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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 

 اإلهـــــــــداء
 

 

 اللذان -حفظهما هللا وبارك في عمرهما -إلى أبى الحبيب إلى أمي الحبيبة 

 

 ساعدانــــــــــي كثيرا في حفــــــــظ كتــــــــــــــــــــاب هللا

 

 

 ال أعرف بما أُكافئهما فجزاهما هللا عنى خير الجــزاء

 

 

 ــــرفــاإلى كل من علمني ح

 

 

 وأخص منهم شيخى زوجى العزيز الذى علمنى الكثير والكثير وما زلت

 

 

 أنهل من علمه إلى اآلن فجزاه هللا عنى خير الجزاء

 

 

 إلى أبنائي األحبـــــاء

 

 إلى كل من ساهم في إخراج هذا العمـل

 

 إلى طالبي األعـــزاء

 
 

 إلى أهلي جميعـــا

 
 

 أهدى هذا العمل
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 مقدمة

 

  الحمد هلل نحمده و نستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات إن

أعمالنا ، من يهده هللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادى له ، وأشهد أن ال إله 

هللا وحده ال شريك له ، وأشهد أن محمد صلى هللا عليه وسلم عبده ورسوله ،  إال

ن وقائد الغر المحجلين محمد وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلي

 وصحبه أجمعين . 

 

 أما بعـــــد ؛                                       

  فإن أبهى ما تنصرف إليه القلوب ، وأرقى ما تسعى إليه الهمم ، وأفضل ما تتدبر فيه

ر فهمه العقول تعلم كتاب هللا عز وجل وما تعلق به من علوم خادمة تفتح أغالقه وتيس

فالحرص أوال وأخيرا و قبل كل شىء على اإلخالص هلل جل وعال ، اإلخالص هلل 

َ يَْجَعْل  سبحانه وتعالى في الطلب، فاهلل تعالى يقول: "يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا إِْن تَتَّقُوا هللاَّ

َ َويَُعلُِّمكُ 29لَُكْم فُْرقَانًا "]األنفال: ُ "]البقرة:[ ، ويقول:" َواتَّقُوا هللاَّ [ ، فإذا اتقى 282ْم هللاَّ

اإلنسان ربه وأخلص له جعل هللا له فرقانًا يميز به بين الحق والباطل، وهذا الفرقان 

هو بداية الحصول على العلم. واإلخالص هلل سبحانه وتعالى يزيد بركة الوقت 

ليس العلم والعمر، وهذا ما يحتاج إليه الطالب للعلم، وهو كذلك يزيد بركة العلم؛ ف

 .عن كثرة الرواية، إنما العلم ما أدى إلى خشية هللا.

 

 

  وبعد فقد طلب منى العديد من الطالبات أن أضع لهم منهجا يسيروا عليه لضبط

المتشابهات اللفظية أللفاظ القرآن الكريم فهدانى ربى لوضع هذه المتشابهات 

المصاحف وما تلقيته فاستعنت باهلل عز وجل ثم استعنت ببعض كتب المتشابهات و

وجمعت كل ذلك فى هذه المذكرة التى سميتها )فتح والشبكة العنكبوتية من معلماتى 

القرآن الكريم( ، وقسمتها على أربعة  فىالرحمن الرحيم فى المتشابهات اللفظية 

 أجزاء الجزء األول من الفاتحة إلى األنعام ، وهو الذى نحن بصدده اآلن
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 ى المذكرة كاآلتى :وطريقة سيرى ف 

 

 التعريف بالعلم ومن أول من كتب فيه وفوائد هذا العلمأوال: 

 

 ثانيا: سرد المتشابهات كالتالى:

 

 متشابهات السورة وحدها -1

 ما انفردت به السورة -2

 متشابهات السورة مع ما قبلها -3

 

 ثالثا: قد أذكر بعض الروابط أو التفسير أحيانا 

 

 *   أعذنى من التسميع قوال ومفعالوناديت اللهم يا خير سامع  * 

 وباهلل حولى واعتصامى وقوتى **  ومالى إال ستره متجلال 

 فيارب أنت هللا حسبى وعدتى ** عليك اعتمادى ضارعا متوكال 

 

 

  فأسأل ربى أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به اإلسالم والمسلمين

 .إنه ولى ذلك والقادر عليه 

 

 

  

 

 
 

 

 :كتبته راجية عفو ربها 

 أم حازم 

 داليا عبد المجيد عبد المولى

 هـ1231من محرم 1الموافق ، م 22/11/2112بتاريخ 
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 التعريف بالعلم ومن أول من كتب فيه وفوائد هذا العلم

 

 الرحمن الرحيمبسم هللا 

 :منبذة عن تاريخ هذا العل

 "أول من صنف واهتم بهذا العلم هو اإلمام: أبو الحسن "علي بن حمزة الكسائي

  "هـ ( وقد ألف أول كتاب له وهو كتابه الشهير "متشابه القران 181سنة )

 

 :من المؤلفات في علم المتشابه *

  البرهان في متشابه القران

  هداية الصبيان في فهم مشاكل القرآن للشيخ الجمزوري

 

 :ب التي اختصت بعلم المتشابه اللفظي على أربعة أقساموالكت

ما ُعنيَت بعرض اآليات المتشابهات دون ضبطها أو التمييز بينها بروابط ذهنية، ومن  القسم األول:

هذا القسم كتاب )عون الرحمن في حفظ القرآن( ألبي ذر القلموني، وهو يوفر عليِك جهد البحث عن 

 يعزُب عن ذاكرتك، إن كنِت حافظةاآليات وينبهُِك على ما قد 

ما عنيت بضبط اآليات المتشابهات، كأن يقول هذا موضع وحيد، أو ثالثة مواضع ، أو  القسم الثاني:

يقول: هذه وردت بالفاء والضابط أن اسم السورة يحتوي على نفس الحرف وهكذا، ويندرج تحت هذا 

للشيخ جمال عبد الرحمن، و )إغاثة اللهفان في النوع كتابان رائعان؛ )اإليقاظ في تذكير الحفَّاظ( 

 . ضبط متشابه القرآن( لألستاذ عبد هللا عبد الحميد الوراقي

 

ما عنيت بالتوجيه النحوي والبالغي للمواضع المتشابهة، ولعل أفضل ما أُلِّف في هذا  القسم الثالث:

 :الكتب اآلتية

 .اباً وأسهلهم لفظاً وهو مجلدانمالك التأويل للزبير الغرناطي، وهو أكثرهم استيع -

 .البرهان في توجيه متشابه القرآن للكرماني -

 .كشف المعاني لبدر الدين بن جماعة -

درة التنزيل وغرة التأويل لإلسكافي، واالقتصار على األول يكفي بإذن هللا، ولكن ال يخلو كتاب من  -

  .فائدة

 

 ظ وتوجيههالتفاسير التي عنيت ببالغة اللف القسم الرابع:

  

للشيخ / فواز بن سعد  ولو أنِك قرأِت كتاب: الضبط بالتقعيد للمتشابه اللفظي في القرآن المجيد*

 .الحنين، كان جيدا

 

  فوائد علم المتشابه اللفظي

 :لعلم المتشابه اللفظي فوائد عديدة، نذكر منها

 

 .يكتسب علم التفسير أهميته أنه َضْرٌب من التفسير لكالم هللا، فهو بهذا يكتسب أهميته، كما -

يُظهر إعجاز القرآن الكريم ببالغته النافذة، وأسلوبه البديع؛ ذلك أن وجود المكرر اللفظي، مع عدم  -

 .قدرة العرب على اإلتيان بمثله دليل على عجزهم
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ي، يدل على صدق نبوة الرسول ؛ وذلك حين تتجلى الصور البالغية البديعة في ثنايا المتشابه اللفظ -

 .وقد تلقنها العرب األوائل وعقلوها، وما حاولوا قط معارضة القرآن الكريم

يرد على أهل الزيغ والضالل زعمهم أن المتشابه ما هو إال تكرار يغني بعضه عن بعض؛ وذلك  -

 .بإظهار عظمة القرآن الكريم، وبالغته في متشابهه

ليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك{ التكرار فيه تثبيت للنبي ، قال عز وجل: }وكال نقص ع -

 .(121)هود:

حصول العظة واالعتبار؛ ذلك أن المتشابه فن من فنون القصص القرآني، قال سبحانه: }لقد كان  -

  .(111في قصصهم عبرة ألولي األلباب{ )يوسف:

 .يساعد على إتقان حفظ القرآن الكريم -

ن له من فنون البالغة، التي عجز عنها البلغاء، ووقف من يزيد القارئ لكتاب هللا إيماناً؛ لما يتبي -

 .دونها الفصحاء

 

  يمكن أن نعرف )المتشابه اللفظي( بأنه:*

 المعنى، مع اختالف في لفظها، أو نظمها، أو كليهما ةمتقارب اآليات المتكررة في موضوع واحد

 إيراد القصة الواحدة في صور شتى وفواصل مختلفة و عرفه الزركشي :

 

وأختم قولي بالتحذير من االقتصار في الحفظ على اإللمام بالمتشابهات ، وإنما التكرار التكرار 

 .مالتكرار هو أساس الحفظ، وفقنا هللا وإياك
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 الثانى(())فى الجزءاألول ونصف الجزء متشابهات داخل سورة البقرة

 :( إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا  * )

ِمنُوَن ) إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا  ) ُهم  الَ يُؤ  تَُهم  أَم  لَم  تُنِذر   . ((٦َسَواٌء َعلَي ِهم  أَأَنَذر 

ِ َوال َمآلئَِكِة َوا إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا) نَةُ هللاه َمِعيَن )َوَماتُوا َوهُم  ُكفَّاٌر أُولَئَِك َعلَي ِهم  لَع   . ((١٦١لنَّاِس أَج 

 ( :من َوِمَن النَّاسِ * )

ِمنِيَن ) َمن َوِمَن النَّاسِ ) ِم اآلِخِر َوَما ُهم بُِمؤ  ِ َوبِال يَو   . ((٨يَقُوُل آَمنَّا بِاّلله

ِ .... ) َمن َوِمَن النَّاسِ ) ِ أَنَداداً يُِحبُّونَُهم  َكُحبِّ هللاه  . ((١٦١يَتَِّخُذ ِمن ُدوِن هللاه

َ َعلَى َما فِي قَل بِِه َوُهَو أَلَدُّ ال ِخَصاِم  َمن َوِمَن النَّاسِ ) ِهُد هللاه ن يَا َويُش  لُهُ فِي ال َحيَاِة الدُّ ِجبَُك قَو  يُع 

(٤٠٢)) . 

ُ َرُؤوٌف بِال ِعبَاِد ) َمن َوِمَن النَّاسِ ) ِ َوهللاه َضاِت هللاه ِري نَف َسهُ اب تَِغاء َمر   . ((٤٠٢يَش 

 لهم ( :قِيلَ َوإَِذا )*

لُِحوَن ) لَُهم   َوإَِذا قِيلَ ) ُن ُمص  ِض قَالُوا  إِنََّما نَح   . ((١١الَ تُف ِسُدوا  فِي األَر 

فََهاء .... ) آِمنُوا   لَُهم   َوإَِذا قِيلَ ) ِمُن َكَما آَمَن السُّ  . ((١٢َكَما آَمَن النَّاُس قَالُوا  أَنُؤ 

فُروَن بَِما َوَراءهُ .... )بَِما أَ  آِمنُوا   لَُهم   َوإَِذا قِيلَ ) ِمُن بَِمآ أُنِزَل َعلَي نَا َويَك  ُ قَالُوا  نُؤ   . ((١١نَزَل هللاه

ُ قَالُوا  بَل  نَتَّبُِع َما أَل فَي نَا َعلَي ِه آبَاءنَا .... ) لَُهمُ  َوإَِذا قِيلَ )  . ((١٢٠اتَّبُِعوا َما أَنَزَل هللاه

 ( :ا  قَالُوا  آَمنَّاَوإَِذا لَقُوا  الَِّذيَن آَمنُو* )

تَه ِزُؤوَن  َوإَِذا لَقُوا  الَِّذيَن آَمنُوا  قَالُوا  آَمنَّا َوإَِذا) ُن ُمس  م  إِنََّما نَح  ا  إِلَى َشيَاِطينِِهم  قَالُوا  إِنَّا َمَعك  َخلَو 

(١٢)) . 

ُ َعلَي ُكم  ....  َخالَ بَع ُضُهم   َوإَِذا لَقُوا  الَِّذيَن آَمنُوا  قَالُوا  آَمنَّا َوإَِذا) ثُونَُهم بَِما فَتََح هللاه إِلََى بَع ٍض قَالُوا  أَتَُحدِّ

(٢٦)) . 

تَُرُوا  * ) لَـئَِك الَِّذيَن اش   ( :أُو 

الَلَةَ بِال ُهَدى) تَُرُوا  الضَّ لَـئَِك الَِّذيَن اش  تَِديَن ) أُو   . ((١٦فََما َربَِحت تَِّجاَرتُُهم  َوَما َكانُوا  ُمه 

تََرُوا  أُولَـ) ن يَا بِاآلَِخَرِة فاَلَ يَُخفَُّف َعن ُهُم ال َعَذاُب َوالَ ُهم  يُنَصُروَن ) ئَِك الَِّذيَن اش   . ((٨٦ال َحيَاةَ الدُّ

الَلَةَ بِال ُهَدى) تََرُوا  الضَّ بََرُهم  َعلَى النَّاِر ) أُولَـئَِك الَِّذيَن اش  فَِرِة فََمآ أَص   ((١٢١َوال َعَذاَب بِال َمغ 

 انتبهى:األول واألخير متشابهان والثاني سبقه الكالم عن الحياة الدنيا.

يٌ * ) ٌم ُعم   ( :ُصمٌّ بُك 

ٌي فَُهم  الَ ) ٌم ُعم  ِجعُوَن ) ُصمٌّ بُك  هنا قبلها )ذهب هللا بنورهم وتركهم فى ظلمات ال يبصرون( . ((١٨يَر 

 لذلك ال يستطيعون العودة فى الظالم لذلك جاءت)ال يرجعون(

َمُع إاِلَّ ُدَعاء َونَِداء )وَ  ٌي فَُهم  الَ َمثَُل الَِّذيَن َكفَُروا  َكَمثَِل الَِّذي يَن ِعُق بَِما الَ يَس  ٌم ُعم  قِلُوَن  ُصمٌّ بُك  يَع 

 هنا ينعقوا وراء كل ناعق ليس لديهم عقل يميزوا بين الغث والثمين لذلك )ال يعقلون(. ((١٢١)

 

 

 

 ( :ٍء قَِديرٌ َعلَى ُكلِّ َشي   إن هللا)* 

ِعِهم  َوأَب َصاِرِهم   ُ لََذَهَب بَِسم  طَُف أَب َصاَرهُم   ....  َولَو  َشاء هللاه ُق يَخ  ٍء )يََكاُد ال بَر  إِنَّ هللاَّ َعلَى ُكلِّ َشي 

 . ((٤٠) قَِديرٌ 

فَُحوا    فُوا  َواص  ونَُكم  ....  فَاع  ِل ال ِكتَاِب لَو  يَُردُّ ن  أَه  ِرِه  )َودَّ َكثِيٌر مِّ ُ بِأَم  َ َعلَى ُكلِّ َحتَّى يَأ تَِي هللاه إِنَّ هللاه

ٍء قَِديرٌ   . ((١٠١) َشي 

ُ َجِميًعا  تَبِقُوا  ال َخي َراِت أَي َن َما تَُكونُوا  يَأ ِت بُِكُم هللاه َهةٌ ُهَو ُمَولِّيَها فَاس  ٍء )َولُِكلٍّ ِوج  َ َعلَى ُكلِّ َشي  إِنَّ هللاه

 . ((١٢٨) قَِديرٌ 
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 ( :ا أَيَُّها النَّاسُ يَ * )

بُُدوا  َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكم  َوالَِّذيَن ِمن قَب لُِكم  لََعلَُّكم  تَتَّقُوَن ) يَا أَيَُّها النَّاسُ ) أول نداء للناس فى . ((٤١اع 

 القرآن لذلك جاء األمر بالعبادة .

ِض َحالاَلً طَ  يَا أَيَُّها النَّاسُ ) ا فِي األَر  بِيٌن ُكلُوا  ِممَّ ي طَاِن إِنَّهُ لَُكم  َعُدوٌّ مُّ يِّباً َوالَ تَتَّبُِعوا  ُخطَُواِت الشَّ

(١٦٨)) . 

 ( :لََعلَُّكم  تَتَّقُونَ * )

بُُدوا  )يَا أَيَُّها النَّاُس   . ((٤١) لََعلَُّكم  تَتَّقُونَ  ِمن قَب لُِكم   الَِّذينَ َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكم  وَ  اع 

نَ  ُكُروا  َما فِيِه  ِميثَاقَُكم  ا )َوإِذ  أََخذ  ٍة َواذ  قَُكُم الطُّوَر ُخُذوا  َما آتَي نَاُكم بِقُوَّ نَا فَو   . ((٦٦) لََعلَُّكم  تَتَّقُونَ َوَرفَع 

 . ((١٢١) لََعلَُّكم  تَتَّقُونَ َحيَاةٌ يَا  أُولِي  األَل بَاِب  ال قَِصاصِ )َولَُكم  فِي 

يَامُ ا  ُكتَِب َعلَي ُكُم )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُو  . ((١٨٦) لََعلَُّكم  تَتَّقُونَ  ِمن قَب لُِكم   الَِّذينَ َكَما ُكتَِب َعلَى  الصِّ

 ال حظى : لعلكم تتقون جاءت مع العبادة والميثاق والقصاص والصيام

 ( :إِن  ُكن تُم  َصاِدقِينَ * )

ل نَا َعلَى َعب   ا نَزَّ مَّ ِ )َوإِن ُكنتُم  فِي َري ٍب مِّ ُعوا  ُشَهَداءُكم مِّن ُدوِن هللاه ث لِِه َواد  إِن  ِدنَا فَأ تُوا  بُِسوَرٍة مِّن مِّ

 . ((٤٦) ُكن تُم  َصاِدقِينَ 

َماء َهـُؤالء  َماء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهم  َعلَى ال َمالَئَِكِة فَقَاَل أَنبِئُونِي بِأَس   إِن ُكنتُم  َصاِدقِينَ )َوَعلََّم آَدَم األَس 

(٦١)) . 

َت  ن ُدوِن النَّاِس فَتََمنَُّوا  ال َمو  ِ َخالَِصةً مِّ  إِن ُكنتُم  َصاِدقِينَ )قُل  إِن َكانَت  لَُكُم الدَّاُر اآلَِخَرةُ ِعنَد هللاه

(١٢)) . 

ُخَل ال َجنَّةَ إاِلَّ َمن َكاَن ُهوداً أَو  نََصاَرى تِل َك أََمانِيُُّهم  قُل  َهاتُوا   َهانَُكم   )َوقَالُوا  لَن يَد   إِن ُكنتُم  َصاِدقِينَ بُر 

(١١١)) 

 *)وإذ قلنا(:

 (٦٢للمآلئكة اسجدوا..........) )وإذ قلنا

 (١٨ادخلوا هذه القرية............) )وإذ قلنا

 ( :َرَغداً * )

ُجَك ال َجنَّةَ َوُكالَ ِمن َها  ُكن  أَنَت َوَزو  الَ تَق َربَا َهـِذِه الشََّجَرةَ فَتَُكونَا وَ  َحي ُث ِشئ تَُما َرَغداً )َوقُل نَا يَا آَدُم اس 

 (( ،٦١ِمَن ال ظَّالِِميَن )

يَةَ فَُكلُوا  ِمن َها  ُخلُوا  َهـِذِه ال قَر  داً .... ) َرَغداً  َحي ُث ِشئ تُم  )َوإِذ  قُل نَا اد  ُخلُوا  ال بَاَب ُسجَّ  . ((١٨َواد 

ِحيمُ إنه هو)*  اُب الرَّ  ( :التَّوَّ

بِِّه َكلَِماٍت فَتَاَب َعلَي ِه )فَتَلَقَّى آدَ  ِحيمُ  إِنَّهُ ُهوَ ُم ِمن رَّ اُب الرَّ  . ((٦٢) التَّوَّ

َل فَتُوبُوا  .... فَتَابَ  تُم  أَنفَُسُكم  بِاتَِّخاِذُكُم ال ِعج  ِم إِنَُّكم  ظَلَم  ِمِه يَا قَو   إِنَّهُ ُهوَ َعلَي ُكم   )َوإِذ  قَاَل ُموَسى لِقَو 

حِ  اُب الرَّ  ((١٢) يمُ التَّوَّ

ُت َعلَي ُكم  * ) َمتَِي الَّتِي أَن َعم  ُكُروا  نِع  َرائِيَل اذ   ( :يَا بَنِي إِس 

ُت َعلَي ُكم  ) َمتَِي الَّتِي أَن َعم  ُكُروا  نِع  َرائِيَل اذ  َهبُوِن  يَا بَنِي إِس  ِدُكم  َوإِيَّاَي فَار  فُوا  بَِعه ِدي أُوِف بَِعه  َوأَو 

(٢٠. )) 

ل تُُكم  َعلَى ال َعالَِمينَ يَا بَنِي إِس  ) ُت َعلَي ُكم  َوأَنِّي فَضَّ َمتَِي الَّتِي أَن َعم  ُكُروا  نِع   (( .٢٢) َرائِيَل اذ 

ل تُُكم  َعلَى ال َعالَِمينَ ) ُت َعلَي ُكم  َوأَنِّي فَضَّ َمتَِي الَّتِي أَن َعم  ُكُروا  نِع  َرائِيَل اذ   (( .١٤٤) يَا بَنِي إِس 
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َكاةَ َوأَقِيُمو* ) الَةَ َوآتُوا  الزَّ  ( :ا  الصَّ

َكاةَ ) الَةَ َوآتُوا  الزَّ اِكِعيَن ) َوأَقِيُموا  الصَّ َكُعوا  َمَع الرَّ  ((٢٦َوار 

 .... َ بُُدوَن إاِلَّ هللاه َرائِيَل الَ تَع  نَا ِميثَاَق بَنِي إِس  َكاةَ )َوإِذ  أََخذ  الَةَ َوآتُوا  الزَّ ي تُم  إاِلَّ قَلِيالً ثُمَّ تََولَّ  َوأَقِيُموا  الصَّ

نُكم  .... )  (( .٨٦مِّ

َكاةَ ) الَةَ َوآتُوا  الزَّ َملُوَن بَِصيٌر  َوأَقِيُموا  الصَّ َ بَِما تَع  ِ إِنَّ هللاه ن  َخي ٍر تَِجُدوهُ ِعنَد هللاه ُموا  ألَنفُِسُكم مِّ َوَما تُقَدِّ

(١١٠. )) 

ِزي نَف ٌس َعن نَّ * ) ماً الَّ تَج   ( :ف ٍس َشي ئاً َوالَ يُق بَُل ِمن َهاَواتَّقُوا  يَو 

ِزي نَف ٌس َعن نَّف ٍس َشي ئاً َوالَ يُق بَُل ِمن َها) ماً الَّ تَج  َخُذ ِمن َها  َوالَ  َشفَاَعةٌ  َواتَّقُوا  يَو  لٌ يُؤ  َوالَ ُهم   َعد 

 (( .٢٨) يُنَصُرونَ 

ِزي نَف ٌس َعن نَّف ٍس َشي ئاً وَ ) ماً الَّ تَج  لٌ  الَ يُق بَُل ِمن َهاَواتَّقُوا  يَو   َوالَ ُهم  يُنَصُرونَ  َشفَاَعةٌ تَنفَُعَها  َوالَ  َعد 

(١٤٦. )) 

انتبهى: الشين قبل العين لذلك جاءت )شفاعة( األول فى اآلية األولى و)عدل( بعدها أما اآلية 

 الثانية حدث العكس

ى خرجنا بالشفاعة فى اآلية وأيضا رابط آخر قالته لنا أخت لما ابتُِدئ بالشفاعة فى اآلية األول

 الثانية.

 *)لعلكم تشكرون(:

 (١٤()لعلكم تشكرون)ثم عفونا عنكم من بعد ذلك 

 (١٦()لعلكم تشكرون)ثم بعثناكم من بعد موتكم 

ِمهِ  َوإِذ  قَالَ * )   ( : ُموَسى لِقَو 

ِمهِ  َوإِذ  قَالَ ) تُم  أَنفَُسُكم  بِ  ُموَسى لِقَو  ِم إِنَُّكم  ظَلَم  َل فَتُوبُوا  إِلَى بَاِرئُِكم  .... )يَا قَو   . ((١٢اتَِّخاِذُكُم ال ِعج 

ِمهِ  َوإِذ  قَالَ ) بَُحوا  بَقََرةً قَالُوا  أَتَتَِّخُذنَا ُهُزواً .... ) ُموَسى لِقَو  َ يَأ ُمُرُكم  أَن  تَذ   . (٢٦إِنَّ هللاه

 ( :)َوإِذ  قُل تُم  يَا ُموَسى * 

اِعقَةُ َوأَنتُم  تَنظُُروَن ) قُل تُم  يَا ُموَسى َوإِذ  )  َرةً فَأََخَذت ُكُم الصَّ َ َجه  ِمَن لََك َحتَّى نََرى هللاَّ  . ((١١لَن نُّؤ 

ُض ....  قُل تُم  يَا ُموَسى َوإِذ  )  ا تُنبُِت األَر  ِرج  لَنَا ِممَّ ُع لَنَا َربََّك يُخ  بَِر َعلََى طََعاٍم َواِحٍد فَاد  لَن نَّص 

(٦١)) . 

 ( :والذين الَِّذيَن آَمنُوا  إِنَّ * )

ِم اآلِخِر .... ) َوالَِّذينَ  إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا  ) ِ َوال يَو  ابِئِيَن َمن  آَمَن بِاّللَّ  (( .٦٤َهاُدوا  َوالنََّصاَرى َوالصَّ

لَـئَِك يَر   َوالَِّذينَ  إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا  ) ِ أُو  ِحيٌم َهاَجُروا  َوَجاَهُدوا  فِي َسبِيِل هللاه ُ َغفُوٌر رَّ ِ َوهللاه َمَت هللاه ُجوَن َرح 

(٤١٨. )) 

نَا ِميثَاقَُكم   َوإِذ  ) * نَا ِميثَاقَ  َوإِذ   - أََخذ   (أََخذ 

نَا ِميثَاقَُكم   َوإِذ  ) ةٍ  أََخذ  قَُكُم الطُّوَر ُخُذوا  َما آتَي نَاُكم بِقُوَّ نَا فَو  ُكُروا  َما فِيِه لََعلَُّكم  تَتَّ  َوَرفَع   . ((٦٦قُوَن )َواذ 

نَا  َوإِذ  )  َرائِيلَ أََخذ  بَى .... ) ِميثَاَق بَنِي إِس  َساناً َوِذي ال قُر  َ َوبِال َوالَِدي ِن إِح   . ((٨٦الَ تَع بُُدوَن إاِلَّ هللاه

نَا ِميثَاقَُكم   َوإِذ  ) ن ِديَاِرُكم   أََخذ  ِرُجوَن أَنفَُسُكم مِّ فُِكوَن ِدَماءُكم  َوالَ تُخ  َهُدوَن الَ تَس  تُم  َوأَنتُم  تَش  ثُمَّ أَق َرر 

(٨٢)) . 

نَا ِميثَاقَُكم   َوإِذ  ) ةٍ  أََخذ  قَُكُم الطُّوَر ُخُذوا  َما آتَي نَاُكم بِقُوَّ نَا فَو  نَا َوَعَصي نَا ....  َوَرفَع  َمُعوا  قَالُوا  َسِمع  َواس 

(١٦)) . 

نين فى المنتصف آيتين متتاليتين األولى المواثيق فى البقرة أربعة األول واألخير متشابهان واالث

،لما جاء قبلها الكالم عن المؤمنين فإذا قال ميثاقكم سيكون الضمير عائد على أقرب مذكور 

المؤمنين ولكن الكالم على بنى إسرائيل فلذلك جاء هنا الميثاق باسمهم )وإذ أخذنا ميثاق بنى 

 إسرائيل(.
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ُع لَنَا َربََّك يُبَيِّ * )  ( :ن لهنَا َماقَالُوا  اد 

ُع لَنَا َربََّك يُبَيِّن لهنَا َما  قَالُوا  )  ٌر َعَواٌن بَي َن َذلَِك فَاف َعلُوا   ِهيَ اد  قَاَل إِنَّهُ يَقُوُل إِنََّها بَقََرةٌ الَّ فَاِرٌض َوالَ بِك 

َمروَن )  . ((٦٨َما تُؤ 

ُع لَنَا َربََّك يُبَيِّن لَّنَا َما قَالُوا  ) نَُها  اد  نَُها تَُسرُّ النَّاِظِريَن لَو  قَاَل إِنَّهُ يَقُوُل إِنهَها بَقََرةٌ َصف َراء فَاقِـٌع لَّو 

(٦١)) . 

ُع لَنَا َربََّك يُبَيِّن لَّنَا َما قَالُوا  ) تَُدوَن ) ِهيَ  اد  ُ لَُمه    ((٢٠إِنَّ البَقََر تََشابَهَ َعلَي نَا َوإِنَّآ إِن َشاء هللاَّ

 

قِ * )  ( :لُونَ لََعلَُّكم  تَع 

تَى َويُِريُكم   ُ ال َمو  يِي هللاه ِربُوهُ بِبَع ِضَها َكَذلَِك يُح  قِلُونَ  آيَاتِهِ )فَقُل نَا اض   (( .٢٦) لََعلَُّكم  تَع 

ُ لَُكم   قِلُونَ  آيَاتِهِ )َكَذلَِك يُبَيُِّن هللاه  (( .٤٢٤) لََعلَُّكم  تَع 

 

َملُونَ * ) ا تَع  ُ بَِغافٍِل َعمَّ  ( :َوَما هللاه

 ِ يَِة هللاه بِطُ ِمن  َخش  ِد َذلَِك .... َوإِنَّ ِمن َها لََما يَه  ن بَع  َملُونَ )ثُمَّ قََست  قُلُوبُُكم مِّ ا تَع  ُ بَِغافٍِل َعمَّ  َوَما هللاه

 (( .أفتطمعون ..٢٢)

وَن إِلَى أَ  َم ال قِيَاَمِة يَُردُّ َملُونَ َشدِّ ال َعَذاِب )ثُمَّ أَنتُم  َهـُؤالء تَق تُلُوَن أَنفَُسُكم  .... َويَو  ا تَع  ُ بَِغافٍِل َعمَّ  َوَما هللاه

..// هذا الموضع على قرائة حفص بالتاء أما قرائة نافع )قالون وورش( (.أولئك الذين اشتروا ٨١)

 )يعملون(. بالياء

َماِعيَل...َوَمن  أَظ لَُم ِممَّن َكتََم َشَهادَ  ِ )أَم  تَقُولُوَن إِنَّ إِب َراِهيَم َوإِس  ا ةًِعنَدهُ ِمَن هللاه ُ بَِغافٍِل َعمَّ َوَما هللاه

َملُونَ   (.تلك أمة قد خلت..١٢٠)تَع 

بَِّك   ِجِد ال َحَراِم َوإِنَّهُ لَل َحقُّ ِمن رَّ َهَك َشط َر ال َمس  َت فََولِّ َوج  َملُونَ )َوِمن  َحي ُث َخَرج  ا تَع  ُ بَِغافٍِل َعمَّ  َوَما هللاه

 (.ومن حيث خرجت..(١٢١)

 

 ( :من بَلَى* )

َحاُب النَّاِر ُهم  فِيَها َخالُِدوَن) َكَسبَ  بَلَى َمن) لَـئَِك أَص   (.٨١َسيِّئَةً َوأََحاطَت  بِِه َخِطيـئَتُهُ فَأُو 

لَمَ  بَلَى َمن  ) ٌف َعلَي ِهم  َوالَ ُهم  يَح   أَس  ُرهُ ِعنَد َربِِّه َوالَ َخو  ِسٌن فَلَهُ أَج  ِ َوهَُو ُمح  َههُ ّلِله  (( .١١٤َزنُوَن )َوج 

 الحظى:كسب لما أسلم

 

 ( :الَ يَُخفَُّف َعن ُهُم ال َعَذابُ * )

ن يَا بِاآلَِخَرِة  تََرُوا  ال َحيَاةَ الدُّ  (( .٨٦) يُنَصُرونَ  يَُخفَُّف َعن ُهُم ال َعَذاُب َوالَ ُهم   فاَلَ ) أُولَـئَِك الَِّذيَن اش 

 (( .١٦٤) يُنظَُرونَ  ل َعَذاُب َوالَ ُهم  يَُخفَُّف َعن ُهُم ا الَ )َخالِِديَن فِيَها 

الحظى: الموضع األول لما جاءت النقطة على حرف الفاء )فال( حذفت النفطة من على 

 الصاد)ينصرون( ولما نزعت النقطة من )ال( وضعت النقطة على الظاء)ينظرون(.

 

ا َجاءُهم  * )  ( :َولَمَّ

ا َجاءُهم  ) ِ  ِكتَابٌ  َولَمَّ ن  ِعنِد هللاه تَف تُِحوَن َعلَى الَِّذيَن َكفَُروا  ....  لَِّما َمَعُهم   ُمَصدِّقٌ  مِّ َوَكانُوا  ِمن قَب ُل يَس 

(٨١. )) 

ا َجاءُهم  ) ِ  َرُسولٌ  َولَمَّ ن  ِعنِد هللاه نَ نَبَذَ  لَِّما َمَعُهم   ُمَصدِّقٌ مِّ  ١٠١الَِّذيَن أُوتُوا  ال ِكتَاَب( فَِريٌق مِّ

 لرسول صدقوا بالضم)مصدٌق(وغيرها) مصدقاً( بالقتحالحظى: لما جاءهم الكتاب وا
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 ( :كتب عليكم يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  * )

فِي ال قَت لَى ال ُحرُّ بِال ُحرِّ َوال َعب ُد بِال َعب ِد َواألُنثَى بِاألُنثَى ....  ال قَِصاصُ  ُكتَِب َعلَي ُكمُ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  )

(١٢٨. )) 

يَامُ  ُكتَِب َعلَي ُكمُ  ا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  يَ ) َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذيَن ِمن قَب لُِكم  لََعلَُّكم  تَتَّقُوَن  الصِّ

 انتبهى:النداء بالكتابة للقصاص والصيام(( .١٨٦)

 

َواءُهم* ) َت أَه   ( :َولَئِِن اتَّبَع 

َضى َعنَك ال يَُهوُد َوالَ النَّصَ  ِ ُهَو ال ُهَدى )َولَن تَر  َولَئِِن اتَّبَع َت اَرى َحتَّى تَتَّبَِع ِملَّتَهُم  قُل  إِنَّ ُهَدى هللاه

َواءُهم دَ  أَه  ِ ِمن َولِيٍّ َوالَ نَِصيٍر ) َجاءَك ِمَن ال ِعل مِ  الَِّذي بَع   (( .١٤٠َما لََك ِمَن هللاه

تُوا  ال ِكتَاَب بُِكلِّ  ا تَبُِعوا  قِب لَتََك َوَما أَنَت بِتَابٍِع قِب لَتَُهم  َوَما بَع ُضُهم بِتَابٍِع قِب لَةَ )َولَئِن  أَتَي َت الَِّذيَن أُو  آيٍَة مَّ

َواءُهمبَع ٍض  َت أَه  ن  َولَئِِن اتَّبَع  انتبهى: (( .١٢١إِنََّك إَِذاً لَِّمَن الظَّالِِميَن ) َجاءَك ِمَن ال ِعل مِ  َما بَع دِ مِّ

 بعدة الكتاب أما الموضع الثانى لما جاءن )من( أتبعها )ما( الموضع األول )الذى( وجاء

 

 ( :الَِّذيَن آتَي نَاُهُم ال ِكتَابَ * )

لَـئَِك ُهُم ال َخاِسُروَن  يَت لُونَهُ  الَِّذيَن آتَي نَاُهُم ال ِكتَابَ ) فُر  بِِه فَأُو  ِمنُوَن بِِه َومن يَك  لَـئَِك يُؤ  َحقَّ تاِلََوتِِه أُو 

(١٤١. )) 

ِرفُونَهُ  ِذيَن آتَي نَاُهُم ال ِكتَابَ الَّ ) لَُموَن  يَع  تُُموَن ال َحقَّ َوُهم  يَع  ن ُهم  لَيَك  ِرفُوَن أَب نَاءُهم  َوإِنَّ فَِريقاً مِّ َكَما يَع 

(١٢٦. )) 

 انتبهى: يتلون الكتاب فيعرفونه

 

 ( :ملونأمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وال تسألون عما كانوا يع تِل كَ * )

َملُونَ ) ا َكانُوا يَع  أَلُوَن َعمَّ ا َكَسب تُم  َوالَ تُس  ةٌ قَد  َخلَت  لََها َما َكَسبَت  َولَُكم مَّ (( . وقالوا ١٦٢) تِل َك أُمَّ

 كونوا هودا ...

ا َكانُ ) أَلُوَن َعمَّ ا َكَسب تُم  َوالَ تُس  ةٌ قَد  َخلَت  لََها َما َكَسبَت  َولَُكم مَّ َملُونَ تِل َك أُمَّ (( . سيقول ١٢١) وا  يَع 

 السفهاء...

 انتبهى : أن اآليتين كلهما متشابهتان بتمامهما.

 

تُُمونَ * )  ( :إِنَّ الَِّذيَن يَك 

تُُمونَ ) ِد َما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاِس فِي ال ِكتَاِب أُولَـئِ  نَاَما أَنَزل   إِنَّ الَِّذيَن يَك  َك يَلَعنُُهُم ِمَن ال بَيِّنَاِت َوال ُهَدى ِمن بَع 

( .... ُ  (( .١١١هللاه

تُُمونَ ) ُ َما أَنَزَل  إِنَّ الَِّذيَن يَك  تَُروَن بِِه ثََمنًا قَلِيالً أُولَـئَِك َما يَأ ُكلُوَن فِي بُطُونِِهم  إاِلَّ  هللاه ِمَن ال ِكتَاِب َويَش 

 (( .١٢٢النَّاَر .... )

 لثانى باسم الجاللةانتبهى: الموضع األول بـ)نا( العظمة ، والموضع ا
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 ما انفرد به هذا الجزء ونصف من سورة البقرة:

 *)باّلل وباليوم اآلخر(:

 (٨وما هم بمؤمنين) باّلل وباليوم اآلخرءامنا  ل)ومن الناس من يقو

 انفردت بالواو وحرف الجر الباء.

 وا(:*)ياأيها الناس اعبد

 (٤١ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون) ياأيها الناس اعبدوا)

 دة والباقى أمر الناس بالتقوى.اانفردت بأمر الناس بالعب

 *)فلوال فضل هللا(:

 (٦٢عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين) فلوال فضل هللا)ثم توليتم من بعد ذلك 

 وال(.انفردت بالفاء)فلوال( وغيرها بالواو)ول

 *)أياما معدودة(:

قل أتخذتم عند هللا عهدا فلن يخلف هللا عهده أم تقولون  أياما معدودة)وقالوا لن تمسنا النار إال 

 (٨٠على هللا ما ال تعلمون)

( ةونربطها بالتاء المربوطة الموجودة فى اسم السورة )البقر (ةانفردت بالتاء المربوطة )معدود

 وغيرها)معدودات(. فتأمل

 مالئكته ورسله(:*)و

 (١٨وجبريل وميكال فإن هللا عدو للكافرين) ومالئكته ورسله)من كان عدوا ّلل 

 وغيرها )ومالئكته وكتبه ورسله(.

 *)إن هللا واسع عليم(:

 ِ هُ هللاه ِرُب فَأَي نََما تَُولُّوا  فَثَمَّ َوج  ِرُق َوال َمغ  ِ ال َمش  َ )َوّلِله ( .                   (١١١) َواِسٌع َعلِيمٌ  إِنَّ هللاه

 انفردت بـ)إن( وغيرها )وهللا واسع عليم(

 

َملُوَن(: ا يَع  ُ بَِغافٍِل َعمَّ  *) َوَما هللاه

بِِّهم   لَُموَن أَنَّهُ ال َحقُّ ِمن رَّ َماء ......  لَيَع  ِهَك فِي السَّ ا)قَد  نََرى تَقَلَُّب َوج  ُ بَِغافٍِل َعمَّ َملُونَ  َوَما هللاه  يَع 

 ولئن أتيت الذين أوتوا .. (.١٢٢)

انفردت بـ)يعملون( هذا لحفص ،أما نافع فله موضعان بـ )يعملون(هذا الموضع الثانى أما الموضع 

 األول تم التنويه عنه فى موضعه فارجع إليه.

 

 *)واخشونى(:

وألتم نعمتى  واخشونى)ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام...........فال تخشوهم 

 (.١١٠ولعلكم تهتدون) عليكم

 انفردت بالياء فى الكلمة )واخشونى( وغيرها بحذف الياء)واخشون(.

 *)ما ألفينا(:

عليه ءاباءنا أولو كان ءباؤهم ال يعقلون  ألفينا ما)وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل هللا قالوا بل نتبع 

 (.١٢٠شيئا وال يهتدون)

 انفردت بـ)ألفينا( غيرها )وجدنا(.
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 تابع متشابهات الحزب الرابع والخامس والسادس

 أوال تكملة سورة البقرة

َزنُونَ * ) ٌف َعلَي ِهم  َوالَ ُهم  يَح   ( :َوالَ َخو 

نِّي ُهًدى فََمن تَبَِع ُهدَ  ا يَأ تِيَنَُّكم مِّ بِطُوا  ِمن َها َجِميعاً فَإِمَّ َزنُونَ اَي )قُل نَا اه  ٌف َعلَي ِهم  َوالَ هُم  يَح   فاَلَ َخو 

(٦٨. )) 

ابِئِيَن ....  ُرُهم  ِعنَد َربِِّهم  )إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا  َوالَِّذيَن َهاُدوا  َوالنََّصاَرى َوالصَّ ٌف َعلَي ِهم  َوالَ  َوالَ  فَلَُهم  أَج  َخو 

َزنُوَن   (( .٦٤)ُهم  يَح 

لََم وَ  ُرهُ ِعنَد َربِِّه )بَلَى َمن  أَس  ِسٌن فَلَهُ أَج  ِ َوهَُو ُمح  َههُ ّلِله َزنُونَ ج  ٌف َعلَي ِهم  َوالَ ُهم  يَح   (( .١١٤) َوالَ َخو 

....  ِ َوالَُهم  فِي َسبِيِل هللاه ُرُهم  ِعنَد َربِِّهم   لَُّهم   )الَِّذيَن يُنفِقُوَن أَم  َزنُو أَج  ٌف َعلَي ِهم  َوالَ ُهم  يَح   نَ َوالَ َخو 

(٤٦٤. )) 

َوالَُهم بِاللَّي ِل َوالنََّهاِر ....  ُرُهم  ِعنَد َربِِّهم  )الَِّذيَن يُنفِقُوَن أَم  َزنُونَ  فَلَُهم  أَج  ٌف َعلَي ِهم  َوالَ ُهم  يَح   َوالَ َخو 

(٤٢٢. )) 

الَةَ .... لَُهم   الَِحاِت َوأَقَاُموا  الصَّ ُرُهم  ِعنَد َربِِّهم   )إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا  َوَعِملُوا  الصَّ ٌف َعلَي ِهم  َوالَ أَج  َوالَ َخو 

َزنُونَ   (( .٤٢٢) ُهم  يَح 

 

الَةِ * ) ب ِر َوالصَّ تَِعينُوا  بِالصَّ  ( :اس 

الَةِ اوَ ) ب ِر َوالصَّ تَِعينُوا  بِالصَّ  (( .٢١َوإِنََّها لََكبِيَرةٌ إاِلَّ َعلَى ال َخاِشِعيَن  ) س 

الَةِ َمنُوا  )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آ ب ِر َوالصَّ تَِعينُوا  بِالصَّ ابِِريَن  ) اس  َ َمَع الصَّ  (( .١١٦إِنَّ هللاه

 

ِدِه َوأَنتُم  ظَالُِمونَ )*  َل ِمن بَع  تُُم ال ِعج   : (ثُمَّ اتََّخذ 

بَِعيَن لَي لَةً  نَا ُموَسى أَر  ِدِه َوأَنتُم  )َوإِذ  َواَعد  َل ِمن بَع  تُُم ال ِعج   (( .١١) ظَالُِمونَ  ثُمَّ اتََّخذ 

وَسى بِال بَيِّنَاِت  ِدِه َوأَنتُم  ظَالُِمونَ )َولَقَد  َجاءُكم مُّ َل ِمن بَع  تُُم ال ِعج   (( .١٤) ثُمَّ اتََّخذ 

 

 ( :إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا  * )

ابِئِيَن َمن  آَمَن بِ  َوالَِّذينَ  إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا  ) ِم اآلِخِر .... )َهاُدوا  َوالنََّصاَرى َوالصَّ ِ َوال يَو   (( .٦٤اّللَّ

ِحيٌم  َوالَِّذينَ  إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا  ) ُ َغفُوٌر رَّ ِ َوهللاه َمَت هللاه ُجوَن َرح  لَـئَِك يَر  ِ أُو  َهاَجُروا  َوَجاَهُدوا  فِي َسبِيِل هللاه

(٤١٨. )) 

الَِحاِت َوأَقَامُ  إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا  ) ُرُهم  ِعنَد َربِِّهم  .... َوَعِملُوا  الصَّ َكاةَ لَُهم  أَج  الَةَ َوآتَُوا  الزَّ وا  الصَّ

(٤٢٢. )) 

 

 ( :َولِل َكافِِريَن َعَذابٌ * )

ُ ... فَبَآُؤوا  بَِغَضٍب َعلَى َغَضٍب  فُُروا  بَِما أنََزَل هللاه ا  بِِه أَنفَُسُهم  أَن يَك  تََرو   َولِل َكافِِريَن َعَذابٌ )بِئ َسَما اش 

 (( .وإذا قيل ..١٠ِهيٌن )مُّ 

َمُعوا   نَا َواس  (( . ما يوم ١٠٢أَلِيٌم ) َولِلَكافِِريَن َعَذابٌ )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  الَ تَقُولُوا  َراِعنَا َوقُولُوا  انظُر 

 الذين ..
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ِمنِينَ * ) ؤ   ( :إِن ُكنتُم مُّ

 ُ ِ ِمن قَب ُل )َوإَِذا قِيَل لَُهم  آِمنُوا  بَِما أَنَزَل هللاه ِمنِينَ  قَالُوا  .... قُل  فَلَِم تَق تُلُوَن أَنبِيَاء هللاه ؤ   إِن ُكنتُم مُّ

(١١. )) 

َمُعوا  ... بِئ َسَما يَ  ٍة َواس  قَُكُم الطُّوَر ُخُذوا  َما آتَي نَاُكم بِقُوَّ نَا فَو  نَا ِميثَاقَُكم  َوَرفَع  م  أ ُمُرُكم  بِِه إِيَمانُكُ )َوإِذ  أََخذ 

ِمنِينَ  ؤ   ((١٦)  إِن ُكنتُم  مُّ

ِمنِينَ )َوقَاَل لَُهم  نِبِيُُّهم  إِنَّ آيَةَ ُمل ِكِه أَن يَأ تِيَُكُم التَّابُوُت .... إِنَّ فِي َذلَِك آليَةً لَُّكم   ؤ   (( .٤٢٨) إِن ُكنتُم مُّ

َ َوَذُروا  َما بَقَِي مِ  بَا )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  اتَّقُوا  هللاه ِمنِينَ َن الرِّ ؤ   (( .٤٢٨) إِن ُكنتُم مُّ

 

 ( :َواِسٌع َعلِيمٌ * )

 ِ هُ هللاه ِرُب فَأَي نََما تَُولُّوا  فَثَمَّ َوج  ِرُق َوال َمغ  ِ ال َمش  َ )َوّلِله (( .                   ١١١) َواِسٌع َعلِيمٌ  إِنَّ هللاه

 وحيدة بالسورة

 َ تِي ُمل َكهُ َمن يََشاء )َوقَاَل لَُهم  نَبِيُُّهم  إِنَّ هللاه ُ يُؤ  ُ َواِسٌع َعلِيمٌ  قَد  بََعَث لَُكم  طَالُوَت َملًِكا .... َوهللاه  َوهللاه

(٤٢٢. )) 

ِ َكَمثَِل َحبٍَّة أَنبَتَت  َسب َع َسنَابَِل ....  َوالَُهم  فِي َسبِيِل هللاه ثَُل الَِّذيَن يُنفِقُوَن أَم  ُ َواِسٌع َعلِيمٌ )مَّ  َوهللاه

(٤٦١. )) 

الً  ن هُ َوفَض  غ فَِرةً مِّ ُ يَِعُدُكم مَّ َشاء َوهللاه ي طَاُن يَِعُدُكُم ال فَق َر َويَأ ُمُرُكم بِال فَح  ُ َواِسٌع َعلِيمٌ )الشَّ  (( .٤٦٨) َوهللاه

 

 (إِب َراِهيُم َربِّ  َوإِذ  قَالَ )*

َعل  َهـََذا بَلًَدا آِمنًا َوار   إِب َراِهيُم َربِّ  َوإِذ  قَالَ ) ِم اج  ِ َوال يَو  ُزق  أَه لَهُ ِمَن الثََّمَراِت َمن  آَمَن ِمن ُهم بِاّلله

 . ((١٤٦اآلِخِر .... )

ِمن قَاَل بَلَى َولَـِكن لِّيَط َمئِنَّ قَل بِي ....  إِب َراِهيُم َربِّ  َوإِذ  قَالَ ) تَى قَاَل أََولَم  تُؤ  يِـي ال َمو  أَِرنِي َكي َف تُح 

(٤٦٠)) . 

 

ِجِد ال َحَرامِ فََولِّ * ) َهَك َشط َر ال َمس   ( :َوج 

َضاَها  َماء فَلَنَُولِّيَنََّك قِب لَةً تَر  ِهَك فِي السَّ ِجِد ال َحَرامِ )قَد  نََرى تَقَلَُّب َوج  َهَك َشط َر ال َمس  َوَحي ُث َما  فََولِّ َوج 

تُوا  ا ُكنتُم  فََولُّوا  ُوُجِوَهُكم  َشط َرهُ  ا َوإِنَّ الَِّذيَن أُو  ُ بَِغافٍِل َعمَّ بِِّهم  َوَما هللاه لَُموَن أَنَّهُ ال َحقُّ ِمن رَّ ل ِكتَاَب لَيَع 

َملُوَن )  (( .١٢٢يَع 

تَ ) ِجِد ال َحَرامِ  َوِمن  َحي ُث َخَرج  َهَك َشط َر ال َمس  َملُوَن  فََولِّ َوج  ا تَع  ُ بَِغافٍِل َعمَّ بَِّك َوَما هللاه َوإِنَّهُ لَل َحقُّ ِمن رَّ

تَ (( .)١٢١) ِجِد ال َحَرامِ  َوِمن  َحي ُث َخَرج  َهَك َشط َر ال َمس   َوَحي ُث َما ُكنتُم  فََولُّوا  ُوُجوَهُكم  َشط َرهُ  فََولِّ َوج 

نِي َوألُتِمَّ  َشو  ُهم  َواخ  َشو  ةٌ إاِلَّ الَِّذيَن ظَلَُموا  ِمن ُهم  فاَلَ تَخ  َمتِي َعلَي ُكم  نِ لِئاَلَّ يَُكوَن لِلنَّاِس َعلَي ُكم  ُحجَّ ع 

تَُدوَن )  (( .١١٠َولََعلَُّكم  تَه 

 

بِينٌ * )  ( :َوالَ تَتَّبُِعوا  ُخطَُواِت الشَّي طَاِن إِنَّهُ لَُكم  َعُدوٌّ مُّ

ِض َحالاَلً طَيِّباً  ا فِي األَر  ي طَاِن إِنَّهُ لَ  َوالَ )يَا أَيَُّها النَّاُس ُكلُوا  ِممَّ ُكم  َعُدوٌّ تَتَّبُِعوا  ُخطَُواِت الشَّ

بِينٌ   (( .١٦١( إِنََّما يَأ ُمُرُكم  ...)١٦٨)مُّ

ل ِم َكآفَّةً  ُخلُوا  فِي السِّ بِينٌ )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  اد  ي طَاِن إِنَّهُ لَُكم  َعُدوٌّ مُّ ( ٤٠٨) َوالَ تَتَّبُِعوا  ُخطَُواِت الشَّ

 (( .٤٠١فَإِن َزلَل تُم  .... )
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ثَُل  (*   ( :َوَمثَُل  -مَّ

قِلُوَن  َمثَُل الَِّذينَ وَ ) ٌي فَُهم  الَ يَع  ٌم ُعم  َمُع إاِلَّ ُدَعاء َونَِداء ُصمٌّ بُك  َكفَُروا  َكَمثَِل الَِّذي يَن ِعُق بَِما الَ يَس 

(١٢١)) . 

ثَُل الَِّذينَ ) ِ َكَمثَِل َحبٍَّة أَنبَتَت  َسب   مَّ َوالَُهم  فِي َسبِيِل هللاه ئَةُ َحبٍَّة  ....  يُنفِقُوَن أَم  َع َسنَابَِل فِي ُكلِّ ُسنبُلٍَة مِّ

(٤٦١)) . 

ن  أَنفُِسِهم  َكَمثَِل َجنٍَّة بَِرب َوٍة أََصابََها  َمثَُل الَِّذينَ وَ )  ِ َوتَث بِيتًا مِّ َضاِت هللاه َوالَُهُم اب تَِغاء َمر  يُنفِقُوَن أَم 

 . ((٤٦١َوابٌِل  .... )

 

َ َغفُورٌ * ) ِحيمٌ  إِنَّ هللاه ِحيٌم( * ( :رَّ َ َغفُوٌر رَّ  )فَإِنَّ هللاه

طُرَّ َغي َر بَاٍغ َوالَ َعاٍد فاَل إِث َم َعلَي ِه  َم َعلَي ُكُم ال َمي تَةَ .... فََمِن اض  ِحيمٌ )إِنََّما َحرَّ َ َغفُوٌر رَّ  (( .١٢٦) إِنَّ هللاه

لََح بَي   وٍص َجنَفًا أَو  إِث ًما فَأَص  ِحيمٌ نَُهم  فاَلَ إِث َم َعلَي ِه )فََمن  َخاَف ِمن مُّ َ َغفُوٌر رَّ  (( .١٨٤) إِنَّ هللاه

 َ فُِروا  هللاه تَغ  ِحيمٌ )ثُمَّ أَفِيُضوا  ِمن  َحي ُث أَفَاَض النَّاُس َواس  َ َغفُوٌر رَّ  (( .١١١) إِنَّ هللاه

ا    ِحيمٌ  فَإِنَّ )فَإِِن انتََهو  َ َغفُوٌر رَّ  (( .١١٤) هللاه

ُهٍر فَإِن  فَآُؤوا )لِّلَِّذيَن يُؤ   بََعِة أَش  ِحيمٌ  فَإِنَّ لُوَن ِمن نَِّسآئِِهم  تََربُُّص أَر  َ َغفُوٌر رَّ  (( .٤٤٦) هللاه

 ِ َمَت هللاه ُجوَن َرح  لَـئَِك يَر  ِ أُو  ُ )إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا  َوالَِّذيَن َهاَجُروا  َوَجاَهُدوا  فِي َسبِيِل هللاه ِحيمٌ  َوهللاه  َغفُوٌر رَّ

 وحيدة بالسورة.(( . ٤١٨)

 

 (ُكتَِب َعلَي ُكمُ ) *

ُت إِن تََرَك َخي ًرا ال َوِصيَّةُ لِل َوالَِدي ِن َواألق َربِيَن بِال َمع ُروِف َحقهًا َعلَى  ُكتَِب َعلَي ُكم  ) إَِذا َحَضَر أََحَدُكُم ال َمو 

 ((١٨٠ال ُمتَّقِيَن )

هٌ لَّ  ُكتَِب َعلَي ُكمُ ) َرُهوا  َشي ئًا َوُهَو َخي ٌر لَُّكم  .... )ال قِتَاُل َوُهَو ُكر   (( .٤١٦ُكم  َوَعَسى أَن تَك 

 

ُ آيَاتِِه * )  ( :اآليَاتِ  -يُبَيُِّن هللاه

فَُث إِلَى نَِسآئُِكم  .........................  يَاِم الرَّ ُ      )أُِحلَّ لَُكم  لَي لَةَ الصِّ  لََعلَُّهم   سِ لِلنَّا آيَاتِهِ َكَذلَِك يُبَيُِّن هللاه

 (( .١٨٢يَتَّقُوَن )

أَلُونََك َماَذا يُنفِقُوَن قُِل ال َعف َو  ِر َوال َمي ِسِر ......  َويَس  أَلُونََك َعِن ال َخم  ُ )يَس   اآليَاتِ  لَُكمُ َكَذلَِك يُبيُِّن هللاه

 ((٤١١تَتَفَكَُّروَن ) لََعلَُّكم  

مِ  ِرَكاِت َحتَّى يُؤ  نِِه  )َوالَ تَنِكُحوا  ال ُمش  ُعَو إِلَى ال َجنَِّة َوال َمغ فَِرِة بِإِذ  ُ يَد   آيَاتِهِ يُبَيُِّن           وَ نَّ ...َوهللاه

 ((٤٤١يَتََذكَُّروَن ) لََعلَُّهم   لِلنَّاسِ 

ُ  َكَذلِكَ .........................................)........انتبه هذه بداية آية قِلُوَن  لََعلَُّكم     آيَاتِهِ  لَُكم  يُبَيُِّن هللاه تَع 

 (*ألم تر..٤٢٤)

تََرقَت   نَاٍب ........... فَاح  ن نَِّخيٍل َوأَع  ُ )أَيََودُّ أََحُدُكم  أَن تَُكوَن لَهُ َجنَّةٌ مِّ  لََعلَُّكم   اآليَاتِ  لَُكمُ َكَذلَِك يُبَيُِّن هللاه

 ((٤٦٦تَتَفَكَُّروَن )
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أَلُونَكَ * ) أَلُونَ  -( يَس   : كَ َويَس 

أَلُونَكَ )  (( .١٨١َعِن األِهلَِّة قُل  ِهَي َمَواقِيُت لِلنَّاِس َوال َحجِّ ....  ) يَس 

أَلُونَكَ ) ن  َخي ٍر فَلِل َوالَِدي ِن َواألَق َربِيَن  ....  ) يَس   (( .٤١١َماَذا يُنفِقُوَن قُل  َما أَنفَق تُم مِّ

أَلُونَكَ ) ِر ال َحَراِم قِتَا يَس   (( .٤١٢ٍل فِيِه قُل  قِتَاٌل فِيِه َكبِيٌر ....  )َعِن الشَّه 

أَلُونَكَ ) ِر َوال َمي ِسِر ....  يَس  أَلُونَكَ َعِن ال َخم   (( .٤١١َماَذا يُنفِقُوَن قُِل ال َعف َو ....  ) َويَس 

ن يَا َواآلِخَرِة  أَلُونَكَ )فِي الدُّ الٌَح لَُّهم  َخي ٌر وَ  َويَس  إِن  تَُخالِطُوُهم  َعِن ال يَتَاَمى قُل  إِص 

َوانُُكم  ....)  (( .٤٤٠فَإِخ 

أَلُونَكَ ) تَِزلُوا  النَِّساء فِي .... ) َويَس   .  وحيدة هنا كبداية آية(( ٤٤٤َعِن ال َمِحيِض قُل  ُهَو أًَذى فَاع 

 

( * َ  تأمل الموضع األول واألخير  ( :َواتَّقُوا  هللاه

أَلُونََك َعِن األِهلَِّة قُل  ِهيَ  َ َمَواقِيُت لِلنَّاِس َوال َحجِّ .... َوأ تُوا  ال بُيُوَت ِمن  أَب َوابَِها  )يَس  لََعلَُّكم   َواتَّقُوا  هللاه

 (( .١٨١تُف لُِحوَن )

ِر ال َحَراِم َوال ُحُرَماُت قَِصاٌص ...................  ُر ال َحَراُم بِالشَّه  َ )الشَّه  لَُموا  َواتَّقُوا  هللاه َ َمَع أَنَّ  َواع  هللاه

 (( .١١٢ال ُمتَّقِيَن )

...................................... .... ِ َرةَ ّلِله وا  ال َحجَّ َوال ُعم  َ )َوأَتِمُّ لَُموا  َواتَّقُوا  هللاه َ َشِديُد ال ِعقَاِب  َواع  أَنَّ هللاه

(١١٦. )) 

ُدوَداٍت .... َوَمن تَ  ع  َ فِي أَيَّاٍم مَّ ُكُروا  هللاه َر فاَل إِث َم َعلَي ِه لَِمِن اتَّقَى )َواذ  َ أَخَّ لَُمواَواتَّقُوا  هللاه أَنَُّكم  إِلَي ِه  َواع 

َشُروَن )  (( .٤٠٦تُح 

ُموا  ألَنفُِسُكم            ثَُكم  أَنَّى ِشئ تُم  َوقَدِّ ٌث لَُّكم  فَأ تُوا  َحر  َ )نَِسآُؤُكم  َحر  لَُموا  َواتَّقُوا  هللاه الَقُوهُ أَنَُّكم  َواع  مُّ

ِمنِيَن ) ِر ال ُمؤ   (( .٤٤٦َوبَشِّ

ُروٍف .............  ِسُكوُهنَّ بَِمع  َن أََجلَُهنَّ فَأَم  َ )َوإَِذا طَلَّق تُُم النََّساء فَبَلَغ  لَُموا  َواتَّقُوا  هللاه َ بُِكلِّ  َواع  أَنَّ هللاه

ٍء َعلِيٌم )  (( .٤٦١َشي 

الَدَ  َن أَو  ِضع  لَي ِن َكاِملَي ِن .... .....................)َوال َوالَِداُت يُر  َ ُهنَّ َحو  لَُموا  َواتَّقُوا  هللاه َ بَِما  َواع  أَنَّ هللاه

َملُوَن بَِصيٌر )  (( .٤٦٦تَع 

تُبُوهُ .......  َسمهًى فَاك  َ )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  إَِذا تََدايَنتُم بَِدي ٍن إِلَى أََجٍل مُّ ُ بُِكلِّ  َواتَّقُوا  هللاه ُ َوهللاه َويَُعلُِّمُكُم هللاه

ٍء َعلِيٌم )  ((٤٨٤َشي 

 

( * ِ  ( :َوقَاتِلُوا  فِي َسبِيِل هللاه

( ِ تَِديَن ) َوقَاتِلُوا  فِي َسبِيِل هللاه َ الَ يُِحبِّ ال ُمع  تَُدوا  إِنَّ هللاه  (( .١١٠الَِّذيَن يُقَاتِلُونَُكم  َوالَ تَع 

ِ  َوقَاتِلُوا  فِي َسبِيلِ ) َ َسِميٌع َعلِيٌم ) هللاه لَُموا  أَنَّ هللاه  (( .٤٢٢َواع 

 

 ( :َغفُوٌر َحلِيمٌ * )

 ُ ِو فَِي أَي َمانُِكم  َولَِكن يَُؤاِخُذُكم بَِما َكَسبَت  قُلُوبُُكم  َوهللاه ُ بِاللَّغ  (( .للذين ٤٤١) َغفُوٌر َحلِيمٌ )الَّ يَُؤاِخُذُكُم هللاه

 يؤلون ..

َ )َوالَ ُجنَاَح َعلَي   لَُموا  أَنَّ هللاه تُم بِِه ِمن  ِخط بَِة النَِّساء ......... َواع  ض  (( . ال ٤٦١) َغفُوٌر َحلِيمٌ ُكم  فِيَما َعرَّ

 جناح عليكم ..
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َن أََجلَُهنَّ * )  ( :َوإَِذا طَلَّق تُُم النََّساء فَبَلَغ 

َن أََجلَُهنَّ ) سِ  َوإَِذا طَلَّق تُُم النََّساء فَبَلَغ  ُروٍف .... )فَأَم  ُحوُهنَّ بَِمع  ُروٍف أَو  َسرِّ  (( .٤٦١ُكوُهنَّ بَِمع 

َن أََجلَُهنَّ ) ا  بَي نَُهم  َوإَِذا طَلَّق تُُم النَِّساء فَبَلَغ  َواَجُهنَّ إَِذا تََراَضو  َن أَز  فاَلَ تَع ُضلُوُهنَّ أَن يَنِكح 

ُروِف .... )  (( .٤٦٤بِال َمع 

  

نَ * ) َواًجا َوالَِّذيَن يُتََوفَّو   ( :ِمنُكم  َويََذُروَن أَز 

َواًجا) َن ِمنُكم  َويََذُروَن أَز  َن أََجلَُهنَّ فاَلَ  َوالَِّذيَن يُتََوفَّو  ًرا فَإَِذا بَلَغ  ُهٍر َوَعش  بََعةَ أَش  َن بِأَنفُِسِهنَّ أَر  يَتََربَّص 

َملُوَن َخبِيٌر )وَ  بِال َمع ُروفِ فِي أَنفُِسِهنَّ  فِيَما فََعل نَ ُجنَاَح َعلَي ُكم   ُ بَِما تَع   (( .٤٦٢هللاه

َواًجا) َن ِمنُكم  َويََذُروَن أَز  َن فاَلَ  َوالَِّذيَن يُتََوفَّو  َراٍج فَإِن  َخَرج  ِل َغي َر إِخ  تَاًعا إِلَى ال َحو  َواِجِهم مَّ َز  َوِصيَّةً ألِّ

ع رُ فَِي أَنفُِسِهنَّ  فِي َما فََعل نَ ُجنَاَح َعلَي ُكم   ُ َعِزيٌز َحِكيٌم ) وفٍ ِمن مَّ  (( .٤٢٠َوهللاه

 

 ( :أَلَم  تَرَ * )

ِت .... ) أَلَم  تََر إِلَى)  (( .٤٢٦الَِّذيَن َخَرُجوا  ِمن ِديَاِرِهم  َوُهم  أُلُوٌف َحَذَر ال َمو 

ِد ُموَسى إِذ  قَالُوا  لِنَبِيٍّ لَّهُ  أَلَم  تََر إِلَى) َرائِيَل ِمن بَع   (( .٤٢٦ُم اب َعث  لَنَا َملًِكا .... )ال َمإِل ِمن بَنِي إِس 

ُ ال ُمل َك .... ) أَلَم  تََر إِلَى)  (( .٤١٨الَِّذي َحآجَّ إِب َراِهيَم فِي ِربِِّه أَن  آتَاهُ هللاه

 

َوالَُهمُ * )  ( :الَِّذيَن يُنفِقُوَن أَم 

ثَُل  َوالَُهم  )مَّ ِ  الَِّذيَن يُنفِقُوَن أَم   (( .٤٦١َحبٍَّة أَنبَتَت  َسب َع َسنَابَِل .... )َكَمثَِل  فِي َسبِيِل هللاه

َوالَُهم  )      ِ  الَِّذيَن يُنفِقُوَن أَم  ُرُهم  ....  فِي َسبِيِل هللاه ثُمَّ الَ يُت بِعُوَن َما أَنفَقُواُ َمنهًا َوالَ أًَذى لَُّهم  أَج 

(٤٦٤. )) 

َوالَُهمُ )َوَمثَُل  ن  أَنفُِسِهم  َكَمثَِل َجنٍَّة بَِرب َوٍة  .... اب تَِغاء َمر   الَِّذيَن يُنفِقُوَن أَم  ِ َوتَث بِيتًا مِّ َضاِت هللاه

(٤٦٢. )) 

َوالَُهم)       ُرُهم  ِعنَد َربِِّهم  .... ) الَِّذيَن يُنفِقُوَن أَم  ا َوَعالَنِيَةً فَلَُهم  أَج   (( .٤٢٢بِاللَّي ِل َوالنََّهاِر ِسرهً

 

( * ِ  ( :تِل َك ُحُدوُد هللاه

فَُث إِلَى نَِسآئُِكم  .... )أُ  يَاِم الرَّ ِ ِحلَّ لَُكم  لَي لَةَ الصِّ ُ آيَاتِِه لِلنَّاِس  فاَلَ تَق َربُوَها تِل َك ُحُدوُد هللاه َكَذلَِك يُبَيُِّن هللاه

 ((٤٨٢لََعلَُّهم  يَتَّقُوَن )

تَاِن ....  .......................... ِ )الطَّالَُق َمرَّ تَُدوَها تِل َك ُحُدوُد هللاه لَـئَِك ُهُم  فاَلَ تَع  ِ فَأُو  َوَمن يَتََعدَّ ُحُدوَد هللاه

 (( .٤٤١الظَّالُِموَن )

ًجا َغي َرهُ .... ُد َحتََّى تَنِكَح َزو  ِ  َوتِل كَ )فَإِن طَلَّقََها فاَلَ تَِحلُّ لَهُ ِمن بَع  لَُموَن  ُحُدوُد هللاه ٍم يَع  يُبَيِّنَُها لِقَو 

(٤٦٠. )) 

 

 تشابهات البقرة بتوفيق من هللا.انتهت م
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 ثانيا بداية آل عمران:

 * )ُهَو الَِّذي( :

َحاِم َكي َف يََشاء الَ إِلَـهَ إاِلَّ ُهَو ال َعِزيُز ال َحِكيُم ) ُهَو الَِّذي ) ُرُكم  فِي األَر   ((٦يَُصوِّ

َكَماٌت ُهنَّ أُمُّ ال ِكتَاِب َوأَُخُر ُمتََشابَِهاٌت .... )أَ  ُهَو الَِّذيَ ) ح   ((٢نَزَل َعلَي َك ال ِكتَاَب ِمن هُ آيَاٌت مُّ

 

 * )إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا ( :

ِ َشي ئًا َوأُولَـئِ  إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا  ) َن هللاه الَُدُهم مِّ َوالُُهم  َوالَ أَو  نَِي َعن ُهم  أَم   ((١٠ُهم  َوقُوُد النَّاِر ) كَ لَن تُغ 

آلُّوَن ) إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا  ) لَـئَِك ُهُم الضَّ بَتُُهم  َوأُو  َداُدوا  ُكف ًرا لَّن تُق بََل تَو  َد إِيَمانِِهم  ثُمَّ از   ((١٠بَع 

ِض َذَهبًا َولَِو اف تََدى بِِه .... )َوَماتُوا  َوهُم  ُكفَّاٌر فَلَن يُق بََل ِمن  أََحِدِهم مِّ  إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا  ) ُء األر   ((١١ل 

لَـئِكَ  إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا  ) ِ َشي ئًا َوأُو  َن هللاه الَُدُهم مِّ َوالُُهم  َوالَ أَو  نَِي َعن ُهم  أَم  َحاُب النَّاِر ُهم  فِيَها  لَن تُغ  أَص 

 ((١١٦َخالُِدوَن )

قَاَن  )ِمن قَب ُل ُهًدى لِّلنَّاِس َوأَنَزلَ  ُ َعِزيٌز ُذو انتِقَاٍم  إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا  ال فُر  ِ لَُهم  َعَذاٌب َشِديٌد َوهللاه بِآيَاِت هللاه

(٢)) 

 

ُ بَِصيٌر بِال ِعبَاِد( :  *)َوهللاه

ا ِعنَد َربِِّهم  َجنَّاٌت ....   ن َذلُِكم  لِلَِّذيَن اتَّقَو  ُ )قُل  أَُؤنَبِّئُُكم بَِخي ٍر مِّ  ((١١) بَِصيٌر بِال ِعبَادِ  َوهللاه

ِ َوَمِن اتَّبََعِن ....  فَإِنََّما َعلَي َك ال باَلَُغ  ِهَي ّلِله ُت َوج  لَم  وَك فَقُل  أَس  ُ بَِصيٌر بِال ِعبَادِ )فَإن  َحآجُّ  ((٤٠) َوهللاه

ن يَا َواآلِخَرِة َوَما لَُهم مِّ  أُولَـئِكَ )* َمالُُهم  فِي الدُّ  ((٤٤ن نَّاِصِريَن )الَِّذيَن َحبِطَت  أَع 

 منفرة بـ )الذين(

 

 وإذ قالت( : –* )إِذ  قالت 

ِميُع ال َعلِ  قَالَتِ  إِذ  ) ًرا فَتَقَبَّل  ِمنِّي إِنََّك أَنَت السَّ ُت لََك َما فِي بَط نِي ُمَحرَّ َراَن َربِّ إِنِّي نََذر  َرأَةُ ِعم  يُم ام 

(٦١)) 

يَمُ  قَالَتِ  إِذ  ) ُمهُ ال َمِسيُح .... ) ال َمآلئَِكةُ يَا َمر  ن هُ اس  ُرِك بَِكلَِمٍة مِّ َ يُبَشِّ  ((٢١إِنَّ هللاه

طَفَاِك َعلَى نَِساء ال َعالَِميَن ) قَالَتِ  إِذ  و) طَفَاِك َوطَهََّرِك َواص  َ اص  يَُم إِنَّ هللاه  ((٢٤ال َمالَئَِكةُ يَا َمر 

 

َل ال ِكتَاِب( :  * )يَا أَه 

َل ال ِكتَابِ ) قِلُوَن ) لِمَ  يَا أَه  ِدِه أَفاَلَ تَع  وَن فِي إِب َراِهيَم َوَما أُنِزلَِت التَّوَراةُ َواإلنِجيُل إاِلَّ ِمن بَع   ((٦١تَُحآجُّ

َل ال ِكتَابِ ) َهُدوَن ) لِمَ  يَا أَه  ِ َوأَنتُم  تَش  فُُروَن بِآيَاِت هللاه  ((٢٠تَك 

َل ال ِكتَابِ ) لَُموَن )تَل بُِسوَن ال َحقَّ بِال بَ  لِمَ  يَا أَه  تُُموَن ال َحقَّ َوأَنتُم  تَع   ((٢١اِطِل َوتَك 
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 ثالثا متشابهات البقرة مع آل عمران

 

 )إن الذين كفروا (: }١٢{موضع:

/ البقرة ٤  

 / آل عمران٢

 

 *)وضربت عليهم الذلة( 

 البقرة 

ُض مِ  } َوإِذ  قُل تُم  يَا َر  ا تُنبُِت األ  ِرج  لَنَا ِممَّ ُع لَنَا َربََّك يُخ  بَِر َعلَٰى طََعاٍم َواِحٍد فَاد  ن ُموَسٰى لَن نَّص 

نَٰى بِالَِّذي ُهَو َخي   تَب ِدلُوَن الَِّذي ُهَو أَد  بِ بَق لَِها َوقِثَّائَِها َوفُوِمَها َوَعَدِسَها َوبََصلَِها ۖ قَاَل أَتَس  طُوا ٌر   اه 

ا َسأَل تُم  ۗ ِمص   لَّةُ ًرا فَإِنَّ لَُكم مَّ لَِك بِأَنَّ  َوُضِربَت  َعلَي ِهُم الذِّ
ٰ
ِ ۗ َذ َن هللاَّ َكنَةُ َوبَاُءوا بَِغَضٍب مِّ ُهم  َكانُوا َوال َمس 

َكانُو لَِك بَِما َعَصوا وَّ
ٰ
ِ َويَق تُلُوَن النَّبِيِّيَن بَِغي ِر ال َحقِّ ۗ َذ فُُروَن بِآيَاِت هللاَّ تَُدوَن يَك  ا يَع   

(٦١ ) 

 آل عمران

لَّةُ }  ِ  ُضِربَت  َعلَي ِهُم الذِّ َن هللاَّ َن النَّاِس َوبَاُءوا بَِغَضٍب مِّ ِ َوَحب ٍل مِّ َن هللاَّ  أَي َن َما ثُقِفُوا إاِلَّ بَِحب ٍل مِّ

فُُروَن بِآيَاِت  لَِك بِأَنَُّهم  َكانُوا يَك 
ٰ
َكنَةُ   َذ َنبِيَاَء بَِغي  َوُضِربَت  َعلَي ِهُم ال َمس  ِ َويَق تُلُوَن األ  لَِك بَِما هللاَّ

ٰ
ِر َحقٍّ   َذ

تَُدوَن ) َكانُوا يَع  ِ آنَاءَ ١١٤َعَصوا وَّ ةٌ قَائَِمةٌ يَت لُوَن آيَاِت هللاَّ ِل ال ِكتَاِب أُمَّ ن  أَه   ( ۞ لَي ُسوا َسَواًء ۗ مِّ

ُجُدوَن ) ١١٦اللَّي ِل َوُهم  يَس  ) 

 *)النبيين بغير الحق( 

لبقرةا  

َر   ا تُنبُِت األ  ِرج  لَنَا ِممَّ ُع لَنَا َربََّك يُخ  بَِر َعلَٰى طََعاٍم َواِحٍد فَاد  ن ُض مِ } َوإِذ  قُل تُم  يَا ُموَسٰى لَن نَّص 

نَٰى بِالَِّذي  تَب ِدلُوَن الَِّذي ُهَو أَد  بِ بَق لَِها َوقِثَّائَِها َوفُوِمَها َوَعَدِسَها َوبََصلَِها ۖ قَاَل أَتَس  طُوا ُهَو َخي ٌر   اه 

 
ٰ
ِ ۗ َذ َن هللاَّ َكنَةُ َوبَاُءوا بَِغَضٍب مِّ لَّةُ َوال َمس  ا َسأَل تُم  ۗ َوُضِربَت  َعلَي ِهُم الذِّ ًرا فَإِنَّ لَُكم مَّ ُهم  َكانُوا لَِك بِأَنَّ ِمص 

ِ َويَق تُلُوَن  فُُروَن بِآيَاِت هللاَّ   النَّبِيِّيَن بَِغي ِر ال َحقِّ ۗيَك 
ٰ
تَُدوَن )َذ َكانُوا يَع  ٦١لَِك بَِما َعَصوا وَّ ) 

 *)النبيين بغير حق(

 آل عمران

القسط من ويقتلون الذين يأمرون بالنبيين بغير حق }إن الذين يكفرون بآيات هللا ويقتلون 

(٤١الناس فبشرهم بعذاب أليم)   

 *)األنبياء بغير حق(

آل عمران   

لَّةُ أَي َن  ِ } ُضِربَت  َعلَي ِهُم الذِّ َن هللاَّ َن النَّاِس َوبَاُءوا بَِغَضٍب مِّ ِ َوَحب ٍل مِّ َن هللاَّ  َما ثُقِفُوا إاِلَّ بَِحب ٍل مِّ

ِ َويَق تُلُوَن  فُُروَن بِآيَاِت هللاَّ لَِك بِأَنَُّهم  َكانُوا يَك 
ٰ
َكنَةُ   َذ َنبِيَاَء بَِغي  َوُضِربَت  َعلَي ِهُم ال َمس  لَِك بَِما   ِر َحقٍّ األ 

ٰ
 َذ

تَُدوَن )عَ  َكانُوا يَع  ١١٤َصوا وَّ ) 

 الفرق بين الحق وحق :

  بالحق"الحق : إشارة إلى الحق الذى من أجله تقتل النفس "وال تقتلوا النفس التى حرم هللا إال

 حق: إشارة إلى معتقدهم

والمعنى أنهم يقتلون النبيين بغير الحق الشرعى وال الحق الذى فى معتقدهم أى يقتلوهم ظلما 

 اناوعدو
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 *)خالدين فيها ال يخفف عنهم العذاب وال هم ينظرون(:

هٌ َواِحٌد ۖ الَّ ١٦٤)َخالِِديَن فِيَها ۖ اَل يَُخفَُّف َعن ُهُم ال َعَذاُب َواَل ُهم  يُنظَُروَن )١٦٤البقرة ُهُكم  إِلَٰ
( َوإِلَٰ

ِحيُم ) ُن الرَّ َمٰ ح  هَ إاِلَّ ُهَو الرَّ
١٦٦إِلَٰ ) 

ِد ٨٨)فِيَها اَل يَُخفَُّف َعن ُهُم ال َعَذاُب َواَل هُم  يُنظَُروَن  َخالِِدينَ )٨٨آل عمران ( إاِلَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمن بَع 

ِحيٌم ) َ َغفُوٌر رَّ لَُحوا فَإِنَّ هللاَّ لَِك َوأَص 
ٰ
٨١َذ ) 

 *)الحق من ربك(:

بَِّك ۖ)١٢٢البقرة تَِريَن ) ال َحقُّ ِمن رَّ َهةٌ هَُو ُمَولِّيَها (١٢٢فاََل تَُكونَنَّ ِمَن ال ُمم  (َولُِكلٍّ ِوج   

 آل عمران

بَِّك ) تَِريَن )ال َحقُّ ِمن رَّ َن ال ُمم  َك فِيهِ ٦٠فاََل تَُكن مِّ (( فََمن  َحاجَّ  

 *)إال الذين تابوا(:}١{ مواضع:

١٦٠البقرة   

ئَِك أَتُوُب َعلَي ِهم   إاِلَّ الَِّذيَن تَابُوا )
لَُحوا َوبَيَّنُوا فَأُولَٰ ِحيُم ) َوأَص  اُب الرَّ ( إِنَّ الَِّذيَن ١٦٠َوأَنَا التَّوَّ

َمِعيَن ) ِ َوال َماَلئَِكِة َوالنَّاِس أَج  نَةُ هللاَّ ئَِك َعلَي ِهم  لَع 
١٦١َكفَُروا َوَماتُوا َوُهم  ُكفَّاٌر أُولَٰ ) 

 آل عمران

َ  إاِلَّ الَِّذيَن تَابُوا) لَُحوا فَإِنَّ هللاَّ لَِك َوأَص 
ٰ
ِد َذ ِحيٌم ) ِمن بَع  َد إِيَمانِِهم  ثُمَّ ٨١َغفُوٌر رَّ ( إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا بَع 

بَتُهُم   َداُدوا ُكف ًرا لَّن تُق بََل تَو   از 

 

 *) يرزق من يشاء بغير حساب(:

٤١٤البقرة   

(٦٢) آل عمران  

(٤٢)}وترزق{ وموضع  

 

 *)إن فى ذلك آلية لكم إن كنتم مؤمنين(:

 

٤٢٨البقرة   

٢١آل عمران  

 *)هللا ال إله إال هو(:}٦{ مواضع:

 

٤١١البقرة  

 (٤آل عمران ) 

 

 موضع١١*)ألم تر إلى الذين(:

 (٤٢٦البقرة )

 (٤٢آل عمران )

 * تقدمت األرض على السماء فى خمسة مواضع:

 آل عمران أول المواضع وستأتى المواضع تباعا فى وقتها

 ( من آل عمران١آية)
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 أوال متشابها الجزء الرابع إلى نهاية آل عمران

 

َل ال ِكتَابِ )قُل  *  (:يَا أَه 

َل ال ِكتَابِ  قُل  ) َ .... ) يَا أَه  بَُد إاِلَّ هللاه ا  إِلَى َكلََمٍة َسَواء بَي نَنَا َوبَي نَُكم  أاَلَّ نَع   ((٦٢تََعالَو 

َل ال ِكتَابِ  قُل  ) َملُوَن )لَِم تَ  يَا أَه  ُ َشِهيٌد َعلَى َما تَع  ِ َوهللاه فُُروَن بِآيَاِت هللاه  ((١٨ك 

َل ال ِكتَابِ  قُل  ) ا  يَا أَه  ُ بَِغافٍِل َعمَّ ِ َمن  آَمَن تَب غُونََها ِعَوًجا َوأَنتُم  ُشَهَداء َوَما هللاه وَن َعن َسبِيِل هللاه لَِم تَُصدُّ

َملُوَن )  ((١١تَع 

 

 

 ( :* )َوبِئ َس ال ِمَهادُ 

َشُروَن إِلَى َجَهنََّم  لَبُوَن َوتُح   ((١٤) َوبِئ َس ال ِمَهادُ )قُل لِّلَِّذيَن َكفَُروا  َستُغ 

 ((١١٢) َوبِئ َس ال ِمَهادُ )َمتَاٌع قَلِيٌل ثُمَّ َمأ َواُهم  َجَهنَُّم 

 

 ( : قال -قالوا  * )الَِّذينَ 

َوانِِهم  َوقََعُدوا  لَو   قَالُوا   الَِّذينَ ) َت إِن ُكنتُم  َصاِدقِيَن إِلخ  َرُؤوا َعن  أَنفُِسُكُم ال َمو  أَطَاُعونَا َما قُتِلُوا قُل  فَاد 

(١٦٨)) 

بَاٍن تَأ ُكلُهُ النَّاُر .... ) قَالُوا   الَِّذينَ ) ِمَن لَِرُسوٍل َحتََّى يَأ تِيَنَا بِقُر  َ َعِهَد إِلَي نَا أاَلَّ نُؤ   ((١٨٦إِنَّ هللاه

مَ  قَالَ  الَِّذينَ ) ُ َونِع  بُنَا هللاه ُهم  فََزاَدُهم  إِيَماناً َوقَالُوا  َحس  َشو  ال َوِكيُل  لَُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس قَد  َجَمُعوا  لَُكم  فَاخ 

(١٢٦)) 

 

 :وواحدة بالكسر )جناٍت( –بالضم ثالث مواضع * )َجنَّاٌت( 

ن َذلُِكم  لِلَِّذيَن ا ا ِعنَد َربِِّهم  )قُل  أَُؤنَبِّئُُكم بَِخي ٍر مِّ تَِها األَن َهارُ تَّقَو  ِري ِمن تَح   َخالِِديَن فِيَها َجنَّاٌت تَج 

ُ بَِصيٌر بِال ِعبَاِد ) ِ َوهللاه َن هللاه َواٌن مِّ طَهََّرةٌ َوِرض  َواٌج مُّ  ((١١َوأَز 

بِِّهم  وَ  ن رَّ غ فَِرةٌ مِّ لَـئَِك َجَزآُؤُهم مَّ تَِها)أُو  ِري ِمن تَح  ُر ال َعاِملِيَن  َخالِِديَن فِيَهااألَن َهاُر  َجنَّاٌت تَج  َم أَج  َونِع 

(١٦٦)) 

ن بَع ٍض فَالَّ  ن َذَكٍر أَو  أُنثَى بَع ُضُكم مِّ نُكم مِّ تََجاَب لَُهم  َربُُّهم  أَنِّي الَ أُِضيُع َعَمَل َعاِمٍل مِّ ِذيَن َهاَجُروا  )فَاس 

ِرُجوا  ِمن ِديَاِرِهم  َوأُوُذوا  فِي سَ  ِخلَنَُّهم  َوأُخ   َجنَّاتٍ بِيلِي َوقَاتَلُوا  َوقُتِلُوا  ألَُكفَِّرنَّ َعن ُهم  َسيِّئَاتِِهم  َوألُد 

تَِها األَن َهارُ  ِري ِمن تَح  ُن الثََّواِب ) تَج  ُ ِعنَدهُ ُحس  ِ َوهللاه ن ِعنِد هللاه  ((١١١ثََوابًا مِّ

ا  َربَُّهم  لَُهم   تَِها األَن َهارُ  َجنَّاتٌ )لَِكِن الَِّذيَن اتَّقَو  ِري ِمن تَح  ِ  َخالِِديَن فِيَها تَج  ِ َوَما ِعنَد هللاه ن  ِعنِد هللاه نُُزالً مِّ

 ((١١٨َخي ٌر لِّألَب َراِر )

 

 ( :جزاؤهم * )أُولَـئِكَ 

لَـئِكَ ) َمِعيَن ) َجَزآُؤُهم   أُو  ِ َوال َمآلئَِكِة َوالنَّاِس أَج  نَةَ هللاه  ((٨٢أَنَّ َعلَي ِهم  لَع 

لَـئِكَ ) ُر ال َعاِملِيَن  َجَزآُؤُهم أُو  َم أَج  تَِها األَن َهاُر َخالِِديَن فِيَها َونِع  ِري ِمن تَح  بِِّهم  َوَجنَّاٌت تَج  ن رَّ غ فَِرةٌ مِّ مَّ

(١٦٦)) 
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ن نَّاِصِريَن( :  * )َوَما لَُهم مِّ

ن يَا َواآل َمالُُهم  فِي الدُّ ن نَّاِصِرينَ ِخَرِة )أُولَـئَِك الَِّذيَن َحبِطَت  أَع   ((٤٤) َوَما لَهُم مِّ

ن يَا َواآلِخَرِة  بُُهم  َعَذابًا َشِديًدا فِي الدُّ ا الَِّذيَن َكفَُروا  فَأَُعذِّ ن نَّاِصِرينَ )فَأَمَّ  ((١٦) َوَما لَُهم مِّ

لَـئَِك لَُهم  َعَذاٌب أَلِيٌم  )إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا  َوَماتُوا  َوهُم  ُكفَّاٌر فَلَن يُق بََل ِمن  أََحِدِهم .... ن أُو  َوَما لَُهم مِّ

 ((١١) نَّاِصِرينَ 

 

ا َكَسبَت  َوُهم  الَ يُظ لَُموَن( :  * )ُكلُّ نَف ٍس مَّ

ٍم الَّ َري َب فِيِه  نَاُهم  لِيَو  ا َكَسبَت  َوُهم  الَ يُظ لَُمونَ  َوُوفِّيَت  )فََكي َف إَِذا َجَمع   ((٤١) ُكلُّ نَف ٍس مَّ

َم ال قِيَاَمِة )وَ  لُل  يَأ ِت بَِما َغلَّ يَو  ا َكَسبَت  َوُهم  الَ  ثُمَّ تَُوفَّىَما َكاَن لِنَبِيٍّ أَن يَُغلَّ َوَمن يَغ  ُكلُّ نَف ٍس مَّ

 ((١٦١) يُظ لَُمونَ 

 

 * )بَِغي ِر ِحَساٍب( :

ُزقُ  )تُولُِج اللَّي َل فِي ال نََّهاِر َوتُولُِج النََّهاَر فِي اللَّي ِل ....  ((٤٢) َمن تََشاء بَِغي ِر ِحَسابٍ  َوتَر 

 َ ِ إنَّ هللاه ُزقُ )فَتَقَبَّلََها َربَُّها بِقَبُوٍل َحَسٍن .... قَالَت  ُهَو ِمن  ِعنِد هللاه  ((٦٢) َمن يََشاء بَِغي ِر ِحَسابٍ  يَر 

 

َم( :  * )يَو 

مَ ) َضرً  يَو  ح  ا َعِملَت  ِمن  َخي ٍر مُّ  ((٦٠ا .... )تَِجُد ُكلُّ نَف ٍس مَّ

مَ ) َودُّ ُوُجوهٌ .... ) يَو   ((١٠٦تَب يَضُّ ُوُجوهٌ َوتَس 

 

ُسوَل( : َ َوالرَّ  * )أَِطيُعوا  هللاه

ُسولَ )قُل   َ َوالرَّ َ الَ يُِحبُّ ال َكافِِريَن ) أَِطيُعوا  هللاه ا  فَإِنَّ هللاه  ((٦٤فإِن تََولَّو 

ُسولَ َوأَطِ ) َ َوالرَّ َحُموَن )لََعلَُّكم   يُعوا  هللاه  ((١٦٤تُر 

 

: )َ  * )إِنَّ هللاه

( َ َراَن َعلَى ال َعالَِميَن ) إِنَّ هللاه طَفَى آَدَم َونُوًحا َوآَل إِب َراِهيَم َوآَل ِعم   ((٦٦اص 

( َ تَقِيٌم ) إِنَّ هللاه س  بُُدوهُ َهـَذا ِصَراطٌ مُّ  ((١١َربِّي َوَربُُّكم  فَاع 

 

ُ ِميثَاقَ * )  ( : َوإِذ  أََخَذ هللاه

ُ ِميثَاقَ  َوإِذ  )  ِمنُنَّ  أََخَذ هللاه ٌق لَِّما َمَعُكم  لَتُؤ  َصدِّ َمٍة ثُمَّ َجاءُكم  َرُسوٌل مُّ ن ِكتَاٍب َوِحك  النَّبِيِّي َن لََما آتَي تُُكم مِّ

 ((٨١بِِه .... )

ُ ِميثَاقَ  َوإِذ  )  تُُمونَهُ فَنَبَُذوهُ .... ) الَِّذيَن أُوتُوا  ال ِكتَاَب لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ  أََخَذ هللاه  ((١٨٢َوالَ تَك 

 

 * )هَاأَنتُْم( :

لَُم َوأَنتُم  الَ  َهاأَنتُم  ) ُ يَع  وَن فِيَما لَي َس لَُكم بِِه ِعل ٌم َوهللاه تُم  فِيَما لَُكم بِِه ِعلٌم فَلَِم تَُحآجُّ لَُموَن َهُؤالء َحاَجج   تَع 

(٦٦)) 

الء تُِحبُّونَُهم  وَ  َهاأَنتُم  ) ِمنُوَن بِال ِكتَاِب ُكلِِّه َوإَِذا لَقُوُكم  قَالُوا  آَمنَّا .... )أُو   ((١١١الَ يُِحبُّونَُكم  َوتُؤ 
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 َوَما َكاَن( : -* )َما َكاَن 

ِرِكينَ  َما َكانَ ) لًِما َوَما َكاَن ِمَن ال ُمش  س  َرانِيهًا َولَِكن َكاَن َحنِيفًا مُّ  ((٦٢) إِب َراِهيُم يَُهوِديهًا َوالَ نَص 

ةَ ثُمَّ يَقُوَل لِلنَّاِس ُكونُوا  ِعبَاًدا لِّي ِمن ُدونِ  َما َكانَ ) َم َوالنُّبُوَّ ُ ال ِكتَاَب َوال ُحك  تِيَهُ هللاه ِ ....  لِبََشٍر أَن يُؤ  هللاه

(٢١)) 

ا َكانَ ) ِمنِيَن َعلَى َمآ أَنتُم  َعلَي ِه َحتََّى يَِميَز ال َخبِ  مَّ ُ لِيََذَر ال ُمؤ  ُ لِيُط لَِعُكم  َعلَى  َوَما َكانَ يَث ِمَن الطَّيِِّب هللاه هللاه

 ((١٢١ال َغي ِب .... )

الً .... ) َوَما َكانَ ) َؤجَّ ِن هللا ِكتَابًا مُّ  ((١٢١لِنَف ٍس أَن  تَُموَت إاِلَّ بِإِذ 

رَ  َوَما َكانَ ) فِر  لَنَا ُذنُوبَنَا َوإِس  لَُهم  إاِلَّ أَن قَالُوا  ربَّنَا اغ  نَا َعلَى قَو  ِرنَا َوثَبِّت  أَق َداَمنَا وانُصر  افَنَا فِي أَم 

ِم ال َكافِِريَن )  ((١٢٢ال قَو 

ا َكَسبَت  َوُهم   َوَما َكانَ ) َم ال قِيَاَمِة ثُمَّ تَُوفَّى ُكلُّ نَف ٍس مَّ لُل  يَأ ِت بَِما َغلَّ يَو  الَ لِنَبِيٍّ أَن يَُغلَّ َوَمن يَغ 

 ((١٦١يُظ لَُموَن )

 

 )َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكيَن( :* 

لًِما  )َما َكاَن إِب َراِهيمُ  س  َرانِيهًا َولَِكن َكاَن َحنِيفًا مُّ ِرِكينَ يَُهوِديهًا َوالَ نَص   ((٦٢) َوَما َكاَن ِمَن ال ُمش 

ُ فَاتَّبِعُوا  ِملَّةَ إِب َراِهيَم َحنِيفًا  ِركِ )قُل  َصَدَق هللاه  ((١١) ينَ َوَما َكاَن ِمَن ال ُمش 

 

 * )ُذو اْلفَْضِل اْلَعِظيِم( :

َمتِِه َمن يََشاء  تَصُّ بَِرح  ِل ال َعِظيمِ )يَخ  ُ ُذو ال فَض   ((٢٢) َوهللاه

 ِ َواَن هللاه ُهم  ُسوٌء َواتَّبَُعوا  ِرض  َسس  ٍل لَّم  يَم  ِ َوفَض  َن هللاه َمٍة مِّ ُ )فَانقَلَبُوا  بِنِع  ٍل َعِظيمٍ َوهللاه (( ١٢٢) ُذو فَض 

 منفردة بدون الم التعريف

 

 * )بَلَى( :

َ يُِحبُّ ال ُمتَّقِيَن ) بَلَى) ِدِه َواتَّقَى فَإِنَّ هللاه فَى بَِعه   ((٢٦َمن  أَو 

َن ال َمآلئَِكِة مُ  بَلَى) َسِة آالٍف مِّ ُكم  َربُُّكم بَِخم  ِدد  ِرِهم  َهـَذا يُم  ن فَو  بُِروا  َوتَتَّقُوا  َويَأ تُوُكم مِّ ِميَن سَ إِن تَص  وِّ

(١٤١)) 

 

 * )فََمن( :

َد َذلِكَ تََولَّى  فََمن) لَـئَِك ُهمُ  بَع   ((٨٤ال فَاِسقُوَن ) فَأُو 

ِ ال َكِذَب  فََمنِ ) ِد َذلِكَ اف تََرَى َعلَى هللاه لَـئَِك ُهمُ  ِمن بَع   ((١٢الظَّالُِموَن ) فَأُو 

 

 * )لَن( :

ا لَن) َ بِِه َعلِيٌم ) تَنَالُوا  ال بِرَّ َحتَّى تُنفِقُوا  ِممَّ ٍء فَإِنَّ هللاه  ((١٤تُِحبُّوَن َوَما تُنفِقُوا  ِمن َشي 

وُكم  إاِلَّ أًَذى َوإِن يُقَاتِلُوُكم  يَُولُّوُكُم األَُدبَاَر ثُمَّ الَ يُنَصُروَن ) لَن)  ((١١١يَُضرُّ

 

: )  * )ُكلُّ

َرائِيَل إاِلَّ َما ُكلُّ ) َراةُ ...  الطََّعاِم َكاَن ِحـالهً لِّبَنِي إِس  َل التَّو  َرائِيُل َعلَى نَف ِسِه ِمن قَب ِل أَن تُنَزَّ َم إِس  َحرَّ

(١٦)) 

ِخَل ال   ُكلُّ ) ِزَح َعِن النَّاِر َوأُد  َم ال قِيَاَمِة فََمن ُزح  َن أُُجوَرُكم  يَو  ِت َوإِنََّما تَُوفَّو  َجنَّةَ فَقَد  نَف ٍس َذآئِقَةُ ال َمو 

 ((١٨١فَاَز ... )
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 ُكنتُْم َصاِدقِيَن( : * )إِن

لَ  َرائِيُل َعلَى نَف ِسِه ِمن قَب ِل أَن تُنَزَّ َم إِس  َرائِيَل إاِلَّ َما َحرَّ َراةُ قُل  فَأ تُوا   )ُكلُّ الطََّعاِم َكاَن ِحـالهً لِّبَنِي إِس  التَّو 

َراِة فَات لُوَها   ((١٦) إِن ُكنتُم  َصاِدقِينَ بِالتَّو 

َت )الَِّذيَن قَالُوا  إلِ  َرُؤوا َعن  أَنفُِسُكُم ال َمو  َوانِِهم  َوقََعُدوا  لَو  أَطَاُعونَا َما قُتِلُوا قُل  فَاد   إِن ُكنتُم  َصاِدقِينَ خ 

(١٦٨)) 

ن قَب لِي بِال بَيِّنَاِت َوبِالَِّذي قُل   َ َعِهَد إِلَي نَا ... قُل  قَد  َجاءُكم  ُرُسٌل مِّ إِن فَلَِم قَتَل تُُموُهم   تُم  )الَِّذيَن قَالُوا  إِنَّ هللاه

 (١٨٦) ُكنتُم  َصاِدقِينَ 

 

 * )يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنَُوْا( :

َد إِيَمانُِكم  َكافِِريَن ) إِن تُِطيُعوا   يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنَُوا  ) وُكم بَع  َن الَِّذيَن أُوتُوا  ال ِكتَاَب يَُردُّ  ((١٠٠فَِريقًا مِّ

لُِموَن ) ِذيَن آَمنُوا  يَا أَيَُّها الَّ ) س  َ َحقَّ تُقَاتِِه َوالَ تَُموتُنَّ إاِلَّ َوأَنتُم مُّ  ((١٠٤اتَّقُوا  هللاه

وا  َما َعنِتُّم  قَد  بََدِت ال بَغ َضاء ِمن   الَ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  ) ن ُدونُِكم  الَ يَأ لُونَُكم  َخبَاالً َودُّ تَتَِّخُذوا  بِطَانَةً مِّ

بَُر ...)أَ  فِي ُصُدوُرهُم  أَك   ((١١٨ف َواِهِهم  َوَما تُخ 

َ لََعلَُّكم  تُف لُِحوَن ) الَ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  ) َضاَعفَةً َواتَّقُوا  هللاه َعافًا مُّ بَا أَض   ((١٦٠تَأ ُكلُوا  الرِّ

قَابُِكم  فَتَنقَلِبُوا  َخاِسِريَن )الَِّذيَن َكفَُرو إِن تُِطيُعوا   يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنَُوا  ) وُكم  َعلَى أَع   ((١٢١ا  يَُردُّ

ى  الَ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  ) ِض أَو  َكانُوا  ُغزهً َوانِِهم  إَِذا َضَربُوا  فِي األَر  تَُكونُوا  َكالَِّذيَن َكفَُروا  َوقَالُوا  إِلخ 

 ((١١٦ا قُتِلُوا  ...  )لَّو  َكانُوا  ِعنَدنَا َما َماتُوا  َومَ 

َ لََعلَُّكم  تُف لُِحوَن ) يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  ) بُِروا  َوَصابُِروا  َوَرابِطُوا  َواتَّقُوا  هللاه  ((٤٠٠اص 

 

 ال تحسبن(: –اليحسبن  –*)وال تحسبن 

َسبَنَّ  َوالَ ) َواتًا بَل  أَ  تَح  ِ أَم  َزقُوَن )الَِّذيَن قُتِلُوا  فِي َسبِيِل هللاه يَاء ِعنَد َربِِّهم  يُر   ((١٦١ح 

َسبَنَّ  َوالَ )  ُم َعذَ  يَح  َداُدوا  إِث ًما َولَه  لِي لَُهم  لِيَز  َنفُِسِهم  إِنََّما نُم  لِي لَُهم  َخي ٌر ألِّ ِهيٌن الَِّذيَن َكفَُروا  أَنََّما نُم  اٌب مُّ

(١٢٨)) 

َسبَنَّ  َوالَ ) قُوَن َما بَِخلُوا  الَِّذيَن يَب َخلُوَن بَِما آ يَح  لِِه ُهَو َخي ًرا لَُّهم  بَل  ُهَو َشرٌّ لَُّهم  َسيُطَوَّ ُ ِمن فَض  تَاُهُم هللاه

َم ال قِيَاَمِة ... )  ((١٨٠بِِه يَو 

َسبَنَّ الَ ) سَ  تَح  َمُدوا  بَِما لَم  يَف َعلُوا  فاَلَ تَح  يُِحبُّوَن أَن يُح  َن ال َعَذاِب الَِّذيَن يَف َرُحوَن بَِما أَتَوا  وَّ بَنَُّهم  بَِمفَاَزٍة مِّ

 ((١٨٨َولَُهم  َعَذاٌب أَلِيٌم )

 

َماَواِت َوَما فِي األَْرِض( : ِ َما فِي السَّ  * )َوهلِله

ضِ ) َماَواِت َوَما فِي األَر  ِ َما فِي السَّ َجُع األُُموُر ) َوّلِله ِ تُر   ((١٠١َوإِلَى هللاه

َماَواِت َومَ ) ِ َما فِي السَّ ضِ َوّلِله ِحيٌم ) ا فِي األَر  ُ َغفُوٌر رَّ ُب َمن يََشاء َوهللاه  ((١٤١يَغ فُِر لَِمن يََشاء َويَُعذِّ

 

ُدوِر( :  * )َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ

ِمنُوَن بِال ِكتَاِب ُكلِِّه َوإَِذا لَقُوُكم  قَالُوا  آَمنَّا الء تُِحبُّونَُهم  َوالَ يُِحبُّونَُكم  َوتُؤ  قُل  ُموتُوا  بَِغي ِظُكم   ... )َهاأَنتُم  أُو 

ُدورِ  َ َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ  ((١١١) إِنَّ هللاه

نُكم  ...  ِد ال َغمِّ أََمنَةً نَُّعاًسا يَغ َشى طَآئِفَةً مِّ ن بَع  ُ )ثُمَّ أَنَزَل َعلَي ُكم مِّ ُدورِ  َوهللاه  ((١١٢) َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ
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ِ فَْليَتََوكَِّل اْلمُ   ْؤِمنُوَن( :* )َوَعلَى هللاه

ُ َولِيُّهَُما  ِمنُونَ )إِذ  َهمَّت طَّآئِفَتَاِن ِمنُكم  أَن تَف َشالَ َوهللاه ِل ال ُمؤ  ِ فَل يَتََوكَّ  ((١٤٤) َوَعلَى هللاه

ِدِه  ن بَع  ُذل ُكم  فََمن َذا الَِّذي يَنُصُرُكم مِّ ُ فاَلَ َغالَِب لَُكم  َوإِن يَخ  ُكُم هللاه ِ )إِن يَنُصر  ِل َوَعلَى هللاه  فَل يَتََوكِّ

ِمنُونَ   ((١٦٠) ال ُمؤ 

 

 * )لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن( :

 َ َضاَعفَةً َواتَّقُوا  هللاه َعافًا مُّ بَا أَض   ((١٦٠) لََعلَُّكم  تُف لُِحونَ )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  الَ تَأ ُكلُوا  الرِّ

بُِروا  َوَصابِ  َ )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  اص   ((٤٠٠) لََعلَُّكم  تُف لُِحونَ ُروا  َوَرابِطُوا  َواتَّقُوا  هللاه

 

ُ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِيَن( :  * )َوهللاه

اء َوال َكاِظِميَن ال َغي ظَ َوال َعافِيَن َعِن النَّاِس  رَّ اء َوالضَّ ِسنِينَ )الَِّذيَن يُنفِقُوَن فِي السَّرَّ ُ يُِحبُّ ال ُمح   َوهللاه

(١٦٢)) 

َن ثََواِب اآلِخَرِة )فَآتَ  ن يَا َوُحس  ُ ثََواَب الدُّ ِسنِينَ اُهُم هللاه ُ يُِحبُّ ال ُمح   ((١٢٨) َوهللاه

 

اِكِريَن  ُ الشَّ  وسيجزى الشاكرين( : –* )َوَسيَْجِزي هللاه

ُسُل ... َوَمن يَنقَلِب  َعلََى َعقِبَ  ٌد إاِلَّ َرُسوٌل قَد  َخلَت  ِمن قَب لِِه الرُّ َ َشي ئًا )َوَما ُمَحمَّ ي ِه فَلَن يَُضرَّ هللاه

 ُ ِزي هللاه  ((١٢٢) الشَّاِكِرينَ  َوَسيَج 

تِِه ِمن   الً ... َوَمن يُِرد  ثََواَب اآلِخَرِة نُؤ  َؤجَّ ِن هللا ِكتَابًا مُّ ِزيَها )َوَما َكاَن لِنَف ٍس أَن  تَُموَت إاِلَّ بِإِذ   َوَسنَج 

 ((١٢١) الشَّاِكِرينَ 

 

 بَِما تَْعَملُوَن َخبِيٌر( : -ْعَملُوَن * )َخبِيٌر بَِما تَ 

 ُ اً بَِغمٍّ ... َوهللاه َراُكم  فَأَثَابَُكم  ُغمَّ ُعوُكم  فِي أُخ  ُسوُل يَد  ِعُدوَن َوالَ تَل ُووَن َعلَى أَحٍد َوالرَّ بَِما  َخبِيرٌ  )إِذ  تُص 

َملُونَ   ((١١٦) تَع 

َسبَنَّ الَِّذيَن يَب َخلُوَن بَِما آتَا ُ )َوالَ يَح  لِِه ُهَو َخي ًرا لَُّهم  بَل  ُهَو َشرٌّ لَُّهم  ... َوهللاه ُ ِمن فَض  َملُونَ ُهُم هللاه  بَِما تَع 

 ((١٨٠) َخبِيرٌ 

 

 بَِصيٌر بَِما يَْعَملُوَن( : -* )بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر 

ِض ...  )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  الَ تَُكونُوا  َكالَِّذيَن َكفَُروا  َوقَالُوا   َوانِِهم  إَِذا َضَربُوا  فِي األَر  ُ إِلخ   بَِما َوهللاه

َملُونَ   ((١١٦) بَِصيرٌ  تَع 

 ِ ُ )ُهم  َدَرَجاٌت ِعنَد هللاه َملُونَ  بَِصيرٌ  وهللاه  ((١٦٦) بَِما يَع 

 

 * )َولَئِن( :

ِ أَو   قُتِل تُم   َولَئِن) ِ وَ  ُمتُّم  فِي َسبِيِل هللاه َن هللاه فَِرةٌ مِّ َمُعوَن )لََمغ  ا يَج  مَّ َمةٌ َخي ٌر مِّ  ((١١٢َرح 

تُّم   َولَئِن) َشُروَن ) قُتِل تُم  أَو   مُّ  ((١١٨إِللَى هللا تُح 

 

 * )أَْجٌر َعِظيٌم( :

َسنُوا  ِمن ُهم  َواتَّقَوا   ُح لِلَِّذيَن أَح  ِد َمآ أََصابَُهُم ال قَر  ُسوِل ِمن بَع  ِ َوالرَّ تََجابُوا  ّلِله ٌر َعِظيمٌ  )الَِّذيَن اس   أَج 

(١٢٤)) 

ِمنِيَن َعلَى َمآ أَنتُم  َعلَي ِه َحتََّى يَِميَز ال َخبِيَث ِمَن الطَّيِِّب ... فَآِمنُو ُ لِيََذَر ال ُمؤ  ا َكاَن هللاه ِ َوُرُسلِِه )مَّ ا  بِاّلله

ِمنُوا  َوتَتَّقُوا  فَلَُكم   ٌر َعِظيمٌ َوإِن تُؤ   ((١٢١) أَج 
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 ثانيا: ما انفردت به سورة آل عمران ابتداء من الجزء الرابع الى نهاية السورة:

 

 وحيدة الباقى مرض              زيغ{}فى قلوبهم 

 

 ( وحيدة بآل عمران٢٦) }فإن هللا يحب المتقين{

 

 (٨٦كل آل عمران )ما فى السموات و ما فى اآلرض( ما عدا موضع )

 ( آل عمران٨٦{  ) من فى السموات واألرض طوعا وكرها}...........

 فى قرائة حفص –..............{ وحيدة بكسر الجيم ِحج}...............

 

 ( آل عمران وحيدة١١٢) }ولكن أنفسهم يظلمون{

 

 ( آل عمران وحيدة١١١) }وبئس مثوى الظالمين{

 

 ة( آل عمران وحيد١٢٢) }وهللا ذو فضل عظيم{

 

 ( وحيدة      فقد كذب رسلاألنعام ، بآل عمران ) –( آل عمران ١٨٢) }فإن كذبوك{

 الباقى )كذبت رسل(                                                                  

 ( آل عمران وحيدة١١٠) }آليات ألولى األلباب{

 

 ( آل عمران وحيدة١١٢) }إنك ال تخلف الميعاد{

 

 

  سورة آل عمرانهللاحمد تمت ب

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.herosh.com/
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 ثالثا: مع متشابهات آل عمران مع البقرة ابتداء من الجزء الرابع:

 

 *)هللا ال إله إال هو(::

 222البقرة

 (2آل عمران )

 

 { ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين}............*

 البقرة –ل عمران ( آ١١)

 

 البقرة –( آل عمران ١٠١) }وكيف تكفرون{*

 

 البقرة –( آل عمران ١٠٤) }ياأيها الذين آمنوا اتقوا هللا{*

 

 ـته(:١*)كذلك يبين هللا لكم ءايـ

 }لعلكم تعقلون{ 222البقرة 

 آل عمران }لعلكم تهتدون{

 

 رةالبق –( آل عمران ١٠١) }...........وإلى هللا ترجع األمور{*

 

 

 البقرة –( آل عمران ١٢٢) }وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين{*

 

 }ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم ال يظلمون{*

 281البقرة –( آل عمران ١٦١)

 *)كل نفس ما كسبت(:

 من أول القرآن إلى إبراهيم ما عدا الرعد }كل نفس ما كسبت{

 نفس بما كسبت{من أول الرعد إلى اآلخر ما عدا إبراهيم}كل 

 

 بالبقرة٤ –( آل عمران ١٨٠) }وهللا بما تعملون خبير{*

 البقرة –( آل عمران ١١٠) }إن فى خلق السموات واألرض{*

 

 {           البقرة المهاد}وبئس  *

 {          آل عمران المهاد}ولبئس *

 

 ( آل عمران١١١) هللا سريع الحساب{}إن *

 البقرة            هللا سريع الحساب{}و  *
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 مواضع{:٦*)ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون(:}

 :البقرة

ا تُنبُِت اأْلَرْ  ُض ِمن بَْقلِهَا } َوإِْذ قُْلتُْم يَا ُموَسٰى لَن نَّْصبَِر َعلَٰى طََعاٍم َواِحٍد فَاْدُع لَنَا َربََّك يُْخِرْج لَنَا ِممَّ

قَاَل أَتَْستَْبِدلُوَن الَِّذي هَُو أَْدنَٰى بِالَِّذي هَُو َخْيٌر ۚ اْهبِطُوا ِمْصًرا فَإِنَّ لَُكم  َوقِثَّائِهَا َوفُوِمهَا َوَعَدِسهَا َوبََصلِهَا ۖ

لَِك بِأَنَّهُْم َكا ِ ۗ َذٰ َن هللاَّ لَّةُ َواْلَمْسَكنَةُ َوبَاُءوا بَِغَضٍب مِّ ا َسأَْلتُْم ۗ َوُضِربَْت َعلَْيِهُم الذِّ ِ مَّ  نُوا يَْكفُُروَن بِآيَاِت هللاَّ

َكانُوا يَْعتَُدوَن )َويَْقتُلُوَن النَّبِيِّيَن بَِغْيِر اْلَحقِّ ۗ  لَِك بَِما َعَصوا وَّ  إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن هَاُدوا (  11َذٰ

ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر َوَعِمَل َصالًِحا فَلَهُْم أَْجرُ  ابِئِيَن َمْن آَمَن بِاهللَّ هُْم ِعنَد َربِِّهْم َواَل َخْوٌف َوالنََّصاَرٰى َوالصَّ

 َعلَْيِهْم َواَل هُْم يَْحَزنُوَن {

 :آل عمران

َن النَّاِس َوبَاُءوا بَِغَضبٍ  ِ َوَحْبٍل مِّ َن هللاَّ لَّةُ أَْيَن َما ثُقِفُوا إاِلَّ بَِحْبٍل مِّ ِ َوُضِربَْت  } ُضِربَْت َعلَْيِهُم الذِّ َن هللاَّ مِّ

ِ َويَْقتُلُوَن اأْلَنبِيَاَء بَِغْيِر َحقٍّ ۚ  َعلَْيِهُم اْلَمْسَكنَةُ ۚ لَِك بِأَنَّهُْم َكانُوا يَْكفُُروَن بِآيَاِت هللاَّ َكانُوا َذٰ لَِك بَِما َعَصوا وَّ َذٰ

ِ آنَاَء اللَّيْ  ۗلَْيُسوا َسَواءً ( ۞ 112) يَْعتَُدونَ  ةٌ قَائَِمةٌ يَْتلُوَن آيَاِت هللاَّ ْن أَْهِل اْلِكتَاِب أُمَّ  {.ِل َوهُْم يَْسُجُدوَن  مِّ

 

 *)أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما(:

 }يأتكم{: ٤١٢البقرة 

ا اُء َوُزْلِزلُوا َحتَّٰى  يَأ تُِكم أَْم َحِسْبتُْم أَن تَْدُخلُوا اْلَجنَّةَ َولَمَّ رَّ ْتهُُم اْلبَأَْساُء َوالضَّ سَّ ثَُل الَِّذيَن َخلَْوا ِمن قَْبلُِكم ۖ مَّ مَّ

ِ قَِريٌب )يَقُوَل الرَّ  ِ ۗ أاََل إِنَّ نَْصَر هللاَّ  ( يَْسأَلُونََك َماَذا يُنفِقُوَن ۖ 212ُسوُل َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعهُ َمتَٰى نَْصُر هللاَّ

 }يعلم{:١٢٤آل عمران 

ا لَمِ  أَْم َحِسْبتُْم أَن تَْدُخلُوا اْلَجنَّةَ َولَمَّ ُ الَِّذيَن َجاهَُدوا ِمنُكْم َويَْعلَ  يَع  ابِِريَن )هللاَّ ( َولَقَْد ُكنتُْم تََمنَّْوَن 122َم الصَّ

 (123اْلَمْوَت ِمن قَْبِل أَن تَْلقَْوهُ فَقَْد َرأَْيتُُموهُ َوأَنتُْم تَنظُُروَن )

 *) وما أنفقتم من خير ................. وما تفعلوا من خير(:

 كل البقرة }خير{  وآل عمران }شىء{

 

 تم مؤمنين(:*)إن فى ذلك آلية لكم إن كن

 228البقرة 

 21آل عمران

 *)تلك آيات هللا نتلوها عليك بالحق(:

 222البقرة

 (118آل عمران)

 *)وهللا ال يهدى القوم الظالمين(:

 228البقرة

 آل عمران

 *)وما يذكر إال أولوا األلباب(:

 211البقرة

 (7آل عمران)

 *)الذين ينفقون (:

 272-212/البقرة 2 

 (132آل عمران)

 بفضل هللا متشابهات البقرة مع آل عمران،، ،،انتهت
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 متشابهات سورة النساء مع نفسها

ـٰ  أَيَُّها ٱلنَّاُس(  *)يَ

ِحَدة........)١( ن نَّفٖس َوٰ ـٰ أَيَُّها ٱلنَّاُس ٱتَّقُوا  َربَُّكُم ٱلَِّذي َخلَقَُكم مِّ  )يَ

ـٰ أَيُّهَ ) بُِّكمفَ ا ٱلنَّاُس يَ ُسوُل بِٱلَحقِّ ِمن رَّ ..)قَدَجاَءُكُم ٱلرَّ ا لَُّكم  (١٢٠اِمنُوا  َخير   

ـٰ أَيَُّها ٱلنَّاُس ) بُِّكم........)يَ ن رَّ ـٰن مِّ (١٢٢قَدَجاَءُكم بُرَه  

ا )١٦٦(  لَِك قَِدير 
ٰ
ُ َعلَٰى َذ  إِن يََشأ يُذِهبُكۡم أَيَُّها ٱلنَّاسُ  َويَأِت بِ اَخِريَن  َوَكاَن ٱّللَّ

 

 * )َوآتُوا ( :

َوالُِكم  إِ  َوآتُوا  ) َوالَُهم  إِلَى أَم  َوالَُهم  َوالَ تَتَبَدَّلُوا  ال َخبِيَث بِالطَّيِِّب َوالَ تَأ ُكلُوا  أَم  نَّهُ َكاَن ُحوبًا ال يَتَاَمى أَم 

 (( .٤َكبِيًرا )

لَةً فَإِن  َوآتُوا  ) ِريئًا )النََّساء َصُدقَاتِِهنَّ نِح  ن هُ نَف ًسا فَُكلُوهُ َهنِيئًا مَّ ٍء مِّ  (( .٢ِطب َن لَُكم  َعن َشي 

 

: )  * )َوإِن  ِخف تُم 

َن النَِّساء َمث نَى َوثاُلََث َوُربَاَع  َوإِن  ِخف تُم  ) أاَلَّ  فَإِن  ِخف تُم  أاَلَّ تُق ِسطُوا  فِي ال يَتَاَمى فَانِكُحوا  َما طَاَب لَُكم مِّ

ِدلُو  (( .٦ا  فََواِحَدةً أَو  ... )تَع 

ُ  َوإِن  ِخف تُم  ) الًَحا يَُوفِِّق هللاه لَِها إِن يُِريَدا إِص  ن  أَه  لِِه َوَحَكًما مِّ ن  أَه  ِشقَاَق بَي نِِهَما فَاب َعثُوا  َحَكًما مِّ

 (( .٦١بَي نَهَُما ... )

ِض فَلَي َس َعلَي ُكم  ُجنَاٌح  الَِة )َوإَِذا َضَرب تُم  فِي األَر  أَن يَف تِنَُكُم الَِّذيَن  إِن  ِخف تُم  أَن تَق ُصُروا  ِمَن الصَّ

 (( .101َكفَُروا  ... )

 

ُروفًا(  ع  الً مَّ  فارزقوهم منه(: –)وارزقوهم فيها  –* )َوقُولُوا  لَُهم  قَو 

ُ لَُكم  قِيَاماً  َوالَُكُم الَّتِي َجَعَل هللاه فََهاء أَم  تُوا  السُّ ُزقُوُهم  وَ )َوالَ تُؤ  ُسوُهم   فِيَها ار  الً َواك  َوقُولُوا  لَُهم  قَو 

ُروفًا  ع   (( .١)مَّ

بَى َوال يَتَاَمى َوال َمَساِكيُن  لُوا  ال قُر  َمةَ أُو  ُزقُوُهم)َوإَِذا َحَضَر ال قِس  ن هُ  فَار  ع ُروفًا مِّ الً مَّ  َوقُولُوا  لَُهم  قَو 

(٨. )) 

 

 *)من بعد وصية يوصى بها أو دين(:

 (.١١......) يوِصى بها أو دين من بعد )يوصيكم هللا فى أوالدكم .........

 (.12أو دين.......) يُوَصٰى بهاوصية  من بعد)ولكم نصف ما ترك أزواجكم.......

 هذا لحفص أما نافع فيقرؤها فى الموضعين )يوِصى(انتبهى : 

  
 *)ومن يطع هللا ورسوله- من يطع هللا والرسول(:

ِۚ تِۡلَك ُحدُ ) َ َوَرُسولَهُۥوَ وُد ٱهللَّ لِ  َمن يُِطِع ٱهللَّ
لِِديَن فِيهَۚا َوَذٰ ُر َخٰ ـٰ ٖت تَۡجِري ِمن تَۡحتِهَا ٱأۡلَۡنهَ َك ٱۡلفَۡوُز يُۡدِخۡلهُ َجنَّٰ

منفردة بـ )وذلك الفوز العظيم(.(. 13ٱۡلَعِظيُم )  

ُسولَ وَ ) َ َوٱلرَّ ٰٓئَِك َمَع ٱلَِّذينَ  َمن يُِطِع ٱهللَّ ـٰ َن ٱلنَّبِيِّ  فَأُْولَ ُ َعلَۡيِهم مِّ (11َن... )أَۡنَعَم ٱهللَّ  

ُسوَل ) َك َعلَۡيِهۡم َحفِيٗظا )مَّن يُِطِع ٱلرَّ ـٰ َۖ َوَمن تََولَّٰى فََمآٰ أَۡرَسۡلنَ (81فَقَۡد أَطَاَع ٱهللَّ  
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 *)للرجال نصيب(:

َجاِل نَِصيب) لَِداِن َوٱأۡلَۡقَربُوَن َولِ  لِّلرِّ ا تََرَك ٱۡلَوٰ مَّ (7لنَِّسآِٰء نَِصيب ......)مِّ  

ُ بِهِۦ بَۡعَضُكۡم َعلَٰى بَۡعٖضۚ  َل ٱهللَّ َجاِل نَِصيب)َواَل تَتََمنَّۡوْا َما فَضَّ ا ٱۡكتََسبُوْا........ ) لِّلرِّ مَّ (.32مِّ  

 

 *)وبذى القربى(:

َ َواَل تُۡشِرُكوْا بِهِۦ َشيۡ  لَِدۡيِن إِۡحسَٰ )۞َوٱۡعبُُدوْا ٱهللَّ منفردة بـ )بذى القربى( (. 31.....)َوبِِذي ٱۡلقُۡربَىٰ ٗنا ۖا َوبِۡۡلَوٰ

 الباقى )ذى القربى(.

 

 يكفرون( : -* )إِنَّ الَِّذيَن كفروا 

... ) َكفَُروا   إِنَّ الَِّذينَ ) ل نَاُهم  لِيِهم  نَاًرا ُكلََّما نَِضَجت  ُجلُوُدُهم  بَدَّ َف نُص   (( .١٦بِآيَاتِنَا َسو 

ِ قَد  َضلُّوا  َضالاَلً بَِعيًدا ) ُروا  إِنَّ الَِّذيَن َكفَ ) وا  َعن َسبِيِل هللاه  (( .١٦٢َوَصدُّ

ِديَُهم  طَِريقاً ) إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا  ) فَِر لَُهم  َوالَ لِيَه  ُ لِيَغ   (( .١٦٨َوظَلَُموا  لَم  يَُكِن هللاه

فُُرونَ إِنَّ الَِّذيَن ) ِ َوُرُسلِِه َويُِريُدوَن أَ  يَك  ِ َوُرُسلِِه ... )بِاّلله قُوا  بَي َن هللاه  (( .١١٠ن يُفَرِّ

 

ُ َعلِيماً َحِكيماً * )  ( :إن هللا َكاَن هللاه

َكِر ِمث ُل َحظِّ األُنثَيَي ِن ...  الَِدُكم  لِلذَّ ُ فِي أَو  َ َكاَن َعلِيما َحِكيًما)يُوِصيُكُم هللاه  (( .١١) إِنَّ هللاه

َصنَاُت ِمَن النَِّساء  ِ َعلَي ُكم  ... )َوال ُمح  َ َكاَن َعلِيًما َحِكيًماإاِلَّ َما َملََكت  أَي َمانُُكم  ِكتَاَب هللاه  (( .٤٢) إِنَّ هللاه

ُ َعلِيماً َحِكيماً( :    مجموعة فى جملة)من استهان بقتل الناس ولم يتب كسب إثما()َوَكاَن هللاه

َملُو  ِ لِلَِّذيَن يَع  بَةُ َعلَى هللاه َوَء بَِجَهالٍَة ثُمَّ يَتُوبُوَن ِمن قَِريٍب ... )إِنََّما التَّو  ُ َعلِيماً َحِكيماً َن السُّ  َوَكاَن هللاه

(١٢. )) 

ِمنًا إاِلَّ َخطَئًا ................................   ِمٍن أَن يَق تَُل ُمؤ  ُ َعلِيًما َحِكيًما)َوَما َكاَن لُِمؤ   (( .١٤) َوَكاَن هللاه

ِم إِن تَُكونُوا  تَأ لَُموَن فَإِنَُّهم  يَأ لَُموَن َكَما تَأ لَموَن .....  )َوالَ تَِهنُوا  فِي ُ َعلِيًما َحِكيًمااب تَِغاء ال قَو   َوَكاَن هللاه

(١٠٢. )) 

ِسبُهُ َعلَى نَف ِسِه  ِسب  إِث ًما فَإِنََّما يَك  ُ َعلِيًما َحِكيًما)َوَمن يَك   (( .١١١) َوَكاَن هللاه

بُِّكم  فَآِمنُوا  َخي ًرا لَُّكم  ...... )يَا أَيَُّها ال ُسوُل بِال َحقِّ ِمن رَّ ُ َعلِيًما َحِكيًمانَّاُس قَد  َجاءُكُم الرَّ  َوَكاَن هللاه

(١٢٠. ))  

ِديَُكم  ُسنََن الَِّذيَن ِمن قَب لُِكم  َويَتُوَب َعلَي ُكم   ُ لِيُبَيَِّن لَُكم  َويَه  ُ َعلِيٌم حَ )يُِريُد هللاه  منفردة(( . ٤٦) ِكيمٌ َوهللاه

 

ِهينًا( :  * )َعَذابًا مُّ

ِخل هُ نَاًرا َخالًِدا فِيَها َولَهُ  َ َوَرُسولَهُ َويَتََعدَّ ُحُدوَدهُ يُد  ِهينٌ )َوَمن يَع ِص هللاه  (( .١٢) َعَذاٌب مُّ

 ُ تُُموَن َما آتَاهُُم هللاه ِل َويَك  لِِه )الَِّذيَن يَب َخلُوَن َويَأ ُمُروَن النَّاَس بِال بُخ  نَا لِل َكافِِريَن َعَذابًا  ِمن فَض  تَد  َوأَع 

ِهينًا  (( .٦٢) مُّ

َ أََعدَّ  َعَك ... إِنَّ هللاه ن ُهم مَّ الَةَ فَل تَقُم  طَآئِفَةٌ مِّ َت لَُهُم الصَّ ِهينًا)َوإَِذا ُكنَت فِيِهم  فَأَقَم   لِل َكافِِريَن َعَذابًا مُّ

(١٠٤. )) 

لَـئَِك ُهُم ال َكا ِهينًافُِروَن َحقهًا )أُو  نَا لِل َكافِِريَن َعَذابًا مُّ تَد   (( .١١١) َوأَع 
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 * )َعَذابًا أَلِيًما( :

لَـئَِك  يِّئَاِت ... َوالَ الَِّذيَن يَُموتُوَن َوُهم  ُكفَّاٌر أُو  َملُوَن السَّ بَةُ لِلَِّذيَن يَع  نَا لَُهم  َعَذابًا أَلِيمً )َولَي َسِت التَّو  تَد   اأَع 

(١٨. )) 

ِر ال ُمنَافِقِيَن بِأَنَّ   (( .١٦٨) لَُهم  َعَذابًا أَلِيًما)بَشِّ

َواَل النَّاِس بِال بَاِطِل  لِِهم  أَم  بَا َوقَد  نُهُوا  َعن هُ َوأَك  ِذِهُم الرِّ نَاوَ )َوأَخ  تَد   َعَذابًا أَلِيًمالِل َكافِِريَن ِمن ُهم   أَع 

(١٦١. )) 

 فرين كان العذاب مهين إذا جاء الضمير كان العذاب األليم.الحظى إذا جاء لفظ الكا -

 

ِحيًما( : ابًا رَّ  * )تَوَّ

َ َكاَن  ِرُضوا  َعن ُهَما إِنَّ هللاه لََحا فَأَع  ِحيًما)َواللََّذاَن يَأ تِيَانَِها ِمنُكم  فَآُذوُهَما فَإِن تَابَا َوأَص  ابًا رَّ  (( .١٦) تَوَّ

ُسو َسل نَا ِمن رَّ َ ... )َوَما أَر  فَُروا  هللاه تَغ  ِ َولَو  أَنَُّهم  إِذ ظَّلَُموا  أَنفَُسُهم  َجآُؤوَك فَاس  ِن هللاه ٍل إاِلَّ لِيُطَاَع بِإِذ 

 َ ِحيًمالََوَجُدوا  هللاه ابًا رَّ  (( .٦٢) تَوَّ

 

ِحيًما( : ُ َغفُوًرا رَّ  * )َوَكاَن هللاه

َهاتُُكم  َوبَنَاتُُكم   َمت  َعلَي ُكم  أُمَّ َ َوأََخَواتُُكم  ... )ُحرِّ ِحيًما إِنَّ هللاه  (( .٤٦) َكاَن َغفُوًرا رَّ

بُِروا  َخي ٌر لَُّكم   ِمنَاِت ... َوأَن تَص  َصنَاِت ال ُمؤ  الً أَن يَنِكَح ال ُمح  تَِطع  ِمنُكم  طَو  ُ َغفُوٌر )َوَمن لَّم  يَس  َوهللاه

ِحيٌم   (( .٤١)رَّ

فَِرةً َوَرح   ن هُ َوَمغ  ِحيًماَمةً )َدَرَجاٍت مِّ ُ َغفُوًرا رَّ  (( .١٦) َوَكاَن هللاه

ِض ُمَراَغًما َكثِيًرا َوَسَعةً ...  ِ يَِجد  فِي األَر  ِحيًما)َوَمن يَُهاِجر  فِي َسبِيِل هللاه ُ َغفُوًرا رَّ  َوَكاَن هللاه

(١٠٠. )) 

 ِ فِِر هللاه تَغ  َ )َواس  ِحيًما إِنَّ هللاه  (( .١٠٦) َكاَن َغفُوًرا رَّ

َ )َوَمن  َ يَِجِد هللاه تَغ فِِر هللاه َمل  ُسوًءا أَو  يَظ لِم  نَف َسهُ ثُمَّ يَس  ِحيًمايَع   (( .١١٠) َغفُوًرا رَّ

لُِحوا  َوتَتَّقُوا   تُم  ... َوإِن تُص  ِدلُوا  بَي َن النَِّساء َولَو  َحَرص  تَِطيُعوا  أَن تَع  َ )َولَن تَس  َكاَن َغفُوًرا  فَإِنَّ هللاه

ِحيًما  (( .١٤١) رَّ

تِيِهم  أُُجوَرهُ  َف يُؤ  لَـئَِك َسو  ن ُهم  أُو  قُوا  بَي َن أََحٍد مِّ ِ َوُرُسلِِه َولَم  يُفَرِّ ُ َغفُوًرا م  )َوالَِّذيَن آَمنُوا  بِاّلله َوَكاَن هللاه

ِحيًما  (( .١١٤) رَّ

 

( * ُ  ( :يُِريُد هللاه

( ُ ِديَُكم  ُسنَ  يُِريُد هللاه ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ َن الَِّذيَن ِمن قَب لُِكم  َويَتُوَب َعلَي ُكم  لِيُبَيَِّن لَُكم  َويَه   (( .٤٦) َوهللاه

ُ يُِريدُ ) َهَواِت أَن تَِميلُوا  َمي الً َعِظيًما ) َوهللاه  (( .٤٢أَن يَتُوَب َعلَي ُكم  َويُِريُد الَِّذيَن يَتَّبُِعوَن الشَّ

( ُ  (( .٤٨اإِلنَساُن َضِعيفًا )أَن يَُخفَِّف َعنُكم  َوُخلَِق  يُِريُد هللاه

 

ِ يَِسيًرا* )  ( :َوَكاَن َذلَِك َعلَى هللاه

لِيِه نَاًرا  َف نُص  َوانًا َوظُل ًما فََسو  ِ يَِسيًرا)َوَمن يَف َعل  َذلَِك ُعد   (( .٦٠) َوَكاَن َذلَِك َعلَى هللاه

ِ يَِسيًراَوَكاَن َذلَِك عَ )إاِلَّ طَِريَق َجَهنََّم َخالِِديَن فِيَها أَبًَدا   (( .١٦١) لَى هللاه
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 * )َوالَِّذيَن آمنوا( :

تَِها األَن َهاُر َخالِِديَن فِيَها أَبًَدا آَمنُوا   َوالَِّذينَ ) ِري ِمن تَح  ِخلُُهم  َجنَّاٍت تَج  الَِحاِت َسنُد  لَُّهم  فِيَها  َوَعِملُوا  الصَّ

ِخلُُهم  ِظـالهً ظَلِي طَهََّرةٌ َونُد  َواٌج مُّ  (( .١٢الً )أَز 

تَِها األَن َهاُر َخالِِديَن فِيَها أَبًَدا آَمنُوا   َوالَِّذينَ ) ِري ِمن تَح  ِخلُُهم  َجنَّاٍت تَج  الَِحاِت َسنُد  ِ  َوَعِملُوا  الصَّ َد هللاه َوع 

ِ قِيالً ) َدُق ِمَن هللاه  (( .١٤٤َحقهًا َوَمن  أَص 

ِ َوُرُسلِِه َولَم   آَمنُوا   َوالَِّذينَ ) ُ َغفُوًرا  بِاّلله تِيِهم  أُُجوَرُهم  َوَكاَن هللاه َف يُؤ  لَـئَِك َسو  ن ُهم  أُو  قُوا  بَي َن أََحٍد مِّ يُفَرِّ

ِحيًما )  (( .١١٤رَّ

 

( * َ  ( :إِنَّ هللاه

( َ ًرا عَ  إِنَّ هللاه ِت ِمن لَُّدن هُ أَج  ٍة َوإِن تَُك َحَسنَةً يَُضاِعف َها َويُؤ   (( .٢٠ِظيًما )الَ يَظ لُِم ِمث قَاَل َذرَّ

ِ فَقَدِ ) ِرك  بِاّلله فُِر َما ُدوَن َذلَِك لَِمن يََشاء َوَمن يُش  َرَك بِِه َويَغ  فُِر أَن يُش  َ الَ يَغ  اف تََرى إِث ًما َعِظيًما  إِنَّ هللاه

(٢٨. )) 

( َ تُم بَ  إِنَّ هللاه لَِها َوإَِذا َحَكم  وا  األََمانَاِت إِلَى أَه  ِل ... )يَأ ُمُرُكم  أَن تُؤدُّ ُكُموا  بِال َعد   (( .١٨ي َن النَّاِس أَن تَح 

ِ فَقَد  ) ِرك  بِاّلله فُِر َما ُدوَن َذلَِك لَِمن يََشاء َوَمن يُش  َرَك بِِه َويَغ  فُِر أَن يُش  َ الَ يَغ  َضلَّ َضالاَلً بَِعيًدا  إِنَّ هللاه

(١١٦. )) 

 

 ( :فََكي َف إَِذا* )

ٍة بَِشِهيٍد َوِجئ نَا بَِك َعلَى َهـُؤالء َشِهيًدا )ِجئ نَا ِمن كُ  فََكي َف إَِذا)  (( .٢١لِّ أمَّ

نَا إاِلَّ  فََكي َف إَِذا) ِ إِن  أََرد  لِفُوَن بِاّلله ِصيبَةٌ بَِما قَدََّمت  أَي ِديِهم  ثُمَّ َجآُؤوَك يَح  فِيقًا  أََصابَت ُهم مُّ َسانًا َوتَو  إِح 

(٦٤ )) 

 

ا َغفُ * ) ُ َعفُوهً  ( :وًراَوَكاَن هللاه

لَُموا  َما تَقُولُوَن ...  الَةَ َوأَنتُم  ُسَكاَرى َحتََّى تَع  َ )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  الَ تَق َربُوا  الصَّ ا  إِنَّ هللاه َكاَن َعفُوهً

 (( .٢٦) َغفُوًرا

تَِطيعُ  َجاِل َوالنَِّساء َوال ِول َداِن الَ يَس  َعفِيَن ِمَن الرِّ تَض  لَـئَِك )إاِلَّ ال ُمس  تَُدوَن َسبِيالً * فَأُو  وَن ِحيلَةً َوالَ يَه 

فَُو َعن ُهم   ُ أَن يَع  ا َغفُوًراَعَسى هللاه ُ َعفُوهً  (( .١١) َوَكاَن هللاه

 

 * )أَلَم  تََر إِلَى الَِّذيَن( :

َن ال ِكتَابِ أَلَم  تََر إِلَى الَِّذيَن ) الَلَةَ  أُوتُوا  نَِصيبًا مِّ تَُروَن الضَّ بِيَل )يَش   (( .٢٢َويُِريُدوَن أَن تَِضلُّوا  السَّ

ُ يَُزكِّي َمن يََشاء َوالَ يُظ لَُموَن فَتِيالً ) أَلَم  تََر إِلَى الَِّذينَ ) وَن أَنفَُسُهم  بَِل هللاه  (( .٢١يَُزكُّ

َن ال ِكتَابِ أَلَم  تََر إِلَى الَِّذيَن ) ِمنُوَن بِال ِجب ِت وَ  أُوتُوا  نَِصيبًا مِّ الطَّاُغوِت َويَقُولُوَن لِلَِّذيَن َكفَُروا  ... يُؤ 

(١١. )) 

ُعُموَن أَنَُّهم  آَمنُوا  بَِما أُنِزَل إِلَي َك َوَما أُنِزَل ِمن قَب لَِك يُِريُدوَن أَن يَتََحاَكُموا  إِلَى  أَلَم  تََر إِلَى الَِّذينَ ) يَز 

 (( .٦٠الطَّاُغوِت ... )

َكاةَ ... ) أَلَم  تََر إِلَى الَِّذينَ ) الَةَ َوآتُوا  الزَّ  (( .٢٢قِيَل لَُهم  ُكفُّوا  أَي ِديَُكم  َوأَقِيُموا  الصَّ

 

 

 

 

 



 32 

 نَقِيًرا( :        -فَتِيالً * )

ُ يَُزكِّي َمن يََشاء  أَلَم  تَرَ ) وَن أَنفَُسُهم  بَِل هللاه  (( .٢١) فَتِيالً َوالَ يُظ لَُموَن إِلَى الَِّذيَن يَُزكُّ

تُوَن النَّاَس )أَم  لَ  َن ال ُمل ِك فَإًِذا الَّ يُؤ   (( .١٦) نَقِيًراُهم  نَِصيٌب مِّ

الَةَ ... َواآلِخَرةُ َخي ٌر لَِّمِن اتَّقَى  أَلَم  تَرَ )  فَتِيالً  تُظ لَُمونَ  َوالَ إِلَى الَِّذيَن قِيَل لَُهم  ُكفُّوا  أَي ِديَُكم  َوأَقِيُموا  الصَّ

(٢٢. )) 

َمل   ُخلُوَن ال َجنَّةَ  )َوَمن يَع  لَـئَِك يَد  ِمٌن فَأُو  الَِحاَت ِمن َذَكٍر أَو  أُنثَى َوُهَو ُمؤ   نَقِيًرا َوالَ يُظ لَُمونَ ِمَن الصَّ

(١٤٢. )) 

 

لَـئَِك الذين( :  * )أُو 

لَـئَِك الَِّذينَ ) ُ فَلَن تَِجَد لَهُ نَِصيًرا ) أُو  ُ َوَمن يَل َعِن هللاه  (( .١٤لََعنَُهُم هللاه

 

الً بَلِيًغا ) أُولَـئَِك الَِّذينَ ) ِرض  َعن ُهم  َوِعظ ُهم  َوقُل لَُّهم  فِي أَنفُِسِهم  قَو  ُ َما فِي قُلُوبِِهم  فَأَع  لَُم هللاه  (( .٦٦يَع 

 ( :َسِميًعا بَِصيًرا* )

َ نِ  لَِها ... إِنَّ هللاه وا  األََمانَاِت إِلَى أَه  َ يَأ ُمُرُكم  أَن تُؤدُّ ا يَِعظُُكم بِِه )إِنَّ هللاه َ ِعمَّ  َكاَن َسِميًعا بَِصيًرا إِنَّ هللاه

(١٨. )) 

ن يَا َواآلِخَرِة  ِ ثََواُب الدُّ ن يَا فَِعنَد هللاه ُ َسِميًعا بَِصيًرا)مَّن َكاَن يُِريُد ثََواَب الدُّ  (( .١٦٢) َوَكاَن هللاه

 منفردة(. ١٢٨)عليما وكان هللا سميعا)ال يحب هللا الجهر بالسوء إال من ظلك 

 

ِ َشِهيًدا( :  * )َوَكفَى بِاّلله

َسل نَاَك لِلنَّاِس َرُسوالً  ِ َوَما أََصابََك ِمن َسيِّئٍَة فَِمن نَّف ِسَك َوأَر  ا أََصابََك ِمن  َحَسنٍَة فَِمَن هللاه ِ )مَّ َوَكفَى بِاّلله

 (( .٢١) َشِهيًدا

َهُد بَِما أَنَزَل إِلَي َك أَنزَ  ُ يَش  ِكِن هللاه َهُدوَن )لَـّ ِ َشِهيًدالَهُ بِِعل ِمِه َوال َمآلئَِكةُ يَش   (( .١٦٦) َوَكفَى بِاّلله

 

ِ َوِكيالً( :  * )َوَكفَى بِاّلله

 ِ ِرض  َعن ُهم  َوتََوكَّل  َعلَى هللاه ِ َوِكيالً )َويَقُولُوَن طَاَعةٌ فَإَِذا بََرُزوا  ِمن  ِعنِدَك  ... فَأَع   (( .٨١) َوَكفَى بِاّلله

 ِ ِض )َوّلِله َماَواِت َوَما فِي األَر  ِ َوِكيالً  َما فِي السَّ ِهب ُكم  أَيَُّها النَّاُس ... ( .١٦٤) َوَكفَى بِاّلله  ( إِن يََشأ  يُذ 

ِض  َماَوات َوَما فِي األَر  لُوا  فِي ِدينُِكم   ... لَّهُ َما فِي السَّ َل ال ِكتَاِب الَ تَغ  ِ َوِكيالً )يَا أَه   َوَكفَى بِاّلله

(١٢١. )) 

 

ِ عليما( :  * )َوَكفَى بِاّلله

 ِ ِ َوَكفَى بِاّلله ُل ِمَن هللاه  ((٢٠) َعلِيًما)َذلَِك ال فَض 

 

ِ حسيبا( :  * )َوَكفَى بِاّلله

َمٰى َحتَّٰى إَِذا بَلَُغوا  ٱلنَِّكاَح........وكفى باّلل حسيبا) ـٰ  (٦َوٱبتَلُوا  ٱليَتَ

 

ِ نصيرا( :  * )َوَكفَى بِاّلله

 ُ ِ نَِصير   َوٱّللَّ ِ َولِيا َوَكفَٰى بِٱّللَّ  ( ٢١ا )أَعلَُم بِأَعَدائُِكم  َوَكفَٰى بِٱّللَّ
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 * )إاِلَّ الَِّذيَن( :

يثَاٌق أَو  َجآُؤوُكم  َحِصَرت  ُصُدوُرُهم  أَن يُقَاتِلُونَُكم  أَو  يُقَا إاِلَّ الَِّذينَ ) ٍم بَي نَُكم  َوبَي نَُهم مِّ وا  تِلُ يَِصلُوَن إِلََى قَو 

َمُهم  ... )  (( .١٠قَو 

ِمنِيَن ... ) إاِلَّ الَِّذينَ ) لَـئَِك َمَع ال ُمؤ  ِ فَأُو  لَُصوا  ِدينَُهم  ّلِله ِ َوأَخ  تََصُموا  بِاّلله لَُحوا  َواع   (( .١٢٦تَابُوا  َوأَص 

 

َملُوَن َخبِيًرا( : َ َكاَن بَِما تَع   * )إِنَّ هللاه

ِ فَتَبَيَّنُوا  ... فَتَبَيَّنُوا   )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا   َملُوَن َخبِيًراإَِذا َضَرب تُم  فِي َسبِيِل هللاه َ َكاَن بَِما تَع   إِنَّ هللاه

(١٢. )) 

ِسنُوا  َوتَتَّقُوا   َراًضا ... َوإِن تُح  لَِها نُُشوًزا أَو  إِع  َرأَةٌ َخافَت  ِمن بَع  َ َكاَن بَِما تَع  فَ )َوإِِن ام  َملُوَن إِنَّ هللاه

 (( .١٤٨) َخبِيًرا

ِرُضوا   ِ ... َوإِن تَل ُووا  أَو  تُع  ِط ُشَهَداء ّلِله اِميَن بِال قِس  َ َكاَن بَِما فَ )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  ُكونُوا  قَوَّ إِنَّ هللاه

َملُوَن َخبِيًرا  (( .١٦١) تَع 

 

 ( :َجَهنَُّم َوَساءت  َمِصيًرا* )

لَـئَِك َمأ َواُهم  )إِنَّ الَِّذيَن تَ   َجَهنَُّم َوَساءت  َمِصيًراَوفَّاُهُم ال َمآلئَِكةُ ظَالِِمي أَن فُِسِهم  قَالُوا  فِيَم ُكنتُم  ... فَأُو 

(١٢. )) 

ِمنِيَن نَُولِِّه مَ  ِد َما تَبَيََّن لَهُ ال ُهَدى َويَتَّبِع  َغي َر َسبِيِل ال ُمؤ  ُسوَل ِمن بَع  لِِه )َوَمن يَُشاقِِق الرَّ ا تََولَّى َونُص 

 (( .١١١) َجَهنََّم َوَساءت  َمِصيًرا

 

ُ ... ُمِحيطًا( :  * )َوَكاَن هللاه

لِ  َضى ِمَن ال قَو  ِ َوُهَو َمَعُهم  إِذ  يُبَيِّتُوَن َما الَ يَر  فُوَن ِمَن هللاه تَخ  فُوَن ِمَن النَّاِس َوالَ يَس  تَخ  ُ  )يَس  َوَكاَن هللاه

َملُوَن مُ   (( .١٠٨) ِحيطًابَِما يَع 

ِض  َماَواِت َوَما فِي األَر  ِ َما فِي السَّ ُ )َوّلله ءٍ  َوَكاَن هللاه ِحيطًا بُِكلِّ َشي  تَف تُونََك فِي ١٤٦) مُّ ( َويَس 

 منفردة باقى القرآن )بكل شىء عليما(النَِّساء ... ( .

 

َمل  * )  ( :َوَمن يَع 

َمل  ) ِحيًما )ُسوًءا أَو  يَظ لِم  نَف َسهُ ثُ  َوَمن يَع  َ َغفُوًرا رَّ َ يَِجِد هللاه تَغ فِِر هللاه  (( .١١٠مَّ يَس 

َمل  ) ُخلُوَن ال َجنَّةَ َوالَ يُظ لَُموَن نَقِيًرا  َوَمن يَع  لَـئَِك يَد  ِمٌن فَأُو  الَِحاَت ِمن َذَكٍر أَو  أُنثَى َوُهَو ُمؤ  ِمَن الصَّ

(١٤٢. )) 

 

َماَواِت َوَما فِي ِ َما فِي السَّ ِض( : * )َوّلله  األَر 

ضِ ) َماَواِت َوَما فِي األَر  ِ َما فِي السَّ ِحيطًا ) َوّلله ٍء مُّ ُ بُِكلِّ َشي   (( .١٤٦َوَكاَن هللاه

ضِ ) َماَواِت َوَما فِي األَر  ِ َما فِي السَّ ي نَا الَِّذيَن أُوتُوا  ال ِكتَاَب ِمن قَب لُِكم  َوإِيَّاُكم  أَِن اتَّقُوا   َوّلله َولَقَد  َوصَّ

 َ  (( .١٦١ ... )هللاه

ضِ ) َماَواِت َوَما فِي األَر  ِ َما فِي السَّ ِ َوِكيالً  َوّلِله  (( .١٦٤) َوَكفَى بِاّلله
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تَف تُونََك( :  * )يَس 

تَف تُونَكَ يَ وَ ) ُ يُف تِيُكم  فِي النَِّساء  س  َساء ... فِيِهنَّ َوَما يُت لَى َعلَي ُكم  فِي ال ِكتَاِب فِي يَتَاَمى النِّ  قُِل هللاه

(١٤٢. )) 

تَف تُونَكَ ) ُ يُف تِيُكم   يَس  ُف َما تََرَك ...  قُِل هللاه ٌت فَلََها نِص  ُرٌؤ َهلََك لَي َس لَهُ َولٌَد َولَهُ أُخ  فِي ال َكالَلَِة إِِن ام 

(١٢٦. )) 

 

ِسنُوا  َوتَتَّقُوا   لُِحوا  َوتَتَّقُوا   -* )َوإِن تُح  ِرُضوا ( :َوإِن تَل ُووا  أَ  -َوإِن تُص   و  تُع 

َراًضا ..  لَِها نُُشوًزا أَو  إِع  َرأَةٌ َخافَت  ِمن بَع  ِسنُوا   َوإِن)َوإِِن ام  َملُوَن َخبِيًرا  َوتَتَّقُوا   تُح  َ َكاَن بَِما تَع  فَإِنَّ هللاه

(١٤٨. )) 

تُم  ..  ِدلُوا  بَي َن النَِّساء َولَو  َحَرص  تَِطيُعوا  أَن تَع  لُِحوا   َوإِن)َولَن تَس  َ َكاَن َغفُوًرا  َوتَتَّقُوا   تُص  فَإِنَّ هللاه

ِحيًما )  (( .١٤١رَّ

 ... ِ ِط ُشَهَداء ّلِله اِميَن بِال قِس  ِرُضوا   َوإِن)يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  ُكونُوا  قَوَّ َ َكاَن بَِما  تَل ُووا  أَو  تُع  فَإِنَّ هللاه

َملُوَن َخبِيًرا )  (( .١٦١تَع 

 

 نَّ ال ُمنَافِقِيَن( :* )إِ 

الَِة قَاُموا  ُكَسالَى ... ) إِنَّ ال ُمنَافِقِينَ ) َ َوُهَو َخاِدُعُهم  َوإَِذا قَاُموا  إِلَى الصَّ  (( .١٢٤يَُخاِدُعوَن هللاه

فَِل ِمَن النَّاِر َولَن تَِجَد لَُهم  نَِصيًرا ) إِنَّ ال ُمنَافِقِينَ ) ِك األَس   (( .١٢١فِي الدَّر 

 

 ـِكِن( :* )لَّ 

ِكنِ ) ِمنُوَن بَِما أُنِزَل إِلَيَك َوَما أُنِزَل ِمن قَب لَِك ... ) لَـّ ِمنُوَن يُؤ  اِسُخوَن فِي ال ِعل ِم ِمن ُهم  َوال ُمؤ   (( .١٦٤الرَّ

ِكنِ ) َهُدوَن َوَكفَى بِ  لَـّ َهُد بَِما أَنَزَل إِلَي َك أَنَزلَهُ بِِعل ِمِه َوال َمآلئَِكةُ يَش  ُ يَش  ِ َشِهيًدا )هللاه  (( .١٦٦اّلله

 

ا الَِّذيَن آَمنُوا ( :  * )فَأَمَّ

ا الَِّذيَن آَمنُوا  ) لِِه ...) فَأَمَّ ن فَض  الَِحاِت فَيَُوفِّيِهم  أُُجوَرُهم  َويَزيُدُهم مِّ  (( .١٢٦َوَعِملُوا  الصَّ

ا الَِّذيَن آَمنُوا  ) ِخلُُهم  فِ  فَأَمَّ تََصُموا  بِِه فََسيُد  ِ َواع  تَقِيًما بِاّلله س  ِديِهم  إِلَي ِه ِصَراطًا مُّ ٍل َويَه  ن هُ َوفَض  َمٍة مِّ ي َرح 

(١٢١. )) 

 قيال(: –*)ومن أصدق من هللا حديثا 

َمِة اَل َريَب فِيِهۗ  ـٰ هَ إاِلَّ ُهَو  لَيَجَمَعنَُّكم إِلَٰى يَوِم ٱلقِيَ ـٰ ُ اَل إِلَ ِ )ٱّللَّ  (٨٢) َحِديثا َوَمن أَصَدُق ِمَن ٱّللَّ

لِِديَن فِيَها أَبَ )َوٱ ـٰ ُر َخ ـٰ ٖت تَجِري ِمن تَحتَِهاٱألَنَه ـٰ ِت َسنُدِخلُُهم َجنَّ ـٰ لَِح ـٰ ِ لَِّذيَن َءاَمنُوا  َوَعِملُوا  ٱلصَّ ۖا َوعَد ٱّللَّ د 

ِ َحقا    (١٤٤) قِيال َوَمن أَصَدُق ِمَن ٱّللَّ

 

 *)وكان هللا عزيزا حكيما(:

ُ إِلَيِه   فََعهُ ٱّللَّ ُ َعِزيًزا َحِكيماَوَكاَن )بَل رَّ (١١٨) ٱّللَّ  

ُسِل   ةُ بَعد ٱلرُّ ِ ُحجَّ ِريَن َوُمنِذِريَن لِئاَلَّ يَُكوَن لِلنَّاِس َعلَى ٱّللَّ بَشِّ ُسال مُّ ُ َعِزيًزا َحِكي)رُّ (١٦١) ماَوَكاَن ٱّللَّ  

تِنَا......... )إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروا  بِ  ـٰ َ َكاَن َعِزيًزا َحكِ  إِنَّ ايَ (١٦)يماٱّللَّ  

 

 *)فأعرض عنهم(:

ُ َما فِي قُلُوبِِهم   أُولَـئَِك الَِّذينَ ) لَُم هللاه ِرض  َعن ُهم  يَع  الً بَلِيًغا ) فَأَع   (( .٦٦َوِعظ ُهم  َوقُل لَُّهم  فِي أَنفُِسِهم  قَو 

ِرض  َعن ُهم  )َويَقُولُوَن طَاَعةٌ فَإَِذا بََرُزوا  ِمن  ِعنِدَك  ...  ِ  َوتََوكَّل   فَأَع  ِ َوِكيالً َعلَى هللاه (( .٨١) َوَكفَى بِاّلله  
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 ما انفردت به السورة عن غيرها من سور القرآن

 

 ( وفى غيرها )جعل منها زوجها.١)خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها.....( ) -١

 عليم حكيم( ( وغيرها )وهللا١٤)وهللا عليم حليم() -٤

 )وذلك الفوز العظيم ( وفى غيرها )ذلك الفوز العظيم( -٦

 ( وفى غيرها )غفورا رحيما(٦٢-١٦)توابا رحيما() -٢

 ( وغيرها بزيادة )وال متخذات أخدان(٤٢)محصنين غير مسافحين) -١

 ( وغيرها )إن هللا كان عليما حكيما(٦١)إن هللا كان عليما خبيرا) -٦

 ( وغيرها )ال يحب كل مختال فخور(٦٦فخورا ))إن هللا ال يحب من كان مختاال  -٢

 ( وغيرها )حليما غفورا(١١-٢٦)عفوا غفورا) -٨

ـٰ أَيَُّها الذين أوتوا الكتاب) -١ ـٰ أَهل الكتاب(٢٢)يَ  ( وغيرها )يَ

لنا) -١٠  ( وغيرها )ما أنزلنا(٢٢)بما نزَّ

 ( وغيرها )فلن تجد له سبيال(١٤)فلن تجد له نصيرا) -١١

  منهم(( وغيرها قليال٦٦)قليٌل منهم) -١٤

 ( وغيرها )واقتلوهم حيث ثقفتموهم(٨١)واقتلوهم حيث وجدتموهم)أول النساء) -١٦

 ( وغيره)ضربتم فى األرض(١٢)ضربتم فى سبيل هللا)أول النساء) -١٢

 ( وفى غيرها )تتوفاهم المالئكة(١٢)توفاهم المالئكة) -١١

 ( وفى غيرها )حليما غفورا(١١-٢٦)عفوا غفروا ) -١٦

( وفى غيره )ولوال فضل هللا ١١٦)ولوال فضل هللا عليك ورحمته)ثانى النساء) -١٢

 عليكم ورحمته(

 ( وفى غيره )فتيال(١٤٢)وال يظلمون نقيرا)آخر النساء) -١٨

 ( وفى غيره )بكل شىء عليما(١٤٦)بكل شىء محيطا)ثانى النساء) -١١

ـٰ أَيَُّها الناس(١٦٦)أيها الناس) -٤٠  ( وفى غيره )يَ

 ( وفى غيره )الكافرين والمنافقين(١٢٠فرين))المنافقين والكا -٤١

 ( وفى غيره )سميعا بصيرا(١٢٨)سميعا عليما)آخر النساء) -٤٤

 ( وفى غيره )عفوا غفورا(١٢١)عفوا قديرا)آخر النساء) -٤٦

 ( وفى غيره بحذف )منهم(١٦١)وأعتدنا للكافرين منهم عذابا)آخر النساء) -٤٢

 ( وحيدة بداية آية١١فأولئك) -٤١

 

 فضل هللاانتهت سورة النساء ب
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 متشابهات النساء مع البقرة وآل عمران

 

 بالبقرة:٤ –بالنساء ٦(١*)ياأيها الناس ()

أَيَُّها ٱلنَّاسُ ) ـٰ  ٤١ٱۡعبُُدوا  َربَُّكُم ٱلَِّذي َخلَقَُكۡم َوٱلَِّذيَن ِمن قَۡبلُِكۡم لََعلَُّكۡم تَتَّقُوَن  يَ

ِض  )يَا أَيَُّها النَّاسُ  ا فِي األَر  ي طَاِن إِنَّهُ لَُكم  َعُدوٌّ ُكلُوا  ِممَّ َحالاَلً طَيِّباً َوالَ تَتَّبُِعوا  ُخطَُواِت الشَّ

بِينٌ   ((١٦١( إِنََّما يَأ ُمُرُكم  ...)١٦٨)مُّ

ن نَّفٖس وَٰ ِحَدة........)١( ـٰ أَيَُّها ٱلنَّاُس ٱتَّقُوا  َربَُّكُم ٱلَِّذي َخلَقَُكم مِّ  )يَ

ـٰ أَيَُّها ٱلنَّاُس ) بُِّكمفَ يَ ُسوُل بِٱلَحقِّ ِمن رَّ ..)قَدَجاَءُكُم ٱلرَّ ا لَُّكم  (١٢٠اِمنُوا  َخير   

ـٰ أَيَُّها ٱلنَّاُس ) بُِّكم........)يَ ن رَّ ـٰن مِّ  (١٢٢قَدَجاَءُكم بُرَه

 

 *)خيرا كثيرا( :

 (٦١البقرة) –( النساء ١١)

 

 البقرة: –( النساء ٤٤)*)وال تنكحوا( 

ۡشِرَكٖة َولَۡو أَۡعَجبَۡتُكۡمۗ َواَل تُنِكُحوا  ٱۡلمُ  )َواَل تَنِكُحوا   ۡؤِمنَةٌ َخۡيٞر مِّن مُّ  َوأَلََمٞة مُّ
ِت َحتَّٰى يُۡؤِمنَّ  ۡشِرِكيَن ٱۡلُمۡشِرَكٰ

ۡشِرٖك َولَۡو أَۡعَجبَكُ  ن مُّ ۡؤِمٌن َخۡيٞر مِّ  َولََعۡبٞد مُّ
ا  إِلَى ٱۡلَجنَِّة َحتَّٰى يُۡؤِمنُوا   ُ يَۡدُعو  ئَِك يَۡدُعوَن إِلَى ٱلنَّاِرۖ َوٱّللَّ

لَٰ  ۡمۗ أُو 

تِهِۦ لِلنَّاِس لََعلَُّهۡم يَتََذكَُّروَن   البقرة ٤٤١َوٱۡلَمۡغفَِرِة بِإِۡذنِِهۦۖ َويُبَيُِّن َءايَٰ

َن ٱلنَِّسا ِء إاِلَّ َما قَ  )َواَل تَنِكُحوا   ا َوَسا َء َسبِياًل .َما نََكَح َءابَا ُؤُكم مِّ ِحَشة  َوَمۡقت      ٤٤ۡد َسلََف  إِنَّهُۥ َكاَن فَٰ

 النساء

 

 البقرة: –( النساء ٤١*)ياأيها الذين ءامنوا ال تأكلوا(: )

ا  وَ ) ۡن  اَل تَۡأُكلُو  ا مِّ ِطِل َوتُۡدلُوا  بَِها  إِلَى ٱۡلُحكَّاِم لِتَۡأُكلُوا  فَِريق  ـٰ لَُكم بَۡينَُكم بِٱۡلبَ ۡثِم َوأَنتُۡم  أَۡمَوٰ ِل ٱلنَّاِس بِٱإۡلِ أَۡمَوٰ

 البقرةتَۡعلَُموَن .

ـٰ أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا  ) ا   يَ ا   اَل تَۡأُكلُو  نُكۡم  َواَل تَۡقتُلُو  َرةً َعن تََراٖض مِّ ـٰ ِطِل إاِلَّ  أَن تَُكوَن تَِج ـٰ لَُكم بَۡينَُكم بِٱۡلبَ أَۡمَوٰ

َ َكانَ  ا  أَنفَُسُكۡم  إِنَّ ٱّللَّ  النساء٤١بُِكۡم َرِحيم 

 

 *)والذين ينفقون(:

 آل عمران بدون الواو –بالبقرة بون الواو ٤ –( النساء ٦٨) 

 

 *)فكيف(:

 (٤١آل عمران ) –بالنساء ٤( ٢٤،٦٤) 
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 *)ألم تر إلى الذين(:

 آل عمران –البقرة  –(النساء ٢٢،٢١،١٠،٦٠،٢٢) 

َ َخَرجُ  )۞أَلَۡم تََر إِلَى ٱلَِّذينَ  ُهۡم  إِنَّ ٱّللَّ ُ ُموتُوا  ثُمَّ أَۡحيَٰ ِرِهۡم َوُهۡم أُلُوٌف َحَذَر ٱۡلَمۡوِت فَقَاَل لَُهُم ٱّللَّ وا  ِمن ِديَٰ

ِكنَّ أَۡكثََر ٱلنَّاِس اَليَۡشُكُروَن   البقرة.٤٢٦لَُذو فَۡضٍل َعلَى ٱلنَّاِس َولَٰ

َن ٱۡلكِ )َلَۡم تََر إِلَى ٱلَِّذيَن  ا مِّ بِ أُوتُوا  نَِصيب  ۡنُهۡم َوُهم  تَٰ ِ لِيَۡحُكَم بَۡينَُهۡم ثُمَّ يَتََولَّٰى فَِريٞق مِّ ِب ٱّللَّ
يُۡدَعۡوَن إِلَٰى ِكتَٰ

ۡعِرُضوَن   آل عمران.٤٦مُّ

َن ال ِكتَابِ أَلَم  تََر إِلَى الَِّذيَن ) الَلَةَ َويُِريُدوَن أَن تَِضلُّوا  السَّبِيلَ  أُوتُوا  نَِصيبًا مِّ تَُروَن الضَّ  يَش 

 .النساء(( ٢٢)

ُ يَُزكِّي َمن يََشاء َوالَ يُظ لَُموَن فَتِيالً  أَلَم  تََر إِلَى الَِّذينَ ) وَن أَنفَُسُهم  بَِل هللاه  يَُزكُّ

 النساء(( .٢١)

َن ال ِكتَابِ أَلَم  تََر إِلَى الَِّذيَن ) ِمنُوَن بِال ِجب ِت َوالطَّاُغوِت َويَقُولُوَن  أُوتُوا  نَِصيبًا مِّ لِلَِّذيَن َكفَُروا  ... يُؤ 

 النساء(( .١١)

ُعُموَن أَنَُّهم  آَمنُوا  بَِما أُنِزَل إِلَي َك َوَما أُنِزَل ِمن قَب لَِك يُِريُدوَن أَن يَتََحاَكُموا  إِلَى  أَلَم  تََر إِلَى الَِّذينَ ) يَز 

 النساء(( .٦٠الطَّاُغوِت ... )

َكاةَ ... ) قِيَل لَُهم   أَلَم  تََر إِلَى الَِّذينَ ) الَةَ َوآتُوا  الزَّ  النساء(( .٢٢ُكفُّوا  أَي ِديَُكم  َوأَقِيُموا  الصَّ

 

 *)إن الذين كفروا(:

 [ موضع سبق ذكرهم بالبقرة:١٨] ،(١٦) النساء  

 

ِمنُوَن ) إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا  ) ُهم  الَ يُؤ  تَُهم  أَم  لَم  تُنِذر   البقرة(( .٦َسَواٌء َعلَي ِهم  أَأَنَذر 

َمِعيَن ) إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا) ِ َوال َمآلئَِكِة َوالنَّاِس أَج  نَةُ هللاه  (( .البقرة١٦١َوَماتُوا َوهُم  ُكفَّاٌر أُولَئَِك َعلَي ِهم  لَع 

ِ َشي ئًا َوأُ  إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا  ) َن هللاه الَُدُهم مِّ َوالُُهم  َوالَ أَو  نَِي َعن ُهم  أَم  ((آل ١٠ُهم  َوقُوُد النَّاِر ) ولَـئِكَ لَن تُغ 

 عمران

آلُّوَن ) إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا  ) لَـئَِك ُهُم الضَّ بَتُُهم  َوأُو  َداُدوا  ُكف ًرا لَّن تُق بََل تَو  َد إِيَمانِِهم  ثُمَّ از  (( آل ١٠بَع 

 عمران

ِض َذَهبًا َولَِو اف تََدى بِِه .... )َوَماتُوا  َوهُم  ُكفَّاٌر فَلَن يُق   إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا  ) ُء األر  ل  (( ١١بََل ِمن  أََحِدِهم مِّ

 آل عمران

لَـئِكَ  إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا  ) ِ َشي ئًا َوأُو  َن هللاه الَُدُهم مِّ َوالُُهم  َوالَ أَو  نَِي َعن ُهم  أَم  َحاُب النَّاِر ُهم  فِيَها  لَن تُغ  أَص 

 مران(( آل ع١١٦َخالُِدوَن )

ل نَاُهم  ُجلُوًدا َغي َرَها لِيَُذوقُوا   َكفَُروا   إِنَّ الَِّذينَ ) لِيِهم  نَاًرا ُكلََّما نَِضَجت  ُجلُوُدُهم  بَدَّ َف نُص  بِآيَاتِنَا َسو 

 (( .النساء١٦ال َعَذاَب ... )

ِ قَد  َضلُّوا  َضالاَلً  إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا  ) وا  َعن َسبِيِل هللاه  (( .النساء١٦٢بَِعيًدا )َوَصدُّ

ِديَُهم  طَِريقاً ) إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا  ) فَِر لَُهم  َوالَ لِيَه  ُ لِيَغ   (( .النساء١٦٨َوظَلَُموا  لَم  يَُكِن هللاه

 

 [ مواضع :٨*)والذين ءامنوا وعملوا الصالحات( ]

 البقرة –( ١٤٤(، )١٢بالنساء)٤والذين ءامنوا وعملوا الصالحات 

لِحَٰ )َوٱلَّ  لُِدوَن ِذيَن َءاَمنُوا  َوَعِملُوا  ٱلصَّٰ ُب ٱۡلَجنَِّةۖ ُهۡم فِيَها َخٰ ئَِك أَۡصَحٰ
لَٰ   . البقرة٨٤ِت أُو 

الَِحاِت  تَِها األَن َهاُر َخالِِديَن فِيَها أَبًَدا )َوالَِّذيَن آَمنُوا  َوَعِملُوا  الصَّ ِري ِمن تَح  ِخلُُهم  َجنَّاٍت تَج  َها لَُّهم  فِيَسنُد 

ِخلُُهم  ِظـالهً ظَلِيالً ) طَهََّرةٌ َونُد  َواٌج مُّ  (( .النساء١٢أَز 
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الَِحاِت  تَِها األَن َهاُر َخالِِديَن فِيَها أَبًَدا)َوالَِّذيَن آَمنُوا  َوَعِملُوا  الصَّ ِري ِمن تَح  ِخلُُهم  َجنَّاٍت تَج  ِ  َسنُد  َد هللاه َوع 

ِ قِ  َدُق ِمَن هللاه  (( .النساء١٤٤يالً )َحقهًا َوَمن  أَص 

 *)هللا ال إله إال هو( :

٤١١البقرة  

(٤آل عمران )   

 (٨٢النساء)

 

 *)فإذا قضيتم الصالة (

 البقرة –( النساء ١٠٦)

 

 *)وّلل ما فى السموات وما فى األرض(:

 بآل عمران٤ –بالنساء ٦( ١٦٤(،)١٦١(،)١٤٦) 

ضِ ) َماَواِت َوَما فِي األَر  ِ َما فِي السَّ َجُع األُُموُر )َوإِ  َوّلِله ِ تُر   ((آل عمران١٠١لَى هللاه

ضِ ) َماَواِت َوَما فِي األَر  ِ َما فِي السَّ ِحيٌم  َوّلِله ُ َغفُوٌر رَّ ُب َمن يََشاء َوهللاه يَغ فُِر لَِمن يََشاء َويَُعذِّ

 ((آل عمران١٤١)

ضِ ) َماَواِت َوَما فِي األَر  ِ َما فِي السَّ ُ بُِكلِّ  َوّلله ِحيطًا )َوَكاَن هللاه ٍء مُّ  (( .النساء١٤٦َشي 

ضِ ) َماَواِت َوَما فِي األَر  ِ َما فِي السَّ ي نَا الَِّذيَن أُوتُوا  ال ِكتَاَب ِمن قَب لُِكم  َوإِيَّاُكم  أَِن اتَّقُوا   َوّلله َولَقَد  َوصَّ

( ... َ  (( .النساء١٦١هللاه

ضِ ) َماَواِت َوَما فِي األَر  ِ َما فِي السَّ ِ َوِكيالً َوكَ  َوّلِله  (( .النساء١٦٤) فَى بِاّلله

 

 *)إن الذين آمنوا(:

 بالبقرة٦ –( النساء ١٦٢) 

 

 *)يا أيها الذين آمنوا التتخذوا(:

 آل عمران –( النساء ١٢٢) 

 

 *)إال الذين تابوا(: 

ئَِك أَتُوُب َعلَي ِهم    َوأَنَاإاِلَّ الَِّذيَن تَابُوا ) 
لَُحوا َوبَيَّنُوا فَأُولَٰ ِحيُم ) َوأَص  اُب الرَّ ( إِنَّ الَِّذيَن ١٦٠التَّوَّ

َمِعيَن ) ِ َوال َماَلئَِكِة َوالنَّاِس أَج  نَةُ هللاَّ ئَِك َعلَي ِهم  لَع 
١٦٠البقرة َكفَُروا َوَماتُوا َوُهم  ُكفَّاٌر أُولَٰ  

َ َغفُوٌر رَّ  إاِلَّ الَِّذيَن تَابُوا) لَُحوا فَإِنَّ هللاَّ لَِك َوأَص 
ٰ
ِد َذ َد إِيَمانِِهم  ثُمَّ ٨١ِحيٌم )ِمن بَع  ( إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا بَع 

بَتُهُم   َداُدوا ُكف ًرا لَّن تُق بََل تَو   .آل عمران از 

ئَِك َمَع ٱۡلُمۡؤِمنِيَنۖ َوسَ  )إاِلَّ ٱلَِّذيَن تَابُوا  
لَٰ  ِ فَأُو  ِ َوأَۡخلَُصوا  ِدينَُهۡم ّلِلَّ ُ َوأَۡصلَُحوا  َوٱۡعتََصُموا  بِٱّللَّ ۡوَف يُۡؤِت ٱّللَّ

ا   النساء ١٢٦ٱۡلُمۡؤِمنِيَن أَۡجًرا َعِظيم 

 

 *)إن الذين يكفرون(:

 آل عمران –( النساء ١١٠) 

فُُرونَ ) ِ َوُرُسلِِه ... ) إِنَّ الَِّذيَن يَك  قُوا  بَي َن هللاه ِ َوُرُسلِِه َويُِريُدوَن أَن يُفَرِّ  (( .آل عمران١١٠بِاّلله

ِ َوُرُسلِهِۦ َويَقُولُوَن نُۡؤِمُن بِبَۡعٖض َونَۡكفُُر  فُُرونَ )إِنَّ ٱلَِّذيَن يَكۡ  قُوا  بَۡيَن ٱّللَّ ِ َوُرُسلِهِۦ َويُِريُدوَن أَن يُفَرِّ بِٱّللَّ

لَِك َسبِياًل 
ٰ
 النساء ١١٠بِبَۡعٖض َويُِريُدوَن أَن يَتَِّخُذوا  بَۡيَن َذ
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 *)المسيح عيس ابن مريم (:

 وغيرها المسيح ابن مريم –( ٢١عمران) آل –بالنساء ٤( ١٢١(،)١١٢)

 

 *)للناس على هللا حجة(:

 البقرة )عليكم( –( النساء ١٦١) 

 

 *)وال تأكلوا أمواكم بينكم بالباطل(:

 (١٨٨........البقرة))وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

 (٤١.......النساء)التأكلوا أمواكم بينكم بالباطل)ياأيها الذين آمنوا 

 

 مطهرة(: *)أزواج

 (٤١وهو فيها خالدون.......البقرة) أزواج مطهرة)ولهم فيه 

 (١١................آل عمران) وأزواج مطهرة)

 (١٢وندخلهم ظال ظليال............النساء) أزواج مطهرة)لهم فيها 

 

 *)وإن من أهل الكتاب(:

 (١١١لمن يؤمن...............آل عمران) )وإنَّ ِمن أهل الكتاب

ن أهل الكتاب)وإن   (١١١إال ليؤمنن............النساء) مِّ

 

 *)وما تفعلوا من خير فإن هللا(:

 (٤١١به عليم )البقرة) وما تفعلوا من خير فإن هللا)يسئلونك ماذا ينفقون............

 (١٤٢كان به عليما)النساء وما تفعلوا من خير فإن هللا)و يستفتونك فى النساء.........
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 متشابهات في سورة المائدة 

 * )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ( :

فُوا  بِال ُعقُوِد أُِحلَّت  لَُكم بَِهيَمةُ األَن َعاِم   ........ ) يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  }  ({ .١أَو 

َي َوالَ ال قآَلئَِد َوال ....) الَ  َمنُوا  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آ} َر ال َحَراَم َوالَ ال َهد  ِ َوالَ الشَّه   ({ .٤تُِحلُّوا  َشَعآئَِر هللاه

ِسلُوا  ُوُجوَهُكم  َوأَي ِديَُكم  .....) يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  } الِة فاغ  تُم  إِلَى الصَّ  ( { .٦إَِذا قُم 

ٍم  .....) آَمنُوا   يَا أَيَُّها الَِّذينَ } ِرَمنَُّكم  َشنَآُن قَو  ِط َوالَ يَج  ِ ُشَهَداء بِال قِس  اِميَن ّلِله  ({ .٨ُكونُوا  قَوَّ

ٌم أَن يَب ُسطُوا  ..........) يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  } ِ َعلَي ُكم  إِذ  َهمَّ قَو  َمَت هللاه ُكُروا  نِع   ( { .١١اذ 

َ َواب تَغُوا  إِلَيِه ال َوِسيلَةَ َوَجاِهُدوا  فِي َسبِيلِِه ...........) آَمنُوا   يَا أَيَُّها الَِّذينَ }  ( { .٦١اتَّقُوا  هللاه

لِيَاء .........) تَتَِّخُذوا   الَ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  }  ({ .١١ال يَُهوَد َوالنََّصاَرى أَو 

تَدَّ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  } ٍم ..............) َمن يَر  ُ بِقَو  َف يَأ تِي هللاه  ({ .١٢ِمنُكم  َعن ِدينِِه فََسو 

 ({.١٢الَِّذيَن اتََّخُذوا  ِدينَُكم  ُهُزًوا َولَِعبًا  ............) تَتَِّخُذوا   الَ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  }

ُموا  طَيِّبَاتِ  الَ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  } ُ لَُكم  ...............) تَُحرِّ  ({ .٨٢َما أََحلَّ هللاه

ٌس  ..........) يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  } الَُم ِرج  ُر َوال َمي ِسُر َواألَنَصاُب َواألَز   ({ .١٠إِنََّما ال َخم 

ي ِد تَنَ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  } َن الصَّ ٍء مِّ ُ بَِشي   ({ .١٢الُهُ أَي ِديُكم   ............)لَيَب لَُونَُّكُم هللاه

ي َد َوأَنتُم  ُحُرٌم َوَمن قَتَلَهُ  ...........) الَ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  }  ({ .١١تَق تُلُوا  الصَّ

ُكم   ............ الَ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  } يَاء إِن تُب َد لَُكم  تَُسؤ  أَلُوا  َعن  أَش   ({ .١٠١...)تَس 

تََدي تُم  ..........) يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  } ُكم مَّن َضلَّ إَِذا اه   ({ .١٠١َعلَي ُكم  أَنفَُسُكم  الَ يَُضرُّ

ُت .............) يِا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  }  ({ .١٠٦َشَهاَدةُ بَي نُِكم  إَِذا َحَضَر أََحَدُكُم ال َمو 

 

َ( :* )َواتَّقُو  ا هللاه

َواِن  ِ ... َوالَ تََعاَونُوا  َعلَى اإِلث ِم َوال ُعد  َ }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  الَ تُِحلُّوا  َشَعآئَِر هللاه َ  َواتَّقُوا  هللاه َشِديُد  إِنَّ هللاه

 ({ .٤ال ِعقَاِب )

أَلُونََك َماَذا أُِحلَّ لَُهم  قُل  أُِحلَّ لَُكُم الطَّيِّبَا ِ َعلَي ِه }يَس  َم هللاه ُكُروا  اس  َ ُت ... َواذ  َ  َواتَّقُوا  هللاه َسِريُع  إِنَّ هللاه

 ({ .٢ال ِحَساِب )

نَا  نَا َوأَطَع  ِ َعلَي ُكم  َوِميثَاقَهُ الَِّذي َواثَقَُكم بِِه إِذ  قُل تُم  َسِمع  ُكُروا  نِع َمةَ هللاه َ }َواذ  َ  َواتَّقُوا  هللاه َذاِت َعلِيٌم بِ  إِنَّ هللاه

ُدوِر )  ({ .٢الصُّ

ِدلُوا  ُهَو أَق َرُب لِلتَّق َوى  ِ ُشَهَداء ... اع  اِميَن ّلِله َ }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  ُكونُوا  قَوَّ َ  َواتَّقُوا  هللاه َخبِيٌر بَِما  إِنَّ هللاه

َملُوَن )  ({ .٨تَع 

 ِ َمَت هللاه ُكُروا  نِع  ٌم أَن يَب ُسطُوا  ... }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  اذ  َ  َعلَي ُكم  إِذ  َهمَّ قَو  ِ فَل يَتََوكَِّل  َواتَّقُوا  هللاه َوَعلَى هللاه

ِمنُوَن )  ({ .١١ال ُمؤ 

َ َواب تَغُوا  إِلَيِه ال َوِسيلَةَ }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا    ({ .٦١وَن )َوَجاِهُدوا  فِي َسبِيلِِه لََعلَُّكم  تُف لِحُ  اتَّقُوا  هللاه

لِيَاء  َ }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  الَ تَتَِّخُذوا  الَِّذيَن اتََّخُذوا  ِدينَُكم  ُهُزًوا َولَِعبًا ... أَو  ِمنِيَن  َواتَّقُوا  هللاه ؤ  إِن ُكنتُم مُّ

(١٢. }) 

ُ َحالاَلً طَيِّبًا  ا َرَزقَُكُم هللاه َ }َوُكلُوا  ِممَّ ِمنُوَن ) ِذيَ الَّ  َواتَّقُوا  هللاه  ({ .٨٨أَنتُم بِِه ُمؤ 

تُ  َم َعلَي ُكم  َصي ُد ال بَرِّ َما ُدم  يَّاَرِة َوُحرِّ ِر َوطََعاُمهُ َمتَاًعا لَُّكم  َولِلسَّ َ م  ُحُرًما }أُِحلَّ لَُكم  َصي ُد ال بَح   َواتَّقُوا  هللاه

َشُروَن ) الَِّذيَ   ({ .١٦إِلَي ِه تُح 

نَى أَن يَأ تُ  ِهَها أَو  ... }َذلَِك أَد  َهاَدِة َعلَى َوج  َ وا  بِالشَّ َمُعوا   َواتَّقُوا هللاه َم ال فَاِسقِيَن  َواس  ُ الَ يَه ِدي ال قَو  َوهللاه

(١٠٨. }) 
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َن السَّ  َل َعلَي نَا َمآئَِدةً مِّ تَِطيُع َربَُّك أَن يُنَزِّ يََم َهل  يَس  اتَّقُوا  اء قَاَل مَ }إِذ  قَاَل ال َحَواِريُّوَن يَا ِعيَسى اب َن َمر 

 َ ِمنِيَن ) هللاه ؤ   ({ .١١٤إِن ُكنتُم مُّ

ِحيٌم( :  * )َغفُوٌر رَّ

ث ٍم  ِ ُم.............. َغي َر ُمتََجانٍِف إلِّ َمت  َعلَي ُكُم ال َمي تَةُ َوال دَّ َ  فَإِنَّ }ُحرِّ ِحيمٌ  هللاه  ({ .٦) َغفُوٌر رَّ

لَُموا  أَنَّ ِدُروا  َعلَي ِهم  }إاِلَّ الَِّذيَن تَابُوا  ِمن قَب ِل أَن تَق   َ  فَاع  ِحيٌم  هللاه  ({ .٦٢)َغفُوٌر رَّ

َ يَتُوُب َعلَي ِه  لََح فَإِنَّ هللاه ِد ظُل ِمِه َوأَص  ِحيمٌ  إِنَّ }فََمن تَاَب ِمن بَع  َ َغفُوٌر رَّ  ({ .٦١) هللاه

تَغ فُِرونَهُ  ِ َويَس  ُ َغفُوٌر رَّ }أَفاَلَ يَتُوبُوَن إِلَى هللاه  ({ .٢٢) ِحيمٌ َوهللاه

َ َشِديُد ال ِعقَاِب  لَُموا  أَنَّ هللاه ِحيمٌ }اع  َ َغفُوٌر رَّ  ({ .١٨) َوأَنَّ هللاه

 

ُكُروَن( :  * )لََعلَُّكم  تَش 

َمتَهُ َعلَي ُكم   ِسلُوا   ......... َولِيُتِمَّ نِع  الِة فاغ  تُم  إِلَى الصَّ ُكُرونَ لََعلَّ }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  إَِذا قُم   ({ .٦) ُكم  تَش 

ُ لَُكم  آيَاتِِه  ِو فِي أَي َمانُِكم   ................ َكَذلَِك يُبَيُِّن هللاه ُ بِاللَّغ  ُكُرونَ }الَ يَُؤاِخُذُكُم هللاه  ({ .٨١) لََعلَُّكم  تَش 

 

: ) ِ َعلَي ُكم  ُكُروا  نِع َمةَ هللاه  * )اذ 

ِ َعلَي كُ }وَ  ُكُروا  نِع َمةَ هللاه نَا .................) م  اذ  نَا َوأَطَع   ({ .٢َوِميثَاقَهُ الَِّذي َواثَقَُكم بِِه إِذ  قُل تُم  َسِمع 

ِ َعلَي ُكم  } يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا   َمَت هللاه ُكُروا  نِع  ٌم أَن يَب ُسطُوا  إِلَي ُكم  أَي ِديَُهم  ..............) اذ   ({ .١١إِذ  َهمَّ قَو 

ِم } وَ  ِمِه يَا قَو  ِ َعلَي ُكم  إِذ  قَاَل ُموَسى لِقَو  ُكُروا  نِع َمةَ هللاه  ({ .٤٠إِذ  َجَعَل فِيُكم  أَنبِيَاء ...........) اذ 

 

 * )َوالَِّذيَن َكفَُروا ( :

َحاُب ال َجِحيمِ } لَـئَِك أَص  بُوا  بِآيَاتِنَا أُو  ِ ( يَا أَيَُّها ١٠) َوالَِّذيَن َكفَُروا  َوَكذَّ َمَت هللاه ُكُروا  نِع  الَِّذيَن آَمنُوا  اذ 

ٌم ...)  ({ .١١َعلَي ُكم  إِذ  َهمَّ قَو 

َحاُب ال َجِحيمِ } لَـئَِك أَص  بُوا  بِآيَاتِنَا أُو  ُموا  طَيِّبَاِت َما ٨٦) َوالَِّذيَن َكفَُروا  َوَكذَّ ( يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  الَ تَُحرِّ

ُ لَُكم    ({ .٨٢... )  أََحلَّ هللاه

 

َرآئِيَل( :  * )ِميثَاَق بَنِي إِس 

َرآئِيلَ } وَ  ُ ِميثَاَق بَنِي إِس   ({ .١٤َوبََعث نَا ِمنُهُم اث نَي  َعَشَر نَقِيبًا ...........) لَقَد  أََخَذ هللاه

نَالَقَد  }  َرائِيلَ  أََخذ  َسل نَا إِلَي ِهم  ُرُسالً .......... ِميثَاَق بَنِي إِس   ({ .٢٠........)َوأَر 

 

تَِها األَن َهاُر( : ِري ِمن تَح   * ) َجنَّاٍت تَج 

ُ إِنِّي َمَعُكم   َرآئِيَل َوبََعث نَا ِمنُهُم اث نَي  َعَشَر نَقِيبًا َوقَاَل هللاه ُ ِميثَاَق بَنِي إِس  الَةَ }َولَقَد  أََخَذ هللاه تُُم الصَّ  لَئِن  أَقَم 

َكاةَ َوآَمنتُم  ِخلَنَُّكم  َوآتَي تُُم الزَّ َُكفَِّرنَّ َعنُكم  َسيِّئَاتُِكم  َوألُد  ًضا َحَسنًا ألَّ َ قَر  تُُم هللاه تُُموُهم  َوأَق َرض  ر  بُِرُسلِي َوَعزَّ

تَِها األَن َهارُ  ِري ِمن تَح  بِيِل ) َجنَّاٍت تَج  َد َذلَِك ِمنُكم  فَقَد  َضلَّ َسَواء السَّ  ({ .١٤فََمن َكفََر بَع 

ُ بَِما قَالُوا   }فَأَثَابَُهمُ  تَِها األَن َهارُ هللاه ِري ِمن تَح  ِسنِيَن ) َخالِِديَن فِيَها َجنَّاٍت تَج   ({ .٨١َوَذلَِك َجَزاء ال ُمح 

قُُهم  لَُهم   اِدقِيَن ِصد  ُم يَنفَُع الصَّ ُ َهَذا يَو  تَِها األَن َهارُ }قَاَل هللاه ِري ِمن تَح  ِضَي  اأَبَدً  َخالِِديَن فِيَها َجنَّاٌت تَج  رَّ

ُز ال َعِظيُم ) ُ َعن ُهم  َوَرُضوا  َعن هُ َذلَِك ال فَو   ({ .١١١هللاه

 هنا تدرج :

 جنات تجرى من تحتها األنهار -١

 ............................خالدين فيها -٤

 .........................................أبدا-٦
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بِيِل( :  * )َسَواء السَّ

َد َذلَِك ِمنُكم   } َولَقَد  أََخذَ  َرآئِيَل ........... فََمن َكفََر بَع  ُ ِميثَاَق بَنِي إِس   ({ .١٤) َسَواء السَّبِيلِ  فَقَد  َضلَّ هللاه

َكاناً  لَـئَِك َشرٌّ مَّ ن َذلَِك َمثُوبَةً ............ أُو   . ({٦٠) َوأََضلُّ َعن َسَواء السَّبِيلِ } قُل  َهل  أُنَبِّئُُكم بَِشرٍّ مِّ

لُوا  فِي ِدينُِكم  .................. َوأََضلُّوا  َكثِيًرا  َل ال ِكتَاِب الَ تَغ   َسَواء السَّبِيلِ  َوَضلُّوا  َعن} قُل  يَا أَه 

(٢٢. }) 

 

ِسنِيَن( : َ يُِحبُّ ال ُمح   * )إِنَّ هللاه

ُف َعن ُهم   يثَاقَُهم  لَعنَّاهُم  ......... فَاع  فَح   } فَبَِما نَق ِضِهم مِّ ِسنِينَ َواص  َ يُِحبُّ ال ُمح   ({ .١٦) إِنَّ هللاه

َسنُوا   أَح  الَِحاِت ُجنَاٌح ......  ثُمَّ اتَّقَوا  وَّ ُ } لَي َس َعلَى الَِّذيَن آَمنُوا  َوَعِملُوا  الصَّ ِسنِينَ  َوهللاه  يُِحبُّ ال ُمح 

(١٦. }) 

 

نَعُوَن( :  * )يَص 

ُ  } َوِمَن الَِّذيَن قَالُوا  إِنَّا َف يُنَبِّئُُهُم هللاه نَا ِميثَاقَُهم  .......... َوَسو  نَُعونَ نََصاَرى أََخذ   بَِما َكانُوا  يَص 

(١٢. }) 

َت  ح  لِِهُم السُّ لِِهُم اإِلث َم َوأَك  بَاُر َعن قَو  بَّانِيُّوَن َواألَح  الَ يَن َهاُهُم الرَّ نَُعونَ } لَو   ({ .٦٦) لَبِئ َس َما َكانُوا  يَص 

 

( *: ) َل ال ِكتَاِب قَد  َجاءُكم  َرُسولُنَا يُبَيُِّن لَُكم   يَا أَه 

َل ال ِكتَاِب قَد  َجاءُكم  َرُسولُنَا يُبَيُِّن لَُكم  }  فُوَن ِمَن ال ِكتَاِب ......) يَا أَه  ا ُكنتُم  تُخ  مَّ  ({ .١١َكثِيًرا مِّ

َل ال ِكتَاِب قَد  َجاءُكم  َرُسولُنَا يُبَيِّنُ }  ُسِل .....) لَُكم   يَا أَه  َن الرُّ  ({ .١١َعلَى فَت َرٍة مِّ

 مالحظة:

نزلت في اليهود حين كتموا صفة محمد صلى هللا عليه وسلم وآية  ١١ليست تكرارا ألن اآلية 

الرجم في التوراة والنصارى حين كتموا بشارة عيسى عليه السالم بمحمد صلى هللا عليه وسلم في 

ُسلِ  يهود والنصارى شرائعهم بعد أن نسوها )تبين لل ١١اإلنجيل. واآلية  ( أي: َعلَى فَت َرٍة ِمَن الرُّ

 على انقطاع منهم مما يتسبب في نسيان الشرائع.

 

 * )لَّقَد  َكفََر الَِّذيَن قَآلُوا ( :

َ ُهوَ }  يَمَ  لَّقَد  َكفََر الَِّذيَن قَآلُوا  إِنَّ هللاه لِكُ  ال َمِسيُح اب ُن َمر  ِ َشي ئًا ............) قُل  فََمن يَم   ({ .١٢ِمَن هللاه

َ ُهوَ }  يَمَ  لَقَد  َكفََر الَِّذيَن قَالُوا  إِنَّ هللاه َرائِيَل .............) ال َمِسيُح اب ُن َمر   ({ .٢٤َوقَاَل ال َمِسيُح يَا بَنِي إِس 

 { َ  ({ .٢٦............ )ثَالُِث ثاَلَثٍَة ...... لَّقَد  َكفََر الَِّذيَن قَالُوا  إِنَّ هللاه

 

ِض( : َماَواِت َواألَر  ِ ُمل ُك السَّ  * )ّلِله

ِ َشي ئًا إِن  أَ  لُِك ِمَن هللاه يََم قُل  فََمن يَم  َ ُهَو ال َمِسيُح اب ُن َمر  لَِك }لَّقَد  َكفََر الَِّذيَن قَآلُوا  إِنَّ هللاه َراَد أَن يُه 

هُ َوَمن فِ  يََم َوأُمَّ ِض َجِميًعا ال َمِسيَح اب َن َمر  ضِ ي األَر  َماَواِت َواألَر  ِ ُمل ُك السَّ لُُق َما  َوّلِله َوَما بَي نَُهَما يَخ 

ٍء قَِديرٌ  ُ َعلَى ُكلِّ َشي   ({ .١٢) يََشاء َوهللاه

بُُكم بُِذنُوبُِكم بَ  ِ َوأَِحبَّاُؤهُ قُل  فَلَِم يَُعذِّ ُن أَب نَاء هللاه مَّن  َخلََق }َوقَالَِت ال يَُهوُد َوالنََّصاَرى نَح  ل  أَنتُم بََشٌر مِّ

ُب َمن يََشاء  فُِر لَِمن يََشاء َويَُعذِّ ضِ يَغ  َماَواِت َواألَر  ِ ُمل ُك السَّ  ({ .١٨َوَما بَي نَهَُما َوإِلَي ِه ال َمِصيُر ) َوّلِله
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لَم  أَنَّ  َ }أَلَم  تَع  ضِ  لَهُ  هللاه َماَواِت َواألَر  ٍء يَُعذُِّب َمن يََشاء  ُمل ُك السَّ ُ َعلَى ُكلِّ َشي  فُِر لَِمن يََشاء َوهللاه َويَغ 

 ({ .٢٠قَِديٌر )

ضِ } َماَواِت َواألَر  ِ ُمل ُك السَّ ٍء قَِديٌر ) ّلِله  ({ .١٤٠َوَما فِيِهنَّ َوُهَو َعلَى ُكلِّ َشي 

 

ٍء قَِديٌر( : ُ َعلَى ُكلِّ َشي   * )َوهللاه

 َ ِ َشي ئًا ...  }لَّقَد  َكفََر الَِّذيَن قَآلُوا  إِنَّ هللاه لُِك ِمَن هللاه يََم قُل  فََمن يَم  ٍء ُهَو ال َمِسيُح اب ُن َمر  ُ َعلَى ُكلِّ َشي  َوهللاه

 ({ .١٢) قَِديرٌ 

ُسِل ... فَقَد  َجاءُكم بَِشيٌر وَ  َن الرُّ َل ال ِكتَاِب قَد  َجاءُكم  َرُسولُنَا يُبَيُِّن لَُكم  َعلَى فَت َرٍة مِّ ُ نَِذيٌر }يَا أَه   َوهللاه

ٍء قَِديرٌ   ( { .١١)َعلَى ُكلِّ َشي 

فُِر لَِمن يََشاء  ِض يَُعذُِّب َمن يََشاء َويَغ  َماَواِت َواألَر  َ لَهُ ُمل ُك السَّ لَم  أَنَّ هللاه ٍء }أَلَم  تَع  ُ َعلَى ُكلِّ َشي  َوهللاه

 ({ .٢٠) قَِديرٌ 

ِض َوَما فِيِهنَّ  َماَواِت َواألَر  ِ ُمل ُك السَّ ٍء قَِديرٌ  وَ َوهُ } ّلِله  ({ .١٤٠) َعلَى ُكلِّ َشي 

 

 * )َوقَالَِت ال يَُهوُد( :

ِ َوأَِحبَّاُؤهُ .................) َوقَالَِت ال يَُهودُ } ُن أَب نَاء هللاه  ({ .١٨َوالنََّصاَرى نَح 

لُولَةٌ ُغلَّت  أَي ِديِهم  َولُِعنُوا  بَِما قَالُ  َوقَالَِت ال يَُهودُ } ِ َمغ   ({ .٦٢وا  .............)يَُد هللاه

 

فُِر لَِمن يََشاء ( :  *  )يَغ 

بُُكم بُِذنُوبُِكم بَل  أَنتُم بَ  ِ َوأَِحبَّاُؤهُ قُل  فَلَِم يَُعذِّ ُن أَب نَاء هللاه مَّن  َخلََق }َوقَالَِت ال يَُهوُد َوالنََّصاَرى نَح  َشٌر مِّ

فُِر لَِمن يََشاء ُب َمن يََشاء يَغ  ِ  َويَُعذِّ ِض َوَما بَي نَهَُما َوإِلَي ِه ال َمِصيُر ) َوّلِله َماَواِت َواألَر   ({ .١٨ُمل ُك السَّ

ِض  َماَواِت َواألَر  َ لَهُ ُمل ُك السَّ لَم  أَنَّ هللاه فُِر لَِمن يََشاء يَُعذُِّب َمن يََشاء}أَلَم  تَع  ٍء  َويَغ  ُ َعلَى ُكلِّ َشي  َوهللاه

  المغفرة وأيضا بالعنكبوت هنا تقدم العذاب على({ . ٢٠قَِديٌر )

فُِر لَِمن  قدم المغفرة في جميع المواضع إال موضع آية المائدة فقال )مالحظة: ُب َمن يََشاء َويَغ  يَُعذِّ

فَاق طَُعوا  ( ألنها نزلت بعد ما ذكر في حق السارق و السارقة و عذابهما يقع في الدنيا أوال )يََشاء

 قدم المغفرة في غيرها رحمة و ترغيبا منه تعالى. ( فقدم لفظ العذاب، وأَي ِديَُهَما

 

ن ال َعالَِميَن( :  * )أََحًدا مِّ

ا لَم  يُؤ   ِ َعلَي ُكم  إِذ  َجَعَل ....... َوآتَاُكم مَّ ُكُروا  نِع َمةَ هللاه ِم اذ  ِمِه يَا قَو  ن ِت } َوإِذ  قَاَل ُموَسى لِقَو  أََحًدا مِّ

 ({ .٤٠) ال َعالَِمينَ 

 ُ بُهُ } قَاَل هللاه بُهُ َعَذابًا الَّ أَُعذِّ ُد ِمنُكم  فَإِنِّي أَُعذِّ فُر  بَع  لَُها َعلَي ُكم  فََمن يَك  َن ال َعالَِمينَ  إِنِّي ُمنَزِّ  أََحًدا مِّ

(١١١. }) 

 

 * )قَالُوا يا موسى( : 

ًما َجبَّاِريَن  قَالُوا يَا ُموَسى}  ُخلََهاإِنَّ فِيَها قَو  ُرُجوا  ِمن َها فَإِنَّا َحتَّ  َوإِنَّا لَن نَّد  ُرُجوا  ِمن َها فَإِن يَخ  َى يَخ 

 ({ .٤٤َداِخلُوَن )

ُخلََها قَالُوا  يَا ُموَسى}  َهب  أَنَت َوَربَُّك فَقَاتاِل إِنَّا َهاُهنَا قَاِعُدوَن  إِنَّا لَن نَّد  ا َداُموا  فِيَها فَاذ  أَبًَدا مَّ

(٤٢. }) 

 

 * )قَاَل هللا( : 
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{ ُ َن ال   قَاَل هللاه بُهُ أََحًدا مِّ بُهُ َعَذابًا الَّ أَُعذِّ ُد ِمنُكم  فَإِنِّي أَُعذِّ فُر  بَع  لَُها َعلَي ُكم  فََمن يَك  َعالَِميَن إِنِّي ُمنَزِّ

(١١١. }) 

{ ُ تَِها األَن َهارُ  قَاَل هللاه ِري ِمن تَح  قُُهم  لَُهم  َجنَّاٌت تَج  اِدقِيَن ِصد  ُم يَنفَُع الصَّ َخالِِديَن فِيَها  َهَذا يَو 

 ({ .١١١أَبًَدا ......)

ِمنِيَن( :  ؤ   * )إِن ُكنتُم مُّ

ِ فَتََوكَّلُوا   ُخلُوا  ......... َوَعلَى هللاه ُ َعلَي ِهَما اد  ِمنِينَ } قَاَل َرُجالَِن ِمَن الَِّذيَن يََخافُوَن أَن َعَم هللاه ؤ   إِن ُكنتُم مُّ

(٤٦. }) 

َ نُوا  الَ تَتَِّخُذوا  الَِّذيَن اتََّخُذوا  ِدينَُكم  ُهُزًوا َولَِعبًا ...........} يَا أَيَُّها الَِّذيَن آمَ  ِمنِينَ  َواتَّقُوا  هللاه ؤ   إِن ُكنتُم مُّ

(١٢. }) 

تَِطيُع َربَُّك ........... قَاَل  يََم َهل  يَس  َ } إِذ  قَاَل ال َحَواِريُّوَن يَا ِعيَسى اب َن َمر  ِمنِينَ إِن كُ  اتَّقُوا  هللاه ؤ   نتُم مُّ

(١١٤. }) 

 

ِم ال فَاِسقِيَن( :   * )ال قَو 

لُِك إاِلَّ نَف ِسي َوأَِخي فَاف ُرق  بَي نَنَا َوبَي َن  ِم ال فَاِسقِينَ } قَاَل َربِّ إِنِّي ال أَم   ({ .٤١) ال قَو 

بَِعيَن َسنَةً يَتِيُهوَن فِي األَ  َمةٌ َعلَي ِهم  أَر  ِض فاَلَ تَأ َس َعلَى } قَاَل فَإِنََّها ُمَحرَّ ِم ال فَاِسقِينَ ر   ({ .٤٦) ال قَو 

ُ الَ يَه ِدي  َمُعوا  َوهللاه َ َواس  ِهَها ...... َواتَّقُوا هللاه َهاَدِة َعلَى َوج  نَى أَن يَأ تُوا  بِالشَّ َم ال فَاِسقِينَ } َذلَِك أَد   ال قَو 

(١٠٨. }) 

 

 * )إِنََّما( : 

ِض فََساًدا أَن يُقَتَّلُوا  أَو  يَُصلَّبُوا  َجَزاء الَِّذيَن  إِنََّما}  َن فِي األَر  َعو  َ َوَرُسولَهُ َويَس  يَُحاِربُوَن هللاه

 ({ .٦٦أَو  .....)

َكاةَ َوُهم  َراِكُعوَن  إِنََّما}  تُوَن الزَّ الَةَ َويُؤ  ُ َوَرُسولُهُ َوالَِّذيَن آَمنُوا  الَِّذيَن يُقِيُموَن الصَّ  ({ .١١)َولِيُُّكُم هللاه

ِر  إِنََّما}  ُكم  َعن ِذك  ِر َوال َمي ِسِر َويَُصدَّ ي طَاُن أَن يُوقَِع بَي نَُكُم ال َعَداَوةَ َوال بَغ َضاء فِي ال َخم  يُِريُد الشَّ

(...... ِ  ({ .١١هللاه

 

 * )َولَُهم  فِي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم( : 

 َ يٌ لَُهم   َوَرُسولَهُ ..... َذلَِك } إِنََّما َجَزاء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن هللاه ن يَا ِخز   َولَُهم  فِي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ  فِي الدُّ

(٦٦. }) 

ُزنَك الَِّذيَن يَُساِرُعوَن فِي....  ُسوُل الَ يَح  ن يَا } يَا أَيَُّها الرَّ يٌ لَُهم  فِي الدُّ  َولَُهم  فِي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ  ِخز 

(٢١. }) 

 

 َعلَُّكم  تُف لُِحوَن( : * )لَ 

َ َواب تَغُوا  إِلَيِه ال َوِسيلَةَ َوَجاِهُدوا  فِي َسبِيلِِه   ({ . ٦١) لََعلَُّكم  تُف لُِحونَ } يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  اتَّقُوا  هللاه

ُر َوال َمي ِسُر َواألَنَصاُب َواألَ  تَنِبُوهُ } يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  إِنََّما ال َخم  ٌس ..... فَاج  الَُم ِرج   لََعلَُّكم  تُف لُِحونَ ز 

(١٠. }) 

لِي األَل بَابِ  َ يَا أُو  َجبََك َكث َرةُ ال َخبِيِث فَاتَّقُوا  هللاه تَِوي ال َخبِيُث َوالطَّيُِّب َولَو  أَع   لََعلَُّكم  تُف لُِحونَ  } قُل الَّ يَس 

(١٠٠. }) 

 

 * )َعَذاٌب أَلِيٌم( : 
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ِض َجِميًعا َوِمث لَهُ َمَعهُ ....... َما تُقُبَِّل ِمن ُهم  } إِ  ا فِي األَر   َعَذاٌب أَلِيمٌ  َولَُهم  نَّ الَِّذيَن َكفَُروا  لَو  أَنَّ لَُهم مَّ

(٦٦. }) 

َ ثَالُِث ثاَلَثٍَة  ............ لَيََمسَّنَّ الَِّذيَن كَ   ({ .٢٦) َعَذاٌب أَلِيمٌ فَُروا  ِمن ُهم  } لَّقَد  َكفََر الَِّذيَن قَالُوا  إِنَّ هللاه

َد َذلَِك  تََدى بَع  ي ِد .......... فََمِن اع  َن الصَّ ٍء مِّ ُ بَِشي   َعَذاٌب أَلِيمٌ  فَلَهُ } يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  لَيَب لَُونَُّكُم هللاه

(١٢. }) 

 * )َعِزيٌز َحِكيٌم( : 

ِ }َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرقَةُ فَاق طَ  َن هللاه ُ ُعوا  أَي ِديَُهَما َجَزاء بَِما َكَسبَا نََكاالً مِّ  ({ .٦٨) َعِزيٌز َحِكيمٌ  َوهللاه

فِر  لَُهم   ب ُهم  فَإِنَُّهم  ِعبَاُدَك َوإِن تَغ   ({ .١١٨) ال َعِزيُز ال َحِكيمُ  فَإِنََّك أَنتَ }إِن تَُعذِّ

 

ُسوُل( :   * )يَا أَيَُّها الرَّ

ُسولُ يَا أَيَُّها ال}  ُزنَك الَِّذيَن يَُساِرُعوَن فِي ال ُكف ِر ِمَن الَِّذيَن قَالُوا  آَمنَّا  رَّ الَ يَح 

 ({ .٢١بِأَف َواِهِهم  ...........)

ُسولُ }  َت ِرَسالَتَهُ ............ يَا أَيَُّها الرَّ بَِّك َوإِن لَّم  تَف َعل  فََما بَلَّغ   ({ ٦٢...)بَلِّغ  َما أُنِزَل إِلَي َك ِمن رَّ

 

لَـئَِك ُهُم( : ُ فَأُو  ُكم بَِما أَنَزَل هللاه  *  )َوَمن لَّم  يَح 

َراةَ فِيَها ُهًدى َونُوٌر  ...  لَـئَِك ُهمُ }إِنَّا أَنَزل نَا التَّو  ُ فَأُو  ُكم بَِما أَنَزَل هللاه  ({ .٢٢ال َكافُِروَن ) َوَمن لَّم  يَح 

لَـئَِك ُهمُ لنَّف َس بِالنَّف ِس ... }َوَكتَب نَا َعلَي ِهم  فِيَها أَنَّ ا ُ فَأُو  ُكم بَِما أنَزَل هللاه  ({ .٢١الظَّالُِموَن ) َوَمن لَّم  يَح 

ُ فِيِه  ُل اإِلنِجيِل بَِما أَنَزَل هللاه ُكم  أَه  لَـئَِك ُهمُ }َول يَح  ُ فَأُو  ُكم بَِما أَنَزَل هللاه  ({ .٢٢ال فَاِسقُوَن ) َوَمن لَّم  يَح 

 

َواءُهم  ( : -ُكم بَي نَُهم *  )فَاح   ُ َوالَ تَتَّبِع  أَه  ُكم بَي نَُهم بَِمآ أَنَزَل هللاه  َوأَِن اح 

قًا لَِّما بَي َن يََدي ِه ِمَن ال ِكتَاِب َوُمَهي ِمنًا َعلَي ِه  ُ }َوأَنَزل نَا إِلَي َك ال ِكتَاَب بِال َحقِّ ُمَصدِّ ُكم بَي نَُهم بَِما أَنَزَل هللاه فَاح 

َواءُهم  َوالَ  ةً   تَتَّبِع  أَه  ُ لََجَعلَُكم  أُمَّ َعةً َوِمن َهاًجا َولَو  َشاء هللاه ا َجاءَك ِمَن ال َحقِّ لُِكلٍّ َجَعل نَا ِمنُكم  ِشر  َعمَّ

ِجُعُكم  َجِميًعا فَيُ  تَبِقُوا الَخي َراِت إِلَى هللا َمر  نَبِّئُُكم بَِما ُكنتُم  فِيِه َواِحَدةً َولَـِكن لِّيَب لَُوُكم  فِي َمآ آتَاُكم فَاس 

تَلِفُوَن)  ({ .٢٨تَخ 

ُكم} َواءُهم   َوأَِن اح  ُ َوالَ تَتَّبِع  أَه  ُ إِلَي َك  بَي نَُهم بَِمآ أَنَزَل هللاه ُهم  أَن يَف تِنُوَك َعن بَع ِض َما أَنَزَل هللاه َذر  َواح 

ُ أَن يُصِ  لَم  أَنََّما يُِريُد هللاه ا  فَاع  َن النَّاِس لَفَاِسقُوَن )فَإِن تََولَّو   ({ .٢١يبَُهم بِبَع ِض ُذنُوبِِهم  َوإِنَّ َكثِيًرا مِّ

 

 تََرى(:    –َوتََرى  -* )فَتََرى  

َشى أَن تُِصيبَنَا َدآئَِرةٌ ... ) فَتََرى} َرٌض يَُساِرُعوَن فِيِهم  يَقُولُوَن نَخ   ({ .١٤الَِّذيَن فِي قُلُوبِِهم مَّ

َملُوَن )َكثِيًرا مِّ  َوتََرى} َت لَبِئ َس َما َكانُوا  يَع  ح  لِِهُم السُّ َواِن َوأَك   ({ .٦٤ن ُهم  يَُساِرُعوَن فِي اإِلث ِم َوال ُعد 

ُ َعلَي ِهم  . تََرى} َن الَِّذيَن َكفَُروا  لَبِئ َس َما قَدََّمت  لَُهم  أَنفُُسُهم  أَن َسِخطَ هللاه ن ُهم  يَتََولَّو   ({ .٨٠.. )َكثِيًرا مِّ

 

َل ال ِكتَاِب( :   * )قُل  يَا أَه 

َل ال ِكتَابِ }  ثََرُكم   قُل  يَا أَه  ِ َوَما أُنِزَل إِلَي نَا َوَما أُنِزَل ِمن قَب ُل َوأَنَّ أَك  َهل  تَنقُِموَن ِمنَّا إاِلَّ أَن  آَمنَّا بِاّلله

 ({ .١١فَاِسقُوَن )

َل ال ِكتَابِ }  ءٍ  قُل  يَا أَه  تُم  َعلَى َشي  َراةَ َواإِلنِجيَل َوَما أُنِزَل إِلَي ُكم مِّن  لَس  َحتََّى تُقِيُموا  التَّو 

بُِّكم  .......)  ({ .٦٨رَّ

َل ال ِكتَابِ }  ٍم قَد  َضلُّوا  ِمن  قُل  يَا أَه  َواء قَو  لُوا  فِي ِدينُِكم  َغي َر ال َحقِّ َوالَ تَتَّبِعُوا  أَه  الَ تَغ 

 ({ .٢٢قَب ُل .......)
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 بِئ َس َما ( :*  )لَ 

َت  ح  لِِهُم السُّ َواِن َوأَك  ن ُهم  يَُساِرُعوَن فِي اإِلث ِم َوال ُعد  َملُوَن  ) لَبِئ َس َما}َوتََرى َكثِيًرا مِّ  ({ .٦٤َكانُوا  يَع 

َت  ح  لِِهُم السُّ لِِهُم اإِلث َم َوأَك  بَاُر َعن قَو  بَّانِيُّوَن َواألَح  الَ يَن َهاُهُم الرَّ نَُعوَن  ) َس َمالَبِئ  }لَو   ({ .٦٦َكانُوا  يَص 

َن الَِّذيَن َكفَُروا   ن ُهم  يَتََولَّو  ُ َعلَي ِهم  ... ) لَبِئ َس َما}تََرى َكثِيًرا مِّ  ({ .٨٠قَدََّمت  لَُهم  أَنفُُسُهم  أَن َسِخطَ هللاه

نَكٍر فََعلُوهُ  }َكانُوا اَل  َن َعن مُّ  ﴾{٢١َعلُوَن ﴿يَف   َما َكانُوا لَبِئ سَ   يَتَنَاَهو 

 * )إِذ  قَاَل( : 

َمتِي َعلَي َك َوَعلَى َوالَِدتَِك إِذ  أَيَّدتَُّك بُِروِح ال قُُدِس ...  إِذ  قَالَ }  ُكر  نِع  يََم اذ  ُ يَا ِعيسى اب َن َمر  هللاه

(١١٠. }) 

تَِطيُع َربَُّك أَن إِذ  قَالَ }  يََم َهل  يَس  َماء ...  ال َحَواِريُّوَن يَا ِعيَسى اب َن َمر  َن السَّ َل َعلَي نَا َمآئَِدةً مِّ يُنَزِّ

(١١٤. }) 

 

يََم  ُ يَا ِعيسى اب َن َمر   وإذ( :  -* )إذ قَاَل هللاه

يَمَ  إِذ  قَالَ }  ُ يَا ِعيسى اب َن َمر  َمتِي َعلَي َك َوَعلَى َوالَِدتَِك إِذ  أَيَّدتَُّك بُِروِح ال قُُدِس ...  هللاه ُكر  نِع  اذ 

(١١٠. }) 

يَمَ  إِذ  وَ  } ُ يَا ِعيَسى اب َن َمر  ِ قَاَل ...  قَاَل هللاه َي إِلَـَهي ِن ِمن ُدوِن هللاه أَأَنَت قُلَت لِلنَّاِس اتَِّخُذونِي َوأُمِّ

(١١٦. }) 
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 متشابهات المائدة مع ما قبلها

 

 النساء –( المائدة ٦مت عليكم )حر

َمت  َعلَي ُكمُ  } ِ  ُحرِّ ُم ال ِخن ِزيِر َوَما أُِهلَّ لَِغي ِر هللاه ُم َولَح  طُرَّ فِي بِهِ ال َمي تَةُ َوال دَّ .والمنخنفة ...... فََمِن اض 

ِحيمٌ  َ َغفُوٌر رَّ ث ٍم فَإِنَّ هللاه ِ َمَصٍة َغي َر ُمتََجانٍِف إلِّ  المائدة(٦(.)َمخ 

َمۡت َعلَۡيُكمۡ  } هَٰ  ُحرِّ تُُكۡم َوبَنَاُت ٱأۡلَِخ َوبَنَاُت ٱأۡلُۡخِت َوأُمَّ ـٰ لَ ـٰ تُُكۡم َوَخ ـٰ تُُكۡم َوَعمَّ تُُكۡم َوبَنَاتُُكۡم َوأََخَوٰ َهٰ تِي  أُمَّ
تُُكُم ٱلَّٰ

ُت نَِسا ئُِكۡم َوَربَٰ ئِبُُكُم  َهٰ َعِة َوأُمَّ َضٰ َن ٱلرَّ تُُكم مِّ تِي َدَخۡلتُم أَۡرَضۡعنَُكۡم َوأََخَوٰ
ن نَِّسا ئُِكُم ٱلَّٰ تِي فِي ُحُجوِرُكم مِّ

ٱلَّٰ

بِ 
ئُِل أَۡبنَا ئُِكُم ٱلَِّذيَن ِمۡن أَۡصلَٰ

ُكۡم َوأَن تَۡجَمُعوا  بَۡيَن بِِهنَّ فَإِن لَّۡم تَُكونُوا  َدَخۡلتُم بِِهنَّ فاََل ُجنَاَح َعلَۡيُكۡم َوَحلَٰ 

ا ٱأۡلُۡختَۡيِن إاِلَّ َما قَۡد َسلََفۗ  ِحيم  ا رَّ َ َكاَن َغفُور   النساء ٤٦إِنَّ ٱّللَّ

 

 مالحظة:

(  ِ ُم ال ِخن ِزيِر َوَما أُِهلَّ لَِغي ِر هللاه ُم َولَح  َمت  َعلَي ُكُم ال َمي تَةُ َوال دَّ طُرَّ فِي بِهِ ُحرِّ .والمنخنفة ...... فََمِن اض 

َ َغفُ  ث ٍم فَإِنَّ هللاه ِ َمَصٍة َغي َر ُمتََجانٍِف إلِّ ِحيمٌ َمخ   (المائدة٦(.)وٌر رَّ

 تشبه:

طُرَّ َغي َر بَاٍغ َوال َعاٍد  بِهِ َوَما أُِهلَّ  )إنما حرم عليكم الميتة  ١٢٦ –قرة بلا ِ فََمِن اض  فاَل إِث َم لَِغي ِر هللاَّ

َ َغفُوٌر َرِحيمٌ َعلَي هِ   (.، إِنَّ هللاَّ

قًا أُِهلَّ ) ١٢١-االنعام  طُرَّ َغي َر بَاٍغ َوالَ َعاٍد فَإِنَّ  قل ال أجد فيما أوحى .....أَو  فِس  ِ بِِه فََمِن اض  لَِغي ِر هللاه

ِحيمٌ  َربَّكَ   (.َغفُوٌر رَّ

طُرَّ غَ  )  ١١١-النحل  ِ بِِه فََمِن اض  َم ال َخنِزيِر َوَمآ أُِهلَّ لَِغي ِر هللاه َم َولَح  َم َعلَي ُكُم ال َمي تَةَ َوال دَّ ي َر إِنََّما َحرَّ

ِحيمٌ بَاٍغ َوالَ  َ َغفُوٌر رَّ  (.َعاٍد فَإِنَّ هللاه

 مالحظة:

ِ  في قوله تعالى في آية البقرة ) ( و أخرها في المائدة و األنعام و بِهِ  ( قدم )َوَما أُِهلَّ بِِه لَِغي ِر هللاَّ

النحل ، ألن تقديم الباء هو األصل فكانت البقرة المقدمة في ترتيب المصحف أولى بما هو األصل 

 قاعدة التي تكررت معنا مرارا.على حسب ال

( و لم يذكرها في السور الثالث األخرى ألنه لما قال في الموضع فاَل إِث َم َعلَي هِ  ثم قال في آية البقرة )

( صريحا كان نفي اإلثم في غيره تضمينا ، ألن قوله تعالى فاَل إِث َم َعلَي هِ  األول في المصحف )

ِحيمٌ  )  الث يدل على أنه ال إثم عليه.( في السور الثَغفُوٌر رَّ

 

َشو   *) ُهم  َواخ  َشو  َم يَئَِس الَِّذيَن َكفَُروا ِمن  ِدينُِكم  فاَل تَخ   (.نِ ال يَو 
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 تشبه:

ةٌ إاِل الَِّذيَن ظَلَُموا ِمن ُهم  )  ١١٠ -البقرة  ومن حيث خرجت فول   لِئاَل يَُكوَن لِلنَّاِس َعلَي ُكم  ُحجَّ

شَ  ُهم  َواخ  َشو  نِ فاَلتَخ   (.يو 

َشو   )  ٢٢ –المائدة  َشُوا النَّاَس َواخ   (.نِ َوَكانُوا َعلَي ِه ُشَهَداَء فاَل تَخ 

َشو   َشُوا النَّاَس َواخ   –(. المائدة نِ إنا أنزلنا التوراة    فاَل تَخ 

 مالحظة:

نِي ) أجمع القراء على اثبات ياء َشو   في آية البقرة وصال ووقفا.( َواخ 

َصنَاُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا ال ِكتَاَب ِمن  قَب لُِكم  إَِذا آَتَي تُُموُهنَّ   طيبات  وطعام........*)اليوم أحل لكم ال َوال ُمح 

َداٍن..... ِصنِيَن َغي َر ُمَسافِِحيَن َوال ُمتَِّخِذي أَخ   (.أُُجوَرُهنَّ ُمح 

  تشبه:

َصنَاُت ِمَن النساء إال ما ملكت  مُ )   ٤٢ –النساء  ِصنِيَن َغي َر ُمَسافِِحينَ َوال ُمح   (.ح 

لِِهنَّ َوآَتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ بِال َمع ُروِف ) ٤١ –النساء  ِن أَه  ومن لم يستطع منكم  ...فَان ِكُحوُهنَّ بِإِذ 

َدانٍ  َصنَاٍت َغي َر ُمَسافَِحاٍت َوال ُمتَِّخَذاِت أَخ   (.ُمح 

 مالحظة:

لمسلمات و اآلية الثانية تتحدث عن اإلماء و آية اآلية األولى في النساء تتحدث عن الحرائر ا

المائدة تتحدث عن الكتابيات، فذكر التحذير من اتخاذ األخدان في حال اإلماء و الكتابيات و لم 

يذكرها في حال الحرائر المسلمات تنبيها على أنهن إلى العفة أقرب و من الخيانة و الرذيلة أبعد و 

 بيات في اتخاذ األخدان. واألخدان هم األخالء الذين يزنون بهن سراً.ألنهن ال يشبهن اإلماء و الكتا

 

َسُحوا بُِوُجوِهُكم  َوأَي ِديُكم  * )يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصالة ُموا َصِعيًدا طَيِّبًا فَام   (.ِمن هُ .....فَتَيَمَّ

 تشبه:

َسُحوا بُِوُجوِهُكم  فَتَيَمَّ   )يأيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة – ٢٦ -النساء  ُموا َصِعيًدا طَيِّبًا فَام 

 (.َوأَي ِديُكم  

 مالحظة:

ألنها ذكرت جميع أحكام الوضوء و التيمم فناسب اإلثبات و البيان، و آية ( ِمن هُ  ) زاد في آية المائدة

 النساء ذكرت بعض أحكام الوضوء والتيمم فحسن الحذف.

 

ِط..  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا *) ِ ُشَهَداَء بِال قِس  اِميَن ّلِلَّ  المائدة(.ُكونُوا قَوَّ

 تشبه:

ِ  )  ١٦١ – النساء ِط ُشَهَداَء ّلِلَّ اِميَن بِال قِس   (.يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا ُكونُوا قَوَّ

 مالحظة:

ِ  ) قال في آية النساء ِ  ( ألن )ُشَهَداَء ّلِلَّ َولَو  َعلَى  ) بدليل قوله فيها متصل ومتعلق بالشهادة( ّلِلَّ

َق َربِينَ  وأما في آية المائدة فمنفصل ومتعلق بقوامين والخطاب للوالة بدليل ( أَن فُِسُكم  أَِو ال َوالَِدي ِن َواأل 

مٍ  )قوله  ِرَمنَُّكم  َشنَآَُن قَو   (.َوال يَج 
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 َ ِمنُونَ َوعَ  *)يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة هللا  ..... َواتَّقُوا  هللاه ِ فَل يَتََوكَِّل ال ُمؤ   (.لَى هللاه

 تشبه:

ِدهِ  ١٦٠ -آل عمران  ن بَع  ُذل ُكم  فََمن َذا الَِّذي يَنُصُرُكم مِّ ُ فاَلَ َغالَِب لَُكم  َوإِن يَخ  ُكُم هللاه َوَعلَى  ) إِن يَنُصر 

ِمنُونَ  ِل ال ُمؤ  ِ فَل يَتََوكِّ  (.هللاه

ِمنُونَ كم أن......)إذ همت طائفتان من  ١٤٤ -آل عمران  ِل ال ُمؤ  ِ فَل يَتََوكَّ  (.َوَعلَى هللاَّ

 

 

ًضا َحَسنًا َ قَر  تُُم هللاه تُُموُهم  َوأَق َرض  ر  َُكفَِّرنَّ َعنُكم   *)ولقد أخذ هللا ميثاق بنى إسرائيل  ..... َوَعزَّ ألَّ

ِخلَنَُّكم  َجنَّاٍت.....(.َسيِّئَاتُِكم    َوألُد 

 تشبه:

َملُوَن َخبِيرٌ  َويَُكفُِّر َعن ُكم  ِمن  َسيِّئَاتُِكم  ...  )  ٤٢١ -البقرة  ُ بَِما تَع   (.َوهللاَّ

 وألدخلنهم جنات...( ألكفرن عنهم سيئاتهم........ )فاستجاب لهم ربهم ١١١آل عمران 

نَ  )  ٦١ -النساء  تَنِبُوا  َكبَآئَِر َما تُن َهو   (.وندخلكم ..... م  نَُكفِّر  َعنُكم  َسيِّئَاتِكُ َعن هُ  إِن تَج 

 مالحظة:

على التوالي و هي قوله ( ِمن   ) موافقة لما بعدها و هي ثالث آيات فيها( ِمن   ) في آية البقرة زاد

 تعالى ) َوَما تُن فِقُوا ِمن  َخي ٍر(. ثالث مرات.

 بالبقرة٢[ ١( المائدة ]٢*)يسئلونك(: )

ـ َلُونَكَ  تُ  لَّ لَُكمُ قُل  أُحِ  ۖۖ  أُِحلَّ لَُهم   َماَذا   )يَس  ـٰ نَ  ۖ   ٱلطَّيِّبَ تُم مِّ ا  َوَما َعلَّم  ٱل َجَواِرِح ُمَكلِّبِيَن تَُعلُِّمونَُهنَّ ِممَّ

 ُ ِ  ۖۖ  َعلََّمُكُم ٱّللَّ َم ٱّللَّ ُكُروا ٱس  َن َعلَي ُكم  َوٱذ  َسك  ا  أَم  َ   َعلَي هِ  فَُكلُوا ِممَّ َ َسِريُع ٱل ِحَسابِ   َوٱتَّقُوا ٱّللَّ  ﴾٢﴿ إِنَّ ٱّللَّ

أَلُونَكَ )  (( .١٨١َعِن األِهلَِّة قُل  ِهَي َمَواقِيُت لِلنَّاِس َوال َحجِّ ....  ) يَس 

أَلُونَكَ ) ن  َخي ٍر فَلِل َوالَِدي ِن َواألَق َربِيَن  ....  ) يَس   (( .٤١١َماَذا يُنفِقُوَن قُل  َما أَنفَق تُم مِّ

أَلُونَكَ ) ِر ال َحَراِم قِتَاٍل فِ  يَس   (( .٤١٢يِه قُل  قِتَاٌل فِيِه َكبِيٌر ....  )َعِن الشَّه 

أَلُونَكَ ) ِر َوال َمي ِسِر ....  يَس  أَلُونَكَ َعِن ال َخم   (( .٤١١َماَذا يُنفِقُوَن قُِل ال َعف َو ....  ) َويَس 

 

 (٤٠٦البقرة ) –( المائدة ٢*)واذكروا( )

قَهُ ٱلَّ  )َوٱۡذُكُروا   ِ َعلَۡيُكۡم َوِميثَٰ َ َعلِيُمُۢ بَِذاِت نِۡعَمةَ ٱّللَّ َ  إِنَّ ٱّللَّ ِذي َواثَقَُكم بِِهۦ  إِۡذ قُۡلتُۡم َسِمۡعنَا َوأَطَۡعنَۖا َوٱتَّقُوا  ٱّللَّ

ُدوِر   المائدة٢ٱلصُّ

َر فَ  )۞َوٱۡذُكُروا   َل فِي يَۡوَمۡيِن فاََل  إِۡثَم َعلَۡيِه َوَمن تَأَخَّ ٖت  فََمن تََعجَّ ۡعُدوَدٰ َ فِي  أَيَّاٖم مَّ اَل  إِۡثَم َعلَۡيِهۖ لَِمِن ٱّللَّ

ا  أَنَُّكۡم إِلَۡيِه تُۡحَشُروَن ) َ َوٱۡعلَُمو   َوٱتَّقُوا  ٱّللَّ
 (البقرة٤٠٦ٱتَّقَٰىۗ

 

 (ب المائدة ٨٦(،)١٠*)والذين كفروا وكذبوا بآياتنا( :)

ُب ٱل َجِحيمِ  َوٱلَِّذيَن َكفَُروا َوَكذَّبُوا ـٰ َح ـٰ ئَِك أَص  تِنَا  أُولَ ـٰ ِ  ﴾١٠﴿ بـِ َايَ َمَت ٱّللَّ ُكُروا نِع  ـٰ أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا ٱذ  يَ

ا إِلَي ُكم  أَي ِديَُهم  فََكفَّ أَي ِديَهُم   َعلَي ُكم  إِذ   ٌم أَن يَب ُسطُو  َ  ۖۖ  َعنُكم   َهمَّ قَو  ِل  ۖ   َوٱتَّقُوا ٱّللَّ ِ فَل يَتََوكَّ َوَعلَى ٱّللَّ

ِمنُونَ   ﴾11﴿ ٱل ُمؤ 

ـٰ ئِكَ  َوَكذَّبُوا اَوٱلَِّذيَن َكفَُرو تِنَا  أُ۟ولَ ـٰ ُب ٱل َجِحيمِ  بـِ َايَ ـٰ َح ُموا٨٦﴿ أَص  ـٰ أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا اَل تَُحرِّ ِت َما   ﴾ يَ ـٰ طَيِّبَ

ا تَُدو  ُ لَُكم  َواَل تَع  تَِديَن ﴿ ۖ   أََحلَّ ٱّللَّ َ اَل يُِحبُّ ٱل ُمع   ﴾٨٢إِنَّ ٱّللَّ
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 آل عمران –(المائدة وسط آية ١٨( ،)١٢)*)وّلل ملك السموات واألرض(:

 

 

ِ َعلَي ُكم  إِذ  َجَعَل فِيُكم  أَن بِيَاَء َوَجَعلَُكم   *) ُكُروا نِع َمةَ هللاَّ ِم اذ  ِمِه يَا قَو   (.ُملُوًكا....َوإِذ  قَاَل ُموَسى لِقَو 

 تشبه:

ِم إِنَُّكم  ظَ  )  ١٢ -البقرة  ِمِه يَا قَو  ..........َوإِذ  قَاَل ُموَسى لِقَو  تُم  أَن فَُسُكم   (.لَم 

بَُحوا بَقََرةً...  )  ٦٢ –البقرة  َ يَأ ُمُرُكم  أَن  تَذ  ِمِه إِنَّ هللاَّ  (.َوإِذ  قَاَل ُموَسى لِقَو 

 

 َ ِم اآل  ِ َوال يَو  ابِئُوَن َوالنََّصاَرى َمن  آََمَن بِاّللَّ ِخِر َوَعِمَل َصالًِحا فاَل *) إِنَّ الَِّذيَن آََمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّ

َزنُوَن(. ٌف َعلَي ِهم  َوال ُهم  يَح   َخو 

 تشبه:

َِخِر  )  ٦٤ -البقرة  ِم اآل  ِ َوال يَو  ابِئِيَن َمن  آََمَن بِاّللَّ إِنَّ الَِّذيَن آََمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ

ُرُهم  ِعن َد َوَعِمَل َصالًِحا  َزنُونَ  َربِِّهم  فَلَُهم  أَج  ٌف َعلَي ِهم  َوال ُهم  يَح   (. َوال َخو 

َرُكوا..  )  ١٢ –الحج  ابِئِيَن َوالنََّصاَرى َوال َمُجوَس َوالَِّذيَن أَش   (.إِنَّ الَِّذيَن آََمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّ

 مالحظة:

ي السورة األولى : البقرة. و النصارى مقدمون على الصابئين في الرتبة ألنهم أهل كتاب فقدمهم ف

لكن الصابئين مقدمون على النصارى في الزمان فقدمهم بعد ذلك في آية الحج. ثم جمع بين 

ابِئُونَ المعنيين في آية المائدة حيث قدم الصابئين إشارة إلى تقدمهم في الزمان ثم رفعها )  ( َوالصَّ

: إن الذين آمنوا و الذين هادوا و م بين منصوبات داللة على نية تأخيرهم و كأن تقدير الكال

 النصارى ، و الصابئون كذلك.

 و لعل هذه من دقائق إعجاز القرآن.

ٍم قَد  َضلُّوا ِمن  قَ  َواَء قَو  لُوا فِي ِدينُِكم  َغي َر ال َحقِّ َوال تَتَّبُِعوا أَه  َل ال ِكتَاِب ال تَغ   ب ُل... (.* ) قل يَا أَه 

 تشبه:

ِ إاِل ال َحقَّ  يَا )  ١٢١ -النساء  لُوا فِي ِدينُِكم  َوال تَقُولُوا َعلَى هللاَّ َل ال ِكتَاِب ال تَغ   (.أَه 

 

لَُموا  أَنََّما َعلَى َرُسولِنَا ال بَ  َذُروا  فَإِن تََولَّي تُم  فَاع  ُسوَل َواح  َ َوأَِطيعُوا  الرَّ  الَُغ ال ُمبِيُن(.* ) َوأَِطيُعوا  هللاه

 تشبه:

.....يَ  ) ١١ –النساء  ِر ِمن ُكم  َم  ُسوَل َوأُولِي األ  َ َوأَِطيعُوا الرَّ  (.ا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا أَِطيُعوا هللاَّ

 

تُُموَن(. لَُم َما تُب ُدوَن َوَما تَك  ُ يَع   *) َوهللاَّ

  

 تشبه:

َماَواِت  )  ٦٦ -البقرة  لَُم َغي َب السَّ لَُم َما تُب ُدوَن َوَما ُكن تُم  .... قَاَل أَلَم  أَقُل  لَُكم  إِنِّي أَع  ِض َوأَع  َر  َواأل 

تُُمونَ   (.تَك 

لَُم َما تُب ُدوَن  ) ٤١ –النور  ُ يَع  ُكونٍَة فِيَها َمتَاٌع لَُكم  َوهللاَّ ُخلُوا بُيُوتًا َغي َر َمس  لَي َس َعلَي ُكم  ُجنَاٌح أَن  تَد 

تُُمونَ   (.َوَما تَك 
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 مالحظة:

تُُمونَ َما تُب ُدوَن َوَما كُ  ) . و السبب في ذلك أن ٦٦-( الوحيدة في القرآن في سورة البقرة ن تُم  تَك 

الخطاب في آية البقرة للمالئكة و ما كتموه كان حادثة عين وقعت مرة و ال تتجدد ، و ما كتموه هو 

تماُن ك  إما ما كانمنطويًا عليه إبليس من الخالف على هللا في أمره، والتكبُّر عن طاعته ، أو معناه

المالئكة بينهم لن يخلق هللا خلقًا إال كنا أكرم عليه منه ، على قولين عند أهل التفسير. و أما آيتي 

 المائدة و النور فالخطاب فيهما لعموم المؤمنين و ما يبدونه و يكتمونه أمر متكرر.

 

 

 

 البقرة –بالمائدة ٤( ١٨*)وقالت اليهود(: )

ـٰ ُؤهُۥ  َوٱلنََّصٰـ  )َوقَالَِت ٱل يَُهودُ  ِ َوأَِحبَّ ـٰ ُؤا ٱّللَّ ُن أَب نَ بُُكم بُِذنُوبُِكم قُل   َرٰى نَح  مَّن  َخلَقَ  بَل  أَنتُم بََشرٌ  ۖۖ  فَلَِم يَُعذِّ  مِّ

فُِر لَِمن يََشا ءُ  ۖ   ُب َمن يََشا ءُ  يَغ  ِ ُمل كُ  ۖ   َويَُعذِّ وَ  َوّلِلَّ ـٰ َم ِض َوَما بَي نَُهَماٱلسَّ َر   ٱل َمِصيرُ  َوإِلَي هِ  ۖۖ  ِت َوٱأل 

﴿18 ﴾ 

ِ  َوقَالَِت ٱل يَُهودُ ) لُولَةٌ  يَُد ٱّللَّ  َمب ُسوطَتَاِن يُنفُِق َكي َف يََشا ءُ  بَل  يََداهُ  ۖ   َولُِعنُوا بَِما قَالُوا ُغلَّت  أَي ِديِهم   ۖ   َمغ 

نًا َوُكف   َولَيَِزيَدنَّ َكثِيًرا ۖ   ـٰ يَ بَِّك طُغ  ا  أُنِزَل إِلَي َك ِمن رَّ ن ُهم مَّ مِ َوأَل قَي نَا بَي نَُهُم ٱل َعدَ  ۖ   ًرامِّ  َوةَ َوٱل بَغ َضا َء إِلَٰى يَو 

َمةِ  ـٰ قَُدوا ۖ   ٱل قِيَ ُ  ُكلََّما  أَو  ِب أَط فَأََها ٱّللَّ َن فِى ۖ   نَاًرا لِّل َحر  َعو  ِض فََساًدا َويَس  َر  ُ اَل يُِحبُّ  ۖ   ٱأل   َوٱّللَّ

 ﴾.٦٢ٱل ُمف ِسِديَن ﴿

 

 عظيم(: *)ولهم فى اآلخرة عذاب

 البقرة –(٢١(،)٦٦موضعين بالمائدة )

 

َ َوَرُسولَهُۥ)إِنََّما َجزَ  ا أَو   ُؤا ٱلَِّذيَن يَُحاِربُوَن ٱّللَّ ا أَو  يَُصلَّبُو  ِض فََساًدا أَن يُقَتَّلُو  َر  َن فِى ٱأل  َعو  تُقَطََّع  َويَس 

 َ ا ِمَن ٱأل  ٍف أَو  يُنفَو  ـٰ ن  ِخلَ ُجلُُهم مِّ ضِ أَي ِديِهم  َوأَر  ن يَاذَ  ۖ   ر  ٌى فِى ٱلدُّ َولَُهم  فِى ٱآلِخَرِة َعَذاٌب  ۖۖ  لَِك لَُهم  ِخز 

 المائدة﴾.33﴿ َعِظيمٌ 

 

ِرُعوَن فِى ٱل ُكف رِ  ـٰ ُزنَك ٱلَِّذيَن يَُس ُسوُل اَل يَح  ـٰ أَيَُّها ٱلرَّ ا َءاَمنَّا بِأَف وَ  )يَ ِمن قُلُوبُهُ ِمَن ٱلَِّذيَن قَالُو   م  ِهِهم  َولَم  تُؤ 

مٍ  ُعوَن لِقَو  ـٰ ُعوَن لِل َكِذِب َسمَّ ـٰ فُوَن ٱل َكلِمَ  ۖۖ  َءاَخِريَن لَم  يَأ تُوكَ  َوِمَن ٱلَِّذيَن َهاُدوا َسمَّ ِد  يَُحرِّ ِمنُۢ بَع 

َذُروا يَقُولُوَن إِن   َمَواِضِعهِۦ ۖ هُ فَٱح  تَو  َذا فَُخُذوهُ َوإِن لَّم  تُؤ  ـٰ ُ فِ  ۖ   أُوتِيتُم  َه لَِك لَهُۥ َوَمن يُِرِد ٱّللَّ ت نَتَهُۥ فَلَن تَم 

ـ ًا ِ َشي  ُ أَن يُطَهِّرَ  ۖ   ِمَن ٱّللَّ ـٰ ئَِك ٱلَِّذيَن لَم  يُِرِد ٱّللَّ ن يَا ۖ   قُلُوبَهُم   أُ۟ولَ ىٌ  لَُهم  فِى ٱلدُّ فِى ٱآلِخَرِة  َولَُهم   ۖۖ  ِخز 

 المائدة﴾.41﴿ َعَذاٌب َعِظيمٌ 

 

 ِ ِجَد ٱّللَّ نََع َمَسٰ   أَن يُۡذَكَر فِيَها ٱۡسُمهُۥ َوَسَعٰى فِي َخَرابَِها   )َوَمۡن أَۡظلَُم ِممَّن مَّ

ۡنيَا ِخۡزيٞ  ئَِك َما َكاَن لَُهۡم أَن يَۡدُخلُوَها  إاِلَّ َخا ئِفِيَن  لَُهۡم فِي ٱلدُّ
لَٰ   ١١٢َولَُهۡم فِي ٱأۡل ِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٞم  أُو 

 البقرة

 

 *)إال الذين تابوا(:

 ذنا أربعة[مواضع ،أخ١،](٦٢)المائدة 

 *)إال الذين تابوا(: 

ِحيُم )إاِلَّ الَِّذيَن تَابُوا )  اُب الرَّ ئَِك أَتُوُب َعلَي ِهم    َوأَنَا التَّوَّ
لَُحوا َوبَيَّنُوا فَأُولَٰ ( إِنَّ الَِّذيَن ١٦٠َوأَص 

ِ َوال َماَلئِ  نَةُ هللاَّ ئَِك َعلَي ِهم  لَع 
َمِعيَن َكفَُروا َوَماتُوا َوُهم  ُكفَّاٌر أُولَٰ ١٦٠)البقرة َكِة َوالنَّاِس أَج   
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ِحيٌم ) إاِلَّ الَِّذيَن تَابُوا) َ َغفُوٌر رَّ لَُحوا فَإِنَّ هللاَّ لَِك َوأَص 
ٰ
ِد َذ َد إِيَمانِِهم  ثُمَّ ٨١ِمن بَع  ( إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا بَع 

بَتُهُم   َداُدوا ُكف ًرا لَّن تُق بََل تَو    .آل عمران از 

ِمنِيَن ...  تَابُوا   ِذينَ إاِلَّ الَّ ) لَـئَِك َمَع ال ُمؤ  ِ فَأُو  لَُصوا  ِدينَُهم  ّلِله ِ َوأَخ  تََصُموا  بِاّلله لَُحوا  َواع  َوأَص 

 النساء(( .١٢٦)

ِحيٞم  إاِلَّ ٱلَِّذيَن تَابُوا  ) َ َغفُوٞر رَّ ا  أَنَّ ٱّللَّ  دةالمائ ٦٢ِمن قَۡبِل أَن تَۡقِدُروا  َعلَۡيِهۡمۖ فَٱۡعلَُمو 

 

 

 

 

 *)يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا(:

 مواضع إلى اآلن:  ٦[ مواضع ،أخذنا ٢(المائدة ،]٦١)

ۡؤِمنِيَن  )يَٰ أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا  ٱتَّقُوا   ا  إِن ُكنتُم مُّ بَٰو  َ َوَذُروا  َما بَقَِي ِمَن ٱلرِّ  ٤٢٨ٱّللَّ

َ  اتَّقُوا   يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  ) لُِموَن )هللاه س   (آل عمران١٠٤ َحقَّ تُقَاتِِه َوالَ تَُموتُنَّ إاِلَّ َوأَنتُم مُّ

َ َواب تَغُوا  إِلَيِه ال َوِسيلَةَ َوَجاِهُدوا  فِي َسبِيلِِه ...........) اتَّقُوا   يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  }  ( {المائدة٦١هللاه

 

 * )إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا ( :

 موضع إلى اآلن: ١١[ موضع ،أخذنا ١٢المائدة، ]( ٦٦) 

ِمنُوَن ) إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا  ) ُهم  الَ يُؤ  تَُهم  أَم  لَم  تُنِذر   البقرة(( .٦َسَواٌء َعلَي ِهم  أَأَنَذر 

ِ َوال َمآلئِ  إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا) نَةُ هللاه َمِعيَن )َوَماتُوا َوهُم  ُكفَّاٌر أُولَئَِك َعلَي ِهم  لَع   البقرة(( .١٦١َكِة َوالنَّاِس أَج 

ِ َشي ئًا َوأُولَـئِكَ  إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا  )  َن هللاه الَُدُهم مِّ َوالُُهم  َوالَ أَو  نَِي َعن ُهم  أَم  آل (( ١٠ُهم  َوقُوُد النَّاِر ) لَن تُغ 

 عمران  

َد إِيَمانِِهم  ثُمَّ از   إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا  ) آلُّوَن )بَع  لَـئَِك ُهُم الضَّ بَتُُهم  َوأُو  آل (( ١٠َداُدوا  ُكف ًرا لَّن تُق بََل تَو 

 عمران  

ِض َذَهبًا َولَِو اف تََدى بِِه .... ) إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا  ) ُء األر  ل  (( ١١َوَماتُوا  َوهُم  ُكفَّاٌر فَلَن يُق بََل ِمن  أََحِدِهم مِّ

   آل عمران

لَـئِكَ  يَن َكفَُروا  إِنَّ الَّذِ ) ِ َشي ئًا َوأُو  َن هللاه الَُدُهم مِّ َوالُُهم  َوالَ أَو  نَِي َعن ُهم  أَم  َحاُب النَّاِر ُهم  فِيَها  لَن تُغ  أَص 

   آل عمران(( ١١٦َخالُِدوَن )

قَاَن  ِ  إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا  )ِمن قَب ُل ُهًدى لِّلنَّاِس َوأَنَزَل ال فُر  ُ َعِزيٌز ُذو انتِقَاٍم بِآيَاِت هللاه  لَُهم  َعَذاٌب َشِديٌد َوهللاه

 وهى بداية آية فى مصحف قالون وورش،  آل عمران((.٢)

ل نَاُهم  ُجلُوًدا َغي َرَها لِيَُذوقُوا   َكفَُروا   إِنَّ الَِّذينَ ) لِيِهم  نَاًرا ُكلََّما نَِضَجت  ُجلُوُدُهم  بَدَّ َف نُص  بِآيَاتِنَا َسو 

 النساء(( .١٦َب ... )ال َعَذا

ِ قَد  َضلُّوا  َضالاَلً بَِعيًدا ) إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا  ) وا  َعن َسبِيِل هللاه  النساء(( .١٦٢َوَصدُّ

ِديَُهم  طَِريقاً ) إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا  ) فَِر لَُهم  َوالَ لِيَه  ُ لِيَغ   النساء(( .١٦٨َوظَلَُموا  لَم  يَُكِن هللاه

َمِة َما تُقُ  ِذيَن َكفَُروا  إِنَّ ٱلَّ ) ا َوِمۡثلَهُۥ َمَعهُۥلِيَۡفتَُدوا  بِهِۦ ِمۡن َعَذاِب يَۡوِم ٱۡلقِيَٰ ا فِي ٱأۡلَۡرِض َجِميع  بَِّل لَۡو أَنَّ لَُهم مَّ

 المائدة( .٦٦ِمۡنُهۡمۖ َولَُهۡم َعَذاٌب أَلِيٞم .)

 

 

 *)وهللا عزيز حكيم(:

 (٤٤٨،٤٢٠بالبقرة )٤ –( المائدة ٦٨)
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 لم تعلم:أ

 البقرة –(٢٠)المائدة  

 

 *)إنا أنزلنا(:

 النساء –(المائدة ٢٢) 

 

لئك هم الظالمون(:  *)فأو 

 (١٢آل عمران ) –( ٤٤١البقرة ) –( المائدة ٢١) 

 

لئك هم الفاسقون(:  *)فأو 

 آل عمران –( المائدة ٢٢) 

 

 :*)ياأيها الذين آمنوا ال تتخذوا (

 ال عمران -النساء –( المائدة بها اثنين ١١)

ـٰ أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا اَل  َرٰى  ٱ تَتَِّخُذوا )يَ ـٰ لِيَا ءَ  ل يَُهوَد َوٱلنََّص لِيَا ءُ  ۖ   أَو  نُكم   َوَمن يَتََولَّهُم ۖ   بَع ضٍ  بَع ُضُهم  أَو  مِّ

َ اَل  ۖۗ  فَإِنَّهُۥ ِمن هُم   لِِميَن ﴿ إِنَّ ٱّللَّ ـٰ َم ٱلظَّ  ﴾١١يَه ِدى ٱل قَو 

ـٰ أَيُّهَ  َب ِمن قَب لُِكم   ٱلَِّذيَن ٱتََّخُذوا َءاَمنُوا اَل تَتَِّخُذوا ا ٱلَِّذينَ )يَ ـٰ َن ٱلَِّذيَن أُوتُوا ٱل ِكتَ  ِدينَُكم  ُهُزًوا َولَِعبًا مِّ

لِيَا ءَ  َ إِن ۖ   َوٱل ُكفَّاَر أَو  ِمنِيَن ﴿ َوٱتَّقُوا ٱّللَّ ؤ   ﴾١٢ُكنتُم مُّ

 

َل ال ِكتَاِب(: *)   قُل  يَا أَه 

َل ال ِكتَابِ  ) قُل    َملُوَن( آل عمران  يَا أَه  ُ َشِهيٌد َعلَى َما تَع  ِ َوهللاَّ فُُروَن بِآيَاِت هللاَّ  ١٨ -لَِم تَك 

َل ال ِكتَابِ   ِ َمن  آَمَن تَب ُغونََها ِعَوًجا( آل عمران  ) قُل  يَا أَه  وَن َعن َسبِيِل هللاه  ١١ -لَِم تَُصدُّ

َل ال ِكتَابِ   ِ( المائدة هَ  ) قُل  يَا أَه   ١١ -ل  تَنقُِموَن ِمنَّا إاِلَّ أَن  آَمنَّا بِاّللَّ

َل ال ِكتَابِ   َراةَ َواإِلنِجيَل( المائدة  ) قُل  يَا أَه  ٍء َحتَّى تُقِيُموا التَّو  تُم  َعلَى َشي   ٦٨ -لَس 

َل ال ِكتَابِ   ( المائدة  ) قُل  يَا أَه  لُوا فِي ِدينُِكم  َغي َر ال َحقِّ  ٢٢ –ال تَغ 

 *)ياأهل الكتاب(:

َل ال ِكتَاِب  ) قِلُوَن(يا أَه  ِدِه أَفاَل تَع  ن ِجيُل إاِل ِمن  بَع  ِ َراةُ َواإل  وَن فِي إِب َراِهيَم َوَما أُن ِزلَِت التَّو  آل  لَِم تَُحاجُّ

 ٦١ -عمران 

َل ال ِكتَاِب  ) َهُدونَ يا أَه  ِ َوأَن تُم  تَش  فُُروَن بِآَيَاِت هللاَّ  ٢٠ -( آل عمران لَِم تَك 

َل ال ِكتَاِب  ) لَُموَن( آل عمران يا أه  تُُموَن ال َحقَّ َوأَن تُم  تَع   ٢١ -لَِم تَل بُِسوَن ال َحقَّ بِال بَاِطِل َوتَك 

َل ال ِكتَاِب  ) ( النساء يَا أَه  ِ إاِل ال َحقَّ لُوا فِي ِدينُِكم  َوال تَقُولُوا َعلَى هللاَّ  ١٢١ -ال تَغ 

فُوَن ِمَن ال ِكتَاِب( المائدة ال ِكتَاِب  يَا أَه لَ  ) ا ُكن تُم  تُخ   ١١ -قَد  َجاَءُكم  َرُسولُنَا يُبَيُِّن لَُكم  َكثِيًرا ِممَّ

َل ال ِكتَاِب  ) ُسِل( المائدة يَا أَه   ١١ -قَد  َجاَءُكم  َرُسولُنَا يُبَيُِّن لَُكم  َعلَى فَت َرٍة ِمَن الرُّ

 :*)وما للظالمين من أنصار(

 آل عمران  –البقرة  –( المائدة ٢٤) 

 

 *)فاكتبنا مع الشاهدين(:

 آل عمران –( المائدة ٨٦) 
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 البقرة )بالنداء( –( المائدة ٨٨*)وكلوا(: )

اًل طَيِّبًاُكلُوا وَ ) ـٰ ُ َحلَ ا َرَزقَُكُم ٱّللَّ َ ٱلَِّذى   ۖ   ِممَّ ِمنُوَن ﴿ َوٱتَّقُوا ٱّللَّ  ﴾٨٨أَنتُم بِهِۦ ُمؤ 

ِ إِن ُكنتُۡم إِيَّاهُ تَۡعبُُدوَن  ُكلُوا  ا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوا  )يَٰ أَيُّهَ  ُكۡم َوٱۡشُكُروا  ّلِلَّ ِت َما َرَزۡقنَٰ  ١٢٤ِمن طَيِّبَٰ

 

 

 

 

 

ِكن يَُؤاِخُذُكم ـٰ نُِكم  َولَ ـٰ ِو فِى  أَي َم  البقرة –( المائدة ٨١بَِما(: ) *)ال يؤاخذكم هللا بِٱللَّغ 

 ُ ِكن يَُؤاِخُذُكم )اَل يَُؤاِخُذُكُم ٱّللَّ ـٰ نُِكم  َولَ ـٰ ِو فِى  أَي َم نَ  َعقَّدتُّمُ  بَِما بِٱللَّغ  ـٰ َي َم َرتُهُۥ   ۖۖ  ٱأل  ـٰ إِط َعاُم َعَشَرِة  فََكفَّ

لِيُكم  أَو   َسِط َما تُط ِعُموَن أَه  ِكيَن ِمن  أَو  ـٰ ِريُر َرقَبٍَةُۢ ۖ  َمَس َوتُُهم  أَو  تَح  ثَِة أَيَّامٍ فَِصيَاُم  فََمن لَّم  يَِجد   ِكس  ـٰ  ۖ   ثَلَ

َرةُ ذَ  ـٰ نُِكم  إَِذا َحلَف تُم   لَِك َكفَّ ـٰ ا ۖ   أَي َم فَظُو  نَُكم   َوٱح  ـٰ ُكُرونَ  لَِك يُبَيِّنُ َكذَ  ۖ   أَي َم تِهِۦ لََعلَُّكم  تَش  ـٰ ُ لَُكم  َءايَ  ﴾89﴿ ٱّللَّ

ِكن يُؤَ  نُِكۡم َولَٰ ُ بِٱللَّۡغِو فِي  أَۡيَمٰ ُ َغفُوٌر َحلِيٞم  َكَسبَۡت  بَِما اِخُذُكم)الَّ يَُؤاِخُذُكُم ٱّللَّ  ٤٤١قُلُوبُُكۡمۗ َوٱّللَّ

 

 

 آل عمران –البقرة  –( المائدة ٨١) *)كذلك يبين هللا لكم ءاياته لعلكم(:

 

 بآل عمران ٤ –( المائدة ١٦) *)وهللا يحب المحسنين(:

 

 آل عمران –( المائدة ١١) *)وهللا عزيز ذو انتقام(:

 

 آل عمران –( المائدة ١٢) سموات وما فى اآلرض(:*)يعلم ما فى ال

 

 –ما على الرسول إال البالغ المبين )النور  –( المائدة ١١) *)ما على الرسول إال البالغ(:

 العنكبوت(

 

 آل عمران -( ٤٤١البقرة ) –( المائدة ١٠١) *)وهللا غفور حليم(:

 

 النساء –( المائدة ١٠٢) *)وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل هللا وإلى الرسول(:

ُسولِ  ُ َوإِلَى الرَّ ا إِلَى َما أَن َزَل هللاَّ نَا َعلَي ِه آَبَاَءنَا  ) َوإَِذا قِيَل لَُهم  تََعالَو  بُنَا َما َوَجد  أََولَو  َكاَن قَالُوا َحس 

لَُمونَ آَبَاُؤُهم  ال  تَُدوَن(. يَع   َشي ئًا َوال يَه 

ُسولِ ) َوإَِذا قِيَل لَهُ   ٦١ –النساء  ُ َوإِلَى الرَّ ا إِلَى َما أَن َزَل هللاَّ وَن َعن َك  م  تََعالَو  َرأَي َت ال ُمنَافِقِيَن يَُصدُّ

 ُصُدوًدا(.

  ختام آية المائدة تشبه:

ُ قَالُوا بَل  نَتَّبُِع َما أَل فَي نَا َعلَي ِه   ١٢٠ -البقرة  أََولَو  َكاَن آَبَاُؤُهم  آَبَاَءنَا ) َوإَِذا قِيَل لَُهُم اتَّبُِعوا َما أَن َزَل هللاَّ

قِلُونَ ال  تَُدوَن(. يَع   َشي ئًا َوال يَه 

تُ *) يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا َشَهاَدةُ بَي نُِكم   ٍل ِمن ُكم  أَو   إَِذا َحَضَر أََحَدُكُم ال َمو  ِحيَن ال َوِصيَِّة اث نَاِن َذَوا َعد 

.)...  آََخَراِن ِمن  َغي ِرُكم 
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 تشبه:

تُ ) ُكتَِب َعلَي ُكم    ١٨٠ -البقرة  َق َربِيَن  إَِذا َحَضَر أََحَدُكُم ال َمو  إِن  تََرَك َخي ًرا ال َوِصيَّةُ لِل َوالَِدي ِن َواأل 

ُروِف َحقهًا َعلَى ال ُمتَّقِيَن(.  بِال َمع 

 

 

 

 *) قَالُوا ال ِعل َم لَنَا إِنََّك أَن َت َعالُم ال ُغيُوِب(.بالمائدة

 تشبه:

تَنَا  ال ِعل َم لَنَا) قَالُوا ُسب َحانََك   ٦٤ -البقرة   ال َعلِيُم ال َحِكيُم(. إِنََّك أَن تَ إاِل َما َعلَّم 

لَُم َما فِي نَف ِسَك   ١١٦ –المائدة  لَُم َما فِي نَف ِسي َوال أَع   (.إِنََّك أَن َت َعالم ال ُغيُوبِ ) ...... تَع 

 مالحظة:

 .٦٤-ال َعلِيُم ال َحِكيُم( الوحيدة في القرآن في سورة البقرة  ) إِنََّك أَن تَ 

 

 المائدة )بالواو( –آل عمران  –( المائدة ١١٠) *)إذ قال هللا يا عيسى(:

 

 

 ( المائدة١١٠)بإذنى طيرا فتنفخ فيها فتكونبإذنى  من الطين كهيئة الطير*)

 (آل عمران٢١) بإذن هللا طيرا فأنفخ فيه فيكون         من الطين كهيئة الطير*)

 

 بإذنى                 المائدة الموتىبإذنى وإذ تخرج  األكمه واألبرص*)وتبرئ 

 بإذن هللا              آل عمران الموتىوأحى               األكمه واألبرص*)وأبرئ 

 

نِي..... )  (......فَتَن فُُخ فِيَها فَتَُكوُن طَي ًرا بِإِذ 

 تشبه:

ِ  ) ٢١ -آل عمران  ِن هللاَّ  (.فَأَن فُُخ فِيِه فَيَُكوُن طَي ًرا بِإِذ 

 مالحظة:

 للواحد ألن السورة أخبرت( فَيَُكوُن طَي ًرا ) كلمة طير تستعمل للواحد و للجمع. في آية آل عمران

 نللجمع أل( فَتَُكوُن طَي ًرا ) عن الفعل قبل وقوعه و عيسى عليه السالم في المهد ، و في آية المائدة

الخطاب فيها من هللا تعالى لعيسى عليه السالم يوم القيامة و قد تقدم من عيسى عليه السالم الفعل 

 مرات. و هذا من التناسب البديع في األلفاظ.

ِ  ) و قال في آل عمران ِن هللاَّ  مرتين ألنه من كالم عيسى عليه السالم، بينما قال في المائدة( بِإِذ 

نِي )  نه من كالم هللا تعالى.أربع مرات أل( بِإِذ 

 

َحي ُت إِلَى ال َحَواِريِّيَن أَن  آَِمنُوا بِي َوبَِرُسولِي قَالُوا  لُِمونَ *) َوإِذ  أَو  َهد  بِأَنَّنَا ُمس   (.آََمنَّا َواش 

 تشبه:

ِ قَ  )   ١٤ -آل عمران  ا أََحسَّ ِعيَسى ِمن ُهُم ال ُكف َر قَاَل َمن  أَن َصاِري إِلَى هللاَّ ُن فَلَمَّ اَل ال َحَواِريُّوَن نَح 
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 ِ لُِمونَ أَن َصاُر هللاَّ َهد  بِأَنَّا ُمس  ِ َواش   (.آََمنَّا بِاّللَّ

ا فَقُولُوا  )  ٦٢ –آل عمران  ِ فَإِن  تََولَّو  بَابًا ِمن  ُدوِن هللاَّ َهُدوا بِأَنَّا ...َوال يَتَِّخَذ بَع ُضنَا بَع ًضا أَر  اش 

لُِموَن(.  ُمس 

و أما في موضعي آل عمران ( بِأَنَّنَا ) مائدة أول كالم الحواريين فجاء على األصلآية المالحظة:

 فاستطراد لكالم الحواريين في اآلية األولى و كالم المسلمين في الثانية

 

 ( المائدة ١١١*)ذلك الفوز العظيم (:)

 تشبه:

 ( وحيدة فى النساء ذلك الفوز العظيم)و 

 

فُوَن ال َكلَِم عَ  [.١٦[، ]المائدة:٢٦ن  َمَواِضِعِه{ ]النساء:*)}يَُحرِّ  

ِد َمَواِضِعِه{ ]المائدة: فُوَن ال َكلَِم ِمن  بَع  [.٢١}يَُحرِّ  

ُروا بِهِ  *) ا ُذكِّ فُوَن ال َكلَِم َعن  َمَواِضِعِه َونَُسوا َحظهًا ِممَّ  (.َوَجَعل نَا قُلُوبَُهم  قَاِسيَةً يَُحرِّ

 تشبه:

فُوَن ال َكلَِم َعن  َمَواِضِعهِ ِمَن الَّذِ  )   ٢٦ -النساء   (.يَن َهاُدوا يَُحرِّ

ِد َمَواِضِعِه يَقُولُوَن... )  ٢١ –المائدة  فُوَن ال َكلَِم ِمن  بَع  ٍم آََخِريَن لَم  يَأ تُوَك يَُحرِّ اُعوَن لِقَو   (....َسمَّ

 مالحظة:

ي : أنهم يذكرون التأويالت الفاسدة أ  (َعن  َمَواِضِعهِ  ) في آية النساء و األولى من المائدة قال تعالى

 المحرفة لتلك النصوص، وليس في اآليتين بيان أنهم يخرجون تلك اللفظة من الكتاب.

في سورة المائدة، فهي دالة على أنهم جمعوا بين األمرين فكانوا يذكرون التأويالت  ٢١وأما اآلية 

تُبُوَن ال ِكتَاَب  ه تعالى: )وكانوا يخرجون اللفظ أيضا من الكتاب ونظيره قول  الفاسدة، فََوي ٌل لِلَِّذيَن يَك 

 ِ  .٢١ -( البقرة بِأَي ِديِهم  ثُمَّ يَقُولُوَن َهَذا ِمن  ِعن ِد هللاَّ

وقيل إن آية المائدة األولى نزلت في اليهود األوائل ، وآية المائدة الثانية نزلت في اليهود على عهد 

اآليات بعد أن عملوا بها زمنا طويال وكانوا قد أرسلوا نفرا النبي صلى هللا عليه وسلم فهم حرفوا 

إلى النبي صلى هللا عليه وسلم في شأن زان محصن وقالوا لهم: إن أفتاكم محمد بالجلد فحدوه وإن 

 أفتاكم بالرجم فال تقتلوه.

 *)يبغون(:

ِهلِيَّةِ  ـٰ َم ٱل َج ِ  ۖ   يَب ُغونَ  أَفَُحك  َسُن ِمَن ٱّللَّ مً  َوَمن  أَح  ٍم يُوقِنُوَن ﴿ُحك   ﴾المائدة١٠ا لِّقَو 

 تشبه:

 وله أسلم من فى السموات واألرض طوعا وكرها وإليه يرجعون{ يبغونآل عمران:}أفغير دين هللا 
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 ما انفردت به سورة المائدة

 

 

 مائدة  وحيدة( ال١٢*)واتقوا هللا إن كنتم مؤمنين(:)

 

لئك هم الكافرون  ( المائدة الوحيدة٢٢) (*)فأو 

 

 البقرة )أن هللا( –( وحيدة ١٢) (*)وأن هللا بكل شىء عليم

 

 ( الوحيدة بالمائدة١١٢(: )*)وأنت على كل شىء شهيد

 

 ( وحيدة بالمائدة٦٦) (*)ليفتدوا به

 

 ( وحيدة٢٠) (*)لقد أخذنا

 

 وحيدة بالمائدة( ١١٨) (*)فإنك أنت العزيز الحكيم

 

 ( وحيدة بالمائدة٦٦) (*)ساء ما يعملون

 

 ( وحيدة بالمائدة٦٢) (*)إن هللا ال يهدى القوم الكافرين

 

بِّكَ  ُسوُل بَلِّغ  َما  أُنِزَل إِلَي َك ِمن رَّ ـٰ أَيَُّها ٱلرَّ َت ِرَسالَتَهُۥ   ۖۖ  )يَ ُ يَع ِصُمَك ِمنَ  َوإِن لَّم  تَف َعل  فََما بَلَّغ   ٱلنَّاسِ  َوٱّللَّ

مَ  إِنَّ  ۖۗ  َ اَل يَه ِدى ٱل قَو  فِِرينَ  ٱّللَّ ـٰ  ﴾٦٢﴿ (ٱل َك
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 متشابهات في سورة األنعام

 *)بَِربِِّهم يَْعِدلُوَن( :

َض َوَجَعلَ  َماَواِت َواألَر  ِ الَِّذي َخلََق السَّ ُد ّلِله ِدلُوَن الظُّلَُماِت َوالنُّوَر ثُمَّ الَِّذيَن َكفَُروا   )ال َحم   ((١)بَِربِِّهم يَع 

 . 

َهد  َمَعُهم  َوالَ تَ  َم َهـَذا فَإِن َشِهُدوا  فاَلَ تَش  َ َحرَّ َهُدوَن أَنَّ هللاه َواء الَِّذيَن )قُل  َهلُمَّ ُشَهَداءُكُم الَِّذيَن يَش  تَّبِع  أَه 

بُوا  بِآيَاتِنَا ِمنُوَن بِاآلِخَرِة َوُهم  َكذَّ ِدلُونَ َوالَِّذيَن الَ يُؤ   .  ((١١٠) بَِربِِّهم  يَع 

 * )َوهَُو( :

ِسبُوَن ) َوُهوَ ) لَُم َما تَك  ُكم  َوَجهَرُكم  َويَع  لَُم ِسرَّ ِض يَع  َماَواِت َوفِي األَر  ُ فِي السَّ  .  ((٦هللاه

َق ِعبَاِدهِ  َوُهوَ )  .  ((١٨ِكيُم ال َخبِيُر )َوهَُو ال حَ  ال قَاِهُر فَو 

َسمهًى ......... الَِّذي َوُهوَ ) تُم بِالنََّهاِر ثُمَّ يَب َعثُُكم  فِيِه لِيُق َضى أََجٌل مُّ لَُم َما َجَرح  ........ يَتََوفَّاُكم بِاللَّي ِل َويَع 

(٦٠))  . 

َق ِعبَاِدهِ  َوُهوَ ) ِسُل َعلَي ُكم َحفَظَةً َحتَّ  ال قَاِهُر فَو  ُت تََوفَّت هُ ُرُسلُنَا َوُهم  الَ َويُر  َى إَِذا َجاء أََحَدُكُم ال َمو 

طُوَن )  .  ((٦١يُفَرِّ

لُهُ ال َحقُّ ........... ) الَِّذي َوُهوَ ) َم يَقُوُل ُكن فَيَُكوُن قَو  َض بِال َحقِّ َويَو  َماَواِت َواألَر   .  ((٢٦َخلََق السَّ

لَُموَن َجَعَل لَُكُم النُّجُ  الَِّذي َوُهوَ ) ٍم يَع  ل نَا اآليَاِت لِقَو  ِر قَد  فَصَّ تَُدوا  بَِها فِي ظُلَُماِت ال بَرِّ َوال بَح  وَم لِتَه 

(١٢))  . 

ٍم يَف قَُهوَن ) الَِّذيَ  َوُهوَ ) ل نَا اآليَاِت لِقَو  َدٌع قَد  فَصَّ تَو  تَقَرٌّ َوُمس  ن نَّف ٍس َواِحَدٍة فَُمس   .  ((١٨أَنَشأَُكم مِّ

نَا ِمن هُ َخِضًرا ........ ) الَِّذيَ  َوُهوَ ) َرج  ٍء فَأَخ  نَا بِِه نَبَاَت ُكلِّ َشي  َرج  َماء َماء فَأَخ   .  ((١١أَنَزَل ِمَن السَّ

تَلِفًا أُُكلُهُ.......... ) الَِّذي َوُهوَ ) َع ُمخ  ر  َل َوالزَّ ُروَشاٍت َوالنَّخ  ع ُروَشاٍت َوَغي َر َمع   .  ((١٢١أَنَشأَ َجنَّاٍت مَّ

َق بَع ٍض َدَرَجاٍت لِّيَب لَُوُكم  فِي َما آتَاُكم  .. ) الَِّذي َوُهوَ ) ِض َوَرفََع بَع َضُكم  فَو   (١٦١َجَعلَُكم  َخالَئَِف األَر 

 

 *)َوَما( :

ن  آيَاِت َربِِّهم  إاِلَّ َكانُوا  َعن َها ُمع ِرِضيَن ) َوَما) ن  آيٍَة مِّ  .  ((٢تَأ تِيِهم مِّ

قِلُوَن )ال حَ  َوَما) ٌو َولَلدَّاُر اآلِخَرةُ َخي ٌر لِّلَِّذيَن يَتَّقُوَن أَفاَلَ تَع  ن يَا إاِلَّ لَِعٌب َولَه   .  ((٦٤يَاةُ الدُّ

ط نَا فِي الِكتَاِب ِمن شَ  َوَما) ا فَرَّ ثَالُُكم مَّ ِض َوالَ طَائٍِر يَِطيُر بَِجنَاَحي ِه إاِلَّ أَُمٌم أَم  ءٍ ِمن َدآبٍَّة فِي األَر  .....  ي 

(٦٨))  . 

َزنُو َوَما) ٌف َعلَي ِهم  َوالَ هُم  يَح  لََح فاَلَ َخو  ِريَن َوُمنِذِريَن فََمن  آَمَن َوأَص  َسلِيَن إاِلَّ ُمبَشِّ ِسُل ال ُمر  َن نُر 

(٢٨))  . 

َرى لََعلَُّهم  يَتَّ  َوَما) ٍء َولَـِكن ِذك  ن َشي   .  ((٦١قُوَن )َعلَى الَِّذيَن يَتَّقُوَن ِمن  ِحَسابِِهم مِّ

ٍء ...................... ) َوَما) ن َشي  ُ َعلَى بََشٍر مِّ ِرِه إِذ  قَالُوا  َما أَنَزَل هللاه َ َحقَّ قَد   .  ((١١قََدُروا  هللاه

َم َعلَي كُ  َوَما) ا َحرَّ َل لَُكم مَّ ِ َعلَي ِه َوقَد  فَصَّ ُم هللاه ا ُذِكَر اس  تُم  إِلَي ِه ... لَُكم  أاَلَّ تَأ ُكلُوا  ِممَّ طُِرر  م  إاِلَّ َما اض 

(١١١))  . 

 

 *)تَْعقِلُوَن( :

ٌو َولَلدَّاُر اآلِخَرةُ َخي ٌر لِّلَِّذيَن يَتَّقُوَن أَفاَلَ  ن يَا إاِلَّ لَِعٌب َولَه  قِلُونَ )َوَما ال َحيَاةُ الدُّ  .  ((٦٤) تَع 
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َم َربُُّكم  َعلَي كُ  ا  أَت ُل َما َحرَّ اُكم  بِِه لََعلَُّكم  )قُل  تََعالَو  قِلُوَن م  ....... َذلُِكم  َوصَّ  .  ((١١١)تَع 

مالحظة: فى اآلية األولى قدم اللعب في األكثر ألن اللعب زمانه الصبا واللهو زمانه الشباب وزمان 

 الصبا مقدم على زمان الشباب

 

 

 *) َما َكانُوْا بِِه يَْستَْهِزُؤوَن( :

بُوا  بِال   َف يَأ تِيِهم  أَنبَاء )فَقَد  َكذَّ ا َجاءهُم  فََسو  تَه ِزُؤوَن َحقِّ لَمَّ  .  ((١)َما َكانُوا  بِِه يَس 

ن قَب لَِك فََحاَق بِالَِّذيَن َسِخُروا  ِمن ُهم  تُه ِزىَء بُِرُسٍل مِّ تَه ِزُؤوَن )َولَقَِد اس  ا َكانُوا  بِِه يَس   .  ((١٠)مَّ

 

 *)َولَْو( :

ل نَا َولَو  ) بِيٌن )َعلَ  نَزَّ ٌر مُّ طَاٍس فَلََمُسوهُ بِأَي ِديِهم  لَقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا  إِن  َهـَذا إاِلَّ ِسح   .  ((٢ي َك ِكتَابًا فِي قِر 

ا يَل بُِسوَن ) َولَو  ) نَا َعلَي ِهم مَّ  .  ((١َجَعل نَاهُ َملًَكا لََّجَعل نَاهُ َرُجالً َولَلَبَس 

ِمنِيَن  َعلَىإِذ  ُوقِفُوا   تََرىَ  َولَو  ) َب بِآيَاِت َربِّنَا َونَُكوَن ِمَن ال ُمؤ  النَّاِر فَقَالُوا  يَا لَي تَنَا نَُردُّ َوالَ نَُكذِّ

(٤٢))  . 

ُكنتُم   َربِِّهم  قَاَل أَلَي َس َهَذا بِال َحقِّ قَالُوا  بَلَى َوَربِّنَا قَاَل فَُذوقُوا  الَعَذاَب بَِما إِذ  ُوقِفُوا  َعلَى تََرى َولَو  )

فُُروَن )  .  ((٦٠تَك 

َرُكوا  َوَما َجَعل نَاَك َعلَي ِهم  َحفِيظًا َوَما أَنَت َعلَي ِهم بَِوِكيٍل ) َولَو  ) ُ َما أَش   .  ((١٠٢َشاء هللاه

ل نَاأَنَّنَا  َولَو  ) نَا َعلَي ِهم  ُكلَّ َشي   نَزَّ تَى َوَحَشر  ِمنُوا  إِلَي ِهُم ال َمآلئَِكةَ َوَكلََّمُهُم ال َمو  ا َكانُوا  لِيُؤ  ٍء قُباُلً مَّ

 .  ((١١١إاِلَّ ...... )

 

بِيٌن( :  *)مُّ

طَاٍس فَلََمُسوهُ بِأَي ِديِهم  لَقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا  إِن  َهـَذا إاِلَّ  ل نَا َعلَي َك ِكتَابًا فِي قِر  رٌ )َولَو  نَزَّ بِينٌ  ِسح   .  ((٢) مُّ

لَُمَها َوالَ  )َوِعنَدهُ َمفَاتُِح ال َغي بِ  قُطُ ِمن َوَرقٍَة إاِلَّ يَع  ِر َوَما تَس  لَُم َما فِي ال بَرِّ َوال بَح  لَُمَها إاِلَّ ُهَو َويَع  الَ يَع 

ِض َوالَ َرط ٍب َوالَ يَابٍِس إاِلَّ فِي  بِينٍ  ِكتَابٍ َحبٍَّة فِي ظُلَُماِت األَر   .  ((١١) مُّ

َمَك فِي )َوإِذ  قَاَل إِب َراِهيُم ألَبِيِه آزَ  نَاًما آلَِهةً إِنِّي أََراَك َوقَو  بِينٍ  َضالَلٍ َر أَتَتَِّخُذ أَص   .  ((٢٢) مُّ

ي طَاِن إِنَّهُ لَ  ُ َوالَ تَتَّبِعُوا  ُخطَُواِت الشَّ ا َرَزقَُكُم هللاه ًشا ُكلُوا  ِممَّ بِينٌ  َعُدوٌّ ُكم  )َوِمَن األَن َعاِم َحُمولَةً َوفَر   مُّ

(١٢٤))  . 

 

 لُوْا( :*)َوقَا

ال َوقَالُوا  ) ُر ثُمَّ الَ يُنظَُروَن) َعلَي هِ  أُنِزلَ  لَو   .  ((٨َملٌَك َولَو  أَنَزل نَا َملًَكا لَّقُِضَي األم 

ُن بَِمب ُعوثِيَن) َوقَالُوا  ) ن يَا َوَما نَح   .  ((٤١إِن  ِهَي إاِلَّ َحيَاتُنَا الدُّ

الَ  َوقَالُوا  ) لَ  لَو  ثََرُهم  الَ آيَةٌ مِّ  َعلَي هِ  نُزِّ ٍل آيَةً َولَـِكنَّ أَك  َ قَاِدٌر َعلَى أَن يُنَزِّ بِِّه قُل  إِنَّ هللاه ن رَّ

لَُموَن)  .  ((٦٢يَع 

ِمِهم  ......................... ) َوقَالُوا  ) ٌر الَّ يَط َعُمَها إاِلَّ َمن نهَشاء بَِزع  ٌث ِحج   .  ((١٦٨َهـِذِه أَن َعاٌم َوَحر 

َواِجنَا ................... )مَ  َوقَالُوا  ) ٌم َعلَى أَز   .  ((١٦١ا فِي بُطُوِن َهـِذِه األَن َعاِم َخالَِصةٌ لُِّذُكوِرنَا َوُمَحرَّ

 *)َولَقَِد( :

تَه ِزُؤوَن ) َولَقَدِ ) ا َكانُوا  بِِه يَس  ن قَب لَِك فََحاَق بِالَِّذيَن َسِخُروا  ِمن ُهم مَّ تُه ِزىَء بُِرُسٍل مِّ  .  ((١٠اس 

ُرنَا .... ) َولَقَد  ) بُوا  َوأُوُذوا  َحتَّى أَتَاُهم  نَص  ن قَب لَِك فََصبَُروا  َعلَى َما ُكذِّ بَت  ُرُسٌل مِّ  .  ((٦٢ُكذِّ

ُعوَن ) َولَقَد  ) اء لََعلَُّهم  يَتََضرَّ رَّ نَاُهم  بِال بَأ َساء َوالضَّ ن قَب لَِك فَأََخذ  َسلنَآ إِلَى أَُمٍم مِّ  .  ((٢٤أَر 

ل نَاُكم  َوَراء ظُُهوِرُكم  .. ) َولَقَد  ) ا َخوَّ تُم مَّ ٍة َوتََرك  َل َمرَّ  .  ((١٢ِجئ تُُمونَا فَُراَدى َكَما َخلَق نَاُكم  أَوَّ
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 في أول اآلية(( 22منها   مرة 22)قُْل( :  ))

ِ  قُل  )  ضِ أََغي َر هللاه َماَواِت َواألَر  َل  إِنِّيَ  قُل  َوهَُو يُط ِعُم َوالَ يُط َعُم  أَتَِّخُذ َولِيهًا فَاِطِر السَّ ُت أَن  أَُكوَن أَوَّ أُِمر 

ِرَكيَن ) لََم َوالَ تَُكونَنَّ ِمَن ال ُمش   .  ((١٢َمن  أَس 

ِ  قُل  ) ِسُب ُكلُّ نَف ٍس إاِلَّ َعلَي َها ............. أََغي َر هللاه ٍء َوالَ تَك  ............... أَب ِغي َربهًا َوُهَو َربُّ ُكلِّ َشي 

(١٦٢))  . 

ٍم َعِظيٍم ) إِنِّيَ  قُل  )  .   ((١١أََخاُف إِن  َعَصي ُت َربِّي َعَذاَب يَو 

ِ  إِنِّي قُل  ) ُعوَن ِمن ُدوِن هللاه بَُد الَِّذيَن تَد  َواءُكم  قَد  َضلَل ُت إًِذا َوَما أَنَا  ِمَن  قُلنُِهيُت أَن  أَع  الَّ أَتَّبُِع أَه 

تَِدي  .  ((١٦َن )ال ُمه 

ِ ............. إِنِّي قُل  ) ُم إاِلَّ ّلِله تَع ِجلُوَن بِِه إِِن ال ُحك  ب تُم بِِه َما ِعنِدي َما تَس  بِّي َوَكذَّ ن رَّ ........... َعلَى بَيِّنٍَة مِّ

(١٢ )) 

ِ  أََرأَي تُُكم قُل  ) ِ  إِن  أَتَاُكم  َعَذاُب هللاه ُعوَن إِن ُكنتُم  َصاِدقِيَن )أَو  أَتَت ُكُم السَّاَعةُ أََغي َر هللاه  .  ((٢٠ تَد 

ِ  أََرأَي تَُكم   قُل  ) ُم الظَّالُِموَن ) إِن  أَتَاُكم  َعَذاُب هللاه لَُك إاِلَّ ال قَو  َرةً َهل  يُه  تَةً أَو  َجه   .  ((٢٢بَغ 

َعُكم  َوأَب َصاَرُكم  َوَختََم َعلَى قُل  )  ُ َسم  ِ يَأ تِيُكم بِِه ...............  أََرأَي تُم  إِن  أََخَذ هللاه قُلُوبُِكم مَّن  إِلَـهٌ َغي ُر هللاه

(٢٦))  . 

عندما كان المتوعد به أشد وأعظم قال )أََرأَْيتَُكْم( فجمع في التحذير منه بين أداتي الخطاب مالحظة: 

 تاء الضمير وكاف الخطاب

 

ْحَمةَ( :  *)َكتََب َعلَى نَْفِسِه الرَّ

ِ )قُل لَِّمن مَّ  ِض قُل ّلِله َماَواِت َواألَر  َمةَ ا فِي السَّ ح  ِم  َكتََب َعلَى نَف ِسِه الرَّ َمَعنَُّكم  إِلَى يَو  لَيَج 

 .  ((١٤ال قِيَاَمِة .......... )

ِمنُوَن بِآيَاتِنَا فَقُل  َسالٌَم َعلَي ُكم   مَ  َربُُّكم   َكتَبَ )َوإَِذا َجاءَك الَِّذيَن يُؤ  ح  أَنَّهُ َمن َعِمَل ِمنُكم   ةَ َعلَى نَف ِسِه الرَّ

ِحيٌم ) لََح فَأَنَّهُ َغفُوٌر رَّ ِدِه َوأَص   .  ((١٢ُسوًءا بَِجَهالٍَة ثُمَّ تَاَب ِمن بَع 

 

 *) الَِّذيَن َخِسُروْا أَنفَُسهُْم فَهُْم الَ يُْؤِمنُوَن( :

ِ َكتََب َعلَى نَ  ِض قُل ّلِله َماَواِت َواألَر  ا فِي السَّ ِم ال قِيَاَمِة الَ َري َب )قُل لَِّمن مَّ َمَعنَُّكم  إِلَى يَو  َمةَ لَيَج  ح  ف ِسِه الرَّ

ِمنُوَن فِيِه   .  ((١٤)الَِّذيَن َخِسُروا  أَنفَُسُهم  فَُهم  الَ يُؤ 

ِرفُوَن أَب نَاءُهُم  ِرفُونَهُ َكَما يَع  ِمنُوَن الَِّذيَن َخِسُروا  أَنفَُسُهم  )الَِّذيَن آتَي نَاُهُم ال ِكتَاَب يَع   .  ((٤٠)فَُهم  الَ يُؤ 

 

ِميُع اْلَعلِيُم( :  *) َوهَُو السَّ

ِميُع ال َعلِيُم )َولَهُ َما َسَكَن فِي اللَّي ِل َوالنََّهاِر   .  ((١٦)َوُهَو السَّ

ِل لَِكلَِماتِِه  الً الَّ ُمبَدِّ قًا َوَعد  ِميُع ال َعلِيُم )َوتَمَّت  َكلَِمُت َربَِّك ِصد   .  ((١١١)َوهَُو السَّ

 

 أَفََغْيَر( : -*) أََغْيَر 

ِض َوُهَو يُط ِعُم َوالَ يُط َعُم ...........  ) أََغي رَ )قُل   َماَواِت َواألَر  ِ أَتَِّخُذ َولِيهًا فَاِطِر السَّ  .  ((١٢هللاه
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ِ  قُل  ) ِسُب ُكلُّ نَف سٍ  أََغي َر هللاه ٍء َوالَ تَك  إاِلَّ َعلَي َها ............................  أَب ِغي َربهًا َوُهَو َربُّ ُكلِّ َشي 

(١٦٢))  . 

الً ....................  ) أَفََغي رَ )  ِ أَب تَِغي َحَكًما َوُهَو الَِّذي أَنََزَل إِلَي ُكُم ال ِكتَاَب ُمفَصَّ  .  ((١١٢هللاه

 

 

 

( : -*) َوالَ تَُكونَنَّ   فاَلَ تَُكونَنَّ

ِ أَتَّ  َل )قُل  أََغي َر هللاه ُت أَن  أَُكوَن أَوَّ ِض َوُهَو يُط ِعُم َوالَ يُط َعُم قُل  إِنَِّي أُِمر  َماَواِت َواألَر  ِخُذ َولِيهًا فَاِطِر السَّ

لََم  ِرَكينَ تَُكونَنَّ ِمَن  َوالَ َمن  أَس   .  ((١٢) ال ُمش 

َت أَن تَب تَِغيَ  تَطَع  َراُضُهم  فَإِِن اس  َماء فَتَأ تِيَُهم  )َوإِن َكاَن َكبَُر َعلَي َك إِع  ِض أَو  ُسلًَّما فِي السَّ نَفَقًا فِي األَر 

ُ لََجَمَعُهم  َعلَى ال ُهَدى   .  ((٦١) ال َجاِهلِينَ فاَلَ تَُكونَنَّ ِمَن بِآيٍَة َولَو  َشاء هللاه

الً  ِ أَب تَِغي َحَكًما َوُهَو الَِّذي أَنََزَل إِلَي ُكُم ال ِكتَاَب ُمفَصَّ ٌل )أَفََغي َر هللاه لَُموَن أَنَّهُ ُمنَزَّ  َوالَِّذيَن آتَي نَاُهُم ال ِكتَاَب يَع 

بَِّك بِال َحقِّ  ن رَّ تَِرينَ فاَلَ تَُكونَنَّ ِمَن مِّ  .  ((١١٢) ال ُمم 

 

 *)َوإِن( :

َك بَِخي ٍر فَهَُو َعلَى  َوإِن) َسس  ُ بُِضرٍّ فاَلَ َكاِشَف لَهُ إاِلَّ ُهَو َوإِن يَم  َك هللاه َسس  ٍء قَُديٌر )يَم   .  ((١٢ُكلِّ َشي 

َماء ....  َوإِن) ِض أَو  ُسلًَّما فِي السَّ َت أَن تَب تَِغَي نَفَقًا فِي األَر  تَطَع  َراُضُهم  فَإِِن اس  َكاَن َكبَُر َعلَي َك إِع 

(٦١))  . 

ِ إِن يَتَّبُِعونَ  َوإِن) ِض يُِضلُّوَك َعن َسبِيِل هللاه ثََر َمن فِي األَر  ُرُصوَن  تُِطع  أَك  إاِلَّ الظَّنَّ َوإِن  ُهم  إِالَّ يَخ 

(١١٦))  . 

 

 *) َوهَُو اْلَحِكيُم اْلَخبِيُر( :

َق ِعبَاِدِه   .  ((١٨) َوهَُو ال َحِكيُم ال َخبِيرُ )َوُهَو ال قَاِهُر فَو 

َم يَقُوُل ُكن فَيَُكونُ  َض بِال َحقِّ َويَو  َماَواِت َواألَر  َم يُنفَُخ  )َوُهَو الَِّذي َخلََق السَّ لُهُ ال َحقُّ َولَهُ ال ُمل ُك يَو  قَو 

َهاَدِة  َوِر َعالُِم ال َغي ِب َوالشَّ  .  ((٢٦) َوُهَو ال َحِكيُم ال َخبِيرُ فِي الصُّ

 

ا تُْشِرُكوَن( : مَّ  *) بَِريٌء مِّ

ِ َشِهيٌد بِي نِي َوبَي نَُكم  َوأُوحِ  بَُر َشَهادةً قُِل هللاه ٍء أَك  آُن ألُنِذَرُكم بِِه َوَمن بَلََغ )قُل  أَيُّ َشي  َي إِلَيَّ َهَذا ال قُر 

َهُد قُل  إِنََّما ُهَو إِلَـهٌ َواِحٌد  َرى قُل الَّ أَش  ِ آلَِهةً أُخ  َهُدوَن أَنَّ َمَع هللاه ِرُكونَ  َوإِنَّنِيأَئِنَُّكم  لَتَش  ا تُش  مَّ  بَِريٌء مِّ

(١١))  . 

َس بَاِزَغةً  ا َرأَى الشَّم  ِم )فَلَمَّ ا أَفَلَت  قَاَل يَا قَو  بَُر فَلَمَّ ِرُكونَ  إِنِّيقَاَل َهـَذا َربِّي َهـَذآ أَك  ا تُش  مَّ  بَِريٌء مِّ

(٢٨))  . 

 *)الَِّذيَن ( :

ِرفُوَن أَب نَاءُهُم الَِّذيَن َخِسُروا  أَنفَُسُهم  فَُهم  الَ يُ  الَِّذينَ ) ِرفُونَهُ َكَما يَع  ِمنُوَن )آتَي نَاُهُم ال ِكتَاَب يَع   .  ((٤٠ؤ 

ه تَُدوَن ) الَِّذينَ ) ُن َوُهم مُّ لَـئَِك لَُهُم األَم   .  ((٨٤آَمنُوا  َولَم  يَل بُِسوا  إِيَمانَُهم بِظُل ٍم أُو 

 

 فََمْن أَْظلَُم( :   -*) َوَمْن أَْظلَُم 

ِ َكِذبًا أَو   َوَمن  أَظ لَمُ ) ِن اف تََرى َعلَى هللاه  .  ((٤١إِنَّهُ الَ يُف لُِح الظَّالُِموَن ) َكذََّب بِآيَاتِهِ  ِممَّ

ِ َكِذبًا أَو  ) ِن اف تََرى َعلَى هللاه ٌء .... ) َوَمن  أَظ لَُم ِممَّ ِحَي إِلَيَّ َولَم  يُوَح إِلَي ِه َشي   .  ((١٦قَاَل أُو 
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َم أَمِ  َكَري ِن َحرَّ َحاُم األُنثَيَي ِن أَم   )َوِمَن اإِلب ِل اث نَي ِن َوِمَن ال بَقَِر اث نَي ِن قُل  آلذَّ تََملَت  َعلَي ِه أَر  ا اش  األُنثَيَي ِن أَمَّ

ُ بَِهـَذا  اُكُم هللاه ِ َكِذبًا فََمن  ُكنتُم  ُشَهَداء إِذ  َوصَّ ِن اف تََرى َعلَى هللاه َ الَ  أَظ لَُم ِممَّ لِيُِضلَّ النَّاَس بَِغي ِر ِعل ٍم إِنَّ هللاه

َم الظَّالِِمي  .  ((١٢٢َن )يَه ِدي ال قَو 

بُِّكم   ن رَّ َمةٌ )أَو  تَقُولُوا  لَو  أَنَّا أُنِزَل َعلَي نَا ال ِكتَاُب لَُكنَّا أَه َدى ِمن ُهم  فَقَد  َجاءُكم بَيِّنَةٌ مِّ  فََمن  َوُهًدى َوَرح 

ِ  أَظ لَُم ِممَّن ِدفُوَن َعن   َكذََّب بِآيَاِت هللاه ِزي الَِّذيَن يَص  آيَاتِنَا ُسوَء ال َعَذاِب بَِما َكانُوا   َوَصَدَف َعن َها َسنَج 

ِدفُوَن )  .  ((١١٢يَص 

 

 َويَْوَم يِْحُشُرهُْم( :  -*)َويَْوَم نَْحُشُرهُْم 

َم ) ُشُرُهم  َويَو  ُعُموَن) َجِميًعا نَح  َرُكوا  أَي َن ُشَرَكآُؤُكُم الَِّذيَن ُكنتُم  تَز   .  ((٤٤ثُمَّ نَقُوُل لِلَِّذيَن أَش 

مَ ) ُشُرُهم   َويَو  َن اإِلنِس .....  َجِميًعا يِح  لِيَآُؤُهم مِّ َن اإِلنِس َوقَاَل أَو  تُم مِّ ثَر  تَك  َشَر ال ِجنِّ قَِد اس  يَا َمع 

(١٤٨))  . 

 

 *)ُكنتُْم تَْزُعُموَن( :

َرُكوا  أَي َن ُشَرَكآُؤُكُم الَِّذينَ  ُشُرُهم  َجِميًعا ثُمَّ نَقُوُل لِلَِّذيَن أَش  َم نَح  ُعُمونَ  )َويَو   .  ((٤٤) ُكنتُم  تَز 

ل نَاُكم  َوَراء ظُُهوِرُكم  َوَما  ا َخوَّ تُم مَّ ٍة َوتََرك  َل َمرَّ نََرى َمَعُكم  )َولَقَد  ِجئ تُُمونَا فَُراَدى َكَما َخلَق نَاُكم  أَوَّ

تُم  أَنَُّهم  فِيُكم  ُشَرَكاء لَقَد تَّقَطََّع بَي نَكُ  ا ُشفََعاءُكُم الَِّذيَن َزَعم  ُعُمونَ م  َوَضلَّ َعنُكم مَّ  .  ((١٢) ُكنتُم  تَز 

 

: )  *)ثُمَّ

ِرِكيَن ) ثُمَّ ) ِ َربِّنَا َما ُكنَّا ُمش   .  ((٤٦لَم  تَُكن فِت نَتُُهم  إاِلَّ أَن قَالُوا  َوهللاه

َرُع ال   ثُمَّ ) ُم َوُهَو أَس  الَُهُم ال َحقِّ أاَلَ لَهُ ال ُحك  ِ َمو  وا  إِلَى هللاه  .  ((٦٤َحاِسبِيَن )ُردُّ

َمةً ... ) ثُمَّ ) ٍء َوُهًدى َوَرح  َسَن َوتَف ِصيالً لُِّكلِّ َشي   .  ((١١٢آتَي نَا ُموَسى ال ِكتَاَب تََماًما َعلَى الَِّذَي أَح 

 

 *)بَْل(:

وا  لََعاُدوا  لَِما نُُهوا  َعن   بَل  ) فُوَن ِمن قَب ُل َولَو  ُردُّ ا َكانُوا  يُخ   .  ((٤٨هُ َوإِنَُّهم  لََكاِذبُوَن )بََدا لَُهم مَّ

ِرُكوَن ) بَل  ) َن َما تُش  ُعوَن إِلَي ِه إِن  َشاء َوتَنَسو  ِشُف َما تَد  ُعوَن فَيَك   .  ((٢١إِيَّاهُ تَد 

 

 *)قَْد( :

تَةً قَالُوا   الَِّذينَ  َخِسرَ  قَد  ) ِ َحتَّى إَِذا َجاءت ُهُم السَّاَعةُ بَغ  بُوا  بِلِقَاء هللاه ط نَا فِيَها ...  َكذَّ َرتَنَا َعلَى َما فَرَّ يَا َحس 

(٦١))  . 

حَ  قَد  ) ِ يَج  بُونََك َولَِكنَّ الظَّالِِميَن بِآيَاِت هللاه ُزنَُك الَِّذي يَقُولُوَن فَإِنَُّهم  الَ يَُكذِّ لَُم إِنَّهُ لَيَح   .  ((٦٦ُدوَن )نَع 

بُِّكم  فََمن  أَب   قَد  )  .  ((١٠٢َصَر فَلِنَف ِسِه َوَمن  َعِمَي فََعلَي َها َوَما أَنَا  َعلَي ُكم بَِحفِيٍظ )َجاءُكم بََصآئُِر ِمن رَّ

ِ .... ) الَِّذينَ  َخِسرَ  قَد  ) ُ اف تَِراء َعلَى هللاه ُموا  َما َرَزقَُهُم هللاه الََدهُم  َسفًَها بَِغي ِر ِعل ٍم َوَحرَّ  .  ((١٢٠قَتَلُوا  أَو 

 

 وَن( :تُْحَشرُ  -*)يُْحَشُروَن 

ط نَا فِي الِكتَابِ  ا فَرَّ ثَالُُكم مَّ ِض َوالَ طَائٍِر يَِطيُر بَِجنَاَحي ِه إاِلَّ أَُمٌم أَم  ٍء ثُمَّ  )َوَما ِمن َدآبٍَّة فِي األَر  ِمن َشي 

شَ يُ إِلَى َربِِّهم    .  ((٦٨) ُرونَ ح 

الةَ َواتَّقُوهُ َوُهَو الَِّذَي إِلَي ِه   .  ((٢٤) ُرونَ شَ ح  تُ )َوأَن  أَقِيُموا  الصَّ

بُوْا بِآيَاتِنَا ( :  *)َوالَِّذيَن َكذَّ

بُوا  بِآيَاتِنَا) تَقِيٍم  َوالَِّذيَن َكذَّ س  َعل هُ َعلَى ِصَراٍط مُّ لِل هُ َوَمن يََشأ  يَج  ُ يُض  ٌم فِي الظُّلَُماِت َمن يََشإِ هللاه ُصمٌّ َوبُك 

(٦١))  . 
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بُوا  بِآيَاتِنَا) هُُم ال َعَذاُب بَِما َكانُوا  يَف ُسقُوَن )يَمَ  َوالَِّذيَن َكذَّ  .  ((٢١سُّ

 

 *) إِن ُكنتُْم َصاِدقِيَن( :

ُعوَن  ِ تَد  ِ أَو  أَتَت ُكُم السَّاَعةُ أََغي َر هللاه  .  ((٢٠) إِن ُكنتُم  َصاِدقِينَ )قُل  أََرأَي تُُكم إِن  أَتَاُكم  َعَذاُب هللاه

أ   َن الضَّ َواٍج مِّ تََملَت  َعلَي ِه )ثََمانِيَةَ أَز  ا اش  َم أَِم األُنثَيَي ِن أَمَّ ِز اث نَي ِن قُل  آلذََّكَري ِن َحرَّ ِن اث نَي ِن َوِمَن ال َمع 

َحاُم األُنثَيَي ِن نَبُِّؤونِي بِِعل ٍم   .  ((١٢٦) إِن ُكنتُم  َصاِدقِينَ أَر 

 

ا( :  *) فَلَمَّ

ا) نَا  فَلَمَّ ُروا  بِِه فَتَح  تَةً .... نَُسوا  َما ُذكِّ نَاُهم بَغ  ٍء َحتَّى إَِذا فَِرُحوا  بَِما أُوتُوا  أََخذ  َعلَي ِهم  أَب َواَب ُكلِّ َشي 

(٢٢))  . 

ا) ا أَفََل قَاَل ال أُِحبُّ اآلفِلِيَن ) فَلَمَّ َكبًا قَاَل َهـَذا َربِّي فَلَمَّ  .  ((٢٦َجنَّ َعلَي ِه اللَّي ُل َرأَى َكو 

ا) الِّيَن  ال قََمرَ  َرأَى فَلَمَّ ِم الضَّ ِدنِي َربِّي ألُكونَنَّ ِمَن ال قَو  ا أَفََل قَاَل لَئِن لَّم  يَه  بَاِزًغا قَاَل َهـَذا َربِّي فَلَمَّ

(٢٢))  . 

ا) مَّ  َرأَى فَلَمَّ ِم إِنِّي بَِريٌء مِّ ا أَفَلَت  قَاَل يَا قَو  بَُر فَلَمَّ َس بَاِزَغةً قَاَل َهـَذا َربِّي َهـَذآ أَك  ِرُكوَن الشَّم  ا تُش 

(٢٨))  . 

 

 *) اْلقَْوِم الظَّالِِميَن( :

لَُك إاِلَّ  َرةً َهل  يُه  تَةً أَو  َجه  ِ بَغ  ُم )قُل  أََرأَي تَُكم  إِن  أَتَاُكم  َعَذاُب هللاه  .  ((٢٢) الظَّالُِمونَ ال قَو 

ِرض  َعن ُهم   ا يُنِسيَنََّك  )َوإَِذا َرأَي َت الَِّذيَن يَُخوُضوَن فِي آيَاتِنَا فَأَع  َحتَّى يَُخوُضوا  فِي َحِديٍث َغي ِرِه َوإِمَّ

َرى َمَع  ك  َد الذِّ ي طَاُن فاَلَ تَق ُعد  بَع  ِم الظَّالِِمينَ الشَّ  .  ((٦٨) ال قَو 

ا اش   َم أَِم األُنثَيَي ِن أَمَّ َكَري ِن َحرَّ َحاُم األُنثَيَي ِن أَم  )َوِمَن اإِلب ِل اث نَي ِن َوِمَن ال بَقَِر اث نَي ِن قُل  آلذَّ تََملَت  َعلَي ِه أَر 

ِ َكِذبًا لِيُِضلَّ النَّاَس بِغَ  ِن اف تََرى َعلَى هللاه ُ بَِهـَذا فََمن  أَظ لَُم ِممَّ اُكُم هللاه َ الَ ُكنتُم  ُشَهَداء إِذ  َوصَّ ي ِر ِعل ٍم إِنَّ هللاه

َم الظَّالِِمينَ يَه ِدي   .  ((١٢٢) ال قَو 

 

 َك( :*) َوَكَذلِ 

لََم بِالشَّا َوَكَذلِكَ ) ُ بِأَع  ن بَي نِنَا أَلَي َس هللاه ُ َعلَي ِهم مِّ ِكِريَن فَتَنَّا بَع َضُهم بِبَع ٍض لِّيَقُولوا  أََهـُؤالء َمنَّ هللاه

(١٦))  . 

ِرِميَن ) َوَكَذلِكَ ) تَبِيَن َسبِيُل ال ُمج  ُل اآليَاِت َولِتَس   .  ((١١نفَصِّ

ِض َولِيَُكوَن ِمَن ال ُموقِنِيَن )نُِري  َوَكَذلِكَ ) َماَواِت َواألَر   .  ((٢١إِب َراِهيَم َملَُكوَت السَّ

لَُموَن ) َوَكَذلِكَ ) ٍم يَع  َت َولِنُبَيِّنَهُ لِقَو  ُف اآليَاِت َولِيَقُولُوا  َدَرس   .  ((١٠١نَُصرِّ

ا َشيَاِطيَن اإِلنِس  َجَعل نَا َوَكَذلِكَ ) ِل لُِكلِّ نِبِيٍّ َعُدوهً ُرَف ال قَو  َوال ِجنِّ يُوِحي بَع ُضُهم  إِلَى بَع ٍض ُزخ 

 .  ((١١٤ُغُروًرا ... )

ُعُروَن  َجَعل نَا َوَكَذلِكَ ) ُكُروَن إاِلَّ بِأَنفُِسِهم  َوَما يَش  ُكُروا  فِيَها َوَما يَم  يٍَة أََكابَِر ُمَجِرِميَها لِيَم  فِي ُكلِّ قَر 

(١٤٦))  . 

ِسبُوَن ) نَُولِّي َوَكَذلِكَ )  .  ((١٤١بَع َض الظَّالِِميَن بَع ًضا بَِما َكانُوا  يَك 

ُدوُهم  َولِيَل بُِسوا  َعلَي ِهم  ِدينَُهم   َوَكَذلِكَ ) الَِدِهم  ُشَرَكآُؤهُم  لِيُر  ِرِكيَن قَت َل أَو  َن ال ُمش  ... َزيََّن لَِكثِيٍر مِّ

(١٦٢))  . 

 *)َوإَِذا( :

َمةَ .... ) َجاءَك الَِّذينَ  َوإَِذا) ح  ِمنُوَن بِآيَاتِنَا فَقُل  َسالٌَم َعلَي ُكم  َكتََب َربُُّكم  َعلَى نَف ِسِه الرَّ  .  ((١٢يُؤ 

ِرض  َعن ُهم  َحتَّى يَُخوُضوا  فِي َحِديٍث َغي ِرِه ... ) َوإَِذا)  .  ((٦٨َرأَي َت الَِّذيَن يَُخوُضوَن فِي آيَاتِنَا فَأَع 
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ِ ...................)َجاءت ُهم  آيَ  َوإَِذا) تَى ِمث َل َما أُوتَِي ُرُسُل هللاه ِمَن َحتَّى نُؤ   .  ((١٤٢ةٌ قَالُوا  لَن نُّؤ 

 

 َوَذُروْا( :  -*)َوَذِر 

ر  بِِه أَن تُب َسَل نَف   َوَذرِ ) ن يَا َوَذكِّ ت ُهُم ال َحيَاةُ الدُّ ًوا َوَغرَّ ٌس بَِما َكَسبَت  .... الَِّذيَن اتََّخُذوا  ِدينَُهم  لَِعبًا َولَه 

(٢٠))  . 

َن بَِما َكانُوا  يَق تَِرفُوَن ) َوَذُروا  ) َزو  ِسبُوَن اإِلث َم َسيُج   .  ((١٤٠ظَاِهَر اإِلث ِم َوبَاِطنَهُ إِنَّ الَِّذيَن يَك 

 

 *) َحِكيٌم َعلِيٌم( :

فَُع دَ  ِمِه نَر  تُنَا آتَي نَاَها إِب َراِهيَم َعلَى قَو   .  ((٨٦) َحِكيٌم َعلِيمٌ َرَجاٍت مَّن نََّشاء إِنَّ َربََّك )َوتِل َك ُحجَّ

َن اإِلنِس  لِيَآُؤُهم مِّ َن اإِلنِس َوقَاَل أَو  تُم مِّ ثَر  تَك  َشَر ال ِجنِّ قَِد اس  ُشُرُهم  َجِميًعا يَا َمع  َم يِح  تََع )َويَو  تَم  َربَّنَا اس 

نَا أََجلَنَا الَِّذَي  ُ إِنَّ َربََّك بَع ُضنَا بِبَع ٍض َوبَلَغ  ل َت لَنَا قَاَل النَّاُر َمث َواُكم  َخالِِديَن فِيَها إاِلَّ َما َشاء هللاه َحِكيٌم أَجَّ

 .  ((١٤٨) َعليمٌ 

ي تَةً  َواِجنَا َوإِن يَُكن مَّ ٌم َعلَى أَز  يِه فَُهم  فِ )َوقَالُوا  َما فِي بُطُوِن َهـِذِه األَن َعاِم َخالَِصةٌ لُِّذُكوِرنَا َوُمَحرَّ

فَُهم  إِنَّهُ  ِزيِهم  َوص   .  ((١٦١) َعلِيمٌ  ِحِكيمٌ ُشَرَكاء َسيَج 
 

 *)َذلَِك( :

َملُوَن ) َذلِكَ ) ا َكانُوا  يَع  َرُكوا  لََحبِطَ َعن ُهم مَّ ِ يَه ِدي بِِه َمن يََشاء ِمن  ِعبَاِدِه َولَو  أَش   .  ((٨٨ُهَدى هللاه

لِ  َذلِكَ ) بَُّك ُمه  لَُها َغافِلُوَن )أَن لَّم  يَُكن رَّ  .  ((١٦١َك ال قَُرى بِظُل ٍم َوأَه 

 

 *) أُْولَـئَِك( :

لَـئِكَ ) ًما لَّ  أُو  ل نَا بَِها قَو  فُر  بَِها َهـُؤالء فَقَد  َوكَّ ةَ فَإِن يَك  َم َوالنُّبُوَّ ي ُسوا  بَِها الَِّذيَن آتَي نَاُهُم ال ِكتَاَب َوال ُحك 

 .  ((٨١بَِكافِِريَن )

لَـ) َرى لِل َعالَِمينَ  ئِكَ أُو  ًرا إِن  ُهَو إاِلَّ ِذك  أَلُُكم  َعلَي ِه أَج  ُ فَبُِهَداُهُم اق تَِده  قُل الَّ أَس   .  ((١٠)الَِّذيَن َهَدى هللاه

 

 *)َوهَـَذا( :

ُق الَِّذي بَي َن يََدي ِه َولِتُنِذَر أُمَّ ال قَُرى َوَهـَذا) َصدِّ ِمنُوَن  ِكتَاٌب أَنَزل نَاهُ ُمبَاَرٌك مُّ لََها َوالَِّذيَن يُؤ  َوَمن  َحو 

ِمنُوَن بِِه .... )  .  ((١٤بِاآلِخَرِة يُؤ 

ٍم يَذَّكَُّروَن ) َوَهـَذا) ل نَا اآليَاِت لِقَو  تَقِيًما قَد  فَصَّ  .  ((١٤٦ِصَراطُ َربَِّك ُمس 

َحُموَن )ِكتَاٌب أَنَزل نَاهُ ُمبَاَرٌك فَاتَّبُِعوهُ َواتَّقُوا  لََعلَّ  َوَهـَذا)  .  ((١١١ُكم  تُر 

 

 *) لِقَْوٍم يَْعلَُموَن ( :

ل نَا اآليَاِت  ِر قَد  فَصَّ تَُدوا  بَِها فِي ظُلَُماِت ال بَرِّ َوال بَح  لَُمونَ )َوُهَو الَِّذي َجَعَل لَُكُم النُُّجوَم لِتَه  ٍم يَع   لِقَو 

(١٢))  . 

ُف اآليَاِت َولِيَقُولُوا  َدرَ  َت َولِنُبَيِّنَهُ )َوَكَذلَِك نَُصرِّ لَُمونَ س  ٍم يَع   .  ((١٠١) لِقَو 

 

: )ِ  *)َوَجَعلُوْا هلِله

( ِ ا يَِصفُوَن  َوَجَعلُوا  ّلِله ُشَرَكاء ال ِجنَّ َوَخلَقَُهم  َوَخَرقُوا  لَهُ بَنِيَن َوبَنَاٍت بَِغي ِر ِعل ٍم ُسب َحانَهُ َوتََعالَى َعمَّ

(١٠٠))  . 

( ِ ا َوَجَعلُوا  ّلِله ِمِهم  َوَهـَذا لُِشَرَكآئِنَا ...  ِممِّ ِ بَِزع  ِث َواألَن َعاِم نَِصيبًا فَقَالُوا  َهـَذا ّلِله َذَرأَ ِمَن ال َحر 

(١٦٦))  . 
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 *) بَِما َكانُوْا يَْعَملُوَن( :

ًوا بَِغي ِر ِعل ٍم كَ  َ َعد  ِ فَيَُسبُّوا  هللاه ُعوَن ِمن ُدوِن هللاه ٍة َعَملَُهم  ثُمَّ إِلَى )َوالَ تَُسبُّوا  الَِّذيَن يَد  َذلَِك َزيَّنَّا لُِكلِّ أُمَّ

ِجُعُهم  فَيُنَبِّئُُهم  ر  َملُونَ َربِِّهم مَّ  .  ((١٠٨) بَِما َكانُوا  يَع 

َملُونَ )لَُهم  َداُر السَّالَِم ِعنَد َربِِّهم  َوُهَو َولِيُُّهم    .  ((١٤٢) بَِما َكانُوا  يَع 

ْقتَ   -*) يَْقتَِرفُوَن    ِرفُوَن ( :مُّ

هُ َولِيَق تَِرفُوا  َما ُهم  َضو  ِمنُوَن بِاآلِخَرِة َولِيَر  َغى إِلَي ِه أَف ئَِدةُ الَِّذيَن الَ يُؤ  ق تَِرفُونَ )َولِتَص   .  ((١١٦) مُّ

َن بَِما َكانُوا   َزو  ِسبُوَن اإِلث َم َسيُج   .  ((١٤٠) ق تَِرفُونَ يَ )َوَذُروا  ظَاِهَر اإِلث ِم َوبَاِطنَهُ إِنَّ الَِّذيَن يَك 

 تَْخُرُصوَن( : –*) يَْخُرُصوَن 

ِ إِن يَتَّبُِعوَن إاِلَّ الظَّنَّ َوإِن  ُهم  إِالَّ  ِض يُِضلُّوَك َعن َسبِيِل هللاه ثََر َمن فِي األَر  ُرُصونَ )َوإِن تُِطع  أَك   يَخ 

(١١٦))  . 

ُ َما أَش   َرُكوا  لَو  َشاء هللاه ٍء َكَذلَِك َكذََّب الَِّذيَن ِمن )َسيَقُوُل الَِّذيَن أَش  نَا ِمن َشي  م  نَا َوالَ آبَاُؤنَا َوالَ َحرَّ َرك 

ِرُجوهُ لَنَا إِن تَتَّبُِعوَن إاِلَّ الظَّنَّ َوإِ  ن  ِعل ٍم فَتُخ  ن  أَنتُم  إاَلَّ قَب لِِهم َحتَّى َذاقُوا  بَأ َسنَا قُل  َهل  ِعنَدُكم مِّ

ُرُصونَ   .  ((١٢٨) تَخ 

 

 عليم( : *)حكيم

 ١٦١-١٤٨-٨٦كل مواضع األنعام )حكيم عليم( 
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 متشابهات األنعام مع ما قبلها

 

 : )الذين آتيناهم الكتاب(

 بالبقرة2 –( األنعام 21)

 م(:)الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه

 121البقرة 

 21األنعام 

 )ومن أظلم(:

( األنعام     &      تسع مواضع سبق ذكرهم فى سورة البقرة21)  

 )انظر كيف(:

 النساء –( األنعام 22) 

 )فال تكونن من الممترين(:

 112& األنعام  127البقرة 

 )بديع السموات واألرض(:

 111& األنعام  117البقرة 

 إنه لكم عدو مبين(:)وال تتبعوا خطوات الشيطان 

 122& األنعام  218،  118البقرة 

 )حتى يخوضوا فى حديث غيره(:

 18& األنعام  121النساء 

 )قل إن هدى هللا هو الهدى(:

البقرة –( األنعام 71)   

 )وهو الذى خلق(:

( األنعام  )البقرة،بدون الواو(73)   

 )وإذ قال إبراهيم(:

(121،211بالبقرة )2 –( األنعام 72)   

 )الكتاب والحكم والنبوة(:

 (71آل عمران ) –( األنعام 81) 

 مرات األنعام٦اسم )يوسف( جاء 

 )وهو بكل شىء عليم(:

 (21البقرة ) –( األنعام 111) 
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 ما انفردت به سورة األنعام

 

 

، وفى غيرها وانظروا ١١نعام األ (قل سيروا فى األرض ثم انظروا )-١  

 

(يادة نموت ونحيا، وفى غيرها بز ٤١( األنعام إن هى إال حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين) -٤  

 

( األنعام وحيدة١٠) (أفال تتفكرون) -٦  

 

( األنعام وحيدة ١٢) (فأنه غفور رحيم) -٢  

 

  (، وفى غيره نصرف اآليات ١١األنعام  (نفصل اآليات) -١

 

(، وفى غيره وهللا عليم بالظالمين ( وحيدة باألنعام١٨) (وهللا أعلم بالظالمين) -٦  

 

وفى غيرها )فينبئكم بما كنتم تعملون( ٦٠بما كنتم تعملون(ثم ينبئكم بما كنتم  )-٢  

 

( األنعام  وحيدة بـ )عليكم سلطانا(٨١) (ما لم ينزل به) -٨  

 

وفى غيرها )وأزواجهم  عام وحيدة بهذا الترتيب( األن٨٢) (ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم) -١

 وذرياتهم(

 

( األنعام وحيدة١٠) (إن هو إال ذكرى للعالمين) -١٠  

 

وفى غيرها )ويخرج الميت من الحر( ١١)ومخرج الميت من الحى(  -١١  

 

)ذلكم هللا ربى( ١٠وفى غيرها )ذلكم هللا ربكم( عدا الشورى  ١١)ذلكم هللا(  -١٤  

 

وفى غيرها )خلقكم من نفس واحدة( ١٨ن نفس واحدة ( )أنشأكم م -١٦  

 

 ( األنعام وحيدةبالواو١١) (وهو الذى أنزل) -١٢
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 وفى غيرها )إن فى ذلك آليات( ١١)إن فى ذلكم آليات(  -١١

 

سبحانه وتعالى عما )( األنعام وحيدة ، وفى غيرها ١٠٠) (سبحانه وتعالى عما يصفون) -٦١

(يشركون  

 

وفى غيرها )إن ربك هو أعلم بمن ضل عن  ١١٢علم من يضل عن سبيله( )إن ربك هو أ -١٢

 سبيله(

 

 وفى غيرها )أفمن كان( ١٤٤)أومن كان ( -١٨

 

وفى غيرها )فمن اضطر غير باغ وال عاد فإن  ١٢١)فمن اضطر غير باغ وال عاد فإن ربك(  -١١

 هللا(

 

 وفى غيرها )ولو شاء( ١٢١)فلو شاء(  -٤٠

 

 وفى غيرها )من جاء بالحسنة فله خير منها( ١٦٠نة فله عشر أمثالها()من جاء بالحس -٤١

 

ُعُموَن(. -٤٤ ( وحيدة في األنعام مع )تَز   و)َوَضلَّ َعن ُكم  َما ُكن تُم 

 

 

 
 

 تمت سورة األنعام بحمد ّلل

 

 تم الجزء األول بتوفيق من هللا عز وجل

 

 والحمد ّلل الذى بنعمته تتم الصالحات
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