
 .(3)(الطاعاا 
 في اية سررة فا ر. (الخيراا )راي ا ن عا رر هر الراجب في معنى ربما كاب و 
 

 االعــــــراب المَلب الثاني/ 
 : ياتي كما يمكن اعرا ها

ِسِه َومِ َفِمْنُهْم َظاِلمٌ قرله تعالى ))  ْْ  ((.ْنُهم مُّْقَتِصٌد َوِمْنُهْم َساِبٌق ِباْلَخْيَراِت ِبِإْذِن ّللاَِّ  لِ َن
ْنُهمْ ) : تفرذعيةةةة ؛ النةةةه قسةةةا عبةةةا ه الةةةذين اوراهةةةا الكتةةةاب. (الفةةةام) ــِ ، (4)(خبةةةر م ةةةدم):  (مـ
 على اوجه : (منها)و مير 

 

 . 167المفر اا في ارذت ال راب لالصفهاني :  (1)
 . 109منتخت قرة عيرب النراظر في الرجره والنظائر :  (2)
 . 314حرذر والتنرذر : الت (3)
 . 290م.ب :  (4)
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ا لنفسةه مةن يكةرب الظةال ، وعلةى هةذا (الةذين اصةطفينا)انه عائةد الى  احدها : وهر االظهر،
 المصطفين.

 .(1)"أي : ومن عبا نا علمه واال الو (عبا نا)عائد الى  هر"والثاني : 
 : مبتدأ مؤخر. (ظالا)و 
 : متعل اب بظالا، وهؤالم ها ال سا االو . (لنفسه) و
 .(2)ثاني: عطف على ماقبله ، وهر ال سا ال (منها م تصد )و
.وهةةر عطةةف ايضةةا ، وهةةر ال سةةا (3)أي : فةةي الخيةةراا  للظرهيةةة : البةةام (مةةنها سةةا ل بةةالخيراا )و 

 الثالن.
 القضايــــــا البالغيــــةالمَلب الثالث/ 

 عد  من ال ضايا البالغية نرج ها بما يلي : ،ور ا في االية الكرذمة
 علم المعاني :  -أ
اِلٌم ل ِ كثةةر فةةي قةةر  تعةةالى ))الت ةةديا  ةةين الجمةة  حيةةن قةةدم اال -1 ْنُهْم ظــَ ْنُهمَفمــِ ِه َومــِ ســِ ٌد  َنْْ مُّْقَتصــِ

 .(4)(( ، او لئال ييأس الظالا وذتك  السا لَوِمْنُهْم َساِبقٌ 
لتاكيةةد ال صةةةر الحاصةة  مةةةن تعرذةةف الجةةة أين ، وهةةر حقي ةةةي ؛ الب ) لةةةت( ؛  ةةمير الفصةة   -2

ب كةة  فضةة  هةةر ايةةر كبيةةر اال  لةةت ؛ ال ( لةةت) الفضةة  الكبيةةر منحصةةر فةةي المشةةار اليةةه  ةةة
 .(5)"الفض 

ت ديا الظالا على هذه الكثرة ايحام بخيبة االم  التي يتر   فيها معظا الناس، ومجمر  فرذل   -4
على هةذا االختصةار بكلمتةين اانتةين ا ةارة الةى اب هةؤالم فةي  –أي المعتدلين   –الم تصدين  

ذا الطةةر  فةةي التركيةةت  اللةةة علةةى مرقةةف الحةةرج، ومجةةيم فرذةةل السةةاب ين فةةي االيةةة علةةى هةة

 
 . 24/312،  23،   22/ج  11التحرذر والتنرذر : مج (1)
 . 23/290،  22،   21/ج6اعراب ال راب لمحيي الدين الدروذش : مجينظر:  (2)
 . 313س :  م. (3)
:  . ترفيل ح يل  ، ت94هة( :  743التبياب في البياب لشرف الدين الحسين  ن محمد  ن عبد هللا الطيبي )ا  (4)

 م(.1986الفي ، وعبد اللطيف لطف هللا،  اا السالس  للطباعة والنشر ، الكرذ  ، الطبعة االولى )

 . 314/ 24،   23،   22/ج 11التحرذر والتنرذر : مجينظر:  (5)
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 .(1)والسعا ة السرمدية لها في  رذل الخير --لطرذ  الذي ا ب هللاالتكرذا ا
 علم البيان :   -ب

معنةةى )م تصةةد( فةةي االيةةة هةةر كنايةةة عمةةا يتةةر    ةةين االمةةر المحمةةر  والمةةذمرم، مثةة  االمةةر 
 عنى )الرسط( وهللا اعلا.الراقل  ين العد ، والجرر، وال رذت ، والبعيد ، وهر قرذت من م

ز فةي  ةذ  العنايةة ؛ الب السةا ل يحةرز السةبل )بفةتب البةام( او مجةاز الفض مجا  هنا  (السا ل  و) 
الب  ، وعلةةى االعتبةةارذن فةةي المجةةاز ؛ فهةةر مكنةةى عةةن االكثةةار مةةن الخيةةر؛ لنةةرا  ر ةةى هللا

يضةةةا كخيةةة  وفةةةي هةةةذا السةةةبل تفةةةاوا ا ،، واالسةةةرا  االكثةةةارالسةةةبل يسةةةتل م اسةةةرا  الخطةةةراا 
 .(2)الحلبة

 
 

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

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

 سبهما في الم دار.تاخيهما في االفتتاح بالحمد مل تنا
َوِحيـَل وقا  بعضها : افتتاح سررة فا ر بالحمد مناسةت لختةام مةا قبلهةا، مةن قرلةه تعةالى ))

لُ  ن َقبـْ َياِعِهم مـِ  َل ِبَأشـْ  لةت انةه  لمةا  كةر فةي اخةر  .[54سةبأ :]  ((َبْيَنُهْم َوَبْيَن َما َيْشَتُهوَن َكَما ُفعـِ
نين حمةده ين وان الها مناز  العذاب تعين على المةؤمررة المت دمة هال  المشركين اعدام المؤمنالس

اَلِمينَ كمةةا قةةا  تعةةالى ))" ،(4)"تعةةالى و ةةكره ِ َربِ  اْلعــَ ُد لِ  وْا َواْلَحمــْ ِذيَن َظَلمــُ ْوِم الــَّ ُر اْلقــَ َ  َاابــِ (( َفُقَــِ

 

 ندرذة ، منشأة المعارف باالسك   343،  342المعاني الثانية في االسلرب ال راني للدكترر فتحي احمد عامر :    (1)
 ، ) .ط( ، )ط.ا(.

 . 314م.ب :  ينظر:  (2)
 . 3/382السراج المنير تفسير (الخطيت الشربيني( : مج (3)
المعاني لاللرسي :    (4) التفسير لسعيد حر  : مج  457روح  السالم    8/4560؛ وذنظر : االساس في  ،  ار 
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 .(1) " ل ضام المختتا به المائدةفهر نظير اتصا  او  االنعام بفض  ا[ 45االنعام: ]
ما اخرجةه ا ةن حةاتا والطبرانةي عةن عةرف  ةن مالةت "من المناسباا، وهر  جه اخر  وهنا  و 

( قةةةةا  : )امتةةةةي االاةةةةة ااةةةةالث : فثلةةةةن يةةةةدخلرب الجنةةةةة بةيةةةةر حسةةةةاب ، والةةةةن عةةةةن رسةةةةر  هللا )
ب : ر ئكةة هي رلة، والةن يمحصةرب وذكشةفرب. اةا تةاتي المالبرب حسابا يسيرا اا يدخلرب الجنةيحاس
، هي ةةةر  هللا : ا خلةةةرها الجنةةةة ب ةةةرلها ال الةةةه اال هللا وحةةةده ال هللا وحةةةدهها ي رلةةةرب : الالةةةه اوجةةةدنا

اِلِهمْ ، وهي التي قا  هللا ))واحملرا خطاياها على اه  التكذيت  َ  َأْثقـَ ااًل مـَّ اَلُهْم َوَأْثقـَ َيْحِمُلنَّ َأْثقـَ  ((َولـَ

مَّ ي  كر في المالئكةة .قةا  هللا تعةالى ))وتصدي ها في الت[،  13:العنكبرا ] ِذيَن  ثـُ اَب الـَّ ا اْلِكتـَ َأْوَرْثنـَ
ا اِانــَ ْن ِاَِ ْيَنا مــِ َْ ََ فجعلهةةا االاةةة افةةراج : فمةةنها ظةةالا لنفسةةه، فهةةذا الةةذي  [،32: فةةا ر] ،(2)(((اطــْ

يكشةةف وذمحةةص ،ومةةنها م تصةةد ، وهةةر الةةذي يحاسةةت حسةةابا يسةةيرا، ومةةنها سةةا ل بةةالخيراا فهةةر 
 .(3)دخلرنها جميعالج الجنة بةير حساب وال عذاب با ب هللا يالذي ي

هيه تع ذة وتهنئة ومةا مةن تع ذةة اال )...(( االية ،  ُثمَّ َأْوَرْثَنا اْلِكَتابَ وقي  في قرله تعالى ))
هِ وتحتهةةا تهنئةةة وال تهنئةةة اال وتحتهةةا تع ذةةة فلمةةا قةةا  )) ســِ اِلٌم لِ َنْْ ْنُهْم ظــَ  كةةاب  لةةت تهنئةةة لةةه ((َفمــِ

الب هللا ي ةةةر  ؛وفةةةي  لةةةت تهنئةةةة لةةةه وتع ذةةةة للم تصةةةد وتع ذةةةة للظةةةالا، اةةةا  كةةةر السةةةا ل بةةةالخيراا 
ونَ )) ــُ بــ َك اْلُمَقرَّ ــِ اِبُقوَنئ ُأْوَل ــ ــَّ اِبُقوَن الســ ــَّ والظةةةةالا لنفسةةةةه افت ةةةةر الةةةةى حةةةةا   .[10: الراقعةةةةة] ((الســ

حةا  السةا ل والسةا ل لةا الم تصد، والم تصد لا يفت ر الى حا  الظالا لنفسه والم تصةد افت ةر الةى 
والم تصةد قةد حةاز مرتبةة الظةالا   تصد ؛ الب من نا  اعلةى الرتةت حةاز ما ونةهيفت ر الى حا  الم

لنفسه ونا  ما هر اعلى منه والسا ل قد حاز مرتبة الظالا لنفسه ونا  ماهر اعلى منه والسا ل قد 
 

( االولى  الطبعة   ، والترجمة  والترزذل  والنشر  ا 1985-هة 1405للطباعة   ، )   لطبعةم(  -هة1409الثانية 
 م(. 1989

، تح يل ر ى فرج الهمامي، الطبعة االولى   82هة( :  911اسرار ترتيت ال راب لجال  الدين السير ي )ا    (1)
 م(. 2003-هة1424)

ال اسا الطبراني : ج  (2) الكبير لسليماب  ن احمد  ن ايرب ا ر  ، تح يل : حمدي  ن   149/ح75/ 18المعجا 
 ، السلفي  المجيد  )مكتب  عبد  الثانية  الطبعة   ، المرص    ، والحكا  العلرم  وذنظر: 1983-هة1404ة   ، م( 

 . 8/4599االساس في التفسير لسعيد حر  : مج
 . 4599/ 8؛ وذنظر: االساس في التفسير لسعيد حر  : مج646/ 4فتب ال دير للشركاني : ج (3)
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 .(1) (احاز مرتبة الم تصد ونا  اعلى منها : فال يفت ر الى ماهر  ونه
ابَ ه تعةةةةالى ))وال يخفةةةةى اب هنةةةةا  مناسةةةةبة  ةةةةين قرلةةةة ا اْلِكتـــــَ مَّ َأْوَرْثنـــــَ  [32: فةةةةةا ر] ...((ثـــــُ

و لت من وجهين : احدهما : يصب اب   ؛[32]فا ر:    ...((َجنَّاُت َعْدني َيْدُخُلوَنَها، وقرله تعالى ))
َذِلَك  تما  من قرله ))د  ا وهر االظهر في كرنه ). (2)(جناا  دال من الفض  النه سببها(تكرب 

ُل ا ضــْ َو اْلَْ ، فةةاب ممةةا يشةتم  عليةةه الفضةة   خةرلها الجنةةة وتخصةةيص هةةذا [32]فةا ر:  ((لَكِبيــرُ هــُ
الفضةة  مةةن  ةةين اصةةنافه ؛ النةةه اعظةةا الفضةة  والنةةه امةةارة علةةى ر ةةراب هللا عةةنها حةةين ا خةةالها 

 .(3) (الجنة
ى وقد  ين باعظا اصنافه والمعنة ،فض  الكبيريجرز اب يكرب استئنافا  يانيا لبياب ال":  والثاني    
ْيَناراجل الى )) ( َيْدُخُلوَنَها )و مير الجماعة في   ،واحد  َْ ََ (( الم سةا الةى االاةة اقسةام: الَِّذيَن اْط

فلما  كر تعةالى احةرالها ،  ةين جة امها ومة،لها ، ف ةا  مسةتأنفا جرابةا ،  (4)(، وسا لظالا، وم تصد 
 .(5) "أي: هي مسببة عن سبت السبل الذي هر الفض لمن سا  عن  لت : )جناا( 

( هيمةةا اخرجةةه احمةةد وايةةره عةةن ا ةةي الةةدر ام، قةةا  : سةةمع  رسةةر  هللا ))ومناسةةبة اخةةر  
اْلَخْيَراتِ ي ةةر  : قةةا  هللا )) ا ...بــِ مَّ َأْوَرْثنــَ فامةةا الةةذين سةةب را فاولئةةت يةةدخلرب الجنةةة  [32]فةةا ر:  ((ثــُ

ن ظلمرا انفسها فاولئةت ا فاولئت يحاسبرب حسابا يسيرا، واما الذيبةير حساب ، واما الذين اقتصدو 
ِ  ةةاها هللا  رحمتةةه ، فهةةا الةةذين ي رلةةرب : ))فةةي  ةةر  المحشةةر ، اةةا هةةا الةةذين تل يحبسةةرب  ُد لَّ اْلَحمــْ

 .[32]فا ر:   (6)( ((الَِّذي َأْذَهَب َعنَّا اْلَحَزنَ 

 

 . 2/162ح ائل التفسير للسلمي : مج (1)
 . 16/58نظا الدرر للب اعي : ج (2)
 .24/315،  23،  22/ج21التحرذر والتنرذر ال ن عا رر : مج (3)
 . المصدر نفسه (4)
 . 16/58نظا الدرر للب اعي : ج (5)
ال راب للطبري امل البياب في تاوذ   ، وذنظر:  ط الرسالة(  57/ 36)(،   21727، ح)   في مسنده  أحمد   اخرجه(6)

ج وذنظر  21/142:  عم،  لالمام  العظيا  ال راب  تفسير  ال:  ال ر ي  ا   كثير  اسماعي   ن  الفدام  ا ي  دين 
)ا  ، ج774الدمش ي   ، ،    273/ 5هة(  الصف  مكتبة   ، االلباني  الدين  ناصر  محمد  العالمة   : تح يل   ،
 م(.2004-هة1425الطبعة االولى )
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االيةة الكرذمةة بااليةاا االخةر مةن نفةس الجليلة التي اسفر عنهةا تناسةت وهكذا نجد المعاني  
رذمةةة فةةي عةةدة مرا ةةل مةةن ال ةةراب الكةةرذا، وهةةذه رة، وكةةذلت تناسةةبها مةةل ايرهةةا مةةن السةةرر الكالسةةر 

المناسباا في معظمهةا تحمة  بشةارة لهةذه االمةة باالصةطفائية والرحمةة الراسةعة بشةمر  االصةناف 
سةةت االيةةة الكرذمةةة بمةةا يليهةةا مةةن نفةةس الثالاةةة  ةةدخر  الجنةةة، واب كةةاب اقراهةةا  اللةةة علةةى  لةةت تنا

و لةت ال ةتمالها علةى اكثةر مةن ؛  [32]فا ر:  ((َجنَّاُت َعْدني َيْدُخُلوَنَهاة من قرله تعالى : ))السرر 
 .ساب ا لي  ير ل اب االصناف الثالاة كلها في الجنة  رحمة هللا كما مر في 

 
 القــــراءات  /نـــــيالثا المَلب

 ةةةد قبةةة   يةةةاب هةةةذه فةةةي االيةةةة الكرذمةةةة مر ةةةرعة البحةةةن، ولكةةةن ال هنةةةا  قةةةراماا ور ا    
حيةةن يهةةتا ب ةةرامة ال ةةراب ، الفةةن الةةذي يعةةد مةةن اهةةا علةةرم ال ةةراب الكةةرذا ال ةةراماا مةةن تعرذةةف  هةةذا 

 الكةةةةةةةةةةةةةةةةةةرذا ومعرفةةةةةةةةةةةةةةةةةةة كيايةةةةةةةةةةةةةةةةةةة النطةةةةةةةةةةةةةةةةةةل السةةةةةةةةةةةةةةةةةةليا اللفاظةةةةةةةةةةةةةةةةةةه التةةةةةةةةةةةةةةةةةةي ان لهةةةةةةةةةةةةةةةةةةا البةةةةةةةةةةةةةةةةةةار  
ه  هةةذه االمةةة وعةةدم تحميلهةةا مةةاال ( ، وهنةةا تتجلةةى عظمتةةه تعةةالى ورف ةةعلةةى حبيبةةه المصةةطفى ) 

سًا ِإالَّ ُوْسَعَهاالَ تطيل )) ُ َنْْ ، )هيسر للناس قرامته  لهجةاتها التةي  رجةرا [286: الب رة] (( ُيَكلِ ُف ّللا 
علمةةرا مةةا احةة  لهةةا ومةةاحرم ذعليهةةا ليتيسةةر لهةةا قرامتةةه  ةةال تكلةةف ، وذتف هةةرا فةةي الةةدين الحنيةةف و 

 .(1) عليها(
ومعنةةةاه الجمةةةل )قةةةرأ(،  وهةةةي مصةةةدرال ةةةراماا مة( لةةةةة بانهةةةا : )مفةةةر  وذمكةةةن تعرذةةةف )ال ةةةرا

والضا ، وهر االص  في المعنى ، ومن قرلها : مةا قةرأا هةذه الناقةة سةلى قةط ، ومةا قةرأا جنينةا 
 .(2) قط أي : لا تضا على رحمها ولدا(

 )اختالف الفاظ الةرحي المةذكرر فةي الحةروف او كيفيتهةا، مةن تخايةف ،وفي االصطالح : 

 

 .6ابحاث في علا ال راماا ال رانية لالستا  الدكترر خلي  ا راهيا حمر ي السامرائي :  (1)

الع  (2) لللساب  المصري رب  االفرذ ي  االنصاري  منظرر  مكرم  ن  محمد  ن  الفض   ا ي  الدين  جما   عالمة 
مج 711)ا  : الكتت )  1/133هة(  علي  يضرب،  ار  محمد  منشرراا   ، حيدر  احمد  عامر  تح يل:  قرأ(، 

 م(. 2005-هة1426العلمية ،  يروا ، لبناب ، الطبعة االولى ) 
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 .(1) وتشديد ، وايرها(
ام ، والحةةةل اب اال ام هةةةر ال ةةةرامة بحضةةةرة الشةةةير  ع يةةةت مةةةن الةةةتالوة واال  وال ةةةرامة : )أعةةةا 

ال د اب نذكر اب علا ال راماا يعةد مةن ا ةرف العلةرم لمةا ، و (2) االخذ من افراهها ،ال االخذ نفسه(
 .(3)له من صلة قرذة بالكتاب الع ذ 

 على انه اسا فاع .قرامة الجمهرر  ، وهي((  َساِبقٌ )))قرامة : 
المترك  ، وا ن السميفل، وا ر  يعمراب الجرذني، وعمر  ن ا ي  جا  ، وا  يا  رامةما قأو 

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

 النص  نم المعنى العام والْائدة  / المِحث الثالث
 المعنى العام الول/ المَلب ا

 

هةةةةذه اآليةةةةة كلمةةةةاا جةةةةديرة بةةةةاب تةةةةرحي لهةةةةذه األمةةةةة بكرامتهةةةةا علةةةةى هللا ، كمةةةةا تةةةةرحي 
بضخامة التبعة النا ةةئة عةةن هةةذا االصةةطفام ، وهةةي تبعةةة  ةةخمة  اا تكةةاليف فهةة  تسةةمل 

 األمة المصطفاة وتستجيت ؟
 له ه األمةةةةةةة باصةةةةةةطفام للررااةةةةةةة ؟ اةةةةةةا أكرمهةةةةةةا بفضةةةةةة )اب هللا سةةةةةةبحانه قةةةةةةد أكةةةةةةرم هةةةةةةذ

ننفْسِِ ِ مفنِنْهُم نُّقستَصٌِ  مفنِنْهُمْ افلٌ ب  ٌ لِس َيْرفاتِ ٌ إ ذسن  اِلَّ ِفي الج ام حتى لمن أسام ، ))  (((فَمِنْهُمْ ظَلِِم ِ 

(5). 

 

،  ار ا ن كثير ، 250/ 1هة( : ج911ين عبد الرحمن السير ي )ا  الداالت اب في علرم ال راب للحافظ جال  (1)
 م(. 2002-هة 1422، )5ط

 قرأ(.  )  308الكلياا :  (2)

 29م.ب : (3)

يرسف  ن علي  ن جبارة  ن محمد  ن ع ي   ن سرا ه    ،الكام  في ال راماا العشر واألربعين ال ائدة عليها  (4)
النا ر: مؤسسة سما  ،  جما   ن السيد  ن رفاعي الشايت  ، هة(465ا  أ ر ال اسا الُهَذلي اليشكري المةربي )

 (: 624)ص 2007 -هة   1428، 1، طللترزذل والنشر

، الطبعةة الشةرعية  1972،  ار الشةروو ، الطبعةة االولةى ،  5/2944في ظال  ال راب ب لا سيد قطت : مج  (5)
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فةةاب قلةة  : كيةةف يكةةرب الظةةالا لنفسةةه مةةن المصةةطفين ، وهةةر مرتكةةت للةةذنرب وربمةةا 
مةةد رسةةر  هللا ، اب ال الةةه اال هللا واب مح بمجةةر  اب ي ةةر  العبةةد : ا ةةهد)ئر ؟ ن ةةر  : الكبةةا

 (1)(فهر مصطفى اصطفاه هللا على الكفار  هذه الكلمة ، واب حدا  منه المعصية بعد  لت
 .(2)، اا أ اف تعالى العبا  الى نفسه في قرله ))عبا نا(( فكاب  لت تفضاًل منه وكرماً 

( ، وعةةروج فةةي مسةةرته ر  )ي التنرذةةه بةةال رآب المتضةةمن التنرذةةه بالرسةة ولهةةذا ارت ةةام فةة 
وتبشيره ، هبعد اب  كر بفضيلة كتابه وهر امر ت رر لديه زذد تبشيرًا  دوام كتابه وإيتائه امة 
ها المصطفرب من عبا  هللا تعالى ، وتبشيره بانها يعملرب به وال يتركرنه كما تر  اما من 

( ( اآليةةة ، فهةةذه البشةةارة اهةةا عنةةد النبةةي )(فَمِانْهُمْ ظَالِِم  ِننفْسِِا ِرلةةه : ))قبله كتةةبها ورسةةلها ل 

الب هذه البشارة لا تكن معلرمة عنةةده :  ؛من االخبار باب ال رآب حل مصدو لما  ين يديه 
فلمةةةا ارذةةةد تعمةةةيا البشةةةارة مةةةل  يةةةاب انهةةةا مراتةةةت هيمةةةا بشةةةروا بةةةه جةةةيم بةةةالتفرذل فةةةي قرلةةةه : 

ٌ فَمِاانْهُمْ ظَااا )) لٌ ب  ٌ االِس َيْرفاتِلِِم  ِننفْسِااِ ِ مفنِااانْهُم نُّقستَصااِ .....((، فهةةةر تفصةةةي  لمراتةةةت   مفنِااانْهُمْ ااااف

المصطفين لتشةةم  البشةةارة جميةةل أصةةنافها وال يظةةن اب الظةةالا لنفسةةه محةةروم منهةةا ، فمنةةاط 
 .(3)االصطفام هر األيماب واإلسالم وهر االنقيا  بال ر  واالستسالم

 ظالمنةةةةةةةةا مةفةةةةةةةةرر و  ، نةةةةةةةةاج  سةةةةةةةةاب نا سةةةةةةةةا ل ، وم تصةةةةةةةةدنا  (( :  )قةةةةةةةةا  رسةةةةةةةةر  هللا
. فةةةا ا كةةةاب هةةةذا ت سةةةيمًا  اخةةة   ائةةةرة المةةةؤمنين هيكةةةرب هةةةذا ت سةةةيمًا انفةةةر ا بةةةه هةةةذه  (4)(لةةةه

   : مافائدة ت ديا الظالا ؟ وهاّل جاما اآلية مث  الحدين ؟لفاب ق .(5)السررة
هةةذا الرجةةه ألسةةباب وأوجةةه كثيةةرة فةةالجراب : اب الترتيةةت جةةام ف اآليةةة الكرذمةةة علةةى 

 

 م(.2008-هة1429السابعة والثالارب ، )

 .20/25131جتفسير الشعراوي : م (1)
 .2/161ح ائل التفسير للسلمي : مج (2)
 .312،  24/311،  23،  22/ج11التحرذر والتنرذر : مج (3)
اخرجه الع يلي وا ةن مر وذةه وا ةن ال  فةي مكةارم االخةالو ، كنة  العمةا  فةي سةنن االقةرا  واالفعةا  لعلةي  ةن   (4)

 م.1989ؤسسة الرسالة ،  يروا ، ، م4562. ، 2/592حسام الدين المت ي الهندي ، باب سررة فا ر ، ج
 م(.1980-هة1400،  ار الشروو ، الطبعة الثانية ) 239لمحمد قطت :  اساا قرآنية،  ر  (5)
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 منها :
( علةةى عرائةةدها ، ولمةةا كةةاب السةةا ل قرذبةةًا ، لمخلرو ي دم األفض  ، فخةةا بها )ة اعا  •

والظةةالا بعيةةدًا ، وال رذةةت يحتمةة  مةةاال يحتمةة  البعيةةد ، والظةةالا منكسةةر الةةرأس مةةن حيةةام 
 جرمه ومعصيته ، فلما نكس رأسه رفعه هللا .

والرجالةةة ، اال تةةراه قري ، والعا ة في ال افلةةة ت ةةديا الضةةعيف   والظالا  عيف ، والسا ل
( ) . 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  . •

ذَِنف قُاْس َفال بِافالَِاف اَِّا قرله تعالى : )) والظالا رفل قصته الى هللا فرقل له ترقل الرحمة في •

رففُعا بفلَااا   ه مْأَااااْ وللم تصةةةةد ترقةةةةل التربةةةةة فةةةةي قرلةةةةه تعةةةةالى : )، [53ال مةةةةر: ] ((أَنُِْاااِ

وللسةةا ل ترقةةل  .[102: التربة]  ((مفآخفرُمنف ابْتَرففُعاس ٌ ذُنُعٌ ه مْ خفلَطُعاس بفمفالً صفلِِحلً مفآخفرف افيِّئلً))

لٌ قُعنف اََماُِااعنف نِا عةةالى : ))الر ةةراب ، قةةا  ت لمفاِِاا ، [100التربةةة :] ((ر نف اِسمُهفالِ ر َنف مفاََنصااف

فالم اماا على االاة أسمام : هللا ، الرحمن ، الرحيا ، فةةانظر كيةةف اصةةطفاها كمةةا 
َمِنف اِصا قا  في ا راهيا : ))  .[130: الب رة](1) (((لِِحِنيفمفَِقٌَِ اصْطََْيْنفلهُ فِي اٌُِّنسيفل مفإ نَّ ُ فِي اآلخِرفةِِ 

 ه اليتكةةةةةةةة  اال علةةةةةةةةى رحمةةةةةةةةة هللا ، والم تصةةةةةةةةد هةةةةةةةةر المعتةةةةةةةةد  فةةةةةةةةي الا النةةةةةةةة قةةةةةةةةدم الظةةةةةةةة  •
وخةةتا بالسةةاب ين النهةةا  .(2)فةةي جهةةة مةةن الجهةةاا ،  ةة  يلةة م الرسةةط فأمةةرره ، ال يسةةر 

الخالصةةة ، وليكرنةةرا اقةةرب الةةى الجنةةاا ، كمةةا ت ةةدم الصةةرامل فةةي سةةررة الحةةج لتكةةرب 
حانه تةةارة يبةةدأ بةةاأل نى وتةةارة لهةةدم واخةةر المسةةاجد لت ةةارب الةةذكر . فهةةر سةةباقةةرب الةةى ا
 .(3)ت ماي تضيه الحا باألعلى بح

تَع ا اب الت ةةةدم فةةةي الةةةذكر الي تضةةةي تشةةةرذفًا ، وهةةةر ك رلةةةه تعةةةالى : )))وقيةةة  :  • َِااال َفِاااْ

 

 .450: هة(, ا رالفض  جال  الدين عبد الرحمن الشافعي911معتر  االقراب في اعجازال راب: السير ي )ا (1)

 .251،  12/250المحرر الرجي  : ج (2)
 .16/56ر في تناست االياا والسرر للب اعي : جالدر  نظا (3)
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حفل ُ اِس فنااا ِ حفل ُ اِنااالر  مفأَصااْ ل فةةي الحةةدين وامةةا ت ةةديا السةةا  [،20الحشةةر: ] ،(1)(((أَصااْ

 .(2)وكذا الكالم في الم تصدفلشرافتها او لكثرتها كيفًا 

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 .

واب الظلةةةا  وقيةةة  : قةةةدم الظةةةالا ليخبةةةر انةةةه اليت ةةةرب اليةةةه اال بصةةةرف رحمتةةةه وكرمةةةه ، •
 ةةين الخةةرف   اا عنايةةة ، اةةا انةةى بالم تصةةدين ، النهةةا اليؤار في االصطفائية ا ا كان

والرجام ، اا ختا بالساب ين لئال يامن من احد مكر هللا ، وكلها في الجنة بحرمةةة كلمةةة 
 .(3)اإلخالص : ال اله اال هللا محمد رسر  هللا

م تصةةةةةدين قليةةةةة  باإل ةةةةةافة الةةةةةيها ، وقيةةةةة  : قةةةةةدم الظةةةةةالا ل يةةةةةذاب بكثةةةةةرتها ، واب ال •
 .[13: سبأ] ((مفقَلِيٌْ نِّنْ بِافلَِاف اِشاكُعرُ: ))قا  تعالى .(4)اق  من ال لي  والساب رب 

 .(5)صح  تربته وكثرا عبا ته ومجاهدته  خ  في عدا  الساب ين إ ا الم تصد •

الجبلةةة ، وقيةة  : قةةدم الظةةالا ، الب الظلةةا بمعنةةى الجهةة  والركةةرب الةةى الهةةر  م تضةةى  •
 .(6)واالقتصا  والسبل عار اب

: الدقة في الت سيا اب الناس  رائةةف االاةةة : امةةا فاسةةل ، وامةةا مةةؤمن ، وامةةا  ةةين   ي وق •
الفسرو وااليماب ، وت ديا الظالا علةةى هةةذه الكثةةرة ايحةةام بخيبةةة األمةة  التةةي يتةةر   فيهةةا 

االختصةةار فةةي علةةى هةةذا  –أي المعتةةدلين  –معظا الناس ، ومجةةيم فرذةةل الم تصةةدين 
لةةياًل للح ةةرا هةةؤالم فةةي مرقةةف الحةةرج ، النهةةا لةةر انحفةةرا قكلمتةةين اانتةةين ا ةةارة الةةى اب 

بطائفة الفسرو ، وفي مرقف الرجام ، الب خطةةرة فةةي سةةبي  االيمةةاب تلح هةةا بةةالمؤمنين 
 

 .12/251المحرر الرجي  : ج (1)
 .16/68حا ية ال رنري : مج (2)
 .12/251المحرر الرجي  : ج (3)
 .8/4597االساس في التفسير : مج (4)
 .6/263الفترحاا االلهية : مج (5)
 .4/420انرار التن ذ  واسرار التاوذ  للبيضاوي : ج (6)
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، فها متر  وب ال الى هؤالم وال الى هؤالم ، ومجئ فرذل الساب ين فةةي اآليةةة علةةى هةةذا 
الةةذي ا ب هللا  لهةةا فةةي  رذةةل لتركيةةت  اللةةة علةةى التكةةرذا الطرذةة  الجليةة  الطةةر  فةةي ا
 .(1) ة السرمديةالخير والسعا

 وقي  : قدم الظالا لئال يياس من رحمة هللا وأخّر السا ل لئال يعجت بعمله . •

اب الملر  ا ا أرا وا الجمل  ةةين األ ةةيام بالةةذكر قةةّدمرا األ نةةى، ك رلةةه تعةةالى )وقي  :  •
َفهفبُ ِِمفنْ َفشفلءُ إ نَلثلً مفَفهفابُ وقرله: )) [،167االعراف: ] ((َعُ اِسعِقَل   مفإ نَّ ُ َِغَُْعر  راحِيم َِِفر : ))

لءُ اِاااذ  ُعرف حفل ُ ، وقرلةةةه : ))[49الشةةةرر : ](( ِِمفااان َفشاااف حفل ُ اِناااالر  مفأَصاااْ تَع ا أَصاااْ َِااال َفِاااْ

 .[20:الحشر] (2)(((اِس فنا ِ

ي   كةةةر الظةةةالا لنفسةةةه لةةةدفل تةةةرها حرمانةةةه مةةةن الجنةةةة وتعجةةةياًل التفصةةة وقيةةة  : قةةةدم فةةةي  •
فالسةةا ل م ةةدم بسةةب ه لكةةن اظهةةر لطفةةه وكرمةةه  ت ةةديا الظةةالا ليعرفةةرا كرمةةه  .(3)لمسةةرته

 .(4)وذرجعرا اليه

وقيةة  : قةةدم الظةةالا يّعرفةةه اب  نبةةه اليبعةةده مةةن ربةةه ، واخةةر السةةا ل ليعلمةةه اب المنةةة لةةه  •
لت واب اليؤمنه  لةةت مةةن  ةةر ه وابعةةا ه ، و كةةر الم تصةةد  ه لذعليه في  اعته حين وفّ 

 .(5)في الرسط من لة  ين المن لتين

 ةةةدا بالظةةةالا  اوقيةةة  : فةةةي االرث يبةةةدا بصةةةاحت الفةةةرض واب قةةة  نصةةةيبه ، فكةةةذا هاهنةةة  •
 .(6)ونصيبه اق  من نصيت اآلخرذن

طفائه بةةة  اصةةة وقيةةة  النكتةةةة فةةةي ت ةةةديا الظةةةالا انةةةه اقةةةرب الثالاةةةة الةةةى  دايةةةة حةةةا  العبةةةد ق •
بايراث الكتاب ، فا ا با ره االصطفام فمةةن العبةةا  مةةن يتةةاار قلةةياًل وهةةر الظةةالا لنفسةةه ، 

 

 .343، 342اني الثانية في االسلرب ال راني : المع (1)
 .13/304الجامل الحكام ال راب : جينظر: (2)
 .24/312،  23،  22/ج21التحرذر والتنرذر : مجينظر:  (3)
 .2/163ح ائل التفسير للسلمي : مج (4)
 .169م.ب :  (5)
 .7/346روح البياب في تفسير ال راب للبروسري : مج (6)
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ار تةةاارًا تامةةًا وهةةر السةةا ل ، وقرذةةت يتةةأومنها من يتاار تاارًا وهر الم تصد ، ومنها مةةن 
منه ماقي  : اب االصطفام مشكت تتفاوا مراتبه وأولها مايكرب للمؤمن الظالا لنفسةةه ، 

مةةةةايكرب للمت صةةةةد ، وفةةةةرو الفةةةةرو مةةةةايكرب للسةةةةا ل بةةةةالخيراا ، فجةةةةام الترتيةةةةت فرقةةةةه و 
 كالترقي في المراتت .

وقيةةة  : اخةةةر السةةةا ل لتعةةةد  مةةةايتعلل بةةةه فلةةةر قةةةدم ، او وسةةةط لبعةةةد فةةةي الجملةةةة مةةةا ين  •
االقسام المتعا فة ، ولما كاب االقتصةةا  كالنسةةبة  ةةين الظلةةا والسةةبل اقتضةةى  لةةت ت ةةديا 

 كما هر  ينهما معنًى.  تصد ليكرب الم تصدين الظالا والسا ل لفظًا،ر المالظالا وتاخي

 : رتةةةةةت هةةةةةذه الثالاةةةةةة هةةةةةذا الترتيةةةةةت ليرافةةةةةل مةةةةةالها فةةةةةي الةةةةةذكر بالنسةةةةةبة وقةةةةةد ي ةةةةةا  •
فةةا ر: ] ...(( ِفنااالتُ بفااٌْند َفااٌْخُلُعنَهفل: ))ىالةةى ماوعةةدوا بةةه مةةن الجنةةاا فةةي قرلةةه تعةةال

خر السةةةا ل الةةةداخ  فةةةي الجنةةةاا اوال عةةةد فةةةاحةةةالها فةةةي الحشةةةر عنةةةد تح ةةةل الر  [،33
ليتص   كره  ذكر الجناا المرعر   ها ، و كر قبلةةه الم تصةةد وجعةة  السةةا ل فاصةةاًل 
 ينه وبين الجناا ، النةةه انمةةا يةةدخلها بعةةده هيكةةرب فاصةةاًل  ينةةه وبينهةةا فةةي الةةدخر  ، 

ر فتةةةاخيو كةةر قبلهةةةا الظةةةالا لنفسةةةه ، النةةةه انمةةةا يةةةدخلها وذتصةةة   هةةةا بعةةةد  خرلهمةةةا ، 
السةةةا ل فةةةي المعنةةةى ت ةةةديا ، وت ةةةديا الظةةةالا فةةةي المعنةةةى تةةةاخير . وذحتمةةة  كةةة   لةةةت 

 .(1)اوجهًا اخر  تظهر بالتأم  . فتأم 

فَمِاانْهُمْ النةةه قةةا  جةة  وعةة  ))اصةةطفينا مةةن عبا نةةا (( اةةا قةةا  )) ؛وهةةذه اآليةةة مشةةكلة 

مةةن بعةةدها . قةةا  النحةةاس : عين و (( ، وقد تكلا العلمام فيهةةا مةةن الصةةحابة والتةةابظَلِِم  ِننفْسِِ ِ

 (2)(( قةةا  : الكةةافرفَمِنْهُمْ ظَالِِم  ِننفْسِِا ِفمن اصب ماروي في  لت ماروي عن ا ن عباس : ))

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

 

 ..507،  21/506عاني في تفسير ال راب العظيا والسبل المثاني لآللرسي : جح المرو ينظر:  (1)
،  3/135. ، وذنظةةةر : تفسةةةير ال ةةةراب لعبةةةد الةةةرزاو ا ةةةن همةةةام الصةةةنعاني : ج807اعةةةراب ال ةةةراب للنحةةةاس :  (2)

 م(2006-هة1427تح يل  . مصطفى مسلا محمد ، مكتبة الر د ، الرذاض ، الطبعة االولى ، )
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: وهةةذه االيةةة نظيةةر قرلةةه تعةةالى فةةي الرا ، قةة (2)"الظالا هةةر الكةةافر"، ، وعن الفرام : (1)المنافل
وبعيةةد اب يكةةرب ممةةن يصةةطفى "، قةةالرا: [7الراقعةةة: ] ((مف ُناتُمْ أَْسمفاِالً ثَلَلثَا ًسررة الراقعةةة ))

 .(3) "ظالا
يعةةةر  علةةةى االصةةةناف الثالاةةةة ، علةةةى اب ال يكةةةرب  (يةةةدخلرنها)وقيةةة  : الضةةةمير فةةةي 

 ةةر  : عمةةر، وعثمةةاب ،وا ةةر الةةدر ام ، ذا الالظالا هاهنةةا كةةافرا وال فاسةة ا. وممةةن روي عنةةه هةة 
وا ةةن مسةةعر  ، وعقبةةة  ةةن عمةةرو، وعائشةةة.وايرها كمةةا سةةنبينه فةةي االحا يةةن الةةرار ة عةةنها 

 .(4)بعد  لت
وقر  االن : يكرب الظةةالا صةةاحت الكبةةائر، والم تصةةد الةةذي لةةا يسةةتحل الجنةةة   ذةةا ة 

للذين سب را بالخيراا الاير، وهذا قر    ((نَهفلِفنالتُ بفٌْند َفٌْخُلُعحسناته على سيئاته ؛ هيكرب ))

 .(5)جماعة من اه  النظر؛ الب الضمير في حقي ة النظر لما يليه أولى
ي ةةةر  ال ر بةةةي : )ال ةةةر  الرسةةةط اوالهةةةا واصةةةحها؛ الب الكةةةافر والمنةةةافل لةةةا يصةةةطفرا 

 .(6) بحمد هللا، وال اصطفى  ينها ، وهذا قر  ستة من الصحابة وحسبت(
كلها مؤمنرب، واما صفة الكفار هبعد هذا، "عن هذه االية ف ا  : ((يرنسوسئ  ا ر  

وامةةا الطب ةةاا الةةثالث فهةةا  ،[36: فةةا ر] ((مفاَِّذَِنف  ََْارُما َِهُامْ نَالرُ ِفهفانامفوهر قرله تعالى ))

الذين اصطفى من عبا ه ؛ فانه قا  فيها : فمنها ، ومنها ، ومنها . والك  راجل الى قرله 
 .(7)"(( وها اه  االيماب وعليه الجمهرراصْطََْيْنفل نِنْ بِافلَِنَلَنف اَِّذِ))

 

 .2/225لحسن البصري : جسير اتف (1)
عةةةةالا الكتةةةةت، الطبعةةةةة الثالثةةةةة  2/369هةةةةة( : ج207معةةةةاني ال ةةةةراب ال ةةةةي زكرذةةةةا يحيةةةةى  ةةةةن زذةةةةا  الفةةةةرام )ا (2)

 م(.1983-هة1403)
 .13/300الجامل الحكام ال راب لل ر بي : ج (3)
 . 370، 369؛ وذنظر :معاني ال راب للفرام :  301م.س : ينظر:  (4)
 .13/301ل راب لل ر بي : جكام االجامل الح (5)
 .13/302م. ب : ج (6)
 .13/302م.س : ج (7)
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، وكمةةا جةةاما بةةه االحا يةةن عةةن (1)وهةةذا اختيةةار ا ةةن جرذةةر ، كمةةا هةةر ظةةاهر االيةةة
 من  رو يشد بعضها بعضا: ()رسر  هللا 

حدانا عبد هللا  ن محمد  ن العباس انا ا ر مسعر  حدانا سه   ن عبد ربه الرازي عةةن  •
 ن ا ي قيس عن ا ن ا ي ليلى عن اخيه عبد الةةرحمن  ةةن ا ةةي ليلةةى عةةن اسةةامة عمرو  

: ))كلهةةا مةةن  () ةةن زذةةد ))فمةةنها ظةةالا ومةةنها م تصةةد....(( االيةةة : قةةا  :قةةا  النبةةي 
 .(2) هذه االمة((

حدانا محمد  ن بشار ، قا  : انا ا ر احمد ال بيري ، قا  انا سةةاياب عةةن االعمةةش،  •
ف ةةا  :  انةةه  خةة  المسةةجد ، فجلةةس الةةى جنةةت ا ةةي الةةدر ام،اا ةة  قةةا  : ) كةةر ا ةةر 

اللها آنس وحشتي،وارحا اربتي، وذسر لةةي جليسةةا صةةالحا، ف ةةا  ا ةةر الةةدر ام : لةةئن 
لةةا احةةدث  ()كن  صا قا النا اسعد به منت. ساحدات حديثا سمعته مةةن رسةةر  هللا 

فاما السا ل  ، ((افلٌ ب  ٌ لِس َيْرفاتِ ....ثُما أَمْرفثسنفل اِسكِتَل فبه منذ سمعته  كر هذه االية ))

بالخيراا، فيدخلها بةير حساب ، واما الم تصد هيحاست حسابا يسةةيرا ، وامةةا الظةةالا 
الحمد هلل الــذي اذهــب ((لنفسه هيصيبه في  لت المكاب من الةا والح ب، فذلت قرله 

 .[43]فا ر:  (3)(((عنا الحزن 
 

الاةةار المتعل ةةة  هةةذا الم ةةام وا ا ت ةةرر هةةذا فةةاب يةةن وافهذا ما تيسر مةةن ايةةرا  االحا    
 االية في جميل االقسام الثالاة في هذه االمة.

أي : بسبت  (بالخيراا  )السا ل مت دم الى اراب هللا تعالى وجنته وال د اب نعلا اب  
الخيةةراا أي االعمةةا  الصةةالحة ، وقيةة  : سةةا ل علةةى الظةةالا لنفسةةه والم تصةةد فةةي الةةدرجاا 

 

 .142،  21/141جامل البياب في تاوذ  ال راب للطبري : ج (1)
 .1/167/410المعجا الكبير للطبراني : ج (2)
 النيسةةةةا رري , محمةةةةد  ةةةةن عبةةةةدهللا, الجةةةة م االو  , تح يةةةةل: مصةةةةطفى المسةةةةتدر  علةةةةى الصةةةةحيحين ،ينظةةةةر:  (3)

؛ وذنظةر : تفسةير ال ةراب لعبةد الةرزاو الصةنعاني :  2/462/3592تفسةير سةررة المالئكةة : ج  ل ا ر عطةاعبدا
 . 3/136ج



 2022(، لسنة 2، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(2), (2022) 

 

81 

 

 .(1)راا ، وقي  : محرز الفض  بسببهاالخي بسبت
(( للصنفين االخرذن على ما كره اَِّذَِنف اصْطََْيْنفل نِنْ بِافلَِنَلعلى اب في  مر  جملة ))

المفسروب استلهامًا من فحر  االية يظ  الباب مفترحًا لهما ، ليكف الظالا لنفسه عن 
ذبةةةذ  الصةةةنفاب جهةةةدهما ه ، و سةةةيئاته وذتةةةرب الةةةى هللا تعةةةالى ، وذبةةةد  الم تصةةةد خطتةةة 

لّلحرو بالساب ين . والبشر  والتنرذه اللذاب انطرذا في االية بالنسبة للساب ين ممةةا يثيةةر 
 .(2)في الصنفين  لت ، ولع   لت مما استهدفته الجملة ال رآنية

والخيراا كذلت على قسمين : قسا من كست العبد  ت ديا الخيراا ، وقسا من فض  
الى اب يسةةبل علةةى الظةةالا لنفسةةه وعلةةى المت صةةد بالسةةير بةةا  فةةي هللا ذباا  الرب  تراتر الج

( مسةةبرقًا بةةالخروج فةةي اخةةر واب كةةاب مسةةبرقًا بالةةذكر فةةي االخيةةر ، كمةةا كةةاب حةةا  النبةةي )
ال ماب للرسالة ساب ًا بةةالرجر  الةةى الحضةةرة ليلةةة المعةةراج علةةى جميةةل االنبيةةام والرسةة  ، كمةةا 

أي : اآلخةةروب  (نحةةن اآلخةةروب السةةاب رب  )أمتةةه ب رلةةه اب ي اخبر عن حةةا  نفسةةه وحةةا  سةة 
 .(3)خروجًا في عالا الصررة الساب رب وصراًل الى عالا الحقي ة

 

 ما يستْــاا مــن النــص /الثاني  المَلب
 

هاهنةةةا نضةةةل رحالنةةةا ، بعةةةد هةةةذه الرحلةةةة الممتعةةةة فةةةي رحةةةاب االيةةةة االكرذمةةةة ، وهةةةذا 
 ي اسفر عن فرائد عديدة ، نجملها بما ياتي :، الذالطراف الجمي  ، والةرص العميل 

،  ديمرمة كتابه وايتائه امة ها المصطفرب مةةن   ()حمل  االية الكرذمة بشارة للنبي   .1
 عبا  هللا تعالى ، وتبشيره بانها يعملرب به وال يتركرنه . على اختالف في مراتبها .

 –كةةةالم الخةةةالل  ى انةةةهممةةةا يةةةد  علةةة  يةةةة الكرذمةةةة ب ضةةةايا  الغيةةةة رائعةةةة، حفلةةة  اال .2

 

 . 21/504روح المعاني في تفسير ال راب العظيا والسبل المثاني : جينظر:  (1)
فسةير الحةدين : الت؛ وذنظةر  2/987ج الكشاف عن ح ائل التن ذ  وعيرب االقاوذ  في وجةره التأوذة ينظر:    (2)

 .3/126لدروزة : ج
 .7/347م. ب : مج (3)
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الذي الياتيه البا   من  ين يديه وال من خلفه . فةةانى لنةةا اب نةةاتي بجملةةة   –ع وج   
 واحدة تحف  بمث  هذه ال ضايا البالغية ؟.

ا ةةتمل  االيةةة الكرذمةةة علةةى ت سةةيا االاةةي لةةثالث اصةةناف ، كلهةةا تةةدخ   ةةمن  ائةةرة  .3
 . المؤمنين ، وقد انفر ا االية الكرذمة  هذا الت سيا

علةةةى الصةةةنفين االخةةةرذن ،  (الظةةةالا لنفسةةةه  )فرائةةةد العظيمةةةة والمسةةةتنبطة مةةةن ت ةةةديا ال .4
فةةةي الةةةذكر ، ففةةةي  لةةةت عةةةدة معةةةاب   لةةة  معظمهةةةا علةةةى عظمةةةة  (السةةةا ل  )وتةةةاخير 

 الباري  ، ورحمته لهذه االمة المصطفاة .

فضةةةله انبةةةاًم اب  لةةةت  نعمةةةة هللا و  (بةةةا ب هللا  )م رونةةةا  (السةةةا ل بةةةالخيراا  )مجةةةيم  .5
 المن حا  العبد .

و ح  االية الكرذمةةة مصةةير االصةةناف الثالاةةة ، واب الفرقةةام الثالاةةة نةةاجرب ، وهةةذا  .6
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 .

، علةةى اب كلمةةة  ()لكرذمة مل االحا ين الةةرار ة عةةن الحبيةةت المصةةطفى  ية اتد  اال .7
لةةه ( )الترحيد لها امن ، وااليماب  رسةةر  هللا لةةه امةةن والعمةة  بمةةا جةةام بةةه رسةةر  هللا 

امةةن، واب كةةاب مةةن  ةةين االصةةناف الثالاةةة مةةن يظلةةا نفسةةه ، ولكنةةه مةةل هةةذا بةةاو  فةةي 
، والحةةةل اليسةةةري  ةةةين مةةةن قةةةا  هةةةذه (  هللاال الةةةه اال)زمةةةرة المصةةةطفين ؛ النةةةه قةةةا  ،

  (1)(ال اله اال هللا حصني من قالها  خ  ِحْصني )الكلمة وبين من جحدها 
 

 الخاتمة
 

 ال د من  كر أها النتائج التي ترص  اليها البحن بما يأتي : 
 هذه االمة االاة اصناف . .1

 
وقةا  : رواه الطبرانةي فةي الصةةير واالوسةط وهيةه  8/87( : جمجمل ال وائةد ومنبةل الفرائةداور ه الهيثمي في )  (1)

  لحة  ن عمرو ، وهر مترو .
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 وهر من تربر سيئاته على حسناته . (ظالا لنفسه  )االو  : .أ

 تساوا حسناته وسيئاته . (م تصد  )ني : الثا .ب 

 وهر من تربر حسناته على سيئاته .( سا ل بالخيراا  ظالا لنفسه  )الثالن :  .ج

لهةذه االيةة علةى  تيةةمصير االصناف الثالاة الجنة والى النعيا المرصرف فةي االيةاا اآل .2
 تفاوا في الدرجاا .

فةةةةي الع ربةةةةة المعينةةةةة ر هةةةةا  هةةةةذا ؛ النةةةةه ظلةةةةا نفسةةةةه ، فهةةةةر ير  (الظةةةةالا لنفسةةةةه  )سةةةةمي  .3
 للمعاصي على تفصيلها ، و لت ظلا للنفس ؛ النه اعتدام عليها .

يةةدخ  االصةةناف الثالاةةة  ةةمن  ائةةرة المةةؤمنين ، وذةةد  علةةى هةةذا  كةةر الكةةافرذن بعةةد  لةةت  .4
ُرواوبياب مالها ومصيرها في قرله تعالى ))  ....((.َوالَِّذيَن َكَْ

، وانمةا اصةطفى ع وجة  هةذه االمةة علةى   فحسةت   االصطفائية لا تكةن لالصةناف الثالاةة .5
 سائر االما ، وجعلها امة وسطًا ليكرنرا  هدام على الناس .

 وصف تعالى االصناف الثالاة باالصطفائية ، والعبر ية له سبحانه . .6

هذه االية الكرذمة من ارجى اياا ال راب الكرذا ، ف د  ين تعالى في هذه االية الكرذمة اب  .7
قةةد اصةةطفاها مةةن  ةةين  -عةة  وجةة -ذا الكتةةاب فةةي  ليةة  علةةى اب هللا مةةة لهةةايةةراث هةةذه اال
 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
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