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 الإهــــــــــــــــــداء

 
 

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

 اللذان 

 

 ساعدانــــــــــي كثيرا في حفــــــــظ كتــــــــــــــــــــاب هللا 

 

 ال أعرف بما أُكافئهما فجزاهما هللا عنى خير الجــزاء

 

 ــاإلى كل من علمني حــــرف

 

 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

 هذا العمل يأهد
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 رافمتشابهات في سورة األع

 

ُروَن   ُروَن  ( :  -* )َتَذكَّ كَّ  َيذَّ

ا  ِبُعوْا ِمن ُدوِنِه أَْولَِياء َقلِيالً مَّ ُكْم َوالَ َتتَّ بِّ ن رَّ ِبُعوْا َما أُنِزَل إِلَْيُكم مِّ ُرونَ )اتَّ  (( .3) َتَذكَّ

ْقَوَى َذِلَك َخْيٌر َذلَِك ِمْن آَياِت للاِّ )َيا َبِني آَدَم َقْد أَنَزْلَنا َعلَْيُكْم لَِباًسا ُيَواِري َسْوَءاِتُكْم َوِريًشا   َوِلَباُس التَّ

ُرونَ لََعلَُّهْم  كَّ  (( .62)  َيذَّ

َياَح ُبْشًرا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه ... َكَذلَِك ُنْخِرُج اْلمْوَتى َلَعلَُّكْم  ُرونَ )َوُهَو الَِّذي ُيْرِسُل الرِّ  (( .75) َتَذكَّ

َمَراِت لََعلَُّهْم )َولََقْد أََخْذَنا آَل فِ  ن الثَّ ِنيَن َوَنْقٍص مِّ ُرونَ ْرَعوَن ِبالسِّ كَّ  (( .031) َيذَّ

 

 * )َبأُْسَنا ( :

ن َقْرَيٍة أَْهلَْكَناَها َفَجاءَها   (( .4أَْو ُهْم َقآِئلُوَن ) َبأُْسَنا َبَياًتا)َوَكم مِّ

 (( .75َنآِئُموَن ) َوُهمْ  اً َبأُْسَنا َبَيات َيأِْتَيُهمْ )أََفأَِمَن أَْهُل اْلقَُرى أَن 

 (( .79َيْلَعُبوَن ) َوُهمْ ُضًحى  َبأُْسَنا َيأِْتَيُهمْ )أََو أَِمَن أَْهُل اْلقَُرى أَن 

 

 * )أُْولَـِئَك ُهُم اْلُمْفلُِحوَن ( :

ُ فَ  )َواْلَوْزُن َيْوَمِئٍذ اْلَحقُّ َفَمن َثقُلَْت َمَواِزيُنهُ   ( .(9) ُهُم اْلُمْفلُِحونَ  ْولَـِئكَ أ

َبُعواْ  ُروهُ َوَنَصُروهُ َواتَّ يَّ  ... َفالَِّذيَن آَمُنوْا ِبِه َوَعزَّ ِبيَّ األُمِّ ُسوَل النَّ ِبُعوَن الرَّ  أُنِزَل  النُّوَر الَِّذيَ )الَِّذيَن َيتَّ

 (( .075) أُْولَـِئَك ُهُم اْلُمْفلُِحونَ َمَعُه 

 

 * )َخِسُروْا أَنفَُسُهم ( :

 (( .7ِبَما َكاُنوْا ِبآَياِتَنا ِيْظلُِموَن ) َخِسُروْا أَنفَُسُهميُنُه َفأُْولَـِئَك الَِّذيَن )َوَمْن َخفَّْت َمَوازِ 

لَّ َوضَ  َخِسُروْا أَنفَُسُهمْ )َهْل َينُظُروَن إاِلَّ َتأِْويلَُه َيْوَم َيأِْتي َتأِْويلُُه َيقُوُل الَِّذيَن َنُسوهُ ِمن َقْبُل  ... َقْد 

ا َكانُ   (( .73وْا َيْفَتُروَن )َعْنُهم مَّ

 

 * )ِبَما َكاُنوْا ( :

 (( .7) ِيْظلُِمونَ  ِبآَياِتَنا ِبَما َكاُنواْ )َوَمْن َخفَّْت َمَواِزيُنُه َفأُْولَـِئَك الَِّذيَن َخِسُروْا أَنفَُسُهم 

ْنَيا فَ  ْتُهُم اْلَحَياةُ الدُّ َخُذوْا ِديَنُهْم لَْهًوا َولَِعًبا َوَغرَّ َما وَ اْلَيْوَم َننَساُهْم َكَما َنُسوْا لَِقاء َيْوِمِهْم َهـَذا )الَِّذيَن اتَّ

 (( .70َيْجَحُدوَن ) ِبآَياِتَنا َكاُنواْ 

بُ  َماء َواألَْرِض َولَـِكن َكذَّ َن السَّ َقوْا لََفَتْحَنا َعلَْيِهم َبَرَكاٍت مِّ وْا َفأََخْذَناُهم )َولَْو أَنَّ أَْهَل اْلقَُرى آَمُنوْا َواتَّ

 (( .72َيْكِسُبوَن ) ا َكاُنواْ ِبمَ 

َماء  َن السَّ َل الَِّذيَن َظلَُموْا ِمْنُهْم َقْوالً َغْيَر الَِّذي ِقيَل لَُهْم َفأَْرَسْلَنا َعلَْيِهْم ِرْجًزا مِّ  ِلُمونَ َيظْ  ِبَما َكاُنواْ )َفَبدَّ

(026. )) 
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ْبِت ... َكَذلَِك َنْبلُوُهم )واَْسأَْلُهْم َعِن اْلَقْرَيِة الَِّتي َكاَنْت َحاِضَرَة اْلَبحْ   ِبَما َكاُنواِر إِْذ َيْعُدوَن ِفي السَّ

 (( .023) َيْفُسقُونَ 

وِء َوأََخْذَنا الَِّذيَن َظلَُموْا ِبَعَذابٍ  ُروْا ِبِه أَنَجْيَنا الَِّذيَن َيْنَهْوَن َعِن السُّ ا َنُسوْا َما ُذكِّ  اُنواْ ِبَما كَ َبِئيٍس  )َفلَمَّ

 (( .027) َيْفُسقُونَ 

 

 * )َولََقْد ( :

ا َتْشُكُروَن ) َولََقدْ ) اُكْم ِفي األَْرِض َوَجَعْلَنا لَُكْم ِفيَها َمَعاِيَش َقلِيالً مَّ نَّ  (( .01َمكَّ

ْرَناُكْم ُثمَّ قُْلَنا لِْلَمآلِئَكِة اْسُجُدوْا آلَدَم َفَسَجُدوْا إاِلَّ إِْبلِيَس لَْم  َولََقدْ ) اجِ َخلَْقَناُكْم ُثمَّ َصوَّ َن السَّ ِديَن َيُكن مِّ

(00. )) 

ْلَناهُ َعلَى ِعْلٍم ُهًدى َوَرْحَمًة لَِّقْوٍم ُيْؤِمُنوَن ) َولََقدْ )  (( .76ِجْئَناُهم ِبِكَتاٍب َفصَّ

ُروَن ) َولََقدْ ) كَّ َمَراِت لََعلَُّهْم َيذَّ ن الثَّ ِنيَن َوَنْقٍص مِّ  (( .031أََخْذَنا آَل ِفْرَعوَن ِبالسِّ

َن اْلِجنِّ َواإِلنِس لَُهْم قُلُوٌب الَّ َيْفَقُهوَن ِبَها َولَُهْم أَْعُيٌن الَّ ُيْبِصرُ  َولََقدْ ) َم َكِثيًرا مِّ .. وَن ِبَها .َذَرْأَنا لَِجَهنَّ

(057. )) 

 َيْشُكُروَن ( : –* )َتْشُكُروَن 

اُكْم ِفي األَْرِض َوَجَعْلَنا لَُكْم ِفيَها َمَعاِيَش قَ  نَّ ا )َولََقْد َمكَّ  (( .01) َتْشُكُرونَ لِيالً مَّ

ُف ا ِه َوالَِّذي َخُبَث الَ َيْخُرُج إاِلَّ َنِكًدا َكَذلَِك ُنَصرِّ يُِّب َيْخُرُج َنَباُتُه ِبإِْذِن َربِّ  آلَياِت لَِقْومٍ )َواْلَبلَُد الطَّ

 (( .79) ُكُرونَ شْ يَ 

 

 وقال( : –*  )قال 

ا لََنرَ اْلَمألُ  َقالَ )  ِبيٍن )ِمن َقْوِمِه إِنَّ  (( . على لسان قوم نوح .21اَك ِفي َضالٍَل مُّ

َك ِمَن اْلَكاِذِبيَن ) اْلَمألُ الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن َقْوِمهِ  َقالَ )  ا لََنُظنُّ ا لََنَراَك ِفي َسَفاَهٍة ِوإِنَّ (( . على لسان 22إِنَّ

 قوم هود

ن لِلَّ اْلَمألُ الَِّذيَن اْسَتْكَبُروْا ِمن َقْوِمِه  َقالَ ) ْرَسٌل مِّ ِذيَن اْسُتْضِعفُوْا لَِمْن آَمَن ِمْنُهْم أََتْعَلُموَن أَنَّ َصالًِحا مُّ

ِه ... ) بِّ  (( .57رَّ

ا ِبالَِّذَي آَمنُتْم ِبِه َكاِفُروَن )الَِّذيَن اْسَتْكَبُروْا  َقالَ )  (( . على لسان قوم صالح52إِنَّ

َك َيا ُشَعْيُب َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمَعَك ِمن َقْرَيِتَنا أَْو لََتُعوُدنَّ ِفي َقْوِمِه اْلَمألُ الَِّذيَن اْسَتْكَبُروْا ِمن  َقالَ ) لَُنْخِرَجنَّ

 (( .99ِملَِّتَنا ... )

 (( .017ـَذا لََساِحٌر َعلِيٌم )إِنَّ هَ اْلَمألُ ِمن َقْوِم ِفْرَعْوَن  َقالَ ) 

ِ ُيوِرُثَها َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه ... )لَِقْوِمِه اْسَتِعيُنوا ِباّلّلِ َواُموَسى  َقالَ )  (( 069ْصِبُروْا إِنَّ األَْرَض ّلِلّ

اِكِريَن َيا ُموَسى  َقالَ )  َن الشَّ اِس ِبِرَساالَِتي َوِبَكالَِمي َفُخْذ َما آَتْيُتَك َوُكن مِّ إِنِّي اْصَطَفْيُتَك َعلَى النَّ

 وحيدة (( .044)

اِحِميَن )َربِّ اْغِفْر لِي َوألَخِ  َقالَ ) (( . على لسان موسى 070ي َوأَْدِخْلَنا ِفي َرْحَمِتَك َوأَنَت أَْرَحُم الرَّ

 عليه السالم
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ُكْم إِذاً لََّخاِسُروَن ) اْلَمألُ الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن َقْوِمهِ َوَقاَل ) َبْعُتْم ُشَعْيباً إِنَّ  (( .71لَِئِن اتَّ

بِّ اْلَعالَِميَن )َيا ِفْرَعْوُن إِنِّي رَ َوَقاَل ُموَسى ) ن رَّ  (( .014ُسوٌل مِّ

 (( 065َذَرَك َوآلَِهَتَك ... )أََتَذُر ُموَسى َوَقْوَمُه لُِيْفِسُدوْا ِفي األَْرِض َويَ َوَقاَل اْلَمألُ ِمن َقْوِم ِفْرَعوَن )

 

 * )ُثمَّ( :

ن َبْيِن أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن أَيْ  ُثمَّ ) ُهم مِّ (( 05َماِنِهْم َوَعن َشَمآِئلِِهْم َوالَ َتِجُد أَْكَثَرُهْم َشاِكِريَن )آلِتَينَّ

. 

اء َفأََخْذنَ  ُثمَّ ) رَّ اء َوالسَّ رَّ َقالُوْا َقْد َمسَّ آَباءَنا الضَّ َئِة اْلَحَسَنَة َحتَّى َعَفوْا وَّ يِّ ْلَنا َمَكاَن السَّ ًة ... اُهم َبْغتَ َبدَّ

(77. )) 

وَسى ِبآَياِتَنا إِلَى ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه َفَظلَُموْا ِبَها ... )َبَعْثَنا ِمن بَ  ُثمَّ )  (( .013ْعِدِهم مُّ

 

 َوُكلُوْا ِمْنَها َحْيُث ِشْئُتْم ( : -* )َفُكالَ ِمْن َحْيُث ِشْئُتَما 

َة  الِِميَن َوالَ َتْقَرَبا  َفُكالَ ِمْن َحْيُث ِشْئُتَما)َوَيا آَدُم اْسُكْن أَنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّ َجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن الظَّ َهـِذِه الشَّ

(07)) 

ًدا ...  َوُكلُوْا ِمْنَها َحْيُث ِشْئُتمْ )َوإِْذ ِقيَل َلُهُم اْسُكُنوْا َهـِذِه اْلَقْرَيَة  ٌة َواْدُخلُوْا اْلَباَب ُسجَّ َوقُولُوْا ِحطَّ

(020)) 

 

َجَرَة ( :  * )الشَّ

َة َفُكالَ ِمْن َحْيُث ِشْئُتَما َوالَ َتْقَرَبا )َوَيا آَدُم اْسُكْن أَنَت َوَزوْ  َجَرةَ ُجَك اْلَجنَّ الِِمينَ  َهـِذِه الشَّ  َفَتُكوَنا ِمَن الظَّ

(07. )) 

ُكَما َعْن  ْيَطاُن ... َوَقاَل َما َنَهاُكَما َربُّ َجَرةِ )َفَوْسَوَس لَُهَما الشَّ  وَنا ِمنَ إاِلَّ أَن َتُكوَنا َملََكْيِن أَْو َتكُ  َهـِذِه الشَّ

 (( .61اْلَخالِِديَن )

ا َذاَقا  َجَرةَ )َفَدالَُّهَما ِبُغُروٍر َفلَمَّ ُهَما أَلَْم أَْنَهُكَما َعن  الشَّ  ِتْلُكَماَبَدْت لَُهَما َسْوَءاُتُهَما ... َوَناَداُهَما َربُّ

َجَرِة   (( .66... )الشَّ

 

 * )اْلَخاِسِريَن( :

َنا َظلَْمَنا أَنفُسَ   (( .63) اْلَخاِسِرينَ َنا َوإِن لَّْم َتْغِفْر لََنا َوَتْرَحْمَنا لََنُكوَننَّ ِمَن )َقاالَ َربَّ

ُكْم إِذاً لَّ  َبْعُتْم ُشَعْيباً إِنَّ  (( .71) َخاِسُرونَ )َوَقاَل اْلَمألُ الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن َقْوِمِه لَِئِن اتَّ

ُبوْا ُشَعْيًبا َكأَن لَّْم َيْغَنوْ  ُبوْا ُشَعْيًبا َكاُنوْا ُهُم )الَِّذيَن َكذَّ  (( .76) اْلَخاِسِرينَ ْا ِفيَها الَِّذيَن َكذَّ

 (( .77) اْلَخاِسُرونَ )أََفأَِمُنوْا َمْكَر للّاِ َفالَ َيأَْمُن َمْكَر للّاِ إاِلَّ اْلَقْوُم 

ُهْم َقْد َضلُّوْا َقالُوْا لَئِن ا ُسِقَط َفي أَْيِديِهْم َوَرأَْوْا أَنَّ َنا َوَيْغِفْر لََنا لََنُكوَننَّ ِمَن  )َولَمَّ  ْلَخاِسِرينَ الَّْم َيْرَحْمَنا َربُّ

(047. )) 

 (( .059) اْلَخاِسُرونَ )َمن َيْهِد للّاُ َفُهَو اْلُمْهَتِدي َوَمن ُيْضلِْل َفأُْولَـِئَك ُهُم 
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 * )َيا َبِني آَدَم ( :

ْقَوَى َذِلَك َخْيٌر ... )َقْد أَنَزْلَنا َعلَْيُكْم لَِباسً  َيا َبِني آَدمَ )  (( .62ا ُيَواِري َسْوَءاِتُكْم َوِريًشا َوِلَباُس التَّ

ِة ... ) َيا َبِني آَدمَ ) َن اْلَجنَّ ْيَطاُن َكَما أَْخَرَج أََبَوْيُكم مِّ ُكُم الشَّ  (( .65الَ َيْفِتَننَّ

ُه الَ ُخُذوْا ِزيَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وُكلُوْا وَ  َيا َبِني آَدمَ )  (( 30ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفيَن ) اْشَرُبوْا َوالَ ُتْسِرفُوْا إِنَّ

َقى َوأَْصلََح َفالَ َخْوٌف َعلَْيِهْم َوالَ  َيا َبِني آَدمَ ) وَن َعَلْيُكْم آَياِتي َفَمِن اتَّ نُكْم َيقُصُّ ُكْم ُرُسٌل مِّ ا َيأِْتَينَّ ْم هُ إِمَّ

 (( .37َيْحَزُنوَن )

 

 :* )لََعلَُّهْم( 

ُرونَ  لََعلَُّهمْ )َيا َبِني آَدَم َقْد أَنَزْلَنا َعلَْيُكْم لَِباًسا ... َذلَِك َخْيٌر َذِلَك ِمْن آَياِت للّاِ  كَّ  (( .62) َيذَّ

اء  رَّ ِبيٍّ إاِلَّ أََخْذَنا أَْهلََها ِباْلَبأَْساء َوالضَّ ن نَّ ُعو لََعلَُّهمْ )َوَما أَْرَسْلَنا ِفي َقْرَيٍة مِّ رَّ  ((.74َن )َيضَّ

َمَراِت  ن الثَّ ِنيَن َوَنْقٍص مِّ ُرونَ  لََعلَُّهمْ )َولََقْد أََخْذَنا آَل ِفْرَعوَن ِبالسِّ كَّ  (( .031) َيذَّ

ُبُهْم َعَذاًبا َشِديًدا َقالُوْا مَ  ْنُهْم لَِم َتِعُظوَن َقْوًما للّاُ ُمْهلُِكُهْم أَْو ُمَعذِّ ٌة مِّ ُكْم ْعِذَرًة إِلَ )َوإَِذ َقالَْت أُمَّ  ُهمْ َعلَّ َولَ ى َربِّ

قُوَن  )  ((024َيتَّ

الُِحوَن َوِمْنُهْم ُدوَن َذلَِك َوَبَلْوَناُهْم ِباْلَحَسَناِت َوالسَّ  ْنُهُم الصَّ ْعَناُهْم ِفي األَْرِض أَُمًما مِّ َئاِت )َوَقطَّ  لََعلَُّهمْ يِّ

 (( .029َيْرِجُعوَن )

ُل اآلَياِت   ( َواْتُل َعلَْيِهْم َنَبأَ الَِّذَي آَتْيَناهُ آَياِتَنا َفانَسلََخ ِمْنَها ... (054)َيْرِجُعوَن  َلَعلَُّهمْ وَ )َوَكَذلَِك ُنَفصِّ

َبَع َهَواهُ ... َفاْقُصِص اْلَقَصَص  ُه أَْخلََد إِلَى األَْرِض َواتَّ ُروَن َيَتفَ  لََعلَُّهمْ )َولَْو ِشْئَنا لََرَفْعَناهُ ِبَها َولَـِكنَّ كَّ

(052. )) 

 

 )َوإَِذا( :* 

 (( .69َفَعلُوْا َفاِحَشًة َقالُوْا َوَجْدَنا َعلَْيَها آَباءَنا َوللّاُ أََمَرَنا ِبَها ... ) َوإَِذا)

الِِميَن ) َوإَِذا) َنا الَ َتْجَعْلَنا َمَع اْلَقْوِم الظَّ اِر َقالُوْا َربَّ  (( .45ُصِرَفْت أَْبَصاُرُهْم ِتْلَقاء أَْصَحاِب النَّ

بِّي ... ) َوإَِذا) ِبُع َما ِيوَحى إِلَيَّ ِمن رَّ َما أَتَّ  (( .613لَْم َتأِْتِهم ِبآَيٍة َقالُوْا لَْوالَ اْجَتَبْيَتَها قُْل إِنَّ

 (( .614قُِرىَء اْلقُْرآُن َفاْسَتِمُعوْا لَُه َوأَنِصُتوْا لََعلَُّكْم ُتْرَحُموَن ) َوإَِذا)

 

 ْعلَُموَن( :* )أََتقُولُوَن َعلَى للّاِ َما الَ تَ 

َعلَى  ونَ أََتقُولُ اْلَفْحَشاء )َوإَِذا َفَعلُوْا َفاِحَشًة َقالُوْا َوَجْدَنا َعلَْيَها آَباءَنا َوللّاُ أََمَرَنا ِبَها قُْل إِنَّ للّاَ الَ َيأُْمُر بِ 

 (( .69) للّاِ َما الَ َتْعلَُمونَ 

َم َربَِّي اْلَفَواِحَش َما َظهَ  َما َحرَّ  (( .33) َعلَى للّاِ َما الَ َتْعلَُمونَ  َوأَن َتقُولُواْ َر ِمْنَها َوَما َبَطَن ... )قُْل إِنَّ

 

 * )قُْل( :

 (( .67أََمَر َربِّي ِباْلِقْسِط َوأَِقيُموْا ُوُجوَهُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد ... ) قُلْ )

َم ِزيَنَة للّاِ الَِّتَي أَْخَرَج لِِعَباِدِه َوا قُلْ ) ْزِق ... )َمْن َحرَّ َباِت ِمَن الرِّ يِّ  (( .36ْلطَّ
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َم َربَِّي اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن ... ) قُلْ ) َما َحرَّ  (( .33إِنَّ

َماَواِت َواألَْرِض ال إِلَـَه إِ  قُلْ ) اُس إِنِّي َرُسوُل للّاِ إِلَْيُكْم َجِميًعا الَِّذي لَُه ُمْلُك السَّ َها النَّ الَّ ُهَو ... َيا أَيُّ

(079. )) 

ا إاِلَّ َما َشاء للّاُ َولَْو ُكنُت أَْعلَُم اْلَغْيَب الَْسَتْكَثْرُت ِمَن اْلخَ  قُل) ِر  ... يْ الَّ أَْملُِك لَِنْفِسي َنْفًعا َوالَ َضّرً

(099. )) 

 

ُل اآلَياِت( :  * )َكَذلَِك ُنَفصِّ

َم ِزيَنَة للّاِ الَِّتَي أَخْ  ْزِق ... )قُْل َمْن َحرَّ َباِت ِمَن الرِّ يِّ ُل اآلَياتِ َرَج لِِعَباِدِه َواْلطَّ ُموَن لَِقْوٍم َيْعلَ  َكَذلَِك ُنَفصِّ

(36. )) 

ُل اآلَياتِ  َكَذلِكَ وَ )  ( َواْتُل َعلَْيِهْم َنَبأَ الَِّذَي آَتْيَناهُ آَياِتَنا ... ( .054َوَلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن ) ُنَفصِّ

ُبوْا ِبآيَ   اِتَنا( :* )َكذَّ

ُبوْا ِبآَياِتَنا َوالَِّذينَ ) اِر ُهْم ِفيَها َخالُِدوَن ) َكذَّ ِن 32َواْسَتْكَبُروْا َعْنَها أُْولَـَِئَك أَْصَحاُب النَّ ( َفَمْن أَْظلَُم ِممَّ

 اْفَتَرى َعلَى للّاِ َكِذًبا ... ( .

ُبوْا ِبآَياِتَنا َوالَِّذينَ ) َخَذ 045أَْعَمالُُهْم َهْل ُيْجَزْوَن إاِلَّ َما َكاُنوْا َيْعَملُوَن ) َولَِقاء اآلِخَرِة َحِبَطتْ  َكذَّ ( َواتَّ

ِهْم ... ( .  َقْوُم ُموَسى ِمن َبْعِدِه ِمْن ُحلِيِّ

ُبوْا ِبآَياِتَنا َوالَِّذينَ ) ْن َحْيُث الَ َيْعلَُموَن ) َكذَّ  يٌن ( .( َوأُْملِي لَُهْم إِنَّ َكْيِدي َمتِ 096َسَنْسَتْدِرُجُهم مِّ

ُبوْا ِبآَياِتَناالَِّذيَن  إِنَّ ) َة َحتَّى َيلَِج اْلَجَمُل  َكذَّ َماء َوالَ َيْدُخلُوَن اْلَجنَّ ُح لَُهْم أَْبَواُب السَّ َواْسَتْكَبُروْا َعْنَها الَ ُتَفتَّ

 (( .41ِفي َسمِّ اْلِخَياِط ... )

 

َنا  -* )ُرُسلَُنا   ُرُسلُُهم ( : -ُرُسُل َربِّ

َن اْلِكَتاِب حَ )َفَمْن  َب ِبآَياِتِه أُْولَـِئَك َيَنالُُهْم َنِصيُبُهم مِّ ِن اْفَتَرى َعلَى للّاِ َكِذًبا أَْو َكذَّ إَِذا  تَّىأَْظلَُم ِممَّ

ا وَ  ُرُسلَُنا ُهمْ َجاءتْ  ِهْم َشِهُدوْا َعلَى أَنفُسِ َيَتَوفَّْوَنُهْم َقالُوْا أَْيَن َما ُكنُتْم َتْدُعوَن ِمن ُدوِن للّاِ َقالُوْا َضلُّوْا َعنَّ

ُهْم َكاُنوْا َكاِفِريَن )  (( .35أَنَّ

ِ الَِّذي َهَداَنا لِ  ْن ِغلٍّ َتْجِري ِمن َتْحِتِهُم األَْنَهاُر َوَقالُوْا اْلَحْمُد ّلِلّ ا )َوَنَزْعَنا َما ِفي ُصُدوِرِهم مِّ َهـَذا َوَما ُكنَّ

َنا َجاءتْ َقْد لَِنْهَتِدَي َلْوال أَْن َهَداَنا للّاُ لَ  ُة أُوِرْثُتُموَها ِبَما ُكنُتْم  ُرُسُل َربِّ ِباْلَحقِّ َوُنوُدوْا أَن ِتْلُكُم اْلَجنَّ

 (( .43َتْعَملُوَن  )

َناِت َفَما َكاُنوْا لُِيْؤِمُنوْا ِبَما ُرُسلُُهم ُهمْ َجاءتْ )ِتْلَك اْلقَُرى َنقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَنَبآِئَها َولََقْد  ُبوْا ِمن َقْبُل َكذَّ  ِباْلَبيِّ

 (( .010َكَذلَِك َيْطَبُع للّاُ َعلََى قُلُوِب اْلَكاِفِريَن )

 

 * )اْلِجنِّ َواإِلنِس ( :

ن اْلِجنِّ َواإلِنسِ )َقاَل اْدُخلُوْا ِفي أَُمٍم َقْد َخلَْت ِمن َقْبلُِكم  ٌة لََّعَنْت أُْخَتَها ...  مِّ اِر ُكلََّما َدَخَلْت أُمَّ ِفي النَّ

(39. )) 

َم َكِثيًرا  َن اْلِجنِّ َواإِلنسِ )َولََقْد َذَرْأَنا لَِجَهنَّ  (( 057َيْفَقُهوَن ِبَها ... ) لَُهْم قُلُوٌب الَّ  مِّ
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 * )إِنَّ الَِّذيَن( :

َماء ... وَ  إِنَّ الَِّذينَ ) ُح لَُهْم أَْبَواُب السَّ ُبوْا ِبآَياِتَنا َواْسَتْكَبُروْا َعْنَها الَ ُتَفتَّ َكَذِلَك َنْجِزي َكذَّ

 (( .41اْلُمْجِرِميَن)

ِهْم  إِنَّ الَِّذينَ ) بِّ ن رَّ َخُذوْا اْلِعْجَل َسَيَنالُُهْم َغَضٌب مِّ  (( .076َوَكَذلَِك َنْجِزي اْلُمْفَتِريَن ) ...اتَّ

 (( .074وْا لَُكْم إِن ُكنُتْم َصاِدِقيَن )َتْدُعوَن ِمن ُدوِن للّاِ ِعَباٌد أَْمَثالُُكْم َفاْدُعوُهْم َفْلَيْسَتِجيبُ  إِنَّ الَِّذينَ )

ْبِصُروَن ) إِنَّ الَِّذينَ ) ُروْا َفإَِذا ُهم مُّ ْيَطاِن َتَذكَّ َن الشَّ ُهْم َطاِئٌف مِّ َقوْا إَِذا َمسَّ  (( .610اتَّ

 (( .612ُجُدوَن )ِعنَد َربَِّك الَ َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتِه َوُيَسبُِّحوَنُه َولَُه َيسْ  إِنَّ الَِّذينَ )

 

 * )َوَكَذلَِك َنْجِزي( :

ُح لَُهْم...  ُبوْا ِبآَياِتَنا َواْسَتْكَبُروْا َعْنَها الَ ُتَفتَّ  (( .41اْلُمْجِرِميَن) َوَكَذلَِك َنْجِزي)إِنَّ الَِّذيَن َكذَّ

َم ِمَهاٌد َوِمن َفْوِقِهْم َغَواٍش  ن َجَهنَّ الِ  َوَكَذلَِك َنْجِزي)لَُهم مِّ  (( .40ِميَن )الظَّ

ْنَيا  ِهْم َوِذلٌَّة ِفي اْلَحياِة الدُّ بِّ ن رَّ َخُذوْا اْلِعْجَل َسَيَنالُُهْم َغَضٌب مِّ  اْلُمْفَتِرينَ  َوَكَذلَِك َنْجِزي)إِنَّ الَِّذيَن اتَّ

(076. )) 

 * )َوَناَدى أَْصَحاُب ( :

اِر أَن َقْد َوجَ  َوَناَدى أَْصَحابُ ) ِة أَْصَحاَب النَّ ُكْم َحّقًا اْلَجنَّ ا َوَعَد َربُّ م مَّ َنا َحقًّا َفَهْل َوَجدتُّ ْدَنا َما َوَعَدَنا َربُّ

 (( .44َقالُوْا َنَعْم ... )

األَْعَراِف ِرَجاالً َيْعِرفُوَنُهْم ِبِسيَماُهْم َقالُوْا َما أَْغَنى َعنُكْم َجْمُعُكْم َوَما ُكنُتْم  َوَناَدى أَْصَحابُ )

 . ((49َتْسَتْكِبُروَن )

ا َرَزَقُكُم للّاُ َقالُوْا إِنَّ للّاَ  َوَناَدى أَْصَحابُ ) ِة أَْن أَِفيُضوْا َعلَْيَنا ِمَن اْلَماء أَْو ِممَّ اِر أَْصَحاَب اْلَجنَّ النَّ

َمُهَما َعلَى اْلَكاِفِريَن )  (( .71َحرَّ

 

 * )الَِّذيَن( :

وَن َعن َسِبيِل للّاِ َوَيْبُغوَنهَ  الَِّذينَ )  (( .47ا ِعَوًجا َوُهم ِباآلِخَرِة َكاِفُروَن )َيُصدُّ

ْنَيا َفاْلَيْوَم َننَساُهْم َكَما َنُسوْا لَِقاء َيْومِ  الَِّذينَ ) ْتُهُم اْلَحَياةُ الدُّ َخُذوْا ِديَنُهْم لَْهًوا َولَِعًبا َوَغرَّ .. ِهْم َهـَذا .اتَّ

(70. )) 

ُبوْا ُشَعْيًبا َكأَن لَّْم َيغْ  الَِّذينَ ) ُبوْا ُشَعْيًبا َكاُنوْا ُهُم اْلَخاِسِريَن )َكذَّ  (( .76َنْوْا ِفيَها الَِّذيَن َكذَّ

ْوَراِة َواإلِْنِجيِل َيأُْمرُ  الَِّذينَ ) يَّ الَِّذي َيِجُدوَنُه َمْكُتوًبا ِعنَدُهْم ِفي التَّ ِبيَّ األُمِّ ُسوَل النَّ ِبُعوَن الرَّ ُهم َيتَّ

 (( .075ِباْلَمْعُروِف ... )
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وَن َعن َسِبيِل للّاِ َوَيْبُغوَنَها ِعَوًجا( : *  )َيُصدُّ

وَن َعن َسِبيِل للّاِ َوَيْبُغوَنَها ِعَوًجا)الَِّذيَن  ( َوَبْيَنُهَما ِحَجاٌب َوَعلَى 47َوُهم ِباآلِخَرِة َكاِفُروَن ) َيُصدُّ

 األَْعَراِف ِرَجاٌل ... (

ونَ َوتَ  )َوالَ َتْقُعُدوْا ِبُكلِّ ِصَراٍط ُتوِعُدونَ  َواْذُكُروْا ...  ِعَوًجا ْبُغوَنَهاَمْن آَمَن ِبِه َوتَ  َعن َسِبيِل للاِّ  ُصدُّ

 (( . على لسان شعيب عليه السالم .92)

 

الِِميَن( :  * )َمَع اْلَقْوِم الظَّ

َنا الَ َتْجَعْلَنا  اِر َقالُوْا َربَّ الِِمينَ )َوإَِذا ُصِرَفْت أَْبَصاُرُهْم ِتْلَقاء أَْصَحاِب النَّ  (( .45) َمَع اْلَقْوِم الظَّ

ا َرَجَع ُموَسى إِلَى َقْوِمِه َغْضَباَن أَِسًفا ... َفالَ ُتْشِمْت ِبَي األْعَداء َوالَ َتْجَعْلِني  الِِمي)َولَمَّ  نَ َمَع اْلَقْوِم الظَّ

(071. )) 

 

 * )َفالَ َخْوٌف َعلَْيِهْم َوالَ ُهْم َيْحَزُنوَن ( :

َقى َوأَْصلَحَ )َيا َبِني آَدَم  وَن َعَلْيُكْم آَياِتي َفَمِن اتَّ نُكْم َيقُصُّ ُكْم ُرُسٌل مِّ ا َيأِْتَينَّ الَ ُهْم َخْوٌف َعلَْيِهْم وَ  الَ فَ  إِمَّ

 (( .37)َيْحَزُنوَن 

َة   (( 47) ْحَزُنونَ تَ  أَنُتمْ  َوالَ  ُكمْ يْ َعلَ  الَ َخْوفٌ )أََهـُؤالء الَِّذيَن أَْقَسْمُتْم الَ َيَنالُُهُم للّاُ ِبَرْحَمٍة اْدُخلُوْا اْلَجنَّ

 

 * )ُهًدى َوَرْحَمًة( :

ْلَناهُ َعلَى ِعْلٍم   . ( 76) لَِّقْوٍم ُيْؤِمُنونَ  ُهًدى َوَرْحَمةً )َولََقْد ِجْئَناُهم ِبِكَتاٍب َفصَّ

وَسى اْلَغَضُب  ا َسَكَت َعن مُّ ِهْم َيْرَهُبوَن )ُهْم  لِّلَِّذينَ  ُهًدى َوَرْحَمةٌ َوِفي ُنْسَخِتَها  ...)َولَمَّ  (( 074ِلَربِّ

بِّي َهـَذا ِبُع َما ِيوَحى إِلَيَّ ِمن رَّ َما أَتَّ ُكمْ  )َوإَِذا لَْم َتأِْتِهم ِبآَيٍة َقالُوْا لَْوالَ اْجَتَبْيَتَها قُْل إِنَّ بِّ  َبَصآِئُر ِمن رَّ

 (( .613) ُهًدى َوَرْحَمٌة لَِّقْوٍم ُيْؤِمُنونَ وَ 

 ِخيَفًة ( : –ْوًفا خَ  –* )ُخْفَيًة 

ُكْم  ًعا َوُخْفَيةً )اْدُعوْا َربَّ ُه الَ ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن ) َتَضرُّ  (( .77إِنَّ

َن اْلُمْحِسِنيَن  َوَطَمًعا َخْوًفا)َوالَ ُتْفِسُدوْا ِفي األَْرِض َبْعَد إِْصالَِحَها َواْدُعوهُ  إِنَّ َرْحَمَت للّاِ َقِريٌب مِّ

(72. )) 

َك ِفي َنْفِسَك )َواْذُكر رَّ  عاً بَّ َن اْلَغاِفلِ َوِخيَفًة َوُدوَن اْلَجْهِر ِمَن اْلَقْوِل ِباْلُغُدوِّ َواآلَصاِل  َتَضرُّ يَن َوالَ َتُكن مِّ

(617. )) 

 

 * )َوالَ ( :

َن اْلُمحْ  .......ُتْفِسُدوْا ِفي األَْرِض َبْعَد إِْصالَِحَها  َوالَ )  (( .72ِسِنيَن )إِنَّ َرْحَمَت للّاِ َقِريٌب مِّ

وَن َعن َسِبيِل للّاِ َمْن آَمَن ِبِه وَ  َوالَ )  (( 92َتْبُغوَنَها ِعَوًجا ... )َتْقُعُدوْا ِبُكلِّ ِصَراٍط ُتوِعُدوَن َوَتُصدُّ

ِبُعوُكْم ... ( ُهَدى الَ يَ ( َوإِن َتْدُعوُهْم إِلَى الْ 076َيْسَتِطيُعوَن لَُهْم َنْصًرا َوالَ أَنفَُسُهْم َينُصُروَن ) َوالَ )  تَّ
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 * )َوالَ ُتْفِسُدوْا ِفي األَْرِض َبْعَد إِْصالَِحَها ( :

َن اْلُمْحِسِنيَن  َوالَ ُتْفِسُدوْا ِفي األَْرِض َبْعَد إِْصالَِحَها) َواْدُعوهُ َخْوًفا َوَطَمًعا إِنَّ َرْحَمَت للّاِ َقِريٌب مِّ

(72. )) 

اَس أَْشَياءُهْم  )َوإِلَى َمْدَيَن أََخاُهْم ُشَعْيًبا لُِكْم ذَ  َوالَ ُتْفِسُدوْا ِفي األَْرِض َبْعَد إِْصالَِحَها... َوالَ َتْبَخُسوْا النَّ

ْؤِمِنيَن )  (( .97َخْيٌر لَُّكْم إِن ُكنُتم مُّ

 

ْن إِلَـٍه َغْيُرهُ ( :  * )َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوْا للّاَ َما لَُكم مِّ

ْن إِلَـٍه َغْيُرهُ  َفَقالَ لَى َقْوِمِه )لََقْد أَْرَسْلَنا ُنوًحا إِ  َ َما لَُكم مِّ ْوٍم َعَذاَب يَ إِنَِّي أََخاُف َعلَْيُكْم  َيا َقْوِم اْعُبُدوْا للاَّ

 (( .77) َعِظيمٍ 

ْن إِلَـٍه َغْيُرهُ  َقالَ )َوإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوداً   (( .27قُوَن )أََفالَ َتتَّ  َيا َقْوِم اْعُبُدوْا للّاَ َما لَُكم مِّ

ْن إِلَـٍه َغْيُرهُ  َقالَ )َوإِلَى َثُموَد أََخاُهْم َصالًِحا  ُكمْ  َيا َقْوِم اْعُبُدوْا للّاَ َما لَُكم مِّ بِّ ن رَّ َنٌة مِّ ـِذِه هَ  َقْد َجاءْتُكم َبيِّ

وَها ِبُسوَ   (( .53)َعَذاٌب أَلِيٌم ٍء َفَيأُْخَذُكْم َناَقُة للّاِ لَُكْم آَيًة َفَذُروَها َتأُْكْل ِفي أَْرِض للّاِ َوالَ َتَمسُّ

ُكمْ  َقالَ )َوإِلَى َمْدَيَن أََخاُهْم ُشَعْيًبا  بِّ ن رَّ َنٌة مِّ ْن إِلَـٍه َغْيُرهُ َقْد َجاءْتُكم َبيِّ أَْوفُوْا فَ  َيا َقْوِم اْعُبُدوْا للّاَ َما لَُكم مِّ

اَس أَشْ  َياءُهْم َوالَ ُتْفِسُدوْا ِفي األَْرِض َبْعَد إِْصالَِحَها َذلُِكْم َخْيٌر لَُّكْم إِن اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن َوالَ َتْبَخُسوْا النَّ

ْؤِمِنيَن )  (( .97ُكنُتم مُّ

ا لََنَراَك ِفي َضالٍَل   ِفي َسَفاَهٍة ( : -* )إِنَّ

ا لََنَراَك ِفي)َقاَل اْلَمألُ ِمن َقْوِمِه  ِبيٍن ) إِنَّ  ((. قوم نوح21َضالٍَل مُّ

ا لََنَراَك ِفياْلَمألُ الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن َقْوِمِه  )َقالَ  َك ِمَن اْلَكاِذِبيَن ) إِنَّ ا لََنُظنُّ  ( . قوم هود22َسَفاَهٍة ِوإِنَّ

 

بِّ اْلَعالَِميَن ( :  * )َرُسوٌل مِّن رَّ

بِّ اْلَعالَِمينَ َضالَلٌَة  َقاَل َيا َقْوِم لَْيَس ِبي)  (( . نوح عليه السالم20) َولَِكنِّي َرُسوٌل مِّن رَّ

بِّ اْلَعالَِميَن َسَفاَهٌة  َقاَل َيا َقْوِم لَْيَس ِبي)  (( . هود عليه السالم25)َولَِكنِّي َرُسوٌل مِّن رَّ

بِّ اْلَعالَِمينَ  إِنِّي)َوَقاَل ُموَسى َيا ِفْرَعْوُن  ن رَّ  (( .014) َرُسوٌل مِّ

 

 

 ِرَسالََة( :  -َساالَِت )رِ  –أَْبلَْغُتُكْم (  –* )أَُبلُِّغُكْم 

 نوح عليه السالم(( . 26َوأَْعلَُم ِمَن للّاِ َما الَ َتْعلَُموَن ) َوأَنَصُح لَُكمْ  أَُبلُِّغُكْم ِرَساالَِت َربِّي)

 . هود عليه السالم ((29أَِميٌن ) َوأََناْ لَُكْم َناِصحٌ  أَُبلُِّغُكْم ِرَساالِت َربِّي)

اِصِحيَن ) َوَنَصْحُت لَُكمْ َربِّي ِرَسالََة  َل َيا َقْوِم لََقْد أَْبلَْغُتُكمْ َفَتَولَّى َعْنُهْم َوَقا) (( . 57َولَِكن الَّ ُتِحبُّوَن النَّ

 صالح عليه السالم

ِريَن ٍم َكافِ َفَكْيَف آَسى َعلَى َقوْ  َوَنَصْحُت لَُكمْ  ِرَساالَِت َربِّي َفَتَولَّى َعْنُهْم َوَقاَل َيا َقْوِم لََقْد أَْبلَْغُتُكمْ )

 (( . شعيب عليه السالم73)
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ُكْم( : بِّ  *) أََوَعِجْبُتْم أَن َجاءُكْم ِذْكٌر مِّن رَّ

نُكْم لُِينِذَرُكمْ ) ُكْم َعلَى َرُجٍل مِّ بِّ قُوْا َولََعلَُّكْم ُتْرَحُموَن ) أََوَعِجْبُتْم أَن َجاءُكْم ِذْكٌر مِّن رَّ نوح  (( .23َولَِتتَّ

 عليه السالم

نُكْم لُِينِذَرُكمْ أََوعَ ) ُكْم َعلَى َرُجٍل مِّ بِّ َواذُكُروْا إِْذ َجَعلَُكْم ُخلََفاء ِمن َبْعِد َقْوِم  ِجْبُتْم أَن َجاءُكْم ِذْكٌر مِّن رَّ

 هود عليه السالم (( .27ُنوٍح َوَزاَدُكْم ِفي اْلَخْلِق َبْسَطًة َفاْذُكُروْا آالء للّاِ لََعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن )

 

 ْرَحُموَن( :* )تُ 

قُوْا َولََعلَُّكْم  نُكْم لُِينِذَرُكْم َولَِتتَّ ُكْم َعلَى َرُجٍل مِّ بِّ نوح  (( .23) ُتْرَحُمونَ )أََوَعِجْبُتْم أَن َجاءُكْم ِذْكٌر مِّن رَّ

 عليه السالم

 (( .614) ُتْرَحُمونَ )َوإَِذا قُِرىَء اْلقُْرآُن َفاْسَتِمُعوْا لَُه َوأَنِصُتوْا لََعلَُّكْم 

 

 أَنَجْيَنا ( : –أَنَجْيَناُكم  –* )َفأَنَجْيَناهُ 

ُبوهُ  ُهْم َكاُنوْا َقْوماً َعِميَن ) َوالَِّذيَن َمَعهُ  َفأَنَجْيَناهُ )َفَكذَّ ُبوْا ِبآَياِتَنا إِنَّ  (( .24ِفي اْلفُْلِك َوأَْغَرْقَنا الَِّذيَن َكذَّ

ُبوْا ِبآَياِتَنا َوَما َكاُنوْا ُمْؤِمِنيَن )ِبَرْحَمٍة مِّ  َوالَِّذيَن َمَعهُ  َفأَنَجْيَناهُ ) ا َوَقَطْعَنا َداِبَر الَِّذيَن َكذَّ هود  (( .56نَّ

 عليه السالم

 (( .93َوأَْهلَُه إاِلَّ اْمَرأََتُه َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبِريَن ) َفأَنَجْيَناهُ )

ْن آِل ِفْرَعوَن َيُسوُموَنُكْم ُسَوَء  ُكمأَنَجْيَنا)َوإِْذ  لُوَن أَْبَناءُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساءُكْم ... )مِّ (( 040اْلَعَذاِب ُيَقتِّ

. 

ُروْا ِبِه  ا َنُسوْا َما ُذكِّ وِء َوأََخْذَنا الَِّذيَن َظلَُموْا ِبَعَذاٍب َبِئيٍس ِبَما َكاُنوْا  أَنَجْيَنا)َفلَمَّ الَِّذيَن َيْنَهْوَن َعِن السُّ

 (( .027َيْفُسقُوَن )

 

 قُوَن( :* )َتتَّ 

ْن إِلَـٍه َغْيُرهُ أََفالَ  قُونَ )َوإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوداً َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوْا للّاَ َما لَُكم مِّ  (( .27) َتتَّ

ُبُهْم َعَذاًبا َشِديًدا َقالُو ْنُهْم لَِم َتِعُظوَن َقْوًما للّاُ ُمْهلُِكُهْم أَْو ُمَعذِّ ٌة مِّ ُكْم )َوإَِذ َقالَْت أُمَّ  مْ َولََعلَّهُ ْا َمْعِذَرًة إِلَى َربِّ

قُونَ   (( .024) َيتَّ

ٍة وَ  ُه َواِقٌع ِبِهْم ُخُذوْا َما آَتْيَناُكم ِبقُوَّ ُه ُظلٌَّة َوَظنُّوْا أَنَّ  ُكمْ لََعلَّ اْذُكُروْا َما ِفيِه )َوإِذ َنَتْقَنا اْلَجَبَل َفْوَقُهْم َكأَنَّ

قُونَ   (( .050) َتتَّ
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 َفاْذُكُروْا( : –ُكُروْا * )َواذ

نُكْم لُِينِذَرُكْم  ُكْم َعلَى َرُجٍل مِّ بِّ إِْذ َجَعلَُكْم ُخلََفاء ِمن َبْعِد َقْوِم  َواذُكُرواْ )أََوَعِجْبُتْم أَن َجاءُكْم ِذْكٌر مِّن رَّ

 (( .27َن )آالء للّاِ لََعلَُّكْم ُتْفلُِحو َفاْذُكُرواْ ُنوٍح َوَزاَدُكْم ِفي اْلَخْلِق َبْسَطًة 

ِخُذوَن ِمن ُسُهولَِها قُُصوًرا َوَتْنِحُتوَن  َواْذُكُرواْ ) أَُكْم ِفي األَْرِض َتتَّ إِْذ َجَعَلُكْم ُخلََفاء ِمن َبْعِد َعاٍد َوَبوَّ

 (( .54آالء للّاِ َوالَ َتْعَثْوا ِفي األَْرِض ُمْفِسِديَن ) َفاْذُكُرواْ اْلِجَباَل ُبُيوًتا 

وَن َعن َسِبيِل للّاِ َمْن آَمَن ِبِه َوَتْبُغوَنَها ِعَوًجا  )َوالَ َتْقُعُدواْ   إِذْ  َواْذُكُرواْ ِبُكلِّ ِصَراٍط ُتوِعُدوَن َوَتُصدُّ

َرُكْم َوانُظُروْا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن )  (( .92ُكنُتْم َقلِيالً َفَكثَّ

ُه ظُ  ٍة )َوإِذ َنَتْقَنا اْلَجَبَل َفْوَقُهْم َكأَنَّ ُه َواِقٌع ِبِهْم ُخُذوْا َما آَتْيَناُكم ِبقُوَّ ْم َما ِفيِه لََعلَّكُ  َواْذُكُرواْ لٌَّة َوَظنُّوْا أَنَّ

قُوَن )  (( .050َتتَّ

 

 َوَقالُوْا ( : –* )َقالُوْا 

اِدِقيَن ) أَِجْئَتَنا لَِنْعُبَد للّاَ َوْحَدهُ َوَنَذَر َما َكاَن َيْعُبُد آَباُؤَنا َفأِْتَنا َقالُواْ ) (( . 51ِبَما َتِعُدَنا إِن ُكنَت ِمَن الصَّ

 على لسان قوم هود

 (( .000أَْرِجْه َوأََخاهُ َوأَْرِسْل ِفي اْلَمَدآِئِن َحاِشِريَن ) َقالُواْ )

ُكوَن َنْحُن اْلُمْلِقيَن ) َقالُواْ ) ا أَن نَّ ا أَن ُتْلِقَي َوإِمَّ  (( .003َيا ُموَسى إِمَّ

 (( . على لسان السحرة060ا ِبِربِّ اْلَعالَِميَن )آَمنَّ  َقالُواْ )

َنا ُمنَقلُِبوَن ) َقالُواْ ) ا إِلَى َربِّ  (( . على لسان السحرة067إِنَّ

 (( . على لسان بني إسرائيل067أُوِذيَنا ِمن َقْبِل أَن َتأِْتيَنا َوِمن َبْعِد َما ِجْئَتَنا ... ) َقالُواْ )

 (( . على لسان قوم فرعون036ِبِه ِمن آَيٍة لَِّتْسَحَرَنا ِبَها َفَما َنْحُن لََك ِبُمْؤِمِنيَن )َمْهَما َتأِْتَنا  َوَقالُواْ )

 

ُكْم  بِّ َنٌة مِّن رَّ ُكْم( : -* )َقْد َجاءْتُكم َبيِّ بِّ َنٍة مِّن رَّ  َقْد ِجْئُتُكم ِبَبيِّ

ْن إِلَـٍه َغْيُرهُ )َوإِلَى َثُموَد أََخاُهْم َصالًِحا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوْا للّاَ  ُكمْ  َما لَُكم مِّ بِّ ن رَّ َنٌة مِّ ـِذِه هَ  َقْد َجاءْتُكم َبيِّ

 (( .53َناَقُة للّاِ لَُكْم آَيًة ... )

ْن إِلَـٍه َغْيُرهُ  َنةٌ )َوإِلَى َمْدَيَن أََخاُهْم ُشَعْيًبا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوْا للّاَ َما لَُكم مِّ ُكمْ  َقْد َجاءْتُكم َبيِّ بِّ ن رَّ أَْوفُوْا فَ  مِّ

 (( .97اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن ... )

َنةٍ  َقدْ )َحِقيٌق َعلَى أَن الَّ أَقُوَل َعلَى للّاِ إاِلَّ اْلَحقَّ  ُكمْ  ِجْئُتُكم ِبَبيِّ بِّ ن رَّ َفأَْرِسْل َمِعَي َبِني إِْسَراِئيَل  مِّ

(017. )) 

ْجَفُة( :  * )َفأََخَذْتُهُم الرَّ

ْجَفُة َفأَْصَبُحوْا ِفي َداِرِهْم َجاِثِمينَ َفأََخذَ ) ( َفَتَولَّى َعْنُهْم َوَقاَل َيا َقْوِم لََقْد أَْبلَْغُتُكْم ِرَسالََة َربِّي 59) ْتُهُم الرَّ

 ... ( . قوم صالح 

ْجَفُة َفأَْصَبُحوْا ِفي َداِرِهْم َجاِثِمينَ ) ُبوْا ُشعَ 70) َفأََخَذْتُهُم الرَّ  ْيًبا َكأَن لَّْم َيْغَنْوْا ِفيَها ... ( .( الَِّذيَن َكذَّ

ا)َواْخَتاَر ُموَسى َقْوَمُه َسْبِعيَن َرُجالً لِِّميَقاِتَنا  ْجَفةُ  َفلَمَّ ن َقْبُل  أََخَذْتُهُم الرَّ َقاَل َربِّ َلْو ِشْئَت أَْهلَْكَتُهم مِّ

اَي ... )  (( .077َوإِيَّ
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 *) َولَْو( :

َماء َواألَْرِض ... ) أَنَّ أَْهَل اْلقَُرى َولَوْ ) َن السَّ َقوْا لََفَتْحَنا َعلَْيِهم َبَرَكاٍت مِّ  (( .72آَمُنوْا َواتَّ

َبَع َهَواهُ َفَمَثلُُه َكَمَثِل اْلَكْلِب  َولَوْ ) ُه أَْخلََد إِلَى األَْرِض َواتَّ  (( .052... ) ..ِشْئَنا لََرَفْعَناهُ ِبَها َولَـِكنَّ

 

 * )أَْهَل اْلقَُرى( :

َماء َواألَْرِض ... ) أَْهَل اْلقَُرىلَْو أَنَّ )وَ  َن السَّ َقوْا لََفَتْحَنا َعلَْيِهم َبَرَكاٍت مِّ  (( .72آَمُنوْا َواتَّ

 (( .75َبَياتاً َوُهْم َنآِئُموَن ) أَْهُل اْلقَُرى أَن َيأِْتَيُهْم َبأُْسَنا)أََفأَِمَن 

 (( .79ُضًحى َوُهْم َيْلَعُبوَن ) َبأُْسَناأَْهُل اْلقَُرى أَن َيأِْتَيُهْم )أََو أَِمَن 

َناِت ... ) اْلقَُرى)ِتْلَك   (( .010َنقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَنَبآِئَها َولََقْد َجاءْتُهْم ُرُسلُُهم ِباْلَبيِّ

 

 * )أََولَْم( :

َصْبَناُهم ِبُذُنوِبِهْم َوَنْطَبُع َعلَى قُلُوِبِهْم َفُهْم َيْهِد لِلَِّذيَن َيِرُثوَن األَْرَض ِمن َبْعِد أَْهلَِها أَن لَّْو َنَشاء أَ  أََولَمْ )

 (( .011الَ َيْسَمُعوَن )

ِبيٌن ) أََولَمْ ) ٍة إِْن ُهَو إاِلَّ َنِذيٌر مُّ ن ِجنَّ ُروْا َما ِبَصاِحِبِهم مِّ  (( .094َيَتَفكَّ

َماَواِت َواألَْرِض َوَما َخلَقَ  أََولَمْ ) للّاُ ِمن َشْيٍء َوأَْن َعَسى أَن َيُكوَن َقِد اْقَتَرَب  َينُظُروْا ِفي َملَُكوِت السَّ

 (( .097أََجلُُهْم ... )

 

 َيْطَبُع للّاُ( : -* )َوَنْطَبُع َعلَى قُلُوِبِهْم 

ُهْم فَ  ُع َعلَى قُلُوِبِهمْ َوَنْطبَ )أََولَْم َيْهِد لِلَِّذيَن َيِرُثوَن األَْرَض ِمن َبْعِد أَْهلَِها أَن لَّْو َنَشاء أََصْبَناُهم ِبُذُنوِبِهْم 

 (( .011الَ َيْسَمُعوَن )

ُبوْا ِمن َقْبُل  َى َكَذلَِك َيْطَبُع للّاُ َعلَ )ِتْلَك اْلقَُرى َنقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَنَبآِئَها ... َفَما َكاُنوْا لُِيْؤِمُنوْا ِبَما َكذَّ

 (( .010اْلَكاِفِريَن ) قُلُوبِ 

 

 َسى ( :* )َوأَْوَحْيَنا إِلَى ُمو

 (( .005أَْلِق َعَصاَك َفإَِذا ِهَي َتْلَقُف َما َيأِْفُكوَن ) أَنْ  َوأَْوَحْيَنا إِلَى ُموَسى)

ْعَناُهُم اْثَنَتْي َعْشَرَة أَْسَباًطا أَُمًما  اْضِرب بَِّعَصاَك  أَنِ إِِذ اْسَتْسَقاهُ َقْوُمُه  َوأَْوَحْيَنا إِلَى ُموَسى)َوَقطَّ

 . ((021اْلَحَجَر ... )

ا( :  * )َفلَمَّ

ا) ْجَز إِلَى أََجٍل ُهم َبالُِغوهُ إَِذا ُهْم َينُكُثوَن ) َفلَمَّ  (( . قوم فرعون037َكَشْفَنا َعْنُهُم الرِّ

ا) وِء َوأََخْذَنا الَِّذيَن َظلَُموْا ِبَعَذاٍب َبئِ  َفلَمَّ ُروْا ِبِه أَنَجْيَنا الَِّذيَن َيْنَهْوَن َعِن السُّ ُنوْا يٍس ِبَما َكاَنُسوْا َما ُذكِّ

 (( . أصحاب السبت027َيْفُسقُوَن )

ا) ا ُنُهوْا َعْنُه قُْلَنا لَُهْم ُكوُنوْا ِقَرَدًة َخاِسِئيَن ) َفلَمَّ  (( . أصحاب السبت022َعَتْوْا َعن مَّ

ا) ا ُيشْ  َفلَمَّ  (( .071ِرُكوَن )آَتاُهَما َصالِحاً َجَعالَ لَُه ُشَرَكاء ِفيَما آَتاُهَما َفَتَعالَى للّاُ َعمَّ
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يَّ ( : ِبيَّ األُمِّ ُسوَل النَّ  * )الرَّ

ِبُعوَن  ُسولَ )الَِّذيَن َيتَّ يَّ الَِّذي الرَّ ِبيَّ األُمِّ ْوَراِة َواإلِْنِجيِل َيأُْمُرُهم  النَّ َيِجُدوَنُه َمْكُتوًبا ِعنَدُهْم ِفي التَّ

ُم َعلَْيِهُم اْلَخَبآِئَث َوَيَضُع َعْنُهْم إِْصَرُهْم ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهاُهْم َعِن اْلُمنَكِر َوُيِحلُّ لَ  َباِت َوُيَحرِّ يِّ ُهُم الطَّ

َبُعوْا النُّوَر الَِّذَي أُ  ُروهُ َوَنَصُروهُ َواتَّ  نِزَل َمَعُه أُْولَـِئكَ َواألَْغالََل الَِّتي َكاَنْت َعلَْيِهْم َفالَِّذيَن آَمُنوْا ِبِه َوَعزَّ

 (( .075ُهُم اْلُمْفلُِحوَن )

َماَواِت َواألَْرِض ال إِلَـهَ  اُس إِنِّي َرُسوُل للّاِ إِلَْيُكْم َجِميًعا الَِّذي لَُه ُمْلُك السَّ َها النَّ  إاِلَّ ُهَو ُيْحِيـي )قُْل َيا أَيُّ

ِبيِّ  َوَرُسولِهِ َوُيِميُت َفآِمُنوْا ِباّلّلِ  يِّ الَِّذي النَّ ِبُعوهُ لََعلَُّكْم َتْهَتُدوَن )ُيْؤِمُن ِباّلّلِ َوَكلَِماتِ  األُمِّ  (( .079ِه َواتَّ

 

ٌة َيْهُدوَن ِباْلَحقِّ َوِبِه َيْعِدلُوَن( :  * )أُمَّ

ٌة َيْهُدوَن ِباْلَحقِّ َوِبِه َيْعِدلُونَ )َوِمن َقْوِم ُموَسى  ْعَناُهُم اْثَنَتْي َعْشَرَة أَْسَباًطا ... ( .077) أُمَّ  ( َوَقطَّ

ْن َخلَْقَنا  ٌة َيْهُدوَن ِباْلَحقِّ َوِبِه َيْعِدلُونَ )َوِممَّ ُبوْا ِبآَياِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُهم ... ( .090) أُمَّ  ( َوالَِّذيَن َكذَّ

 

ْعَناُهُم( :  * )َوَقطَّ

ْعَناُهمُ ) ِرب بَِّعَصاَك اْثَنَتْي َعْشَرَة أَْسَباًطا أَُمًما َوأَْوَحْيَنا إِلَى ُموَسى إِِذ اْسَتْسَقاهُ َقْوُمُه أَِن اضْ  َوَقطَّ

 (( .021اْلَحَجَر ... )

ْعَناُهمْ ) َئاِت ...  َوَقطَّ يِّ الُِحوَن َوِمْنُهْم ُدوَن َذلَِك َوَبَلْوَناُهْم ِباْلَحَسَناِت َوالسَّ ْنُهُم الصَّ ِفي األَْرِض أَُمًما مِّ

(029. )) 

 

 َمن ُيْضلِِل للّاُ( : -* )َمن َيْهِد للّاُ 

 (( .059َفأُْولَـِئَك ُهُم اْلَخاِسُروَن ) َوَمن ُيْضلِلْ َو اْلُمْهَتِدي َفهُ  للّاُ  َيْهدِ  َمن)

 (( .094َفالَ َهاِدَي لَُه َوَيَذُرُهْم ِفي ُطْغَياِنِهْم َيْعَمُهوَن ) َمن ُيْضلِِل للّاُ )

 

 * )َوالَ أَنفَُسُهْم َينُصُروَن( :

 (( .076) َينُصُرونَ َوالَ أَنفَُسُهْم  لَُهْم َنْصًرا َيْسَتِطيُعوَن الَ وَ )

 (( .75) َوآل أَنفَُسُهْم َيْنُصُرونَ َنْصَرُكْم  الَ َيْسَتِطيُعونَ )َوالَِّذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِنِه 

 * )َوإِن َتْدُعوُهْم إِلَى اْلُهَدى ( :

ِبُعوُكْم َسَواء َعلَْيُكْم أََدَعْوُتُموُهْم أَْم  َوإِن َتْدُعوُهْم إِلَى اْلُهَدى الَ )  (( .073أَنُتْم َصاِمُتوَن )َيتَّ

 (( .079َيْسَمُعوْا َوَتَراُهْم َينُظُروَن إِلَْيَك َوُهْم الَ ُيْبِصُروَن ) َوإِن َتْدُعوُهْم إِلَى اْلُهَدى الَ )

 

 ِمن ُدوِنِه( : -* )الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِن للّاِ 

 (( .074َثالُُكْم َفاْدُعوُهْم َفْلَيْسَتِجيُبوْا لَُكْم إِن ُكنُتْم َصاِدِقيَن )ِعَباٌد أَمْ  الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِن للاِّ  إِنَّ )

 (( .075الَ َيْسَتِطيُعوَن َنْصَرُكْم َوآل أَنفَُسُهْم َيْنُصُروَن ) ُدوِنهِ  َتْدُعوَن ِمن الَِّذينَ وَ )
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 مع القرآن كله سورة األعراف

 

 (.ِكَتاٌب أُنِزلَ إِلَْيكَ )

 :تشبه

لَُماِت إِلَى النُّورِ  0 -إبراهيم  اَس ِمَن الظُّ  ()الَر ِكَتاٌب أَنَزْلَناهُ إِلَْيَك لُِتْخِرَج النَّ

 :مالحظة

 

 (الَِّذيَن َخِسُروْا أَنفَُسُهم بَِما َكاُنوْا بِآَياتَِنا يِْظلُِمونَ ) 9

 :تشبه

َم َخالُِدونَ )َوَمْن َخفَّْت َمَواِزيُنُه َفأُْولَِئَك الَِّذيَن َخِسُرو 013 –المؤمنون   .(ا أَنفَُسُهْم ِفي َجَهنَّ

 :مالحظة

 

اِجِدينَ ) 11  (َفَسَجُدوا إاِل إِْبلِيَس لَْم َيُكْن ِمَن السَّ

 

 :تشبه

 .()َوإِْذ قُْلَنا لِْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا آِلََدَم َفَسَجُدوا إاِل إِْبلِيَس أََبى َواْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِرينَ  34 -البقرة 

ْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا لَُه َساِجِديَن ، َفَسَجَد اْلَمالِئَكُة ُكلُُّهْم  30: 67 –الحجر  )َفإَِذا َسوَّ

اِجِدينَ   .(أَْجَمُعوَن ، إاِل إِْبلِيَس أََبى أَْن َيُكوَن َمَع السَّ

 .(َجُدوا إاِل إِْبلِيَس أََبى)َوإِْذ قُْلَنا لِْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا آِلََدَم َفسَ  002 –طه 

 .()َفَسَجَد اْلَمالِئَكُة ُكلُُّهْم أَْجَمُعوَن ، إاِل إِْبلِيَس اْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِرينَ  54،53 –ص 

 .()َفَسَجُدوا إاِل إِْبلِيَس َقاَل أَأَْسُجُد لَِمْن َخلَْقَت ِطيًنا 20 –اإلسراء 

هِ )َوإِْذ قُْلَنا لِ  71 –الكهف   .(ْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا آِلََدَم َفَسَجُدوا إاِل إِْبلِيَس َكاَن ِمَن اْلِجنِّ َفَفَسَق َعْن أَْمِر َربِّ

 :مالحظة

أول ذكر لهذه القصة جاء في سورة البقرة فورد ذكر هذه الصفات )إاِل إِْبلِيَس أََبى َواْسَتْكَبَر َوَكاَن 

 .لة في سائر السورِمَن اْلَكاِفِريَن( جملة ثم ذكرها مفص

وعندما ورد لفظ )َفَقُعوا(. فى أمر السجود أردفت اآلية بسجود المالئكة )ُكلُُّهْم أَْجَمُعوَن( ألن 

 .(المبالغة في األمر بالسجود )َفَقُعوا( ناسبها المبالغة في امتثال األمر )ُكلُُّهْم أَْجَمُعونَ 

 .ص وجمعت الحالتان في البقرةويالحظ أن إباء إبليس ورد فى طه واستكباره ورد فى 
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 (َقالَ َما َمَنَعَك أاَل َتْسُجَد إِْذ أََمْرُتكَ ) – 12

 :تشبه

اِجِدينَ  36 –الحجر   .()َقاَل َيا إِْبلِيُس َما لََك أاَل َتُكوَن َمَع السَّ

 ()َقاَل َيا إِْبلِيُس َما َمَنَعَك أَْن َتْسُجَد لَِما َخلَْقُت ِبَيَديَّ  57 –ص 

 :مالحظة

زاد )َيا إِْبلِيُس( في موضعي الحجر و ص، ألن آية األعراف سبقها في اآلية قبلها ذكره )َفَسَجُدوا 

اِجِديَن(.  ويالحظ بشكل عام في كل القصص في سورة األعراف أن مبناها إاِل إِْبلِيَس لَْم َيُكْن ِمَن السَّ

حظة مضطردة ومفيدة في على االختصار بالمقارنة مع ما يشابهها في السور األخرى وهذه مال

 .سورة األعراف

وقوله )أاَل َتْسُجَد( في آية األعراف، للمفسرين فيها أقوال. فقال بعضهم )ال( صلة كما في قوله 

)لَِئال َيْعلََم( وقال بعضهم الممنوع من الشيء مضطر إلى ما منع وقال بعضهم معناه ما الذي جعلك 

 .قال لك أال تسجدفي منعة من عذابي وقال بعضهم معناه من 

 

َك ِمَن الُمنَظِريَن * َقالَ َفبَِما أَْغَوْيَتنِي) 16 – 14  (َقالَ َفأَنِظْرنِي إِلَى َيْوِم ُيْبَعُثوَن * َقالَ إِنَّ

 :تشبه

َك ِمَن اْلُمنَظِريَن * إِلَى يَ  37 - 32 –الحجر  ِت وِم اْلَوقْ )َقاَل َربِّ َفأَنِظْرِني إِلَى َيْوِم ُيْبَعُثوَن * َقاَل َفإِنَّ

ُهْم أَْجَمِعينَ  َننَّ لَُهْم ِفي األَْرِض َوألُْغِوَينَّ  .( اْلَمْعلُوِم * َقاَل َربِّ ِبَمآ أَْغَوْيَتِني ألَُزيِّ

َك ِمَن اْلُمنَظِريَن * إِلَى َيْوِم اْلَوْقِت  96 – 57 –ص  )َقاَل َربِّ َفأَنِظْرِني إِلَى َيْوِم ُيْبَعُثوَن * َقاَل َفإِنَّ

ُهْم أَْجَمِعينَ الْ  ِتَك أَلُْغِوَينَّ  (َمْعلُوِم * َقاَل َفِبِعزَّ

 :مالحظة

لما اقتصر الخطاب دون صريح اسم إبليس في األعراف اقتصر في الجواب أيضا على الخطاب 

(. ولذلك  دون ذكر المنادى وأما زيادة الفاء )َفأَنِظْرِني( في الحجر و ص فألن فيهما النداء )َربِّ

رتين الفاء أيضا في اإلجابة )َفإِنََّك( ألنه لما ثبتت الفاء في السؤال في السورتين ثبتت زاد في السو

 .في الجواب والجواب في السور الثالث إجابة وليس باستجابة

 

َة َفُكال ِمْن َحْيُث ِشْئُتَما) - 19  .( .َوَيا آََدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّ

 :تشبه

َة )َوقُلْ  37 -البقرة   .( ُكال ِمْنَها َرَغًدا َحْيُث ِشْئُتَماوَ َنا َيا آََدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّ

 .( .ُكلُوا ِمْنَها َحْيُث ِشْئُتْم َرَغًدافَ )َوإِْذ قُْلَنا اْدُخلُوا َهِذِه اْلَقْرَيَة  79 –البقرة 

 :مالحظة

دعي زمنا طويال ممتدا فلم يصح إال بالواو األمر في البقرة آلدم ) اسكن( بمعنى اإلقامة وهذا يست
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ألن المعنى: اجمع بين اإلقامة فيها واألكل منها. وأما في األعراف فخاطب للا تعالى إبليس )َقاَل 

َة( أى: اتخذاها  اْخُرْج ِمْنَها َمْذُءوًما َمْدُحوًرا( وخاطب آدم )َوَيا آََدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّ

سكنا )َفُكال ِمْن َحْيُث ِشْئُتَما( فكانت الفاء أولى ألن اتخاذ المسكن ال يستدعي زمانا ألنفسكما م

ممتدا. واألمر في آية البقرة الثانية متوجه لبني اسرائيل قريبا من هذا المعنى فكانت الفاء أولى 

 أيضا

 

 .(ْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع إِلَى ِحينٍ َقالَ اْهبُِطوا َبْعُضُكْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ َولَُكْم فِي اأْلَْرِض مُ ) 24

 :تشبه

 .() َوقُْلَنا اْهِبُطوا َبْعُضُكْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ َولَُكْم ِفي اأْلَْرِض ُمْسَتَقرٌّ  32 -البقرة 

ُكْم ِمنِّي ُهًدى 39 –البقرة  ا َيأِْتَينَّ  .( .)قُْلَنا اْهِبُطوا ِمْنَها َجِميًعا َفإِمَّ

ُكْم ِمنِّي ُهًدى)َقاَل اْهِبَطا مِ  063 –طه  ا َيأِْتَينَّ  .( ْنَها َجِميًعا َبْعُضُكْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ َفإِمَّ

 :مالحظة

تكرر األمر مرتين في سورة البقرة )اْهِبُطوا( في نفس القصة ألن األول من الجنة والثاني من 

 .السماء

 .(َقالَ اْخُرْج ِمْنَها َمْذُءوًما َمْدُحوًرا) –81

 :تشبه

 .اللفظ )َمْذُءوًما ( إال في هذا الموضعلم يرد هذا 

 :مالحظة

لما بالغ إبليس في فسقه وعناده بقوله )الْقُعَدنَّ لَُهْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقيَم( بالغ في ذمه فقال )َقاَل اْخُرْج 

 ًما َمْدُحوًرا( والذأم أشد الذمِمْنَها َمْذُءو

 

لْ بِِه ُسْلَطاًنا) - 33  .(َما لَْم ُيَنزِّ

 : تشبه

ْل ِبِه ُسْلَطاًنا 070 –آل عمران   ()َما َلْم ُيَنزِّ

ْل ِبِه َعلَْيُكْم ُسْلَطاًنا 90 –األنعام   () ... َما لَْم ُيَنزِّ

ْل ِبِه ُسْلَطاًنا 50 -الحج  ِ َما لَْم ُيَنزِّ  .()َوَيْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن للاَّ

 : مالحظة

ْل ِبِه ُسْلَطاًناسُ األنعام هى الوحيدة التى جاء بها )َعلَْيُكْم    .(ْلَطاًنا( أما باقى المواضع )َما لَْم ُيَنزِّ
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 .(الَ َيْسَتأِْخُروَن َساَعًة َوالَ َيْسَتْقِدُمونَ ) -43

 :تشبه

ٍة أََجٌل إَِذا َجاء أََجلُُهْم  47 –يونس   .(الَ َيْسَتأِْخُروَن َساَعًة َوالَ َيْسَتْقِدُمونَ فَ )لُِكلِّ أُمَّ

َسّمًى َفإَِذا َجاء أََجلُُهْم الَ َيْسَتأِْخُروَن َساَعًة َوالَ َيْسَتْقِدُمونَ )وَ  20 –النحل  ُرُهْم إلَى أََجٍل مُّ  .(لَِكن ُيَؤخِّ

 :مالحظة

ٍة أََجٌل إَِذا َجاء أََجلُُهْم َفالَ َيْسَتأِْخُروَن( ألن التقدير فيها لكل أمة أجل فال  قوله في يونس )لُِكلِّ أُمَّ

 .ذا جاء أجلهم فكان هذا فيمن قتل ببدر والمعنى: لم يستأخروايستأخرون ساعة إ

وَن َعلَْيُكْم آََياتِي) -43  .)َيقُصُّ

 :تشبه

وَن َعلَْيُكْم آََياِتي َوُيْنِذُروَنُكْم لَِقاءَ  031 -األنعام   )َيا َمْعَشَر اْلِجنِّ َواإْلِْنِس أَلَْم َيأِْتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم َيقُصُّ

 .)اَيْوِمُكْم َهذَ 

ُكمْ  50 –الزمر   .).) أَلَْم َيأِْتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم َيْتلُوَن َعلَْيُكْم آََياِت َربِّ

 :مالحظة

وَن َعَلْيُكْم( للتلطف معهم ، أما  الخطاب في آيتي األنعام واألعراف للوعظ والتذكير فناسبها )َيقُصُّ

 .)يع والتوبيخ فناسبه )َيْتلُوَن َعَلْيُكمْ آية الزمرفخطاب المالئكة فيها يوم القيامة ألهل النار للتقر

 

َب بِآََياِتِه أُولَئَِك َيَنالُُهْم َنِصيُبُهْم ِمَن اْلِكتَ ) -43 ِ َكِذًبا أَْو َكذَّ ِن اْفَتَرى َعلَى َّللاَّ  .)ابِ َفَمْن أَْظلَُم ِممَّ

 :تشبه

ِ َكِذًبا 044 -األنعام  ِن اْفَتَرى َعلَى للاَّ َ ال َيْهِدي اْلَقْوَم  )َفَمْن أَْظلَُم ِممَّ اَس ِبَغْيِر ِعْلٍم إِنَّ للاَّ لُِيِضلَّ النَّ

الِِمينَ   .)الظَّ

ِ َوَصَدَف َعْنَها َسَنْجِزي الَِّذيَن َيْصِدفُونَ  075 –األنعام  َب ِبآََياِت للاَّ ْن َكذَّ  ))َفَمْن أَْظلَُم ِممَّ

ِن اْفَتَرى َعلَى للاَِّ  05 –يونس  ُه ال ُيْفِلُح اْلُمْجِرُمونَ )َفَمْن أَْظلَُم ِممَّ َب ِبآََياِتِه إِنَّ  ) َكِذًبا أَْو َكذَّ

ِ َكِذًبا 07 –الكهف  ِن اْفَتَرى َعلَى للاَّ ٍن َفَمْن أَْظلَُم ِممَّ  .))َلْوال َيأُْتوَن َعلَْيِهْم ِبُسْلَطاٍن َبيِّ

بَ  36 –الزمر  ِ َوَكذَّ ْن َكَذَب َعلَى للاَّ َم َمْثًوى  )َفَمْن أَْظلَُم ِممَّ ْدِق إِْذ َجاَءهُ أَلَْيَس ِفي َجَهنَّ ِبالصِّ

 .)لِْلَكاِفِرينَ 

 :مالحظة

في هذه اآليات الست )َفَمْن أَْظلَُم( وفي سائر اآليات )َوَمْن أَْظلَُم(. ويالحظ أن )َوَمْن أَْظلَُم( وردت 

لَُم( وردت إما على معطوفات في سياق معطوفات بالواو قبلها كما في آية األنعام األولى. و)َفَمْن أَظْ 

بالفاء قبلها كما في آية يونس أو لبيان علة الحكم عليهم بأنهم أظلم الظالمين كما في آية األعراف أو 

مترتب على اإلنكار على الظالمين بعض أفعالهم أو أقوالهم فيترتب على ذلك اإلبطال واإلنكار أن 

زيادة ظلم الظالمين الذين كذبوا على للا كما يتوجه سؤال من المتكلم مشوب بإنكار عمن اتصف ب
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في آية األنعام الثانية. وأما آية الصف فالوحيدة التي ورد فيها )اْلَكِذَب( معرفا أى فلما جاءهم 

الرسول الذى سماه لهم عيسى عليه السالم بالبينات والدالئل القاطعة والتصديق لما بين يديه من 

تروا الكذب وارتكبوا البهت فيما ال توقف فيه وال إشكال فجاء التوراة قالوا هذا سحر مبين فاف

 .التعجب من حالهم معرفا بأداة العهد فكأنه قيل هذا هو الكذب الذى ال امتراء فيه وال توقف

 

 .).َحتَّى إَِذا َجاَءْتُهْم ُرُسلَُنا َيَتَوفَّْوَنُهْم َقالُوا أَْيَن َما ُكْنُتْم َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن َّللاَِّ ) 37

 :تشبه

 .))َجاَءْتُهْم ُرُسلَُنا ِباْلَبيَِّناتِ  36 -المائدة 

َناِت َفَما َكاُنوا  010 –األعراف  )ِتْلَك اْلقَُرى َنقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَْنَباِئَها َولََقْد َجاَءْتُهْم ُرُسلُُهْم ِباْلَبيِّ

 .).لُِيْؤِمُنوا

َناِت َوَما َكاُنوا لُِيْؤِمُنوا  )َولََقْد أَْهلَْكَنا اْلقُُروَن ِمنْ  03 –يونس  ا َظلَُموا َوَجاَءْتُهْم ُرُسلُُهْم ِباْلَبيِّ َقْبلُِكْم لَمَّ

 .)َكَذلَِك َنْجِزي اْلَقْوَم اْلُمْجِرِمينَ 

وا أَْيِدَيُهْم ِفي أَْفَواِهِهْم َوَقالُوا 7 –إبراهيم  َناِت َفَردُّ  .).)َجاَءْتُهْم ُرُسلُُهْم ِباْلَبيِّ

ُ لَِيْظِلَمُهْم َولَِكْن َكاُنوا أَْنفَُسُهْم َيْظلُِمونَ  7 –الروم  َناِت َفَما َكاَن للاَّ  .))َوَجاَءْتُهْم ُرُسلُُهْم ِباْلَبيِّ

ُبِر َوِباْلكِ  67 –فاطر  َناِت َوِبالزُّ َب الَِّذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َجاَءْتُهْم ُرُسلُُهْم ِباْلَبيِّ ُبوَك َفَقْد َكذَّ اِب تَ )َوإِْن ُيَكذِّ

 .)اْلُمِنيرِ 

َناِت َفِرُحوا ِبَما ِعْنَدُهْم ِمَن اْلِعْلِم َوَحاَق ِبِهْم َما َكاُنوا ِبِه  93 –غافر  ا َجاَءْتُهْم ُرُسلُُهْم ِباْلَبيِّ )َفلَمَّ

 .)َيْسَتْهِزُئونَ 

 :مالحظة

ُهْم ُرُسلُُهْم( مبعوثين آية األعراف فيها )َجاَءْتُهْم ُرُسلَُنا( وهم المالئكة. وفي سائر المواضع )َجاَءتْ 

من للا تعالى لتلك األقوام إال موضع المائدة فقط ففيه )َجاَءْتُهْم ُرُسلَُنا( فأضاف الرسل إليه سبحانه 

 .ولم يكتف بذكر ما كتبه عليهم في الكتاب، حتى يكون هذا أبلغ لهم وأنصح

 

 ).ْيَنا ِمْن َفْضٍل َفُذوقُوا اْلَعَذاَب بَِما ُكْنُتْم َتْكِسُبونَ َوَقاَلْت أُوالُهْم أِلُْخَراُهْم َفَما َكاَن لَُكْم َعلَ )39 

 :تشبه

 .)) أََكَفْرُتْم َبْعَد إِيَماِنُكْم َفُذوقُوا اْلَعَذاَب ِبَما ُكْنُتْم َتْكفُُرونَ  012 -آل عمران 

 .))َفُذوقُوا اْلَعَذاَب ِبَما ُكْنُتْم َتْكفُُرونَ  31 –األنعام 

 .)ا َكاَن َصالُتُهْم ِعْنَد اْلَبْيِت إاِل ُمَكاًء َوَتْصِدَيًة َفُذوقُوا اْلَعَذاَب ِبَما ُكْنُتْم َتْكفُُرونَ )َومَ  37 –األنفال 

َنا َقاَل َفُذوقُوا  34 –األحقاف  اِر أَلَْيَس َهَذا ِباْلَحقِّ َقالُوا َبلَى َوَربِّ )َوَيْوَم ُيْعَرُض الَِّذيَن َكَفُروا َعلَى النَّ

 )ِبَما ُكْنُتْم َتْكفُُرونَ  اْلَعَذابَ 
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 :مالحظة

َفُذوقُوا اْلَعَذاَب ِبَما ُكْنُتْم َتْكِسُبوَن( فقط في آية األعراف ، وفيما سواها )َفُذوقُوا اْلَعَذاَب ِبَما ُكْنُتْم (

ْلِد َهْل )ُثمَّ ِقيَل لِلَِّذيَن َظَلُموا ُذوقُوا َعَذاَب اْلخُ  76-َتْكفُُروَن(. لكن ورد في سياق آخر في يونس

الِِميَن ُذوقُوا َما ُكْنُتْم َتْكِسُبوَن(. أما آية  64-ُتْجَزْوَن إاِل ِبَما ُكْنُتْم َتْكِسُبوَن( وفي الزمر )َوِقيَل لِلظَّ

األعراف فجاءت في أخالط من األمم وأصناف من المكذبين تنوع كفرهم وتكذيبهم وضلوا وأضلوا 

ما وقع جزاؤهم عليه ذكر االكتساب فقال )ِبَما ُكْنُتْم وتنوعت ذنوبهم واتسعت مرتكباتهم فناسب 

َتْكِسُبوَن( وقريب من هذا سياق آيتي يونس والزمر. أما المذكورون في آل عمران واألنفال 

وغيرها فكفار قريش وكان مدار أمرهم على الكفر بما جاء به نبينا صلى للا عليه وسلم والتصميم 

 .ن جزاؤهم بكفرهمعلى عبادة األوثان فناسب أن يكو

 

 ).َوَكَذلَِك َنْجِزي اْلُمْجِرِمينَ )40

 :تشبه

الِِمينَ  40 –األعراف   )) َوَكَذِلَك َنْجِزي الظَّ

 )) َوَكَذلَِك َنْجِزي اْلُمْفَتِرينَ  076 –األعراف 

 :مالحظة

زاء لم ترد إال هذه اآليات الثالث في الجزاء باإلثم بهذا السياق وكلها في األعراف، وأما في ج

  .الحسنة فلم ترد إال بلفظ )َوَكَذلَِك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن( في عدة مواضع

 

 .)َوَنَزْعَنا َما فِي ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغل  ) 43

 :تشبه

 .))َوَنَزْعَنا َما ِفي ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغلٍّ إِْخَواًنا َعلَى ُسُرٍر ُمَتَقاِبلِينَ  45 –الحجر 

 :مالحظة

ًنا( في آية الحجرألنها نزلت في أصحاب رسول للا صلى للا عليه وسلم وأما آية زاد قوله )إِْخَوا

 .األعراف فعامة في المؤمنين

 

 .)َتْجِري ِمْن َتْحتِِهُم اأْلَْنَهارُ ) 43

 :تشبه

 ))َوَجَعْلَنا األَْنَهاَر َتْجِري ِمْن َتْحِتِهمْ  2 -األنعام 

ُهْم ِبإِيَماِنِهْم َتْجِري ِمْن َتْحِتِهُم اأْلَْنَهاُر ِفي )إِنَّ الَِّذيَن آََمُنوا َوَعِملُ  7 –يونس  الَِحاِت َيْهِديِهْم َربُّ وا الصَّ

ِعيمِ  اِت النَّ  .)َجنَّ
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اُت َعْدٍن َتْجِري ِمْن َتْحِتِهُم اأْلَْنَهاُر ُيَحلَّْوَن ِفيَها ِمْن أََساِوَر ِمْن َذَهبٍ  30 –الكهف   .))أُولَِئَك لَُهْم َجنَّ

 :مالحظة

ذكر لفظ )َتْجِري ِمْن َتْحِتِهم( في األربع مواضع السابقة فقط. وفي سائر المواضع جميعا جاءت 

 .))َتْجِري َتْحَتَها اأْلَْنَهارُ  011-بلفظ )َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَْنَهاُر( إال موضعا واحدا في التوبة 

 .)َوُهم بِاآلِخَرِة َكافُِرونَ ) 45

 :تشبه

وَن َعن َسِبيِل للّاِ َوَيْبُغوَنَها ِعَوًجا َوُهم ِباآلِخَرِة ُهْم َكاِفُرونَ )الَِّذي 07 –هود   .)َن َيُصدُّ

ا َعلََّمِني َربِّي إِنِّي َتَرْكُت ِملََّة َقْوٍم الَّ ُيْؤِمُنوَن ِباّلّلِ َوُهم ِباآلِخَرِة ُهْم  35 –يوسف  )َذلُِكَما ِممَّ

 .(َكاِفُرونَ 

َكاَة َوُهم ِباآْلِخَرِة ُهْم َكاِفُرونَ )الَِّذيَن اَل يُ  5 –فصلت   .)ْؤُتوَن الزَّ

 :مالحظة

 .َوُهم ِباآلِخَرِة َكاِفُروَن( الوحيدة في األعراف(

ْنَيا)51 ْتُهُم اْلَحَياةُ الدُّ َخُذوا ِديَنُهْم لَْهًوا َولَِعًبا َوَغرَّ  .).الَِّذيَن اتَّ

 :تشبه

ْنَيا إِ  36 -األنعام  قُوَن أََفال َتْعِقلُونَ )َوَما اْلَحَياةُ الدُّ اُر اآْلَِخَرةُ َخْيٌر لِلَِّذيَن َيتَّ  .)ال لَِعٌب َولَْهٌو َولَلدَّ

ْر ِبهِ  51 –األنعام  ْنَيا َوَذكِّ ْتُهُم اْلَحَياةُ الدُّ َخُذوا ِديَنُهْم لَِعًبا َولَْهًوا َوَغرَّ  ))َوَذِر الَِّذيَن اتَّ

ْنَيا إاِلَّ لَْهٌو َوَلِعبٌ )َوَما َهِذِه اْلَحَياةُ ا 24 –العنكبوت   .).لدُّ

ْنَيا لَِعٌب َولَْهٌو َوإِْن ُتْؤِمُنوا 32 –محمد  َما اْلَحَياةُ الدُّ  .).)إِنَّ

ْنَيا لَِعٌب َولَْهٌو َوِزيَنٌة َوَتَفاُخٌر َبْيَنُكْم َوَتَكاُثٌر ِفي اأْلَْمَواِل َواأْلَ  61 –الحديد  َما اْلَحَياةُ الدُّ  )الدِ وْ )اْعلَُموا أَنَّ

 :مالحظة

قدم اللعب على اللهو في جميع المواضع إال في موضعي األعراف والعنكبوت. وقدم اللعب في 

األكثر ألن اللعب زمانه الصبا واللهو زمانه الشباب وزمان الصبا مقدم على زمان الشباب يبينه ما 

ة هو الشبان وزينة كزينذكر في آية الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب كلعب الصبيان ولهو كل

النساء وتفاخر كتفاخر اإلخوان وتكاثر كتكاثر السلطان. وقدم اللهو على اللعب في آية األعراف 

ألن ذلك في القيامة فذكر على ترتيب ما انقضى وبدأ بما به اإلنسان انتهى من الحالتين. وأما آية 

َماِء َماًء َفأَْحَيا ِبِه اأْلَْرَض ِمْن العنكبوت فإنها تقدم قبلها قوله تعالى "َولَِئْن َسأَْلتَ  َل ِمَن السَّ ُهْم َمْن َنزَّ

ُ"، وال يسأل عن هذا ويجيب اال من جاوز سن اللعب وبلغ سن التكليف فصح  َبْعِد َمْوِتَها لََيقُولُنَّ للاَّ

ة وهي خطابه وعتابه على تفريطه. أو ألنه زاد في آية العنكبوت اسم اإلشارة )َهِذِه( إلى الحيا

إشارة تحقير وقلة اكتراث ولذلك قدم فيها ذكر اللهو على اللعب. وفي اآليات األخرى قدم ذكر 

اللعب ألنها لم تشتمل على اسم إشارة يقصد منه تحقير الحياة الدنيا فكان االبتداء بأنها لعب مشيرا 

 إلى تحقيرها ألن اللعب أعرق في قلة الجدوى من اللهو
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 .(َما َكاُنوا َيْفَتُرونَ  َوَضلَّ َعْنُهمْ ) 53

 :تشبه

 .()َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكاُنوا َيْفَتُرونَ  64 -األنعام 

َع َبْيَنُكْم َوَضلَّ َعْنُكْم َما ُكْنُتْم َتْزُعُمونَ  74 –األنعام   () لََقْد َتَقطَّ

وا إِلَى للاَِّ  31 –يونس   (َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكاُنوا َيْفَتُرونَ  .... )ُهَنالَِك َتْبلُو ُكلُّ َنْفٍس َما أَْسلََفْت َوُردُّ

 .() أُولَِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكاُنوا َيْفَتُرونَ  60 –هود 

لََم َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكاُنوا َيْفَتُرونَ  95 –النحل  ِ َيْوَمِئٍذ السَّ  .()َوأَْلَقْوا إِلَى للاَّ

ِ َوَضلَّ َعْنُهْم مَ  57 –القصص  ٍة َشِهيًدا َفقُْلَنا َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم َفَعلُِموا أَنَّ اْلَحقَّ ّلِلَّ ا )َوَنَزْعَنا ِمْن ُكلِّ أُمَّ

 )َكاُنوا َيْفَتُرونَ 

 .))َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكاُنوا َيْدُعوَن ِمْن َقْبُل َوَظنُّوا َما لَُهْم ِمْن َمِحيٍص  49 –فصلت 

 :مالحظة

َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكاُنوا( في كل مرة جاءت في آخر اآلية معها )َيْفَتُروَن(، وجاءت مرة وحيدة في (

فصلت )َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكاُنوا َيْدُعوَن ِمْن َقْبُل(. و)َوَضلَّ َعْنُكْم َما ُكْنُتْم( مرة وحيدة في األنعام مع 

 .))َتْزُعُمونَ 

 

رَ ) 54 ُجوَم ُمَسخَّ  .)اٍت بِأَْمِرهِ َوالنُّ

 :تشبه

َراٌت ِبأَْمِرهِ  06 –النحل  ُجوُم ُمَسخَّ ْمَس َواْلَقَمَر َواْلنُّ َهاَر َوالشَّ َر لَُكُم اللَّْيَل َوالنَّ  .))َوَسخَّ

 :مالحظة

َراٌت( مرفوعة بالضم فذكر فيها تسخيرين والفرق بينهما أن األول واضح  ُجوُم ُمَسخَّ فى النحل )َوالنُّ

ير الليل والنهار والشمس والقمر لإلنسان، وأما تسخير النجوم فإنه خفي لقلة من ومشاهد من تسخ

َراٍت( بأمره،  يرقب حركات النجوم فأفرد ذكره. وأما آية األعراف فذكرها جميعا معطوفة )ُمَسخَّ

  .والمراد بأمره أمر التكوين للنظام الشمسي المعروف

 

ًعا َوُخْفيَ ) 55 ُكْم َتَضرُّ  .)ةً اْدُعوا َربَّ

 :تشبه

ًعا َوُخْفَيةً  23 –األنعام  يُكْم ِمْن ُظلَُماِت اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َتْدُعوَنُه َتَضرُّ  .). )قُْل َمْن ُيَنجِّ

ًعا َوِخيَفةً  617 –األعراف  َك ِفي َنْفِسَك َتَضرُّ  .). )َواْذُكْر َربَّ

 :مالحظة

 .ن خفي الشيء إذا استترليست من المتشابه، ألن )ِخيَفًة( من الخوف )َوُخْفَيًة( م
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َياحَ ) 57  .)َوُهَو الَِّذي ُيْرِسلُ الرِّ

 :تشبه

َياَح ُبْشًرا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتهِ  49 –الفرقان   .). )َوُهَو الَِّذي أَْرَسَل الرِّ

َياَح َفُتِثيُر َسَحاًبا 49 –الروم  ُ الَِّذي ُيْرِسُل الرِّ  .). )للاَّ

ُ الَِّذي  7 –فاطر  َياَح َفُتِثيُر َسَحاًبا)َوللاَّ  .). أَْرَسَل الرِّ

 :مالحظة

ُكْم  قوله )الَِّذي ُيْرِسُل( في األعراف والروم بلفظ المستقبل، ألن في األعراف ذكر قبلها )اْدُعوا َربَّ

ًعا َوُخْفَيًة( و )َواْدُعوهُ َخْوًفا َوَطَمًعا( وهذا يكون في المستقبل فكان )ُيْرِسُل( بلفظ المست بل قَتَضرُّ

َراٍت َولُِيِذيَقُكْم ِمْن َرْحَمِتِه َولَِتجْ  َياَح ُمَبشِّ ِرَي أشبه بما قبله. وفي الروم قبله )َوِمْن آََياِتِه أَْن ُيْرِسَل الرِّ

  .اْلفُْلُك ِبأَْمِرِه َولَِتْبَتُغوا ِمْن َفْضلِِه ( فجاء بلفظ المستقبل وفقا لما قبله أيضا

( و )ُثمَّ َجَعْلَنا الشَّْمَس( و )ُثمَّ َقَبْضَناهُ( كما جاء بعدها )الَِّذي وأما في الفرقان فذكر قبلها )مَ  لَّ دَّ الظِّ

َمَرَج اْلَبْحَرْيِن( و )الَِّذي َخلََق ِمَن اْلَماِء َبَشًرا َفَجَعَلُه َنَسًبا َوِصْهًرا( فكان الماضي أليق به. وفي 

ِ عَ  َماِء َواأْلَْرِض( فاطر حيث جاء قبلها )اْذُكُروا ِنْعَمَة للاَّ ِ َيْرُزقُُكْم ِمَن السَّ لَْيُكْم َهْل ِمْن َخالٍِق َغْيُر للاَّ

  .ويكون بشكر النعم الماضية على زمن الشكر فناسب )أَْرَسَل( ماضيا

يِّتٍ ) 57  .)َسَحاًبا ثَِقاالً ُسْقَناهُ لَِبلٍَد مَّ

 :تشبه

َياَح فَ  9 –فاطر  ُ الَِّذي أَْرَسلَ الرِّ يِّتٍ )َوَّللاَّ  .)ُتثِيُر َسَحاًبا َفُسْقَناهُ إِلَى َبلٍَد مَّ

 

 .)لََقْد أَْرَسْلَنا ُنوًحا إَِلى َقْوِمهِ ) 59

 :تشبه

ِبينٌ  67 –هود   .))َولََقْد أَْرَسْلَنا ُنوًحا إِلَى َقْوِمِه إِنِّي لَُكْم َنِذيٌر مُّ

ْن إِلٍَه َغْيُرهُ أََفاَل )َولََقْد أَْرَسْلَنا ُنوًحا إِلَى َقْوِمِه َفَقا 63 –المؤمنون  َ َما لَُكم مِّ َل َيا َقْوِم اْعُبُدوا للاَّ

قُونَ   .)َتتَّ

 .) .)َولََقْد أَْرَسْلَنا ُنوًحا إِلَى َقْوِمِه َفلَِبَث ِفيِهْم أَْلَف َسَنٍة إاِلَّ َخْمِسيَن َعاًما 04 –العنكبوت 

 :مالحظة

 .في األعراف َقْد أَْرَسْلَنا ُنوًحا( بدون الواو وردت فقط)َ
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 )َقالَ اْلَمال ِمْن َقْوِمهِ ) 60

 :تشبه

 .). )َقاَل اْلَمال الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمهِ  22 -األعراف 

 .). )َقاَل اْلَمال الَِّذيَن اْسَتْكَبُروا ِمْن َقْوِمِه لِلَِّذيَن اْسُتْضِعفُوا 57 –األعراف 

َك َيا ُشَعْيبُ )َقاَل اْلَمال الَِّذيَن اسْ  99 –األعراف   .). َتْكَبُروا ِمْن َقْوِمِه لَُنْخِرَجنَّ

 .). )َفَقاَل اْلَمال الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمهِ  65 –هود 

 .). )َفَقاَل اْلَمال الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمهِ  64 –المؤمنون 

 :مالحظة

ا لََنَراَك ردود أقوام الرسل في سورة األعراف ال تليق أن تكون أجوبة على  دعوة الرسل كقولهم )إِنَّ

ا لََنَراَك ِفي َسَفاَهٍة( فلذلك قال فيها )َقاَل اْلَمال( بغير فاء. أما في سورتي هود  ِفي َضالٍل ُمِبيٍن( و )إِنَّ

  .)والمؤمنون فإنهم أجابوا فيهما بما زعموا أنه جواب فجاء بالفاء فيها )َفَقاَل اْلَمال

 

ي َوأَْنَصُح لَُكمْ أَُبلُِّغُكْم ِرسَ ) 62  .)االِت َربِّ

 :تشبه

 ))أَُبلُِّغُكْم ِرَساالِت َربِّي َوأََنا لَُكْم َناِصٌح أَِمينٌ  29 –األعراف 

 :مالحظة

ا لََنَراَك ِفي َضالٍل ُمِبيٍن( والضالل فعل بترك الحق إلى  نوح عليه السالم اتهمه قومه بقولهم )إِنَّ

قابله بفعل يناسبه في المعنى فقال )َوأَْنَصُح(. أما اتهام عاد ضده ويمكن اإلقالع عنه في الحال، ف

ا لََنَراَك ِفي َسَفاَهٍة( فإن السفاهة صفة الزمة لصاحبها فقابلها بصفة  لهود عليه السالم بقولهم )إِنَّ

 .الزمة أيضا فقال )َناِصٌح أَِميٌن(. وهذه دقيقة لطيفة فتأملها

 

َ َيأُْمُرُكْم أَْن َتْذَبُحوا َبَقَرةً  َوإِْذ َقالَ ُموَسى لَِقْوِمهِ )67
 )إِنَّ َّللاَّ

 :تشبه

ِ َواْصِبُروا 069 -البقرة   .).)َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه اْسَتِعيُنوا ِباّللَّ

ُكْم َظلَْمُتْم أَْنفَُسُكمْ  74 –البقرة   .).)َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه َيا َقْوِم إِنَّ

ِ َعلَْيُكْم إِْذ َجَعَل ِفيُكْم أَْنِبَياَء َوَجَعلَُكْم )َوإِْذ َقاَل مُ  61 –المائدة  وَسى لَِقْوِمِه َيا َقْوِم اْذُكُروا ِنْعَمَة للاَّ

 .(ُملُوًكا

ِ َعلَْيُكمْ  2 –إبراهيم   .).)َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه اْذُكُروا ِنْعَمَة للاَّ

 .)ِم لَِم ُتْؤُذوَنِني)َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه َيا َقوْ  7 –الصف 

نادى موسى عليه السالم قومه بـ )َيا َقْوِم( في موضعي المائدة والصف زيادة في التلطف :مالحظة

 .معهم في األولى لمشقة األمر أن يدخلوا أرض الجبارين وفي الثانية ليكف عن نفسه أذاهم
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ُ بَِها ِمن ُسْلَطانٍ ) 71
لَ َّللاه ا َنزَّ  )مَّ

 :تشبه

ا أَنَزَل للّاُ ِبَها ِمن ُسْلَطانٍ ) 41 –يوسف  ْيُتُموَها أَنُتْم َوآَبآُؤُكم مَّ  .)َما َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِنِه إاِلَّ أَْسَماء َسمَّ

ُ ِبَها ِمن ُسْلَطانٍ  63 –النجم  ا أَنَزَل للاَّ ْيُتُموَها أَنُتْم َوآَباُؤُكم مَّ  .))إِْن ِهَي إاِلَّ أَْسَماء َسمَّ

 :مالحظة

ا َنزَّ )  .َل للّاُ ِبَها ِمن ُسْلَطاٍن( الوحيدة في آية األعرافمَّ

 

وَها بُِسوٍء َفَيأُْخَذُكْم َعَذاٌب أَلِيمٌ ) 73  )َوال َتَمسُّ

 :تشبه

وَها ِبُسوٍء َفَيأُْخَذُكْم َعَذاٌب َقِريبٌ  24 –هود   )) َوال َتَمسُّ

وَها ِبُسوٍء َفَيأُْخَذُكْم َعَذاُب  072 –الشعراء   )َيْوٍم َعِظيمٍ )َوال َتَمسُّ

 :مالحظة

ُعوا  قال في آية األعراف )َعَذاٌب أَلِيٌم( ألنه بالغ في الوعظ فبالغ في الوعيد. وفي هود قال قبلها )َتَمتَّ

اٍم( فلذلك قال )َعَذاٌب َقِريٌب( أي بعد هذه األيام الثالثة. أما في آية الشعراء فقال  ِفي َداِرُكْم َثالَثَة أَيَّ

َعِظيٍم( ألنه جاء قبلها )لََها ِشْرٌب َولَُكْم ِشْرُب َيْوٍم َمْعلُوٍم( فختم اآلية بذكر اليوم أيضا )َعَذاُب َيْوٍم 

 )فقال )َعَذاُب َيْوٍم َعِظيمٍ 

 

 )َوَتْنِحُتوَن اْلِجَبالَ ُبُيوًتا) 74

 :تشبه

 .))َوَكاُنوا َيْنِحُتوَن ِمَن اْلِجَباِل ُبُيوًتا آَِمِنينَ  96 –الحجر 

 ))َوَتْنِحُتوَن ِمَن اْلِجَباِل ُبُيوًتا َفاِرِهينَ  047 –الشعراء 

 :مالحظة

ِخُذوَن ِمْن ُسُهوِلَها قُُصوًرا(  قال في آية األعراف )َوَتْنِحُتوَن اْلِجَباَل( بدون )ِمَن( ألنه سبقها قوله )َتتَّ

د آَِمِنيَن( فاكتفى بها وعدفاكتفى بذلك. وتقدم آية الشعراء ذكر نعمة األمن )أَُتْتَرُكوَن ِفي َما َهاُهَنا 

 .عليهم بعدها نعمة أخرى

 

ْجَفُة َفأَْصَبُحوْا فِي َداِرِهْم َجاثِِمينَ ) 78  .)َفأََخَذْتُهُم الرَّ

 :تشبه

ْجَفُة َفأَْصَبُحوْا ِفي َداِرِهْم َجاِثِمينَ  70 –األعراف   ))َفأََخَذْتُهُم الرَّ

يْ  25 –هود   .)َحُة َفأَْصَبُحوْا ِفي ِدَياِرِهْم َجاِثِمينَ )َوأََخَذ الَِّذيَن َظلَُموْا الصَّ
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ْيَحُة َفأَْصَبُحوْا ِفي ِدَياِرِهْم َجاِثِمينَ  74 –هود   .))َوأََخَذِت الَِّذيَن َظلَُموْا الصَّ

ْجَفُة َفأَْصَبُحوا ِفي َداِرِهْم َجاِثِمينَ  35 –العنكبوت  ُبوهُ َفأََخَذْتُهُم الرَّ  .))َفَكذَّ

 :مالحظة

ْجَفُة(  حيثما ذكر ْيَحُة ( ذكر معها )ِدَياِرِهْم( ألن الصيحة تكون من فوق فتعم وتنتشر، أما )الرَّ )الصَّ

 .)فتكون في محلها فقط فناسبها )َداِرِهمْ 

 

َجالَ ) 81، 80 ُكْم لََتأُْتوَن الرِّ ن اْلَعالَِميَن * إِنَّ  .)أََتأُْتوَن اْلَفاِحَشَة َما َسَبَقُكم بَِها ِمْن أََحٍد مِّ

 :شبهت

َجالَ  74،77 –النمل  ُكْم َلَتأُْتوَن الرِّ  .))أََتأُْتوَن اْلَفاِحَشَة َوأَنُتْم ُتْبِصُروَن * أَِئنَّ

َن اْلَعالَِميَن *  69،67 –العنكبوت  ُكْم لََتأُْتوَن اْلَفاِحَشَة َما َسَبَقُكم ِبَها ِمْن أََحٍد مِّ )َولُوًطا إِْذ َقاَل لَِقْوِمِه إِنَّ

ُكْم  َجالَ أَِئنَّ  .)َلَتأُْتوَن الرِّ

 :مالحظة

يالحظ بشكل عام في كل القصص في سورة األعراف أن مبناها على االختصار بالمقارنة مع ما 

 يشابهها في السور األخرى وهذه مالحظة مضطردة ومفيدة في سورة األعراف

 

ن َقرْ ) 82 ُرونَ َوَما َكاَن َجَواَب َقْوِمِه إاِلَّ أَن َقالُوْا أَْخِرُجوُهم مِّ ُهْم أَُناٌس َيَتَطهَّ  .)َيتُِكْم إِنَّ

  :تشبه

ُهْم أَُناٌس َيَتَطهَُّرونَ  72 –النمل  ن َقْرَيِتُكْم إِنَّ  .))َفَما َكاَن َجَواَب َقْوِمِه إاِلَّ أَن َقالُوا أَْخِرُجوا آَل لُوٍط مِّ

اِدِقينَ ) َفَما َكاَن َجَواَب َقْوِمِه إاِل أَْن َقالُوا اْئِتنَ  67 –العنكبوت  ِ إِْن ُكْنَت ِمَن الصَّ  .)ا ِبَعَذاِب للاَّ

 :مالحظة

اختلف جوابهم في آية العنكبوت عنه في آيتي األعراف والنمل برغم قوله تعالى )إاِل( التي تفيد 

الحصر ألنه إما كان هذا جوابهم في مجلسين مختلفين، أو جواب فئتين منهم، أو أن لوطا عليه 

ِ (، السالم كان ثابتا على  اإلرشاد مكررا عليهم التغيير والنهي والوعيد، فقالوا أوال )اْئِتَنا ِبَعَذاِب للاَّ

 .)ثم لما كثر منه ذلك ولم يسكت عنهم قالوا )أَْخِرُجوا

 

 .)إاِلَّ اْمَرأََتُه َكاَنْت ِمَن اْلَغابِِرينَ ) 83

  :تشبه

َها لَِمنَ  21 –الحجر  ْرَنا إِنَّ  .)اْلَغاِبِرينَ  )إاِلَّ اْمَرأََتُه َقدَّ

ْرَناَها ِمَن اْلَغاِبِرينَ  75 –النمل   .))إاِلَّ اْمَرأََتُه َقدَّ

 .))إاِلَّ َعُجوًزا ِفي اْلَغاِبِرينَ  050 –الشعراء 
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 :مالحظة

لفظ التقدير الذى جاء فى وصف امرأة لوط لم يرد إال فى سورتى الحجر والنمل ولفظ )أَْجَمِعيَن(. 

 .رد ثالث مرات فى الحجر والشعراء والصافاتالمقترن بنجاة آل لوط و

 

 .)َوأَْمَطْرَنا َعلَْيِهْم َمَطًرا َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة اْلُمْجِرِمينَ ) 84

 :تشبه

 .))َوأَْمَطْرَنا َعلَْيِهْم َمَطًرا َفَساَء َمَطُر اْلُمْنَذِرينَ  053 –الشعراء 

 .)ًرا َفَساَء َمَطُر اْلُمْنَذِرينَ )َوأَْمَطْرَنا َعلَْيِهْم َمطَ  79 –النمل 

 :مالحظة

قال في آية األعراف )َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْجِرِميَن( ألنه يوافق ما بعدها في قوله )َفاْنُظْر 

 .)َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِدينَ 

 

ْن إَِلٍه َغْيُرهُ َوإِلَى َمْدَيَن أََخاُهْم ُشَعْيًبا َقالَ َيا َقْوِم اْعبُ ) 85 َ َما لَُكم مِّ
 .)ُدوْا َّللاه

 :تشبه

ْن إِلٍَه َغْيُرهُ  94 -هود   .))َوإِلَى َمْدَيَن أََخاُهْم ُشَعْيًبا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوْا للّاَ َما لَُكم مِّ

َ  32 –العنكبوت   .).َواْرُجوا اْلَيْوَم اآْلِخرَ  )َوإِلَى َمْدَيَن أََخاُهْم ُشَعْيًبا َفَقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا للاَّ

 :مالحظة

سياق اآليات في األعراف وهود فيه المعطوفات بالواو فناسب أن يقول )َقاَل َيا َقْوِم(، أما في 

العنكبوت فتقدمها قصص فيها التعقيب بالفاء نحو قوله )َولََقْد أَْرَسْلَنا ُنوًحا إِلَى َقْوِمِه َفلَِبَث ِفيِهْم( 

ْجَفُة َفأَْصَبُحوا وقوله )َفآَمَ  ُبوهُ َفأََخَذْتُهُم الرَّ َن لَُه لُوٌط( وقوله )َفَما َكاَن َجَواَب َقْوِمِه( وقوله بعدها )َفَكذَّ

 .)( فناسب أن يكون السياق بالفاء أيضا )َفَقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا للاََّ 

 

وَن عَ ) 86 ِ َمْن آََمَن ِبِه َوَتْبُغوَنَها ِعَوًجاَوال َتْقُعُدوا بُِكلِّ ِصَراٍط ُتوِعُدوَن َوَتُصدُّ  .(.ْن َسبِيِل َّللاَّ

 :تشبه

ِ َمْن آََمَن َتْبُغوَنَها ِعَوًجا َوأَْنُتْم ُشَهَداُء  77 -آل عمران  وَن َعْن َسِبيِل للاَّ )قُْل َيا أَْهَل اْلِكَتاِب لَِم َتُصدُّ

ا َتْعَملُونَ  ُ ِبَغاِفٍل َعمَّ  .)َوَما للاَّ

 :مالحظة

اد في آية األعراف الواو )َوَتْبُغوَنَها ِعَوًجا( ألن شعيبا عليه السالم أخذ يعدد لهم التكاليف ز

والنواهي. وقيل إن الفعل )َتْبُغوَنَها( في آية آل عمران حال ، وإذا كان الفعل حاال فال يدخله الواو. 

 .دون، وتبغونأما آية األعراف ففيها جملة معطوفة على جملة فكأنه قال: توعدون، وتص
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 .)َوانُظُروْا َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة اْلُمْفِسِدينَ ) 86

 :تشبه

 .)) إِلَى ِفْرَعْوَن َوَملَِئِه َفَظَلُموْا ِبَها َفانُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِدينَ  013 –األعراف 

ا َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِدينَ )َوَجَحُدوا ِبَها َواْسَتْيَقَنْتَها أَْنفُُسُهْم ُظْلًما  04 –النمل   .)َوُعلُّوً

 :مالحظة

 َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن( وردت فقط في هذه المواضع الثالثة)

ْجَفُة َفأَْصَبُحوْا فِي َداِرِهْم َجاثِِمينَ ) 91  .)َفأََخَذْتُهُم الرَّ

 :تشبه

ْجَفُة َفأَْصَبحُ  59 –األعراف   .)وْا ِفي َداِرِهْم َجاِثِمينَ )َفأََخَذْتُهُم الرَّ

ْيَحُة َفأَْصَبُحوْا ِفي ِدَياِرِهْم َجاِثِمينَ  25 –هود   .))َوأََخَذ الَِّذيَن َظلَُموْا الصَّ

ْيَحُة َفأَْصَبُحوْا ِفي ِدَياِرِهْم َجاِثِمينَ  74 –هود   .))َوأََخَذِت الَِّذيَن َظلَُموْا الصَّ

ُبوهُ َفأَخَ  35 –العنكبوت  ْجَفُة َفأَْصَبُحوا ِفي َداِرِهْم َجاِثِمينَ )َفَكذَّ  .)َذْتُهُم الرَّ

 :مالحظة

ْجَفُة(  ْيَحُة ( ذكر معها )ِدَياِرِهْم( ألن الصيحة تكون من فوق فتعم وتنتشر، أما )الرَّ حيثما ذكر )الصَّ

 .)فتكون في محلها فقط فناسبها )َداِرِهمْ 

 

ْجَفةُ ) 91  .)َفأََخَذْتُهُم الرَّ

 :تشبه

لَّةِ  097 –اء الشعر ُبوهُ َفأََخَذُهْم َعَذاُب َيْوِم الظُّ  .))َفَكذَّ

 :مالحظة

تذكر اآليتان عذابا مختلفا لقوم شعيب. قال بعض أهل التفسير إن )أَْصَحاب األَْيَكِة( المذكورين في 

نهم الشعراء ليسوا أهل )َمْدَيَن( المذكورين في األعراف، فال يرد السؤال. وقال غيرهم هما واحد وإ

لما أصابتهم الصيحة خرجوا من ديارهم وهربوا إلى الصحراء فاحترقت جلودهم بحر الشمس 

 .فجاءت الظلة ففاءوا إليها ، فِصيَح بهم فماتوا في ظاللهم

 

اِء لََعلَُّهْم يَ ) 94 رَّ ُعونَ َوَما أَْرَسْلَنا فِي َقْرَيٍة ِمْن َنبِي  إاِل أََخْذَنا أَْهلََها بِاْلَبأَْساِء َوالضَّ رَّ  .)ضَّ

 :تشبه

ُعوَن(. 46 -األنعام  اِء لََعلَُّهْم َيَتَضرَّ رَّ )َولَْو أَنَّ أَْهَل اْلقَُرى آَمُنوْا  - 72)َفأََخْذَناُهْم ِباْلَبأَْساِء َوالضَّ

ُبوْا َفأََخْذَناُهم  َماء َواألَْرِض َولَِكن َكذَّ َن السَّ َقوْا لََفَتْحَنا َعلَْيِهم َبَرَكاٍت مِّ  .)ِبَما َكاُنوْا َيْكِسُبونَ َواتَّ
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 :مالحظة

آية المائدة في سياق الكالم عن أهل الكتاب ، أما آية األعراف فعامة بعد أن ذكرت قصص عدد 

اِء من األنبياء مع أقوامهم وبعد أن قال )َوَما أَْرَسْلَنا ِفي َقْرَيٍة ِمْن َنِبيٍّ إاِل أََخْذَنا أَْهلََها ِباْلَبأَْساِء َوالضَّ  رَّ

َقواْ  ُعوَن( فناسبها قوله بعدها )َولَْو أَنَّ أَْهَل اْلقَُرى آَمُنوْا َواتَّ رَّ  .)لََعلَُّهْم َيضَّ

 

 .)أََفأَِمُنوا َمْكَر َّللاَِّ ) 99

 :تشبه

ُ َخْيُر اْلَماِكِرينَ  74 -آل عمران  ُ َوللاَّ  .))َوَمَكُروا َوَمَكَر للاَّ

ُ ) َوإِْذ َيْمُكُر ِبَك الَّ  31 -األنفال  ُ َوللاَّ ِذيَن َكَفُروا لُِيْثِبُتوَك أَْو َيْقُتلُوَك أَْو ُيْخِرُجوَك َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر للاَّ

  .)َخْيُر اْلَماِكِرينَ 

 .)) َوَمَكُروا َمْكًرا َوَمَكْرَنا َمْكًرا َوُهْم ال َيْشُعُرون 71 -النمل 

اًرا 66 -نوح   .) َوَمَكُروا َمْكًرا ُكبَّ

 :مالحظة

مكر إيقاع الضر خفية، وإذا أسند إلى اسم الجاللة فهو مكر مجازي من قبيل المشاكلة في اللفظ، ال

ويجوز إطالق المكر على فعل للا تعالى دون مشاكلة كما في آية األعراف وإن كان البعض 

ير بيسميها مشاكلة تقديرية. ومعنى مكر للا في آية آل عمران تمثيل إلخفاق للا تعالى مساعي وتد

اليهود ألخذ المسيح عليه السالم وسعيهم لدى والة األمور ليمكنوهم من قتله، ومعناه في آية األنفال 

إخفاق تدابير المشركين ضد رسول للا وهم يظنون أن مساعيهم قد نجحت، ومعناه في آية النمل 

هذه كلها كما وأهله فمبادرة للا المكذبين باستئصالهم قبل أن يتمكنوا من تبييت صالح عليه السالم 

ُ َخْيُر اْلَماِكِريَن( أي أقواهم عند إرادة مقابلة مكرهم بخذالنه إياهم  ترى خير محض. ومعنى )َوللاَّ

وأن اإلمالء واالستدراج الذي يقدره للفجار والجبابرة والمنافقين الشبيه بالمكر في أنه حسن 

عليه إال الصالح العام. ، فهو مكر الظاهر سيئ العاقبة هو في الحقيقة خير محض ال يترتب 

 .بالخير إلبطال مكر المفسدين

 

َناِت َفَما َكاُنوا لُِيْؤِمُنوا) 101  .).تِْلَك اْلقَُرى َنقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَْنَبائَِها َولََقْد َجاَءْتُهْم ُرُسلُُهْم بِاْلَبيِّ

 :تشبه

 .)َجاَءْتُهْم ُرُسلَُنا ِباْلَبيَِّناتِ  36 -المائدة 

 ..)َحتَّى إَِذا َجاَءْتُهْم ُرُسلَُنا َيَتَوفَّْوَنُهْم َقالُوا أَْيَن َما ُكْنُتْم َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن للاَِّ  35 –ألعراف ا

َناِت َوَما َكاُنوا لِ  03 –يونس  ا َظلَُموا َوَجاَءْتُهْم ُرُسلُُهْم ِباْلَبيِّ وا ُيْؤِمنُ )َولََقْد أَْهلَْكَنا اْلقُُروَن ِمْن َقْبلُِكْم لَمَّ

 .َكَذلَِك َنْجِزي اْلَقْوَم اْلُمْجِرِمينَ 

وا أَْيِدَيُهْم ِفي أَْفَواِهِهْم َوَقالُوا 7 –إبراهيم  َناِت َفَردُّ  ..)َجاَءْتُهْم ُرُسلُُهْم ِباْلَبيِّ
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ُ لَِيْظِلَمُهْم َولَِكْن  7 –الروم  َناِت َفَما َكاَن للاَّ  .َكاُنوا أَْنفَُسُهْم َيْظلُِمونَ )َوَجاَءْتُهْم ُرُسلُُهْم ِباْلَبيِّ

ُبِر َوِباْلِكتَ  67 –فاطر  َناِت َوِبالزُّ َب الَِّذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َجاَءْتُهْم ُرُسلُُهْم ِباْلَبيِّ ُبوَك َفَقْد َكذَّ اِب )َوإِْن ُيَكذِّ

 .اْلُمِنيرِ 

َناِت َفِرُحوا بِ  93 –غافر  ا َجاَءْتُهْم ُرُسلُُهْم ِباْلَبيِّ َما ِعْنَدُهْم ِمَن اْلِعْلِم َوَحاَق ِبِهْم َما َكاُنوا ِبِه )َفلَمَّ

 .َيْسَتْهِزُئونَ 

 :مالحظة

آية األعراف فيها )َجاَءْتُهْم ُرُسلَُنا( وهم المالئكة. وفي سائر المواضع )َجاَءْتُهْم ُرُسلُُهْم( مبعوثين 

انه ُرُسلَُنا( فأضاف الرسل إليه سبح من للا تعالى لتلك األقوام إال موضع المائدة فقط ففيه )َجاَءْتُهمْ 

 .ولم يكتف بذكر ما كتبه عليهم في الكتاب، حتى يكون هذا أبلغ لهم وأنصح

 

َناِت َفَما َكاُنوا لُِيْؤِمُنوا) 101  .). َولََقْد َجاَءْتُهْم ُرُسلُُهْم بِاْلَبيِّ

 :تشبه

َناِت َوَما كَ  03 -يونس   .)اُنوا لُِيْؤِمُنوا)َوَجاَءْتُهْم ُرُسلُُهْم ِباْلَبيِّ

َناِت َفَما َكاُنوا لُِيْؤِمُنوا 54 –يونس   .)َفَجاُءوُهْم ِباْلَبيِّ

قال )َوَما َكاُنوا( بالواو في آية يونس األولى ألنها معطوفة على ما قبلها )َولََقْد أَْهلَْكَنا :مالحظة

ا َظلَُموا( أما في األعراف وآية يو  .نس الثانية فجاءت بالفاء للتعقيباْلقُُروَن ِمْن َقْبلُِكْم َلمَّ

 

ُ َعلََى قُلُوِب اْلَكافِِرينَ ) 101 ُبوْا ِمن َقْبلُ َكَذلَِك َيْطَبُع َّللاه  .)َفَما َكاُنوْا لُِيْؤِمُنوْا بَِما َكذَّ

 :تشبه

ُبوْا ِبِه ِمن َقْبُل َكَذلَِك َنْطَبُع َعلَى قُ  54 –يونس   .لوِب اْلُمْعَتِدينَ )َفَما َكاُنوْا لُِيْؤِمُنوْا ِبَما َكذَّ

في األعراف قدم ذكر للا سبحانه بالصريح والكناية فجمع بينهما فقال )َوَنْطَبُع َعلَى قُلُوِبِهْم :مالحظة

َفُهْم ال َيْسَمُعوَن ( بالنون وختم اآلية بالصريح فقال )َكَذلَِك َيْطَبُع للّاُ َعلََى قُلُوِب اْلَكاِفِريَن ( وأما في 

ُبوا ِبآََياِتَنا( و يونس فمبني ع ْيَناهُ( و )َوَجَعْلَناُهْم َخالِئَف َوأَْغَرْقَنا الَِّذيَن َكذَّ لى ما قبله من قوله )َفَنجَّ

 . )ُثمَّ َبَعْثَنا( بلفظ الجمع فختم بمثله فقال )َكَذلَِك َنْطَبُع َعلَى قُلوِب اْلُمْعَتِدينَ 

 

وَسى بِآيَ ) 103  .)اِتَناُثمَّ َبَعْثَنا ِمن َبْعِدِهم مُّ

وَسى َوَهاُروَن إِلَى ِفْرَعْوَن َوَملَِئِه ِبآَياِتَنا َفاْسَتْكَبُرواْ  57 –يونس :تشبه  ..)ُثمَّ َبَعْثَنا ِمن َبْعِدِهم مُّ

ِبينٍ  72 –هود   .)َولََقْد أَْرَسْلَنا ُموَسى ِبآَياِتَنا َوُسْلَطاٍن مُّ

ِبينٍ )ُثمَّ أَْرَسْلَنا ُموَسى َوأََخاهُ  47 –المؤمنون   .َهاُروَن ِبآَياِتَنا َوُسْلَطاٍن مُّ

ِبينٍ  63 –غافر   .)َولََقْد أَْرَسْلَنا ُموَسى ِبآَياِتَنا َوُسْلَطاٍن مُّ
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 ( .َقالَ اْلَمال ِمْن َقْوِم فِْرَعْوَن إِنَّ َهَذا لََساِحٌر َعلِيمٌ ) 109

 :تشبه

 ( .َعلِيمٌ  )َقاَل لِْلَمال َحْولَُه إِنَّ َهَذا لََساِحرٌ  34 –الشعراء 

 :مالحظة

القائل في اآليتين هو فرعون، والمخاطبون هم آل فرعون. وقال في األعراف )َقاَل اْلَمال ِمْن َقْوِم 

ِفْرَعْوَن( الشتمال المأل من آل فرعون على اسمه كما قال )َوأَْغَرْقَنا آََل ِفْرَعْوَن(، ولذلك كان رد 

لفظ اإلفراد والمأل هم المقول لهم إذ ليس في اآلية مخاطبون المأل في السورتين )أَْرِجْه َوأََخاهُ( ب

 .بقوله )ُيْخِرَجُكْم ِمْن أَْرِضُكْم( غيرهم

 

ْن أَْرِضُكمُيِريُد ) 110  ( .أَن ُيْخِرَجُكم مِّ

 :تشبه

ْن أَْرِضُكم ِبِسْحِرِهمَ )َقالُوا إِْن َهَذاِن لََساِحَراِن ُيِريَداِن أَن ُيْخِرَجاكُ  23 –طه   .م مِّ

ْن أَْرِضُكم ِبِسْحِرِه َفَماَذا َتأُْمُرونَ  37 –الشعراء   .)ُيِريُد أَن ُيْخِرَجُكم مِّ

 :مالحظة

ْن أَْرِضُكْم( ألن ألفاظ القصص فيها بنيت على االقتصار  قال في آية األعراف )ُيِريُد أَن ُيْخِرَجُكم مِّ

 .واالختصار كما سبق معنا قبل ذلك مرات

 

 .(َوأََخاهُ َوأَْرِسلْ فِي اْلَمَدائِِن َحاِشِرينَ  َقالُوا أَْرِجهْ ) 111

 :تشبه

 ( .)َقالُوا أَْرِجْه َوأََخاهُ َواْبَعْث ِفي اْلَمَداِئِن َحاِشِرينَ  32 –الشعراء 

 :مالحظة

اإلرسال يفيد معنى البعث ويتضمن نوعا من العلو والتفخيم ألنه يكون من فوق فخصت سورة 

  .أن المخاطب به فرعون دون غيره األعراف به لما التبس لُيعلمَ 

 

ُكْم لَِمنَ ) 114،  113 ا َنْحُن اْلَغالِبِيَن ، َقالَ َنَعْم َوإِنَّ َحَرةُ فِْرَعْوَن َقالُوا إِنَّ لََنا الْجًرا إِْن ُكنَّ  َوَجاَء السَّ

بِينَ   .(اْلُمَقرَّ

 :تشبه

َحَرةُ َقالُوا لِفِْرعَ  46،  40 –الشعراء  ا َجاَء السَّ ا َنْحُن اْلَغالِِبيَن ))َفلَمَّ ( َقاَل 40ْوَن أَِئنَّ لََنا الْجًرا إِْن ُكنَّ

ِبينَ  ُكْم إًِذا لَِمَن اْلُمَقرَّ  .(َنَعْم َوإِنَّ

 .ألفاظ القصص في األعراف بنيت على االختصار واالقتصار على ما سبق معنا مرات:مالحظة
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 .(َقالَ أَْلقُوا)  116

 :تشبه

                   (  .ا)َقاَل َبْل أَْلقُو 22طه 

 :مالحظة

أمر موسى عليه السالم لهم بإلقاء عصيهم، مع أن هذا سحر محرم، ألن إلقاءهم يكون سببا إلظهار 

معجزته وصدق دعوى نبوته فصار األمر حسنا بهذا االعتبار. أو يقال إن قوله )أَْلقُوا( كان مجرد 

ا فاختار أن يتقدموا لحكمة إلهية تزيد المعجزة إجابة على السحرة حين خيروه في التقدم أو يتقدمو

 ظهورا وفي هذا دليل على جواز االبتداء بتقرير الشبهة للذي يثق بأنه سيدفعها

 

 ( . َقالَ فِْرَعْوُن آَمنُتم بِِه َقْبلَ أَن آَذَن لَُكمْ ) 123

 :تشبه

ُه لََكبِ  50 -طه  ْحرَ )َقاَل آَمنُتْم لَُه َقْبَل أَْن آَذَن لَُكْم إِنَّ  .يُرُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم السِّ

ْحَر َفلََسْوَف َتْعلَُمونَ  47 -الشعراء  ُه لََكِبيُرُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم السِّ  .)َقاَل آَمنُتْم لَُه َقْبَل أَْن آَذَن لَُكْم إِنَّ

 :مالحظة

ؤَمن به سبحانه. أما قوله في األعراف )آَمنُتم ِبِه( ألن الضمير هنا يعود إلى رب العالمين وهو الم

في الشعراء وطه، فقوله )آَمنُتْم لَُه( فالضمير يعود إلى موسى عليه السالم وهو المؤَمن له لقوله 

ْحَر( ولم يقل مثله في األعراف بل قال )إِنَّ َهَذا لََمْكٌر َمَكْرُتُموهُ  ُه َلَكِبيُرُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم السِّ  بعدها )إِنَّ

 .لُِتْخِرُجوا ِمْنَها أَْهلََها ِفي اْلَمِديَنةِ 

وصرح في آية األعراف باسم فرعون في قوله )َقاَل ِفْرَعْوُن(، وكنى به في طه والشعراء ألن في 

  .األعراف بعد عن ذكر فرعون بآيات فصرح وقرب في السورتين من ذكره فكنى

 

َنا ُمْنَقلُِبونَ ) 125 ا إِلَى َربِّ  ( .َقالُوا إِنَّ

 :تشبه

َنا ُمْنَقلُِبونَ  71 – الشعراء ا إِلَى َربِّ  .()َقالُوا ال َضْيَر إِنَّ

 :مالحظة

زاد )ال َضْيَر( في آية الشعراء، ألن القصص في األعراف مبني على االقتصار واالختصار كما 

سبق معنا مرارا. أما سورة الشعراء فقد أشبعت فيها قصة موسى عليه السالم وذكر فيها أول 

َك ِفيَنا َولِيًدا( وختم بقوله )ُثمَّ أَْغَرْقَنا اآْلََخِريَن( أحواله مع فرعون إ لى آخرها فبدأ بقوله )أَلَْم ُنَربِّ

فلهذا وقع فيها زوائد لم تقع في األعراف وطه. أو يقال إن وعيد فرعون في الشعراء كان أشد 

 .(بتأكيده )َفلََسْوَف َتْعلَُموَن( فزادوا في ثباتهم وقالوا )ال َضْيرَ 
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ِ َواْصبُِروا) 128  ( .َقالَ ُموَسى لَِقْوِمِه اْسَتِعيُنوا ِباَّللَّ

 :تشبه

ُكْم َظَلْمُتْم أَْنفَُسُكمْ  74 -البقرة   .)َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه َيا َقْوِم إِنَّ

َ َيأُْمُرُكْم أَْن َتْذَبُحوا َبَقَرةً  25 –البقرة   .( .)َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه إِنَّ للاَّ

ِ َعلَْيُكْم إِْذ َجَعَل ِفيُكْم أَْنِبَياَء َوَجَعلَُكمْ  61 –المائدة   )َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه َيا َقْوِم اْذُكُروا ِنْعَمَة للاَّ

 .(ُملُوًكا

ِ َعلَْيُكمْ  2 –إبراهيم    .)َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه اْذُكُروا ِنْعَمَة للاَّ

 .َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه َيا َقْوِم لَِم ُتْؤُذوَنِني)َوإِْذ  7 –الصف 

 :مالحظة

نادى موسى عليه السالم قومه بـ )َيا َقْوِم( في موضعي المائدة والصف زيادة في التلطف معهم في 

 .األولى لمشقة األمر أن يدخلوا أرض الجبارين وفي الثانية ليكف عن نفسه أذاهم

 

ْت َكلَِمُة َربِّ ) 137 ْرَنا َما َكاَن َيْصَنُع فِْرَعْونُ َوَتمَّ  َك اْلُحْسَنى َعلَى َبنِي إِْسَراِئيلَ بَِما َصَبُروا َوَدمَّ

 .(َوَقْوُمُه َوَما َكاُنوا َيْعِرُشونَ 

 :تشبه

ِميُع اْلَعلِ  007 –األنعام  َل لَِكِلَماِتِه َوُهَو السَّ َك ِصْدًقا َوَعْداًل ال ُمَبدِّ ْت َكلَِمُة َربِّ  .يم)َوَتمَّ

اِس أَْجَمِعينَ  007 –هود  ِة َوالنَّ َم ِمَن اْلِجنَّ ْت َكلَِمُة َربَِّك الْمألنَّ َجَهنَّ   .)َوَتمَّ

 

لُوَن أَْبَناَءُكمْ ) 141  ( .َوإِْذ أَْنَجْيَناُكْم ِمْن آَِل فِْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب ُيَقتِّ

 :تشبه

ْيَناُكْم مِ  47 -البقرة   . ْن آَِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب ُيَذبُِّحوَن أَْبَناَءُكمْ )َوإِْذ َنجَّ

 .) إِْذ أَْنَجاُكْم ِمْن آَِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب َوُيَذبُِّحوَن أَْبَناَءُكمْ  2 –إبراهيم 

 :مالحظة

لُوَن( في األعراف بغ) ير واو ثم )َوُيَذبُِّحوَن( في إبراهيم بالواو ألن ما في ُيَذبُِّحوَن( في البقرة و)ُيَقتِّ

البقرة واألعراف من كالم للا تعالى فلم يرد أن يعدد عليهم المحن ، وأما الذي في إبراهيم فمن 

اِم  ْرُهْم ِبأَيَّ كالم موسى عليه السالم فعدد المحن عليهم وكان مأمورا بذلك في قوله تعالى قبلها )َوَذكِّ

 )ِ  .7 –إبراهيم للاَّ
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لُ اْلُمْؤِمنِينَ ) 143  .(َقالَ ُسْبَحاَنَك ُتْبُت إِلَْيَك َوأََنا أَوَّ

 :تشبه

ُل اْلُمْسلِِمينَ  023 -األنعام   .)ال َشِريَك لَُه َوِبَذلَِك أُِمْرُت َوأََنا أَوَّ

ِ َوأُِمْرُت أَْن أَُكوَن ِمَن اْلمُ  56 –يونس   .ْسلِِمينَ ) إِْن أَْجِرَي إاِل َعلَى للاَّ

َ الَِّذي َيَتَوفَّاُكْم َوأُِمْرُت أَْن أَُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ  014 –يونس   .) َولَِكْن أَْعُبُد للاَّ

َل اْلُمْؤِمِنينَ  70 –الشعراء  ا أَوَّ َنا َخَطاَياَنا أَْن ُكنَّ ا َنْطَمُع أَْن َيْغِفَر لََنا َربُّ  .)إِنَّ

َما أُِمْرُت أَ  70 –النمل  َمَها َولَُه ُكلُّ َشْيٍء َوأُِمْرُت أَْن أَُكوَن ِمَن )إِنَّ ْن أَْعُبَد َربَّ َهِذِه اْلَبْلَدِة الَِّذي َحرَّ

 .اْلُمْسلِِمينَ 

َل اْلُمْسلِِمينَ  06 –الزمر   .()َوأُِمْرُت أِلَْن أَُكوَن أَوَّ

 :مالحظة

ُل اْلُمْسلِِميَن( من أهل مكة ال مكرمة ولذلك قال )قُْل إِنِّي أُِمْرُت أَْن نبينا صلى للا عليه وسلم )أَوَّ

َل َمْن أَْسلََم( اآلية، يعني أول من أسلم من هذه األمة التي أرسلت إليها. ونوح عليه السالم  أَُكوَن أَوَّ

َل اْلُمْؤِمِنيَن( ا أَوَّ  )ِمَن اْلُمْسلِِميَن( ألنه لم يكن أول من أسلم في زمانه. وسحرة فرعون قالوا )أَْن ُكنَّ

ُل اْلُمْؤِمِنيَن( أي  ألنهم أول من آمن من قوم فرعون. وموسى عليه السالم قال )ُتْبُت إِلَْيَك َوأََنا أَوَّ

أول المصدقين بامتناع رؤية للا تعالى في الدنيا. وأما آية النمل فمعناها أمرت أن أثبت على ما أنا 

 عليه من إسالمي ّلل تعالى وانقيادي لشرعه

 

ُبوا بِآََياتَِنا َولَِقاِء اآْلَِخَرِة َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم َهلْ ُيْجَزْوَن إاِل َما َكاُنوا َيْعَملُونَ َوالَِّذي) 147  ( .َن َكذَّ

 :تشبه

ْنَيا َواآْلَ  45 –البقرة  َرِة خِ )َوَمْن َيْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَيُمْت َوُهَو َكاِفٌر َفأُولَِئَك َحِبَطْت أَْعَمالُُهْم ِفي الدُّ

اِر ُهْم ِفيَها َخالُِدونَ    .َوأُولَِئَك أَْصَحاُب النَّ

ْنَيا َواآْلَِخَرةِ  66 -آل عمران   .)أُولَِئَك الَِّذيَن َحِبَطْت أَْعَمالُُهْم ِفي الدُّ

ِ َجْهَد أَْيَماِنهِ  73 –المائدة  ُهْم لََمَعُكْم َحِبَطْت أَْعَمالُُهْم )َوَيقُوُل الَِّذيَن آََمُنوا أََهُؤالِء الَِّذيَن أَْقَسُموا ِباّللَّ ْم إِنَّ

  .َفأَْصَبُحوا َخاِسِرينَ 

ْنَيا َواآْلَِخَرِة َوأُوَلِئَك ُهُم  27 -التوبة  ) َوُخْضُتْم َكالَِّذي َخاُضوا أُولَِئَك َحِبَطْت أَْعَمالُُهْم ِفي الدُّ

  .(اْلَخاِسُرونَ 

ِهْم َولَِقاِئِه َفَحِبَطْت أَْعَمالُُهْم َفال ُنِقيُم لَُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة )أُولَِئَك الَِّذيَن َكَفُروا بِ  017 –الكهف  آََياِت َربِّ

  .َوْزًنا

 :مالحظة

 .الذين حبطت( في آل عمران هي الموضع الوحيد فى القرآن﴿
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ُه ال ُيَكلُِّمُهْم َوال َيْهِديِهْم َسبِياًل ﴿ 148  .(أَلَْم َيَرْوا أَنَّ

 :تشبه

اُهْم ِفي األَْرِض  2 -األنعام  نَّ كَّ ن َقْرٍن مَّ  ..()أَلَْم َيَرْوْا َكْم أَْهلَْكَنا ِمن َقْبلِِهم مِّ

َماءِ  57 –النحل  َراٍت ِفي َجوِّ السَّ ْيِر ُمَسخَّ  ..()أَلَْم َيَرْوا إِلَى الطَّ

ا َجَعْلَنا اللَّْيَل لَِيْسُكُنوا ِفيِه َوالنَّهَ  92 –النمل   ..اَر ُمْبِصًرا)أَلَْم َيَرْوا أَنَّ

ُهْم إِلَْيِهْم ال َيْرِجُعونَ  30 –يس   .)أَلَْم َيَرْوا َكْم أَْهلَْكَنا َقْبلَُهْم ِمَن اْلقُُروِن أَنَّ

 :مالحظة

تكررت في مواضع عديدة بالواو )أولم يروا( وبالفاء )أفلم يروا( وبغير الواو أو الفاء )ألم يروا(. 

كان االعتبار فيه بالمشاهدة فيستعمل )أولم( لتدل الهمزة على فإن كان الكالم متصال بما قبله بما 

االستفهام والواو على عطف الجملة على الجملة قبلها وكذلك بالفاء إال أنها أشد اتصاال بما قبلها. 

 .(وإن كان االعتبار باالستدالل اقتصر على الهمزة فقط )ألم

داية اآلية في األنعام والنحل والنمل ويس ومرة وقد جاءت )أَلَْم َيَرْوا( في أربعة مواضع فقط في ب

 .واحدة في وسط اآلية في موضع األعراف

 :ولم تأت )أََفلَْم َيَرْوا( إال في موضع واحد في المصحف في

َماِء َواأْلَْرِض  7 –سبأ   .( .)أََفلَْم َيَرْوا إِلَى َما َبْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم ِمَن السَّ

 ( .اضع كلها )أولم يرواوفي سائر المو

 

 ( .َوَكَذلَِك َنْجِزي اْلُمْفَتِرينَ ﴿ 152

 :تشبه

 ( .)َوَكَذلَِك َنْجِزي اْلُمْجِرِمينَ  41 -األعراف 

الِِمينَ  40 –األعراف   ( .) َوَكَذِلَك َنْجِزي الظَّ

 :مالحظة

، وأما في جزاء لم ترد إال هذه اآليات الثالث في الجزاء باإلثم بهذا السياق وكلها في األعراف

  .الحسنة فلم ترد إال بلفظ )َوَكَذلَِك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن( في عدة مواضع

 

 .(َفاْغفِْر لََنا َواْرَحْمَنا َوأَنَت َخْيُر اْلَغافِِرينَ ﴿ 155

 :تشبه

اِزِقينَ  004 –المائدة   ( .) َوآََيًة ِمْنَك َواْرُزْقَنا َوأَْنَت َخيُر الرَّ

َنا اْفَتْح َبْيَنَنا َوَبْيَن َقْوِمَنا ِباْلَحقِّ َوأَْنَت َخْيُر اْلَفاِتِحينَ ) رَ  97 –األعراف   .(بَّ

 .()َوقُْل َربِّ أَْنِزْلِني ُمْنَزاًل ُمَباَرًكا َوأَْنَت َخْيُر اْلُمْنِزلِينَ  67 –المؤمنون 

َنا آمَ  017 –المؤمنون  ْن ِعَباِدي َيقُولُوَن َربَّ ُه َكاَن َفِريٌق مِّ ا َفاْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا َوأَنَت َخْيُر )إِنَّ نَّ



36 

 

اِحِمينَ   .الرَّ

اِحِمينَ  009 –المؤمنون   ( .)َوقُْل َربِّ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ

 :مالحظة

 (ختمت كل آية بما يناسب الدعاء قبلها، إال أنه ختم آية األعراف الثانية بقوله )َوأَنَت َخْيُر اْلَغاِفِرينَ 

اِحِميَن(  مع أن الدعاء قبلها طلب المغفرة والرحمة، بينما ختم آيتي المؤمنون بقوله )َوأَْنَت َخْيُر الرَّ

 . مع أن الدعاء مماثل لدعاء األعراف

 

َها النَّاسُ ﴿ 158  .(قُلْ َيا أَيُّ

 :تشبه

ن ِديِني 014 -يونس اُس إِن ُكنُتْم ِفي َشكٍّ مِّ َها النَّ  ..()قُْل َيا أَيُّ

ُكمْ  019 –ونس ي بِّ اُس َقْد َجاءُكُم اْلَحقُّ ِمن رَّ َها النَّ  ( .)قُْل َيا أَيُّ

ِبينٌ  47 –الحج  َما أََنا لَُكْم َنِذيٌر مُّ اُس إِنَّ َها النَّ  .()قُْل َيا أَيُّ

 :مالحظة

اُس( وردت في مواضع كثيرة، لكنها لم ترد مع )قُْل( إال في هذه المواضع األ﴿ َها النَّ  .ربعةَيا أَيُّ

ْلَنا أَِن اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَحَجَر َفاْنَبَجَسْت ِمْنُه اْثَنَتا َعْشَرَة َعْيًنا َقْد َعلَِم ُكلُّ أَُناٍس َمْشَرَبُهْم َوَظلَّ ﴿ 160

َباِت َما َرَزْقَناُكمْ  ْلَوى ُكلُوا ِمْن َطيِّ  . َعلَْيِهُم اْلَغَماَم َوأَْنَزْلَنا َعلَْيِهُم اْلَمنَّ َوالسَّ

 :شبهت

)َوإِِذ اْسَتْسَقى ُموَسى لَِقْوِمِه َفقُْلَنا اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَحَجَر َفاْنَفَجَرْت ِمْنُه اْثَنَتا َعْشَرَة  21 -البقرة 

 . (َعْيًنا

 

 :مالحظة

قوله في البقرة )َفاْنَفَجَرْت( وفي األعراف )َفاْنَبَجَسْت( ألن االنفجار معناه انصباب الماء بكثرة 

االنبجاس معناه ظهور الماء. وفي البقرة )ُكلُوا َواْشَرُبوا( فذكر بلفظ بليغ وفي األعراف وغزارة و

َباِت َما َرَزْقَناُكْم( وليس فيه )َواْشَرُبوا( فلم يبالغ فيه  .)ُكلُوا ِمْن َطيِّ

 

 ( .َوَما َظلَُموَنا َولَِكْن َكاُنوا أَْنفَُسُهْم َيْظلُِمونَ ﴿ 160

 :تشبه

َباِت َما َرَزْقَناُكْم َوَما َظلَُموَنا َولَِكْن َكاُنوا أَْنفَُسُهْم َيْظلُِمونَ )كُ  75 –البقرة   ( .لُوا ِمْن َطيِّ

ُ وَ  005 –آل عمران  لَِكْن أَْنفَُسُهْم ) أََصاَبْت َحْرَث َقْوٍم َظلَُموا أَْنفَُسُهْم َفأَْهلََكْتُه َوَما َظلََمُهُم للاَّ

 ( .َيْظلُِمون
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ُ لَِيْظِلَمُهْم َولَِكْن َكاُنوا أَْنفَُسُهْم َيْظلُِمونَ ) فَ  51 –التوبة   ( .َما َكاَن للاَّ

ُ َولَِكْن  33 –النحل   .(َكاُنوا أَْنفَُسُهْم َيْظلُِمون) َكَذلَِك َفَعَل الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَما َظَلَمُهُم للاَّ

ُ لَِيْظلَِمُهْم َولَِكْن َكاُنوا أَْنفَُسُهْم َيْظلُِمونَ  ) َوِمْنُهْم َمْن أَْغَرْقَنا َوَما َكانَ  41 –العنكبوت   .للاَّ

ُ لَِيْظِلَمُهْم َولَِكْن َكاُنوا أَْنفَُسُهْم َيْظلُِمونَ  7 –الروم  َناِت َفَما َكاَن للاَّ  .) َوَجاَءْتُهْم ُرُسلُُهْم ِباْلَبيِّ

 :مالحظة

َن( في موضع آل عمران ، ألن ما في السور األخرى الوحيدة في القرآن )َولَِكْن أَْنفَُسُهْم َيْظلُِمو

إخبار عن قوم ماتوا وانقرضوا وأما ما في آل عمران فمثل يضرب في كل زمان. وهذه لطيفة 

 دقيقة فتأملها

   :الواو  )و  (ثم من المواضع المشكلة بين

ا فى ( المتأخرين عنه47( والشعراء )50مع طه ) (ثم ألصلبنكم) :(064موضع األعراف ) *

  وألصلبنكم ) المصحف ترتيب

 

ًدا َنْغفِْر لَُكْم َخِطيَئاتُِكْم َسَنِزيُد  ﴿ 161 ٌة َواْدُخلُوا اْلَباَب ُسجَّ َوُكلُوا ِمْنَها َحْيُث ِشْئُتْم َوقُولُوا ِحطَّ

 ( .اْلُمْحِسنِينَ 

 :تشبه

ٌة َنْغِفْر َلُكْم َخَطاَياُكْم )َفُكلُوا ِمْنَها َحْيُث ِشْئُتْم َرَغًدا َواْدُخلُوا اْلَبا 79 -البقرة  ًدا َوقُولُوا ِحطَّ َب ُسجَّ

 .(َوَسَنِزيُد اْلُمْحِسِنينَ 

 :مالحظة

هاتان اآليتان بينهما تشابه شديد. قال تعالى في البقرة )َوإِْذ قُْلَنا اْدُخلُوا َهِذِه اْلَقْرَيَة َفُكلُوا( بالفاء ألن 

عراف )َوإِْذ ِقيَل لَُهُم اْسُكُنوا َهِذِه اْلَقْرَيَة َوُكلُوا( ومعناه: الدخول سريع االنقضاء فيتبعه األكل وفي األ

أقيموا فيها وذلك ممتد فذكر بالواو. وزاد في البقرة )َرَغًدا( ألنه سبحانه أسنده إلى ذاته بلفظ 

 .(التعظيم )َوإِْذ قُْلَنا( خالف ما في األعراف فإن فيه: )َوإِْذ ِقيلَ 

ٌة( في البقرة وأخرها في األعراف ألن السابق ثم قدم )َواْدُخلُوا الْ  ًدا( على قوله )َوقُولُوا ِحطَّ َباَب ُسجَّ

 .في البقرة )اْدُخلُوا( فبين كيفية الدخول
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َماءِ ﴿ 162 لَ الَِّذيَن َظلَُموا ِمْنُهْم َقْواًل َغْيَر الَِّذي قِيلَ لَُهْم َفأَْرَسْلَنا َعلَْيِهْم ِرْجًزا ِمَن السَّ بَِما َكاُنوا  َفَبدَّ

 .)َيْظلُِمونَ 

 :تشبه

مَ  77 –البقرة  َل الَِّذيَن َظلَُموا َقْواًل َغْيَر الَِّذي ِقيَل لَُهْم َفأَْنَزْلَنا َعلَى الَِّذيَن َظلَُموا ِرْجًزا ِمَن السَّ ِء ا)َفَبدَّ

 .ِبَما َكاُنوا َيْفُسقُونَ 

 :مالحظة

الُِحوَن َوِمْنُهْم قال في األعراف )َظلَُموا ِمْنُهْم( ألنه جاء  قبلها )َوِمْن َقْوِم ُموَسى( وبعدها )ِمْنُهُم الصَّ

 .ُدوَن َذلَِك( فناسبها

و قال تعالى في البقرة )َفأَْنَزْلَنا َعلَى الَِّذيَن َظلَُموا( وفي األعراف )َفأَْرَسْلَنا( ألن لفظ الرسول 

 .رة البقرةوالرسالة كثرت في األعراف فجاء ذلك موافقا وليس كذلك في سو

ُه لََغفُوٌر َرِحيمٌ ﴿ 167 َك لََسِريُع اْلِعَقاِب َوإِنَّ  ( .إِنَّ َربَّ

 :تشبه

ُه لََغفُوٌر َرِحيمٌ  027 -األنعام  َك َسِريُع اْلِعَقاِب َوإِنَّ  .()إِنَّ َربَّ

 :مالحظة

ِة َفلَُه َعْشُر سبقت آية األنعام اإلشارة إلى كرم للا وفضله وإحسانه في قوله )َمْن َجاَء ِباْلَحَسنَ 

ِني َهَداِني َربِّي إِلَى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم ِديًنا ِقَيًما ِملََّة إِْبَراِهيَم َحِنيًفا( فن بعدها  اسبأَْمَثالَِها( وقوله )قُْل إِنَّ

ترك التوكيد في جانب العقاب. أما آية األعراف فسبقها ما يؤذن بغضب للا وسخطه وعذابه 

للسبت فناسب بعدها التوكيد في جانب العقاب. ثم أبقى في اآليتين على التخاذهم العجل وحلهم 

  .التوكيد في جانب المغفرة ترجيحا للغفران على العقاب

 

قُوَن أََفال َتْعقِلُونَ ﴿ 169 اُر اآْلَِخَرةُ َخْيٌر لِلَِّذيَن َيتَّ  ( .َوالدَّ

 :تشبه

اُر اآْلَِخَرةُ َخْيٌر لِلَِّذي 36 –األنعام  قُوَن أََفال َتْعِقلُونَ )َولَلدَّ  .َن َيتَّ

َقْوا أََفال َتْعِقلُونَ  017 –يوسف   .) َولََداُر اآْلَِخَرِة َخْيٌر لِلَِّذيَن اتَّ

ِقينَ  31 –النحل   .()َولََداُر اآْلَِخَرِة َخْيٌر َولَِنْعَم َداُر اْلُمتَّ

اَر اآلَِخَرَة لَِهَي اْلَحَيَواُن لَ  24 –العنكبوت   .ْو َكاُنوا َيْعَلُمونَ ) َوإِنَّ الدَّ

 )َمن َيْهِد للّاُ َفُهَو اْلُمْهَتِدي َوَمن ُيْضلِْل َفأُْولَِئَك ُهُم اْلَخاِسُروَن(. – 059

 تشبه:

 )َوَمن َيْهِد للّاُ َفُهَو اْلُمْهَتِد َوَمن ُيْضلِْل َفلَن َتِجَد لَُهْم أَْولَِياء ِمن ُدوِنِه(.  75 –اإلسراء 

ا ُمْرِشًدا(. )َمنْ  05 –الكهف   ُ َفُهَو اْلُمْهَتِد َوَمْن ُيْضِلْل َفلَْن َتِجَد لَُه َولِّيً  َيْهِد للاَّ
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 مالحظة:

 الياء في )اْلُمْهَتِدي( ثابتة في الرسم في آية األعراف فتقرأ وصال ووقفا.

811 -  .).ُ ا إاِل َما َشاَء َّللاَّ  )قُلْ ال أَْملُِك لَِنْفِسي َنْفًعا َوال َضرهً

 :تشبه

َنا(. – 50 –األنعام   )قُْل أََنْدُعو ِمن ُدوِن للّاِ َما الَ َينَفُعَنا َوالَ َيُضرُّ

الِِميَن(.  012 –يونس  َن الظَّ َك إًِذا مِّ َك َفإِن َفَعْلَت َفإِنَّ  )َوالَ َتْدُع ِمن ُدوِن للّاِ َما الَ َينَفُعَك َوالَ َيُضرُّ

َخْذُتْم ِمنْ  02 -الرعد  ا.(. ) قُْل أََفاتَّ  ُدوِنِه أَْولَِياَء ال َيْمِلُكوَن أِلَْنفُِسِهْم َنْفًعا َوال َضّرً

ُكْم(.  22 –األنبياء  ِ َما اَل َينَفُعُكْم َشْيًئا َواَل َيُضرُّ  )َقاَل أََفَتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن للاَّ

ِ َما اَل َينَفُعُهْم َواَل َيضُ   77 –الفرقان  ِه َظِهيًرا(.)َوَيْعُبُدوَن ِمن ُدوِن للاَّ ُهْم َوَكاَن اْلَكاِفُر َعلَى َربِّ  رُّ

وَن(.  53 –الشعراء   )أَْو َيْنَفُعوَنُكْم أَْو َيُضرُّ

ا.(.  46 –سبأ   )َفاْلَيْوَم ال َيْملُِك َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َنْفًعا َوال َضّرً

 مالحظة:

 آن تقدم ذكر الضر علىفي هذه اآليات تقدم ذكر النفع على الضر ، وفي سائر المواضع في القر

النفع ألن دفع الضر مقدم على جلب النفع، وألن العابد يعبد معبوده خوفا من عقابه أوال ثم طمعا 

ُهْم َخْوًفا َوَطَمًعا( فجاءت أكثر اآليات على هذا واستثني منها  في ثوابه ثانيا يقويه قوله )َيْدُعوَن َربَّ

منها غالبا طلب النفع فكان تقديم ذكر النفع فيها أنسب،  ما جاء بعد الدعاء أو العبادة ألن المقصود

 أو إذا جاء قبلها أو بعدها لفظ تضمن نفعا.

 )إِْن أََنا إاِل َنِذيٌر َوَبِشيٌر لَِقْوٍم ُيْؤِمُنوَن(. - 811

 تشبه:

ا أَْرَسْلَناَك ِباْلَحقِّ َبِشيًرا َوَنِذيًرا(.  007 –البقرة   )إِنَّ

 قُولُوا َما َجاَءَنا ِمْن َبِشيٍر َوال َنِذيٍر َفَقْد َجاَءُكْم َبِشيٌر َوَنِذيٌر(.)أَْن تَ   07 –المائدة 

ِني لَُكْم ِمْنُه َنِذيٌر َوَبِشيٌر(.  6 -هود   )إِنَّ

ًرا َوَنِذيًرا(.  47 –األحزاب  ا أَْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشِّ  )إِنَّ

اِس ال َيْعلَُموَن(.)َوَما أَْرَسْلَناَك إاِل َكافًَّة لِل  69 –سبأ  اِس َبِشيًرا َوَنِذيًرا َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّ  نَّ

ا أَْرَسْلَناَك ِباْلَحقِّ َبِشيًرا َوَنِذيًرا(.  64-فاطر   )إِنَّ

 )َبِشيًرا َوَنِذيًرا َفأَْعَرَض أَْكَثُرُهْم َفُهْم ال َيْسَمُعوَن(.  4 –فصلت 

 مالحظة:

آية األعراف ألن المقام خطاب المكذبين المشركين  قدم وصف النذير على وصف البشير في

َ( ناسب أن يقدم النذارة على  فالنذارة أعلق بهم من البشارة. ولما قال في آية هود )أاَل َتْعُبُدوا إاِل للاَّ

عبادة غير للا تعالى. أما في سائر اآليات فخطاب من للا تعالى فناسب كرامته أن يقدم البشارة 

 ناسب ذكر الرحمة ووصف الكتاب تقديم البشارة أيضاوفي آية فصلت 
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 )ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوأَْعِرْض َعِن اْلَجاِهلِيَن(. – 899

 تشبه:

بَِّك ال إِلََه إاِلَّ ُهَو َوأَْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكيَن(.  012 –األنعام  ِبْع َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمن رَّ  )اتَّ

 َفاْصَدْع ِبَما ُتْؤَمُر َوأَْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكيَن(.)  74 –الحجر 

 

ُكْم(. – 304 بِّ  )َهَذا َبَصآئُِر ِمن رَّ

 تشبه:

ُكْم(.  014 –األنعام  بِّ  )َقْد َجاءُكم َبَصآِئُر ِمن رَّ

َماَواِت َواألَْرِض   016 –اإلسراء   َبَصآِئَر(. )َقاَل لََقْد َعلِْمَت َما أَنَزَل َهُؤالء إاِلَّ َربُّ السَّ

ُروَن(.  43 –القصص  اِس َوُهًدى َوَرْحَمًة لََّعلَُّهْم َيَتَذكَّ  )ِمن َبْعِد َما أَْهلَْكَنا اْلقُُروَن اأْلُوَلى َبَصاِئَر لِلنَّ

اِس َوُهًدى َوَرْحَمٌة لَِّقْوِم ُيوِقُنوَن(.  61 –الجاثية   )َهَذا َبَصاِئُر لِلنَّ

 

َك فِي  – 303 ًعا َوِخيَفًة(.)َواْذُكْر َربَّ  َنْفِسَك َتَضرُّ

 تشبه:

ًعا َوُخْفَيًة .(.  23 –األنعام  يُكْم ِمْن ُظلَُماِت اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َتْدُعوَنُه َتَضرُّ  )قُْل َمْن ُيَنجِّ

ُه ال ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن(.  77 –األعراف  ًعا َوُخْفَيًة إِنَّ ُكْم َتَضرُّ  )اْدُعوا َربَّ

 مالحظة:

 المتشابه، ألن )ِخيَفًة( من الخوف )َوُخْفَيًة( من خفي الشيء إذا استتر ليست من

 

 (006_ 001األعراف) سورة

109لََساِحٌر َعلِيمٌ  َقاَل اْلَمألُ ِمن َقْوِم ِفْرَعْوَن إِنَّ َهـَذا ) ْن أَْرِضُكْم َفَماَذا  ُيِريُد أَن  ُيْخِرَجُكم مِّ

110َتأُْمُرونَ  111َوأَْرِسْل ِفي اْلَمَدآِئِن َحاِشِرينَ  أََخاهُ َقالُوْا أَْرِجْه وَ   َيأُْتوَك ِبُكلِّ َساِحٍر  

112َعلِيمٍ  ا َنْحنُ   َحَرةُ ِفْرَعْوَن َقاْلوْا إِنَّ لََنا ألَْجراً إِن ُكنَّ 113اْلَغالِبِينَ  َوَجاء السَّ  َقاَل َنَعمْ  

ِبينَ  ُكْم َلِمَن اْلُمَقرَّ  114َوإَنَّ

 

 الشعراء سورة

34َحْولَُه إِنَّ َهَذا لََساِحٌر َعلِيمٌ  اَل لِْلَمإَلِ قَ  ْن أَْرِضُكم ِبِسْحِرِه َفَماَذا   ُيِريُد أَن ُيْخِرَجُكم مِّ

35َتأُْمُرونَ  36ِفي اْلَمَداِئِن َحاِشِرينَ  َقالُوا أَْرِجِه َوأََخاهُ َواْبَعثْ   اٍر  َيأُْتوَك ِبُكلِّ   َسحَّ

37َعلِيمٍ  ْعلُومٍ  َحَرةُ َفُجِمَع السَّ   38لِِميَقاِت َيْوٍم مَّ ْجَتِمُعونَ  َوِقيَل لِلنَّاسِ   39َهْل أَنُتم مُّ لََعلََّنا  
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ِبعُ  َحَرَة إِن َكاُنوا ُهُم اْلَغالِِبينَ  َنتَّ 40السَّ َحَرةُ َقالُوا لِِفْرَعْوَن أَِئنَّ لََنا أَلَْجراً إِن  ا َجاء السَّ ا َنْحُن  َفلَمَّ ُكنَّ

41ينَ اْلَغالِبِ  ِبينَ  َقاَل َنَعمْ   ُكْم إِذاً لَِّمَن اْلُمَقرَّ 42َوإِنَّ وَسى أَْلقُوا َما أَنُتم   َقاَل لَُهم مُّ

ْلقُونَ  43مُّ ُهمْ   ا لََنْحُن اْلَغالُِبونَ  َفأَْلَقْوا ِحَبالَُهْم َوِعِصيَّ ِة ِفْرَعْوَن إِنَّ  44َوَقالُوا ِبِعزَّ

في سرد احداث القصة على عكس سورة االعراف  التفصيللالشارة فسورة الشعراء مبنية على 

 اللفظي فهي تتميز بقلة التركيب

 

 قراء ال ضير قالوها في الشعراء فانتبهوا يا

 متشابهات في سورة األنفال

 

 * )َوأَِطيُعوْا للّاَ َوَرُسولَُه( :

ُسوِل َفاتَّ  ِ َوالرَّ  َرُسولَهُ َوأَِطيُعوْا للّاَ وَ قُوْا للّاَ َوأَْصلُِحوْا َذاَت ِبْيِنُكْم )َيْسأَلُوَنَك َعِن األَنَفاِل قُِل األَنَفاُل ّلِلّ

ْؤِمِنيَن )  (( .0إِن ُكنُتم مُّ

َها الَِّذيَن آَمُنوْا   (( .61َوالَ َتَولَّْوا َعْنُه َوأَنُتْم َتْسَمُعوَن ) للّاَ َوَرُسولَهُ  أَِطيُعواْ )َيا أَيُّ

اِبِريَن )َوالَ َتَناَزُعوْا َفَتْفَشلُوْا َوَتْذَهَب ِريُحُكْم َواْصِبُروْا إِنَّ للّاَ  هُ َوأَِطيُعوْا للّاَ َوَرُسولَ )  (( 42 َمَع الصَّ

 

 * )أُْولَـِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقًّا( :

ِهْم وَ  أُْولَـِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحّقًا لَُّهمْ )  (( .4)ٌم َمْغِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِريَدَرَجاٌت ِعنَد َربِّ

َنَصُروْا  أُولَـِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقًّا لَُّهم )َوالَِّذيَن آَمُنوْا َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا ِفي َسِبيِل للّاِ َوالَِّذيَن آَووْا وَّ

ْغِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِريمٌ   (( .54) مَّ

 

 * )َوإِْذ( :

اِئَفِتْينِ  َوإِذْ )  ْوَكِة َتُكوُن لَُكْم ... ) َيِعُدُكُم للّاُ إِْحَدى الطَّ وَن أَنَّ َغْيَر َذاِت الشَّ َها لَُكْم َوَتَودُّ  (( .5أَنَّ

 (( .31َيْمُكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروْا لُِيْثِبُتوَك أَْو َيْقُتلُوَك أَْو ُيْخِرُجوَك .......................... ) َوإِذْ )

َماء .... ) َقالُوْا اللَُّهمَّ إِن َكاَن َهـَذا َوإِذْ ) َن السَّ  (( .36ُهَو اْلَحقَّ ِمْن ِعنِدَك َفأَْمِطْر َعلَْيَنا ِحَجاَرًة مِّ

 (( .44. )ُيِريُكُموُهْم إِِذ اْلَتَقْيُتْم ِفي أَْعُيِنُكْم َقلِيالً َوُيَقلِّلُُكْم ِفي أَْعُيِنِهْم لَِيْقِضَي للّاُ أَْمًرا ...... َوإِذْ )

َن لَُهُم ال َوإِذْ ) اِس َوإِنِّي َجاٌر لَُّكْم  ... )َزيَّ ْيَطاُن أَْعَمالَُهْم َوَقاَل الَ َغالَِب لَُكُم اْلَيْوَم ِمَن النَّ  (( .49شَّ

 

: )  * )ُيِحقَّ الَحقَّ

ْوَكِة َتُكوُن لَ  وَن أَنَّ َغْيَر َذاِت الشَّ َها لَُكْم َوَتَودُّ اِئَفِتْيِن أَنَّ ِحقَّ يُ ُكْم َوُيِريُد للّاُ أَن )َوإِْذ َيِعُدُكُم للّاُ إِْحَدى الطَّ

 (( .5َوَيْقَطَع َداِبَر اْلَكاِفِريَن ) الَحقَّ ِبَكلَِماِتهِ 

 (( .9َوُيْبِطَل اْلَباِطَل َولَْو َكِرَه اْلُمْجِرُموَن )ِحقَّ اْلَحقَّ لِيُ )

 



42 

 

 * )إِْذ( :

ُكم  إِذْ )  ُكْم َفاْسَتَجاَب لَُكْم أَنِّي ُمِمدُّ َن اْلَمآلِئَكِة ُمْرِدِفيَن )َتْسَتِغيُثوَن َربَّ  (( .7ِبأَْلٍف مِّ

ُل َعلَْيُكم.................................. ) إِذْ ) ْنُه َوُيَنزِّ َعاَس أََمَنًة مِّ يُكُم النُّ  (( .00ُيَغشِّ

ُتوْا الَِّذيَن آَمُنوْا َسأُْلقِ  إِذْ ) َك إِلَى اْلَمآلِئَكِة أَنِّي َمَعُكْم َفَثبِّ  (( .06ي ِفي قُلُوِب......... )ُيوِحي َربُّ

ْم..... ) إِذْ ) ْكُب أَْسَفَل ِمنُكْم َولَْو َتَواَعدتَّ ْنَيا َوُهم ِباْلُعْدَوِة اْلقُْصَوى َوالرَّ  (( .46أَنُتم ِباْلُعْدَوِة الدُّ

 (( .43َتَناَزْعُتْم ِفي األَْمِر ََّم ......... )ُيِريَكُهُم للّاُ ِفي َمَناِمَك َقلِيالً َولَْو أََراَكُهْم َكِثيًرا لََّفِشْلُتْم َولَ  إِذْ )

َرٌض َغرَّ َهـُؤالء ِديُنُهْم  إِذْ )  (( .47َعِزيٌز َحِكيٌم ) ......َيقُوُل اْلُمَناِفقُوَن َوالَِّذيَن ِفي قُلُوِبِهم مَّ

 

 * )َعِزيٌز َحِكيٌم( :

(( 01) َعِزيٌز َحِكيمٌ لُوُبُكْم َوَما النَّْصُر إاِلَّ ِمْن ِعنِد للّاِ إِنَّ للّاَ )َوَما َجَعلَُه للّاُ إاِلَّ ُبْشَرى َولَِتْطَمِئنَّ ِبِه قُ  

. 

ْل َعلَى للّاِ َفإِ  َرٌض َغرَّ َهـُؤالء ِديُنُهْم َوَمن َيَتَوكَّ ِزيٌز عَ نَّ للّاَ )إِْذ َيقُوُل اْلُمَناِفقُوَن َوالَِّذيَن ِفي قُلُوِبِهم مَّ

 (( .47) َحِكيمٌ 

ا أَلََّفْت َبْيَن قُلُوِبِهْم َولَـِكنَّ للّاَ أَلََّف بَ )َوأَلَّ  ُه يْ َف َبْيَن قُلُوِبِهْم لَْو أَنَفْقَت َما ِفي األَْرِض َجِميعاً مَّ َنُهْم إِنَّ

 (( .23) َعِزيٌز َحِكيمٌ 

ْنَيا َوللّاُ ُيِريُد اآلِخَرَة )َما َكاَن لَِنِبيٍّ أَن َيُكوَن لَُه أَْسَرى َحتَّى ُيْثِخَن ِفي األَْرِض ُتِريُدوَن َعرَ  َض الدُّ

 (( .25) َعِزيٌز َحِكيمٌ َوللّاُ 

 

 * )َذلَِك( :

ُهْم َشآقُّوْا للّاَ َوَرُسولَُه َوَمن ُيَشاِقِق للّاَ َوَرُسولَُه َفإِنَّ للّاَ َشِديُد اْلِعَقاِب ) َذلِكَ )  (( .03ِبأَنَّ

َمْت أَْيِديُكْم َوأَنَّ  َذلِكَ )  ( َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن ........( .70للّاَ لَْيَس ِبَظالٍَّم لِّْلَعِبيِد ) ِبَما َقدَّ

ُروْا َما ِبأَنفُِسِهْم ..... ) َذلِكَ ) ْعَمًة أَْنَعَمَها َعلَى َقْوٍم َحتَّى ُيَغيِّ ًرا نِّ  (( .73ِبأَنَّ للّاَ لَْم َيُك ُمَغيِّ

 

 * )َشِديُد اْلِعَقاِب( :

هُ   (( .03) َشِديُد اْلِعَقابِ ْم َشآقُّوْا للّاَ َوَرُسولَُه َوَمن ُيَشاِقِق للّاَ َوَرُسولَُه َفإِنَّ للّاَ )َذلَِك ِبأَنَّ

ًة َواْعلَُموْا أَنَّ للّاَ  قُوْا ِفْتَنًة الَّ ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن َظلَُموْا ِمنُكْم َخآصَّ  (( .67) َشِديُد اْلِعَقابِ )َواتَّ

َن لَهُ  َي أََخاُف للّاَ َوللّاُ )َوإِْذ َزيَّ ْيَطاُن أَْعَمالَُهْم َوَقاَل ..... إِنِّ  (( .49) َشِديُد اْلِعَقابِ ُم الشَّ

 ِعَقابِ َشِديُد الْ  َقِويٌّ )َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمن َقْبلِِهْم َكَفُروْا ِبآَياِت للّاِ َفأََخَذُهُم للّاُ ِبُذُنوِبِهْم إِنَّ للّاَ 

(76. )) 

 

 * )َذلُِكْم( :

اِر ) َذلُِكمْ ) َها الَِّذيَن آَمُنوْا إَِذا لَِقيُتُم الَّ  (04َفُذوقُوهُ َوأَنَّ لِْلَكاِفِريَن َعَذاَب النَّ  ِذيَن َكَفُروْا َزْحفاً ...( َيا أَيُّ

 َجاءُكُم اْلَفْتُح ...( . إِن َتْسَتْفِتُحوْا َفَقدْ  (09َوأَنَّ للّاَ ُموِهُن َكْيِد اْلَكاِفِريَن ) َذلُِكمْ )
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َها الَِّذيَن آَمُنوْا( :  * )َيا أَيُّ

َها الَِّذيَن آَمُنواْ )  (( .07الَِّذيَن َكَفُروْا َزْحفاً َفالَ ُتَولُّوُهُم األَْدَباَر ) إَِذا لَِقيُتمُ  َيا أَيُّ

َها الَِّذيَن آَمُنواْ )  (( .61ْوا َعْنُه َوأَنُتْم َتْسَمُعوَن )أَِطيُعوْا للّاَ َوَرُسولَُه َوالَ َتَولَّ  َيا أَيُّ

َها الَِّذيَن آَمُنواْ ) ُسوِل إَِذا َدَعاُكم لَِما ُيْحِييُكْم ... ) َيا أَيُّ ِ َولِلرَّ  (( .64اْسَتِجيُبوْا ّلِلّ

َها الَِّذيَن آَمُنواْ ) ُسوَل َوَتُخوُنوْا أََماَناِتُكْم َوأَ  َيا أَيُّ  (( .65نُتْم َتْعلَُموَن )الَ َتُخوُنوْا للّاَ َوالرَّ

َها الَِّذيَن آَمُنواْ ) َئاِتُكْم .. ) ِيا أَيُّ قُوْا للّاَ َيْجَعل لَُّكْم فُْرَقاناً َوُيَكفِّْر َعنُكْم َسيِّ  (( .67إَن َتتَّ

َها الَِّذيَن آَمُنواْ )  (( .47لَُّكْم ُتْفلَُحوَن )ِفَئًة َفاْثُبُتوْا َواْذُكُروْا للّاَ َكِثيًرا لَّعَ  إَِذا لَِقيُتمْ  َيا أَيُّ

 * )َسِميٌع َعِليٌم( :

َسناً ِنيَن ِمْنُه َبالء حَ )َفلَْم َتْقُتلُوُهْم َولَـِكنَّ للّاَ َقَتلَُهْم َوَما َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت َولَـِكنَّ للّاَ َرَمى َولُِيْبلَِي اْلُمْؤمِ 

 (( .05) إِنَّ للّاَ َسِميٌع َعلِيمٌ 

َنٍة )إِْذ أَنُتم بِ  ْكُب أَْسَفَل ِمنُكْم ... لَِّيْهلَِك َمْن َهلََك َعن َبيِّ ْنَيا َوُهم ِباْلُعْدَوِة اْلقُْصَوى َوالرَّ َيْحَيى وَ اْلُعْدَوِة الدُّ

َنٍة   (( .46) َعلِيمٌ  َوإِنَّ للّاَ لََسِميعٌ َمْن َحيَّ َعن َبيِّ

ْعَمًة أَ  ًرا نِّ ُروْا َما ِبأَنفُِسِهْم )َذلَِك ِبأَنَّ للّاَ لَْم َيُك ُمَغيِّ (( 73َوأَنَّ للّاَ َسِميٌع َعلِيٌم )ْنَعَمَها َعلَى َقْوٍم َحتَّى ُيَغيِّ

. 

ْل َعلَى للّاِ  ْلِم َفاْجَنْح لََها َوَتَوكَّ ِميُع اْلَعلِيُم )َوإِن َجَنُحوْا لِلسَّ ُه ُهَو السَّ  (( .20)إِنَّ

 

 * )َوالَ َتُكوُنوْا َكالَِّذيَن( :

 (( .60َقالُوا َسِمْعَنا َوُهْم الَ َيْسَمُعوَن ) َتُكوُنوْا َكالَِّذينَ َوالَ )

وَن َعن َسِبيِل للّاِ َوللّاُ ِبَما َيْعَملُوَن  َوالَ َتُكوُنوْا َكالَِّذينَ ) اِس َوَيُصدُّ َخَرُجوْا ِمن ِدَياِرِهم َبَطًرا َوِرَئاء النَّ

 (( .45ُمِحيٌط )

  

َوابَّ   ِعنَد للّاِ( : * )إِنَّ َشرَّ الدَّ

َوابَّ ِعنَد للاِّ ) مُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن الَ َيْعِقلُوَن ) إِنَّ َشرَّ الدَّ ْسَمَعُهْم ...( . (66الصُّ  َولَْو َعلَِم للّاُ ِفيِهْم َخْيًرا ألَّ

َوابِّ ِعنَد للاِّ ) يَن َعاَهدتَّ ِمْنُهْم ُثمَّ َينقُُضوَن َعْهَدُهْم الَّذِ  (77الَِّذيَن َكَفُروْا َفُهْم الَ ُيْؤِمُنوَن ) إِنَّ َشرَّ الدَّ

. )... 

 

 * )َواْعلَُموْا( :

ُسوِل إَِذا َدَعاُكم لَِما ُيْحِييُكْم  ِ َولِلرَّ َها الَِّذيَن آَمُنوْا اْسَتِجيُبوْا ّلِلّ  أَنَّ للّاَ َيُحوُل َبْيَن اْلَمْرءِ  َواْعلَُمواْ )َيا أَيُّ

 (( .64َوَقْلِبِه ... )

ًة )وَ  قُوْا ِفْتَنًة الَّ ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن َظلَُموْا ِمنُكْم َخآصَّ  (( .67أَنَّ للّاَ َشِديُد اْلِعَقاِب ) َواْعلَُمواْ اتَّ

َما أَْمَوالُُكْم َوأَْوالَُدُكْم ِفْتَنٌة َوأَنَّ للّاَ ِعنَدهُ أَْجٌر َعِظيٌم ) َواْعلَُمواْ )  (( .69أَنَّ

 (( .41أَنَّ للّاَ َمْوالَُكْم ِنْعَم اْلَمْولَى َوِنْعَم النَِّصيُر ) لَُمواْ َفاعْ )َوإِن َتَولَّْوْا 

ُسوِل َولِِذي ... ) َواْعلَُمواْ ) ِ ُخُمَسُه َولِلرَّ ن َشْيٍء َفأَنَّ ّلِلّ َما َغِنْمُتم مِّ  (( .40أَنَّ
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 ُيْحَشُروَن( : -* )ُتْحَشُروَن 

َها الَِّذيَن آَمُنوْا اْسَتِجي ُسوِل إَِذا َدَعاُكم لَِما ُيْحِييُكْم َواْعلَُموْا أَنَّ للّاَ َيُحوُل َبْيَن اْلَمْرِء )َيا أَيُّ ِ َولِلرَّ ُبوْا ّلِلّ

ُه إِلَْيِه   (( .64) ُتْحَشُرونَ َوَقْلِبِه َوأَنَّ

وْا َعن َسِبيِل للّاِ َفَسُينِفقُ  ْغلَُبوَن وَنَها ُثمَّ َتُكوُن َعلَْيِهْم َحْسَرًة ُثمَّ يُ )إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا ُينِفقُوَن أَْمَوالَُهْم لَِيُصدُّ

َم   (( .32) ُيْحَشُرونَ َوالَِّذيَن َكَفُروْا إِلَى َجَهنَّ

 

 * )َوَما َكاَن( :

َبُهْم َوُهْم َيْسَتْغِفُروَن ) َوَما َكانَ ) َبُهْم َوأَنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن للّاُ ُمَعذِّ  (( .33للّاُ لُِيَعذِّ

 (( .37َصالَُتُهْم ِعنَد اْلَبْيِت إاِلَّ ُمَكاء َوَتْصِدَيًة َفُذوقُوْا اْلَعَذاَب ِبَما ُكنُتْم َتْكفُُروَن ) ا َكانَ َومَ )

 

 * )لَِّيْقِضَي للّاُ أَْمراً َكاَن َمْفُعوالً( :

ْكُب أَسْ   ْنَيا َوُهم ِباْلُعْدَوِة اْلقُْصَوى َوالرَّ ْم الَْخَتلَْفُتْم ِفي اْلِميَعاِد )إِْذ أَنُتم ِباْلُعْدَوِة الدُّ َفَل ِمنُكْم َولَْو َتَواَعدتَّ

َنٍة َوإِنَّ للّاَ لََسِميٌع  لَِّيْقِضَي للّاُ أَْمراً َكاَن َمْفُعوالً َولَـِكن  َنٍة َوَيْحَيى َمْن َحيَّ َعن َبيِّ لَِّيْهلَِك َمْن َهَلَك َعن َبيِّ

 (( .46َعلِيٌم )

إِلَى للّاِ وَ  لَِيْقِضَي للّاُ أَْمًرا َكاَن َمْفُعوالً إِِذ اْلَتَقْيُتْم ِفي أَْعُيِنُكْم َقلِيالً َوُيَقلِّلُُكْم ِفي أَْعُيِنِهْم  )َوإِْذ ُيِريُكُموُهمْ 

 (( .44ُتْرَجُع األُموُر )

 

اِبِريَن( :  * )إِنَّ للّاَ َمَع الصَّ

اِبِرينَ  إِنَّ للّاَ َتْفَشلُوْا َوَتْذَهَب ِريُحُكْم َواْصِبُروْا )َوأَِطيُعوْا للّاَ َوَرُسولَُه َوالَ َتَناَزُعوْا فَ   (( 42) َمَع الصَّ

َئٌة َصاِبَرةٌ َيْغلُِبوْا ِمَئَتْيِن َوإِ  نُكم مِّ نُكْم ن يَ )اآلَن َخفََّف للّاُ َعنُكْم َوَعلَِم أَنَّ ِفيُكْم َضْعًفا َفإِن َيُكن مِّ ُكن مِّ

اِبِرينَ  َوللّاُ ِبإِْذِن للّاِ  أَْلٌف َيْغلُِبوْا أَْلَفْينِ   (( .22) َمَع الصَّ

 

 * )َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمن َقْبلِِهْم( :

َقاِب عِ إِنَّ للّاَ َقِويٌّ َشِديُد الْ  ِبُذُنوِبِهمْ  للّاِ َفأََخَذُهُم للّاُ  ِبآَياتِ  َكَفُرواْ  َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمن َقْبلِِهمْ )

(76. )) 

ُبوْا  َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمن َقْبلِِهمْ ) ِهْم َفأَْهلَْكَناُهم  بآَياتِ َكذَّ َوأَْغَرْقَنا آَل ِفْرَعوَن َوُكلٌّ  ِبُذُنوِبِهمْ َربِّ

 (( .74َكاُنوْا َظالِِميَن )

 

 * )َوإِن ُيِريُدوْا( :

َدَك ِبَنْصِرِه َوِباْلُمْؤِمِنيَن ) أَن َيْخَدُعوَك َفإِنَّ  َوإِن ُيِريُدواْ )  (( .20َحْسَبَك للّاُ ُهَو الَِّذَي أَيَّ

 (( .50ِخَياَنَتَك َفَقْد َخاُنوْا للّاَ ِمن َقْبُل َفأَْمَكَن ِمْنُهْم َوللّاُ َعلِيٌم َحِكيٌم ) َوإِن ُيِريُدواْ )
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: ) ِبيُّ َها النَّ  * )َيا أَيُّ

ِبيُّ ) َها النَّ َبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن )حَ  َيا أَيُّ  (( .24ْسُبَك للّاُ َوَمِن اتَّ

ِبيُّ ) َها النَّ نُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن يَ  َيا أَيُّ ِض اْلُمْؤِمِنيَن َعلَى اْلِقَتاِل إِن َيُكن مِّ  (( 27ْغلُِبوْا ِمَئَتْيِن ... )َحرِّ

ِبيُّ ) َها النَّ َن  َيا أَيُّ ا أُِخَذ ِمنُكْم قُل لَِّمن ِفي أَْيِديُكم مِّ مَّ األَْسَرى إِن َيْعلَِم للّاُ ِفي قُلُوِبُكْم َخْيًرا ُيْؤِتُكْم َخْيًرا مِّ

ِحيٌم )  (( .51َوَيْغِفْر لَُكْم َوللّاُ َغفُوٌر رَّ

 

نُكْم  نُكم( : -* )إِن َيُكن مِّ  َوإِن َيُكن مِّ

ِض اْلُمْؤِمِنيَن َعلَى اْلقِ   ِبيُّ َحرِّ َها النَّ نُكمْ  إِنَتاِل )َيا أَيُّ إِن َيُكن وَ  ِمَئَتْينِ  َيْغلُِبواْ  ِعْشُروَن َصاِبُرونَ  َيُكن مِّ

نُكم َئةٌ  مِّ َن الَِّذيَن َكَفُرواْ  َيْغلُِبواْ  مِّ ُهْم َقْوٌم الَّ َيْفَقُهوَن ) أَْلًفا مِّ  (( .27ِبأَنَّ

نُكميَ  َفإِن)اآلَن َخفََّف للّاُ َعنُكْم َوَعلَِم أَنَّ ِفيُكْم َضْعًفا  َئٌة َصاِبَرةٌ  ُكن مِّ نمِّ  ُكمْ َيْغلُِبوْا ِمَئَتْيِن َوإِن َيُكن مِّ

اِبِريَن )أَْلَفْيِن  َيْغلُِبواْ أَْلٌف   (( .22ِبإِْذِن للّاِ َوللّاُ َمَع الصَّ

 

 * )الَِّذيَن آَمُنوْا َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا( :

َنَصُروْا أُْولَـِئكَ  ِفي َسِبيِل للاِّ ِبأَْمَوالِِهْم َوأَنفُِسِهْم  واْ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَهاَجُروْا َوَجاَهدُ  إِنَّ )  َوالَِّذيَن آَووْا وَّ

ن َشْيٍء َحتَّى ُيَهاِجُروْا َوإِِن الَِّذيَن آَمُنوْا وَ َبْعُضُهْم أَْولَِياء َبْعٍض  ن َوالََيِتِهم مِّ َولَْم ُيَهاِجُروْا َما لَُكم مِّ

يَثاٌق َوللّاُ ِبَما َتْعَملُوَن َبِصيٌر )اْسَتنَصُروُكْم ِفي ال يِن َفَعلَْيُكُم النَّْصُر إاِلَّ َعلَى َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهم مِّ (( 56دِّ

. 

َنَصُروْا أُولَـِئكَ  الَِّذينَ وَ ) َحقًّا لَُّهم ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن  آَمُنوْا َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا ِفي َسِبيِل للّاِ َوالَِّذيَن آَووْا وَّ

ْغِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِريٌم )  (( .54مَّ

َوَجاَهُدوْا َمَعُكْم َفأُْولَـِئَك ِمنُكْم َوأُْولُوْا األَْرَحاِم َبْعُضُهْم أَْولَى ِبَبْعٍض  َوَهاَجُرواْ ِمن َبْعُد  َوالَِّذيَن آَمُنواْ )

 (( .57ِفي ِكَتاِب للّاِ إِنَّ للّاَ ِبُكلِّ َشْيٍء َعلِيٌم )

 سورة األنفال مع القرآن كله

َ َوأَْصلُِحوْا َذاَت بِْينُِكْم .....﴿ 1
قُوْا َّللاه َ َوَرُسولَهُ َفاتَّ

ْؤِمنِين َوأَِطيُعوْا َّللاه  (إِن ُكنُتم مُّ

 :تشبه

ُسولَ  36 -آل عمران  َ َوالرَّ  .) قُْل أَِطيُعوا للاَّ

َ َوال 036 –آل عمران  ُسوَل لََعلَّ )و أَِطيُعوا للاَّ  .ُكْم ُتْرَحُمونرَّ

ُسوَل َوأُولِي اأْلَْمِر ِمْنُكمْ  77 –النساء  َ َوأَِطيُعوا الرَّ َها الَِّذيَن آََمُنوا أَِطيُعوا للاَّ  ...... )َيا أَيُّ

َما َعلَى رَ  76-المائدة  ُسوَل َواْحَذُروا َفإِْن َتَولَّْيُتْم َفاْعلَُموا أَنَّ َ َوأَِطيُعوا الرَّ ُسولَِنا اْلَبالُغ )َوأَِطيُعوا للاَّ

  .اْلُمِبينُ 

َها الَِّذيَن آَمُنوْا  61 –األنفال   .َوالَ َتَولَّْوا َعْنُه َوأَنُتْم َتْسَمُعونَ  أَِطيُعوْا للّاَ َوَرُسولَهُ )َيا أَيُّ

  ......َوالَ َتَناَزُعوْا َفَتْفَشلُوْا َوَتْذَهَب ِريُحُكمْ  َوأَِطيُعوْا للّاَ َوَرُسولَهُ ) 42 –ألنفال ا

ْلُتْم  74 –النور  َل َوَعلَْيُكْم َما ُحمِّ َما َعلَْيِه َما ُحمِّ ُسوَل َفإِْن َتَولَّوا َفإِنَّ َ َوأَِطيُعوا الرَّ ْن َوإِ )قُْل أَِطيُعوا للاَّ
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ُسوِل إاِلَّ اْلَبالُغ اْلُمِبينُ   .ُتِطيُعوهُ َتْهَتُدوا َوَما َعلَى الرَّ

َها الَِّذينَ  33 –محمد  ُسوَل َوال ُتْبِطلُوا أَْعَمالَُكمْ  )َيا أَيُّ َ َوأَِطيُعوا الرَّ  .آََمُنوا أَِطيُعوا للاَّ

َكاَة  03 –المجادلة  اَلَة َوآُتوا الزَّ َ َوَرُسولَهُ ).....َفأَِقيُموا الصَّ ُ َخِبيٌر ِبَما َتْعَملُونَ  َوأَِطيُعوا للاَّ  .َوللاَّ

َ َوأَِطيعُ  06 –التغابن  َما َعلَى َرُسولَِنا اْلَبالُغ اْلُمِبينُ )َوأَِطيُعوا للاَّ ُسوَل َفإِْن َتَولَّْيُتْم َفإِنَّ   .وا الرَّ

 :مالحظة

ُسوَل( وردت فقط في آل عمران في اآليتين﴿ َ َوالرَّ  .أَِطيُعوا للاَّ

 .دلةجميع ما جاء في األنفال )َوأَِطيُعوْا للّاَ َوَرُسولَُه( في المواضع الثالثة، وكذا في آية المجا -

ُسولَ  - َ َوأَِطيُعوا الرَّ  .في سائر المواضع )أَِطيُعوا للاَّ

  .اَوإَِذا ُتلَِيْت َعلَْيِهْم آَياُتُه َزاَدْتُهْم إِيَمانً الذين إَِذا ُذِكَر للّاُ َوِجلَْت قُلُوُبُهْم إنما المؤمنون ﴿2

 : تشبه

ِ َتْطَمِئنُّ اْلقُلُوبُ )الَِّذيَن آََمُنوا َوَتْطَمِئنُّ قُلُوُبُهْم بِ  69 –الرعد  ِ أاَل ِبِذْكِر للاَّ  .ِذْكِر للاَّ

ُ َوِجلَْت قُلُوُبُهمْ ) 37 –الحج  اِبِريَن َعلَى َما أََصاَبُهمْ  الَِّذيَن إَِذا ُذِكَر للاَّ  َوالصَّ

 الحجرات إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم

 الحجراتاهدوا  آمنوا باّلل ثم لم يرتابوا وج الذينإنما المؤمنون 

 النورآمنوا باّلل ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع  الذينإنما المؤمنون 

 :مهمة مالحظة

قد يبدو أن هناك تعارضا بين كون المؤمنين )َوِجلَْت قُلُوُبُهْم( في آيتي األنفال والحج، بينما )َتْطَمِئنُّ 

ِ( في آية الرعد. وال تع ارض، ألن آية األنفال نزلت في اختالف الصحابة في شأن قُلُوُبُهْم ِبِذْكِر للاَّ

غنائم بدر، فذكُر للا فيها ذكُر عظمته وجالله وانتقامه ممن خالف أمره وآية الحج وصف للمخبتين 

وهم المتواضعون الخاشعون الخاضعون وهؤالء يغلب عليهم الخوف من للا تعالى. أما آية الرعد 

لزمر اُر للا فيها ذكُر رحمته وعفوه عمن أناب إليه. وقد جاءت آية فنزلت فيمن أناب إلى للا فذك

َل أَْحَسَن اْلَحِديِث ِكَتاًبا ُمَتَشاِبًها َمَثاِنَي َتْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجلُوُد الَّ  ُ َنزَّ يَن ذِ بالمعنيين معا فقال تعالى )للاَّ

ُهْم( أي عند ذكر عظمته وجالله وعقابه، )ُثمَّ  ِ( أي عند َيْخَشْوَن َربَّ َتلِيُن ُجلُوُدُهْم َوقُلُوُبُهْم إِلَى ِذْكِر للاَّ

 ذكر رحمته وعفوه وكرمه

ُكْم َفاْسَتَجاَب لَُكْم ﴿ 9 ُكْم ِبأَْلٍف ِمَن اْلَمالئَِكِة ُمْردِ إِْذ َتْسَتِغيُثوَن َربَّ   .(ينَ فِ أَنِّي ُمِمدُّ

 :تشبه

ُكْم ِبَثالَثِة آاَلٍف ِمَن اْلَمالِئَكِة  )إِْذ َتقُوُل لِْلُمْؤِمِنيَن أَلَنْ  064 -آل عمران  ُكْم َربُّ   .َزلِينَ ُمنْ َيْكِفَيُكْم أَْن ُيِمدَّ

ُكْم ِبَخْمَسِة آاَلٍف ِمَن  067 –آل عمران  قُوا َوَيأُْتوُكْم ِمْن َفْوِرِهْم َهَذا ُيْمِدْدُكْم َربُّ )َبلَى إِْن َتْصِبُروا َوَتتَّ

ِميناْلَمالِئَكِة    .ُمَسوِّ
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 :حظةمال

ُكْم ِبأَْلٍف ِمَن اْلَمالِئَكِة( ثم  ال تعارض بين األعداد المذكورة في اآليات الثالث. ففي آية األنفال )ُمِمدُّ

قال بعدها )ُمْرِدِفيَن( أي يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم. والوعد كان في أُحد )ِبَثالَثِة 

وا ولم يفروا زادهم للا وجعل مدده )ِبَخْمَسِة آاَلٍف ِمَن اْلَمالِئَكِة آاَلٍف ِمَن اْلَمالِئَكِة ُمْنَزلِيَن( فإن صبر

ِمينَ   .(ُمَسوِّ

 

10 ﴿ َ
ِ إِنَّ َّللاَّ ْصُر إاِلَّ ِمْن ِعْنِد َّللاَّ ُ إاِلَّ ُبْشَرى َولَِتْطَمئِنَّ بِِه قُلُوُبُكْم َوَما النَّ

 .( َعِزيٌز َحِكيمٌ َوَما َجَعلَُه َّللاَّ

 تشبه

ِ  062 -آل عمران  ُ إاِلَّ ُبْشَرى َلُكْم َولَِتْطَمِئنَّ قُلُوُبُكْم ِبِه َوَما النَّْصُر إاِلَّ ِمْن ِعْنِد للاَّ )َوَما َجَعلَُه للاَّ

 ( .اْلَعِزيِز اْلَحِكيمِ 

  :مالحظة

ن خبار عقال في آية آل عمران )ُبْشَرى لَُكْم( ألنه تقدم فيها قوله تعالى )َوَيأُْتوُكْم ِمْن َفْوِرِهْم( واإل

عدوهم فاختلط ذكر الطائفتين وضمهما كالم واحد فناسب بعدها توضيح أن البشرى ألهل اإليمان 

فقط )ُبْشَرى َلُكْم( ولذلك قدم بعدها ذكر القلوب اعتناء وبشارة ليمتاز أهلها ممن ليس لهم نصيب. 

 .كوفي األنفال قد تقدم قبلها قوله تعالى )َفاْسَتَجاَب َلُكْم( فاكتفى بذل

َها لَُكْم( وقوله تعالى  اِئَفَتْيِن أَنَّ ُ إِْحَدى الطَّ وقد تقدم آية األنفال وعود جليلة كقوله تعالى )َوإِْذ َيِعُدُكُم للاَّ

ُ أَْن ُيِحقَّ اْلَحقَّ ِبَكلَِماِتِه َوَيْقَطَع َداِبَر اْلَكاِفِريَن ، لُِيِحقَّ اْلَحقَّ َوُيْبِطَل اْلبَ  ِرَه َل َولَْو كَ اطِ )َوُيِريُد للاَّ

اْلُمْجِرُموَن( ، فناسبها تأكيد الوصفين العظيمين من قدرته جل وتعالى على كل شئ وحكمته فى 

َ َعِزيٌز َحِكيٌم(. فهذه وعود جليلة لم يتقدم إفصاح بمثلها فى آية آل عمران  أفعاله فقال )إِنَّ للاَّ

 .فوردت الصفتان تابعتين دون تأكيد

هُ ﴿ 13 َ َشِديُد اْلِعَقابِ َذلَِك بِأَنَّ
َ َوَرُسولَُه َفإِنَّ َّللاَّ

َ َوَرُسولَُه َوَمْن ُيَشاقِِق َّللاَّ
 ( .ْم َشاقُّوا َّللاَّ

 :تشبه

ِبْع َغْيَر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن ُنَولِِّه َما  007 –النساء  َن لَُه اْلُهَدى َوَيتَّ ُسوَل ِمْن َبْعِد َما َتَبيَّ )َوَمْن ُيَشاِقِق الرَّ

َم َوَساَءْت َمِصيًراَتوَ   .(لَّى َوُنْصلِِه َجَهنَّ

َ َوَرُسولَُه َوَمنْ ) 4 –الحشر  ُهْم َشاقُّوا للاَّ َ َشِديُد اْلِعَقابِ  َذلَِك ِبأَنَّ َ َفإِنَّ للاَّ  ( .ُيَشاقِّ للاَّ

  :مالحظة

( في آية الحشر وأظهرهما في آيتي النساء واألنفال أل ن اإلدغام أدغم القافين في قوله )ُيَشاقِّ

واإلظهار من مثله جائزان في العربية . وقرئ بهما في قوله تعالى )َمْن َيْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه( في 

 . والفك لغة الحجاز . واإلدغام لغة بقية العرب 74 -المائدة 

 .(َوال َتُكوُنوا َكالَِّذيَن َقالُوا َسِمْعَنا َوُهْم ال َيْسَمُعونَ ﴿ 21
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 :تشبه

قُوا َواْخَتلَفُوا 017 –مران آل ع  .)َوال َتُكوُنوا َكالَِّذيَن َتَفرَّ

 ...... )َوال َتُكوُنوا َكالَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َبَطًرا َوِرَئاَء النَّاسِ  45 -األنفال 

ٍة أَْنَكاًثا 76 -النحل   ...... )َوال َتُكوُنوا َكالَِّتي َنَقَضْت َغْزلَها ِمْن َبْعِد قُوَّ

َ َفأَْنَساُهْم أَْنفَُسُهْم أُولَِئَك ُهُم اْلَفاِسقُونَ  07 -الحشر  .)َوال َتُكوُنوا َكالَِّذيَن َنُسوا للاَّ

  :مالحظة

 َوال َتُكوُنوا َكالَِّتي( الوحيدة في القرآن في النحل﴿

ئَ ﴿ 29 َ َيْجَعل لَُّكْم فُْرَقاناً َوُيَكفِّْر َعنُكْم َسيِّ
قُوْا َّللاه  ( .اتُِكمْ إَن َتتَّ

 :تشبه

ُ ِبَما َتْعَملُوَن َخِبيرٌ  650 -البقرة  َئاِتُكْم َوللاَّ  .()... َوُيَكفُِّر َعْنُكْم ِمْن َسيِّ

َئاِتُكمْ  30 -النساء   ...... )إِن َتْجَتِنُبوْا َكَبآِئَر َما ُتْنَهْوَن َعْنُه ُنَكفِّْر َعنُكْم َسيِّ

ْرُتُموُهمْ  06 -المائدة  ُكْم َجنَّاتٍ  )..... َوَعزَّ َئاِتُكْم َوألُْدِخَلنَّ َُكفَِّرنَّ َعنُكْم َسيِّ  َوأَْقَرْضُتُم للّاَ َقْرًضا َحَسًنا ألَّ

.....). 

َئاِتُكْم َوُيْدِخَلُكْم َجنَّاتٍ  9 -التحريم  ُكْم أَن ُيَكفَِّر َعنُكْم َسيِّ ِ َتْوَبًة نَُّصوًحا َعَسى َربُّ  )..... ُتوُبوا إِلَى للاَّ

.....). 

  :مالحظة

في آية البقرة زاد )ِمْن( موافقة لما بعدها و هي ثالث آيات فيها )ِمْن( على التوالي و هي قوله 

 .تعالى )َوَما ُتْنِفقُوا ِمْن َخْيٍر(. ثالث مرات

 

ُ َخْيُر اْلَماِكِرينَ ﴿ 30 ُ َوَّللاَّ  ( .َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر َّللاَّ

 :تشبه

 .(َوَمَكَر للاَّ )َوَمَكُروا  74 –آل عمران 

 ( .)أََفأَِمُنوا َمْكَر للاَِّ  77 -األعراف 

 ( .) َوَمَكُروا َمْكًرا َوَمَكْرَنا َمْكًرا َوُهْم ال َيْشُعُرون 71 -النمل 

اًرا 66 -نوح   ( .) َوَمَكُروا َمْكًرا ُكبَّ

 :مالحظة

قبيل المشاكلة في اللفظ، المكر إيقاع الضر خفية، وإذا أسند إلى اسم الجاللة فهو مكر مجازي من 

ويجوز إطالق المكر على فعل للا تعالى دون مشاكلة كما في آية األعراف وإن كان البعض 

يسميها مشاكلة تقديرية. ومعنى مكر للا في آية آل عمران تمثيل إلخفاق للا تعالى مساعي وتدبير 

هم من قتله، ومعناه في آية األنفال اليهود ألخذ المسيح عليه السالم وسعيهم لدى والة األمور ليمكنو

إخفاق تدابير المشركين ضد رسول للا وهم يظنون أن مساعيهم قد نجحت، ومعناه في آية النمل 
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مبادرة للا المكذبين باستئصالهم قبل أن يتمكنوا من تبييت صالح عليه السالم وأهله فهذه كلها كما 

ُ َخْيُر اْلَماكِ  ِريَن( أي أقواهم عند إرادة مقابلة مكرهم بخذالنه إياهم ترى خير محض. ومعنى )َوللاَّ

وأن اإلمالء واالستدراج الذي يقدره للفجار والجبابرة والمنافقين الشبيه بالمكر في أنه حسن 

الظاهر سيئ العاقبة هو في الحقيقة خير محض ال يترتب عليه إال الصالح العام. ، فهو مكر 

 .بالخير إلبطال مكر المفسدين

 

 ( .َوَما َكاَن َصالُتُهْم ِعْنَد اْلَبْيِت إاِل ُمَكاًء َوَتْصِدَيًة َفُذوقُوا اْلَعَذاَب بَِما ُكْنُتْم َتْكفُُرونَ ﴿ 35

 :تشبه

 ( .)... أََكَفْرُتْم َبْعَد إِيَماِنُكْم َفُذوقُوا اْلَعَذاَب ِبَما ُكْنُتْم َتْكفُُرونَ  012 -آل عمران 

 . َعَذاَب ِبَما ُكْنُتْم َتْكفُُرونَ )َفُذوقُوا الْ  31 –األنعام 

)َوَقالَْت أُوالُهْم أِلُْخَراُهْم َفَما َكاَن لَُكْم َعلَْيَنا ِمْن َفْضٍل َفُذوقُوا اْلَعَذاَب ِبَما ُكْنُتْم  37 –األعراف 

 .َتْكِسُبونَ 

اِر أَلَْيَس َهَذا  34 –األحقاف  َنا َقاَل َفُذوقُوا )َوَيْوَم ُيْعَرُض الَِّذيَن َكَفُروا َعلَى النَّ ِباْلَحقِّ َقالُوا َبلَى َوَربِّ

 .اْلَعَذاَب ِبَما ُكْنُتْم َتْكفُُرونَ 

 :مالحظات

َفُذوقُوا اْلَعَذاَب ِبَما ُكْنُتْم َتْكِسُبوَن( فقط في آية األعراف ، وفيما سواها )َفُذوقُوا اْلَعَذاَب ِبَما ُكْنُتْم ﴿

)ُثمَّ ِقيَل لِلَِّذيَن َظَلُموا ُذوقُوا َعَذاَب اْلُخْلِد َهْل  76-يونس َتْكفُُروَن(. لكن ورد في سياق آخر في

الِِميَن ُذوقُوا َما ُكْنُتْم َتْكِسُبوَن(. أما آية  64-ُتْجَزْوَن إاِل ِبَما ُكْنُتْم َتْكِسُبوَن( وفي الزمر )َوِقيَل لِلظَّ

هم وتكذيبهم وضلوا وأضلوا األعراف فجاءت في أخالط من األمم وأصناف من المكذبين تنوع كفر

وتنوعت ذنوبهم واتسعت مرتكباتهم فناسب ما وقع جزاؤهم عليه ذكر االكتساب فقال )ِبَما ُكْنُتْم 

َتْكِسُبوَن( وقريب من هذا سياق آيتي يونس والزمر. أما المذكورون في آل عمران واألنفال 

 ينا صلى للا عليه وسلم والتصميموغيرها فكفار قريش وكان مدار أمرهم على الكفر بما جاء به نب

 .على عبادة األوثان فناسب أن يكون جزاؤهم بكفرهم

 

39 ﴿ ِ يُن ُكلُُّه َّلِلَّ  .( ..... َوَقاتِلُوُهْم َحتَّى ال َتُكوَن فِْتَنٌة َوَيُكوَن الدِّ

 :تشبه

يُن ّلِلَِّ  073 -البقرة   ( .)َوَقاِتلُوُهْم َحتَّى ال َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَيُكوَن الدِّ

  :مالحظة

آية البقرة نزلت في أول سنة بعد الهجرة وصناديد مكة أحياء فلم يكن للمسلمين كبير رجاء في 

إسالمهم تلك الحال. أما آية األنفال فنزلت بعد بدر وقتل صناديدهم فكان المسلمون أرجى إلسالم 

يُن كُ  ِ( أي ال يعبد سواهأهل مكة عامة وغيرهم، فأكد للا رجاءهم بقوله )َوَيُكوَن الدِّ  .لُُّه ّلِلَّ
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ِصيرُ ﴿ 40 َ َمْوالُكْم نِْعَم اْلَمْوَلى َونِْعَم النَّ
 ( .َوإِْن َتَولَّْوا َفاْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

 :تشبه

ِميُع اْلَعلِي 035 –البقرة  َما ُهْم ِفي ِشَقاٍق َفَسَيْكِفيَكُهُم للّاُ َوُهَو السَّ إِن َتَولَّْوْا َفإِنَّ   .مُ )..... وَّ

َما َعلَْيَك اْلَبالَغُ  61 -آل عمران  إِن َتَولَّْوْا َفإِنَّ  .)وَّ

َ ال ُيِحبُّ اْلَكاِفِرينَ  36 –آل عمران   .)..... َفإِْن َتَولوا َفإِنَّ للاَّ

َ َعِليٌم ِباْلُمْفِسِدين 23 –آل عمران    .) َفإِْن َتَولَّْوا َفإِنَّ للاَّ

ِخَذ َبْعضُ )..24 –آل عمران  ا ُمْسلُِمونَ َيتَّ ن ُدوِن للّاِ َفإِن َتَولَّْوْا َفقُولُوْا اْشَهُدوْا ِبأَنَّ  (َنا َبْعضاً أَْرَباًبا مِّ

ا َوال َنِصيًرا 97 –النساء  ِخُذوا ِمْنُهْم َولِّيً   .).....َفإِْن َتَولَّْوا َفُخُذوُهْم َواْقُتلُوُهْم َحْيُث َوَجْدُتُموُهْم َوال َتتَّ

ُ أَْن ُيِصيَبُهْم ِبَبْعِض ُذُنوِبِهْم َوإِنَّ َكِثيًرا ِمَن النَّاسِ ). 47 –المائدة  َما ُيِريُد للاَّ  .... َفإِْن َتَولَّْوا َفاْعلَْم أَنَّ

  .لََفاِسقُون

ْلُت َوُهَو َربُّ اْلعَ  067 –التوبة  ُ ال إِلََه إاِلَّ ُهَو َعَلْيِه َتَوكَّ   .ْرِش اْلَعِظيمِ )َفإِْن َتَولَّْوا َفقُْل َحْسِبي للاَّ

هود   .)..... َوُيْؤِت ُكلَّ ِذي َفْضٍل َفْضلَُه َوإِْن َتَولَّْوا َفإِنِّي أََخاُف َعلَْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َكِبير 3 –ٍٍ

  .( .....ُكمْ )َفإِْن َتَولَّْوا َفَقْد أَْبلَْغُتُكْم َما أُْرِسْلُت ِبِه إِلَْيُكْم َوَيْسَتْخلُِف َربِّي َقْوماً َغْيرَ  75 –هود 

َما َعلَْيَك اْلَبالُغ اْلُمِبينُ  96 –النحل    .()َفإِْن َتَولَّْوا َفإِنَّ

 .)َفإِْن َتَولَّْوا َفقُْل آَذْنُتُكْم َعلَى َسَواٍء َوإِْن أَْدِري أََقِريٌب أَْم َبِعيٌد َما ُتوَعُدونَ  017 –األنبياء 

َ َوأَِطيُعوا  74 –النور  ْلُتمْ )قُْل أَِطيُعوا للاَّ ا ُحمِّ َل َوَعلَْيُكم مَّ َما َعلَْيِه َما ُحمِّ ُسوَل َفإِن َتَولَّوا َفإِنَّ  ...... الرَّ

  :مالحظة

إِن َتَولَّْوْا( فقط في أربعة مواضع، في البقرة وآل عمران  ،  3 -واألنفال و هود  61-جاء الشرط )وَّ

 .(و خالف ذلك فجميع اآليات بالشرط )َفإِن َتَولَّوا

 

ُ أَْمًرا كَ وَ ﴿ 44 ْفُعوالً اَن مَ إِْذ ُيِريُكُموُهْم إِِذ اْلَتَقْيُتْم فِي أَْعُينُِكْم َقلِيالً َوُيَقلِّلُُكْم فِي أَْعُينِِهْم لَِيْقِضَي َّللاه

ِ ُتْرَجُع األُمورُ   ( .َوإِلَى َّللاه

 :تشبه

ُ ِفي ُظلٍَل  601-البقرة  ِ )َهْل َيْنُظُروَن إاِل أَْن َيأِْتَيُهُم للاَّ ِمَن اْلَغَماِم َواْلَمالِئَكُة َوقُِضَي اأْلَْمُر َوإِلَى للاَّ

  ( .ُتْرَجُع اأْلُُمورُ 

َماَواِت َوَما ِفي األَْرِض َوإِلَى للّاِ ُتْرَجُع األُُمورُ  017 -آل عمران ِ َما ِفي السَّ   ( .)َوّلِلّ

ِ ُتْرَجُع األُمورُ )َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم وَ  52 -الحـج   ( .إِلَى للاَّ

ِ ُتْرَجُع األُمورُ  40-فاطر ن َقْبلَِك َوإِلَى للاَّ َبْت ُرُسٌل مِّ ُبوَك َفَقْد ُكذِّ  ( .)َوإِن ُيَكذِّ

َماَواِت َواأْلَْرِض  7-الحديد  ()لَُه ُمْلُك السَّ
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48 ﴿..... ُ
َ َوَّللاه

َي أََخاُف َّللاه  ( . َشِديُد اْلِعَقابِ إِنِّي أََرى َما الَ َتَرْوَن إِنِّ

 :تشبه

ُ َشِديُد اْلِعَقابِ  00 -آل عمران  ُ ِبُذُنوِبِهْم َوللاَّ ُبوا ِبآََياِتَنا َفأََخَذُهُم للاَّ  .()َكذَّ

  :مالحظة

َ َشِديُد اْلِعَقاِب( ما عدا  : اآليات التي تختم بـ )َشِديُد اْلِعَقاِب( عديدة أكثرها ينتهي بـ )إِنَّ للاَّ

ُ َشِديُد اْلِعَقاِب(. آية أخرى في األنفال آي الوحيدة في  76 –تي آل عمران و األنفال انتهت بـ )َوللاَّ

ُه َقِويٌّ  66 –القرآن انتهت بـ )إِنَّ للّاَ َقِويٌّ َشِديُد اْلِعَقاِب(. آية غافر  الوحيدة في القرآن انتهت بـ )إِنَّ

َك لََشِديُد اْلِعَقابِ الوح 2 –َشِديُد اْلِعَقاِب(. وآية الرعد   ( .يدة في القرآن انتهت بـ )َوإِنَّ َربَّ

 

 ( .َوَقالَ إِنِّي َبِريٌء ِمْنُكْم إِنِّي أََرى َما ال َتَرْوَن إِنِّي أََخاُف َّللاََّ ﴿ 48

 :تشبه

َ َربَّ اْلَعالَِمينَ  02 –الحشر   .()َقاَل إِنِّي َبِريٌء ِمْنَك إِنِّي أََخاُف للاَّ

 .اد في آية األنفال )إِنِّي أََرى َما ال َتَرْوَن( ألن إبليس رأى المالئكة يقاتلون في بدرز :مالحظة

 

َ لَْيَس بَِظالٍَّم لِْلَعبِيدِ ﴿ 51
َمْت أَْيِديُكْم َوأَنَّ َّللاَّ  .(َذلَِك ِبَما َقدَّ

 :تشبه

َمْت أَْيِديُكْم َوأَنَّ للاََّ  096 -آل عمران   .(ِبَظالٍَّم لِْلَعِبيد لَْيَس )َذلَِك ِبَما َقدَّ

َ لَْيَس ِبَظالٍَّم لِْلَعِبيدِ  01 -الحج  َمْت َيَداَك َوأَنَّ للاَّ  .()َذلَِك ِبَما َقدَّ

 :مالحظة

َمْت َيَداَك( الوحيدة في القرآن في آية الحج، والخطاب فيها لنموذج من الناس يجادل في ( َذلَِك ِبَما َقدَّ

 .نيرللا بغير علم وال هدى وال كتاب م

 

52 ﴿ َ
ُ بُِذُنوبِِهْم إِنَّ َّللاَّ

ِ َفأََخَذُهْم َّللاَّ  َقِويٌّ َشِديُد َكَدْأِب آِل فِْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َكَفُروا بِآَياِت َّللاَّ

 (اْلِعَقابِ 

 :تشبه

ُبوا ِبآََيا 00 -آل عمران  ُ ِبُذُنوِبِهمْ )َكَدْأِب آَِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َكذَّ  ( .ِتَنا َفأََخَذُهُم للاَّ

ِهْم َفأَْهلَْكَناُهم ِبُذُنوِبِهْم َوأَْغَرْقَنا 74 –األنفال  ُبوْا بآَياِت َربِّ َل آ )َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمن َقْبلِِهْم َكذَّ

 (ينِفْرَعوَن َوُكلٌّ َكاُنوْا َظالِمِ 

  :مالحظة

َ ال ُيْخلُِف آية آل عمران قال فيها  )َفأََخَذُهُم( و لم يقل فأخذناهم على القياس ألنه قال قبلها )إِنَّ للاَّ
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 ( .اْلِميَعادَ 

 :و التشابه بين آيتي األنفال ذكرت فيه أقوال عديدة لعل أقربها

أن اآلية األولى بينت عقوبتهم عند الموت و الثانية بينت عقوبتهم بعد الموت. أو أن األولى بينت 

ة لم يمكن للا أحدا من فعلها و الثانية عذاب مكن للا الناس من فعلها و هي اإلهالك و عقوب

 اإلغراق. و قيل أن األولى كدأب آل فرعون فيما فعلوا و الثانية كدأبهم فيما فعل بهم

ِ ُتْرَجُع األُمورُ   .(والى للاَّ

 

ُهْم ﴿ 59  ( .ال ُيْعِجُزونَ َوال َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَبقُوا إِنَّ

 :تشبه

ِهْم ُيْرَزقُونَ  027 -آل عمران  ِ أَْمَواًتا َبْل أَْحَياٌء ِعْنَد َربِّ  ( .)َوال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُوا ِفي َسِبيِل للاَّ

َما ُنْملِي لَُهْم َخْيٌر ألَْنفُِسِهْم إِنَّ  059 -آل عمران  َما ُنْملِي َلُهْم لَِيْزَداُدوا إِْثماً )َوال َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُروا أَنَّ

 .(َولَُهْم َعَذاٌب ُمِهينٌ 

ُ ِمْن َفْضلِِه ُهَو َخْيراً لَُهْم َبْل ُهَو َشرٌّ لَُهمْ  091 -آل عمران   )َوال َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيْبَخلُوَن ِبَما آَتاُهْم للاَّ

..... ).  

ُهْم )ال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن يَ  099 -آل عمران  ْفَرُحوَن ِبَما أََتوا َوُيِحبُّوَن أَْن ُيْحَمُدوا ِبَما لَْم َيْفَعلُوا َفال َتْحَسَبنَّ

 ( .ِبَمَفاَزٍة ِمْن اْلَعَذاِب َوَلُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ 

اُر َولَِبْئَس الْ  75 -النور  ( .َمِصيرُ )الَتْحَسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ُمْعِجِزيَن ِفي األَْرِض َوَمأَْواُهْم النَّ

 :مالحظة

( الوحيدة في القرآن في آل عمران )  .(بزيادة الواو مع )ال َتْحَسَبنّ  027 –َوال َتْحَسَبنَّ

 

ِ ُيَوفَّ إِلَْيُكْم َوأَْنُتْم ال ُتْظلَُمونَ ﴿ 60  .(َوَما ُتْنِفقُوا ِمْن َشْيٍء فِي َسبِيِل َّللاَّ

 :تشبه

ِ َوَما ُتْنِفقُوا ِمْن َخْيٍر  )َوَما ُتْنِفقُوا ِمْن َخْيرٍ  656 -البقرة  َفأِلَْنفُِسُكْم َوَما ُتْنِفقُوَن إاِل اْبِتَغاَء َوْجِه للاَّ

 ( .ُيَوفَّ إِلَْيُكْم َوأَْنُتْم ال ُتْظلَُمونَ 

َ ِبِه َعلِيمٌ  653 -البقرة  اَس إِْلَحاًفا َوَما ُتْنِفقُوا ِمْن َخْيٍر َفإِنَّ للاَّ  .()ال َيْسأَلُوَن النَّ

َ ِبِه َعلِيمٌ  76 –عمران  آل ا ُتِحبُّوَن َوَما ُتْنِفقُوا ِمْن َشْيٍء َفإِنَّ للاَّ  ( .)لَْن َتَنالُوا اْلِبرَّ َحتَّى ُتْنِفقُوا ِممَّ

  :مالحظة

 ( وردت فقط في البقرة. و )َوَما ُتْنِفقُوا ِمنْ َوَما ُتْنِفقُوا ِمْن َخْيرٍ  هذه اآليات شديدة التشابه، فتذكر أن )

 .ْيٍء( فقط في آيتي آل عمران و األنفالشَ 
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72 ﴿ ِ  .(إِنَّ الَِّذيَن آََمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا بِأَْمَوالِِهْم َوأَْنفُِسِهْم فِي َسبِيِل َّللاَّ

 :تشبه

ِ ِبأَْمَوالِِهْم َوأَْنفُِسهِ  61 –التوبة  ِ )الَِّذيَن آََمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفي َسِبيِل للاَّ ْم أَْعَظُم َدَرَجًة ِعْنَد للاَّ

 ( .َوأُولَِئَك ُهُم اْلَفاِئُزونَ 

 :مالحظة

قدم في آية األنفال ذكر األموال ألنه ذكر قبلها الغنائم واختيارهم أخذ الفداء من أسارى بدر. أما آية 

على ذكر  التوبة فسبقها افتخارهم بعمارة المسجد الحرام على المجاهدين، فقدم الجهاد في سبيل للا

 .األموال ألنه أهم

َ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيمٌ ﴿ 75
ِ إِنَّ َّللاَّ  ( .َوأُولُو اأْلَْرَحاِم َبْعُضُهْم أَْولَى بَِبْعٍض فِي ِكَتاِب َّللاَّ

 :تشبه

َكِر ِمْثُل َحظِّ اأْلُْنَثَيْيِن ُيَبيِّنُ  052 -النساء ُ  )َوإِْن َكاُنوا إِْخَوًة ِرَجااًل َوِنَساًء َفلِلذَّ ُ لَُكْم أَْن َتِضلُّوا َوللاَّ  للاَّ

 .(ِبُكلِّ َشْيٍء َعلِيمٌ 

ُ ِبُكلِّ َشْيٍء َعلِيمٌ  24 –النور  ُئُهْم ِبَما َعِملُوا َوللاَّ  .()َوَيْوَم ُيْرَجُعوَن إِلَْيِه َفُيَنبِّ

  :مالحظة

َ ِبُكلِّ َشْيٍء َعلِيٌم( وزيدت آية األنفال بح ( بينما ختختمت ثالث سور بقوله )للاَّ مت رف التوكيد )إِنَّ

ُ ِبُكلِّ َشْيٍء َعلِيمٌ   ( .آيتا النساء والنور بقوله )َوللاَّ

 

 :مرات 6وَّللا ذو الفضل العظيم ذكرت في القرءان الكريم 

الذين كفروا من اهل الكتاب وال المشركين ان ينزل عليكم من خير من  ما يود:(017آية:) البقرة

 ( برحمته من يشاء وللا ذو الفضل العظيم ربكم وللا يختص

 ( برحمته من يشاء وللا ذو الفضل العظيم يختص:(54آية:) ال عمران

كم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الذين امنوا ان تتقوا للا يجعل ل يا ايها:(67آية:) االنفال

 ( الفضل العظيم وللا ذو

 

اعدت للذين  الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء واالرض سابقوا:(60آية:) الحديد

 ( فضل للا يؤتيه من يشاء وللا ذو الفضل العظيم امنوا باّلل ورسله ذلك

 

شيء من فضل للا وان الفضل بيد للا يؤتيه يعلم اهل الكتاب اال يقدرون على  لئال:(67آية:) الحديد

 ( وللا ذو الفضل العظيم من يشاء

 

 ( مللا يؤتيه من يشاء وللا ذو الفضل العظي ذلك فضل:(4آية:) الجمعة
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ُتَنا ـٰ َذآ  َقالُو۟ا َقْد َسِمْعَنا لَوْ  َوإَِذا ُتْتلَٰى َعلَْيِهْم َءاَي ـٰ ِطيرُ  ٍ   َنَشآُء لَقُْلَنا ِمْثَل َه ـٰ ٓ أََس َذٓا إاِلَّ ـٰ لِيَن ﴿ إِْن َه ﴾ 30ٱأْلَوَّ

َذا ُهَو ٱْلَحقَّ  ـٰ َمآِء أَِو ٱْئِتَنا ِمْن ِعنِدَك َفأَْمِطْر َعَلْيَنا َوإِْذ َقالُوا ٱللَُّهمَّ إِن َكاَن َه َن ٱلسَّ ِبَعَذاٍب أَلِيٍم  ِحَجاَرًة مِّ

﴿36﴾ 

ُتَنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أى الفريقين ـٰ  ﴾مريم /َوإَِذا ُتْتلَٰى َعلَْيِهْم َءاَي

ُتنا بينات تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر  ـٰ  الحج/َوإَِذا ُتْتلَٰى َعلَْيِهْم َءاَي

ُتَنا بينات قال الذين ال يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا او بدلهَوإَِذا ُتتْ  ـٰ  نس()يو /لَٰى َعلَْيِهْم َءاَي

ُتَنا بينات ـٰ  سبأ /قالوا ما هذا اال رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم  َوإَِذا ُتْتلَٰى َعلَْيِهْم َءاَي

ُتَنا بينات ـٰ  الجاثية   /حجتهم اال ان قالوا ائتوا بآبائنا ما كان َوإَِذا ُتْتلَٰى َعلَْيِهْم َءاَي

ُتَنا بينات ـٰ  األحقاف /للحق لما جاءهم هذا سحر مبين  قال الذين كفروا َوإَِذا ُتْتلَٰى َعلَْيِهْم َءاَي

 

 : الصدورذكرت مرة واحدة في الذكر وهو عليم بذات

 الصدور الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات يولج:(2آية:) يدالحد

 .بحفظه وهو عليم بذات الصدور غريب فال أقسم عليك

 

 : بذات الصدور ذكرت في القرءان وَّللا عليم

طائفه منكم وطائفه قد اهمتهم  ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسا يغشى:(074آية:) عمران ال

المر كله ّلل لنا من االمر من شيء قل ان ا انفسهم يظنون باّلل غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل

كان لنا من االمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في  يخفون في انفسهم ما ال يبدون لك يقولون لو

القتل الى مضاجعهم وليبتلي للا ما في صدوركم وليمحص ما في  بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم

  الصدور قلوبكم وللا عليم بذات

في السماوات واالرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون وللا عليم بذات  يعلم ما:(4آية:) التغابن

  الصدور

 .مكمال عليم بذات الصدور قل بالواو إذ تصعدون . التلهكم فخذهم وَّللا

 

 :القرءان م بذات الصدور ذكر ت فيإن َّللا علي

بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا امنا  هاانتم اوالء تحبونهم وال يحبونكم وتؤمنون:(007آية:) عمران ال

  بغيظكم ان للا عليم بذات الصدور عضوا عليكم االنامل من الغيظ قل موتوا واذا خلوا

لتم سمعنا واطعنا واتقوا للا ان نعمه للا عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ ق واذكروا:(5آية:) المائدة

  عليم بذات الصدور للا

يم بذات كفر فال يحزنك كفره الينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان للا عل ومن:(63آية:) لقمان

  الصدور

 .لقمان القرءان إن َّللا عليم بذات الصدور أتتك في ال عمران والمائدة وال تنسي وصايا يا تالي
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 :الصدور ذكرت في القرءان الكريم إنه عليم بذات

يريكهم للا في منامك قليال ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في االمر ولكن  اذ:(43آية:) االنفال

انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه اال حين  اال:(7آية:) هود سلم انه عليم بذات الصدور للا

للا عالم  ان:(39آية:) فاطر انه عليم بذات الصدور يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون

تكفروا فان للا غني عنكم وال  ان:(5آية:) الزمر غيب السماوات واالرض انه عليم بذات الصدور

وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم  م وال تزر وازرهيرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لك

 يقولون افترى على للا كذبا ام:(64آية:) الشورى فينبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور

 الملك بكلماته انه عليم بذات الصدور فان يشا للا يختم على قلبك ويمح للا الباطل ويحق الحق

  بذات الصدورقولكم او اجهروا به انه عليم  واسروا:(03آية:)

 .الفقراء.قاصرات شرع لكم تبارك فخذهم مكمال إنه عليم بذات الصدور .اعلموا .جاوزنا أنتم

 

فِقُوَن َوٱلَِّذيَن فِى ـٰ َرضٌ  إِْذ َيقُولُ ٱْلُمَن ُٓؤاَلِٓء ِديُنُهمْ  قُلُوبِِهم مَّ ـٰ َ  ٍ   َغرَّ َه ِ َفإِنَّ ٱّللَّ ْل َعلَى ٱّللَّ َوَمن َيَتَوكَّ

َرُهْم َوُذوقُوا  ٍ   َتَرٰىٓ إِْذ َيَتَوفَّى ٱلَِّذيَن َكَفُروا ﴾ َولَوْ 47يٌم ﴿َعِزيٌز َحكِ  ـٰ ِٓئَكُة َيْضِرُبوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدَب ـٰ ٱْلَملَ

َمْت أَْيِديُكمْ ﴾ ذَ 71ٱْلَحِريِق ﴿ َعَذابَ  لَِك ِبَما َقدَّ ٍم لِّْلَعِبيدِ  َوأَنَّ  ٍٰ ـٰ َ لَْيَس ِبَظلَّ  ﴾ 51﴿ ٱّللَّ

 

فِقُوَن َوٱلَِّذيَن فِىْذ َيقُوإِ و ـٰ َرضٌ  لُ ٱْلُمَن  األحزابماوعدنا للا ورسوله اال غرورا  قُلُوبِِهم مَّ

 

َوأُولُو اأْلَْرَحاِم َبْعُضُهْم أَْولَى بَِبْعٍض فِي والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأوالئك منكم 

 ِ َ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيمٌ  ِكَتاِب َّللاَّ
 إِنَّ َّللاَّ

 

ِ النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم  َوأُولُو اأْلَْرَحاِم َبْعُضُهْم أَْولَى بَِبْعٍض فِي ِكَتاِب َّللاَّ

َ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيمٌ 
 األحزاب إِنَّ َّللاَّ

 

ِٓئَكُة َيْضِرُبوَن ُوُجوَهُهْم  ٍ   َتَرٰىٓ إِْذ َيَتَوفَّى ٱلَِّذيَن َكَفُروا َولَوْ  ـٰ َرُهمْ ٱْلَملَ ـٰ ٱْلَحِريِق  َوُذوقُوا َعَذابَ  َوأَْدَب

َمْت أَْيِديُكمْ ﴾ ذَ 71﴿ لَِك ِبَما َقدَّ ٍم لِّْلَعِبيدِ  َوأَنَّ  ٍٰ ـٰ َ لَْيَس ِبَظلَّ  ﴾51﴿ ٱّللَّ

َرُهمْ فكيف إِْذ ََتَوفَّتهم  ـٰ ِٓئَكُة َيْضِرُبوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدَب ـٰ لَِك ِبأنهم اتبعوا َما أس﴾ ذَ 71﴿  ٱْلَملَ خط للا ٍٰ

 ﴾محمدوكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم 

 

وَن أَنَّ  َوإِذْ  َها لَُكْم َوَتَودُّ آِئَفَتْيِن أَنَّ ُ إِْحَدى ٱلطَّ ُ أَن  َيِعُدُكُم ٱّللَّ ْوَكِة َتُكوُن لَُكْم َوُيِريُد ٱّللَّ ُيِحقَّ َغْيَر َذاِت ٱلشَّ

ِتِهۦ ٱْلَحقَّ  ـٰ ِفِري ِبَكلَِم ـٰ ِطلَ  ﴾ لُِيِحقَّ ٱْلَحقَّ 5َن ﴿َوَيْقَطَع َداِبَر ٱْلَك ـٰ  ﴾ 8﴿ َولَْو َكِرَه ٱْلُمْجِرُمونَ  َوُيْبِطَل ٱْلَب

 

فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن للا 

 سيبطله 
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 يونسويحق للا الحق بكلماته ولو كره المجرمون 

 وأن للا عنده أجر عظيم الدكم فتنةأموالكم وأوأنما واعلموا 

 التغابن و للا عنده أجر عظيم أموالكم وأوالدكم فتنةإنما 

 

 متشابهات في سورة التوبة

 

م َن اْلُمْشِرِكيَن( : * )الَِّذيَن َعاَهدتُّ  مِّ

َن للّاِ َوَرُسولِِه إِلَى  م)َبَراءةٌ مِّ َن اْلُمْشِرِكينَ  الَِّذيَن َعاَهدتُّ  (( .0) مِّ

َن اْلُمْشِرِكينَ  الَِّذيَن َعاَهدتُّم الَّ إِ ) وْا إِلَْيِهْم َعْهَدُهْم  مِّ ُثمَّ لَْم َينقُُصوُكْم َشْيًئا َولَْم ُيَظاِهُروْا َعلَْيُكْم أََحًدا َفأَِتمُّ

ِقيَن ) ِتِهْم إِنَّ للّاَ ُيِحبُّ اْلُمتَّ  (( .4إِلَى ُمدَّ

مْ  إاِلَّ َد للّاِ َوِعنَد َرُسوِلِه )َكْيَف َيُكوُن لِْلُمْشِرِكيَن َعْهٌد ِعن ِعنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َفَما اْسَتَقاُموْا  الَِّذيَن َعاَهدتُّ

ِقيَن )  (( .7لَُكْم َفاْسَتِقيُموْا لَُهْم إِنَّ للّاَ ُيِحبُّ اْلُمتَّ

 

ُكْم َغْيُر ُمْعِجِزي للّاِ ( :  * )َواْعلَُموْا أَنَّ

ُكْم َغْيُر ُمْعِجِزي للاِّ أَْرَبَعَة أَْشُهٍر  )َفِسيُحوْا ِفي األَْرِض   (( .6َوأَنَّ للّاَ ُمْخِزي اْلَكاِفِريَن ) َواْعلَُموْا أَنَّ

َن اْلُمْشِرِكيَن َوَرسُ  اِس َيْوَم اْلَحجِّ األَْكَبِر أَنَّ للّاَ َبِريٌء مِّ َن للّاِ َوَرُسولِِه إِلَى النَّ ْم ولُُه َفإِن ُتْبتُ )َوأََذاٌن مِّ

ُكْم َغْيُر ُمْعِجِزي َفاْعلَُمواْ  َفُهَو َخْيٌر لَُّكْم َوإِن َتَولَّْيُتمْ  ِر الَِّذيَن َكَفُروْا ِبَعَذاٍب أَلِيٍم ) للاِّ  أَنَّ  (( .3َوَبشِّ

 

 * )َوَرُسولُُه( بالرفع:

اِس َيْوَم اْلَحجِّ األَْكَبِر أَنَّ  َن للّاِ َوَرُسولِِه إِلَى النَّ َن اْلُمْشِرِكيَن  )َوأََذاٌن مِّ ُتْم َفإِن ُتبْ  َوَرُسولُهُ للّاَ َبِريٌء مِّ

 (( .3َفُهَو َخْيٌر لَُّكْم  ...................... )

َم للّاُ  ُموَن َما َحرَّ يَن دِ  َوالَ َيِديُنونَ  َوَرُسولُهُ )َقاِتلُوْا الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنوَن ِباّلّلِ َوالَ ِباْلَيْوِم اآلِخِر َوالَ ُيَحرِّ

 (( .67اْلَحقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوُتوْا اْلِكَتاَب َحتَّى ... )

ُهْم َرُضْوْا َما آَتاُهُم للّاُ  ا إِ  َوَرُسولُهُ َوَقالُوْا َحْسُبَنا للّاُ َسُيْؤِتيَنا للّاُ ِمن َفْضلِِه  َوَرُسولُهُ )َولَْو أَنَّ لَى للّاِ إِنَّ

 (( .77َراِغُبوَن )

 (( .26أََحقُّ أَن ُيْرُضوهُ إِن َكاُنوْا ُمْؤِمِنيَن ) َوَرُسولُهُ اّلّلِ لَُكْم لُِيْرُضوُكْم َوللّاُ )َيْحلِفُوَن بِ 

وْا ِبَما لَمْ  إاِلَّ  اْ  َيَنالُوْا َوَما َنَقُمو)َيْحلِفُوَن ِباّلّلِ َما َقالُوْا َولََقْد َقالُوْا َكلَِمَة اْلُكْفِر َوَكَفُروْا َبْعَد إِْسالَِمِهْم َوَهمُّ

 (( .54ِمن َفْضلِِه ... ) َوَرُسولُهُ أَْن أَْغَناُهُم للّاُ 

أََنا للّاُ ِمنْ  ْؤِمَن لَُكْم َقْد َنبَّ  أَْخَباِرُكْم َوَسَيَرى للّاُ  )َيْعَتِذُروَن إِلَْيُكْم إَِذا َرَجْعُتْم إِلَْيِهْم قُل الَّ َتْعَتِذُروْا لَن نُّ

وَن إِلَى ....... )ُثمَّ  َوَرُسولُهُ َعَملَُكْم   (( .74ُتَردُّ

ُئُكم ِبَما  َوَرُسولُهُ )َوقُِل اْعَملُوْا َفَسَيَرى للّاُ َعَملَُكْم  َهاَدِة َفُيَنبِّ وَن إِلَى َعالِِم اْلَغْيِب َوالشَّ َواْلُمْؤِمُنوَن َوَسُتَردُّ

 (( .017ُكنُتْم َتْعَملُوَن )
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 َفإِن َيُتوُبوْا( : -* )َفإِن ُتْبُتْم 

َن اْلُمْشِرِكيَن َوَرُسولُ )وَ  اِس َيْوَم اْلَحجِّ األَْكَبِر أَنَّ للّاَ َبِريٌء مِّ َن للّاِ َوَرُسولِِه إِلَى النَّ ُتْم َفإِن ُتبْ ُه أََذاٌن مِّ

ِر الَِّذيَن َكفَ  َفُهَو َخْيٌر لَُّكْم َوإِن َتَولَّْيُتمْ  ُكْم َغْيُر ُمْعِجِزي للّاِ َوَبشِّ  (( .3ُروْا ِبَعَذاٍب أَلِيٍم )َفاْعلَُموْا أَنَّ

وْا ِبَما لَمْ  ْا إاِلَّ  َيَنالُوْا َوَما َنَقُمو)َيْحلِفُوَن ِباّلّلِ َما َقالُوْا َولََقْد َقالُوْا َكلَِمَة اْلُكْفِر َوَكَفُروْا َبْعَد إِْسالَِمِهْم َوَهمُّ

ْبُهُم للّاُ َعَذاًبا أَلِيًما ِفي  ْا َيُك َخْيًرا لَُّهْم َوإِن َيَتَولَّْواَفإِن َيُتوُبوأَْن أَْغَناُهُم للّاُ َوَرُسولُُه ِمن َفْضلِِه  ُيَعذِّ

ْنَيا َواآلِخَرِة َوَما لَُهْم ِفي األَْرِض ِمن َولِيٍّ َوالَ َنِصيٍر )  (( .54الدُّ

 

ِقيَن( :  * )إِنَّ للّاَ ُيِحبُّ اْلُمتَّ

َن اْلُمْشِركِ  وْا إِلَْيِهْم َعْهَدُهْم )إاِلَّ الَِّذيَن َعاَهدتُّم مِّ يَن ُثمَّ لَْم َينقُُصوُكْم َشْيًئا َولَْم ُيَظاِهُروْا َعلَْيُكْم أََحًدا َفأَِتمُّ

ِتِهْم  ِقينَ إِلَى ُمدَّ  (( .4) إِنَّ للّاَ ُيِحبُّ اْلُمتَّ

ْم ِعنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َفَما اْسَتَقاُموْا  )َكْيَف َيُكوُن لِْلُمْشِرِكيَن َعْهٌد ِعنَد للّاِ َوِعنَد َرُسوِلِه إاِلَّ الَِّذينَ  َعاَهدتُّ

ِقينَ لَُكْم َفاْسَتِقيُموْا لَُهْم   (( .7) إِنَّ للّاَ ُيِحبُّ اْلُمتَّ

 

 َوَقاِتلُوْا اْلُمْشِرِكيَن( : -* )َفاْقُتلُوْا اْلُمْشِرِكيَن 

ُموُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواْقُعُدوْا لَُهْم ُكلَّ  ْشِرِكينَ َفاْقُتلُوْا اْلمُ )َفإَِذا انَسلََخ األَْشُهُر اْلُحُرُم  َحْيُث َوَجدتُّ

 (( .5َمْرَصٍد ... )

ُهوِر ِعنَد للّاِ اْثَنا َعَشَر َشْهًرا ... َفالَ َتْظلُِموْا ِفيِهنَّ أَنفَُسُكْم  َة الشُّ ًة َكَما َكآفَّ  َوَقاِتلُوْا اْلُمْشِرِكينَ )إِنَّ ِعدَّ

ِقيَن )يُ   (( .36َقاِتلُوَنُكْم َكآفًَّة َواْعلَُموْا أَنَّ للّاَ َمَع اْلُمتَّ

 

َكاَة( : الََة َوآَتُوْا الزَّ  * )َفإِن َتاُبوْا َوأََقاُموْا الصَّ

ُموُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُرو ُهْم َواْقُعُدوْا لَُهْم ُكلَّ )َفإَِذا انَسلََخ األَْشُهُر اْلُحُرُم َفاْقُتلُوْا اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجدتُّ

َكاةَ َمْرَصٍد  الََة َوآَتُوْا الزَّ ِحيٌم ) َفَخلُّوْا َسِبيلَُهمْ  َفإِن َتاُبوْا َوأََقاُموْا الصَّ  (( .5إِنَّ للّاَ َغفُوٌر رَّ

َكاةَ ) الََة َوآَتُوْا الزَّ ينِ  َفإِن َتاُبوْا َوأََقاُموْا الصَّ ُل اآلَياِت لَِقْوٍم َيْعلَُموَن )َوُنفَ  َفإِْخَواُنُكْم ِفي الدِّ  (( .11صِّ

 

 * )َوإِْن( :

َن اْلُمْشِرِكيَن اْسَتَجاَرَك َفأَِجْرهُ َحتَّى َيْسَمَع َكالََم للّاِ ُثمَّ أَْبلِْغُه َمأَْمَنُه َذلَِك ِبأَنَّ  َوإِنْ ) ُهْم َقْوٌم الَّ أََحٌد مِّ

 (( .2) َيْعلَُمونَ 

َكُثوْا أَْيَماَنهُ  َوإِن) ُهْم الَ أَْيَماَن لَُهْم َلَعلَُّهمْ نَّ َة اْلُكْفِر إِنَّ ن َبْعِد َعْهِدِهْم َوَطَعُنوْا ِفي ِديِنُكْم َفَقاِتلُوْا أَِئمَّ  م مِّ

 (( .06َينَتُهوَن )
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 * )الَّ َيْعلَُموَن( :

َن اْلُمْشِرِكيَن اْسَتَجاَرَك َفأَِجْرهُ َحتَّى َيْسَمَع َكالَمَ  ُهْم َقْوٌم  )َوإِْن أََحٌد مِّ الَّ للّاِ ُثمَّ أَْبلِْغُه َمأَْمَنُه َذلَِك ِبأَنَّ

 (( .6) َيْعلَُمونَ 

ِبيُل َعلَى الَِّذيَن َيْسَتأِْذُنوَنَك َوُهْم أَْغِنَياء َرُضوْا ِبأَن َيُكوُنوْا َمَع اْلَخَوالِِف َوَطَبَع  َما السَّ ى للّاُ َعلَ )إِنَّ

 (( .93) نَ الَ َيْعلَُموقُلُوِبِهْم َفُهْم 

 

 * )َكْيَف( :

ْم ِعنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ..... َكْيفَ ) .. ......َيُكوُن لِْلُمْشِرِكيَن َعْهٌد ِعنَد للّاِ َوِعنَد َرُسوِلِه إاِلَّ الَِّذيَن َعاَهدتُّ

(7. )) 

ًة يُ  َكْيفَ ) ْرُضوَنُكم ِبأَْفَواِهِهْم َوَتأَْبى قُلُوُبُهْم َوأَْكَثُرُهْم َوإِن َيْظَهُروا َعلَْيُكْم الَ َيْرقُُبوْا ِفيُكْم إاِلًّ َوالَ ِذمَّ

 (( .8َفاِسقُوَن )

 

ًة( :  * )إاِلًّ َوالَ ِذمَّ

ةً ِفيُكْم  الَ َيْرقُُبواْ )َكْيَف َوإِن َيْظَهُروا َعلَْيُكْم   ُيْرُضوَنُكم ِبأَْفَواِهِهْم َوَتأَْبى قُلُوُبُهْم َوأَْكَثُرُهمْ  إاِلًّ َوالَ ِذمَّ

 (( .8َفاِسقُوَن )

ةً ِفي ُمْؤِمٍن  الَ َيْرقُُبونَ )  (( .10َوأُْولَـِئَك ُهُم اْلُمْعَتُدوَن ) إاِلًّ َوالَ ِذمَّ

 

 * )َما َكاُنوْا َيْعَملُوَن( :

ُهْم  وْا َعن َسِبيلِِه إِنَّ  (( .9) َما َكاُنوْا َيْعَملُونَ  َساء)اْشَتَرْوْا ِبآَياِت للّاِ َثَمًنا َقلِيالً َفَصدُّ

ا َكاُنوْا مَ  أَْحَسنَ )َوالَ ُينِفقُوَن َنَفَقًة َصِغيَرًة َوالَ َكِبيَرًة َوالَ َيْقَطُعوَن َواِدًيا إاِلَّ ُكِتَب لَُهْم لَِيْجِزَيُهُم للّاُ 

 (( .121) َيْعَملُونَ 

 

َكُثوْا أَْيَماَنُهم( :  * )نَّ

َكُثوْا أَْيَماَنُهم)َوإِن  ن َبْعِد َعْهِدِهمْ  نَّ ُهْم الَ أَْيَماَن لَُهْم َلَعلَُّهْم  مِّ َة اْلُكْفِر إِنَّ َوَطَعُنوْا ِفي ِديِنُكْم َفَقاِتلُوْا أَِئمَّ

 (( .06َينَتُهوَن )

َكُثوْا أَْيَماَنُهمْ )أاَلَ ُتَقاِتلُوَن َقْوًما  ٍة أََتْخَشْونَ  نَّ َل َمرَّ ُسوِل َوُهم َبَدُؤوُكْم أَوَّ وْا ِبإِْخَراِج الرَّ ُهْم  َوَهمُّ

( .............03. )) 

 

 * )لََعلَُّهْم( :

ُهْم الَ  َة اْلُكْفِر إِنَّ ن َبْعِد َعْهِدِهْم َوَطَعُنوْا ِفي ِديِنُكْم َفَقاِتلُوْا أَِئمَّ َكُثوْا أَْيَماَنُهم مِّ  َلَعلَُّهمْ  أَْيَماَن لَُهْم )َوإِن نَّ

 (( .06َينَتُهوَن )

يِن َولُِينِذُروْا )َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لَِينفِ  ْنُهْم َطآِئَفٌة لَِّيَتَفقَُّهوْا ِفي الدِّ ُروْا َكآفًَّة َفلَْوالَ َنَفَر ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍة مِّ

 (( .066َيْحَذُروَن ) لََعلَُّهمْ َقْوَمُهْم إَِذا َرَجُعوْا إِلَْيِهْم 
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وْا( :  * )َوَهمُّ

َكُثوْا أَْيَماَنهُ  واْ ْم )أاَلَ ُتَقاِتلُوَن َقْوًما نَّ ٍة أََتْخَشْوَنُهْم َفاّلّلُ أََحقُّ  َوَهمُّ َل َمرَّ ُسوِل َوُهم َبَدُؤوُكْم أَوَّ ِبإِْخَراِج الرَّ

ُؤِمِنيَن )  (( .03أَن َتْخَشْوهُ إِن ُكنُتم مُّ

واْ  )َيْحلِفُوَن ِباّلّلِ َما َقالُوْا َولََقْد َقالُوْا َكلَِمَة اْلُكْفِر َوَكَفُروْا َبْعَد إِْسالَِمِهمْ  الَّ ِبَما لَْم َيَنالُوْا َوَما َنَقُموْا إِ  َوَهمُّ

 (( .54أَْن أَْغَناُهُم للّاُ َو  ....... )

 

 * )َيُتوُب للّاُ َعلَى َمن َيَشاء( :

 (( .07َوللّاُ َعلِيٌم َحِكيٌم ) للّاُ َعلَى َمن َيَشاء َوَيُتوبُ )َوُيْذِهْب َغْيَظ قُلُوِبِهْم 

ِحيٌم ) َعلَى َمن َيَشاء ِمن َبْعِد َذلِكَ  َيُتوُب للّاُ  ُثمَّ )  (( .65َوللّاُ َغفُوٌر رَّ

 

 * )َعلِيٌم َحِكيٌم( :

 (( .07) َعلِيٌم َحِكيمٌ  َوللّاُ )َوُيْذِهْب َغْيَظ قُلُوِبِهْم َوَيُتوُب للّاُ َعلَى َمن َيَشاء 

َما اْلُمْشِرُكوَن َنَجسٌ  َها الَِّذيَن آَمُنوْا إِنَّ  نَّ إِ ... َوإِْن ِخْفُتْم َعْيلًَة َفَسْوَف ُيْغِنيُكُم للّاُ ِمن َفْضلِِه إِن َشاء  )َيا أَيُّ

 (( .69) َعلِيٌم َحِكيمٌ  للّاَ 

َقاِب وَ  َدَقاُت لِْلفَُقَراء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِملِيَن َعَلْيَها َواْلُمَؤلََّفِة قُلُوُبُهْم َوِفي الرِّ َما الصَّ َن  ... َفِريضَ )إِنَّ ًة مِّ

 (( .21) َعلِيٌم َحِكيمٌ  َوللّاُ للّاِ 

(( 75) َوللّاُ َعلِيٌم َحِكيمٌ )األَْعَراُب أََشدُّ ُكْفًرا َوِنَفاًقا َوأَْجَدُر أاَلَّ َيْعلَُموْا ُحُدوَد َما أَنَزَل للّاُ َعلَى َرُسولِِه 

. 

ُبُهْم وَ  ا ُيَعذِّ ا َيُتوُب َعلَْيِهْم )َوآَخُروَن ُمْرَجْوَن أِلَْمِر للّاِ إِمَّ  (( .012) َوللّاُ َعلِيٌم َحِكيمٌ إِمَّ

َع قُلُوُبُهْم   (( .001) َوللّاُ َعلِيٌم َحِكيمٌ )الَ َيَزاُل ُبْنَياُنُهُم الَِّذي َبَنْوْا ِريَبًة ِفي قُلُوِبِهْم إاِلَّ أَن َتَقطَّ

 

 َوَما َكاَن( : -* )َما َكاَن 

ن َيْعُمُروْا َمَساِجَد للا َشاِهِديَن َعلَى أَنفُِسِهْم ِباْلُكْفِر أُْولَِئَك َحِبَطْت أَْعَمالُُهْم َوِفي لِْلُمْشِرِكيَن أَ  َما َكانَ )

اِر ُهْم َخالُِدوَن )  (( .05النَّ

ُسوِل للّاِ َوالَ  َما َكانَ ) َن األَْعَراِب أَن َيَتَخلَّفُوْا َعن رَّ َيْرَغُبوْا ِبأَنفُِسِهْم َعن أِلَْهِل اْلَمِديَنِة َوَمْن َحْوَلُهم مِّ

ْفِسِه .......... )  (( .061نَّ

ِبيِّ َوالَِّذيَن آَمُنوْا أَن َيْسَتْغِفُروْا لِْلُمْشِرِكيَن َولَْو َكاُنوْا أُْولِي قُْرَبى ِمن َبْعِد َما َتَبيَّنَ  َما َكانَ ) ُهمْ لَ  لِلنَّ  ُهْم أَنَّ

 (( .003أَْصَحاُب اْلَجِحيِم )

ِ  َوَما َكانَ ) ُه َعُدوٌّ ّلِلّ َن لَُه أَنَّ ا َتَبيَّ اهُ َفلَمَّ ْوِعَدٍة َوَعَدَها إِيَّ أَ ِمْنُه إِنَّ اْسِتْغَفاُر إِْبَراِهيَم أِلَِبيِه إاِلَّ َعن مَّ َتَبرَّ

اهٌ َحلِيٌم )  (( .004إِْبَراِهيَم ألوَّ

قُوَن إِنَّ للّاَ ِبُكلِّ َشْيٍء َعلِيٌم )للّاُ لُِيِضلَّ َقْوًما َبْعَد إِْذ َهَداُهْم َحتَّى يُ  َوَما َكانَ ) ا َيتَّ  (( .007َبيَِّن لَُهم مَّ

يِن وَ  َوَما َكانَ ) ْنُهْم َطآِئَفٌة لَِّيَتَفقَُّهوْا ِفي الدِّ لُِينِذُروْا اْلُمْؤِمُنوَن لَِينِفُروْا َكآفًَّة َفلَْوالَ َنَفَر ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍة مِّ

 .(( 066َقْوَمُهْم ......... )
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 * )َمَساِجَد للا( :

َشاِهِديَن َعلَى أَنفُِسِهْم ِباْلُكْفِر .............................  َمَساِجَد للا)َما َكاَن لِْلُمْشِرِكيَن أَن َيْعُمُروْا 

(05. )) 

َما َيْعُمُر  الَةَ  َمَساِجَد للاِّ )إِنَّ َكاَة َولَْم َيْخَش إاِلَّ للّاَ  .....  َمْن آَمَن ِباّلّلِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َوأََقاَم الصَّ َوآَتى الزَّ

(09. )) 

 

 * )َحِبَطْت أَْعَمالُُهْم( :

ِفي وَ  َحِبَطْت أَْعَمالُُهمْ )َما َكاَن لِْلُمْشِرِكيَن أَن َيْعُمُروْا َمَساِجَد للا َشاِهِديَن َعلَى أَنفُِسِهْم ِباْلُكْفِر أُْولَِئَك 

اِر ُهْم َخالُِدوَن   (( .05)النَّ

ًة  ........ أُْولَـِئَك   ُهُم ِئكَ َوأُْولَ  ِفي الُّدْنَيا َواآلِخَرةِ  َحِبَطْت أَْعَمالُُهمْ )َكالَِّذيَن ِمن َقْبلُِكْم َكاُنوْا أََشدَّ ِمنُكْم قُوَّ

 (( .27اْلَخاِسُروَن )

 

 * )ِباّلّلِ َواْلَيْوِم اآلِخِر( :

َما َيْعُمُر َمَساِجَد للّاِ  َكاَة َولَْم َيْخَش إاِلَّ للّاَ  .....  ِباّلّلِ َواْلَيْوِم اآلِخرِ  آَمنَ  َمنْ )إِنَّ الََة َوآَتى الزَّ َوأََقاَم الصَّ

(09. )) 

..   .َوَجاَهَد ِفي َسِبيِل للاِّ  ِباّلّلِ َواْلَيْوِم اآلِخرِ َمْن آَمَن )أََجَعْلُتْم ِسَقاَيَة اْلَحاجِّ َوِعَماَرَة اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم كَ 

(07. )) 

ِقيَن  ِباّلّلِ َواْلَيْوِم اآلِخرِ ُيْؤِمُنوَن )الَ َيْسَتأِْذُنَك الَِّذيَن  أَن ُيَجاِهُدوْا ِبأَْمَوالِِهْم َوأَنفُِسِهْم َوللّاُ َعلِيٌم ِباْلُمتَّ

(44. )) 

َما َيْسَتأِْذُنَك الَِّذيَن الَ  ُدوَن )وَ  ِباّلّلِ َواْلَيْوِم اآلِخرِ ُيْؤِمُنوَن )إِنَّ  (( .47اْرَتاَبْت قُلُوُبُهْم َفُهْم ِفي َرْيِبِهْم َيَتَردَّ

ِخُذ َما ُينِفُق قُُرَباٍت ِعنَد للّاِ ............... ) ِباّلّلِ َواْلَيْوِم اآلِخرِ َمن ُيْؤِمُن )َوِمَن األَْعَراِب   (( .77َوَيتَّ

 

َم للّاُ َوَرُسولُُه َوالَ َيِديُنوَن ِديَن  ِباْلَيْوِم اآلِخرِ َوالَ )َقاِتلُوْا الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنوَن ِباّلّلِ  ُموَن َما َحرَّ َوالَ ُيَحرِّ

 (( .67اْلَحقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوُتوْا اْلِكَتاَب َحتَّى ُيْعُطوْا اْلِجْزَيَة َعن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن )

 

الِِميَن( :  * )َوللّاُ الَ َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ

َوللّاُ الَ َيْهِدي اْلَقْوَم َجَعْلُتْم ِسَقاَيَة اْلَحاجِّ َوِعَماَرَة اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َكَمْن آَمَن ِباّلّلِ َواْلَيْوِم اآلِخِر .... )أَ 

الِِمينَ   (( .07) الظَّ

ْن أَسَّ  َس ُبْنَياَنُه َعلَى َتْقَوى ِمَن للّاِ َوِرْضَواٍن َخْيٌر أَم مَّ َوللّاُ الَ َيْهِدي َس ُبْنَياَنُه َعَلَى .... )أََفَمْن أَسَّ

الِِمينَ   (( .017) اْلَقْوَم الظَّ
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 * )الَِّذيَن( :

َك ُهُم آَمُنوْا َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا ِفي َسِبيِل للّاِ ِبأَْمَوالِِهْم َوأَنفُِسِهْم أَْعَظُم َدَرَجًة ِعنَد للّاِ َوأُْولَئِ  الَِّذينَ )

 (( .61) اْلَفاِئُزونَ 

َدَقاِت َوالَِّذيَن الَ َيِجُدوَن إاِلَّ ُجْهَدُهْم َفَيْسَخُروَن مِ  الَِّذينَ ) ِعيَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ِفي الصَّ وِّ ْم ْنهُ َيْلِمُزوَن اْلُمطَّ

( .......57. )) 

 

 ِبأَْمَوالِِهْم َوأَنفُِسِهْم( : -* )ِفي َسِبيِل للّاِ 

أَْعَظُم َدَرَجًة ِعنَد للّاِ َوأُْولَِئَك ُهُم  ِبأَْمَوالِِهْم َوأَنفُِسِهمْ  ِفي َسِبيِل للاِّ وْا َوَجاَهُدوْا )الَِّذيَن آَمُنوْا َوَهاَجرُ 

 (( .61اْلَفاِئُزوَن )

 

 (( .40َن )إِن ُكنُتْم َتْعلَُمو َذلُِكْم َخْيٌر لَُّكمْ  ِفي َسِبيِل للاِّ  ِبأَْمَوالُِكْم َوأَنفُِسُكمْ )اْنِفُروْا ِخَفاًفا َوِثَقاالً َوَجاِهُدوْا 

 ِفي َسِبيِل للاِّ  ِبأَْمَوالِِهْم َوأَنفُِسِهمْ )َفِرَح اْلُمَخلَّفُوَن ِبَمْقَعِدِهْم ِخالََف َرُسوِل للّاِ َوَكِرُهوْا أَن ُيَجاِهُدوْا 

 (( .90َوَقالُوْا الَ َتنِفُروْا ِفي اْلَحرِّ ... )

 

ِقينَ  ِبأَْمَوالِِهْم َوأَنفُِسِهمْ ْؤِمُنوَن ِباّلّلِ َواْلَيْوِم اآلِخِر أَن ُيَجاِهُدوْا )الَ َيْسَتأِْذُنَك الَِّذيَن يُ   َوللّاُ َعلِيٌم ِباْلُمتَّ

(44. )) 

ُسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمَعُه َجاَهُدوْا  َك ُهُم لَـئِ َوأُْولَـِئَك لَُهُم اْلَخْيَراُت َوأُوْ  ِبأَْمَوالِِهْم َوأَنفُِسِهمْ )لَـِكِن الرَّ

 (( .99اْلُمْفلُِحوَن )

ِقيٌم( :  * )مُّ

اٍت لَُّهْم ِفيَها َنِعيٌم  ْنُه َوِرْضَواٍن َوَجنَّ ُهم ِبَرْحَمٍة مِّ ُرُهْم َربُّ ِقيمٌ )ُيَبشِّ  (( .60) مُّ

َم َخالِِديَن ِفيَها ِهيَ  َحْسُبُهْم َولََعَنُهُم للّاُ َوَلُهْم َعَذاٌب  )َوَعَد للا اْلُمَناِفِقيَن َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُكفَّاَر َناَر َجَهنَّ

ِقيمٌ   (( .29) مُّ

 

 َخالِِديَن ِفيَها :  -* وصف الَجنَّات : 

ْنُه َوِرْضَواٍن  ُهم ِبَرْحَمٍة مِّ ُرُهْم َربُّ ِقيمٌ )ُيَبشِّ اٍت لَُّهْم ِفيَها َنِعيٌم مُّ هُ إِنَّ للّاَ ِعندَ  أََبًدا َخالِِديَن ِفيَها( 60) َوَجنَّ

 (( .66أَْجٌر َعِظيٌم )

اٍت َتْجِري)َوَعَد للّاُ اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت  اِت  َخالِِديَن ِفيَها َتْحِتَها األَْنَهارُ ِمن  َجنَّ َبًة ِفي َجنَّ َوَمَساِكَن َطيِّ

َن للّاِ أَْكَبُر   (( .56)اْلَفْوُز اْلَعِظيُم ُهَو َذلَِك َعْدٍن َوِرْضَواٌن مِّ

اٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها األَْنَهاُر )أَعَ   (( . 97)َذلَِك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم  َخالِِديَن ِفيَهادَّ للّاُ لَُهْم َجنَّ

ِضَي للّاُ َعْنُهْم  َبُعوُهم ِبإِْحَساٍن رَّ لُوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواألَنَصاِر َوالَِّذيَن اتَّ اِبقُوَن األَوَّ َوَرُضوْا )َوالسَّ

اٍت َتْجِري َتْحَتَها األَْنَهارُ َوأََعدَّ لَُهْم  َعْنهُ   (( .011)َذلَِك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم  أََبًدا َخالِِديَن ِفيَها َجنَّ

َم  َذاٌب ُهْم عَ ِهَي َحْسُبُهْم َولََعَنُهُم للّاُ َولَ  ِفيَها َخالِِدينَ )َوَعَد للا اْلُمَناِفِقيَن َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُكفَّاَر َناَر َجَهنَّ

ِقيٌم )  (( .29مُّ
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َها الَِّذيَن آَمُنوْا( :  * )َيا أَيُّ

َها الَِّذيَن آَمُنواْ ) ِخُذوْا آَباءُكْم َوإِْخَواَنُكْم أَْولَِياء إَِن اْسَتَحبُّوْا اْلُكْفَر َعَلى اإلِيَماِن ..... ) َيا أَيُّ  (( .63الَ َتتَّ

َها الَِّذيَن آَمُنواْ ) َما َيا أَيُّ  (( .69اْلُمْشِرُكوَن َنَجٌس َفالَ َيْقَرُبوْا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َبْعَد َعاِمِهْم َهـَذا ... ) إِنَّ

َها الَِّذيَن آَمُنواْ ) اِس  َيا أَيُّ ْهَباِن لََيأُْكلُوَن أَْمَواَل النَّ َن األَْحَباِر َوالرُّ  (( 34ِباْلَباِطِل ........... )إِنَّ َكِثيًرا مِّ

اَقْلُتْم إِلَى األَْرِض ........... ) َها الَِّذيَن آَمُنواْ َيا أَيُّ )  (( .39َما لَُكْم إَِذا ِقيَل لَُكُم انِفُروْا ِفي َسِبيِل للّاِ اثَّ

َها الَِّذيَن آَمُنواْ ) اِدِقيَن ) َيا أَيُّ قُوْا للّاَ َوُكوُنوْا َمَع الصَّ  (( .007اتَّ

َها الَِّذيَن آَمُنواْ ) َن اْلُكفَّاِر َولَِيِجُدوْا ِفيُكْم ِغْلَظًة ................. )َقا َيا أَيُّ  (( .063ِتلُوْا الَِّذيَن َيلُوَنُكم مِّ

 

 * )آَباءُكْم َوإِْخَواَنُكْم( :

ِخُذوْا  َها الَِّذيَن آَمُنوْا الَ َتتَّ َلى اإلِيَماِن َوَمن َيَتَولَُّهم أَْولَِياء إَِن اْسَتَحبُّوْا اْلُكْفَر عَ  آَباءُكْم َوإِْخَواَنُكمْ )َيا أَيُّ

الُِموَن ) نُكْم َفأُْولَـِئَك ُهُم الظَّ  (( .63مِّ

َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشيَرُتُكْم َوأَْمَواٌل اْقَتَرْفُتُموَها َوِتَجاَرةٌ َتْخَشْوَن  َوإِْخَواُنُكمْ َوأَْبَنآُؤُكْم  آَباُؤُكمْ )قُْل إِن َكاَن 

 (( .64ْوَنَها أََحبَّ إِلَْيُكم ... )َكَساَدَها َوَمَساِكُن َتْرضَ 

 * )قُل( :

 (( .64إِن َكاَن آَباُؤُكْم َوأَْبَنآُؤُكْم َوإِْخَواُنُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشيَرُتُكْم ......... ) قُلْ )

لِ  قُل)  (( .70اْلُمْؤِمُنوَن ) لَّن ُيِصيَبَنا إاِلَّ َما َكَتَب للّاُ لََنا ُهَو َمْوالََنا َوَعَلى للّاِ َفْلَيَتَوكَّ

 (( .76َهْل َتَربَُّصوَن ِبَنا إاِلَّ إِْحَدى اْلُحْسَنَيْيِن ............................... ) قُلْ )

ُكْم ُكنُتْم َقْوًما َفاِسِقيَن ) قُلْ ) َل ِمنُكْم إِنَّ  (( .73أَنِفقُوْا َطْوًعا أَْو َكْرًها لَّن ُيَتَقبَّ

 

 ي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقيَن( :* )َوللّاُ الَ َيْهدِ 

َجاَرةٌ َتْخَشْوَن )قُْل إِن َكاَن آَباُؤُكْم َوأَْبَنآُؤُكْم َوإِْخَواُنُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشيَرُتُكْم َوأَْمَواٌل اْقَتَرْفُتُموَها َوتِ 

َن للّاِ َوَرُسولِِه َوجِ  َهاٍد ِفي َسِبيلِِه َفَتَربَُّصوْا َحتَّى َيأِْتَي للّاُ َكَساَدَها َوَمَساِكُن َتْرَضْوَنَها أََحبَّ إِلَْيُكم مِّ

 (( .64) َوللّاُ الَ َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقينَ ِبأَْمِرِه 

ًة َفلَن َيْغِفَر للّاُ لَُهْم َذلِكَ  ْم َكَفُروْا ِباّلّلِ هُ  ِبأَنَّ )اْسَتْغِفْر لَُهْم أَْو الَ َتْسَتْغِفْر لَُهْم إِن َتْسَتْغِفْر لَُهْم َسْبِعيَن َمرَّ

 (( .91) َوللّاُ الَ َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقينَ َوَرُسولِِه 

 (( .72) اْلَقْوِم اْلَفاِسِقينَ  َيْرَضى َعنِ  الَ  َفإِنَّ للّاَ )َيْحلِفُوَن لَُكْم لَِتْرَضْوْا َعْنُهْم َفإِن َتْرَضْوْا َعْنُهْم 

 

 * )لََقْد( :

 (( .67 ِفي َمَواِطَن َكِثيَرٍة َوَيْوَم ُحَنْيٍن إِْذ أَْعَجَبْتُكْم َكْثَرُتُكْم ................... )َنَصَرُكُم للّاُ  لََقدْ )

 (( .49)اْبَتَغُوْا اْلِفْتَنَة ِمن َقْبُل َوَقلَُّبوْا لََك األُُموَر َحتَّى َجاء اْلَحقُّ َوَظَهَر أَْمُر للّاِ َوُهْم َكاِرُهوَن  لََقدِ )

َبُعوهُ ِفي َساَعِة اْلُعْسَرِة ........ ) لََقد) ِبيِّ َواْلُمَهاِجِريَن َواألَنَصاِر الَِّذيَن اتَّ اَب للا َعلَى النَّ  (( .005تَّ

ِحيٌم ) لََقدْ ) ْم َحِريٌص َعلَْيُكم ِباْلُمْؤِمِنيَن َرُؤوٌف رَّ ْن أَنفُِسُكْم َعِزيٌز َعلَْيِه َما َعِنتُّ ( (069َجاءُكْم َرُسوٌل مِّ

. 
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 * )أََنزَل للّاُ َسِكيَنَتُه( :

َب الَِّذيَن َكَفُروْا َوَذلَِك  لَّْم َتَرْوَها َوأَنَزَل ُجُنوًدا َعلَى َرُسولِِه َوَعلَى اْلُمْؤِمِنينَ  أََنزَل للّاُ َسِكيَنَتهُ  ُثمَّ ) َوعذَّ

 (( .62َجَزاء اْلَكاِفِريَن )

ْذ أَْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروْا َثاِنَي اْثَنْيِن إِْذ ُهَما ِفي اْلَغاِر إِْذ َيقُوُل لَِصاِحِبِه الَ )إاِلَّ َتنُصُروهُ َفَقْد َنَصَرهُ للّاُ إِ 

َدهُ ِبُجُنودٍ  َعلَْيهِ أَنَزَل للّاُ َسِكيَنَتُه فَ َتْحَزْن إِنَّ للّاَ َمَعَنا  فْ  لَّْم َتَرْوَها َوأَيَّ ى لَ َوَجَعَل َكلَِمَة الَِّذيَن َكَفُروْا السُّ

 (( .41َوَكلَِمُة للّاِ ِهَي اْلُعْلَيا َوللّاُ َعِزيٌز َحِكيٌم )

 

َم للّاُ( :  * )َما َحرَّ

ُموَن  َم للّاُ )َقاِتلُوْا الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنوَن ِباّلّلِ َوالَ ِباْلَيْوِم اآلِخِر َوالَ ُيَحرِّ َوَرُسولُُه َوالَ َيِديُنوَن ِديَن  َما َحرَّ

 (( .67الَِّذيَن أُوُتوْا اْلِكَتاَب َحتَّى ُيْعُطوْا اْلِجْزَيَة َعن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن ) اْلَحقِّ ِمنَ 

ُموَنُه َعاًما لِّ  َما النَِّسيُء ِزَياَدةٌ ِفي اْلُكْفِر ُيَضلُّ ِبِه الَِّذيَن َكَفُروْا ُيِحلِّوَنُه َعاًما َوُيَحرِّ َة )إِنَّ ا مَ ُيَواِطُؤوْا ِعدَّ

َم للّاُ  َم للّاُ َفُيِحلُّوْا  َحرَّ َن لَُهْم ُسوُء أَْعَمالِِهْم َوللّاُ الَ َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن ) َما َحرَّ  (( .35ُزيِّ

 

 اْلُمْشِرُكوَن( : -* )َولَْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن 

 (( .36اْلَكاِفُروَن ) َولَْو َكِرهَ أَن ُيِتمَّ ُنوَرهُ  )ُيِريُدوَن أَن ُيْطِفُؤوْا ُنوَر للّاِ ِبأَْفَواِهِهْم َوَيأَْبى للّاُ إاِلَّ 

يِن ُكلِِّه   (( .33اْلُمْشِرُكوَن ) َولَْو َكِرهَ )ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَُه ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ لُِيْظِهَرهُ َعلَى الدِّ

ِقيَن( :  * )َواْعلَُموْا أَنَّ للّاَ َمَع اْلُمتَّ

ةَ  َماَوات َواألَْرَض ِمْنَها أَْرَبَعٌة  )إِنَّ ِعدَّ ُهوِر ِعنَد للّاِ اْثَنا َعَشَر َشْهًرا ِفي ِكَتاِب للّاِ َيْوَم َخلََق السَّ الشُّ

ُم َفالَ َتْظلُِموْا ِفيِهنَّ أَنفَُسُكْم َوَقاِتلُوْا اْلُمْشِرِكيَن َكآفًَّة َكَما ُيَقاِتلُ  يُن اْلَقيِّ َواْعلَُموْا أَنَّ آفًَّة كَ وَنُكْم ُحُرٌم َذلَِك الدِّ

ِقينَ   (( .32) للّاَ َمَع اْلُمتَّ

َن اْلُكفَّاِر َولَِيِجُدوْا ِفيُكْم ِغْلَظًة  َها الَِّذيَن آَمُنوْا َقاِتلُوْا الَِّذيَن َيلُوَنُكم مِّ ِقي)َيا أَيُّ  نَ َواْعلَُموْا أَنَّ للّاَ َمَع اْلُمتَّ

(063. )) 

 * )إاِلَّ( :

وهُ َشْيًئا َوللّاُ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َتنفِ  إاِلَّ ) ْبُكْم َعَذاًبا أَلِيًما َوَيْسَتْبِدْل َقْوًما َغْيَرُكْم َوالَ َتُضرُّ ِديٌر قَ ُروْا ُيَعذِّ

(37. )) 

 (( .41) .......اِر َتنُصُروهُ َفَقْد َنَصَرهُ للّاُ إِْذ أَْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروْا َثاِنَي اْثَنْيِن إِْذ ُهَما ِفي اْلغَ  إاِلَّ )

 

 * )َعِزيٌز َحِكيٌم( :

ِه الَ َيقُوُل لَِصاِحبِ )إاِلَّ َتنُصُروهُ َفَقْد َنَصَرهُ للّاُ إِْذ أَْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروْا َثاِنَي اْثَنْيِن إِْذ ُهَما ِفي اْلَغاِر إِْذ 

ْفلَى َتْحَزْن إِنَّ للّاَ َمَعَنا َفأَنَزَل للّاُ َسِكيَنَتُه َعلَ  َدهُ ِبُجُنوٍد لَّْم َتَرْوَها َوَجَعَل َكلَِمَة الَِّذيَن َكَفُروْا السُّ ْيِه َوأَيَّ

 (( .41) َعِزيٌز َحِكيمٌ َوَكلَِمُة للّاِ ِهَي اْلُعْلَيا َوللّاُ 

َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُيِقيُموَن )َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أَْولَِياء َبْعٍض َيأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَينْ 

َكاَة َوُيِطيُعوَن للّاَ َوَرُسولَُه أُْولَـِئَك َسَيْرَحُمُهُم للّاُ إِنَّ للّاَ  الََة َوُيْؤُتوَن الزَّ  (( .50) َعِزيٌز َحِكيمٌ الصَّ
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 َولَْو( : -* )لَْو 

َبُعوَك  لَوْ ) قَُّة .... )َكاَن َعَرًضا َقِريًبا َوَسَفًرا َقاِصًدا الَّتَّ  (( . 46َولَـِكن َبُعَدْت َعلَْيِهُم الشُّ

ا َزاُدوُكْم إاِلَّ َخَباالً وألَْوَضُعوْا ِخالَلَُكْم َيْبُغوَنُكُم اْلِفْتَنَة .... ) لَوْ )  (( .45َخَرُجوْا ِفيُكم مَّ

َخالً لََّولَّْوْا إِلَ  لَوْ )  (( .75ْم َيْجَمُحوَن )ْيِه َوهُ َيِجُدوَن َمْلَجأً أَْو َمَغاَراٍت أَْو ُمدَّ

َطُهْم ...... ) َولَوْ ) ًة َولَـِكن َكِرَه للّاُ انِبَعاَثُهْم َفَثبَّ وْا لَُه ُعدَّ  (( .42أََراُدوْا اْلُخُروَج ألََعدُّ

ُهْم َرُضْوْا َما آَتاُهُم للّاُ َوَرُسولُُه َوَقالُوْا َحْسُبَنا للّاُ  َولَوْ )  ( .(77 ................... )أَنَّ

( : -َوَسَيْحلِفُوَن  –َسَيْحلِفُوَن  –َوَيْحلِفُوَن  -* )َيْحلِفُوَن   َولََيْحلَِفنَّ

قَُّة  َبُعوَك َولَـِكن َبُعَدْت َعلَْيِهُم الشُّ ِو اْسَتَطْعَنا ِباّلّلِ لَ  َوَسَيْحلِفُونَ )لَْو َكاَن َعَرًضا َقِريًبا َوَسَفًرا َقاِصًدا الَّتَّ

 (( .46... ) لََخَرْجَنا َمَعُكمْ 

ُهْم َقْوٌم َيْفَرقُوَن ) َوَيْحلِفُونَ ) نُكْم َولَـِكنَّ ُهْم لَِمنُكْم َوَما ُهم مِّ  (( .72ِباّلّلِ إِنَّ

 (( .26ِباّلّلِ لَُكْم لُِيْرُضوُكْم َوللّاُ َوَرُسولُُه أََحقُّ أَن ُيْرُضوهُ إِن َكاُنوْا ُمْؤِمِنيَن ) َيْحلِفُونَ )

وْا ِبَما لَْم َيَنالُوْا ... )ِباّللِّ  َيْحلِفُونَ )  (( .54 َما َقالُوْا َولََقْد َقالُوْا َكلَِمَة اْلُكْفِر َوَكَفُروْا َبْعَد إِْسالَِمِهْم َوَهمُّ

 (( 77......... )ُهْم ِرْجٌس .ِباّلّلِ لَُكْم إَِذا انَقلَْبُتْم إِلَْيِهْم لُِتْعِرُضوْا َعْنُهْم َفأَْعِرُضوْا َعْنُهْم إِنَّ  َسَيْحلِفُونَ )

 (( .72لَُكْم لَِتْرَضْوْا َعْنُهْم َفإِن َتْرَضْوْا َعْنُهْم َفإِنَّ للّاَ الَ َيْرَضى َعِن اْلَقْوِم اْلَفاِسِقيَن ) َيْحلِفُونَ )

َخُذوْا َمْسِجًدا ِضَراًرا َوُكْفًرا َوَتْفِريًقا َبْيَن اْلُمْؤِمِنيَن َوإِْرَصاًدا لِّمَ  ْن َحاَرَب للّاَ َوَرُسولَُه ِمن )َوالَِّذيَن اتَّ

 (( .015إِْن أََرْدَنا إاِلَّ اْلُحْسَنى ... ) َوَلَيْحلَِفنَّ َقْبُل 

ُهْم لََكاِذُبوَن ( : –* )َوللّاُ ) َيْعلَُم   َيْشَهُد ( إِنَّ

َبُعوَك َولَـِكن َبُعَدْت َعلَْيِهمُ  قَُّة َوَسَيْحلِفُوَن ِباّلّلِ لَِو اْستَ  )لَْو َكاَن َعَرًضا َقِريًبا َوَسَفًرا َقاِصًدا الَّتَّ َطْعَنا الشُّ

ُهمْ  َيْعلَمُ  َوللّاُ لََخَرْجَنا َمَعُكْم ُيْهلُِكوَن أَنفَُسُهْم   (( .46) َلَكاِذُبونَ  إِنَّ

َخُذوْا َمْسِجًدا ِضَراًرا َوُكْفًرا َوَتْفِريًقا َبْيَن اْلُمْؤِمِنيَن َوإِْرَصاًدا لِّمَ  ْن َحاَرَب للّاَ َوَرُسولَُه ِمن )َوالَِّذيَن اتَّ

ُهمْ  َيْشَهدُ  َوللّاُ َقْبُل َوَلَيْحلَِفنَّ إِْن أََرْدَنا إاِلَّ اْلُحْسَنى   (( .015) لََكاِذُبونَ  إِنَّ

 

 َيْسَتأِْذُنوَنَك( : -* )َيْسَتأِْذُنَك 

ِقيَن الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباّلّلِ َواْلَيْوِم اآلِخِر أَ  َيْسَتأِْذُنكَ )الَ  ن ُيَجاِهُدوْا ِبأَْمَوالِِهْم َوأَنفُِسِهْم َوللّاُ َعلِيٌم ِباْلُمتَّ

(44. )) 

َما  ُدوَن )الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنوَن ِباّلّلِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َواْرَتاَبْت قُلُوُبُهْم َفُهْم ِفي رَ  َيْسَتأِْذُنكَ )إِنَّ  (( 47ْيِبِهْم َيَتَردَّ

ِبيُل  َما السَّ  (( 73اْلَخَوالِِف .......... )َوُهْم أَْغِنَياء َرُضوْا ِبأَن َيُكوُنوْا َمَع  َيْسَتأِْذُنوَنكَ َعلَى الَِّذيَن )إِنَّ

 

ِقيَن  الِِميَن( : -* )َوللّاُ َعلِيٌم ِباْلُمتَّ  ِبالظَّ

ِقيَن ِباْلُمتَّ  َوللّاُ َعلِيمٌ ْا ِبأَْمَوالِِهْم َوأَنفُِسِهْم )الَ َيْسَتأِْذُنَك الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباّلّلِ َواْلَيْوِم اآلِخِر أَن ُيَجاِهُدو

(44. )) 

اعُ  ا َزاُدوُكْم إاِلَّ َخَباالً وألَْوَضُعوْا ِخالَلَُكْم َيْبُغوَنُكُم اْلِفْتَنَة َوِفيُكْم َسمَّ للّاُ وَ وَن لَُهْم )لَْو َخَرُجوْا ِفيُكم مَّ

الِِميَن ) َعلِيمٌ   (( .45ِبالظَّ
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 َفاْقُعُدوْا َمَع( : -ِقيَل اْقُعُدوْا َمَع * )وَ 

َطُهْم  ًة َولَـِكن َكِرَه للّاُ انِبَعاَثُهْم َفَثبَّ وْا لَُه ُعدَّ  َوِقيَل اْقُعُدوْا َمَع اْلَقاِعِدينَ )َولَْو أََراُدوْا اْلُخُروَج ألََعدُّ

(42. )) 

ْنُهْم َفاْسَتأْ  َجَعَك للّاُ إِلَى َطآِئَفٍة مِّ َذُنوَك لِْلُخُروِج َفقُل لَّن َتْخُرُجوْا َمِعَي أََبًدا َولَن ُتَقاِتلُوْا َمِعَي )َفإِن رَّ

ٍة  َل َمرَّ ُكْم َرِضيُتم ِباْلقُُعوِد أَوَّ ا إِنَّ  (( .93) َفاْقُعُدوْا َمَع اْلَخالِِفينَ َعُدّوً

 

 * )َوُهْم َكاِرُهوَن( :

 (( .49) َوُهْم َكاِرُهونَ ُبوْا لََك األُُموَر َحتَّى َجاء اْلَحقُّ َوَظَهَر أَْمُر للّاِ )لََقِد اْبَتَغُوْا اْلِفْتَنَة ِمن َقْبُل َوَقلَّ 

ُهْم َكَفُروْا ِباّلّلِ َوِبَرُسولِِه َوالَ َيأُْتوَن الصَّ  َوالَ  الََة إاِلَّ َوُهْم ُكَسالَى)َوَما َمَنَعُهْم أَن ُتْقَبَل ِمْنُهْم َنَفَقاُتُهْم إاِلَّ أَنَّ

 (( .74) َوُهْم َكاِرُهونَ قُوَن إاِلَّ ُينفِ 

 

 * )َوِمْنُهم( :

َم لَُمِحيَطٌة ِباْلَكاِفِريَن ) َوِمْنُهم) ن َيقُوُل اْئَذن لِّي َوالَ َتْفِتنِّي أاَلَ ِفي اْلِفْتَنِة َسَقُطوْا َوإِنَّ َجَهنَّ  (( .47مَّ

َدَقاِت َفإِْن أُْعُطوْا  َوِمْنُهم) ن َيْلِمُزَك ِفي الصَّ ِمْنَها َرُضوْا َوإِن لَّْم ُيْعَطْوْا ِمنَها إَِذا ُهْم َيْسَخُطوَن مَّ

(79 . )) 

ِبيَّ َوِيقُولُوَن ُهَو أُُذٌن قُْل أُُذُن َخْيٍر لَُّكْم ُيْؤِمُن ِباّلّلِ َوُيْؤِمُن لِْلُمْؤِمِني َوِمْنُهمُ )  َن َوَرْحَمةٌ الَِّذيَن ُيْؤُذوَن النَّ

 (( .20... ) لِّلَِّذيَن آَمُنوْا ِمنُكمْ 

الِِحيَن ) َوِمْنُهم) َقنَّ َولََنُكوَننَّ ِمَن الصَّ دَّ ْن َعاَهَد للّاَ لَِئْن آَتاَنا ِمن َفْضلِِه لََنصَّ  (( . 57مَّ

 

 َوِبَرُسولِِه( : -* )َكَفُروْا ِباّلّلِ َوَرُسولِِه 

ُهمْ  الََة إاِلَّ َوُهْم ُكَسالَى َوالَ  َوِبَرُسولِهِ َكَفُروْا ِباّلّلِ  )َوَما َمَنَعُهْم أَن ُتْقَبَل ِمْنُهْم َنَفَقاُتُهْم إاِلَّ أَنَّ  َوالَ َيأُْتوَن الصَّ

 (( .74ُينِفقُوَن إاِلَّ َوُهْم َكاِرُهوَن )

ًة َفلَن َيْغِفَر للّاُ لَُهْم ذَ  ُهْم )اْسَتْغِفْر لَُهْم أَْو الَ َتْسَتْغِفْر لَُهْم إِن َتْسَتْغِفْر لَُهْم َسْبِعيَن َمرَّ َفُروْا ِباّلّلِ كَ لَِك ِبأَنَّ

 (( .91َوللّاُ الَ َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقيَن ) َوَرُسولِهِ 

ُهْم  اَت أََبًدا َوالَ َتقُْم َعلََى َقْبِرِه إِنَّ ْنُهم مَّ  َوَماُتوْا َوُهْم َفاِسقُونَ  َكَفُروْا ِباّلّلِ َوَرُسولِهِ )َوالَ ُتَصلِّ َعلَى أََحٍد مِّ

(94. )) 

 

 َوالَ ُتْعِجْبَك  أَْمَوالُُهْم( : -* )َفالَ ُتْعِجْبَك 

َما ُيِريُد للّاُ  أَْوالَُدُهمْ  َوالَ  ُتْعِجْبَك أَْمَوالُُهمْ  َفالَ ) َبُهمِليُ  إِنَّ ْنَيا اْلَحَياةِ  ِبَها ِفي َعذِّ َوَتْزَهَق أَنفُُسُهْم َوُهْم  الدُّ

 (( .77) َكاِفُرونَ 

َما ُيِريُد للّاُ  أَْوالَُدُهمْ وَ  َوالُُهمْ ُتْعِجْبَك أَمْ  َوالَ ) َبُهم أَن إِنَّ ْنَيا ُيَعذِّ  َوَتْزَهَق أَنفُُسُهْم َوُهْم َكاِفُرونَ  ِبَها ِفي الدُّ

(97 . )) 
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 * )أَلَْم َيْعلَُموْا( :

َم خَ  أَلَْم َيْعلَُمواْ ) ُه َمن ُيَحاِدِد للّاَ َوَرُسولَُه َفأَنَّ لَُه َناَر َجَهنَّ  (( .23الًِدا ِفيَها َذلَِك اْلِخْزُي اْلَعِظيُم )أَنَّ

ُهْم َوَنْجَواُهْم َوأَنَّ للّاَ َعالَُّم اْلُغُيوِب ) أَلَْم َيْعلَُموْا أَنَّ للّاَ )  (( . 59َيْعلَُم ِسرَّ

َدَقا أَلَْم َيْعلَُموْا أَنَّ للّاَ ) ْوَبَة َعْن ِعَباِدِه َوَيأُْخُذ الصَّ ِحيُم )ُهَو َيْقَبُل التَّ اُب الرَّ  (( .014ِت َوأَنَّ للّاَ ُهَو التَّوَّ

 

ن َبْعٍض   َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أَْولَِياء َبْعٍض( : -* )اْلُمَناِفقُوَن َواْلُمَناِفَقاُت َبْعُضُهم مِّ

ن َبْعُضُهم اْلُمَناِفقُوَن َواْلُمَناِفَقاتُ ) ُهْم َوَيْقِبُضوَن أَْيِديَ  اْلَمْعُروفِ  َوَيْنَهْوَن َعنِ  ُمنَكرِ ِبالْ  َيأُْمُرونَ  َبْعٍض  مِّ

َم  للا َوَعدَ ( 25َنُسوْا للّاَ َفَنِسَيُهْم إِنَّ اْلُمَناِفِقيَن ُهُم اْلَفاِسقُوَن ) اْلُمَناِفِقيَن َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُكفَّاَر َناَر َجَهنَّ

ِقيٌم )ِهَي َحْسُبُهْم َولَعَ  َخالِِديَن ِفيَها  (( .29َنُهُم للّاُ َوَلُهْم َعَذاٌب مُّ

َوُيِقيُموَن  اْلُمنَكرِ  َعنِ  َوَيْنَهْونَ  ِباْلَمْعُروفِ  َبْعٍض َيأُْمُرونَ  أَْولَِياء َبْعُضُهمْ  اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناتُ وَ )

َكاَة َوُيِطيُعوَن للّاَ َوَرُسولَُه أُْولَـئِ  الََة َوُيْؤُتوَن الزَّ َوَعَد ( 50َك َسَيْرَحُمُهُم للّاُ إِنَّ للّاَ َعِزيٌز َحِكيٌم )الصَّ

اٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها األَْنَهاُر  للّاُ  اِت َعْدٍن  َخالِِديَن ِفيَهااْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّ َبًة ِفي َجنَّ َوَمَساِكَن َطيِّ

َن للّاِ أَْكَبُر َذِلَك ُهَو ا  (( .56ْلَفْوُز اْلَعِظيُم )َوِرْضَواٌن مِّ

 * )اْلَفْوُز اْلَعِظيُم( :

اٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها األَْنَهاُر َخالِِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن َطيِّ  ا)َوَعَد للّاُ اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّ ِت َبًة ِفي َجنَّ

َن للّاِ أَْكَبُر   (( .56) ْوُز اْلَعِظيمُ اْلفَ ُهَو  َذلِكَ َعْدٍن َوِرْضَواٌن مِّ

اٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها األَْنَهاُر َخالِِديَن ِفيَها   (( .97) اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ  َذلِكَ )أََعدَّ للّاُ لَُهْم َجنَّ

ِضَي للّاُ  َبُعوُهم ِبإِْحَساٍن رَّ لُوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواألَنَصاِر َوالَِّذيَن اتَّ اِبقُوَن األَوَّ  َعْنُهْم َوَرُضوْا )َوالسَّ

اٍت َتْجِري َتْحَتَها األَْنَهاُر َخالِِديَن ِفيَها أََبًدا   (( .011) اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ  َذلِكَ َعْنُه َوأََعدَّ لَُهْم َجنَّ

َة ُيَقاِتلُونَ  ْقَتلُوَن ِفي َسِبيِل للّاِ َفَيْقُتلُوَن َويُ  )إِنَّ للّاَ اْشَتَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن أَنفَُسُهْم َوأَْمَوالَُهم ِبأَنَّ لَُهُم الَجنَّ

ْوَراِة َواإلِنِجيِل َواْلقُْرآِن َوَمْن أَْوَفى ِبَعْهِدِه ِمَن للّاِ َفاْسَتْبِشُروْا ِببَ  ا ِفي التَّ
ِذي َباَيْعُتم ْيِعُكُم الَّ َوْعًدا َعلَْيِه َحقًّ

 (( .000) اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ ُهَو  َوَذلِكَ ِبِه 

ُم( :* )وَ   َمأَْواُهْم َجَهنَّ

ِبيُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقيَن َواْغلُْظ َعلَْيِهْم  َها النَّ مُ )َيا أَيُّ  (( .53َوِبْئَس اْلَمِصيُر ) َوَمأَْواُهْم َجَهنَّ

ُهْم ِرْجٌس )َسَيْحلِفُوَن ِباّلّلِ لَُكْم إَِذا انَقلَْبُتْم إِلَْيِهْم لُِتْعِرُضوْا َعْنُهْم َفأَْعِرُضو مُ ْا َعْنُهْم إِنَّ َزاء جَ  َوَمأَْواُهْم َجَهنَّ

 (( . 77ِبَما َكاُنوْا َيْكِسُبوَن )

 

 * )ِمن َولِيٍّ َوالَ َنِصيٍر( :

ْبُهُم للّاُ َعَذاًبا أَ  ْنيَ لِ )َيْحلِفُوَن ِباّلّلِ َما َقالُوْا َولََقْد َقالُوْا َكلَِمَة اْلُكْفِر .. َوإِن َيَتَولَّْوا ُيَعذِّ ا َواآلِخَرِة يًما ِفي الدُّ

 (( .54) ِمن َولِيٍّ َوالَ َنِصيرٍ  َوَما لَُهْم ِفي األَْرِض 

َماَواِت َواألَْرِض ُيْحِيـي َوُيِميُت  ن ُدوِن للاِّ )إِنَّ للّاَ لَُه ُمْلُك السَّ (( 002) ِمن َولِيٍّ َوالَ َنِصيرٍ  َوَما لَُكم مِّ

. 
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 * )َيْفَقُهوَن( :

ا لَّْو َكاُنوا )َفِرَح ا َم أََشدُّ َحّرً  (( .90) َيْفَقُهونَ ْلُمَخلَّفُوَن ِبَمْقَعِدِهْم ِخالََف َرُسوِل للّاِ ... قُْل َناُر َجَهنَّ

 (( .95) َيْفَقُهونَ  الَ )َرُضوْا ِبأَن َيُكوُنوْا َمَع اْلَخَوالِِف َوُطِبَع َعلَى قُلُوِبِهْم َفُهْم 

ْن أََحٍد ُثمَّ انَصَرفُوْا َصَرَف للّاُ قُلُوَبُهم )َوإَِذا َما أُنِزلَْت ُسورَ  َظَر َبْعُضُهْم إِلَى َبْعٍض َهْل َيَراُكم مِّ ةٌ نَّ

ُهْم َقْوٌم   (( . 065) الَّ َيْفَقُهونِبأَنَّ

 

 * )َجَزاء ِبَما َكاُنوْا َيْكِسُبوَن( :

 (( .96) اُنوْا َيْكِسُبونَ َجَزاء ِبَما كَ )َفْلَيْضَحُكوْا َقلِيالً َوْلَيْبُكوْا َكِثيًرا 

ُهْم ِرْجٌس وَ  ُم )َسَيْحلِفُوَن ِباّلّلِ لَُكْم إَِذا انَقلَْبُتْم إِلَْيِهْم لُِتْعِرُضوْا َعْنُهْم َفأَْعِرُضوْا َعْنُهْم إِنَّ َزاء جَ َمأَْواُهْم َجَهنَّ

 (( .77) ِبَما َكاُنوْا َيْكِسُبونَ 

 

 ِزلَْت ُسوَرةٌ( :َوإَِذا َما أُن -* )َوإَِذآ أُنِزلَْت 

ْوِل ِمْنُهْم َوَقالُوْا َذْرَنا َنُكن  َوإَِذآ أُنِزلَْت ُسوَرةٌ ) أَْن آِمُنوْا ِباّلّلِ َوَجاِهُدوْا َمَع َرُسولِِه اْسَتأَْذَنَك أُْولُوْا الطَّ

َع اْلَقاِعِديَن )  (( .92مَّ

ُكْم  ُسوَرةٌ  أُنِزلَتْ  َما َوإَِذا) ن َيقُوُل أَيُّ ا الَِّذيَن آَمُنوْا َفَزاَدْتُهْم إِيَماًنا َوُهْم َفِمْنُهم مَّ َزاَدْتُه َهـِذِه إِيَماًنا َفأَمَّ

 (( .064َيْسَتْبِشُروَن )

ْن أََحٍد ُثمَّ انَصَرفُوْا َصَرَف للّاُ قُلُوَبُهم  ُسوَرةٌ  أُنِزلَتْ  َما َوإَِذا) َظَر َبْعُضُهْم إِلَى َبْعٍض َهْل َيَراُكم مِّ نَّ

ُهمْ   (( . 065َقْوٌم الَّ َيْفَقُهون ) ِبأَنَّ

 

 َوَطَبَع للّاُ َعلَى قُلُوِبِهْم( : -* )َوُطِبَع َعلَى قُلُوِبِهْم 

 (( .95) َيْفَقُهونَ  َفُهْم الَ  َعلَى قُلُوِبِهمْ  َوُطِبعَ )َرُضوْا ِبأَن َيُكوُنوْا َمَع اْلَخَوالِِف 

ِبيُل َعلَى الَِّذيَن َيْسَتأِْذُنو َما السَّ لَى عَ  َوَطَبَع للّاُ َنَك َوُهْم أَْغِنَياء َرُضوْا ِبأَن َيُكوُنوْا َمَع اْلَخَوالِِف )إِنَّ

 (( .73) َيْعلَُمونَ  قُلُوِبِهْم َفُهْم الَ 

 * )األَْعَراِب( :

ُروَن ِمَن   (( 71.................... )ُه لُِيْؤَذَن لَُهْم َوَقَعَد الَِّذيَن َكَذُبوْا للّاَ َوَرُسولَ  األَْعَرابِ )َوَجاء اْلُمَعذِّ

 (( 75َوللّاُ َعلِيٌم َحِكيٌم )أََشدُّ ُكْفًرا َوِنَفاًقا َوأَْجَدُر أاَلَّ َيْعلَُموْا ُحُدوَد َما أَنَزَل للّاُ َعلَى َرُسولِِه  األَْعَرابُ )

وَ  األَْعَرابِ )َوِمَن  ِخُذ َما ُينِفُق َمْغَرًما َوَيَتَربَُّص ِبُكُم الدَّ ْوِء َوللّاُ َسِميٌع َعلِيٌم َمن َيتَّ اِئَر َعلَْيِهْم َدآِئَرةُ السَّ

(79. )) 

ُسوِل ....  األَْعَرابِ )َوِمَن  ِخُذ َما ُينِفُق قُُرَباٍت ِعنَد للّاِ َوَصلََواِت الرَّ َمن ُيْؤِمُن ِباّلّلِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَيتَّ

(77. )) 

َن  ْن َحْولَُكم مِّ َفاِق الَ َتْعلَُمُهْم ....مُ  األَْعَرابِ )َوِممَّ  (( 010... )َناِفقُوَن َوِمْن أَْهِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوْا َعلَى النِّ

َن  ُسوِل للّاِ ...... أَن َيَتَخلَّفُواْ  األَْعَرابِ )َما َكاَن أِلَْهِل اْلَمِديَنِة َوَمْن َحْوَلُهم مِّ (( 061.......... )َعن رَّ

. 
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 للّاُ َعَملَُكْم َوَرُسولُُه( : َفَسَيَرى -* )َوَسَيَرى 

أََنا للّاُ ِمنْ  ْؤِمَن لَُكْم َقْد َنبَّ للّاُ  ىَوَسَيرَ أَْخَباِرُكْم  )َيْعَتِذُروَن إِلَْيُكْم إَِذا َرَجْعُتْم إِلَْيِهْم قُل الَّ َتْعَتِذُروْا لَن نُّ

وَن إِلَى َعالِِم اْلَغْيِب وَ  ُثمَّ  َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ  ُئُكم ِبَما ُكنُتْم َتْعَملُونَ ُتَردُّ َهاَدِة َفُيَنبِّ  (( .74) الشَّ

ونَ َواْلُمْؤِمُنوَن  للّاُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ  َفَسَيَرى)َوقُِل اْعَملُوْا  ُئُكم ِبَما  َوَسُتَردُّ َهاَدِة َفُيَنبِّ إِلَى َعالِِم اْلَغْيِب َوالشَّ

 (( . 017) ُكنُتْم َتْعَملُونَ 

 

 َسِميٌع َعلِيٌم( : * )َوللّاُ 

ْوِء َوللّاُ  َواِئَر َعلَْيِهْم َدآِئَرةُ السَّ ِخُذ َما ُينِفُق َمْغَرًما َوَيَتَربَُّص ِبُكُم الدَّ يٌم  َسِميٌع َعلِ )َوِمَن األَْعَراِب َمن َيتَّ

(79. )) 

يِهم ِبَها َوَصلِّ َعلَيْ  ِهْم إِنَّ َصالََتَك َسَكٌن لَُّهْم َوللّاُ َسِميٌع َعلِيٌم )ُخْذ ِمْن أَْمَوالِِهْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم َوُتَزكِّ

(013. )) 

 

 * )اْلُمَهاِجِريَن َواألَنَصاِر( :

لُوَن  اِبقُوَن األَوَّ َبُعوُهم َوالَِّذينَ  اْلُمَهاِجِريَن َواألَنَصارِ  ِمنَ )َوالسَّ ِضَي للّاُ َعْنُهْم َوَرُضوْا  اتَّ ِبإِْحَساٍن رَّ

اٍت َتْجِري َتْحَتَها األَْنَهاُر .. ) َعْنُه َوأََعدَّ   (( .011لَُهْم َجنَّ

ِبيِّ  اَب للا َعلَى النَّ َبُعوهُ  الَِّذينَ اْلُمَهاِجِريَن َواألَنَصاِر وَ )لََقد تَّ ِفي َساَعِة اْلُعْسَرِة ِمن َبْعِد َما َكاَد َيِزيُغ  اتَّ

ْنُهْم ُثمَّ َتاَب َعلَْيِهْم .....  (( .005... )قُلُوُب َفِريٍق مِّ

 

ِحيُم( : اُب الرَّ  * )ُهَو التَّوَّ

َدَقاِت  ْوَبَة َعْن ِعَباِدِه َوَيأُْخُذ الصَّ ِحيمُ  َوأَنَّ )أَلَْم َيْعلَُموْا أَنَّ للّاَ ُهَو َيْقَبُل التَّ اُب الرَّ  (( 014) للّاَ ُهَو التَّوَّ

َقْت َعلَْيِهُم األَْرُض ِبَما َرُحَبْت َوَضاَقْت َعلَْيِهْم أَنفُُسُهْم َوَظنُّوْا )َوَعلَى الثَّالََثِة الَِّذيَن ُخلِّفُوْا َحتَّى إَِذا َضا

ِحيمُ  إِنَّ أَن الَّ َمْلَجأَ ِمَن للّاِ إاِلَّ إِلَْيِه ُثمَّ َتاَب َعلَْيِهْم لَِيُتوُبوْا  اُب الرَّ  (( .009) للّاَ ُهَو التَّوَّ

 

 * )ُثمَّ َتاَب َعلَْيِهْم( :

َبُعوهُ ِفي َساَعِة اْلُعْسَرِة ِمن َبْعِد َما َكاَد يَ )لََقد تَّ  ِبيِّ َواْلُمَهاِجِريَن َواألَنَصاِر الَِّذيَن اتَّ ِزيُغ اَب للا َعلَى النَّ

ْنُهْم  ِحيٌم ) ُثمَّ َتاَب َعلَْيِهمْ قُلُوُب َفِريٍق مِّ ُه ِبِهْم َرُؤوٌف رَّ  (( .005إِنَّ

لِّفُوْا َحتَّى إَِذا َضاَقْت َعلَْيِهُم األَْرُض ِبَما َرُحَبْت َوَضاَقْت َعلَْيِهْم أَنفُُسُهْم َوَظنُّوْا )َوَعلَى الثَّالََثِة الَِّذيَن خُ 

ِحيُم ) ُثمَّ َتاَب َعلَْيِهمْ أَن الَّ َمْلَجأَ ِمَن للّاِ إاِلَّ إِلَْيِه  اُب الرَّ  (( .009لَِيُتوُبوْا إِنَّ للّاَ ُهَو التَّوَّ
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 مع القرآن سورة التوبة

 

َكاَة َفَخلُّوا﴿ 5 الَة َوآََتُوا الزَّ  .(َسبِيلَُهمْ  َفإِْن َتاُبوا َوأََقاُموا الصَّ

 :تشبه

َكاَة َفإِْخَواُنُكمْ  00 –التوبة  الَة َوآََتُوا الزَّ ينِ  )َفإِْن َتاُبوا َوأََقاُموا الصَّ  .( ... ِفي الدِّ

 :مالحظة

َكاَة( ليس بتكرار ألن اآليتين بينتا جزائين مختلفين. األولى قوله )َفإِْن َتاُبوا َوأََقاُموا الصَّ  الَة َوآََتُوا الزَّ

 تخلية سبيلهم والثانية إثبات األخوة لهم

16 ﴿ ِ ِخُذوا ِمْن ُدوِن َّللاَّ ُ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َولَْم َيتَّ ا َيْعلَِم َّللاَّ  ولِهِ َوال َرسُ أَْم َحِسْبُتْم أَْن ُتْتَرُكوا َولَمَّ

 ..( ... َوال اْلُمْؤِمِنيَن َولِيَجةً 

 :تشبه

َة  604 -البقرة  ا َيأِْتُكْم َمَثلُ )أَْم َحِسْبُتْم أَْن َتْدُخلُوا اْلَجنَّ  .(الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن َقْبلُِكمْ  َولَمَّ

ا يَ  046 –مران عآل  َة َولَمَّ ُ اعْ )أَْم َحِسْبُتْم أَْن َتْدُخلُوا اْلَجنَّ اِبِرينَ لَِم للاَّ  .لَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َوَيْعلََم الصَّ

 :مالحظة

الخطاب في آية البقرة للنبي صلى للا عليه وسلم والمؤمنين وفي آية آل عمران للمؤمنين وفي آية 

 .التوبة لجميع المخاطبين

 

ِ بِأَْمَوالِهِ ﴿ 20 ِ َوأُوَلئَِك الَِّذيَن آََمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا فِي َسبِيِل َّللاَّ ْم َوأَْنفُِسِهْم أَْعَظُم َدَرَجًة ِعْنَد َّللاَّ

 .(ُهُم اْلَفائُِزونَ 

 :تشبه

 .()إِنَّ الَِّذيَن آََمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِبأَْمَوالِِهْم َوأَْنفُِسِهْم ِفي َسِبيِل للاَِّ  56 -األنفال 

 :مالحظة مهمة

ذكر قبلها الغنائم واختيارهم أخذ الفداء من أسارى بدر. أما آية قدم في آية األنفال ذكر األموال ألنه 

التوبة فسبقها افتخارهم بعمارة المسجد الحرام على المجاهدين، فقدم الجهاد في سبيل للا على ذكر 

 األموال ألنه أهم

ِ َوال بِاْلَيْوِم اآْلَِخرِ ﴿ 29
 ( .َقاتِلُوا الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنوَن بِاَّللَّ

 :تشبه

ا  9 –لبقرة ا اِس َمْن َيقُوُل آََمنَّ ِ َوِباْلَيْوِم اآْلَِخر)َوِمَن النَّ  .( ...ِباّللَّ

اِس  39 –النساء  ِ َوال ِباْلَيْوِم اآْلَِخرِ َوال ُيْؤِمُنوَن )َوالَِّذيَن ُيْنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم ِرَئاَء النَّ  .( .... ِباّللَّ
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 :مالحظة

في القرآن التى تكرر فيها العامل )الباء(. مع حرف العطف )و(. ،  باّلل وباليوم اآلخر(. الوحيدة(

وهي هنا حكاية عن كالم المنافقين فهم أكدوا كالمهم نفيا للريبة وابعادا للتهمة فكانوا كما قيل: يكاد 

 .(المريب يقول خذوني. فنفى للا عنهم اإليمان بأوكد األلفاظ فقال )و ما هم بمؤمنين

 .في موضعي النساء والتوبة وواضح فيها معنى التوكيدثم جاءت مع النفي 

 

ا ُيْشِرُكونَ ﴿ 31  .(َوَما أُِمُروا إاِل لَِيْعُبُدوا إِلًَها َواِحًدا ال إِلََه إاِل ُهَو ُسْبَحاَنُه َعمَّ

 :تشبه

ا َيِصفُونَ  011 -األنعام   .()ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى َعمَّ

َ  09 -يونس  ُئوَن للاَّ ا )قُْل أَُتَنبِّ َماَواِت َوال ِفي اأْلَْرِض ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى َعمَّ  ِبَما ال َيْعلَُم ِفي السَّ

 .(ُيْشِرُكونَ 

ُ َولًَدا ُسْبَحاَنُه ُهَو اْلَغِنيُّ  29 -يونس  َخَذ للاَّ  .()َقالُوا اتَّ

ِ َفال َتْسَتْعِجلُوهُ ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى َعمَّ  0 –النحل   .(ا ُيْشِرُكونَ )أََتى أَْمُر للاَّ

ا َكِبيًرا 43 –اإلسراء  ا َيقُولُوَن ُعلُّوً  .()ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى َعمَّ

ا ُيْشِرُكونَ  29 -القصص  ِ َوَتَعالَى َعمَّ  .()ُسْبَحاَن للاَّ

 ( .ا ُيْشِرُكونَ )َهْل ِمْن ُشَرَكاِئُكْم َمْن َيْفَعُل ِمْن َذلُِكْم ِمْن َشْيٍء ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى َعمَّ  41 –الروم 

ا ُيْشِرُكونَ  25 –الزمر  اٌت ِبَيِميِنِه ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى َعمَّ ماَواُت َمْطِويَّ  ( .)َوالسَّ

 :مالحظة مهمة

ُ( مختص به تعالى وهو مستحق للتنزيه بذاته ألن استحقاق جميع المحامد مما  اسم الجاللة )للاَّ

ة سبقها ذكر اسم الجاللة اكتفى باإلضافة للضمير فقال تضمنه اسم الجاللة في أصل معناه. فكل آي

ِ َوَتَعالَى( ألنه سبقها قوله  )ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى(. وصرح بلفظ الجاللة في آية القصص فقال )ُسْبَحاَن للاَّ

َك َيْخلُُق َما َيَشاُء َوَيْخَتاُر( فصرح لئال يلتبس  )َوَربُّ

 

ُ إاِل أَْن ُيتِمَّ ُنوَرهُ َولَْو َكِرَه اْلَكافُِرونَ ُيِريُدوَن أَْن ُيْطِفُئوا ُنو﴿ 32 ِ بِأَْفَواِهِهْم َوَيأَْبى َّللاَّ  ( .َر َّللاَّ

 :تشبه

ُ ُمِتمُّ ُنوِرِه َولَْو َكِرَه اْلَكاِفُرونَ  9 –الصف  ِ ِبأَْفَواِهِهْم َوللاَّ  ( .)ُيِريُدوَن لُِيْطِفُئوا ُنوَر للاَّ

 :مالحظة

ُيْطِفُئوا( هو مفعول )ُيِريُدوَن(. أما في آية الصف فإن المفعول فيها محذوف  في آية التوبة )أَنْ 

وتقديره: يريدون االفتراء بإطفاء نور للا بأفواههم وذلك بتحريف كتابه والرد على رسوله صلى 

  .للا عليه وسلم، ويؤيد هذا ما ختمت به كال اآليتين
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َهَب َوا﴿ 34 ْرُهم بَِعَذاٍب أَلِيمٍ َوالَِّذيَن َيْكنُِزوَن الذَّ ِ َفَبشِّ
َة َوالَ ُينفِقُوَنَها فِي َسبِيِل َّللاه  ( .ْلفِضَّ

 :تشبه

ْرُهْم ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ  60 -آل عمران   . ()َفَبشِّ

ْرُهْم ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ  64 –االنشقاق    .()َفَبشِّ

 :مالحظة

ْرُهْم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم( في هذه المواضع الثالثة فق﴿  طَفَبشِّ

وهُ َشْيًئا) 39  ( .َوال َتُضرُّ

 :تشبه

وَنُه َشْيًئا 75 -هود   .()َوال َتُضرُّ

 :مالحظة

وَنُه( في آية هود معطوف على )َيْسَتْخلُِف( المرفوع. أما  ليس هذا من المتشابه، ألن فعل )َتُضرُّ

وهُ( في آية التوبة فمعطوف على فعلي جواب الشرط المجزومين في قوله )إِ  ِفُروا ال َتنْ فعل )َتُضرُّ

ْبُكْم َعَذاًبا أَلِيًما َوَيْسَتْبِدْل َقْوًما َغْيَرُكمْ   .(ُيَعذِّ

42 ﴿ ُ ُهْم لََكاِذُبونَ َيْعلَُم َوَّللاَّ  ( .إِنَّ

 :تشبه

ُ  015 –التوبة  ُهْم َلَكاِذُبونَ َيْشَهُد )َوللاَّ  .(إِنَّ

ُهْم لََكاِذُبونَ  00 -الحشر  ُ َيْشَهُد إِنَّ  .()َوللاَّ

ُ َيْشَهُد إِنَّ اْلُمَناِفِقيَن لََكاِذُبونَ  0 –افقون المن  .()َوللاَّ

 :مالحظة مهمة

ِ لَِو اْسَتَطْعَنا َلَخَرْجَنا َمَعُكْم( وهذا القول  آية التوبة األولى تعليق على قول المنافقين )َوَسَيْحلِفُوَن ِباّللَّ

ُهْم متعلق باستطاعتهم وهذا يخفى وال شواهد له فال يعلمه إال للا ُ َيْعلَُم إِنَّ  تعالى فلذلك قال )َوللاَّ

لََكاِذُبوَن(. أما اآليات الثالث األخرى فتتعلق بأقوال لها شواهد من السمع أو البصر، فآية التوبة 

الثانية فى أهل مسجد الضرار وأمرهم مما قد كانوا تواطئوا عليه ولم يخف حال بعضهم عن 

)أَلَْم َتر إِلَى الَِّذيَن َناَفقُوا َيقُولُوَن إِلِْخَواِنِهُم الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل بعض. وآية الحشر تعليق على قوله 

اْلِكَتاِب لَِئْن أُْخِرْجُتْم لََنْخُرَجنَّ َمَعُكْم( إلى آخر اآلية وكل هذا قول مشاهد معلوم مدرك بحاسة 

ِ( وهذا أيضا قول السمع، ويشبه هذا ما في آية سورة المنافقون من قولهم )َنشْ  َك لََرُسوُل للاَّ َهُد إِنَّ

ُ َيْشَهدُ   .(مدرك بالسمع. فناسب في هذه اآليات الثالث أن يقول )َوللاَّ

 

 

 



72 

 

ْم إِْن ُتِصْبَك َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم َوإِْن ُتِصْبَك ُمِصيَبٌة َيقُولُوا َقْد أََخْذَنا أَْمَرَنا ِمْن َقْبلُ َوَيَتَولَّوا َوهُ ﴿50

 ( .ونَ َفِرحُ 

 :تشبه

قُوا ال  061 -آل عمران  َئٌة َيْفَرُحوا ِبَها َوإِْن َتْصِبُروا َوَتتَّ )إِْن َتْمَسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم َوإِْن ُتِصْبُكْم َسيِّ

 َ ُكْم َكْيُدُهْم َشْيئاً إِنَّ للاَّ  .( ِبَما َيْعَملُوَن ُمِحيطَيُضرُّ

 :مالحظة

أنهم مع ما لهم من الصفات الذميمة واألفعال القبيحة متخوفون اآليتان تستكمالن وصف المنافقين 

ومتوجسون من حصول أي نوع من أنواع المنفعة للمسلمين ومترقبون نزول نوع من المحنة 

والبالء بالمؤمنين. ولكن آية آل عمران قال فيها )إِْن َتْمَسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم( والمس مثل اإلصابة 

حسنة ولو كانت قليلة جدا فإنها تسوء المنافقين وذلك ألن التعقيب هنا كان لكنه يعبر عن أي 

للتحذير من اتخاذهم بطانة ومستشارين ألن ضررهم سيكون أبلغ فناسبه هذا اللفظ )إِْن َتْمَسْسُكْم(. 

 .وأما آية التوبة ففي عموم المنافقين حتى ولو لم يكونوا بطانة للمؤمنين

 

ُ لََنا ُهَو َمْوالََنا قُل لَّن ُيِصيَبنَ ﴿ 51 ِل اْلُمْؤِمُنونَ ا إاِلَّ َما َكَتَب َّللاه ِ َفْلَيَتَوكَّ  .(َوَعلَى َّللاه

 :تشبه

ِل اْلُمْؤِمُنونَ ) 066 -آل عمران  ِ َفْلَيَتَوكَّ  ( .َوَعلَى للاَّ

ن َبْعِدِه )إِن َينُصْرُكُم للّاُ َفالَ َغالَِب لَُكْم َوإِن َيْخُذْلُكْم َفَمن ذَ  021 -آل عمران  ا الَِّذي َينُصُرُكم مِّ

ِل اْلُمْؤِمُنونَ   ( .َوَعلَى للّاِ َفْلَيَتَوكِّ

قُوْا للّاَ  00 -المائدة  ِل اْلُمْؤِمُنونَ )..... َواتَّ   .(َوَعلَى للّاِ َفْلَيَتَوكَّ

ْلُت َوَعلَْيِه َفْليَ  25 -يوسف  ِ َعلَْيِه َتَوكَّ لُونَ )..... إِِن اْلُحْكُم إاِلَّ ّلِلّ ِل اْلُمَتَوكِّ   .(َتَوكَّ

ِ  00 –إبراهيم  ِل اْلُمْؤِمُنونَ )َوَما َكاَن لََنا أَْن َنأِْتَيُكْم ِبُسْلَطاٍن إاِل ِبإِْذِن للاَّ ِ َفْلَيَتَوكَّ  ( .َوَعلَى للاَّ

ِ َوَقْد َهَداَنا ُسُبلََنا َولََنصْ  06 –إبراهيم  َل َعلَى للاَّ ِ )َوَما لََنا أاَل َنَتَوكَّ ِبَرنَّ َعلَى َما آََذْيُتُموَنا َوَعلَى للاَّ

لُونَ  ِل اْلُمَتَوكِّ  . َفْلَيَتَوكَّ

ِ  01 -المجادلة  ِهْم َشْيًئا إاِلَّ ِبإِْذِن للاَّ ِل اْلُمْؤِمُنونَ )..... َولَْيَس ِبَضارِّ ِ َفْلَيَتَوكَّ  .َوَعلَى للاَّ

ُ اَل إِلََه إاِلَّ ُهَو  03 -التغابن  ِل اْلُمْؤِمُنونَ َوعَ )للاَّ ِ َفْلَيَتَوكَّ  .(لَى للاَّ

ِل اْلُمْؤِمُنوَن( إال موضعي يوسف :مالحظة ِ َفْلَيَتَوكَّ جميع هذه اآليات تنتهي بقوله تعالى )َوَعلَى للاَّ

 .والثانية في إبراهيم

ِل اْلُمْؤِمُنوَن( إما خطاب من للا تعالى للمؤمن ِ َفْلَيَتَوكَّ ه ين يأمرهم فيه بالتوكل عليوقوله )َوَعلَى للاَّ

بعد أمر أو أوامر يلزمها هذا التوكل، أو من كالم المؤمنين أنفسهم يقررون به أن كالمهم أو 

مواقفهم مبنية على هذا التوكل كقولهم )قُل لَّن ُيِصيَبَنا إاِلَّ َما َكَتَب للّاُ لََنا ُهَو َمْوالََنا َوَعلَى للّاِ 

ِل اْلُمْؤمِ   .(ُنونَ َفْلَيَتَوكَّ
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لُوَن( ففيهما أمر للغير بالتوكل، وهذا ال يكون إال  ِل اْلُمَتَوكِّ ِ َفْلَيَتَوكَّ أما اآليتان اللتان فيهما )َوَعلَى للاَّ

ْلُت( أوال ثم أمر بنيه  بعد أن يتوكلوا هم أوال، فقال يعقوب عليه السالم في آية يوسف )َعلَْيِه َتَوكَّ

ِ بذلك ) َوَعلَْيِه َفْلَيَتوَ  َل َعلَى للاَّ لُوَن(. وكذا في آية إبراهيم إذ قال األنبياء )َوَما لََنا أاَل َنَتَوكَّ ِل اْلُمَتَوكِّ كَّ

ِل  ِ َفْلَيَتَوكَّ َوَقْد َهَداَنا ُسُبلََنا( أوال، ثم لما فرغوا من أنفسهم أمروا أتباعهم بذلك وقالوا )َوَعلَى للاَّ

لُوَن( فاآلمر بالخير ال  .يؤثر قوله إال إذا أتى بذلك الخير أوال اْلُمَتَوكِّ

و آيتا إبراهيم المتتابعتان ليس فيهما تكرار. فاآلية األولى )وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إال بإذن 

للا وعلى للا فليتوكل المؤمنون( معناها أن الذين يطلبون سائر المعجزات وجب عليهم أن يتوكلوا 

إن شاء أظهرها وإن شاء لم يظهرها. وأما قوله في اآلية األخرى: في حصولها على للا تعالى ، ف

 .( يأمرون قومهم بالتوكل على للاولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى للا فليتوكل المتوكلون )

 وقيل أيضا: اآلية األولى ذكر الستحداث التوكل. والثانية: للسعي في إبقائه وإدامته وللا أعلم

 

ْنَيا َوَتْزَهَق أَْنفُُسهُ  َفال ُتْعِجْبكَ ﴿ 55 َبُهْم ِبَها فِي اْلَحَياِة الدُّ ُ لُِيَعذِّ َما ُيِريُد َّللاَّ ْم أَْمَوالُُهْم َوال أَْوالُدُهْم إِنَّ

 .(َوُهْم َكافُِرونَ 

 :تشبه

َبُهمْ ) 97 –التوبة  ُ أَْن ُيَعذِّ َما ُيِريُد للاَّ ْنَيا َوَتْزَهَق أَْنفُُسُهْم  َوال ُتْعِجْبَك أَْمَوالُُهْم َوأَْوالُدُهْم إِنَّ ِبَها ِفي الدُّ

 (َوُهْم َكاِفُرونَ 

 :مالحظة

نزلت في قوم قد ماتوا. والفاء في  97نزلت في قوم أحياء واآلية  77اآليتان شديدتا التشابه. اآلية 

ألن ما قبلها أفعال مضارعة فهي بمعنى الشرط، فكأنه قيل: إن اتصفوا  77قوله )َفال( في اآلية 

هذه الصفات من الكسل في الصالة وكراهية النفقات فال تعجبك أموالهم وال أوالدهم. وأما اآلية ب

فتقدمها أفعال ماضية وبعد موتهم فال تصلح للشرط فناسب مجيئها بالواو فقال )َوال(. وقد تقدم  97

َكاِرُهوَن( فناسب فيها  توكيد في قوله )إاِل َوُهْم ُكَسالَى( وتوكيد آخر في قوله )إاِل َوُهمْ  77اآلية 

  .التي لم يتقدمها مثل ذلك 97التوكيد بقوله )َوال أَْوالُدُهْم( بخالف اآلية 

َبُهْم( في اآلية  ألن المعنى تقديره: إنما يريد للا ما هم فيه من األموال واألوالد ألجل  77وقال )لُِيَعذِّ

َبُهْم( ألنه تقدمها أفعالتعذيبهم في حياتهم بما يصيبهم من فقد ذلك، وقال في اآلي  ة األخرى )أَْن ُيَعذِّ

ْنَيا( في اآلية  ماضية ال تصلح للشرط ولذلك قال قبلها )َوَماُتوا َوُهْم َفاِسقُوَن(. ثم اكتفى بذكر )الدُّ

 .ألنها صفة للحياة، فاكتفى بذكر الموصوف أوال عن إعادته ثانيا 97

  تشبه أيضا:

ِ َشْيئاً  ) إِنَّ الَِّذينَ  01 -آل عمران   .(َكَفُروا لَْن ُتْغِنَي َعْنُهْم أَْمَوالُُهْم َوال أَْوالُدُهْم ِمْن للاَّ

ِ َشْيئاً  002 –آل عمران  َوأُْولَِئَك  )إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا لَْن ُتْغِنَي َعْنُهْم أَْمَوالُُهْم َوال أَْوالُدُهْم ِمْن للاَّ

اِر ُهْم ِفيَها َخالِدُ    .(ونَ أَْصَحاُب النَّ
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ْنَيا َوَتْزَهَق أَنْ  97 –التوبة  َبُهْم ِبَها ِفي الدُّ ُ أَْن ُيَعذِّ َما ُيِريُد للاَّ  فُُسُهمْ )َوال ُتْعِجْبَك أَْمَوالُُهْم َوأَْوالُدُهْم إِنَّ

 .(َوُهْم َكاِفُرونَ 

اِر ُهْم ِفيَها  ) لَْن ُتْغِنَي َعْنُهْم أَْمَوالُُهْم َوال أَْوالُدُهْم ِمَن للاَِّ  05-المجادلة  َشْيًئا أُولَِئَك أَْصَحاُب النَّ

 .(َخالُِدونَ 

َها الَِّذيَن آََمُنوا ال ُتْلِهُكْم أَْمَوالُُكْم َوال أَْوالُدُكْم َعْن ِذْكِر للاَِّ  7 –المنافقون   ...... )َيا أَيُّ

 :مالحظة

كالم فكأنه قيل: لن يغني األوالد أهم من األموال ، فقدم ذكر األموال على سبيل التصعيد في ال

 عنهم من للا شيئ ال أموالهم وال حتى أوالدهم ، وكذا في سائر المعاني

 

 ( .اْلُمَنافِقُوَن َواْلُمَنافَِقاُت َبْعُضُهْم ِمْن َبْعٍض ﴿ 67

 :تشبه

 .()َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أَْولَِياُء َبْعٍض  50 –التوبة 

 :مالحظة

ون ال يتناصرون على دين معين أو شريعة ظاهرة فكان بعضهم يهود وبعضهم مشركين المنافق

فقال )َبْعُضُهْم ِمْن َبْعٍض( أي في الكفر والنفاق أو أنهم صنف واحد من طينة واحدة ، وطبيعة 

واحدة. أما المؤمنون فمتناصرون على اإلسالم وشريعته الظاهرة فهم )أَْولَِياُء َبْعٍض(، ولذلك 

َما اْلُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ( ووصف المنافقين بأنهم )قُلُوُبُهْم َشتَّى(.وصف  هم للا تعالى )إِنَّ

 

ْنَيا َواآْلَِخَرِة َوأُولَئَِك ُهُم  -69 )..... َوُخْضُتْم َكالَِّذي َخاُضوا أُولَئَِك َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم فِي الدُّ

  .(اْلَخاِسُرونَ 

 :تشبه

ْنَيا َواآْلَِخَرِة )َوَمْن يَ  45 –البقرة  ْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَيُمْت َوُهَو َكاِفٌر َفأُولَِئَك َحِبَطْت أَْعَمالُُهْم ِفي الدُّ

اِر ُهْم ِفيَها َخالُِدونَ   ( .َوأُولَِئَك أَْصَحاُب النَّ

ُهْم لََمَعُكْم َحِبَطْت أَْعَمالُُهْم )َوَيقُوُل الَِّذيَن آََمُنوا أََهُؤالِء الَِّذيَن أَْقَسُموا ِباّللَِّ  73 –المائدة   َجْهَد أَْيَماِنِهْم إِنَّ

  .َفأَْصَبُحوا َخاِسِرينَ 

ُبوا ِبآََياِتَنا َولَِقاِء اآْلَِخَرِة َحِبَطْت أَْعَمالُُهْم َهْل ُيْجَزْوَن إاِل َما َكاُنوا  045 –األعراف  )َوالَِّذيَن َكذَّ

  .َيْعَملُونَ 

ِهْم َولَِقاِئِه َفَحِبَطْت أَْعَمالُُهْم َفال ُنِقيُم لَُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة )أُولَ  017 –الكهف  ِئَك الَِّذيَن َكَفُروا ِبآََياِت َربِّ

  .(َوْزًنا

 .لذين حبطت( في آل عمران هي الموضع الوحيد فى القرآن﴿ا :مالحظة
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ُ لَِيْظلَِمُهْم َولَِكْن َكاُنوا أَ  ....﴿ 70  ( .ْنفَُسُهْم َيْظلُِمونَ َفَما َكاَن َّللاَّ

 :تشبه

 ( )..... َوَما َظلَُموَنا َولَِكْن َكاُنوا أَْنفَُسُهْم َيْظلُِمونَ  75 -البقرة 

ُ َولَِكْن أَْنفَُسُهْم َيْظلُِمونَ  005 -آل عمران   ( .)َوَما َظلََمُهُم للاَّ

َباِت َما َرَزْقَناُكْم َوَما 021 –األعراف   ( .َظَلُموَنا َولَِكْن َكاُنوا أَْنفَُسُهْم َيْظلُِمونَ  )... ُكلُوا ِمْن َطيِّ

ُ َولَِكْن َكاُنوا أَْنفَُسُهْم َيْظلُِمونَ  33 –النحل   .().... َكَذلَِك َفَعَل الَِّذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َوَما َظلََمُهُم للاَّ

ُ لِيَ  41 –العنكبوت   .(ْظلَِمُهْم َولَِكْن َكاُنوا أَْنفَُسُهْم َيْظلُِمونَ ).... َوِمْنُهْم َمْن أَْغَرْقَنا َوَما َكاَن للاَّ

ُ لَِيْظلَِمُهْم َولَِكْن َكاُنوا أَْنفَُسُهْم َيْظِلُمونَ  7 –الروم  َناِت َفَما َكاَن للاَّ  .()..... َوَجاَءْتُهْم ُرُسلُُهْم ِباْلَبيِّ

 

 :مالحظة

في موضع آل عمران ، ألن ما في السور األخرى الوحيدة في القرآن )َولَِكْن أَْنفَُسُهْم َيْظلُِموَن( 

إخبار عن قوم ماتوا وانقرضوا وأما ما في آل عمران فمثل يضرب في كل زمان. وهذه لطيفة 

 دقيقة فتأملها

 التوبة مكررة والمائدة والتغابن والصف مفردة

 

اٍت َتْجِري ِمن َتْحتِ  وَعَد للّاُ اْلُمْؤِمِنينَ  ﴿1َ َبًة ِفي  َها األَْنَهاُر َخالِِديَن ِفيَهاَواْلُمْؤِمَناِت َجنَّ َوَمَساِكَن َطيِّ

اِت َعْدٍن  َن للّاِ أَْكَبرُ َجنَّ  }{72اْلَعِظيمُ  َذلَِك ُهَو اْلَفْوزُ  َوِرْضَواٌن مِّ

اِت َعْدنٍ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها االنهار  َبًة ِفي َجنَّ  الصف   َوَمَساِكَن َطيِّ

 

اٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها َعدَّ أ﴿2َ وجاء   89} {اْلَعِظيمُ  َذلَِك اْلَفْوزُ  األَْنَهاُر َخالِِديَن ِفيَها للّاُ لَُهْم َجنَّ

 المعذرون 

 

لُوَن ِمَن اْلُمَهاِجِرينَ ﴿3 اِبقُوَن األَوَّ ِضَي للّاُ َعْنُهمْ  َوالسَّ َبُعوُهم ِبإِْحَساٍن رَّ َرُضوْا وَ  َواألَنَصاِر َوالَِّذيَن اتَّ

اٍت َتْجِري َتْحَتَها األَْنَهارُ  َوأََعدَّ َعْنُه    {100}اْلَعِظيمُ  َذلَِك اْلَفْوزُ  َخالِِديَن ِفيَها أََبداً  لَُهْم َجنَّ

 

ِضَي للّاُ َعْنُهمْ : قال للا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم المائدة اٍت َتْجِري َتْحَتَها  رَّ َوَرُضوْا َعْنُه َجنَّ

 اْلَعِظيم َذلَِك اْلَفْوزُ  َخالِِديَن ِفيَها أََبداً  األَْنَهارُ 

ِضَي للّاُ َعْنُهمْ يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن  التغابن  َوَرُضوْا َعْنُه َتْجِري َتْحَتَها األَْنَهارُ  رَّ

 اْلَعِظيم َذلَِك اْلَفْوزُ  َخالِِديَن ِفيَها أََبداً 
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اِت َعْدنٍ نات تجرى من تحتها االنهار يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم ج الصف َبًة ِفي َجنَّ ِلَك ذَ  َوَمَساِكَن َطيِّ

 اْلَعِظيم اْلَفْوزُ 

 هو فقط فيها االولى

  

 حب ان اضيف بالنسبة لسورة التوبة الموضع الرابعأ

 

ُيَقاِتلُوَن ِفي َسِبيِل للّاِ َفَيْقُتلُوَن َوُيْقَتلُوَن  ةَ ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن أَنفَُسُهْم َوأَْمَوالَُهم ِبأَنَّ لَُهُم الَجنَّ  إِنَّ للّاَ اْشَتَرى﴿

ْوَراِة َواإلِنِجيِل َواْلقُْرآِن َوَمْن أَْوَفى ِبَعْهِدِه  َوْعداً َعلَْيهِ  ُتم اَيعْ بَ الَِّذي للّاِ َفاْسَتْبِشُروْا ِبَبْيِعُكُم  ِمنَ َحقّاً ِفي التَّ

  مُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظي َوَذلِكَ  ِبهِ 

اٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها األَْنَهاُر َخالِِديَن ِفيَها وَعَد للّاُ اْلُمْؤِمِنينَ  اِت  َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّ َبًة ِفي َجنَّ َوَمَساِكَن َطيِّ

َن للّاِ أَْكَبرُ َعْدٍن   }({72اْلَعِظيمُ  َذلَِك ُهَو اْلَفْوزُ  َوِرْضَواٌن مِّ

يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات )يوم ترى المؤمنين والمؤمنات الحديد 

 ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيم َذلِكَ تجرى من تحتها األنهار خالدين فيها َ

ذلك هو الفوز العظيم )آال إن أولياء للا ال خوف عليهم وال هم يحزنون الذين -- في ااالية االولى

 يونسِظيم  ُهَو اْلَفْوُز اْلعَ  َذلِكَ آمنوا وكانوا يتقون  َ

 فإنما يسرناه بلسانك ،ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيم َذلِكَ )فضال من ربك َ  الدخان

 ذلك الفوز العظيم --في ااالية الثانية

 ذلك الفوز العظيم --الثالثة في االية

 العظيم و ذلك هو الفوز --في االية الرابعة

 ز العظيموذلك هو الفووقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته 

أيًضا "تلك حدود للا ومن يطع للا ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها األنهار خالدين فيها   ... 

 03" لم ترد هذه النهاية إال مّرة واحدة في سورة النساء آية  و ذلك الفوز العظيم

 

 ( .َوُطِبَع َعلَى قُلُوبِِهْم َفُهْم ال َيْفَقُهونَ ﴿ 87

 :تشبه

ُ َعلَى قُلُوِبِهْم َفُهْم ال َيْعلَُمونَ )وَ  73 –التوبة   ( .َطَبَع للاَّ

 :مالحظة

 )َوُطِبَع( في اآلية األولى سبقها )َوإَِذا أُْنِزلَْت ُسوَرةٌ(، في اآلية الثانية سبقها ذكر للا تعالى مرات. 
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َ َوَرُسولَُه َسُيِصيُب الَِّذيَن َكفَ  ...﴿ 90
 .(ُروا ِمْنُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ َوَقَعَد الَِّذيَن َكَذُبوا َّللاَّ

 :تشبه

اِس ِباْلَباِطِل َوأَْعَتْدَنا لِْلَكاِفِريَن ِمْنُهْم َعَذاًبا أَلِيًما 020 -النساء   .().... َوأَْكِلِهْم أَْمَواَل النَّ

نَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْنُهمْ  53 –المائدة  ا َيقُولُوَن لََيَمسَّ  . َعَذاٌب أَلِيمٌ  )َوإِْن لَْم َيْنَتُهوا َعمَّ

َناِت َفَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِمْنُهْم إِْن َهَذا إاِل 001 –المائدة   )َوإِْذ َكَفْفُت َبِني إِْسَراِئيَل َعْنَك إِْذ ِجْئَتُهْم ِباْلَبيِّ

 .ِسْحٌر ُمِبينٌ 

لُوا  67 -الفتح  ُ ِفي َرْحَمِتِه َمْن َيَشاُء لَْو َتَزيَّ ْبَنا الَِّذيَن َكَفُروا ِمْنُهْم َعَذاًبا أَلِيًما)... لُِيْدِخَل للاَّ  .لََعذَّ

ُئُكْم ِبَما ُكْنتُ ﴿ 94 َهاَدِة َفُيَنبِّ وَن إِلَى َعالِِم اْلَغْيِب َوالشَّ ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُُه ُثمَّ ُتَردُّ  .لُونَ ْم َتْعمَ َوَسَيَرى للاَّ

 :تشبه

ُ  017 –التوبة  وَن إِلَى َعالِِم اْلَغْيِب )َوقُِل اْعَملُوا َفَسَيَرى للاَّ  َعَملَُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوَسُتَردُّ

ُئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَملُونَ  َهاَدِة َفُيَنبِّ  .َوالشَّ

 :مالحظة

ُ ِمْن أَْخَباِرُكْم ( وال يطلع على ضمائرهم إال 74اآلية  أََنا للاَّ  للا في المنافقين وقد جاء قبلها )َقْد َنبَّ

ففي المؤمنين وقد جاء قبلها )ُخْذ ِمْن  017تعالى ثم رسوله بإطالع للا إياه عليها، وأما اآلية 

يِهْم ِبَها َوَصلِّ َعلَْيِهْم( وطاعاُت المؤمنين وعباداتهم ظاهرة ّلل  أَْمَوالِِهْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم َوُتَزكِّ

وَن ( للتراخي، وهذا من كرمه سبحانه أنه ورسوله والمؤمنين. ثم قال في آية المنافقين ) ُثمَّ ُتَردُّ

وَن( ألنه وعد فجاء بالواو والسين  يمهل العقوبة للمنافقين، وأما في آية المؤمنين فقال )َوَسُتَردُّ

 المؤذنين بقرب الجزاء والثواب في الدنيا قبل اآلخرة

 ..الواو  )و  (ثم  )من المواضع المشكلة بين

من نفس السورة  803تردون إلى عالم الغيب والشهادة( مع آية  )ثم 93ة موضعي التوبة آي *

 .. (والشهادة )وستردون إلى عالم الغيب

 

ُئُكْم بَِما ُكْنُتْم َتْعَملُونَ ﴿ 94 َهاَدِة َفُيَنبِّ وَن إِلَى َعالِِم اْلَغْيِب َوالشَّ  .(ُثمَّ ُتَردُّ

 :تشبه

َها 53 -األنعام   . (َدِة َوُهَو اْلَحِكيُم اْلَخِبيرُ )َعالُِم اْلَغْيِب َوالشَّ

ُئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَملُونَ  017 –التوبة  َهاَدِة َفُيَنبِّ وَن إِلَى َعالِِم اْلَغْيِب َوالشَّ  . )َوَسُتَردُّ

َهاَدِة اْلَكِبيُر اْلُمَتَعالِ  7 –الرعد   .)َعالُِم اْلَغْيِب َوالشَّ

ا ُيْشِرُكونَ )َعالِِم اْلَغْيِب َوال 76 –المؤمنون  َهاَدِة َفَتَعالَى َعمَّ  . شَّ

َهاَدِة أَْنَت َتْحُكُم َبْيَن ِعَباِدَك ِفي َما  42 –الزمر  َماَواِت َواأْلَْرِض َعالَِم اْلَغْيِب َوالشَّ )قُِل اللَُّهمَّ َفاِطَر السَّ

 . َكاُنوا ِفيِه َيْخَتلِفُونَ 
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َها 2 –السجدة  ِحيمُ )َذلَِك َعالُِم اْلَغْيِب َوالشَّ  ( .َدِة اْلَعِزيُز الرَّ

ِحيمُ  66 –الحشر  ْحَمُن الرَّ َهاَدِة ُهَو الرَّ ُ الَِّذي ال إِلََه إاِل ُهَو َعالُِم اْلَغْيِب َوالشَّ  . )ُهَو للاَّ

َهاَدِة اْلَعِزيُز اْلَحِكيم)َعالُِم اْلَغْيِب َوال 09 –التغابن   (شَّ

ُ عَ ﴿105 َهاَدِة َوقُِل اْعَملُوا َفَسَيَرى َّللاَّ وَن إِلَى َعالِِم اْلَغْيِب َوالشَّ َملَُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوَسُتَردُّ

ُئُكْم بَِما ُكْنُتْم َتْعَملُونَ   ( .َفُيَنبِّ

 :تشبه

َهاَدِة فَ  74 –التوبة  وَن إِلَى َعالِِم اْلَغْيِب َوالشَّ ُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه ُثمَّ ُتَردُّ ُئُكْم ِبَما ُكْنُتمْ )َوَسَيَرى للاَّ  ُيَنبِّ

 .َتْعَملُونَ 

 :مالحظة

ُ ِمْن أَْخَباِرُكْم ( وال يطلع على ضمائرهم إال للا  74اآلية  أََنا للاَّ في المنافقين وقد جاء قبلها )َقْد َنبَّ

ففي المؤمنين وقد جاء قبلها )ُخْذ ِمْن  017تعالى ثم رسوله بإطالع للا إياه عليها، وأما اآلية 

يِهْم ِبَها َوَصلِّ َعلَْيِهْم( وطاعاُت المؤمنين وعباداتهم ظاهرة ّلل أَ  ْمَوالِِهْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم َوُتَزكِّ

وَن ( للتراخي، وهذا من كرمه سبحانه أنه  ورسوله والمؤمنين. ثم قال في آية المنافقين )ُثمَّ ُتَردُّ

وَن( ألنه وعد فجاء بالواو والسين يمهل العقوبة للمنافقين، وأما في آية المؤمنين فقا ل )َوَسُتَردُّ

  .المؤذنين بقرب الجزاء والثواب في الدنيا قبل اآلخرة

 

ُهْم َلَكاِذُبونَ ﴿ 107 ُ َيْشَهُد إِنَّ  ( .َوَّللاَّ

 :تشبه

ُهْم لََكاِذُبونَ  46 –التوبة  ُ َيْعلَُم إِنَّ  .)َوللاَّ

ُهْم لَكَ  00 -الحشر  ُ َيْشَهُد إِنَّ  .اِذُبونَ )َوللاَّ

ُ َيْشَهُد إِنَّ اْلُمَناِفِقيَن لََكاِذُبونَ  0 –المنافقون   .)َوللاَّ

 :مالحظة

ِ لَِو اْسَتَطْعَنا َلَخَرْجَنا َمَعُكْم( وهذا القول  آية التوبة األولى تعليق على قول المنافقين )َوَسَيْحلِفُوَن ِباّللَّ

ُهْم متعلق باستطاعتهم وهذا يخفى وال شواهد له فال يعل ُ َيْعلَُم إِنَّ مه إال للا تعالى فلذلك قال )َوللاَّ

لََكاِذُبوَن(. أما اآليات الثالث األخرى فتتعلق بأقوال لها شواهد من السمع أو البصر، فآية التوبة 

الثانية فى أهل مسجد الضرار وأمرهم مما قد كانوا تواطئوا عليه ولم يخف حال بعضهم عن 

على قوله )أَلَْم َتر إِلَى الَِّذيَن َناَفقُوا َيقُولُوَن إِلِْخَواِنِهُم الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل بعض. وآية الحشر تعليق 

اْلِكَتاِب لَِئْن أُْخِرْجُتْم لََنْخُرَجنَّ َمَعُكْم( إلى آخر اآلية وكل هذا قول مشاهد معلوم مدرك بحاسة 

ِ( وهذا أيضا قول السمع، ويشبه هذا ما في آية سورة المنافقون من قو َك لََرُسوُل للاَّ لهم )َنْشَهُد إِنَّ

ُ َيْشَهدُ   .(مدرك بالسمع. فناسب في هذه اآليات الثالث أن يقول )َوللاَّ
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اهٌ َحلِيمٌ ﴿ 114  .(إِنَّ إِْبَراِهيَم الوَّ

 :تشبه

اهٌ ُمِنيبٌ  57 –هود   .)إِنَّ إِْبَراِهيَم َلَحلِيٌم أَوَّ

 :مالحظة

لصدر صوت من تنفس الصعداء، فقدم وصف إبراهيم عليه السالم في آية التوبة التأوه أن ُيسمع ل

اهٌ( أي شديد الرقة الموجبة للتأوه من خوف للا ومن الشفقة على العباد وهذا خلقه في حد ذاته  )الوَّ

َك َواْهُجْرِني ها (. أما في آية هود ففيفكيف في حق أبيه ولو قال له )َيا إِْبَراِهيُم لَِئْن لَْم َتْنَتِه الْرُجَمنَّ

أنه عليه السالم جادل الرسل بحرص المجادل في صرف العذاب عن قوم لوط ، ووضع المضارع 

موضع الماضي إشارة إلى تكرر المجادلة مع تصوير الحال ، أي جادلنا فيهم جداالً كثيراً؛ وهذا 

اهٌ ُمِنيٌب( أنسب، ف كان بسبب ما عنده من هذه الصفات من صبره وحلمه فكان وصفه هنا )لََحِليٌم أَوَّ

 .الحسنة الجميلة ال يزال يتوقع اإلقالع من العصاة

 

َبُعوهُ فِي َساَعِة اْلُعْسَرِة ِمْن َبعْ ﴿ 117 بِيِّ َواْلُمَهاِجِريَن َواأْلَْنَصاِر الَِّذيَن اتَّ ُ َعلَى النَّ
 َما دِ لََقْد َتاَب َّللاَّ

 .(ُثمَّ َتاَب َعلَْيِهمْ  َكاَد َيِزيُغ قُلُوُب َفِريٍق ِمْنُهمْ 

 :تشبه

 .تكرار قوله تعالى )َتاَب( في نفس اآلية

 :مالحظة

قيل ألن األولى عامة والثانية خاصة في الذين كادت قلوبهم أن تزيغ. وقيل إن األولى كالثانية، 

 ولكن الثانية لبيان سبب توبتهم

 

120 ﴿ َ
 ( .ال ُيِضيُع أَْجَر اْلُمْحِسنِينَ  إاِل ُكتَِب لَُهْم ِبِه َعَملٌ َصالٌِح إِنَّ َّللاَّ

 :تشبه

ُ أَْحَسَن َما َكاُنوا َيْعَملُونَ  060 –التوبة   .)إاِل ُكِتَب لَُهْم لَِيْجِزَيُهُم للاَّ

اآلية األولى مشتملة على ما هو من عملهم وهو قوله )َوال َيَطُئوَن َمْوِطًئا َيِغيُظ اْلُكفَّاَر َوال :مالحظة

ُدوٍّ َنْياًل ( وعلى ما ليس من عملهم وهو الظمأ والنصب والمخمصة وللا سبحانه َيَنالُوَن ِمْن عَ 

وتعالى بفضله أجرى ذلك مجرى عملهم في الثواب فقال )إاِل ُكِتَب لَُهْم ِبِه َعَمٌل َصالٌِح( أي جزاء 

ختمها  معمل صالح، وأما اآلية الثانية فاشتملت على المشاق وقطع المسافات فكتب لهم ذلك بعينه ث

ُ أَْحَسَن َما َكاُنوا َيْعَملُوَن( ألن الكل من عملهم فوعدهم أحسن الجزاء عليه. أما  بقوله )لَِيْجِزَيُهُم للاَّ

َ ال ُيِضيُع أَْجَر اْلُمْحِسِنيَن( حيث ألحق ما ليس من عملهم بما هو  اآلية األولى فختمها بقوله )إِنَّ للاَّ

 من عملهم
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ا الَّ  ... ﴿ 124  ( .ِذيَن آََمُنوا َفَزاَدْتُهْم إِيَماًنا َوُهْم َيْسَتْبِشُرونَ َفأَمَّ

 :تشبه

ُه اْلَحقُّ ِمْن َربِِّهمْ  62 -البقرة  ا الَِّذيَن آََمُنوا َفَيْعَلُموَن أَنَّ  .... ) ... َفأَمَّ

الَِحاتِ  75 -آل عمران  ا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ  .)َوأَمَّ

الَِحاِت َفُيَوفِّيِهْم أُُجوَرُهْم َوَيِزيُدُهْم ِمْن َفْضلِهِ )َفأَ  053 -النساء  ا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ  . مَّ

ِ َواْعَتَصُموا ِبِه َفَسُيْدِخلُُهْم ِفي َرْحَمٍة ِمْنُه َوَفْضلٍ  057 –النساء  ا الَِّذيَن آََمُنوا ِباّللَّ  .... )َفأَمَّ

ا الَِّذينَ  07 -الروم  الَِحاِت َفُهْم ِفي َرْوَضٍة ُيْحَبُرونَ  )َفأَمَّ   .آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

اُت اْلَمأَْوى ُنُزاًل ِبَما َكاُنوا َيْعَملُونَ  07 –السجدة  الَِحاِت َفلَُهْم َجنَّ ا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ  .)أَمَّ

الِ  31 -الجاثية  ا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ ُهْم ِفي َرْحَمِتِه َذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلُمِبينُ ) َفأَمَّ   َحاِت َفُيْدِخلُُهْم َربُّ

 :مالحظة

ا الَِّذيَن آَمُنوا( الوحيدة في ﴿ ا الَِّذيَن آََمُنوا( الوحيدة في القرآن في آية آل عمران، وجاءت )أَمَّ َوأَمَّ

ا الَِّذينَ   .(آَمُنوا القرآن في آية السجدة. وفي سائر المواضع )َفأَمَّ

 

مْ ﴿ 128  .( ..... لََقْد َجاَءُكْم َرُسولٌ ِمْن أَْنفُِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعنِتُّ

 :تشبه

َنا َواْبَعْث ِفيِهْم َرُسواًل ِمْنُهمْ  067 -البقرة   ()َربَّ

نُكْم َيْتلُو َعلَْيُكْم آَياِتَنا 070-البقرة   .( ..... )َكَما أَْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسوالً مِّ

ُ َعلَى اْلُمْؤِمِنيَن إِْذ َبَعَث ِفيِهْم َرُسواًل ِمْن أَْنفُِسِهمْ  024 –آل عمران   .... )لََقْد َمنَّ للاَّ

 ...... )َفأَْرَسْلَنا ِفيِهْم َرُسواًل ِمْنُهْم أَِن اْعُبُدوا للاََّ  36-المومنون 

يِّيَن َرُسواًل  6-الجمعة  ْنُهْم َيْتلُو َعلَْيِهْم آَياِتهِ )ُهَو الَِّذي َبَعَث ِفي اأْلُمِّ  ......  مِّ

 :مالحظة

قال تعالى في آيتي آل عمران والتوبة )ِمْن أَْنفُِسِهْم( و)ِمْن أَْنفُِسُكْم( ألن فيها خصوصية أكبر 

ْنُهْم( فليست بنفس القدر من  فناسبت سياق المنة على المؤمنين والرحمة والشفقة عليهم. أما كلمة )مِّ

، بل هي على الشيوع وفد تستعمل للنسب فقط كقوله تعالى )َولََقْد َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمْنُهْم الخصوصية 

ُبوهُ َفأََخَذُهُم اْلَعَذاُب َوُهْم َظالُِمونَ   .َفَكذَّ

 

ْلُت َوُهَو َربُّ اْلَعْرشِ ﴿ 129 ُ ال إِلََه إاِل ُهَو َعلَْيِه َتَوكَّ  ( اْلَعِظيم َفإِْن َتَولَّْوا َفقُلْ َحْسبَِي َّللاَّ

 :تشبه

ُ ال إِلََه إاِلَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم ال َتأُْخُذهُ ِسَنٌة َوال َنْوٌم لَهُ  677 -البقرة   ..... )للاَّ

ُ ال إِلََه إاِل ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّومُ  6 -آل عمران   ()للاَّ

ُكْم إِلَى 95 -النساء  ُ ال إِلََه إاِل ُهَو لََيْجَمَعنَّ ِ َحِديًثا )للاَّ  . (َيْوِم اْلِقَياَمِة ال َرْيَب ِفيِه َوَمْن أَْصَدُق ِمَن للاَّ
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ُ ال إِلََه إاِل ُهَو لَُه اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنى 9 –طه   ( .)للاَّ

ُ الَِّذي ال إِلََه إاِل ُهَو َوِسَع ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًما 79 -طه  َما إِلَُهُكُم للاَّ   .()إِنَّ

ُ ال إِلََه إاِل ُهَو لَُه اْلَحْمُد ِفي اأْلُولَى َواآْلَِخَرِة َوَلُه اْلُحْكُم َوإِلَْيِه ُتْرَجُعونَ )وَ  51 –القصص    .(ُهَو للاَّ

ُ ال إِلََه إاِل ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ  62 –النمل    .)للاَّ

ُ الَِّذي ال إِلََه إاِل ُهَو َعالُِم اْلَغيْ  66 -الحشر  ِحيمُ )ُهَو للاَّ ْحَمُن الرَّ َهاَدِة ُهَو الرَّ   .ِب َوالشَّ

الُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعِزيزُ  63 –الحشر  وُس السَّ ُ الَِّذي ال إِلََه إاِل ُهَو اْلَملُِك اْلقُدُّ   ....... )ُهَو للاَّ

ِل الْ  03 –التغابن  ِ َفْلَيَتَوكَّ ُ ال إِلََه إاِل ُهَو َوَعلَى للاَّ   .ُمْؤِمُنونَ )للاَّ

 :مالحظة

تالزمت صفتا الحي والقيوم فى آيتي البقرة وآل عمران فقط ، ولم ترد صفة القيوم إال مع الحي. 

بينما وردت صفة الحي منفردة فى الفرقان ) وتوكل على الحي الذي ال يموت وسبح بحمده وكفى 

ين له الدين الحمد ّلل رب به بذنوب عباده خبيرا( وغافر )هو الحي ال إله إال هو فادعوه مخلص

 .العالمين

هذان االسمان يدالن على سائر األسماء الحسنى ، فالحي من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع 

صفات الذات، كالسمع والبصر والعلم والقدرة، ونحو ذلك، والقيوم: هو القائم على كل شيئ بنفسه 

العالمين من فعله ما يشاء من الخلق والرزق ، وذلك مستلزم لجميع األفعال التي اتصف بها رب 

واإلماتة واإلحياء والخلق، وسائر أنواع التدبير، ولهذا قال بعض أهل التفسير إن " الحي القيوم " 

  .هو االسم األعظم الذي إذا دعي للا به أجاب، وإذا سئل به أعطى

 

ُ ال إِلََه إاِلَّ ﴿ 129 ْلُت َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ  َفإِْن َتَولَّْوا َفقُلْ َحْسبِي َّللاَّ   .(ُهَو َعلَْيِه َتَوكَّ

 :تشبه

ِميُع اْلَعلِيمُ  035 –البقرة  َما ُهْم ِفي ِشَقاٍق َفَسَيْكِفيَكُهُم للّاُ َوُهَو السَّ إِن َتَولَّْوْا َفإِنَّ   .()..... وَّ

َما َعلَْيَك اْلَبالَ  61 -آل عمران  إِن َتَولَّْوْا َفإِنَّ  .غُ )وَّ

َ ال ُيِحبُّ اْلَكاِفِرينَ  36 –آل عمران   .)..... َفإِْن َتَولوا َفإِنَّ للاَّ

َ َعِليٌم ِباْلُمْفِسِدينَ  23 –آل عمران    .) َفإِْن َتَولَّْوا َفإِنَّ للاَّ

ن ُدوِن للّاِ َفإِن َتَولَّْوْا  24 –آل عمران  ِخَذ َبْعُضَنا َبْعضاً أَْرَباًبا مِّ ا ).....َيتَّ َفقُولُوْا اْشَهُدوْا ِبأَنَّ

 .ُمْسلُِمونَ 

ا َوالَنِصيًرا 97 –النساء  ِخُذوا ِمْنُهْم َولِّيً   ).....َفإِْن َتَولَّْوا َفُخُذوُهْم َواْقُتلُوُهْم َحْيُث َوَجْدُتُموُهْم َوال َتتَّ

ُ أَنْ  47 –المائدة  َما ُيِريُد للاَّ اِس  )..... َفإِْن َتَولَّْوا َفاْعلَْم أَنَّ ُيِصيَبُهْم ِبَبْعِض ُذُنوِبِهْم َوإِنَّ َكِثيًرا ِمَن النَّ

  .لََفاِسقُون

َ َمْوالُكْم ِنْعمَ  41 -األنفال    .اْلَمْولَى َوِنْعَم النَِّصير )َوإِْن َتَولَّْوا َفاْعلَُموا أَنَّ للاَّ

هود   .َفإِنِّي أََخاُف َعلَْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َكِبير)..... َوُيْؤِت ُكلَّ ِذي َفْضٍل َفْضلَُه َوإِْن َتَولَّْوا  3 –ٍٍ

  ......)َفإِْن َتَولَّْوا َفَقْد أَْبلَْغُتُكْم َما أُْرِسْلُت ِبِه إِلَْيُكْم َوَيْسَتْخلُِف َربِّي َقْوماً َغْيَرُكمْ  75 –هود 
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َما َعلَْيَك اْلَبالُغ اْلُمِبينُ  96 –النحل   ( .)َفإِْن َتَولَّْوا َفإِنَّ

 .)َفإِْن َتَولَّْوا َفقُْل آَذْنُتُكْم َعلَى َسَواٍء َوإِْن أَْدِري أََقِريٌب أَْم َبِعيٌد َما ُتوَعُدونَ  017 –نبياء األ

ْلُتمْ  74 –النور  ا ُحمِّ َل َوَعلَْيُكم مَّ َما َعلَْيِه َما ُحمِّ ُسوَل َفإِن َتَولَّوا َفإِنَّ َ َوأَِطيُعوا الرَّ  ...... )قُْل أَِطيُعوا للاَّ

 :مالحظة

إِن َتَولَّْوْا( فقط في أربعة مواضع، في البقرة وآل عمران  ،  3 -واألنفال وهود  61-جاء الشرط )وَّ

 ( .وخالف ذلك فجميع اآليات بالشرط )َفإِن َتَولَّوا

 متشابهات في سورة يونس

ِبيٌن * ) ِبينٌ  -لََساِحٌر مُّ  ( :لَِسْحٌر مُّ

اِس َعَجًبا أَنْ  ْنُهْم ... َقاَل اْلَكاِفُروَن إِنَّ َهـَذا  )أََكاَن لِلنَّ ِبيٌن ) لََساِحرٌ أَْوَحْيَنا إِلَى َرُجٍل مِّ  (( .6مُّ

ِبيٍن ِكَتاٍب )َوَما َتُكوُن ِفي َشأٍْن َوَما َتْتلُو ِمْنُه ِمن قُْرآٍن ... َوالَ أَْصَغَر ِمن َذلَِك َوال أَْكَبَر إاِلَّ ِفي  مُّ

(20. )) 

ا َجاءُهمُ  ِبيٌن ) لَِسْحرٌ اْلَحقُّ ِمْن ِعنِدَنا َقالُوْا إِنَّ َهـَذا  )َفلَمَّ  (( .52مُّ

 

َماَواِت َواألَْرِض  َماء َواألَْرِض  -* )السَّ َماَوات َوَما ِفي األَْرِض ....( : -السَّ  ِفي السَّ

ُكُم للّاُ الَِّذي َخلََق  َماَواتِ )إِنَّ َربَّ اٍم ثُ  َواألَْرضَ  السَّ ِة أَيَّ  (( .3مَّ اْسَتَوى َعلَى اْلَعْرِش ... )ِفي ِستَّ

َهاِر َوَما َخَلَق للّاُ  َماَواتِ ِفي )إِنَّ ِفي اْخِتالَِف اللَّْيِل َوالنَّ قُوَن ) َواألَْرِض  السَّ  (( .2آلَياٍت لَِّقْوٍم َيتَّ

ُهْم َوالَ َينَفُعُهْم .. قُْل أَُتَنبِّ  َماَواتِ ُئوَن للّاَ ِبَما الَ َيْعلَُم ِفي )َوَيْعُبُدوَن ِمن ُدوِن للّاِ َما الَ َيُضرُّ الَ ِفي وَ  السَّ

 (( .09. )األَْرِض .

َن  َماء َواألَْرِض )قُْل َمن َيْرُزقُُكم مِّ ْمَع واألَْبَصاَر .. ) السَّ ن َيْملُِك السَّ  (( .30أَمَّ

ِ َما ِفي  َماَواتِ )أاَل إِنَّ ّلِلّ  (( .77 َحقٌّ َولَـِكنَّ أَْكَثَرُهْم الَ َيْعلَُموَن )أاَلَ إِنَّ َوْعَد للاِّ  َواألَْرِض  السَّ

ٍة ِفي  ْثَقاِل َذرَّ بَِّك ِمن مِّ َماء َوالَ ِفي  األَْرِض )َوَما َتُكوُن ِفي َشأٍْن  .. َوَما َيْعُزُب َعن رَّ  (( 20.. )السَّ

ِ َمن ِفي  َماَوات)أاَل إِنَّ ّلِلّ ِبُع  األَْرِض َوَمن ِفي  السَّ  .22ُدوِن للّاِ ُشَرَكاء ..) الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمنَوَما َيتَّ

َخَذ للّاُ َولًَدا ُسْبَحاَنُه ُهَو اْلَغِنيُّ لَُه َما ِفي  َماَوات)َقالُوْا اتَّ  29).....إِْن ِعنَدُكم مِّن األَْرِض َوَما ِفي  السَّ

َماَواتِ )قُِل انُظُروْا َماَذا ِفي  ُذُر َعن َقْوٍم الَّ ُيْؤِمُنوَن )َوَما ُتْغِني اآل َواألَْرِض  السَّ  (( .010َياُت َوالنُّ

 

 إِلَْيَنا َمْرِجُعُهْم ( : -إِلَيَنا َمْرِجُعُكْم   -* )إِلَْيِه َمْرِجُعُكْم 

ُه َيْبَدأُ اْلَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدهُ لَِيْجِزَي الَِّذيَن آمَ  إِلَْيِه َمْرِجُعُكمْ )  الَِحاِت َجِميًعا َوْعَد للّاِ َحقًّا إِنَّ ُنوْا َوَعِملُوْا الصَّ

 . ((4) ِباْلِقْسِط ..

َما َبْغُيُكْم َعلَى أَنفُِسُكم ..  اُس إِنَّ َها النَّ ا أَنَجاُهْم إَِذا ُهْم َيْبُغوَن .. َيا أَيُّ ئُ  ُثمَّ إَِليَنا َمْرِجُعُكمْ )َفلَمَّ ُكم ِبَما َفُنَنبِّ

 (( .63ُكنُتْم َتْعَملُوَن )

ا ُنِرَينَّ  َك )َوإِمَّ  (( .42ُثمَّ للّاُ َشِهيٌد َعَلى َما َيْفَعلُوَن ) َفإِلَْيَنا َمْرِجُعُهمْ َك َبْعَض الَِّذي َنِعُدُهْم أَْو َنَتَوفََّينَّ

ْنَيا  ِديَد بِ  إِلَْيَنا َمْرِجُعُهمْ  ُثمَّ )َمَتاٌع ِفي الدُّ  (( 51َما َكاُنوْا َيْكفُُروَن )ُثمَّ ُنِذيقُُهُم اْلَعَذاَب الشَّ
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 ( :ُهَو الَِّذي) *

ِنيَن َواْلِحَساَب .. ) َجَعلَ ُهَو الَِّذي ) َرهُ َمَناِزَل لَِتْعلَُموْا َعَدَد السِّ ْمَس ِضَياء َواْلَقَمَر ُنوًرا َوَقدَّ  (( .7الشَّ

ُرُكْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َحتَّى إَِذا ُكنُتْم ِفي اْلفُْلِك َوَجَرْيَن ِبِهم ُهَو الَِّذي) َبٍة .. ) ُيَسيِّ  (( .66ِبِريٍح َطيِّ

َهاَر ُمْبِصًرا إِنَّ ِفي َذلَِك آلَياٍت لَِّقْوٍم َيْسَمُعوَن )لَُكُم  َجَعلَ  ُهَو الَِّذي)  (( .25اللَّْيَل لَِتْسُكُنوْا ِفيِه َوالنَّ

 

 ( :إَنَّ الَِّذينَ * )

وْا ِبَها َوالَِّذيَن ُهْم الَ َيْرُجوَن لَِقاءَنا َوَرُضوْا ِباْلَحياِة الدُّ  إَنَّ الَِّذينَ )  (( 5َعْن آَياِتَنا َغاِفلُوَن )ْنَيا َواْطَمأَنُّ

اِت النَّ  إِنَّ الَِّذينَ ) ُهْم ِبإِيَماِنِهْم َتْجِري ِمن َتْحِتِهُم األَْنَهاُر ِفي َجنَّ الَِحاِت َيْهِديِهْم َربُّ يِم عِ آَمُنوْا َوَعِملُوْا الصَّ

(7. )) 

َك الَ ُيْؤِمُنوَن ) َحقَّتْ  إِنَّ الَِّذينَ )  (( .72َعلَْيِهْم َكِلَمُت َربِّ

 

 * )َوإَِذا( :

هُ َمرَّ َكأَن لَّْم  َوإَِذا) ا َكَشْفَنا َعْنُه ُضرَّ رُّ َدَعاَنا لَِجنِبِه أَْو َقاِعًدا أَْو َقآِئًما َفلَمَّ  َيْدُعَنا إِلَىَمسَّ اإلِنَساَن الضُّ

ُه .. ) سَّ  (( .06ُضرٍّ مَّ

لْ تُ  َوإَِذا) َناٍت َقاَل الَِّذيَن الَ َيْرُجوَن لَِقاءَنا اْئِت ِبقُْرآٍن َغْيِر َهـَذا أَْو َبدِّ  (( 07ُه ... )ْتلَى َعلَْيِهْم آَياُتَنا َبيِّ

ْكٌر ِفي آَياِتَنا قُِل للّاُ أَسْ  َوإَِذا) ْتُهْم إَِذا لَُهم مَّ اء َمسَّ ن َبْعِد َضرَّ اَس َرْحَمًة مِّ  ((60َمْكًرا...) َرعُ أََذْقَنا النَّ

 

 * )َولََقْد( :

َناِت .. ) َولََقدْ ) ا َظلَُموْا َوَجاءْتُهْم ُرُسلُُهم ِباْلَبيِّ  (( .03أَْهلَْكَنا اْلقُُروَن ِمن َقْبلُِكْم لَمَّ

َباِت ............ ) َولََقدْ ) يِّ َن الطَّ أَ ِصْدٍق َوَرَزْقَناُهم مِّ ْأَنا َبِني إِْسَراِئيَل ُمَبوَّ  (( .73َبوَّ

 

 َفَما َكاُنوْا لُِيْؤِمُنوْا( : -* )َوَما َكاُنوْا 

ا َظلَُموْا َوَجاءْتُهْم ُرُسلُُهم  َناتِ )َولََقْد أَْهلَْكَنا اْلقُُروَن ِمن َقْبلُِكْم لَمَّ ي َكَذلَِك َنْجزِ َوَما َكاُنوْا لُِيْؤِمُنوْا  ِباْلَبيِّ

 (( .03اْلَقْوَم اْلُمْجِرِميَن )

َناتِ ا ِمن َبْعِدِه ُرُسالً إِلَى َقْوِمِهْم َفَجآُؤوُهم )ُثمَّ َبَعْثنَ  ُبوْا ِبِه ِمن َقْبلُ  َكاُنوْا لُِيْؤِمُنواْ  َفَما ِباْلَبيِّ *  54..ِبَما َكذَّ

 : ثمَّ()

 (( .04َجَعْلَناُكْم َخالَِئَف ِفي األَْرِض ِمن َبْعِدِهم لَِننُظَر َكْيَف َتْعَملُوَن ) ُثمَّ )

 (( .76لَِّذيَن َظلَُموْا ُذوقُوْا َعَذاَب اْلُخْلِد َهْل ُتْجَزْوَن إاِلَّ ِبَما ُكنُتْم َتْكِسُبوَن )ِقيَل لِ  ُثمَّ )

َناِت َفَما َكاُنوْا لُِيْؤِمُنوْا ... ) ُثمَّ )  (( .54َبَعْثَنا ِمن َبْعِدِه ُرُسالً إِلَى َقْوِمِهْم َفَجآُؤوُهم ِباْلَبيِّ

وَسى َوَهاُروَن إِلَى ِفْرَعْوَن َوَملَِئِه ِبآَياِتَنا َفاْسَتْكَبُروْا ..... )َبَعْثَنا ِمن َبْعِدهِ  ُثمَّ )  (( .57م مُّ

ي ُرُسلََنا َوالَِّذيَن آَمُنوْا َكَذلَِك َحقًّا َعلَْيَنا ُننِج اْلُمْؤِمِنيَن ) ُثمَّ )  (( .013ُنَنجِّ
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 : قل(* )

ن َقْبلِِه أََفالَ َتْعِقلُوَن )لَّْو َشاء للّاُ َما َتلَْوُتُه َعلَْيُكْم وَ  قُل)  (( .02الَ أَْدَراُكم ِبِه َفَقْد لَِبْثُت ِفيُكْم ُعُمًرا مِّ

ْمَع واألَْبَصاَر َوَمن ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت ..  قُلْ ) ن َيْملُِك السَّ َماء َواألَْرِض أَمَّ َن السَّ َمن َيْرُزقُُكم مِّ

(30. )) 

ن ِئُكمَهْل ِمن ُشَرَكآ قُلْ )  (( .34َيْبَدأُ اْلَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدهُ قُِل للّاُ َيْبَدأُ اْلَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدهُ َفأَنَّى ُتْؤَفُكوَن ) مَّ

ن َهْل ِمن ُشَرَكآِئُكم قُلْ ) . َبَع .َيْهِدي إِلَى اْلَحقِّ قُِل للّاُ َيْهِدي لِْلَحقِّ أََفَمن َيْهِدي إَِلى اْلَحقِّ أََحقُّ أَن ُيتَّ  مَّ

(37. )) 

ٍة أََجٌل إَِذا َجاء أََجلُُهْم َفالَ َيْستَ  قُل) ا َوالَ َنْفًعا إاِلَّ َما َشاء للّاُ لُِكلِّ أُمَّ  أِْخُروَن .......الَّ أَْملُِك لَِنْفِسي َضّرً

(47. )) 

اَذا َيْسَتْعجِ  أََرأَْيُتمْ  قُلْ )  (( .71ُل ِمْنُه اْلُمْجِرُموَن )إِْن أََتاُكْم َعَذاُبُه َبَياًتا أَْو َنَهاًرا مَّ

ا َيْجَمُعوَن ) قُلْ ) مَّ  (( .79ِبَفْضِل للّاِ َوِبَرْحَمِتِه َفِبَذلَِك َفْلَيْفَرُحوْا ُهَو َخْيٌر مِّ

ْنُه َحَراًما َوَحالاَلً قُْل آّلّلُ أَِذَن لَ  أََرأَْيُتم قُلْ ) ْزٍق َفَجَعْلُتم مِّ ا أَنَزَل للّاُ َلُكم مِّن رِّ  ُكْم أَْم َعلَى للّاِ َتْفَتُرونَ مَّ

(77. )) 

 (( .27إِنَّ الَِّذيَن َيْفَتُروَن َعلَى للّاِ اْلَكِذَب الَ ُيْفِلُحوَن ) قُلْ )

ُذُر َعن َقْوٍم الَّ ُيْؤِمُنوَن ) قُلِ ) َماَواِت َواألَْرِض َوَما ُتْغِني اآلَياُت َوالنُّ  (( .010انُظُروْا َماَذا ِفي السَّ

اُس يَ  قُلْ ) َها النَّ ن ِديِني َفالَ أَْعُبُد الَِّذيَن َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن للّاِ .. )ا أَيُّ  (( .014إِن ُكنُتْم ِفي َشكٍّ مِّ

اُس  قُلْ ) َها النَّ َما َيْهَتِدي لَِنْفِسِه ...... )َيا أَيُّ ُكْم َفَمِن اْهَتَدى َفإِنَّ بِّ  (( .019َقْد َجاءُكُم اْلَحقُّ ِمن رَّ

 

 ( :َماَكاَن * )وَ 

بَِّك لَقُِضَي َبْيَنُهْم ِفيَما ِفيِه يَ  َكانَ  َوَما) ًة َواِحَدًة َفاْخَتلَفُوْا َولَْوالَ َكلَِمٌة َسَبَقْت ِمن رَّ اُس إاِلَّ أُمَّ َتلِفُوَن خْ النَّ

(07. )) 

ِذي َبْيَن َيَدْيِه َوَتْفِصيَل اْلِكَتاِب .. َهـَذا اْلقُْرآُن أَن ُيْفَتَرى ِمن ُدوِن للّاِ َولَـِكن َتْصِديَق الَّ  َكانَ  َوَما)

(35. )) 

ْجَس َعلَى الَِّذيَن الَ َيْعِقلُوَن ) َكانَ  َوَما)  (( .011لَِنْفٍس أَن ُتْؤِمَن إاِلَّ ِبإِْذِن للّاِ َوَيْجَعُل الرِّ

 

 ِفيَما َكاُنوْا ِفيِه َيْخَتلِفُوَن( :         -* )ِفيَما ِفيِه َيْخَتلِفُوَن 

ًة َواِحَدًة َفاْخَتلَفُوْا )وَ  اُس إاِلَّ أُمَّ بَِّك لَقُِضَي َبْيَنُهْم ِفيَما ِفيِه َيْخَتلِفُونَ َما َكاَن النَّ  َولَْوالَ َكلَِمٌة َسَبَقْت ِمن رَّ

(07. )) 

أَ ِصْدٍق .. َفَما اْخَتلَفُوْا َحتَّى َجاءُهُم اْلعِ  ْأَنا َبِني إِْسَراِئيَل ُمَبوَّ َك َيْقِضي َبْيَنُهْم َيْوَم ْلُم )َولََقْد َبوَّ إِنَّ َربَّ

 (( .73) َيْخَتلِفُونَ  ِفيهِ  َكاُنواْ  ِفيَما اْلِقَياَمةِ 

 * )َوَيقُولُوَن( :

ِ َفاْنَتِظُروْا إِنِّي َمَعكُ  َوَيقُولُونَ ) َما اْلَغْيُب ّلِلّ ِه َفقُْل إِنَّ بِّ َن اْلُمنتَ لَْوالَ أُنِزَل َعَلْيِه آَيٌة مِّن رَّ  (( 61 )ِظِرينَ م مِّ

 (( .49َمَتى َهـَذا اْلَوْعُد إِن ُكنُتْم َصاِدِقيَن ) َوَيقُولُونَ )
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َن اْلُمنَتِظِريَن( :  * )َفاْنَتِظُروْا إِنِّي َمَعُكم مِّ

 ِ َما اْلَغْيُب ّلِلّ ِه َفقُْل إِنَّ بِّ َن اْلُمنَتِظِرينَ َفاْنَتِظُروْا إِنِّي )َوَيقُولُوَن لَْوالَ أُنِزَل َعَلْيِه آَيٌة مِّن رَّ  (( 61) َمَعُكم مِّ

اِم الَِّذيَن َخلَْوْا ِمن َقْبلِِهْم قُْل  َن اْلُمنَتِظِرينَ )َفَهْل َينَتِظُروَن إاِلَّ ِمْثَل أَيَّ  (( 016) َفانَتِظُروْا إِنِّي َمَعُكم مِّ

اُس( : َها النَّ  * )َيا أَيُّ

َها النَّاسُ )  ْوِعَظةٌ  َيا أَيُّ ُدوِر َوُهًدى َورَ  َقْد َجاءْتُكم مَّ ُكْم َوِشَفاء لَِّما ِفي الصُّ بِّ  (( 75ْحَمٌة لِّْلُمْؤِمِنيَن )مِّن رَّ

َها النَّاسُ  قُلْ ) ن ِديِني َفالَ أَْعُبُد الَِّذيَن َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن للّاِ ....... ) َيا أَيُّ  (( .014إِن ُكنُتْم ِفي َشكٍّ مِّ

َها النَّاسُ  قُلْ ) َما َيْهَتِدي لَِنْفِسِه ........... ) َقدْ  َيا أَيُّ ُكْم َفَمِن اْهَتَدى َفإِنَّ بِّ  (( .019َجاءُكُم اْلَحقُّ ِمن رَّ

 * )َوَيْوَم( :

 (( .69ُثمَّ َنقُوُل لِلَِّذيَن أَْشَرُكوْا َمَكاَنُكْم أَنُتْم َوُشَرَكآُؤُكْم .. ) َجِميًعا ُشُرُهمْ َنحْ  َوَيْومَ )

َهاِر َيَتَعاَرفُوَن َبْيَنُهْم ......... ) ُشُرُهمْ حْ يَ  َوَيْومَ ) َن النَّ  (( .47َكأَن لَّْم َيْلَبُثوْا إاِلَّ َساَعًة مِّ

 

 * )َحقَّْت َكلَِمُت َربَِّك( :

ُهْم  َحقَّْت َكلَِمُت َربِّكَ )َكَذلَِك   (( .33) الَ ُيْؤِمُنونَ َعلَى الَِّذيَن َفَسقُوْا أَنَّ

 (( . 72) الَ ُيْؤِمُنونَ  َكِلَمُت َربِّكَ لَْيِهْم عَ  َحقَّتْ )إِنَّ الَِّذيَن 

 

ن( :  * )َوِمنُهم مَّ

ن) َك أَْعلَُم ِباْلُمْفِسِديَن ) َوِمنُهم مَّ ن الَّ ُيْؤِمُن ِبِه َوَربُّ  (( .41ُيْؤِمُن ِبِه َوِمْنُهم مَّ

ن) مَّ َولَْو َكا َوِمْنُهم مَّ  (( .46ُنوْا الَ َيْعِقلُوَن )َيْسَتِمُعوَن إِلَْيَك أََفأَنَت ُتْسِمُع الصُّ

ن)  (( .43َينُظُر إِلَْيَك أََفأَنَت َتْهِدي اْلُعْمَي َولَْو َكاُنوْا الَ ُيْبِصُروَن ) َوِمنُهم مَّ

 

ُسوٌل  ٍة رَّ ٍة أََجٌل( : -* )َولُِكلِّ أُمَّ  ِلُكلِّ أُمَّ

ةٍ  لُِكلِّ وَ ) ُسولٌ  أُمَّ  (( .45م ِباْلِقْسِط َوُهْم الَ ُيْظلَُموَن )قُِضَي َبْيَنهُ  َرُسولُُهمْ إَِذا َجاء فَ  رَّ

ا َوالَ َنْفًعا إاِلَّ َما َشاء للّاُ  ةٍ )قُل الَّ أَْملُِك لَِنْفِسي َضّرً َفالَ َيْسَتأِْخُروَن َساَعًة  أََجلُُهمْ  إَِذا َجاء أََجلٌ  لُِكلِّ أُمَّ

 (( .47َوالَ َيْسَتْقِدُموَن )

 

 َوُهْم الَ ُيْظلَُموَن( : * )قُِضَي َبْيَنُهم ِباْلِقْسطِ 

ُسوٌل َفإَِذا َجاء َرُسولُُهْم  ٍة رَّ  (( .45) قُِضَي َبْيَنُهم ِباْلِقْسِط َوُهْم الَ ُيْظلَُمونَ )َولُِكلِّ أُمَّ

ا َرأَُوْا الْ  َداَمَة لَمَّ وْا النَّ قُِضَي َبْيَنُهم وَ َعَذاَب )َولَْو أَنَّ لُِكلِّ َنْفٍس َظَلَمْت َما ِفي األَْرِض الَْفَتَدْت ِبِه َوأََسرُّ

 (( .74) ِباْلِقْسِط َوُهْم الَ ُيْظلَُمونَ 

: )  * )أاَل إِنَّ

َماَواِت َواألَْرِض أاَلَ إِنَّ َوْعَد للّاِ َحقٌّ َولَـِكنَّ أَْكَثَرُهْم الَ َيْعلَُموَن ) أاَل إِنَّ ) ِ َما ِفي السَّ  (( .77ّلِلّ

 (( .26ْوٌف َعلَْيِهْم َوالَ ُهْم َيْحَزُنوَن )أَْولَِياء للّاِ الَ خَ  أاَل إِنَّ )

ِبُع الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن  أاَل إِنَّ ) َماَوات َوَمن ِفي األَْرِض َوَما َيتَّ ِ َمن ِفي السَّ  (( 22ُدوِن للّاِ ُشَرَكاء .. )ّلِلّ



86 

 

 * )َقالُوْا( :

َخَذ للّاُ َولًَدا ُسْبَحاَنُه ُهَو اْلَغِنيُّ لَ  َقالُواْ ) َماَوات َوَما ِفي األَْرِض ... )اتَّ  (( .29ُه َما ِفي السَّ

ا َوَجْدَنا َعلَْيِه آَباءَنا َوَتُكوَن لَُكَما اْلِكْبِرَياء ِفي األَْرِض .. ) َقالُواْ )  (( .59أَِجْئَتَنا لَِتْلِفَتَنا َعمَّ

َنا الَ َتْجَعْلَنا ِفْتَنًة لِّ  َفَقالُواْ ) ْلَنا َربَّ الِِميَن )َعلَى للّاِ َتَوكَّ  (( .97ْلَقْوِم الظَّ

 

 * )َفإِن( :

ْن أَْجٍر إِْن أَْجِرَي إاِلَّ َعَلى للّاِ َوأُِمْرُت أَْن أَُكوَن ِمَن اْلُمْسلِِميَن ) َفإِن)  (( .56َتَولَّْيُتْم َفَما َسأَْلُتُكم مِّ

ا أَنَزْلَنا إِلَْيَك َفاْسأَِل الَِّذيَن يَ  َفإِن) مَّ  (( .74ْقَرُؤوَن اْلِكَتاَب ِمن َقْبلَِك .......... )ُكنَت ِفي َشكٍّ مِّ

ا( :  * )َفلَمَّ

ا) ِبيٌن ) َفلَمَّ  (( .52َجاءُهُم اْلَحقُّ ِمْن ِعنِدَنا َقالُوْا إِنَّ َهـَذا لَِسْحٌر مُّ

ا) ْلقُوَن ) َفلَمَّ وَسى أَْلقُوْا َما أَنُتم مُّ َحَرةُ َقاَل لَُهم مُّ  (( .91َجاء السَّ

ا) ْحُر إِنَّ للّاَ َسُيْبِطلُُه إِنَّ للّاَ الَ ُيْصلُِح َعَمَل اْلُمْفِسِديَن ) َفلَمَّ  (( .90أَْلَقوْا َقاَل ُموَسى َما ِجْئُتم ِبِه السِّ

 

 َوَقاَل( : -* )َقاَل 

اِحُروَن ) َقالَ ) ا َجاءُكْم أَِسْحٌر َهـَذا َوالَ ُيْفلُِح السَّ  ( .(55ُموَسى أَتقُولُوَن لِْلَحقِّ لَمَّ

ِبَعآنِّ َسِبيَل الَِّذيَن الَ َيْعلَُموَن ) َقالَ ) ْعَوُتُكَما َفاْسَتِقيَما َوالَ َتتَّ  (( .97َقْد أُِجيَبت دَّ

 (( .57ِفْرَعْوُن اْئُتوِني ِبُكلِّ َساِحٍر َعلِيٍم ) َوَقالَ )

لُواْ  َوَقالَ ) ْسلِِميَن ) ُموَسى َيا َقْوِم إِن ُكنُتْم آَمنُتم ِباّلّلِ َفَعلَْيِه َتَوكَّ  (( .94إِن ُكنُتم مُّ

ْنَيا .. ) َوَقالَ ) َك آَتْيَت ِفْرَعْوَن َوَمألهُ ِزيَنًة َوأَْمَواالً ِفي اْلَحَياِة الدُّ َنا إِنَّ  (( .99ُموَسى َربَّ

 

 * )َحتَّى َيَرُوْا اْلَعَذاَب األَلِيَم( :

َك آَتْيَت ِفْرَعْوَن .. َربَّ  َنا إِنَّ َنا اْطِمْس َعلَى أَْمَوالِِهْم َواْشُدْد َعلَى قُلُوِبِهْم َفالَ ُيْؤِمُنوْا )َوَقاَل ُموَسى َربَّ

 (( .99) َحتَّى َيَرُوْا اْلَعَذاَب األَلِيمَ 

َك الَ ُيْؤِمُنوَن )  ألَلِيمَ َحتَّى َيَرُوْا اْلَعَذاَب ا( َولَْو َجاءْتُهْم ُكلُّ آَيٍة 72)إِنَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعلَْيِهْم َكِلَمُت َربِّ

(75. )) 

 

( : -* )َفإِن ُكنَت ِفي َشكٍّ   إِن ُكنُتْم ِفي َشكٍّ

ا أَنَزْلَنا إِلَْيكَ ) مَّ َك  َفإِن ُكنَت ِفي َشكٍّ مِّ بِّ َفاْسأَِل الَِّذيَن َيْقَرُؤوَن اْلِكَتاَب ِمن َقْبلَِك لََقْد َجاءَك اْلَحقُّ ِمن رَّ

 .(( 74َفالَ َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمَتِريَن )

اُس  َها النَّ ن ِديِني ِفي َشكٍّ  إِن ُكنُتمْ )قُْل َيا أَيُّ َفالَ أَْعُبُد الَِّذيَن َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن للّاِ َولَـِكْن أَْعُبُد للّاَ الَِّذي  مِّ

 (( .014َيَتَوفَّاُكْم ........ )
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 مع القرآن متشابهات سورة يونس

اَس  (0) اْلَحِكيمِ  تِْلَك آَياُت اْلِكَتابِ ٍ   الر اِس َعَجًبا أَْن أَْوَحْيَنا إِلَٰى َرُجٍل ِمْنُهْم أَْن أَْنِذِر النَّ أََكاَن لِلنَّ

َذا لََساِحٌر ُمِبيٌن  ِهْم   َقاَل اْلَكاِفُروَن إِنَّ َهٰ ِر الَِّذيَن آَمُنوا أَنَّ لَُهْم َقَدَم ِصْدٍق ِعْنَد َربِّ  (6)َوَبشِّ

 

 لقمان(، هدى ورحمة للمحسنين 6اْلَحِكيِم ) ِكَتابِ ِتْلَك آَياُت الْ ( 0) م: التشبه

 وآخر آية فى سورة يونس 

ِبْع َما ُيوَحٰى إِلَْيَك َواْصِبْر َحتَّٰى  ُ   َوُهَو َخْيُر  َيْحُكمَ َواتَّ  (017) يونساْلَحاِكِميَن للاَّ

لَْت ِمْن لَُدنْ  أُْحِكَمتْ  ِكَتاٌب   الربعدها أول هود:    (0َخِبيٍر ) َحِكيمٍ  آَياُتُه ُثمَّ فُصِّ

 المبين )يوسف( ِتْلَك آَياُت اْلِكَتابِ  الر

 وقرآن مبين )الحجر( ِتْلَك آَياُت اْلِكَتابِ  الر

 ِكَتاِب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور   )إبراهيم( ْالر

 

 ناس ال يؤمنون )الرعد(ِتْلَك آَياُت اْلِكَتاِب والذى أُنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر ال المر

 المبين لعلك باخٌع نفسك أال يكونوا مؤمنين )الشعراء( تلك آيات الكتابطسم 

 المبين نتلو عليك بالحق )القصص( تلك آيات الكتابطسم 

 

اٍم ُثمَّ اْسَتَوٰى َعلَى ) 3 ِة أَيَّ َماَواِت َواأْلَْرَض فِي ِستَّ ُ الَِّذي َخلََق السَّ ُكُم َّللاَّ ُر اأْلَْمَر ۖ إِنَّ َربَّ اْلَعْرِش ۖ ُيَدبِّ

ُرونَ  ُكْم َفاْعُبُدوهُ ۚ أََفاَل َتَذكَّ ُ َربُّ لُِكُم َّللاَّ
ٰ
 (4) َما ِمْن َشفِيٍع إاِلَّ ِمْن َبْعِد إِْذنِِه ۚ َذ

اٍم ُثمَّ اْسَتَوىٰ : تشبه ِة أَيَّ َماَواِت َواأْلَْرَض ِفي ِستَّ ُ الَِّذي َخلََق السَّ ُكُم للاَّ اللَّْيَل  / ُيْغِشيَعلَى اْلَعْرشِ  إِنَّ َربَّ

َراٍت ِبأَْمِرِه   أاََل لَُه اْلَخْلُق َواأْلَْمرُ  ُجوَم ُمَسخَّ ْمَس َواْلَقَمَر َوالنُّ َهاَر َيْطلُُبُه َحِثيًثا َوالشَّ ُ َربُّ النَّ     َتَباَرَك للاَّ

 (74اْلَعالَِميَن ) األعراف

 

 ( .اَجِميعً إِلَْيِه َمْرِجُعُكْم ﴿ 4

 :بهتش

ِ  49 –المائدة  )وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه... إِلَى للاَّ

ُئُكْم ِبَما ُكْنُتْم ِفيِه َتْخَتلِفُونَ  َجِميًعاَمْرِجُعُكْم   .َفُيَنبِّ

ُكْم َمْن َضلَّ إَِذا  017 –المائدة  ِ َمْرِجُعُكْم )ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال َيُضرُّ اْهَتَدْيُتْم إِلَى للاَّ

ُئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَملُونَ  َجِميًعا  .َفُيَنبِّ

ِ َمْرِجُعُكْم َوُهَو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ  4 –هود   .)إِلَى للاَّ

قال )َجِميًعا( في موضعي المائدة ويونس ألن الخطاب فيها للمؤمنين والكافرين جميعا. :مالحظة

يذكرها في آية هود ألن الخطاب فيها للكافرين فقط وقد قال قبلها )َوإِْن َتَولَّْوا َفإِنِّي أََخاُف َعلَْيُكْم ولم 

 .َعَذاَب َيْوٍم َكِبيرٍ 
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 ونَ لَُهْم َشَراٌب ِمْن َحِميٍم َوَعَذاٌب أَلِيٌم بَِما َكاُنوا َيْكفُرُ إِلَْيِه َمْرِجُعُكْم َجِميًعا وعد َّللا حقا، .....     ﴿

(3) 

ْر ِبِه أَْن ُتْبَسَل تشبه ْنَيا   َوَذكِّ ْتُهُم اْلَحَياةُ الدُّ َخُذوا ِديَنُهْم لَِعًبا َولَْهًوا َوَغرَّ َسَبْت َنْفٌس ِبَما كَ : َوَذِر الَِّذيَن اتَّ

ِ َوِليٌّ َواَل َشِفيٌع َوإِْن َتْعِدْل ُكلَّ َعْدٍل اَل ُيْؤَخْذ مِ  ِئَك الَِّذيَن أُْبِسلُوا ِبَما لَْيَس لََها ِمْن ُدوِن للاَّ ْنَها   أُولَٰ

 ( (51األنعام  ) لَُهْم َشَراٌب ِمْن َحِميٍم َوَعَذاٌب أَلِيٌم ِبَما َكاُنوا َيْكفُُرونَ َكَسُبوا ۖ 

 

َماَواِت َواأْلَْرِض الَياٍت لِقَ ﴿ 6 ُ فِي السَّ َهاِر َوَما َخلََق َّللاَّ قُونَ إِنَّ فِي اْختِالِف اللَّْيِل َوالنَّ  ( .ْوٍم َيتَّ

 :تشبه

َهاِر َواْلفُْلِك الَِّتي َتْجِري ِفي  024 –البقرة  َماَواِت َواألَْرِض َواْخِتالَِف اللَّْيِل َوالنَّ )إِنَّ ِفي َخْلِق السَّ

 .( .....اْلَبْحِر ِبَما َينَفُع النَّاسَ 

َماَواِت َواألَْرِض َواْخِتالَ  071 -آل عمران  ُْولِي األْلَبابِ )إِنَّ ِفي َخْلِق السَّ َهاِر آلَياٍت ألِّ  .ِف اللَّْيِل َوالنَّ

 

ُهْم بِإِيَمانِِهْم َتْجِري ﴿ 9 الَِحاِت َيْهِديِهْم َربُّ اِت  ِمْن َتْحتِِهمُ إِنَّ الَِّذيَن آََمُنوا َوَعِملُوا الصَّ اأْلَْنَهاُر فِي َجنَّ

ِعيمِ   .(النَّ

 :تشبه

 .(ِمْن َتْحِتِهملهم من قرن ....َوَجَعْلَنا األَْنَهاَر َتْجِري )ألم يروا كم أهلكنا من قب 2 -األنعام 

 .( ...اأْلَْنَهارُ ِمْن َتْحِتِهُم ) َوَنَزْعَنا َما ِفي ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغلٍّ َتْجِري  43 –األعراف 

اُت َعْدٍن َتْجِري  30 –الكهف   ...َن ِفيَها ِمْن أََساِوَر ِمْن َذَهبٍ اأْلَْنَهاُر ُيَحلَّوْ  ِمْن َتْحِتِهمُ )أُولَِئَك لَُهْم َجنَّ

 :مالحظة

ذكر لفظ )َتْجِري ِمْن َتْحِتِهم( في األربع مواضع السابقة فقط. وفي سائر المواضع جميعا جاءت 

 .)َتْجِري َتْحَتَها اأْلَْنَهارُ  011-بلفظ )َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَْنَهاُر( إال موضعا واحدا في التوبة 

 

َن لِْلُمْسِرفِيَن َما َكاُنوْا َيْعَملُونَ كَ ....﴿ 12  .(َذلَِك ُزيِّ

 :تشبه

َن لِْلَكاِفِريَن َما َكاُنوْا َيْعَملُونَ  066 -األنعام   .()أو من كان ميتا فأحييناه ....َكَذلَِك ُزيِّ

 :مالحظة

 اهُ َوَجَعْلَنا لَُه ُنوًرا َيْمِشي ِبِه ِفيقال في آية األنعام )لِْلَكاِفِريَن( ألنه سبقها )أََوَمْن َكاَن َمْيًتا َفأَْحَيْينَ 

لَُماِت لَْيَس ِبَخاِرٍج ِمْنَها ( والمعنى أو من كان ميتا فى غمرات الجهل  اِس َكَمْن َمَثلُُه ِفي الظُّ النَّ

والكفر فأحييناه بنور اإليمان والعلم كمن مثله فى ظلمات الجهل والكفر ليس في قلبه حبة خردل 

َن لِْلَكاِفِريَن(. أما في آية يونس فالكالم على جنس اإلنسان من إيمان فناسب  أن يأتي بعدها )َكَذلَِك ُزيِّ
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هُ َمرَّ َكأَْن  )َوإَِذا َمسَّ اإْلِْنَسانَ الذي قال عنه  ا َكَشْفَنا َعْنُه ُضرَّ رُّ َدَعاَنا لَِجْنِبِه أَْو َقاِعًدا أَْو َقاِئًما َفلَمَّ الضُّ

ُه( وهذا إذا مسه الضر تذكر ودعا ربه وإذا كِشف الضر عنه نسي وغفل لَْم َيْدُعَنا إِلَى ضُ  رٍّ َمسَّ

َن لِْلُمْسِرِفينَ   ( .غير كافر وال مشرك فناسب أن يختم بقوله )َكَذِلَك ُزيِّ

رُّ َدَعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه   )الزمر(َ )َوإَِذا َمسَّ اإْلِْنَسانَ   ضُّ

  

ا َظلَُمواَوَلَقْد أَهْ ﴿ 13  .( .....لَْكَنا اْلقُُروَن ِمْن َقْبلُِكْم لَمَّ

 :تشبه

 .()أَلَْم َيَرْوا َكْم أَْهلَْكَنا ِمْن َقْبلِِهْم ِمْن َقْرنٍ  2 -األنعام 

 ( .ِصيًرا)َوَكْم أَْهلَْكَنا ِمَن اْلقُُروِن ِمْن َبْعِد ُنوٍح َوَكَفى ِبَربَِّك ِبُذُنوِب ِعَباِدِه َخِبيًرا بَ  05 –اإلسراء 

 .)َوَكْم أَْهلَْكَنا َقْبلَُهْم ِمْن َقْرٍن ُهْم أَْحَسُن أََثاًثا َوِرْئًيا 54 –مريم 

 .)َوَكْم أَْهلَْكَنا َقْبلَُهْم ِمْن َقْرٍن َهْل ُتِحسُّ ِمْنُهْم ِمْن أََحٍد أَْو َتْسَمُع َلُهْم ِرْكًزا 79 –مريم 

لَْكَنا َقْبلَُهْم ِمَن اْلقُُروِن َيْمُشوَن ِفي َمَساِكِنِهْم إِنَّ ِفي َذلَِك الَياٍت أِلُولِي )أََفلَْم َيْهِد لَُهْم َكْم أَهْ  069 –طه 

 .النَُّهى

 ......)َولََقْد آََتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب ِمْن َبْعِد َما أَْهلَْكَنا اْلقُُروَن اأْلُولَى َبَصاِئَر لِلنَّاسِ  43 –القصص 

َ َقْد أَْهلََك ِمْن َقْبلِِه ِمَن اْلقُُروِن َمْن ُهَو )قال إنما أوتي 59 –القصص  ته على علم.....أََوَلْم َيْعلَْم أَنَّ للاَّ

ًة َوأَْكَثُر َجْمًعا  ......أََشدُّ ِمْنُه قُوَّ

ِهْم إِنَّ ِفي َذلَِك الَياٍت )أََولَْم َيْهِد لَُهْم َكْم أَْهلَْكَنا ِمْن َقْبلِِهْم ِمَن اْلقُُروِن َيْمُشوَن ِفي َمَساِكنِ  62 –السجدة 

 .أََفال َيْسَمُعونَ 

ُهْم إِلَْيِهْم ال َيْرِجُعونَ  30 –يس   .)أَلَْم َيَرْوا َكْم أَْهلَْكَنا َقْبلَُهْم ِمَن اْلقُُروِن أَنَّ

 .)َكْم أَْهلَْكَنا ِمْن َقْبلِِهْم ِمْن َقْرٍن َفَناَدْوا َوالَت ِحيَن َمَناٍص  3 –ص 

 .أَْهلَْكَنا َقْبَلُهْم ِمْن َقْرٍن ُهْم أََشدُّ ِمْنُهْم َبْطًشا َفَنقَُّبوا ِفي اْلِبالِد َهْل ِمْن َمِحيٍص )َوَكْم  32 –ق 

 :مالحظة

اآليات التي ذكر فيها إهالك قرن أو قرون شديدة التشابه ، ويالحظ أنه في حالة اإلفراد جاءت )ِمْن 

 .وفي سائر المواضع جاءت )َقْبلَُهْم ِمْن َقْرنٍ  َقْبلِِهْم ِمْن َقْرٍن( في موضعي األنعام وص ،

وفي حالة الجمع جاءت )ِمْن َقْبِلِهْم ِمَن اْلقُُروِن( فقط في آية السجدة ، كما قدم لفظ )اْلقُُروِن( فقط في 

 .(آية يونس فقال )َولََقْد أَْهلَْكَنا اْلقُُروَن ِمْن َقْبلُِكمْ 

 

َناِت َوَما َكاُنوا لُِيْؤِمُنواَوَجاَءْتُهْم ُرُسلُُهْم بِاْلبَ ﴿ 13  ( .يِّ

 :تشبه

َناِت َفَما َكاُنوا  َجاَءْتُهْم ُرُسلُُهمْ )ِتْلَك اْلقَُرى َنقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَْنَباِئَها َولََقْد  010 –األعراف  ِباْلَبيِّ

 ..( ....لُِيْؤِمُنوا
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وا أَْيِدَيُهْم ِفي أَْفَواِهِهْم  لُُهمْ َجاَءْتُهْم ُرسُ )ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم ..... 7 –إبراهيم  َناِت َفَردُّ ِباْلَبيِّ

 ......َوَقالُوا

ُ لَِيْظلَِمُهْم َولَِكْن َكاُنوا  َوَجاَءْتُهْم ُرُسلُُهمْ )أولم يسيروا فى األرض ..... 7 –الروم  َناِت َفَما َكاَن للاَّ ِباْلَبيِّ

 .أَْنفَُسُهْم َيْظلُِمونَ 

َب الَِّذيَن ِمْن َقْبلِِهْم )َوإِْن يُ  67 –فاطر  ُبوَك َفَقْد َكذَّ ُبِر َوِباْلِكَتاِب  َجاَءْتُهْم ُرُسلُُهمْ َكذِّ َناِت َوِبالزُّ ِباْلَبيِّ

 .اْلُمِنيرِ 

ا  93 –غافر  َناِت َفِرُحوا ِبَما ِعْنَدُهْم ِمَن اْلِعْلِم َوَحاَق ِبِهْم َما َكانُ َجاَءْتُهْم ُرُسلُُهْم )َفلَمَّ وا ِبِه ِباْلَبيِّ

 .َيْسَتْهِزُئونَ 

 :مالحظة

آية األعراف فيها )َجاَءْتُهْم ُرُسلَُنا( وهم المالئكة. وفي سائر المواضع )َجاَءْتُهْم ُرُسلُُهْم( مبعوثين 

من للا تعالى لتلك األقوام إال موضع المائدة فقط ففيه )َجاَءْتُهْم ُرُسلَُنا( فأضاف الرسل إليه سبحانه 

 .كتبه عليهم في الكتاب، حتى يكون هذا أبلغ لهم وأنصح ولم يكتف بذكر ما

 

َناِت َفَما َكاُنوا  010 –األعراف  )تلك القرى نقص عليك من أنبائها َولََقْد َجاَءْتُهْم ُرُسلُُهْم ِباْلَبيِّ

 ....لُِيْؤِمُنوا

َناِت َفَما كَ  54 –يونس  ه اُنوا لُِيْؤِمُنوا بما كذبوا ب)ثم بعثنا من بعده رسال إلى قومهم َفَجاُءوُهْم ِباْلَبيِّ

 .من قبل كذلك يطبع للا على قلوب المعتدين

 :مالحظة

قال )َوَما َكاُنوا( بالواو في آية يونس األولى ألنها معطوفة على ما قبلها )َولََقْد أَْهلَْكَنا اْلقُُروَن ِمْن 

ا َظلَُموا( أما في األعراف وآية يونس الثانية فجا  07ءت بالفاء للتعقيبَقْبلُِكْم لَمَّ

 

َناتٍ ) - 15  .(َوإَِذا ُتْتلَى َعلَْيِهْم آََياُتَنا َبيِّ

َناٍت َقاَل الَِّذيَن َكَفُروا لِلَِّذيَن آََمُنوا أَيُّ اْلَفِريَقْيِن َخْيٌر مَ  53 –مريم : تشبه اًما قَ )َوإَِذا ُتْتلَى َعَلْيِهْم آََياُتَنا َبيِّ

ا  . َوأَْحَسُن َنِدّيً

َناٍت َتْعِرُف ِفي ُوُجوِه الَِّذيَن َكَفُروا اْلُمْنَكرَ  56 -الحج   .)َوإَِذا ُتْتلَى َعلَْيِهْم آََياُتَنا َبيِّ

ا َكاَن َيْعُبدُ  43 –سبأ  ُكْم َعمَّ َناٍت َقالُوا َما َهَذا إاِل َرُجٌل ُيِريُد أَْن َيُصدَّ  )َوإَِذا ُتْتلَى َعَلْيِهْم آََياُتَنا َبيِّ

 .آََباُؤُكمْ 

َتُهْم إاِل أَْن َقالُوا اْئُتوا ِبآََباِئَنا إِْن ُكْنُتْم  67 –جاثية ال َناٍت َما َكاَن ُحجَّ )َوإَِذا ُتْتلَى َعلَْيِهْم آََياُتَنا َبيِّ

 . َصاِدِقينَ 

ا َجا 5 –األحقاف  َناٍت َقاَل الَِّذيَن َكَفُروا لِْلَحقِّ لَمَّ  . َءُهْم َهَذا ِسْحٌر ُمِبينٌ )َوإَِذا ُتْتلَى َعلَْيِهْم آََياُتَنا َبيِّ

 .)َوإَِذا ُتْتلَى َعلَْيِهْم آََياُتَنا َقالُوا َقْد َسِمْعَنا لَْو َنَشاُء لَقُْلَنا ِمْثَل َهَذا 30 –األنفال 
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 : مالحظة

َناٍت( أما باقى الم اضع )َوإَِذا واألنفال هى الوحيدة التي فيها )َوإَِذا ُتْتلَى َعلَْيِهْم آََياُتَنا( وليس بعدها )َبيِّ

 ( .ُتْتلَى َعَلْيِهْم آََياُتَنا َبيَِّناتٍ 

 

ِبُع إاِل َما ُيوَحى إِلَيَّ إِنِّي أََخاُف إِْن َعَصْيُت َربِّي َعَذاَب وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات....﴿ 15 إِْن أَتَّ

 .(َيْوٍم َعِظيمٍ 

 :تشبه

 .(َعَذاَب َيْوٍم َعِظيمٍ )قُْل إِنِّي أََخاُف إِْن َعَصْيُت َربِّي  07 -األنعام 

 .()قُْل إِنِّي أََخاُف إِْن َعَصْيُت َربِّي َعَذاَب َيْوٍم َعِظيمٍ  03 –الزمر 

 

َب بِآََياِتِه إِ ﴿ 17 ِ َكِذًبا أَْو َكذَّ ِن اْفَتَرى َعلَى َّللاَّ ُه ال ُيْفلُِح اْلُمْجِرُمونَفَمْن أَْظلَُم ِممَّ  .(نَّ

 :تشبه

َ ال َيْهِدي اْلَقْوَم )َفَمْن أَظْ  044 -األنعام  اَس ِبَغْيِر ِعْلٍم إِنَّ للاَّ ِ َكِذًبا لُِيِضلَّ النَّ ِن اْفَتَرى َعلَى للاَّ لَُم ِممَّ

الِِمينَ   .الظَّ

ِ َوَصَدَف َعْنَها َسَنْجِزي الَِّذيَن َيْصِدفُونَ  075 –األنعام  َب ِبآََياِت للاَّ ْن َكذَّ  ...)...َفَمْن أَْظلَُم ِممَّ

َب ِبآََياِتِه أُولَِئَك َيَنالُُهْم َنِصيُبُهْم ِمَن  35 – األعراف ِ َكِذًبا أَْو َكذَّ ِن اْفَتَرى َعلَى للاَّ ) َفَمْن أَْظلَُم ِممَّ

 .اْلِكَتابِ 

ِ َكِذًبا 07 –الكهف  ِن اْفَتَرى َعلَى للاَّ ٍن َفَمْن أَْظلَُم ِممَّ  .()َلْوال َيأُْتوَن َعلَْيِهْم ِبُسْلَطاٍن َبيِّ

َم َمْثًوى  36 –الزمر  ْدِق إِْذ َجاَءهُ أَلَْيَس ِفي َجَهنَّ َب ِبالصِّ ِ َوَكذَّ ْن َكَذَب َعلَى للاَّ )َفَمْن أَْظلَُم ِممَّ

 ( .لِْلَكاِفِرينَ 

 :مالحظة

في هذه اآليات الست )َفَمْن أَْظلَُم( وفي سائر اآليات )َوَمْن أَْظلَُم(. ويالحظ أن )َوَمْن أَْظلَُم( وردت 

. و)َفَمْن أَْظلَُم( وردت إما على معطوفات 60 -سياق معطوفات بالواو قبلها كما في آية األنعام  في

أو لبيان علة الحكم عليهم بأنهم أظلم الظالمين كما في آية  044بالفاء قبلها كما في آية يونس 

بطال ذلك اإل األعراف أو مترتب على اإلنكار على الظالمين بعض أفعالهم أو أقوالهم فيترتب على

واإلنكار أن يتوجه سؤال من المتكلم مشوب بإنكار عمن اتصف بزيادة ظلم الظالمين الذين كذبوا 

. وأما آية الصف فالوحيدة التي ورد فيها )اْلَكِذَب( معرفا أى فلما 075على للا كما في آية األنعام 

يه ل القاطعة والتصديق لما بين يدجاءهم الرسول الذى سماه لهم عيسى عليه السالم بالبينات والدالئ

من التوراة قالوا هذا سحر مبين فافتروا الكذب وارتكبوا البهت فيما ال توقف فيه وال إشكال فجاء 

 .التعجب من حالهم معرفا بأداة العهد فكأنه قيل هذا هو الكذب الذي ال امتراء فيه وال توقف
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ِ َما ال َيضُ 18 ُهْم َوال﴿َوَيْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ  .81يونس:)َيْنَفُعُهمْ  رُّ

ِ َما ال َيْنَفُعُهمْ ( تشبه: ُهمْ  َيْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن للاَّ  .77الفرقان:)َوال َيُضرُّ

 

َماَواِت َوال فِي اأْلَْرِض ﴿18 َ بَِما ال َيْعلَُم فِي السَّ
ُئوَن َّللاَّ ا ُيْشِرُكونَ قُلْ أَُتَنبِّ  .(ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى َعمَّ

 :بهتش

ا َيِصفُونَ  011 –األنعام   .))ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى َعمَّ

ا ُيْشِرُكونَ  30 –التوبة   (.)َوَما أُِمُروا إاِل لَِيْعُبُدوا إِلًَها َواِحًدا ال إِلََه إاِل ُهَو ُسْبَحاَنُه َعمَّ

ُ َولًَدا ُسْبَحاَنُه ُهَو اْلَغِنيُّ  29 –يونس  َخَذ للاَّ  (.)َقالُوا اتَّ

ا ُيْشِرُكونَ  0 – النحل ِ َفال َتْسَتْعِجلُوهُ ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى َعمَّ  .))أََتى أَْمُر للاَّ

ا َكِبيًرا 43 –اإلسراء  ا َيقُولُوَن ُعلُّوً  (.)ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى َعمَّ

ا ُيْشِرُكونَ  29 -القصص  ِ َوَتَعالَى َعمَّ  (.)ُسْبَحاَن للاَّ

ا ُيْشِرُكونَ )َهْل ِمْن ُشَركَ  41 –الروم   (.اِئُكْم َمْن َيْفَعُل ِمْن َذلُِكْم ِمْن َشْيٍء ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى َعمَّ

ا ُيْشِرُكونَ  25 –الزمر  اٌت ِبَيِميِنِه ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى َعمَّ ماَواُت َمْطِويَّ  (.)َوالسَّ

 

ِه َفقُ ﴿ 20 ي َمَعُكْم ِمَن اْلُمْنَتِظِرينَ َوَيقُولُوَن َلْوال أُْنِزلَ َعلَْيِه آََيٌة ِمْن َربِّ ِ َفاْنَتِظُروا إِنِّ َما اْلَغْيُب َّلِلَّ  .(لْ إِنَّ

 :تشبه

 (.)َوَقالُوا لَْوال أُْنِزَل َعلَْيِه َملَكٌ  9 -األنعام 

َ َقاِدٌر َعلَى أَْن ُينَ  35 –األنعام  ِه قُْل إِنَّ للاَّ َل َعلَْيِه آََيٌة ِمْن َربِّ َل آََيًة َولَِكنَّ أَْكَثَرُهْم ال )َوَقالُوا لَْوال ُنزِّ زِّ

 .(َيْعلَُمونَ 

َما أَْنَت ُمْنِذٌر َولُِكلِّ َقْوٍم َهادٍ  5 –الرعد  ِه إِنَّ  (.)َوَيقُوُل الَِّذيَن َكَفُروا لَْوال أُْنِزَل َعلَْيِه آََيٌة ِمْن َربِّ

َ )َوَيقُوُل الَِّذيَن َكَفُروا لَْوال أُْنِزَل َعلَْيِه آَ  65 –الرعد  ِه قُْل إِنَّ للاَّ  ......(.َيٌة ِمْن َربِّ

َل َعَلْيِه اْلقُْرآَُن ُجْملًَة َواِحَدةً  36 –الفرقان   ..)..)َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا لَْوال ُنزِّ

َما اآْلََياُت ِعْنَد للاَِّ  71 –العنكبوت  ِه قُْل إِنَّ َما أََنا َنِذيٌر )َوَقالُوا لَْوال أُْنِزَل َعلَْيِه آََياٌت ِمْن َربِّ  ُمِبينٌ  َوإِنَّ

َل َهَذا اْلقُْرءاُن َعلَى َرُجٍل ِمَن اْلَقْرَيَتْيِن َعِظيمٍ  30 –الزخرف   (.)َوَقالُوا لَْوال ُنزِّ

لَْت ُسوَرةٌ  61 –محمد   (....)َوَيقُوُل الَِّذيَن آََمُنوا لَْوال ُنزِّ

 :مالحظة

َل( جاءت فقط في مواضع األنعام﴿ لَْت( في سورة  لَْوال ُنزِّ الثانية والفرقان والزخرف. و)لَْوال ُنزِّ

 ( .محمد ، وسائر المواضع فيها )لَْوال أُْنِزلَ 
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يَن لَئِْن أَْنَجْيَتَنا ِمْن َهِذِه لََنُكوَننَّ مِ )22 َ ُمْخلِِصيَن َلُه الدِّ
ُهْم أُِحيَط ِبِهْم َدَعُوا َّللاَّ اِكِرينَ َوَظنُّوا أَنَّ  (َن الشَّ

 :تشبه

ًعا َوُخْفَيًة لَِئْن أَْنَجاَنا ِمْن َهِذِه  23 -ألنعام ا يُكْم ِمْن ُظلَُماِت اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َتْدُعوَنُه َتَضرُّ )قُْل َمْن ُيَنجِّ

اِكِرينَ   ( .لََنُكوَننَّ ِمَن الشَّ

 

ا أَْنَجاُهمْ ﴿ 23  .(َفلَمَّ

 :تشبه

اُهْم إِلَى اْلَبرِّ إِ  27 –العنكبوت  ا َنجَّ  .)َذا ُهْم ُيْشِرُكونَ )َفلَمَّ

اُهْم إِلَى اْلَبرِّ َفِمْنُهْم ُمْقَتِصدٌ  36 –لقمان  ا َنجَّ  (.)َفلَمَّ

 

ْلَنا َبْيَنهُ ﴿ 28 ْم َوَقالَ َوَيْوَم َنْحُشُرُهْم َجِميًعا ُثمَّ َنقُولُ لِلَِّذيَن أَْشَرُكوا َمَكاَنُكْم أَْنُتْم َوُشَرَكاُؤُكْم َفَزيَّ

اَنا َتْعُبُدونَ ُشَرَكاُؤُهْم َما كُ   .(ْنُتْم إِيَّ

 :تشبه

 (.)َوَيْوَم َنْحُشُرُهْم َجِميًعا 66 -األنعام 

 ....)َوَيْوَم َيْحُشُرُهْم َجِميًعا َيا َمْعَشَر اْلِجنِّ َقِد اْسَتْكَثْرُتْم ِمَن اإْلِْنسِ  069 –األنعام 

َهارِ )َوَيْوَم َيْحُشُرُهْم َكأَْن لَْم َيْلَبُثوا إاِل َسا 47 –يونس   ....َعًة ِمَن النَّ

ا 75 –اإلسراء   ...)... َوَنْحُشُرُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى ُوُجوِهِهْم ُعْمًيا َوُبْكًما َوُصّمً

 ....)َوَيْوَم َيْحُشُرُهْم َوَما َيْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن للاَِّ  05 –الفرقان 

 ....لِْلَمالِئَكةِ  )َوَيْوَم َيْحُشُرُهْم َجِميًعا ُثمَّ َيقُولُ  41 –سبأ 

 :مالحظة

 .َوَيْوَم َنْحُشُرُهْم( في الموضع األول في األنعام ويونس فقط﴿

 

ا َعْن ِعَباَدتُِكْم لََغافِلِينَ  ﴿ 29 ِ َشِهيًدا َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم إِن ُكنَّ  .(َفَكَفى بِاَّلله

ُ َشِهيٌد َبْيِني َوَبْيَنُكمْ  07 -األنعام :تشبه  (.)قُِل للاَّ

)َوَيقُوُل الَِّذيَن َكَفُروْا لَْسَت ُمْرَسالً قُْل َكَفى ِباّلّلِ َشِهيًدا َبْيِني َوَبْيَنُكْم َوَمْن ِعنَدهُ ِعْلُم  43 –رعد ال

 .اْلِكَتابِ 

ُه َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبيًرا َبِصيًرا 72 –اإلسراء    .))قُْل َكَفى ِباّلّلِ َشِهيًدا َبْيِني َوَبْيَنُكْم إِنَّ

َماَواِت َواأْلَْرِض َوالَِّذيَن آَمُنوا  76 –كبوت العن ِ َبْيِني َوَبْيَنُكْم َشِهيًدا َيْعلَُم َما ِفي السَّ )قُْل َكَفى ِباّللَّ

ِ أُْولَِئَك ُهُم اْلَخاِسُرونَ   ( .ِباْلَباِطِل َوَكَفُروا ِباّللَّ

ِحيمَشِهيًدا َبْيِني َوَبْيَنكُ  )....ُهَو أَْعلَُم ِبَما ُتِفيُضوَن ِفيِه َكَفى ِبهِ  9 –األحقاف   (.ْم َوُهَو اْلَغفُوُر الرَّ
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 :مالحظة

قدم قوله )َشِهيًدا( على )َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم( وعلى )َبْيِني َوَبْيَنُكْم( ألن سياق اآليات حديث عن للا تعالى 

لعناية ه )َشِهيًدا( ألن اووحدانيته وصفاته. وفي موضع العنكبوت وحده قدم )َبْيِني َوَبْيَنُكْم( قبل قول

 .في سورة العنكبوت بذكر الناس ، وتفصيل أحوالهم بخالف باقي السور

 

ِ َمْوالُهُم اْلَحقِّ َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكاُنوا َيْفتَ ﴿ 30 وا إِلَى َّللاَّ  .)ُرونَ ُهَنالَِك َتْبلُو ُكلُّ َنْفٍس َما أَْسلََفْت َوُردُّ

 :تشبه

 .)ْنُهْم َما َكاُنوا َيْفَتُرونَ )َوَضلَّ عَ  64 -األنعام 

َع َبْيَنُكْم َوَضلَّ َعْنُكْم َما ُكْنُتْم َتْزُعُمونَ  74 –األنعام   .))... لََقْد َتَقطَّ

ا َنْعَمُل َقْد َخِسُروا أَْنفَُسُهْم َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكاُنوا  73 –األعراف  )أَْو ُنَردُّ َفَنْعَمَل َغْيَر الَِّذي ُكنَّ

 )ونَ َيْفَترُ 

 .)).. أُولَِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكاُنوا َيْفَتُرونَ  60 –هود 

لََم َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكاُنوا َيْفَتُرونَ  95 –النحل  ِ َيْوَمِئٍذ السَّ  .))َوأَْلَقْوا إِلَى للاَّ

ٍة َشِهيًدا 57 –القصص  ِ َوَضلَّ َعْنُهْم َما  )َوَنَزْعَنا ِمْن ُكلِّ أُمَّ َفقُْلَنا َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم َفَعلُِموا أَنَّ اْلَحقَّ ّلِلَّ

 )َكاُنوا َيْفَتُرونَ 

 .) )َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكاُنوا َيْدُعوَن ِمْن َقْبُل َوَظنُّوا َما لَُهْم ِمْن َمِحيٍص  49 –فصلت 

 :مالحظة

جاءت في آخر اآلية معها )َيْفَتُروَن(، وجاءت مرة وحيدة في  َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكاُنوا( في كل مرة﴿

فصلت )َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكاُنوا َيْدُعوَن ِمْن َقْبُل(. و)َوَضلَّ َعْنُكْم َما ُكْنُتْم( مرة وحيدة في األنعام مع 

 .()َتْزُعُمونَ 

 

َماِء َواأْلَْرِض ﴿ 31  .)قُلْ َمْن َيْرُزقُُكْم ِمَن السَّ

 :تشبه

َماِء َواأْلَْرِض  24 -مل الن  ))َوَمْن َيْرُزقُُكْم ِمَن السَّ

َماِء َواأْلَْرِض  3 –فاطر  ِ َيْرُزقُُكْم ِمَن السَّ  ))َهْل ِمْن َخالٍِق َغْيُر للاَّ

َماَواِت َواأْلَْرِض  64 -سبأ   ))قُْل َمْن َيْرُزقُُكْم ِمَن السَّ

 :مالحظة

َماَواِت( إال فى سورة سبأ فقط  .لم يرد فوله تعالى )َيْرُزقُُكْم ِمَن السَّ

 

ْمَع واألَْبَصاَر َوَمن ُيْخِرُج ﴿31 ن َيْملُِك السَّ َماء َواألَْرِض أَمَّ َن السَّ ِت قُلْ َمن َيْرُزقُُكم مِّ اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِّ

َت ِمَن اْلَحيِّ   )َوُيْخِرُج اْلَميَّ
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 :تشبه

 ))ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُمْخِرُج اْلَميِِّت ِمَن اْلَحيِّ  77 –األنعام 

)ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُيْخِرُج اْلَميَِّت ِمَن اْلَحيِّ َوُيْحِيي اأْلَْرَض َبْعَد َمْوِتَها َوَكَذلَِك  07 –الروم 

 .)ُتْخَرُجونَ 

 :مالحظة

ام فقط وفي غيرها )ُيْخِرُج( ، ألن )َفالُِق اْلَحبِّ َوالنََّوى( فيها معنى جاءت )ُمْخِرُج( في آية األنع

( كالشرح لها ، وأما )ُمْخِرُج اْلَميِِّت(  إخراج الحي من الميت فجاءت بياء الفعل )ُيْخِرُج اْلَحيَّ

س تي يونفمعطوفة على )َفالُِق اْلَحبِّ َوالنََّوى( فناسب عطف الجملة اإلسمية على مثلها ، وفي آي

 .والروم عطف لجملة فعلية على مثلها فجاءت أنسب وأفصح

 

ُهْم ال ُيْؤِمُنونَ ﴿ 33 َك َعلَى الَِّذيَن َفَسقُوا أَنَّ  )َكَذلَِك َحقَّْت َكلَِمُة َربِّ

 :تشبه

ارِ  2 –غافر  ُهْم أَْصَحاُب النَّ  .))َوَكَذلَِك َحقَّْت َكلَِمُة َربَِّك َعلَى الَِّذيَن َكَفُروا أَنَّ

 :مالحظة

الخطاب في آية يونس يصلح للمؤمنين والكافرين فمن أنكره فسق وخرج من الحق إلى الضالل 

ِ إاِل  الُل(، أما آية غافر فتقدمها قوله )َما ُيَجاِدُل ِفي آََياِت للاَّ لذلك قال قبلها )َفَماَذا َبْعَد اْلَحقِّ إاِل الضَّ

َك َعلَى الَِّذيَن َكَفُرواالَِّذيَن َكَفُروا( فناسبها قوله )َوَكَذلِ    .)َك َحقَّْت َكلَِمُة َربِّ

 

 .)قُلْ َفأُْتوا بُِسوَرٍة ِمْثلِهِ ﴿38

 :تشبه

ْلَنا َعلَى َعْبِدَنا َفأُْتوا ِبُسوَرٍة ِمْن ِمْثلِهِ  63 –البقرة  ا َنزَّ  .) .....)َوإِْن ُكْنُتْم ِفي َرْيٍب ِممَّ

 .) ...َفأُْتوا ِبَعْشِر ُسَوٍر ِمْثلِِه ُمْفَتَرَياتٍ  )أَْم َيقُولُوَن اْفَتَراهُ قُلْ  03 –هود 

 .) ...)قُْل َفأُْتوا ِبِكَتاٍب ِمْن ِعْنِد للاَِّ  47 –القصص 

 :مالحظة

( نْ مِ  ( جاءت فقط في البقرة ، ألنها سنام القرآن وأول المصحف بعد الفاتحة ، فلما قال )من مثله ﴿

ن. أو يقال إن آية البقرة للرد على تكذيبهم وشكهم في كان التحدي بأن يأتوا بأي جزء من القرآ

ْلَنا َعلَى َعْبِدَنا( فأعجزهم أن يأتوا بسورة  ا َنزَّ رسول للا صلى للا عليه وسلم )َوإِْن ُكْنُتْم ِفي َرْيٍب ِممَّ

ِه(. وآية لِ من أمي مثله ال يقرأ وال يكتب. وآية يونس فيها تكذيب للقرآن فناسبها )َفأُْتوا ِبُسوَرٍة ِمثْ 

هود ترد على معنى االفتراء فطالبهم بأن يأتوا بسور )ُمْفَتَرَياٍت( أيضا كما زعموا ، وفي هذا 

توسعة في التحدي فناسبه التوسعة فى العدد المطلوب ألن الكالم المفترى أسهل فناسبته التوسعة 
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َعْشِر )َفأُْتوا بِ  فحصل عجزهم من كل جهة. وتحمس السيوطي لكون ترتيب المصحف توقيفيا وقال

 .ُسَوٍر( ألنها السورة الحادية عشرة ترتيبا ، فجاء التحدي بالعشر سور التي سبقتها

 

مَّ َولَْو َكاُنوا ال َيْعقِلُونَ ﴿ 42  )َوِمْنُهْم َمْن َيْسَتِمُعوَن إِلَْيَك أََفأَْنَت ُتْسِمُع الصُّ

 :تشبه

ًة أَْن َيْفَقُهوهُ)َوِمْنُهْم َمْن َيْسَتِمُع إِلَيْ  67 –األنعام   .) ...َك َوَجَعْلَنا َعلَى قُلُوِبِهْم أَِكنَّ

)َوِمْنُهْم َمْن َيْسَتِمُع إِلَْيَك َحتَّى إَِذا َخَرُجوا ِمْن ِعْنِدَك َقالُوا لِلَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َماَذا َقاَل  02 –محمد 

 )آَِنًفا

 :مالحظة

)َوَيْوَم َيْحُشُرُهْم َكأَْن لَْم َيْلَبُثوا إاِل َساَعًة ِمَن  - 47فقط لفظ االستماع جاء بطريق الجمع في آية يونس

َهارِ   .) ...النَّ

 

ٍة أََجلٌ إَِذا َجاء أََجلُُهْم َفالَ َيْسَتأِْخُروَن َساَعًة َوالَ َيْسَتْقِدُمونَ ...﴿ 49  .)لُِكلِّ أُمَّ

 :تشبه

 .)ْقِدُمونَ )الَ َيْسَتأِْخُروَن َساَعًة َوالَ َيْستَ  34 -األعراف 

َسّمًى َفإَِذا َجاء أََجلُُهْم الَ َيْسَتأِْخُروَن َساَعًة َوالَ  20 –النحل  ُرُهْم إلَى أََجٍل مُّ )....َولَِكن ُيَؤخِّ

 .)َيْسَتْقِدُمونَ 

 :مالحظة

ٍة أََجٌل إَِذا َجاء أََجلُُهْم َفالَ َيْسَتأِْخُروَن( ألن التقدير فيها  لكل أمة أجل فال قوله في يونس )لُِكلِّ أُمَّ

 .يستأخرون ساعة إذا جاء أجلهم فكان هذا فيمن قتل ببدر والمعنى: لم يستأخروا

 

 .)قُلْ أََرأَْيُتْم إِْن أََتاُكْم َعَذاُبُه َبَياًتا أَْو َنَهاًرا َماَذا َيْسَتْعِجلُ ِمْنُه اْلُمْجِرُمونَ ﴿ 50

 :تشبه

 .))قُْل أََرأَْيَتُكمْ  41 -األنعام 

ُ َسْمَعُكْم َوأَْبَصاَرُكْم َوَخَتَم َعلَى قُلُوِبُكمْ  42 –األنعام   .) ...)قُْل أََرأَْيُتْم إِْن أََخَذ للاَّ

الُِمونَ  45 –األنعام  ِ َبْغَتًة أَْو َجْهَرًة َهْل ُيْهلَُك إاِل اْلَقْوُم الظَّ  .))قُْل أََرأَْيَتُكْم إِْن أََتاُكْم َعَذاُب للاَّ

وعد به أشد وأعظم قال )أََرأَْيَتُكْم( فجمع في التحذير منه بين أداتي الخطاب عندما كان المت:مالحظة

 تاء الضمير وكاف الخطاب
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َماَواِت َواألَْرِض ﴿ 55  . )َما فِي السَّ

 :تشبه

َماَواِت َواأْلَْرِض  002 –البقرة  ُ َولًَدا ُسْبَحاَنُه َبْل لَُه َما ِفي السَّ َخَذ للاَّ  .) ..)َوَقالُوا اتَّ

َماَواِت َواألَْرِض َوَكاَن للّاُ َعلِيًما َحِكيًما 051 -النساء  ِ َما ِفي السَّ  ) .)..... َوإِن َتْكفُُروْا َفإِنَّ ّلِلَّ

قُونَ  76-النحل  يُن َواِصًبا أََفَغْيَر للّاِ َتتَّ َماَواِت َواألَْرِض َولَُه الدِّ  ) .)َولَُه َما ِفي اْلسَّ

َماَواِت َواأْلَْرِض َقْد َيْعلَُم َما أَنُتْم َعلَْيهِ )أاََل إِنَّ ّلِلَِّ  24-النور   .) ..... َما ِفي السَّ

َ ُهَو اْلَغِنيُّ اْلَحِميدُ  62-لقمان  َماَواِت َواأْلَْرِض إِنَّ للاَّ ِ َما ِفي السَّ  .))ّلِلَّ

َماَواِت َواأْلَْرِض َوُهَو اْلَعِزي 0-الحديد  ِ َما ِفي السَّ َح ّلِلَّ  .) ُز اْلَحِكيمُ )َسبَّ

َماَواِت  64-الحشر  ُح لَُه َما ِفي السَّ ُر لَُه اأْلَْسَماء اْلُحْسَنى ُيَسبِّ ُ اْلَخالُِق اْلَباِرُئ اْلُمَصوِّ )ُهَو للاَّ

 .)َواأْلَْرِض َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ 

 :مالحظة

َماَوا ِت َواأْلَْرِض( وما سواها في عشرين هذه هي المواضع الثمانية في القرآن التي فيها )َما ِفي السَّ

َماَواِت وَما ِفي اأْلَْرِض   .)موضعا )َما ِفي السَّ

 

 .)َولَْو أَنَّ لُِكلِّ َنْفٍس َظلََمْت َما فِي اأْلَْرِض الْفَتَدْت بِهِ ﴿ 54

 :تشبه

ْثلَُه َمَعُه لَِيْفَتُدوا ِبِه ِمْن َعَذاِب َيْوِم )إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا لَْو أَنَّ لَُهْم َما ِفي اأْلَْرِض َجِميًعا َومِ  32 –المائدة 

َل ِمْنُهمْ   .) اْلِقَياَمِة َما ُتقُبِّ

 .) )َوالَِّذيَن لَْم َيْسَتِجيُبوا لَُه لَْو أَنَّ لَُهْم َما ِفي اأْلَْرِض َجِميًعا َوِمْثلَُه َمَعُه الْفَتَدْوا ِبهِ  09 –الرعد 

َن َظلَُموا َما ِفي اأْلَْرِض َجِميًعا َوِمْثلَُه َمَعُه الْفَتَدْوا ِبِه ِمْن ُسوِء اْلَعَذاِب َيْوَم )َولَْو أَنَّ لِلَِّذي 45 –الزمر 

 .)اْلِقَياَمةِ 

 :مالحظة

لما أفرد النفس في آية يونس ناسب االكتفاء بـ )َما ِفي اأْلَْرِض(. ولما جمع )الَِّذيَن َكَفُروا( و)الَِّذيَن 

( والذين )َظلَُموا( في اآليات األخرى ناسب ذكر الفداء بــ )َما ِفي اأْلَْرِض َجِميًعا لَْم َيْسَتِجيُبوا لَهُ 

 .)َوِمْثلَُه َمَعهُ 

وقال )الَْفَتَدْوْا ِبِه( في موضعي الرعد والزمر و )الْفَتَدْت( في يونس بصيغة الماضي ألن كال منها 

ْا ِبِه( ألنه علة وليس جوابا ألن جواب الشرط جواب جملة الشرط، وأما في آية المائدة فقال )لَِيْفَتُدو

َل ِمْنُهمْ   .)فيها )َما ُتقُبِّ
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َماَواِت َواألَْرِض ﴿ 55 ِ َما فِي السَّ  ) .أاَل إِنَّ َّلِله

 :تشبه

َماَوات َوَمن ِفي األَْرِض  22 –يونس  ِ َمن ِفي السَّ  ) .)أاَل إِنَّ ّلِلّ

َماَوات َوَما ِفي األَْرِض )ُهَو اْلَغِنيُّ لَُه َما ِفي ال 29 –يونس   .)سَّ

 

اِس َولَِكنَّ أَْكَثَرُهْم ال َيْشُكُرونَ ﴿ 60 َ لَُذو َفْضٍل َعلَى النَّ
 ) .إِنَّ َّللاَّ

 :تشبه

اِس ال َيْشُكُرونَ  643 -البقرة  اِس َوَلِكنَّ أَْكَثَر النَّ َ لَُذو َفْضٍل َعلَى النَّ  ) .)...إِنَّ للاَّ

اِس ال َيْشُكُرونَ )َذلَِك ِمْن فَ  39 –يوسف  اِس َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّ ِ َعلَْيَنا َوَعلَى النَّ  .)ْضِل للاَّ

اِس َولَِكنَّ أَْكَثَرُهْم ال َيْشُكُرونَ  53 –النمل  َك َلُذو َفْضٍل َعلَى النَّ  .))َوإِنَّ َربَّ

اِس َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّ  20 –غافر  َ لَُذو َفْضٍل َعلَى النَّ  .)اِس ال َيْشُكُرونَ )إِنَّ للاَّ

 

َماءِ ﴿ 61 ٍة فِي اأْلَْرِض َوال فِي السَّ َك ِمْن ِمْثَقاِل َذرَّ  .)َوَما َيْعُزُب َعْن َربِّ

 :تشبه

َماء 7 –آل عمران  َ ال َيْخَفى َعَلْيِه َشْيٌء ِفي اأْلَْرِض َوال ِفي السَّ  ) .)إِنَّ للاَّ

َماءِ  ).. َوَما َيْخَفى َعلَى للاَِّ  39 -إبراهيم   .)ِمْن َشْيٍء ِفي اأْلَْرِض َوال ِفي السَّ

ِ ِمْن َولِيٍّ َوال  66 –العنكبوت  َماِء َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن للاَّ )َوَما أَْنُتْم ِبُمْعِجِزيَن ِفي اأْلَْرِض َوال ِفي السَّ

 ) .َنِصيرٍ 

 :مالحظة

َماء( ، وفي سائر  هذه هي المواضع األربعة التي قدم فيها ذكر األرض )ِفي اأْلَْرِض  َوال ِفي السَّ

َماَواِت َوال ِفي اأْلَْرِض( في يونس وفاطر وموضعين في سبأ. ولم  المواضع قدم السماوات )ِفي السَّ

 .يقدم أبدا ذكر السماء منفردة في سياق النفي

 

مَ ﴿ 61 ٍة فِي اأْلَْرِض َوال فِي السَّ َك ِمْن ِمْثَقاِل َذرَّ  .)اءِ َوَما َيْعُزُب َعْن َربِّ

 :تشبه

َماَواِت َوال ِفي األَْرِض  3 –سبأ  ٍة ِفي السَّ  ) .)َعالِِم اْلَغْيِب ال َيْعُزُب َعْنُه ِمْثَقاُل َذرَّ

 :مالحظة

تقدم في نفس اآلية في يونس قوله )َوَما َتُكوُن ِفي َشأٍْن َوَما َتْتلُو ِمْنُه ِمْن قُْرآٍَن َوال َتْعَملُوَن ِمْن 

عمال تقع في األرض فناسب بعدها تقديم األرض، أما آية سبأ فتقدمها إنكار َعَمٍل( وهذه كلها أ

 الكفار للقيامة وما فيها من أمور غيبية فناسبها تقديم السماوات
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ِ َجِميًعا – 63 َة َّلِلَّ  ) .)إِنَّ اْلِعزَّ

 :تشبه

ِ َجِميًعا 037 –النساء  َة ّلِلَّ  .()َفإِنَّ اْلِعزَّ

ةُ َجِميًعا)َمْن َكاَن ُيرِ  01 –فاطر  َة َفلِلَِّه اْلِعزَّ  .(يُد اْلِعزَّ

ةُ َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمِنيَن َولَِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعلَُمونَ  9 –المنافقون  ِ اْلِعزَّ  .))َوّلِلَّ

 :مالحظة

ال تعارض بين هذه اآليات، ألن العزة له تعالى وحده، وعزة الرسول والمؤمنين منه وهو معطيها 

م، فعزتهم من عزته. وإنما ذكرت عزة الرسول والمؤمنين في آية المنافقون ردا على قولهم )لَِئْن له

 .)َرَجْعَنا إِلَى اْلَمِديَنِة لَُيْخِرَجنَّ اأْلََعزُّ ِمْنَها اأْلََذلَّ 

 

ِ َوأُِمْرُت أَْن أَُكوَن ِمَن اْلُمْسلِِمينَ ﴿ 72  .)إِْن أَْجِرَي إاِل َعلَى َّللاَّ

 :تشبه

ُل اْلُمْسلِِمينَ  023 -ألنعام ا  .))ال َشِريَك لَُه َوِبَذلَِك أُِمْرُت َوأََنا أَوَّ

ُل اْلُمْؤِمِنين )َقاَل ُسْبَحاَنَك ُتْبُت إِلَْيكَ  043 –األعراف   .)َوأََنا أَوَّ

َ الَِّذي َيَتَوفَّاُكْم َوأُِمْرُت أَْن أَُكوَن ِمنَ  014 –يونس   .)اْلُمْؤِمِنينَ  )... َولَِكْن أَْعُبُد للاَّ

َل اْلُمْؤِمِنينَ  70 –الشعراء  ا أَوَّ َنا َخَطاَياَنا أَْن ُكنَّ ا َنْطَمُع أَْن َيْغِفَر لََنا َربُّ  ) .)إِنَّ

َمَها َولَُه ُكلُّ َشْيٍء َوأُِمْرُت أَْن أَكُ  70 –النمل  َما أُِمْرُت أَْن أَْعُبَد َربَّ َهِذِه اْلَبْلَدِة الَِّذي َحرَّ وَن ِمَن )إِنَّ

 ) .اْلُمْسلِِمينَ 

َل اْلُمْسلِِمينَ  06 –الزمر   .))َوأُِمْرُت أِلَْن أَُكوَن أَوَّ

 :مالحظة

ُل اْلُمْسلِِميَن( من أهل مكة المكرمة ولذلك قال )قُْل إِنِّي أُِمْرُت أَْن  نبينا صلى للا عليه وسلم )أَوَّ

َل َمْن أَْسلََم( اآلية، يعني أول من أس لم من هذه األمة التي أرسلت إليها. ونوح عليه السالم أَُكوَن أَوَّ

َل اْلُمْؤِمِنيَن(  ا أَوَّ )ِمَن اْلُمْسلِِميَن( ألنه لم يكن أول من أسلم في زمانه. وسحرة فرعون قالوا )أَْن ُكنَّ

ُل اْلُمْؤمِ  ِنيَن( أي ألنهم أول من آمن من قوم فرعون. وموسى عليه السالم قال )ُتْبُت إِلَْيَك َوأََنا أَوَّ

أول المصدقين بامتناع رؤية للا تعالى في الدنيا. وأما آية النمل فمعناها أمرت أن أثبت على ما أنا 

 .عليه من إسالمي ّلل تعالى وانقيادي لشرعه

 

ُبوْا ِبِه ِمن َقْبلُ َكَذلَِك َنْطَبُع َعلَى قُلوِب اْلُمْعتَ ...﴿ 74  .)ِدينَ َفَما َكاُنوْا لُِيْؤِمُنوْا بَِما َكذَّ

 :تشبه

ُبوْا ِمن َقْبُل َكَذلَِك َيْطَبُع للّاُ َعلََى قُلُوِب اْلَكاِفِرينَ  010 -األعراف   .))َفَما َكاُنوْا لُِيْؤِمُنوْا ِبَما َكذَّ
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 :مالحظة

في األعراف قدم ذكر للا سبحانه بالصريح والكناية فجمع بينهما فقال )َوَنْطَبُع َعَلى قُلُوِبِهْم َفُهْم ال 

َيْسَمُعوَن ( بالنون وختم اآلية بالصريح فقال )َكَذِلَك َيْطَبُع للّاُ َعلََى قُلُوِب اْلَكاِفِريَن ( وأما في يونس 

ُبوا ِبآََياِتَنا( و)ُثمَّ  ْيَناهُ( و)َوَجَعْلَناُهْم َخالِئَف َوأَْغَرْقَنا الَِّذيَن َكذَّ َعْثَنا( بَ  فمبني على ما قبله من قوله )َفَنجَّ

 .) الجمع فختم بمثله فقال )َكَذلَِك َنْطَبُع َعلَى قُلوِب اْلُمْعَتِدينَ  بلفظ

وَسى َوَهاُروَن إِلَى فِْرَعْوَن َوَملَِئِه بِآَياِتَنا َفاْسَتْكَبُرواْ ﴿ 75  .) ...ُثمَّ َبَعْثَنا ِمن َبْعِدِهم مُّ

 :تشبه

وَسى ِبآَياتِ  013 -األعراف   .)َنا)ُثمَّ َبَعْثَنا ِمن َبْعِدِهم مُّ

ِبينٍ  72 –هود   ) .)َولََقْد أَْرَسْلَنا ُموَسى ِبآَياِتَنا َوُسْلَطاٍن مُّ

ِبينٍ  47 –المؤمنون   .))ُثمَّ أَْرَسْلَنا ُموَسى َوأََخاهُ َهاُروَن ِبآَياِتَنا َوُسْلَطاٍن مُّ

ِبينٍ  63 –غافر   ) .)َولََقْد أَْرَسْلَنا ُموَسى ِبآَياِتَنا َوُسْلَطاٍن مُّ

 

 .)لَى َخْوٍف ِمْن فِْرَعْوَن َوَملَِئِهمْ عَ ﴿ 83

 :تشبه

 ) .)ُثمَّ َبَعْثَنا ِمْن َبْعِدِهْم ُموَسى ِبآََياِتَنا إِلَى ِفْرَعْوَن َوَملَِئِه َفَظَلُموا ِبَها 013 –األعراف 

َياِتَنا َفاْسَتْكَبُروا َوَكاُنوا َقْوًما )ُثمَّ َبَعْثَنا ِمْن َبْعِدِهْم ُموَسى َوَهاُروَن إِلَى ِفْرَعْوَن َوَملَِئِه ِبآَ  57 –يونس 

 ) .ُمْجِرِمينَ 

َك آََتْيَت ِفْرَعْوَن َوَمالهُ 99 –يونس  َنا إِنَّ  ) .)َربَّ

َبُعوا أَْمَر ِفْرَعْوَن َوَما أَْمُر ِفْرَعْوَن ِبَرِشيدٍ  75 –هود   .))إِلَى ِفْرَعْوَن َوَملَِئِه َفاتَّ

 .)َملَِئِه َفاْسَتْكَبُروا َوَكاُنوا َقْوًما َعالِينَ )إِلَى ِفْرَعْوَن وَ  42 –المؤمنون 

ُهْم َكاُنوا َقْوًما َفاِسِقينَ  36 –القصص   .))َفَذاِنَك ُبْرَهاَناِن ِمْن َربَِّك إِلَى ِفْرَعْوَن َوَملَِئِه إِنَّ

 .))َولََقْد أَْرَسْلَنا ُموَسى ِبآََياِتَنا إِلَى ِفْرَعْوَن َوَملَِئهِ  42 -الزخرف 

من سورة يونس ألن الضمير فيها يعود على بقية قوم  93قوله )َوَمَلِئِهْم ( بالجمع في آية :حظةمال

موسى، أي أن السحرة آمنوا على خوف من فرعون وعلى خوف من قومهم وهم بقية القوم الذين 

 ةلم يحضروا ذلك المشهد خشية أن يغضبوا عليهم ويؤذوهم إليمانهم بموسى لما يتوقعون من معاقب

 .فرعون بذلك لجميع بني إسرائيل على عادة الجبابرة في أخذ أهل البلد كلهم بفعلة بعض رجالها

َك َيْقِضي َبْيَنُهْم َيْوَم اْلقَِياَمِة فِيَما َكاُنوْا فِيِه  ....﴿ 93 ى َجاءُهُم اْلِعْلُم إِنَّ َربَّ َفَما اْخَتلَفُوْا َحتَّ

 ) .َيْخَتلِفُونَ 

 :تشبه

 .)إاِلَّ ِمن َبْعِد َما َجاءُهُم اْلِعْلُم َبْغًيا َبْيَنُهمْ ) 07 -آل عمران 

قُوا إاِلَّ ِمن َبْعِد َما َجاءُهُم اْلِعْلُم َبْغًيا َبْيَنُهمْ  04 –الشورى   .) .....)َوَما َتَفرَّ
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َك َيْقِضي َبْيَنُهْم َيْوَم )..... َفَما اْخَتلَفُوا إاِلَّ ِمن َبْعِد َما َجاءُهْم اْلِعْلُم َبْغًيا َبْيَنهُ  05 –الجاثية  ْم إِنَّ َربَّ

 ) .اْلِقَياَمِة ِفيَما َكاُنوا ِفيِه َيْخَتلِفُونَ 

 :مالحظة

الموضع الوحيد في القرآن )َحتَّى َجاءُهُم اْلِعْلُم( في يونس وهي أيضا الموضع الوحيد الذي خال من 

 .))َبْغًيا َبْيَنُهمْ 

 ) .َك َفال َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمَتِرينَ لََقْد َجاَءَك اْلَحقُّ ِمْن َربِّ  ﴿ 94

 :تشبه

 ) .)اْلَحقُّ ِمْن َربَِّك َفال َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمَتِرينَ  045 -البقرة 

َك َفال َتُكْن ِمَن اْلُمْمَتِرينَ  21 –آل عمران   ) .)اْلَحقُّ ِمْن َربِّ

ٌل ِمْن َربِّ  004 –األنعام  ُه ُمَنزَّ  .)َك ِباْلَحقِّ َفال َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمَتِرينَ ).... َيْعَلُموَن أَنَّ

 :مالحظة

َفال َتُكْن ِمَن اْلُمْمَتِريَن( الوحيدة في القرآن في آل عمران والحق المذكور فيها هو الحق من خبر ﴿

 معيسى عليه السالم ، والحق في اآليات األخرى هو االسالم وصحة نبوته صلى للا عليه وسل

 إلى مزيد تأكيد وشرعه ، فاحتاج

ن ِديِني﴿ 104 اُس إِن ُكنُتْم فِي َشك  مِّ َها النَّ  .) ...قُلْ َيا أَيُّ

 :تشبه

َها النَّاسُ  079 -األعراف   .))قُْل َيا أَيُّ

ُكمْ  019 –يونس  بِّ اُس َقْد َجاءُكُم اْلَحقُّ ِمن رَّ َها النَّ  .))قُْل َيا أَيُّ

اُس إِ  47 –الحج  َها النَّ ِبينٌ )قُْل َيا أَيُّ َما أََنا لَُكْم َنِذيٌر مُّ  .)نَّ

 :مالحظة

اُس( وردت في مواضع كثيرة، لكنها لم ترد مع )قُْل( إال في هذه المواضع األربعة﴿ َها النَّ  .َيا أَيُّ

ا﴿ 106 َن الظَّ َك إًِذا مِّ َك َفإِن َفَعْلَت َفإِنَّ ِ َما الَ َينَفُعَك َوالَ َيُضرُّ  .)لِِمينَ َوالَ َتْدُع ِمن ُدوِن َّللاه

 :تشبه

َنا 50 -األنعام   .))قُْل أََنْدُعو ِمن ُدوِن للّاِ َما الَ َينَفُعَنا َوالَ َيُضرُّ

ُ  099 –األعراف  ا إاِل َما َشاَء للاَّ  .) ...)قُْل ال أَْملُِك لَِنْفِسي َنْفًعا َوال َضّرً

َخْذُتْم ِمْن ُدوِنِه أَْوِلَياَء ال 02 -الرعد  ا )... قُْل أََفاتَّ  .) ...َيْملُِكوَن أِلَْنفُِسِهْم َنْفًعا َوال َضّرً

ُكمْ  22 –األنبياء  ِ َما اَل َينَفُعُكْم َشْيًئا َواَل َيُضرُّ  .))َقاَل أََفَتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن للاَّ

ُهْم َوَكاَن اْلَكافِ  77 –الفرقان  ِ َما اَل َينَفُعُهْم َواَل َيُضرُّ ِه َظِهيًرا)َوَيْعُبُدوَن ِمن ُدوِن للاَّ  ) .ُر َعلَى َربِّ

ونَ  53 –الشعراء   .))أَْو َيْنَفُعوَنُكْم أَْو َيُضرُّ

ا 46 –سبأ   .) ...)َفاْلَيْوَم ال َيْملُِك َبْعُضُكْم لَِبْعٍض َنْفًعا َوال َضّرً
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 تشابهات في سورة هودم

 * )لَُكم َنِذيٌر( :

ِني)أاَلَّ َتْعُبُدوْا إاِلَّ للّاَ   ( .6) َوَبِشيرٌ  َنِذيرٌ ْنُه مِّ  لَُكم إِنَّ

ِبينٌ  َنِذيرٌ  لَُكمْ  إِنِّي)َولََقْد أَْرَسْلَنا ُنوًحا إِلَى َقْوِمِه   (( .67) مُّ

 

ُكْم   ( :ُثمَّ ُتوُبوْا إِلَْيهِ * )اْسَتْغفُِروْا َربَّ

ُكمْ )َوأَِن  َتاًعا َحَسًنا ُثمَّ ُتوُبوْا إِلَْيهِ  اْسَتْغِفُروْا َربَّ ْعُكم مَّ ى َوُيْؤِت ُكلَّ ِذي َفْضٍل َفْضلَُه  ُيَمتِّ َسّمً إِلَى أََجٍل مُّ

 (( .3َوإِن َتَولَّْوْا َفإِنَِّي أََخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َكِبيٍر)

ُكمْ )َوَيا َقْوِم  ْدَراًرا َوَيِزْدُكْم قُوَّ  ُثمَّ ُتوُبوْا إِلَْيهِ  اْسَتْغِفُروْا َربَّ َماء َعلَْيُكم مِّ ِتُكْم َوالَ ُيْرِسِل السَّ  َتَتَولَّْوْا ًة إِلَى قُوَّ

 .  قصة  قوم هود –(( 76ُمْجِرِميَن )

نَ  ْن إِلَـٍه َغْيُرهُ ُهَو أَنَشأَُكم مِّ األَْرِض  )َوإِلَى َثُموَد أََخاُهْم َصالًِحا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوْا للّاَ َما لَُكم مِّ

ِجيٌب ) ُتوُبوْا إِلَْيهِ  مَّ ثُ  َفاْسَتْغِفُروهُ َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها   (( .20إِنَّ َربِّي َقِريٌب مُّ

ُكمْ )  قصة قوم شعيب . –(( 71إِنَّ َربِّي َرِحيٌم َوُدوٌد ) ُثمَّ ُتوُبوْا إِلَْيهِ  َواْسَتْغِفُروْا َربَّ

 

 َفإِن َتَولَّْوْا( : -* )َوإِن َتَولَّْوْا 

ُكْم ُثمَّ ُتوُبواْ  ى َوُيْؤِت ُكلَّ ِذي َفْضٍل َفْضلَُه  )َوأَِن اْسَتْغِفُروْا َربَّ َسّمً َتاًعا َحَسًنا إِلَى أََجٍل مُّ ْعُكم مَّ إِلَْيِه ُيَمتِّ

 (( .3َفإِنَِّي أََخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َكِبيٍر ) َتَولَّْواْ َوإِن 

ا أُْرِسْلُت ِبِه إِلَْيُكْم َوَيسْ  َتَولَّْواْ َفإِن )  وَنُه َشْيًئا إِنَّ َربِّيَفَقْد أَْبلَْغُتُكم مَّ  َتْخلُِف َربِّي َقْوًما َغْيَرُكْم َوالَ َتُضرُّ

 .  قصة  قوم هود –(( 75َعلََى ُكلِّ َشْيٍء َحِفيٌظ )

 

 ( :َعَذاَب َيْومٍ * )

َسمًّ  َتاًعا َحَسًنا إِلَى أََجٍل مُّ ْعُكم مَّ ُكْم ُثمَّ ُتوُبوْا إِلَْيِه ُيَمتِّ ُه ى َوُيْؤِت ُكلَّ ِذي َفْضٍل َفْضلَ )َوأَِن اْسَتْغِفُروْا َربَّ

 (( .3)َكِبيٍر َعَذاَب َيْوٍم َوإِن َتَولَّْوْا َفإِنَِّي أََخاُف َعَلْيُكْم 

ِبيٌن ) َعَذاَب  (أَن الَّ َتْعُبُدوْا إاِلَّ للّاَ إِنَِّي أََخاُف َعلَْيُكمْ 67)َولََقْد أَْرَسْلَنا ُنوًحا إِلَى َقْوِمِه إِنِّي لَُكْم َنِذيٌر مُّ

 (( .62)أَلِيٍم َيْوٍم 

ْن إِلَـٍه َغْيُرهُ َوالَ َتنقُُصوْا الْ   ِمْكَياَل َواْلِميَزانَ )َوإِلَى َمْدَيَن أََخاُهْم ُشَعْيًبا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوْا للّاَ َما لَُكم مِّ

َي أََخاُف َعلَْيُكْم  حِ َعَذاَب َيْوٍم إِنَِّي أََراُكم ِبَخْيٍر َوإِنِّ  (( .94)يٍط مُّ

 

 ( :َكبِيرٌ * )

ى َوُيْؤِت ُكلَّ   َسّمً َتاًعا َحَسًنا إِلَى أََجٍل مُّ ْعُكم مَّ ُكْم ُثمَّ ُتوُبوْا إِلَْيِه ُيَمتِّ ْضلَُه ِذي َفْضٍل فَ  )َوأَِن اْسَتْغِفُروْا َربَّ

 (( .3) َكِبيرٍ  َوإِن َتَولَّْوْا َفإِنَِّي أََخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْومٍ 

ْغِفَرةٌ َوأَْجٌر )إاِلَّ  الَِحاِت أُْولَـِئَك لَُهم مَّ  (( .00) َكِبيرٌ  الَِّذيَن َصَبُروْا َوَعِملُوْا الصَّ
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 ( : َوَما* )

ِبينٍ  َوَما) َها َوُمْسَتْوَدَعَها ُكلٌّ ِفي ِكَتاٍب مُّ ٍة ِفي األَْرِض إاِلَّ َعلَى للّاِ ِرْزقَُها َوَيْعلَُم ُمْسَتَقرَّ  . ((2 )ِمن َدآبَّ

ا َظلَْمَناُهْم َولَـِكن َظلَُموْا أَنفَُسُهْم َفَما أَْغَنْت َعْنُهْم آلَِهُتُهُم الَِّتي َيْدُعوَن ِمن ُدوِن للّاِ ِمن َشْيءٍ  َوَما)  لِّمَّ

َك َوَما َزاُدوُهْم َغْيَر َتْتِبيٍب )  (( .010َجاء أَْمُر َربِّ

ْعُدوٍد ) َوَما) ُرهُ إاِلَّ أِلََجٍل مَّ  (( .014ُنَؤخِّ

َك ِلُيْهلَِك اْلقَُرى ِبُظْلٍم َوأَْهلَُها ُمْصلُِحوَن ) َوَما)  (( .005َكاَن َربُّ

 

 * )َولَِئْن( :

ُكْم أَ  اٍم َوَكاَن َعْرُشُه َعلَى اْلَماء لَِيْبلَُوُكْم أَيُّ ِة أَيَّ َماَواِت َواألَْرَض ِفي ِستَّ ْحَسُن َعَمالً )َوُهَو الَِّذي َخلَق السَّ

ِبيٌن )قُ  َولَِئن ْبُعوُثوَن ِمن َبْعِد اْلَمْوِت َلَيقُولَنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا إِْن َهـَذا إاِلَّ ِسْحٌر مُّ ُكم مَّ ْرَنا  َولَِئنْ ( 5ْلَت إِنَّ أَخَّ

ْعُدوَدٍة لََّيقُولُنَّ َما َيْحِبُسُه أاَلَ َيْوَم َيأِْتيِهْم لَْيَس َمْصرُ  ٍة مَّ ا َعْنُهُم اْلَعَذاَب إِلَى أُمَّ وًفا َعْنُهْم َوَحاَق ِبِهم مَّ

ُه لََيُئوٌس َكفُوٌر ) أََذْقَنا َولَِئنْ ( 9َكاُنوْا ِبِه َيْسَتْهِزُؤوَن ) ا َرْحَمًة ُثمَّ َنَزْعَناَها ِمْنُه إِنَّ  َولَِئنْ ( 7اإلِْنَساَن ِمنَّ

َئا أََذْقَناهُ  يِّ ْتُه لََيقُولَنَّ َذَهَب السَّ اء َمسَّ ُه لََفِرٌح َفُخوٌر )ُت َعنِّي َنْعَماء َبْعَد َضرَّ  ((01إِنَّ

 

( : -* )لََيقُوَلنَّ   لََّيقُولُنَّ

ُكْم أَ  اٍم َوَكاَن َعْرُشُه َعلَى اْلَماء لَِيْبلَُوُكْم أَيُّ ِة أَيَّ َماَواِت َواألَْرَض ِفي ِستَّ ْحَسُن َعَمالً )َوُهَو الَِّذي َخلَق السَّ

ْبُعوُثوَن  ُكم مَّ ِبيٌن ) َلَيقُولَنَّ ِمن َبْعِد اْلَمْوِت َولَِئن قُْلَت إِنَّ  (( .5الَِّذيَن َكَفُروْا إِْن َهـَذا إاِلَّ ِسْحٌر مُّ

ْعُدوَدٍة  ٍة مَّ ْرَنا َعْنُهُم اْلَعَذاَب إِلَى أُمَّ َما َيْحِبُسُه أاَلَ َيْوَم َيأِْتيِهْم لَْيَس َمْصُروًفا َعْنُهْم  لََّيقُولُنَّ )َولَِئْن أَخَّ

ا َكاُنوْا ِبِه َيْسَتْهِزُؤوَن )َوَحاَق ِبهِ   (( .9م مَّ

ْتُه  اء َمسَّ َئاُت َعنِّي إِ  لََيقُولَنَّ )َولَِئْن أََذْقَناهُ َنْعَماء َبْعَد َضرَّ يِّ ُه لََفِرٌح َفُخوٌر )َذَهَب السَّ  (( .01نَّ

 

 * )إاِلَّ( :

الَِحاِت أُْولَـِئَك لَ  إاِلَّ ) ْغِفَرةٌ َوأَْجٌر َكِبيٌر )الَِّذيَن َصَبُروْا َوَعِملُوْا الصَّ  (( .00ُهم مَّ

ةِ  إاِلَّ ) َم ِمَن اْلِجنَّ ْت َكِلَمُة َربَِّك ألَْمألنَّ َجَهنَّ َك َولَِذلَِك َخلََقُهْم َوَتمَّ ِحَم َربُّ اِس أَْجَمِعيَن ) َمن رَّ  (( 007َوالنَّ

 

الَِحاِت  الَِحاِت( :آَمُنوْا َوَعِملُ  -* )الَِّذيَن َصَبُروْا َوَعِملُوْا الصَّ  وْا الصَّ

الَِحاِت أُْولَـِئكَ  َصَبُرواْ الَِّذيَن )إاِلَّ  ْغِفَرةٌ َوأَْجٌر َكِبيٌر ) َوَعِملُوْا الصَّ  (( .00لَُهم مَّ

الَِحاتِ  آَمُنواْ الَِّذيَن )إِنَّ  ِهْم  َوَعِملُوْا الصَّ ِة ُهمْ  أُْولَـِئكَ َوأَْخَبُتوْا إِلَى َربِّ  (( 63َخالُِدوَن )ِفيَها  أَْصَحاُب الَجنَّ
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 * )أَْم َيقُولُوَن اْفَتَراهُ( :

ن ُدوِن للّاِ إِن ُكنُتْم  أَْم َيقُولُوَن اْفَتَراهُ قُلْ ) ْثلِِه ُمْفَتَرَياٍت َواْدُعوْا َمِن اْسَتَطْعُتم مِّ َفأُْتوْا ِبَعْشِر ُسَوٍر مِّ

 (( .03َصاِدِقيَن )

ا ُتْجَرُموَن )إِِن ا أَْم َيقُولُوَن اْفَتَراهُ قُلْ ) مَّ  قصة قوم نوح . –(( 37ْفَتَرْيُتُه َفَعلَيَّ إِْجَراِمي َوأََناْ َبِريٌء مِّ

 * )أُْولَـئَِك( :

اُر َوَحِبَط َما َصَنُعوْا ِفيَها َوَباِطٌل مَّ  أُْولَـِئكَ )  (( 02ا َكاُنوْا َيْعَملُوَن )الَِّذيَن لَْيَس لَُهْم ِفي اآلِخَرِة إاِلَّ النَّ

ن ُدوِن للّاِ ِمْن أَْولَِياء ُيَضاَعُف لَُهُم اْلَعَذاُب َما  ـِئكَ أُولَ ) لَْم َيُكوُنوْا ُمْعِجِزيَن ِفي األَْرِض َوَما َكاَن لَُهم مِّ

ْمَع َوَما َكاُنوْا ُيْبِصُروَن ) ا َكاُنوْا الَِّذيَن َخِسُروْا أَنفَُسُهْم َوَضلَّ َعْنهُ  أُْولَـِئكَ ( 61َكاُنوْا َيْسَتِطيُعوَن السَّ م مَّ

 (( .60َيْفَتُروَن )

 

َنٍة( :  * )َعلَى َبيِّ

َنةٍ )أََفَمن َكاَن  بِّهِ  َعلَى َبيِّ ْنُه َوِمن َقْبلِِه ِكَتاُب ُموَسى إََماًما َوَرْحَمًة أُْولَـِئَك ُيْؤِمُنوَن  مِّن رَّ َوَيْتلُوهُ َشاِهٌد مِّ

ا بَِّك َولَـِكنَّ أَْكَثَر ِبِه َوَمن َيْكفُْر ِبِه ِمَن األَْحَزاِب َفالنَّ ُه اْلَحقُّ ِمن رَّ ْنُه إِنَّ ُر َمْوِعُدهُ َفالَ َتُك ِفي ِمْرَيٍة مِّ

اِس الَ ُيْؤِمُنوَن )  (( .05النَّ

بَِّي َوآَتاِني َرْحَمةً ) َنٍة مِّن رَّ ْن ِعنِدهِ  َقاَل َيا َقْوِم أََرأَْيُتْم إِن ُكنُت َعلَى َبيِّ َيْت َعلَْيُكْم  مِّ أَُنْلِزُمُكُموَها َفُعمِّ

  قصة قوم نوح . –(( 69َوأَنُتْم َلَها َكاِرُهوَن )

بِّي َوآَتاِني ) َنًة مِّن رَّ َفَمن َينُصُرِني ِمَن للّاِ إِْن َعَصْيُتُه  َرْحَمةً  ِمْنهُ َقاَل َيا َقْوِم أََرأَْيُتْم إِن ُكنُت َعلَى َبيِّ

 ة قوم صالح .قص –(( 23َفَما َتِزيُدوَنِني َغْيَر َتْخِسيٍر)

بِّي) َنٍة مِّن رَّ َوَرَزَقِني ِمْنُه ِرْزًقا َحَسًنا َوَما أُِريُد أَْن أَُخالَِفُكْم إِلَى َما  َقاَل َيا َقْوِم أََرأَْيُتْم إِن ُكنُت َعلََى َبيِّ

ْلُت َوإِلَْيِه أُِنيُب )أَْنَهاُكْم َعْنُه إِْن أُِريُد إاِلَّ اإلِْصالََح َما اْسَتَطْعُت َوَما َتْوِفيِقي إاِلَّ ِبا  –(( 99ّلّلِ َعلَْيِه َتَوكَّ

 قصة قوم شعيب .

 

 * )َفالَ َتُك فِي ِمْرَيٍة( :

ْنُه َوِمن َقْبلِِه ِكَتاُب ُموَسى إََماًما َوَرْحَمًة أُ  ِه َوَيْتلُوهُ َشاِهٌد مِّ بِّ َنٍة مِّن رَّ ْولَـِئَك ُيْؤِمُنوَن )أََفَمن َكاَن َعلَى َبيِّ

اُر َمْوِعُدهُ ِبِه َومَ  ْنهُ  َفالَ َتُك ِفي ِمْرَيةٍ ن َيْكفُْر ِبِه ِمَن األَْحَزاِب َفالنَّ بَِّك َولَـِكنَّ أَْكَثَر  مِّ ُه اْلَحقُّ ِمن رَّ إِنَّ

اِس الَ ُيْؤِمُنوَن )  (( .05النَّ

ا َيْعُبُد َهـُؤالء َفالَ َتُك ِفي ِمْرَيةٍ ) مَّ ا لَُمَوفُّوُهْم َنِصيَما َيْعُبُدوَن إاِلَّ َكَما َيْعبُ  مِّ ن َقْبُل َوإِنَّ ُهْم بَ ُد آَباُؤُهم مِّ

 (( .017َغْيَر َمنقُوٍص )

 

ُروَن( :  * )أََفالَ َتَذكَّ

ِميِع َهْل َيْسَتِوَياِن َمَثالً  ُرونَ )َمَثُل اْلَفِريَقْيِن َكاألَْعَمى َواألََصمِّ َواْلَبِصيِر َوالسَّ  (( .64) أََفالَ َتَذكَّ

ُهْم  )َوَيا َقْومِ  ُرونَ َمن َينُصُرِني ِمَن للّاِ إِن َطَردتُّ  قصة قوم نوح . –(( 31) أََفالَ َتَذكَّ
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 * )َولََقْد( :

ِبيٌن ) أَْرَسْلَنا َولََقدْ )  (( .67ُنوًحا إِلَى َقْوِمِه إِنِّي لَُكْم َنِذيٌر مُّ

 (( .27ا َقاَل َسالٌَم َفَما لَِبَث أَن َجاء ِبِعْجٍل َحِنيٍذ )َجاءْت ُرُسلَُنا إِْبَراِهيَم ِباْلُبـْشَرى َقالُوْا َسالَمً  َولََقدْ )

ِبيٍن ) أَْرَسْلَنا َولََقدْ ) َبُعوْا أَْمَر ِفْرَعْوَن َوَما أَْمُر  (72ُموَسى ِبآَياِتَنا َوُسْلَطاٍن مُّ إَِلى ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه َفاتَّ

 (( .75ِفْرَعْوَن ِبَرِشيٍد )

ُهْم لَِفيآَتْيَنا ُموسَ  َولََقدْ ) بَِّك لَقُِضَي َبْيَنُهْم َوإِنَّ ْنُه شَ  ى اْلِكَتاَب َفاْخُتلَِف ِفيِه َولَْوالَ َكلَِمٌة َسَبَقْت ِمن رَّ كٍّ مِّ

 (( .001ُمِريٍب )

 * بدايات القصص :

ِبيٌن ))َولََقْد أَْرَسْلَنا   (( .67ُنوًحا إِلَى َقْوِمِه إِنِّي لَُكْم َنِذيٌر مُّ

 (( .27ْت ُرُسلَُنا إِْبَراِهيَم ِباْلُبـْشَرى َقالُوْا َسالًَما َقاَل َسالٌَم َفَما لَِبَث أَن َجاء ِبِعْجٍل َحِنيٍذ )َجاء)َولََقْد 

ِبيٍن))َولََقْد أَْرَسْلَنا  َبُعوْا أَْمَر ِفْرَعْوَن َوَما أَْمرُ  (72ُموَسى ِبآَياِتَنا َوُسْلَطاٍن مُّ  إَِلى ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه َفاتَّ

 (( .75ِفْرَعْوَن ِبَرِشيٍد )

ْن إِلَـٍه َغْيُرهُ ُهوًدا  أََخاُهمْ َعاٍد  َوإِلَى)  (( .71إِْن أَنُتْم إاِلَّ ُمْفَتُروَن ) َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوْا للّاَ َما لَُكم مِّ

نْ َصالًِحا  أََخاُهمْ َثُموَد  َوإِلَى) َن األَْرِض  إِلَـٍه َغْيُرهُ  َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوْا للّاَ َما لَُكم مِّ ُهَو أَنَشأَُكم مِّ

ِجيٌب )  (( .20َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها َفاْسَتْغِفُروهُ ُثمَّ ُتوُبوْا إِلَْيِه إِنَّ َربِّي َقِريٌب مُّ

ْن إِلَـٍه َغْيرُ ُشَعْيًبا  أََخاُهمْ َمْدَيَن  َوإِلَى) َوالَ َتنقُُصوْا اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن  هُ َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوْا للّاَ َما لَُكم مِّ

ِحيٍط ) َي أََخاُف َعلَْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم مُّ  (( .94إِنَِّي أََراُكم ِبَخْيٍر َوإِنِّ

 

 َفَقالَ( : -َوَقالَ  –* )َقالَ 

 قصة قوم نوح :

َبَعَك إاِلَّ الَِّذيَن ُهْم أََراِذلَُنا َباِدَي اْلَمألُ الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن ِقْوِمِه َما َنَراَك إاِلَّ َبشَ  َفَقالَ ) ْثلََنا َوَما َنَراَك اتَّ ًرا مِّ

ْأيِ ... )  (( .65الرَّ

َيْت َعلَْيُكْم أَُنلْ  َقالَ ) ْن ِعنِدِه َفُعمِّ بَِّي َوآَتاِني َرْحَمًة مِّ َنٍة مِّن رَّ ِزُمُكُموَها َيا َقْوِم أََرأَْيُتْم إِن ُكنُت َعلَى َبيِّ

 (( .69ُتْم َلَها َكاِرُهوَن )َوأَن

َما َيأِْتيُكم ِبِه للّاُ إِن َشاء َوَما أَنُتم ِبُمْعِجِزيَن ) َقالَ )  (( .33إِنَّ

ن َقْوِمِه َسِخُروْا ِمْنُه  ا َنْسَخُر ِمنُكْم َكمَ  َقالَ )َوَيْصَنُع اْلفُْلَك َوُكلََّما َمرَّ َعلَْيِه َمألٌ مِّ ا َفإِنَّ  اإِن َتْسَخُروْا ِمنَّ

 (( .39َتْسَخُروَن )

ِحيٌم ) َوَقالَ )  (( .40اْرَكُبوْا ِفيَها ِبْسِم للّاِ َمْجَراَها َوُمْرَساَها إِنَّ َربِّي لََغفُوٌر رَّ

ِحَم َوَحاَل بَ  َقالَ َسآِوي إِلَى َجَبٍل َيْعِصُمِني ِمَن اْلَماء  َقالَ ) ْيَنُهَما الَ َعاِصَم اْلَيْوَم ِمْن أَْمِر للّاِ إاِلَّ َمن رَّ

 (( .43اْلَمْوُج َفَكاَن ِمَن اْلُمْغَرِقيَن )

ُه  بَّ  (( .47َربِّ إِنَّ اُبِني ِمْن أَْهلِي َوإِنَّ َوْعَدَك اْلَحقُّ َوأَنَت أَْحَكُم اْلَحاِكِميَن ) َفَقالَ )َوَناَدى ُنوٌح رَّ

ُه َعَمٌل َغْيُر صَ  َقالَ ) ُه لَْيَس ِمْن أَْهلَِك إِنَّ  (( .42الٍِح ... )َيا ُنوُح إِنَّ

َن اْلَخاِسِرينَ َربِّ إِنِّي أَُعوُذ ِبَك أَْن أَْسأَلََك َما لَْيَس لِي ِبِه ِعْلٌم َوإاِلَّ َتْغِفْر لِي َوَتْرَحْمِني أَ  َقالَ )  45ُكن مِّ
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 قصة قوم هود :

ْن إِ  َقالَ )َوإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوًدا   (( .71لَـٍه َغْيُرهُ إِْن أَنُتْم إاِلَّ ُمْفَتُروَن )َيا َقْوِم اْعُبُدوْا للّاَ َما لَُكم مِّ

قُوُل إاِلَّ اْعَتَراَك َبْعُض آلَِهِتَنا ِبُسَوٍء  ا ُتْشِرُكوَن )إِنِّي أُْشِهُد للّاِ َواْشَهُدوْا أَنِّي َبرِ  َقالَ )إِن نَّ مَّ  (( 74يٌء مِّ

 

 قصة قوم صالح :

َن األَْرِض  َقالَ )َوإِلَى َثُموَد أََخاُهْم َصالًِحا  ْن إِلَـٍه َغْيُرهُ ُهَو أَنَشأَُكم مِّ َيا َقْوِم اْعُبُدوْا للّاَ َما لَُكم مِّ

 (( .20َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها ... )

بِّي َوآَتاِني ِمْنُه َرْحَمًة َفَمن َينُصُرِني ِمَن للّاِ  َقالَ ) َنًة مِّن رَّ ُتُه إِْن َعَصيْ َيا َقْوِم أََرأَْيُتْم إِن ُكنُت َعلَى َبيِّ

 (( .23َفَما َتِزيُدوَنِني َغْيَر َتْخِسيٍر )

اٍم َذلَِك َوْعٌد َغْيُر َمْكُذوٍب ) َفَقالَ )َفَعَقُروَها  ُعوْا ِفي َداِرُكْم َثالََثَة أَيَّ  (( .27َتَمتَّ

 

 قصة ضيف إبراهيم :

 (( .27َسالٌَم َفَما لَِبَث أَن َجاء ِبِعْجٍل َحِنيٍذ ) َقالَ ا )َولََقْد َجاءْت ُرُسلَُنا إِْبَراِهيَم ِباْلُبـْشَرى َقالُوْا َسالَمً 

 

 قصة قوم لوط :

ا َجاءْت ُرُسلَُنا لُوًطا ِسيَء ِبِهْم َوَضاَق ِبِهْم َذْرًعا   (( .55َهـَذا َيْوٌم َعِصيٌب ) َوَقالَ )َولَمَّ

َئاِت )َوَجاءهُ َقْوُمُه ُيْهَرُعوَن إِلَْيِه َوِمن َقْبُل َكاُنوْا َيْعَملُ  يِّ َيا َقْوِم َهـُؤالء َبَناِتي ُهنَّ أَْطَهُر لَُكْم  َقالَ وَن السَّ

قُوْا للّاَ َوالَ ُتْخُزوِن ... )  (( .59َفاتَّ

ًة أَْو آِوي إِلَى ُرْكٍن َشِديٍد ) َقالَ )  (( .91لَْو أَنَّ لِي ِبُكْم قُوَّ

 قصة قوم شعيب :

ْن إِلَـٍه َغْيُرهُ َوالَ َتنقُُصوْا اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن  َقالَ )َوإِلَى َمْدَيَن أََخاُهْم ُشَعْيًبا  َيا َقْوِم اْعُبُدوْا للّاَ َما لَُكم مِّ

 (( .94إِنَِّي أََراُكم ِبَخْيٍر ... )

بِّي َوَرَزَقِني ِمْنُه ِرْزًقا َحَسًنا َومَ  َقالَ ) َنٍة مِّن رَّ ا أُِريُد أَْن أَُخالَِفُكْم إِلَى َما َيا َقْوِم أََرأَْيُتْم إِن ُكنُت َعلََى َبيِّ

 (( .99أَْنَهاُكْم َعْنُه ... )

ا إِنَّ َربِّي ِبَما َتْعَملُوَن مُ  َقالَ ) َخْذُتُموهُ َوَراءُكْم ِظْهِرّيً َن للّاِ َواتَّ ِحيٌط َيا َقْوِم أََرْهِطي أََعزُّ َعلَْيُكم مِّ

(76. )) 

 

 َوَيا َقْوِم( : -* )َيا َقْوِم 

الَقُ  َقْومِ َوَيا ) ُهم مُّ ِهْم ال أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه َماالً إِْن أَْجِرَي إاِلَّ َعلَى للّاِ َوَمآ أََناْ ِبَطاِرِد الَِّذيَن آَمُنوْا إِنَّ و َربِّ

 قصة قوم نوح . –(( 67َولَـِكنَِّي أََراُكْم َقْوًما َتْجَهلُوَن )

ُروَن )َمن َينُصُرِني ِمَن للّاِ إِن طَ  َوَيا َقْومِ ) ُهْم أََفالَ َتَذكَّ  قصة قوم نوح . –(( 31َردتُّ

 قصة قوم هود . –(( 70ال أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه أَْجًرا إِْن أَْجِرَي إاِلَّ َعلَى الَِّذي َفَطَرِني أََفالَ َتْعِقلُوَن ) َيا َقْومِ )
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ُكْم ُثمَّ ُتوُبوْا إِلَْيِه ُيْرِسلِ  َوَيا َقْومِ ) ِتُكْم َوالَ َتَتَولَّْوْا  اْسَتْغِفُروْا َربَّ ًة إِلَى قُوَّ ْدَراًرا َوَيِزْدُكْم قُوَّ َماء َعلَْيُكم مِّ السَّ

 قصة قوم هود . –(( 76ُمْجِرِميَن )

وَها ِبُسوٍء َفَيأُْخَذُكْم  َوَيا َقْومِ ) ٌب َعَذاٌب َقِريَهـِذِه َناَقُة للّاِ لَُكْم آَيًة َفَذُروَها َتأُْكْل ِفي أَْرِض للّاِ َوالَ َتَمسُّ

 قصة قوم صالح . –(( 24)

اَس أَْشَياءُهْم َوالَ َتْعَثْوْا ِفي األَْرِض ُمْفسِ  َوَيا َقْومِ ) يَن دِ أَْوفُوْا اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن ِباْلِقْسِط َوالَ َتْبَخُسوْا النَّ

 قصة قوم شعيب . –(( 97)

ُكْم ِشَقاِقي أَن يُ  َوَيا َقْومِ ) ْثُل َما أََصاَب َقْوَم ُنوٍح أَْو َقْوَم ُهوٍد أَْو َقْوَم َصالٍِح َوَما َقْوُم الَ َيْجِرَمنَّ ِصيَبُكم مِّ

نُكم ِبَبِعيٍد )  قصة قوم شعيب . –(( 97لُوٍط مِّ

ُهَو َكاِذٌب  اْعَملُوْا َعلَى َمَكاَنِتُكْم إِنِّي َعاِمٌل َسْوَف َتْعلَُموَن َمن َيأِْتيِه َعَذاٌب ُيْخِزيِه َوَمنْ  َوَيا َقْومِ )

 قصة قوم شعيب . –(( 73َواْرَتِقُبوْا إِنِّي َمَعُكْم َرِقيٌب )

 

 * )ال أَْسأَلُُكْم َعَلْيِه( :

الَقُو َربِّهِ  إِْن أَْجِرَي إاِلَّ َعلَى َماالً ال أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه )َوَيا َقْوِم  ُهم مُّ ْم ... للّاِ َوَمآ أََناْ ِبَطاِرِد الَِّذيَن آَمُنوْا إِنَّ

 قصة قوم نوح . –(( 67)

 قصة قوم هود . –(( 70أََفالَ َتْعِقلُوَن ) الَِّذي َفَطَرِنيإِْن أَْجِرَي إاِلَّ َعلَى  أَْجًرا ال أَْسأَلُُكْم َعلَْيهِ )َيا َقْوِم 

 

: )ِ  * )َمن َينُصُرنِي ِمَن َّللاه

ُهْم أَ  إِن َمن َينُصُرِني ِمَن للاِّ )َوَيا َقْوِم  ُروَن )َطَردتُّ  قصة قوم نوح . –(( 31َفالَ َتَذكَّ

بِّي َوآَتاِني ِمْنُه َرْحَمًة  َنًة مِّن رَّ ْيُتُه َعصَ  َينُصُرِني ِمَن للّاِ إِنْ  َفَمن)َقاَل َيا َقْوِم أََرأَْيُتْم إِن ُكنُت َعلَى َبيِّ

 قصة قوم صالح . –(( 23)ٍٍ  َفَما َتِزيُدوَنِني َغْيَر َتْخِسير

 

 :* )َقالُوْا( 

اِدِقيَن ) َقالُوْا َيا)  (( .36ُنوُح َقْد َجاَدْلَتَنا َفأَْكَثْرَت ِجَدالََنا َفأَْتِنا ِبَما َتِعُدَنا إِن ُكنَت ِمَن الصَّ

َنٍة َوَما َنْحُن ِبَتاِرِكي آلَِهِتَنا َعن َقْولَِك َوَما َنْحُن لََك ِبُمْؤِمِنيَن ) َقالُوْا َيا)  (( .73ُهوُد َما ِجْئَتَنا ِبَبيِّ

َنا لَِفي َشكٍّ مِّ  َقالُوْا َيا) ْعُبَد َما َيْعُبُد آَباُؤَنا َوإِنَّ ا َقْبَل َهـَذا أََتْنَهاَنا أَن نَّ ا َتْدُعوَنا َصالُِح َقْد ُكنَت ِفيَنا َمْرُجّوً مَّ

 (( .26إِلَْيِه ُمِريٍب )

ا ُرُسُل َربَِّك لَن َيِصلُوْا إِلَْيَك َفأَ  َقالُوْا َيا) َن اللَّْيِل َوالَ َيْلَتِفْت ِمنُكْم أََحٌد إاِلَّ لُوُط إِنَّ ْسِر ِبأَْهلَِك ِبِقْطٍع مِّ

 (( .90اْمَرأََتَك ... )

َك أَلَنَت  ُشَعْيبُ  َقالُوْا َيا) ْفَعَل ِفي أَْمَوالَِنا َما َنَشاء إِنَّ ْتُرَك َما َيْعُبُد آَباُؤَنا أَْو أَن نَّ أََصالَُتَك َتأُْمُرَك أَن نَّ

ِشيُد )اْلَحلِ   (( .95يُم الرَّ

ا لََنَراَك ِفيَنا َضِعيًفا َولَْوالَ َرْهُطَك لََرَجْمَناَك َوَما أَنَت  ُشَعْيبُ  َقالُوْا َيا) ا َتقُوُل َوإِنَّ مَّ َما َنْفَقُه َكِثيًرا مِّ

 (( .70َعلَْيَنا ِبَعِزيٍز )
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 ِه( :َسْوَف َتْعلَُموَن َمن َيأْتِيِه َعَذاٌب ُيْخِزي -* )َفَسْوَف 

ا نَ  ا َفإِنَّ ن َقْوِمِه َسِخُروْا ِمْنُه َقاَل إِن َتْسَخُروْا ِمنَّ ْسَخُر ِمنُكْم َكَما )َوَيْصَنُع اْلفُْلَك َوُكلََّما َمرَّ َعلَْيِه َمألٌ مِّ

ِقيمٌ  َتْعلَُموَن َمن َيأِْتيِه َعَذاٌب ُيْخِزيهِ  َفَسْوفَ  (39َتْسَخُروَن) قصة قوم  –(( 37) َوَيِحلُّ َعلَْيِه َعَذاٌب مُّ

 نوح .

َوَمْن ُهَو َكاِذٌب  َتْعلَُموَن َمن َيأِْتيِه َعَذاٌب ُيْخِزيهِ  َسْوفَ )َوَيا َقْوِم اْعَملُوْا َعلَى َمَكاَنِتُكْم إِنِّي َعاِمٌل 

 قصة قوم شعيب . –(( 73َواْرَتِقُبوْا إِنِّي َمَعُكْم َرِقيٌب )

 

 * )َعَذاٌب ( :

ِقيمٌ َعَذاٌب ن َيأِْتيِه َعَذاٌب ُيْخِزيِه َوَيِحلُّ َعَلْيِه )َفَسْوَف َتْعلَُموَن مَ   قصة قوم نوح . -(( 37) مُّ

ُعُهْم ُثمَّ  َعَك َوأَُمٌم َسُنَمتِّ ن مَّ مَّ ا َوَبرَكاٍت َعلَْيَك َوَعلَى أَُمٍم مِّ نَّ ا )ِقيَل َيا ُنوُح اْهِبْط ِبَسالٍَم مِّ نَّ ُهم مِّ ٌب َعَذاَيَمسُّ

 (( .49) أَلِيمٌ 

ْن  ْيَناُهم مِّ ا َوَنجَّ نَّ ْيَنا ُهوًدا َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمَعُه ِبَرْحَمٍة مِّ ا َجاء أَْمُرَنا َنجَّ  (( .79) َغلِيظٍ َعَذاٍب )َولَمَّ

وَها ِبُسوٍء َفَيأْخُ أُْكْل ِفي أَْرِض للّاِ َوالَ تَ للّاِ لَُكْم آَيًة َفَذُروَها )َوَيا َقْوِم َهـِذِه َناَقةُ   24بٌ َقِريَعَذاٌب َذُكْم َتَمسُّ

ُهْم آِتيِهْم  َك َوإِنَّ ُه َقْد َجاء أَْمُر َربِّ  (( .52) َغْيُر َمْرُدودٍ َعَذاٌب )َيا إِْبَراِهيُم أَْعِرْض َعْن َهَذا إِنَّ

 

 * )َجاء أَْمُرَنا( :

نُّوُر قُْلَنا اْحِمْل ِفيَها ِمن ُكلٍّ زَ  َجاء أَْمُرَنا َحتَّى إَِذا) ْوَجْيِن اْثَنْيِن َوأَْهلََك إاِلَّ َمن َسَبَق َعلَْيِه َوَفاَر التَّ

 قصة قوم نوح . –(( 41اْلَقْوُل َوَمْن آَمَن.. )

ا ) ْيَناَولَمَّ اُهوًدا  َجاء أَْمُرَنا َنجَّ نَّ ْن َعَذاٍب َغلِيٍظ ) َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمَعُه ِبَرْحَمٍة مِّ ْيَناُهم مِّ  (( .79َوَنجَّ

ا ) ْيَناَجاء أَ َفلَمَّ اَصالًِحا  ْمُرَنا َنجَّ نَّ َك ُهَو اْلَقِويُّ  َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمَعُه ِبَرْحَمٍة مِّ َوِمْن ِخْزيِ َيْوِمِئٍذ إِنَّ َربَّ

 (( .22اْلَعِزيُز )

ا ) يٍل مَّ  َجاء أَْمُرَناَفلَمَّ ن ِسجِّ قصة قوم  –(( 96نُضوٍد )َجَعْلَنا َعالَِيَها َساِفلََها َوأَْمَطْرَنا َعلَْيَها ِحَجاَرًة مِّ

 لوط .

ا ) ْيَناَولَمَّ اُشَعْيًبا  َجاء أَْمُرَنا َنجَّ نَّ ْيَحُة َفأَْصَبُحوْا  َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمَعُه ِبَرْحَمٍة مَّ َوأََخَذِت الَِّذيَن َظلَُموْا الصَّ

 (( .74ِفي ِدَياِرِهْم َجاِثِميَن )

 

 * )إِنَّ َربِّي( :

ِحيٌم ِفيَها ِبْسِم للّاِ َمْجَراَها َوُمْرَساَها )َوَقاَل اْرَكُبوْا   قصة قوم نوح . –(( 40)إِنَّ َربِّي لََغفُوٌر رَّ

ٍة إاِلَّ ُهَو آِخٌذ ِبَناِصَيِتَها  ا ِمن َدآبَّ ْلُت َعلَى للّاِ َربِّي َوَربُِّكم مَّ ْسَتِقيٍم )إِنِّي َتَوكَّ إِنَّ َربِّي َعلَى ِصَراٍط مُّ

وَنُه َشيْ ( َفإِن َتوَ 72) ا أُْرِسْلُت ِبِه إِلَْيُكْم َوَيْسَتْخلُِف َربِّي َقْوًما َغْيَرُكْم َوالَ َتُضرُّ إِنَّ ا ئً لَّْوْا َفَقْد أَْبلَْغُتُكم مَّ

 قصة قوم هود . –(( 75)َربِّي َعلََى ُكلِّ َشْيٍء َحِفيٌظ 

َن األَْرِض )َوإِلَى َثُموَد أََخاُهْم َصالًِحا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوْا  ْن إِلَـٍه َغْيُرهُ ُهَو أَنَشأَُكم مِّ للّاَ َما لَُكم مِّ

ِجيٌب َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها َفاْسَتْغِفُروهُ ُثمَّ ُتوُبوْا إِلَْيِه   (( .20)إِنَّ َربِّي َقِريٌب مُّ
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ُكْم ُثمَّ ُتوُبوْا إِلَْيِه   قصة قوم شعيب . -(( 71)إِنَّ َربِّي َرِحيٌم َوُدوٌد )َواْسَتْغِفُروْا َربَّ

ا  َخْذُتُموهُ َوَراءُكْم ِظْهِرّيً َن للّاِ َواتَّ إِنَّ َربِّي ِبَما َتْعَملُوَن ُمِحيٌط )َقاَل َيا َقْوِم أََرْهِطي أََعزُّ َعلَْيُكم مِّ

 قصة قوم شعيب . -(( 76)

 * )َوَناَدى ُنوٌح( :

َع  اَدى ُنوحٌ َونَ )َوِهَي َتْجِري ِبِهْم ِفي َمْوٍج َكاْلِجَباِل  َعَنا َوالَ َتُكن مَّ اْبَنُه َوَكاَن ِفي َمْعِزٍل َيا ُبَنيَّ اْرَكب مَّ

 (( .46اْلَكاِفِريَن )

ُه َفَقاَل َربِّ إِنَّ اُبِني ِمْن أَْهلِي َوإِنَّ َوْعَدَك اْلَحقُّ َوأَنَت أَْحَكُم اْلَحاِكِميَن ) َوَناَدى ُنوحٌ ) بَّ  (( .47رَّ

 

 لَ( :َوقِي -* )قِيلَ  

َيا أَْرُض اْبَلِعي َماءِك َوَيا َسَماء أَْقلِِعي َوِغيَض اْلَماء َوقُِضَي األَْمُر َواْسَتَوْت َعَلى اْلُجوِديِّ  َوِقيلَ )

الِِميَن )  (( .44َوِقيَل ُبْعداً لِّْلَقْوِم الظَّ

ا َوَبرَكاٍت َعلَْيَك َوَعلَى أَُممٍ  ِقيلَ ) نَّ ا َعَذاٌب  َيا ُنوُح اْهِبْط ِبَسالٍَم مِّ نَّ ُهم مِّ ُعُهْم ُثمَّ َيَمسُّ َعَك َوأَُمٌم َسُنَمتِّ ن مَّ مَّ مِّ

 (( .49أَلِيٌم )

 

 * )ُبْعداً( :

)َوِقيَل َيا أَْرُض اْبَلِعي َماءِك َوَيا َسَماء أَْقلِِعي َوِغيَض اْلَماء َوقُِضَي األَْمُر َواْسَتَوْت َعَلى اْلُجوِديِّ 

الِِميَن ) لِّْلَقْومِ  ُبْعداً َوِقيَل   (( .44الظَّ

ُهْم أاَلَ  ْنَيا لَْعَنًة َوَيْوَم اْلِقَياَمِة أاَل إِنَّ َعاًدا َكَفُروْا َربَّ  (( .21لَِّعاٍد َقْوِم ُهوٍد ) ُبْعًدا)َوأُْتِبُعوْا ِفي َهـِذِه الدُّ

ُهْم أاَلَ  َكأَن لَّْم َيْغَنْوْا ِفيَها)  (( .29لَِّثُموَد ) اُبْعدً أاَلَ إِنَّ َثُموَد َكفُروْا َربَّ

 (( .77لَِّمْدَيَن َكَما َبِعَدْت َثُموُد ) ُبْعًداأاَلَ  َكأَن لَّْم َيْغَنْوْا ِفيَها)

 

 * )ِمْن أَنَباء( :

َة اْلَعاِقبَ ُنوِحيَها إِلَْيَك َما ُكنَت َتْعلَُمَها أَنَت َوالَ َقْوُمَك ِمن َقْبِل َهـَذا َفاْصِبْر إِنَّ  اْلَغْيبِ  ِمْن أَنَباء)ِتْلَك 

ِقيَن )  قصة قوم نوح . -(( 47لِْلُمتَّ

ُه َعلَْيَك ِمْنَها َقآِئٌم َوَحِصيٌد ) اْلقَُرى ِمْن أَنَباء)َذلَِك   (( .011َنقُصُّ

قُصُّ َعَلْيَك  ُسلِ  ِمْن أَنَباء)َوُكـالًّ نَّ َوِذْكَرى  َما ُنَثبُِّت ِبِه فَُؤاَدَك َوَجاءَك ِفي َهـِذِه اْلَحقُّ َوَمْوِعَظةٌ  الرُّ

 (( .061لِْلُمْؤِمِنيَن )

 

 * )َحفِيٌظ( :

ا أُْرِسْلُت ِبِه إِلَْيُكْم َوَيْسَتْخلُِف َربِّي َقْوًما َغْيَرُكْم َوالَ َتُضرُّ  ا إِنَّ َربِّي وَنُه َشْيئً )َفإِن َتَولَّْوْا َفَقْد أَْبلَْغُتُكم مَّ

 .  قصة  قوم هود –(( 75) َحِفيظٌ َعلََى ُكلِّ َشْيٍء 

ْؤِمِنيَن َوَما أََناْ َعلَْيُكم  ُة للّاِ َخْيٌر لَُّكْم إِن ُكنُتم مُّ  .  قصة  قوم شعيب –(( 92) ِبَحِفيظٍ )َبِقيَّ
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 * )َوأُْتبُِعوْا فِي َهـِذِه( :

ْنَيا َوأُْتِبُعوْا ِفي َهـِذهِ ) ُهْم  لَْعَنًة َوَيْوَم اْلِقَياَمةِ  الدُّ  (( .21أاَلَ ُبْعًدا لَِّعاٍد َقْوِم ُهوٍد )أاَل إِنَّ َعاًدا َكَفُروْا َربَّ

ْفُد اْلَمْرفُوُد ) َوأُْتِبُعوْا ِفي َهـِذِه لَْعَنًة َوَيْوَم اْلِقَياَمةِ )  قوم فرعون . قصة –(( 77ِبْئَس الرِّ

 

 * )َما َيْعُبُد آَباُؤَنا( :

ا َقْبَل َهـَذا أََتنْ  ْعُبدَ  أَنَهاَنا )َقالُوْا َيا َصالُِح َقْد ُكنَت ِفيَنا َمْرُجّوً ا تَ  َما َيْعُبُد آَباُؤَنا نَّ مَّ َنا لَِفي َشكٍّ مِّ ْدُعوَنا َوإِنَّ

 (( .26إِلَْيِه ُمِريٍب )

ْتُركَ  أَن)َقالُوْا َيا ُشَعْيُب أََصالَُتَك َتأُْمُرَك  َك أَلَنتَ  َما َيْعُبُد آَباُؤَنا نَّ ْفَعَل ِفي أَْمَوالَِنا َما َنَشاء إِنَّ  أَْو أَن نَّ

ِشيُد )  (( .95اْلَحلِيُم الرَّ

 

 ُمِريٍب( : -* )لَفِي َشك  

َنا ْعُبَد َما َيْعُبُد آَباُؤَنا َوإِنَّ ا َقْبَل َهـَذا أََتْنَهاَنا أَن نَّ ا َتْدُعوَنا مِّ  لَِفي َشكٍّ  )َقالُوْا َيا َصالُِح َقْد ُكنَت ِفيَنا َمْرُجّوً مَّ

 (( .26)ُمِريٍب  إِلَْيهِ 

ُهْم )َولََقْد آتَ  بَِّك لَقُِضَي َبْيَنُهْم َوإِنَّ ْنهُ  ي َشكٍّ لَفِ ْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َفاْخُتلَِف ِفيِه َولَْوالَ َكلَِمٌة َسَبَقْت ِمن رَّ  مِّ

 (( .001)ُمِريٍب 

 

 َغْيَر َتْتبِيٍب( : -* )َغْيَر َتْخِسيٍر 

َنًة مِّن بِّي َوآَتاِني ِمْنُه َرْحَمًة َفَمن َينُصُرِني ِمَن للّاِ إِْن َعَصْيُتُه  )َقاَل َيا َقْوِم أََرأَْيُتْم إِن ُكنُت َعلَى َبيِّ رَّ

 قصة قوم صالح . –(( 23)َفَما َتِزيُدوَنِني َغْيَر َتْخِسير ٍ

ا )َوَما َظلَْمَناُهْم َولَـِكن َظلَُموْا أَنفَُسُهْم َفَما أَْغَنْت َعْنُهْم آلَِهُتُهُم الَِّتي َيْدُعوَن ِمن ُدوِن  للّاِ ِمن َشْيٍء لِّمَّ

َك   (( .010) َوَما َزاُدوُهْم َغْيَر َتْتِبيبٍ َجاء أَْمُر َربِّ

 

ا( :  * )َفلَمَّ

ا) َك ُهوَ  َفلَمَّ ا َوِمْن ِخْزيِ َيْوِمِئٍذ إِنَّ َربَّ نَّ ْيَنا َصالًِحا َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمَعُه ِبَرْحَمٍة مِّ اْلَقِويُّ  َجاء أَْمُرَنا َنجَّ

 (( .22ِزيُز )اْلعَ 

ا) ا أُْرِسْلَنا إِلَى قَ  َفلَمَّ ْوِم لُوٍط َرأَى أَْيِدَيُهْم الَ َتِصُل إِلَْيِه َنِكَرُهْم َوأَْوَجَس ِمْنُهْم ِخيَفًة َقالُوْا الَ َتَخْف إِنَّ

(51. )) 

ا) ْوُع َوَجاءْتُه اْلُبْشَرى ُيَجاِدلَُنا ِفي َقوْ  َفلَمَّ  (( .54ِم لُوٍط )َذَهَب َعْن إِْبَراِهيَم الرَّ

ا) نُضوٍد ) َفلَمَّ يٍل مَّ ن ِسجِّ قصة قوم  –(( 96َجاء أَْمُرَنا َجَعْلَنا َعالَِيَها َساِفلََها َوأَْمَطْرَنا َعلَْيَها ِحَجاَرًة مِّ

 لوط .
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ْيَحُة( : -* )َوأََخَذ   َوأََخَذِت الَِّذيَن َظلَُموْا الصَّ

ْيحَ  َوأََخذَ )  قصة قوم صالح . –(( 25) ُة َفأَْصَبُحوْا ِفي ِدَياِرِهْم َجاِثِمينَ الَِّذيَن َظلَُموْا الصَّ

ا  نَّ ْيَنا ُشَعْيًبا َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمَعُه ِبَرْحَمٍة مَّ ا َجاء أَْمُرَنا َنجَّ ْيَحُة َفأَْصَبُحوْا  َوأََخَذتِ )َولَمَّ الَِّذيَن َظلَُموْا الصَّ

 (( .74) ِفي ِدَياِرِهْم َجاِثِمينَ 

 

 )اْعَملُوْا َعلَى َمَكاَنِتُكْم( :* 

إِنِّي َعاِمٌل َسْوَف َتْعلَُموَن َمن َيأِْتيِه َعَذاٌب ُيْخِزيِه َوَمْن ُهَو َكاِذٌب  اْعَملُوْا َعلَى َمَكاَنِتُكمْ )َوَيا َقْوِم 

 قصة قوم شعيب . –(( 73َواْرَتِقُبوْا إِنِّي َمَعُكْم َرِقيٌب )

ا َعاِملُوَن ) اْعَملُوْا َعلَى َمَكاَنِتُكمْ ُنوَن )َوقُل لِّلَِّذيَن الَ ُيْؤمِ   (( .060إِنَّ

 

 َوبِْئَس( : -* )بِْئَس 

اَر   قوم فرعون . قصة -(( 75)َوِبْئَس اْلِوْرُد اْلَمْوُروُد )َيْقُدُم َقْوَمُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َفأَْوَرَدُهُم النَّ

ْفُد اْلَمْرفُودُ ِقَياَمِة )َوأُْتِبُعوْا ِفي َهـِذِه لَْعَنًة َوَيْوَم الْ   قوم فرعون . قصة -(( 77) ِبْئَس الرِّ

 

َك( : َماَواُت َواألَْرُض إاِلَّ َما َشاء َربُّ  * )َخالِِديَن فِيَها َما َداَمِت السَّ

اِر لَُهْم ِفيَها َزِفيٌر َوَشِهيٌق) ا الَِّذيَن َشقُوْا َفِفي النَّ َماَواُت َواألَْرُض َخالِِديَن ِفيَها َما َدا (012)َفأَمَّ َمِت السَّ

اٌل لَِّما ُيِريُد ) إاِلَّ َما َشاء َربُّكَ  َك َفعَّ  (( .015إِنَّ َربَّ

ِة  ا الَِّذيَن ُسِعُدوْا َفِفي اْلَجنَّ َماَواُت َواألَْرُض إاِلَّ َما َشاء َربُّكَ )َوأَمَّ َعَطاء َغْيَر  َخالِِديَن ِفيَها َما َداَمِت السَّ

 ( .(019َمْجُذوٍذ )

 

 ِبَما َتْعَملُوَن َبِصيٌر( : -* )بَِما َيْعَملُوَن َخِبيٌر 

َك أَْعَمالَُهْم  ُهْم َربُّ ا لَُيَوفَِّينَّ ُه ِبَما)َوإِنَّ ُكـالًّ لَّمَّ  (( .000) َيْعَملُوَن َخِبيرٌ  إِنَّ

ُه ِبَما)َفاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوَمن َتاَب َمَعَك َوالَ َتْطَغْوْا   (( .006) َملُوَن َبِصيرٌ َتعْ  إِنَّ
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 سورة هود مع القرآن كله

ُ ِبُضر  َفال َكاِشَف لَُه إاِل ُهَو َوإِْن ُيِرْدَك بَِخْيٍر َفال َرادَّ لَِفْضلِِه ُيِصيُب ِبِه مَ -107  نْ َوإِْن َيْمَسْسَك َّللاَّ

ِحيمُ   .)َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوُهَو اْلَغفُوُر الرَّ

 :تشبه

ُ ِبُضرٍّ َفال َكاِشَف لَُه إاِل ُهَو َوإِْن َيْمَسْسَك ِبَخْيٍر َفُهَو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء  05 -م األنعا )َوإِْن َيْمَسْسَك للاَّ

 ) .َقِديرٌ 

 

َما َيْهَتِدي لَِنْفِسِه َومَ ﴿ 108 ُكْم َفَمِن اْهَتَدى َفإِنَّ بِّ اُس َقْد َجاءُكُم اْلَحقُّ ِمن رَّ َها النَّ َما قُلْ َيا أَيُّ ن َضلَّ َفإِنَّ

 )َوَما أََناْ َعلَْيُكم بَِوِكيلٍ َيِضلُّ َعلَْيَها 

 :تشبه

 .))َوَما أَنَت َعلَْيِهم ِبَوِكيلٍ  015 -األنعام 

َما َيِضلُّ َعلَْيَها َوَما أَنَت َعلَْيِهم ِبَوِكيلٍ  40 –الزمر   ) .)َفَمِن اْهَتَدى َفلَِنْفِسِه َوَمن َضلَّ َفإِنَّ

ُ َحِفيٌظ َعلَْيِهْم َوَما أَنَت َعَلْيِهم ِبَوِكيلٍ ) 2 –الشورى  َخُذوا ِمن ُدوِنِه أَولَِياء للاَّ  . )َوالَِّذيَن اتَّ

 :مالحظة

 .َوَما أََناْ َعلَْيُكم ِبَوِكيٍل( الوحيدة في آية يونس ألن الكالم فيها على لسان نبينا صلى للا عليه وسلم)

اُس َقدْ ﴿ 108 َها النَّ َما َيْهَتِدي لَِنْفِسهِ  قُلْ َيا أَيُّ ُكْم َفَمِن اْهَتَدى َفإِنَّ  .) ...َجاَءُكُم اْلَحقُّ ِمْن َربِّ

 :تشبه

ُكمْ  051 –النساء  ُسوُل ِباْلَحقِّ ِمْن َربِّ اُس َقْد َجاَءُكُم الرَّ َها النَّ  . ) ...) َيا أَيُّ

اُس َقْد َجاَءُكْم ُبْرَهاٌن ِمنْ  054 –النساء  َها النَّ  .) ...َربُِّكمْ  )َيا أَيُّ

 

ُ َوُهَو َخْيُر اْلَحاِكِمينَ ﴿ 109 َى َيْحُكَم َّللاه بِْع َما ُيوَحى إِلَْيَك َواْصبِْر َحتَّ  .)َواتَّ

 : تشبه

بَِّك ال إِلََه إاِلَّ ُهَو َوأَْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكينَ  012 -األنعام  ِبْع َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمن رَّ  . ))اتَّ

َ َكاَن ِبَما َتْعَملُوَن َخِبيًرا)َوا 6 –األحزاب  بَِّك إِنَّ للاَّ ِبْع َما ُيوَحى إِلَْيَك ِمن رَّ  .)تَّ

نِي لَُكْم ِمْنُه َنِذيٌر َوَبِشيرٌ ﴿ 2  ) .إِنَّ

 :تشبه

ا أَْرَسْلَناَك ِباْلَحقِّ َبِشيًرا َوَنِذيًرا 007 –البقرة   .))إِنَّ

 ) .َبِشيٍر َوال َنِذيٍر َفَقْد َجاَءُكْم َبِشيٌر َوَنِذيرٌ  )أَْن َتقُولُوا َما َجاَءَنا ِمنْ  07 –المائدة 

 .))إِْن أََنا إاِل َنِذيٌر َوَبِشيٌر لَِقْوٍم ُيْؤِمُنونَ  099 –األعراف 

ًرا َوَنِذيًرا 47 –األحزاب  ا أَْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشِّ  .))إِنَّ



113 

 

اِس ال َيْعلَُمونَ  )َوَما أَْرَسْلَناَك إاِل َكافًَّة لِلنَّاسِ  69 –سبأ   .)َبِشيًرا َوَنِذيًرا َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّ

ا أَْرَسْلَناَك ِباْلَحقِّ َبِشيًرا َوَنِذيًرا 64-فاطر   .))إِنَّ

 .))َبِشيًرا َوَنِذيًرا َفأَْعَرَض أَْكَثُرُهْم َفُهْم ال َيْسَمُعونَ  4 –فصلت 

 :مالحظة

عراف ألن المقام خطاب المكذبين المشركين قدم وصف النذير على وصف البشير في آية األ

َ( ناسب أن يقدم النذارة على  فالنذارة أعلق بهم من البشارة. ولما قال في آية هود )أاَل َتْعُبُدوا إاِل للاَّ

عبادة غير للا تعالى. أما في سائر اآليات فخطاب من للا تعالى فناسب كرامته أن يقدم البشارة 

 .الرحمة ووصف الكتاب تقديم البشارة أيضا وفي آية فصلت ناسب ذكر

 

 . )َفإِنِّي أََخاُف َعلَْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َكبِيرَوإِْن َتَولَّْوا ﴿ 3

 :مهمةتشبه  

َما ُهْم ِفي ِشَقاقٍ  035 -البقرة  إِن َتَولَّْوْا َفإِنَّ   .))وَّ

َما َعلَْيَك اْلَبالَغُ  61 -آل عمران  إِن َتَولَّْوْا َفإِنَّ  .))وَّ

َ ال ُيِحبُّ اْلَكاِفِرينَ  36 –آل عمران   .))َفإِْن َتَولوا َفإِنَّ للاَّ

َ َعِليٌم ِباْلُمْفِسِدينَ  23 –آل عمران    .)) َفإِْن َتَولَّْوا َفإِنَّ للاَّ

ا ُمْسلُِمونَ  24 –آل عمران   .))َفإِن َتَولَّْوْا َفقُولُوْا اْشَهُدوْا ِبأَنَّ

 ) .ْوا َفُخُذوُهْم َواْقُتلُوُهْم َحْيُث َوَجْدُتُموُهمْ )َفإِْن َتَولَّ  97 -النساء 

ُ أَْن ُيِصيَبُهْم ِبَبْعِض ُذُنوِبِهمْ  47 –المائدة  َما ُيِريُد للاَّ  ) .)َفإِْن َتَولَّْوا َفاْعلَْم أَنَّ

َ َمْوالُكمْ  41 -األنفال    .))َوإِْن َتَولَّْوا َفاْعلَُموا أَنَّ للاَّ

ُ ال إِلََه إاِلَّ ُهوَ )َفإِ  067 –التوبة    .)ْن َتَولَّْوا َفقُْل َحْسِبي للاَّ

  .))َفإِْن َتَولَّْوا َفَقْد أَْبلَْغُتُكْم َما أُْرِسْلُت ِبِه إِلَْيُكمْ  75 –هود 

َما َعلَْيَك اْلَبالُغ اْلُمِبينُ  96 –النحل    .))َفإِْن َتَولَّْوا َفإِنَّ

 ) .قُْل آَذْنُتُكْم َعلَى َسَواءٍ )َفإِْن َتَولَّْوا فَ  017 –األنبياء 

ْلُتمْ  74 –النور  ا ُحمِّ َل َوَعلَْيُكم مَّ َما َعلَْيِه َما ُحمِّ  ) .)َفإِن َتَولَّوا َفإِنَّ

إِن َتَولَّْوْا( فقط في أربعة مواضع، في البقرة وآل عمران :مالحظة واألنفال  61 –جاء الشرط )وَّ

 ) .رط )َفإِن َتَولَّوا، وخالف ذلك فجميع اآليات بالش3 -وهود 

 

ِ َمْرِجُعُكْم َوُهَو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ ﴿ 4هود   .)إِلَى َّللاَّ

ُئُكْم ِبَما ُكْنُتْم ِفيِه َتْخَتلِفُونَ  49 –المائدة :تشبه ِ َمْرِجُعُكْم َجِميًعا َفُيَنبِّ  .)) إِلَى للاَّ

ُكْم َمْن َضلَّ إَِذا اْهتَ  017 -المائدة  ُئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَملُونَ ) ال َيُضرُّ ِ َمْرِجُعُكْم َجِميًعا َفُيَنبِّ  ) .َدْيُتْم إَِلى للاَّ

 ) .)إِلَْيِه َمْرِجُعُكْم َجِميًعا 4 -يونس 
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َها َوُمْسَتْوَدَعَها ُكلٌّ فِي كِ ﴿ 6 ِ ِرْزقَُها َوَيْعلَُم ُمْسَتَقرَّ ٍة فِي اأْلَْرِض إاِل َعلَى َّللاَّ  .)َتاٍب ُمبِينٍ َوَما ِمْن َدابَّ

ْطَنا ِفي  39 -األنعام :تشبه ٍة ِفي اأْلَْرِض َوال َطاِئٍر َيِطيُر ِبَجَناَحْيِه إاِل أَُمٌم أَْمَثالُُكْم َما َفرَّ )َوَما ِمْن َدابَّ

ِهْم ُيْحَشُرونَ   .)اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء ُثمَّ إِلَى َربِّ

الِ ﴿ 11  ) .َحاِت أُوَلئَِك لَُهْم َمْغفَِرةٌ َوأَْجٌر َكبِيرٌ إاِل الَِّذيَن َصَبُروا َوَعِملُوا الصَّ

 : تشبه

الَِحاِت لَ  7 -المائدة  ْغِفَرةٌ َوأَْجٌر َعِظيم)َوَعَد للّاُ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَعِملُوْا الصَّ  .)ُهم مَّ

ُ لَُهم مَّ  37 –األحزاب  اِكَراِت أََعدَّ للاَّ َ َكِثيًرا َوالذَّ اِكِريَن للاَّ  .)ْغِفَرًة َوأَْجًرا َعِظيًما)َوالذَّ

الَِحاِت لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوأَْجٌر َكِبيرٌ  5 –فاطر   .))َوالَِّذيَن آََمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

ْرهُ ِبَمْغِفَرٍة َوأَْجٍر َكِريمٍ  00 –يس  ْحَمَن ِباْلَغْيِب َفَبشِّ ْكَر َوَخِشَي الرَّ َبَع الذِّ َما ُتْنِذُر َمِن اتَّ  .))إِنَّ

ْغِفَرًة َوأَْجًرا َعِظيًما( الحجرات 67 -ح الفت الَِحاِت ِمْنُهم مَّ ُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ  3 –)َوَعَد للاَّ

ْغِفَرةٌ َوأَْجٌر َعِظيمٌ  ْقَوى لَُهم مَّ ُ قُلُوَبُهْم لِلتَّ  .))أُْولَِئَك الَِّذيَن اْمَتَحَن للاَّ

ُهْم ِباْلَغْيِب لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوأَْجٌر َكِبيرٌ  )إِنَّ الَِّذيَن َيْخَشْونَ  06 –الملك   .)َربَّ

 

 .)َفأُْتوا بَِعْشِر ُسَوٍر ِمْثلِِه ُمْفَتَرَياتٍ ﴿13

 :تشبه

ْلَنا َعلَى َعْبِدَنا َفأُْتوا ِبُسوَرٍة ِمْن ِمْثلِهِ  63 –البقرة  ا َنزَّ  .) ..)َوإِْن ُكْنُتْم ِفي َرْيٍب ِممَّ

 .) ..َن اْفَتَراهُ قُْل َفأُْتوا ِبُسوَرٍة ِمْثلِهِ )أَْم َيقُولُو 39 –يونس 

 .))قُْل َفأُْتوا ِبِكَتاٍب ِمْن ِعْنِد للاَِّ  47 –القصص 

 

ِ َوأَْن ال إِلََه إاِلَّ ُهَو ُهَو َفَهلْ أَنْ ﴿ 14 َما أُْنِزلَ بِِعْلِم َّللاَّ  .(ُتْم ُمْسلُِمونَ َفإِْن لَْم َيْسَتِجيُبوا َلُكْم َفاْعلَُموا أَنَّ

 :تشبه

 ) .)َفإِْن لَْم َيْسَتِجيُبوا لََك َفاْعلَمْ  71 –القصص 

 :مالحظة

قد يشتبه معنى آية هود وقد يثور عند البعض سؤال: إن النبي صلى للا عليه وسلم وأصحابه كانوا 

ْن إِ يعلمون أن القرآن منزل من عند للا وأن ال إله إال للا، فما فائدة تعليق هذا العلم بهذا الشرط )فَ 

لَْم َيْسَتِجيُبوا لَُكْم( ؟. والجواب على هذا أن الخطاب في اآلية للكفار فكأنه قيل لهم إن الذين تدعونهم 

من دون للا إن لم يستجيبوا لكم في إعانتكم على أن تأتوا بعشر سور مثل سور القرآن، فاعلموا 

 .ون بعد لزوم الحجة عليكمأيها الكفار أن هذا القرآن إنما أنزل بعلم للا فهل أنتم مسلم

وقال )لَُكْم َفاْعلَُموا( في آية هود ألن الخطاب فيها للكفار والفعل يعود على )َمِن اْسَتَطْعُتْم( في اآلية 

 .قبلها. أما آية القصص فالخطاب فيها للنبي صلى للا عليه و سلم والفعل للكفار
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18﴿ ِ ِن اْفَتَرى َعلَى َّللاَّ  ) .اَكِذبً َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

 :تشبه

ِ أَْن ُيْذَكَر ِفيَها اْسُمُه َوَسَعى ِفي َخَراِبَها 004 –البقرة  ْن َمَنَع َمَساِجَد للاَّ  ...)َوَمْن أَْظَلُم ِممَّ

الِ  60 –األنعام  ُه ال ُيْفلُِح الظَّ َب ِبآََياِتِه إِنَّ ِ َكِذًبا أَْو َكذَّ ِن اْفَتَرى َعلَى للاَّ  .)ُمونَ )َوَمْن أَْظَلُم ِممَّ

ِ َكِذًبا أَْو َقاَل أُوِحَي إِلَيَّ َولَْم ُيوَح إِلَْيِه َشْيءٌ  73 –األنعام  ِن اْفَتَرى َعلَى للاَّ  ) .)َوَمْن أَْظَلُم ِممَّ

اَس ِبَغْيِر ِعْلمٍ  044 –األنعام  ِ َكِذًبا لُِيِضلَّ النَّ ِن اْفَتَرى َعلَى للاَّ  .)) َفَمْن أَْظلَُم ِممَّ

ِ َوَصَدَف َعْنَها 075 –األنعام  َب ِبآََياِت للاَّ ْن َكذَّ  ) .)َفَمْن أَْظلَُم ِممَّ

َب ِبآََياِتِه أُولَِئَك َيَنالُُهْم َنِصيُبُهْم ِمَن  35 –األعراف  ِ َكِذًبا أَْو َكذَّ ِن اْفَتَرى َعلَى للاَّ )َفَمْن أَْظلَُم ِممَّ

 .)اْلِكَتابِ 

ِن ا 05 –يونس  ُه ال ُيْفِلُح اْلُمْجِرُمونَ )َفَمْن أَْظلَُم ِممَّ َب ِبآََياِتِه إِنَّ ِ َكِذًبا أَْو َكذَّ  .)ْفَتَرى َعلَى للاَّ

ِ َكِذًبا 07 –الكهف  ِن اْفَتَرى َعلَى للاَّ  .))َفَمْن أَْظلَُم ِممَّ

ِه َفأَْعَرَض َعْنَها َوَنِسَي َما قَ  75 –الكهف  َر ِبآََياِت َربِّ ْن ُذكِّ َمْت َيَداهُ )َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ  ) .دَّ

ا َجاَءهُ  29 –العنكبوت  َب ِباْلَحقِّ لَمَّ ِ َكِذًبا أَْو َكذَّ ِن اْفَتَرى َعلَى للاَّ  ) .)َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

ِه ُثمَّ أَْعَرَض َعْنَها 66 –السجدة  َر ِبآََياِت َربِّ ْن ُذكِّ  .))َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

ْن  36 –الزمر  ْدِق إِْذ َجاَءهُ )َفَمْن أَْظلَُم ِممَّ َب ِبالصِّ ِ َوَكذَّ  .)َكَذَب َعلَى للاَّ

ِ اْلَكِذَب َوُهَو ُيْدَعى إِلَى اإْلِْسالمِ  5 –الصف  ِن اْفَتَرى َعلَى للاَّ  .))َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

 

ِ َوَيْبُغوَنَها ِعَوًجا َوُهم ِباآلِخَرِة ُهْم َكافِ ﴿ 19 وَن َعن َسبِيِل َّللاه  .)ُرونَ الَِّذيَن َيُصدُّ

 :تشبه

 ) .)َوُهم ِباآلِخَرِة َكاِفُرونَ  47 -األعراف 

 .))إِنِّي َتَرْكُت ِملََّة َقْوٍم الَّ ُيْؤِمُنوَن ِباّلّلِ َوُهم ِباآلِخَرِة ُهْم َكاِفُرونَ  35 –يوسف 

َكاَة َوُهم ِباآْلِخَرِة ُهْم َكاِفُرونَ  5 –فصلت   .))الَِّذيَن اَل ُيْؤُتوَن الزَّ

 :مالحظة

 ُهم ِباآلِخَرِة َكافُِروَن( الوحيدة في األعرافوَ (

 

 ).َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكاُنوا َيْفَتُرونَ أُولَِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم ﴿ 21

 :تشبه

 .))َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكاُنوا َيْفَتُرونَ  64 -األنعام 

َع َبْيَنُكْم َوَضلَّ َعنْ  74 –األنعام   ) .ُكْم َما ُكْنُتْم َتْزُعُمونَ ) لََقْد َتَقطَّ

 ) .)َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكاُنوا َيْفَتُرونَ  73 -األعراف 

ِ َمْوالُهُم اْلَحقِّ َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكاُنوا َيْفَتُرونَ  31 –يونس  وا إِلَى للاَّ  ) .)َوُردُّ
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لََم َوَضلَّ  95 –النحل  ِ َيْوَمِئٍذ السَّ  ) .َعْنُهْم َما َكاُنوا َيْفَتُرونَ  )َوأَْلَقْوا إِلَى للاَّ

ِ َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكاُنوا َيْفَتُرونَ  57 –القصص   ) .)َفَعلُِموا أَنَّ اْلَحقَّ ّلِلَّ

 ) .)َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكاُنوا َيْدُعوَن ِمْن َقْبُل َوَظنُّوا َما لَُهْم ِمْن َمِحيٍص  49 –فصلت 

 :مالحظة

َكاُنوا( في كل مرة جاءت في آخر اآلية معها )َيْفَتُروَن(، وجاءت مرة وحيدة في َوَضلَّ َعْنُهْم َما )

فصلت )َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكاُنوا َيْدُعوَن ِمْن َقْبُل(. و)َوَضلَّ َعْنُكْم َما ُكْنُتْم( مرة وحيدة في األنعام مع 

 .))َتْزُعُمونَ 

 

ُهْم فِي اآْلَِخَرِة ُهُم اأْلَ ﴿ 22  .)ْخَسُرونَ ال َجَرَم أَنَّ

 :تشبه

ُهْم ِفي اآْلَِخَرِة ُهُم اْلَخاِسُرونَ  017 –النحل   .))ال َجَرَم أَنَّ

 .))َوُهْم ِفي اآْلَِخَرِة ُهُم اأْلَْخَسُرونَ  7 -النمل 

 

بِينٌ ﴿ 25  ) .َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُنوًحا إِلَى َقْوِمِه إِنِّي لَُكْم َنِذيٌر مُّ

 :تشبه

 .)ْرَسْلَنا ُنوًحا إِلَى َقْوِمهِ )لََقْد أَ  77 -األعراف 

ْن إِلٍَه َغْيُرهُ أََفاَل  63 –المؤمنون  َ َما لَُكم مِّ )َولََقْد أَْرَسْلَنا ُنوًحا إِلَى َقْوِمِه َفَقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا للاَّ

قُونَ   .)َتتَّ

 .) أَْلَف َسَنٍة إاِلَّ َخْمِسيَن َعاًما )َولََقْد أَْرَسْلَنا ُنوًحا إِلَى َقْوِمِه َفلَِبَث ِفيِهمْ  04 –العنكبوت 

 :مالحظة

 .لََقْد أَْرَسْلَنا ُنوًحا( بدون الواو وردت فقط في األعراف)

 ) .َفَقالَ اْلَمال الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمهِ ﴿ 27

 ) .)َقاَل اْلَمال الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمهِ  22 -األعراف :تشبه

 .)اْلَمال ِمْن َقْوِمهِ )َقاَل  21 -األعراف 

 .))َقاَل اْلَمال الَِّذيَن اْسَتْكَبُروا ِمْن َقْوِمِه لِلَِّذيَن اْسُتْضِعفُوا 57 –األعراف 

َك َيا ُشَعْيبُ  99 –األعراف   .))َقاَل اْلَمال الَِّذيَن اْسَتْكَبُروا ِمْن َقْوِمِه لَُنْخِرَجنَّ

 .)َفُروا ِمْن َقْوِمهِ )َفَقاَل اْلَمال الَِّذيَن كَ  64 –المؤمنون 

ردود أقوام الرسل في سورة األعراف ال تليق أن تكون أجوبة على دعوة الرسل كقولهم :مالحظة

ا لََنَراَك ِفي َسَفاَهٍة( فلذلك قال فيها )َقاَل اْلَمال( بغير فاء. أما في  ا لََنَراَك ِفي َضالٍل ُمِبيٍن( و )إِنَّ )إِنَّ

  .)جابوا فيهما بما زعموا أنه جواب فجاء بالفاء فيها )َفَقاَل اْلَمالسورتي هود والمؤمنون فإنهم أ
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 .)َوَيا َقْوِم ال أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه َمااًل ﴿ 29

 :تشبه

 ) .)قُْل ال أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه أَْجًرا إِْن ُهَو إاِل ِذْكَرى لِْلَعالَِمينَ  71 –األنعام 

 ) .لَْيِه أَْجًرا)َيا َقْوِم ال أَْسأَلُُكْم عَ  70 –هود 

ِبُعوا َمْن ال َيْسأَلُُكْم أَْجًرا َوُهْم ُمْهَتُدونَ  60 –يس   ) .)اتَّ

َة ِفي اْلقُْرَبى 63 –الشورى   ) .)قُْل ال أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه أَْجًرا إاِل اْلَمَودَّ

 :مالحظة

 َعلَْيِه هم بهذا )ال أَْسأَلُُكمْ األنبياء عليهم الصالة والسالم ال يطلبون من الناس مقابال لدعوتهم ويعلنون

أَْجًرا( فهم ال ينتظرون أجرا دنيويا أيا كان هذا األجر ماديا ملموسا أو معنويا من شهرة أو سمعة، 

ولفظ األجر يشمل المعنيين. لكنه قال في آية هود األولى )ال أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه َمااًل( ألن نوحا عليه 

ِ( ولفظ المال بالخزائن أليقالسالم قال لهم أيضا )َوال أَ   .قُوُل لَُكْم ِعْنِدي َخَزاِئُن للاَّ

 

ِ َوال أَْعلَُم اْلَغْيَب َوال أَقُولُ إِنِّي َملَكٌ ﴿ 31  .)َوال أَقُولُ لَُكْم ِعْنِدي َخَزائُِن َّللاَّ

 :تشبه

ِ َوال أَْعلَُم الْ  71 -األنعام   ) .َغْيَب َوال أَقُوُل لَُكْم إِنِّي َملَكٌ )قُْل ال أَقُوُل لَُكْم ِعْنِدي َخَزاِئُن للاَّ

 :مالحظة

آية هود بغير تكرير الخطاب )لَُكْم( ألنها تقدمها في اآليات السابقة لها عدة مرات ، فحذفت هنا 

تخفيفا وألن تكرار الخطاب )لَُكْم( ال يناسب خطاب الدعوة الذي يغلب عليه التلطف والشفقة ، 

 .منه التوبيخ والتعنيفوتكرار الخطاب ربما ُيفهم 

 

 ) .تِْلَك ِمْن أَنَباء اْلَغْيِب ُنوِحيَها إِلَْيكَ ﴿ 49

 ))َذلَِك ِمْن أَنَباء اْلَغْيِب ُنوِحيِه إِلَيكَ  44 –آل عمران :تشبه

 .)َوُهْم َيْمُكُرونَ  )َذلَِك ِمْن أَنَباء اْلَغْيِب ُنوِحيِه إِلَْيَك َوَما ُكنَت لََدْيِهْم إِْذ أَْجَمُعوْا أَْمَرُهمْ  016 -يوسف 

 الوحيدة في القرآن )ِتْلَك ِمْن أَنَباء اْلَغْيِب( في موضع هود:مالحظة

 

ْيَنا ُهوًدا َوالَِّذيَن آََمُنوا َمَعهُ ﴿ 58 ا َجاَء أَْمُرَنا َنجَّ  .)َوَلمَّ

 :تشبه

ا) 22 –هود  ْيَنا َصالًِحا وَ  َفلَمَّ  ) .هالَِّذيَن آََمُنوا َمعَ َجاَء أَْمُرَنا َنجَّ

ا 96 –هود   ) .َجاَء أَْمُرَنا َجَعْلَنا َعالَِيَها َساِفلََها )َفلَمَّ

ْيَنا ُشَعْيًبا َوالَِّذيَن آََمُنوا َمَعهُ  74 –هود  ا َجاَء أَْمُرَنا َنجَّ  .))َولَمَّ
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 :مهمةمالحظة    

ا َجاَء أَْمُرَنا ( بالواو في قصتي هود وشعيب عليهما السالم، ألن الع ذاب تأخر فيهما عن قال )َولَمَّ

ْوًما قَ وقت الوعيد ألنه قال في قصة هود )َفإِْن َتَولَّْوا َفَقْد أَْبلَْغُتُكْم َما أُْرِسْلُت ِبِه إِلَْيُكْم َوَيْسَتْخلُِف َربِّي 

 َغْيَرُكْم( وفي قصة شعيب قال )َسْوَف َتْعلَُموَن َمْن َيأِْتيِه َعَذاٌب ُيْخِزيِه(. 

ط عليهما السالم فقد وقع العذاب عقيب الوعيد فلذلك جاء بفاء التعقيب أما في قصتي صالح ولو

اٍم( وفي قصة  ُعوا ِفي َداِرُكْم َثالَثَة أَيَّ ا َجاَء أَْمُرَنا(، حيث جاء في قصة صالح قوله )َتَمتَّ فقال )َفلَمَّ

ْبُح ِبَقِريٍب( فجاء بالف ْبُح أَلَْيَس الصُّ   .اء للتعجيل والتعقيبلوط قوله )إِنَّ َمْوِعَدُهُم الصُّ

 

ْنَيا لَْعَنًة َوَيْوَم اْلِقَياَمةِ ﴿ 60   ) .َوأُْتبُِعوا فِي َهِذِه الدُّ

 :تشبه

 .)َوأُْتِبُعوا ِفي َهِذِه لَْعَنًة َوَيْوَم اْلِقَياَمةِ ) 77 -هود 

وَها ِبُسوٍء َفَيأُْخَذُكْم َعَذاٌب َقِريبٌ ﴿ 64  .)َوال َتَمسُّ

 :تشبه

وَها ِبُسوٍء َفَيأُْخَذُكْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  )َوال 53 -األعراف   .)َتَمسُّ

وَها ِبُسوٍء َفَيأُْخَذُكْم َعَذاُب َيْوٍم َعِظيمٍ  072 –الشعراء   .))َوال َتَمسُّ

 

ْيَحُة َفأَْصَبُحوْا فِي ِدَياِرِهْم َجاثِِمينَ ﴿ 67  .)َوأََخَذ الَِّذيَن َظلَُموْا الصَّ

 :تشبه

ْجَفُة َفأَْصَبُحوْا ِفي َداِرِهْم َجاِثِمينَ  )َفأََخَذْتُهمُ  59 -األعراف   .)الرَّ

ْجَفُة َفأَْصَبُحوْا ِفي َداِرِهْم َجاِثِمينَ  70 –األعراف   .))َفأََخَذْتُهُم الرَّ

ْيَحُة َفأَْصَبُحوْا ِفي ِدَياِرِهْم َجاِثِمينَ ) 74 –هود   .)َوأََخَذِت الَِّذيَن َظلَُموْا الصَّ

بُ  35 –العنكبوت  ْجَفُة َفأَْصَبُحوا ِفي َداِرِهْم َجاِثِمينَ )َفَكذَّ  ) .وهُ َفأََخَذْتُهُم الرَّ

 :مالحظة

ْجَفُة(  ْيَحُة ( ذكر معها )ِدَياِرِهْم( ألن الصيحة تكون من فوق فتعم وتنتشر، أما )الرَّ حيثما ذكر )الصَّ

 .)فتكون في محلها فقط فناسبها )َداِرِهمْ 

اهٌ ُمنِيبٌ إِنَّ إِْبَراِهيَم لََحلِيٌم ﴿ 75  .)أَوَّ

 :تشبه

اهٌ َحلِيمٌ ) 004 -التوبة   .)إِنَّ إِْبَراِهيَم الوَّ

 :مالحظة

التأوه أن ُيسمع للصدر صوت من تنفس الصعداء، فقدم وصف إبراهيم عليه السالم في آية التوبة 
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اهٌ( أي شديد الرقة الموجبة للتأوه من خوف للا ومن الشفقة على العباد وهذا خلقه ف ته ي حد ذا)الوَّ

َك َواْهُجْرِني(. أما في آية هود ففيها  فكيف في حق أبيه ولو قال له )َيا إِْبَراِهيُم لَِئْن لَْم َتْنَتِه الْرُجَمنَّ

أنه عليه السالم جادل الرسل بحرص المجادل في صرف العذاب عن قوم لوط ، ووضع المضارع 

، أي جاَدلنا فيهم جداالً كثيراً؛ وهذا  موضع الماضي إشارة إلى تكرر المجادلة مع تصوير الحال

اهٌ ُمِنيٌب( أنسب، فكان بسبب ما عنده من هذه الصفات  من صبره وحلمه فكان وصفه هنا )لََحِليٌم أَوَّ

 .الحسنة الجميلة ال يزال يتوقع اإلقالع من العصاة

 

ا َجاَءْت ُرُسلَُنا لُوًطا﴿ 77  ) .َوَلمَّ

 :تشبه

ا أَ  33 -العنكبوت   ) .ْن َجاَءْت ُرُسلَُنا لُوًطا)َولَمَّ

 :مالحظة

ا( وهو يفيد تحقيق الربط بين  زاد في آية العنكبوت )أَْن( حرف مزيد للتوكيد وأكثر ما يزاد بعد )لَمَّ

ا( فهي لتحقيق الربط بين مجيء الرسل ومساءة لوط عليه السالم  مضمون الجملتين اللتين بعد )لَمَّ

آية هود ألن في سورة هود تفصيال لسبب إساءته وضيق ذرعه  بهم . ولم تقع )أَْن( المؤكدة في

 فكان ذلك مغنيا عن التنبيه عليه في هذه اآلية

 

ا ﴿ 82  .)اَجاَء أَْمُرَنا َجَعْلَنا َعالَِيَها َسافِلَهَ َفلَمَّ

 :تشبه

ْيَنا ُهوًدا َوالَِّذيَن آََمُنوا َمَعهُ  79 –هود  ا َجاَء أَْمُرَنا َنجَّ  .))َولَمَّ

ا ) 22 –هود  ْيَنا َصالًِحا َوالَِّذيَن آََمُنوا َمَعهُ َفلَمَّ  .)َجاَء أَْمُرَنا َنجَّ

ْيَنا ُشَعْيًبا َوالَِّذيَن آََمُنوا َمَعهُ  74 –هود  ا َجاَء أَْمُرَنا َنجَّ  .))َولَمَّ

 :مالحظة 

ا َجاَء أَْمُرَنا ( بالواو في قصتي هود وشعيب عليهما السالم، ألن العذا ب تأخر فيهما عن قال )َولَمَّ

ْوًما قَ وقت الوعيد ألنه قال في قصة هود )َفإِْن َتَولَّْوا َفَقْد أَْبلَْغُتُكْم َما أُْرِسْلُت ِبِه إِلَْيُكْم َوَيْسَتْخلُِف َربِّي 

َغْيَرُكْم( وفي قصة شعيب قال )َسْوَف َتْعلَُموَن َمْن َيأِْتيِه َعَذاٌب ُيْخِزيِه(. أما في قصتي صالح ولوط 

ا َجاَء أَْمُرَنا(ليهما السالم فقد وقع العذاب عقيب الوعيد فلذلك جاء بفاء التعقيب فقال ع ، حيث )َفلَمَّ

ْبُح  اٍم( وفي قصة لوط قوله )إِنَّ َمْوِعَدُهُم الصُّ ُعوا ِفي َداِرُكْم َثالَثَة أَيَّ جاء في قصة صالح قوله )َتَمتَّ

ْبُح ِبَقِريٍب( فجاء بالفاء    .للتعجيل والتعقيبأَلَْيَس الصُّ
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يٍل َمْنُضودٍ  َعلَْيَهاَجَعْلَنا َعالَِيَها َسافَِلَها َوأَْمَطْرَنا ﴿ 82  . )ِحَجاَرًة ِمْن ِسجِّ

 :تشبه

 .))َوأَْمَطْرَنا َعلَْيِهْم َمَطًرا َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْجِرِمينَ  94 -األعراف 

يلٍ )َفَجَعْلَنا َعالَِيَها  54 –الحجر   .)َساِفلََها َوأَْمَطْرَنا َعلَْيِهْم ِحَجاَرًة ِمْن ِسجِّ

 ) .)َوأَْمَطْرَنا َعلَْيِهْم َمَطًرا َفَساَء َمَطُر اْلُمْنَذِرينَ  053 –الشعراء 

 ) .)َوأَْمَطْرَنا َعلَْيِهْم َمَطًرا َفَساَء َمَطُر اْلُمْنَذِرينَ  79 –النمل 

 :مالحظة

 .م ترد إال مرة واحدة فى هودَوأَْمَطْرَنا َعلَْيَها( ل﴿

و أية الحجر تشبه آية هود إال أن الحجر اختصت بقوله )َوأَْمَطْرَنا َعلَْيِهْم( ألن القصة هنا بدأت 

ا أُْرِسْلَنا إِلَى َقْوٍم ُمْجِرِميَن( فناسبها  .بقوله تعالى )إِنَّ

 

َ َيا َقْوِم اْعُبدُ َقالَ َوإِلَى َمْدَيَن أََخاُهْم ُشَعْيًبا ﴿ 84
ْن إَِلٍه َغْيُره وْا َّللاه  ) .َما لَُكم مِّ

 :تشبه

ْن إِلٍَه َغْيُرهُ َقاَل )َوإِلَى َمْدَيَن أََخاُهْم ُشَعْيًبا  97 -األعراف   ) .َيا َقْوِم اْعُبُدوْا للّاَ َما لَُكم مِّ

َ َفَقاَل  )َوإِلَى َمْدَيَن أََخاُهْم ُشَعْيًبا 32 –العنكبوت   .) َواْرُجوا اْلَيْوَم اآْلِخرَ َيا َقْوِم اْعُبُدوا للاَّ

 

َوَيا َقْوِم اْعَملُوا َعَلى َمَكاَنتُِكْم إِنِّي َعاِملٌ َسْوَف َتْعلَُموَن َمْن َيأْتِيِه َعَذاٌب ُيْخِزيِه َوَمْن ُهَو ﴿ 93

 .)َكاِذبٌ 

 :تشبه

 ) .َفَسْوَف َتْعلَُمونَ )قُْل َيا َقْوِم اْعَملُوا َعلَى َمَكاَنِتُكْم إِنِّي َعاِمٌل  037 -األنعام 

 .))قُْل َيا َقْوِم اْعَملُوا َعلَى َمَكاَنِتُكْم إِنِّي َعاِمٌل َفَسْوَف َتْعلَُمونَ  37 –الزمر 

 :مالحظات

في آيتي األنعام والزمر أمر لنبينا صلى للا عليه وسلم )قُْل( فناسبه التوكيد بحصول المتوعد به 

ج بينا صلى للا عليه وسلم بقول شعيب عليه السالم لقومه فلم يحتبفاء السببية. أما آية هود فإخبار لن

 .لهذا التأكيد

 

بِينٍ ﴿ 96  ) .َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُموَسى بِآَياتَِنا َوُسْلَطاٍن مُّ

 :تشبه

وَسى ِبآَياِتَنا 013 -األعراف   ) .)ُثمَّ َبَعْثَنا ِمن َبْعِدِهم مُّ

وَسى َوَهاُروَن إِلَى ِفْرَعْوَن َوَملَِئِه ِبآَياِتَنا َفاْسَتْكَبُرواْ )ُثمَّ َبَعْثَنا ِمن َبْعِدهِ  57 –يونس   ) .م مُّ
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ِبينٍ  47 –المؤمنون   .))ُثمَّ أَْرَسْلَنا ُموَسى َوأََخاهُ َهاُروَن ِبآَياِتَنا َوُسْلَطاٍن مُّ

ِبينٍ  63 –غافر   .))َولََقْد أَْرَسْلَنا ُموَسى ِبآَياِتَنا َوُسْلَطاٍن مُّ

َك لُِيْهلَِك اْلقَُرى بُِظْلٍم َوأَْهلَُها ُمْصلُِحونَ وَ ﴿ 117  ) .َما َكاَن َربُّ

 :تشبه

َك ُمْهلَِك اْلقَُرى ِبُظْلٍم َوأَْهلَُها َغاِفلُونَ  030 -األنعام  بُّ  .))َذلَِك أَن لَّْم َيُكن رَّ

  :مالحظات

و َن َعلَْيُكْم آََياِتي َوُيْنِذُروَنُكْم لَِقاَء َيْوِمُكْم َهَذا( فناسب آية األنعام سبقها قوله )أَلَْم َيأِْتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم َيقُصُّ

َك ُمْهلَِك اْلقَُرى ِبُظْلٍم  بُّ بعد هذا التذكير بآيات للا واإلنذار بأمر اآلخرة أن يعقب عليها )لَّْم َيُكن رَّ

ٍة َيْنَهْوَن َعِن َوأَْهلَُها َغاِفلُوَن(. وأما آية هود فسبقها قوله )َفلَْوال َكاَن ِمَن ا ْلقُُروِن ِمْن َقْبلُِكْم أُولُو َبِقيَّ

اْلَفَساِد ِفي اأْلَْرِض( أي ولو كانوا ينهون عن الفساد فى األرض لكانوا مصلحين فلم يكونوا ليؤخذوا 

َك لُِيْهلَِك اْلقَُرى ِبُظْلٍم َوأَْهلَُها ُمْصلُِحونَ  ال من (. فناسب كبالعقاب. فناسب بعدها التعقيب َوَما َكاَن َربُّ

اآليتين ما أعقبت به ولم يكن ليناسب آية األنعام )َوأَْهلَُها ُمْصلُِحوَن (، وال آية هود )َوأَْهلَُها 

 ) .َغاِفلُونَ 

 

اِس أَْجَمِعينَ ﴿ 119 ِة َوالنَّ َم ِمَن اْلِجنَّ َك الْمألنَّ َجَهنَّ ْت َكلَِمُة َربِّ  .)َوَتمَّ

 :تشبه

ْت  007 –األنعام  ِميُع اْلَعلِيمُ )َوَتمَّ َل لَِكِلَماِتِه َوُهَو السَّ َك ِصْدًقا َوَعْداًل ال ُمَبدِّ  .)َكلَِمُة َربِّ

ْت َكلَِمُة َربَِّك اْلُحْسَنى َعلَى َبِني إِْسَراِئيَل ِبَما َصَبُروا 035 -األعراف   ) .)َوَتمَّ

ن َنٍة مِّ بِِّهۦ أََفَمن َكاَن َعلَٰى َبيِّ ُب ُموَسٰىٓ إَِماًماْنُه َوَيْتلُوهُ َشاِهٌد مِّ  رَّ ـٰ ِٓئَك  ٍ   َوَرْحَمةً  َوِمن َقْبلِِهۦ ِكَت ـٰ أُ۟ولَ

اُر َمْوِعُدهُۥ ٍ   ُيْؤِمُنوَن ِبِهۦ ْنهُ  َفاَل َتكُ  ٍ   َوَمن َيْكفُْر ِبِهۦ ِمَن ٱأْلَْحَزاِب َفٱلنَّ ُه ٱْلَحقُّ ِمن  ٍ   ِفى ِمْرَيٍة مِّ إِنَّ

بَِّك  اِس اَل رَّ ِكنَّ أَْكَثَر ٱلنَّ ـٰ  ﴾17﴿  ُيْؤِمُنونَ َولَ

 

 ولكن أكثر الناس ال يؤمنون )هود()

 تشبه:

 (0)الرعدولكن أكثر الناس ال يؤمنون  المر تلك آيات الكتاب والذى أُنزل إليك من ربك الحق

 (77)غافر ولكن أكثر الناس ال يؤمنون  إن الساعة ألتية ال ريب فيها

 وتشبه:

مثل الجنة التى ُوعد المتقون  عمله واتبعوا أهواءهم كمن ُزين له سوء أفمن كان على بينة من ربه

 فيها أنهار من ماء غير آسن و )محمد(

.وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا. إن ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمةوتشبه:

 الذين قالوا ربنا للا ثم استقاموا ال خوف عليهم  )األحقاف(
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 ينا )هود(واصنع الفلك بأعيننا ووح) 37

 تشبه

 وأوحينا أليه أن اصنع الفلك  )المؤمنون(

 

 )هود( موضعينَتْعلَُموَن َمْن َيأِْتيِه َعَذاٌب ُيْخِزيِه  

 ويحل عليه عذاب مقيم  َتْعلَُموَن َمْن َيأْتِيِه َعَذاٌب ُيْخِزيهِ َسْوَف ف39

 ومن هو كاذبَسْوَف َتْعَلُموَن َمْن َيأْتِيِه َعَذاٌب ُيْخِزيِه 93

 :تشبه

 ويحل عليه عذاب مقيم )الزمر( فَسْوَف َتْعَلُموَن َمْن َيأِْتيِه َعَذاٌب ُيْخِزيهِ 

 

 مسومة عند ربك  وما هى من الظالمين ببعيد )هود(83

 :تشبه

 يات(رفين )الذارمسومة عند ربك  للمس

 

 وَّلل غيب السموات واألرض وإليه يرجع األمر )هود(123

 :تشبه

 ض وما أمر الساعة إال كلمح البصر أو أقرب )النحل(وّلل غيب السموات واألر
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 متشابهات في سورة يوسف

 

 * )إِْذ( :

ْمَس َواْلَقَمَر َرأَْيُتُهْم لِي َساِجِدينَ  إِذْ )  (( .4) َقاَل ُيوُسُف أِلَِبيِه َيا أَبِت إِنِّي َرأَْيُت أََحَد َعَشَر َكْوَكًبا َوالشَّ

ِبيٍن )َقالُوْا لَيُ  إِذْ ) ا َوَنْحُن ُعْصَبٌة إِنَّ أََباَنا لَِفي َضالٍَل مُّ  (( .9وُسُف َوأَُخوهُ أََحبُّ إِلَى أَِبيَنا ِمنَّ

 

 * الرؤى ٰ  :  )ثالث(

ْمَس َواْلَقَمَر َرأَْيُتُهْم لِي سَ )إِْذ َقاَل ُيوُسُف أِلَِبيِه َيا أَبِت  -0  اِجِدينَ إِنِّي َرأَْيُت أََحَد َعَشَر َكْوَكًبا َوالشَّ

(4. )) 

ْجَن َفَتَياَن َقاَل أََحُدُهَمآ  -6 إِنِّي أََراِني أَْعِصُر َخْمًرا َوَقاَل اآلَخُر إِنِّي أََراِني أَْحِمُل )َوَدَخَل َمَعُه السِّ

ْيُر ِمْنهُ  ا َنَراَك ِمَن اْلُمْحِسِنينَ  َفْوَق َرْأِسي ُخْبًزا َتأُْكُل الطَّ ْئَنا ِبَتأِْويلِِه إِنَّ  (( .32) َنبِّ

إِنِّي أََرى َسْبَع َبَقَراٍت ِسَماٍن َيأُْكلُُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسنُبالٍَت ُخْضٍر َوأَُخَر )َوَقاَل اْلَملُِك  -3

ْؤَيا َتْعُبُروَن )َياِبَساٍت َيا  َها اْلَمألُ أَْفُتوِني ِفي ُرْؤَياَي إِن ُكنُتْم لِلرُّ  (( .43أَيُّ

 

( :يَ  -* )َيا ُبَنيَّ   ا َبنِيَّ

ِبيٌن ) ُبَنيَّ )َقاَل َيا  ْيَطاَن لِإِلنَساِن َعُدوٌّ مُّ (( . 7الَ َتْقُصْص ُرْؤَياَك َعلَى إِْخَوِتَك َفَيِكيُدوْا لََك َكْيًدا إِنَّ الشَّ

 .-للمفرد  -

َتفَ  َبِنيَّ )َوَقاَل َيا  َن للّاِ ِمن َشْيٍء الَ َتْدُخلُوْا ِمن َباٍب َواِحٍد َواْدُخلُوْا ِمْن أَْبَواٍب مُّ َقٍة َوَما أُْغِني َعنُكم مِّ رِّ

 .-للجمع  –(( . 25.. )

ْوِح للّاِ  َبِنيَّ )َيا  ُه الَ َيْيأَُس ِمن رَّ ْوِح للّاِ إِنَّ ُسوْا ِمن ُيوُسَف َوأَِخيِه َوالَ َتْيأَُسوْا ِمن رَّ الَّ إِ اْذَهُبوْا َفَتَحسَّ

 (( .95اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن )

 

 األَْحالَِم( : -َتأِْويِل األََحاِديِث * )

َك  َها َعلَى  ِمن َتأِْويِل األََحاِديثِ َوُيَعلُِّمَك )َوَكَذلَِك َيْجَتِبيَك َربُّ َوُيِتمُّ ِنْعَمَتُه َعلَْيَك َوَعلَى آِل َيْعقُوَب َكَما أََتمَّ

َك َعلِيٌم   (( . 2َحِكيٌم )أََبَوْيَك ِمن َقْبُل إِْبَراِهيَم َوإِْسَحَق إِنَّ َربَّ

ِخَذهُ َولًَدا َوَكذَ  ْصَر الِْمَرأَِتِه أَْكِرِمي َمْثَواهُ َعَسى أَن َينَفَعَنا أَْو َنتَّ ا )َوَقاَل الَِّذي اْشَتَراهُ ِمن مِّ نِّ لَِك َمكَّ

اِس الَ َيْعلَُموَن َوللّاُ َغالٌِب َعلَى أَْمِرِه وَ  َتأِْويِل األََحاِديثِ  ِمن َوِلُنَعلَِّمهُ لُِيوُسَف ِفي األَْرِض  لَـِكنَّ أَْكَثَر النَّ

(60. )) 

َماَواِت َواألَْرِض أَنَت َولِيِّي ِفي  ِمن َتأِْويِل األََحاِديثِ َوَعلَّْمَتِني )َربِّ َقْد آَتْيَتِني ِمَن اْلُمْلِك  َفاِطَر السَّ

الِِحينَ  ُنَيا َواآلِخَرِة َتَوفَِّني ُمْسلًِما َوأَْلِحْقِني ِبالصَّ  (( .010) الدُّ

 (( .44ِبَعالِِميَن ) ِبَتأِْويِل األَْحالَمِ )َقالُوْا أَْضَغاُث أَْحالٍَم َوَما َنْحُن 
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بِيٍن( :  * )َضالٍَل مُّ

ا َوَنْحُن ُعْصَبٌة إِنَّ أََباَنا  ِبينٍ  لَِفي)إِْذ َقالُوْا لَُيوُسُف َوأَُخوهُ أََحبُّ إِلَى أَِبيَنا ِمنَّ  (( .9) َضالٍَل مُّ

ا لََنَراَها )َوقَ  ا إِنَّ ْفِسِه َقْد َشَغَفَها ُحّبً ِبينٍ َضالَ ِفي اَل ِنْسَوةٌ ِفي اْلَمِديَنِة اْمَرأَةُ اْلَعِزيِز ُتَراِوُد َفَتاَها َعن نَّ  ٍل مُّ

(31. )) 

 َعلِيٌم َحِكيٌم( : -* )َعلِيٌم 

َك َوُيَعلُِّمَك ِمن َتأِْويِل األََحاِدي َك )َوَكَذلَِك َيْجَتِبيَك َربُّ ِث َوُيِتمُّ ِنْعَمَتُه َعلَْيَك َوَعلَى آِل َيْعقُوَب ... إِنَّ َربَّ

 (( .2)َعلِيٌم َحِكيٌم 

لَْت لَُكْم أَنفُُسُكْم أَْمًرا َفَصْبٌر َجِميٌل َعَسى للّاُ أَن َيأِْتَيِني ِبِهْم َجِميًعا   ُه ُهوَ )َقاَل َبْل َسوَّ  ُم اْلَحِكيمُ اْلَعلِي إِنَّ

(93. )) 

ًدا .......... إِنَّ َربِّي لَِطيٌف لَِّما َيَشاء )َورَ  وْا لَُه ُسجَّ ُه ُهوَ َفَع أََبَوْيِه َعَلى اْلَعْرِش َوَخرُّ  اْلَعلِيُم اْلَحِكيمُ  إِنَّ

(011. )) 

 

 * )لََّقْد َكاَن( :

اِئلِيَن ) ِفي لََّقْد َكانَ )  (( .5ُيوُسَف َوإِْخَوِتِه آَياٌت لِّلسَّ

ُْولِي األَْلَباِب َما َكاَن َحِديًثا ُيْفَتَرى َولَـِكن َتْصِديَق الَِّذي َبْيَن َيَدْيِه ..  لََقْد َكاَن ِفي) َقَصِصِهْم ِعْبَرةٌ ألِّ

(000. )) 

 

 ( :الملك َوَقالَ  – ال * )َقالَ 

أُْتُكَما ِبَتأِْويلِِه َقْبَل أَن َيأْ  الَ  َقالَ ) ا َعلََّمِني َربِّي ..............َيأِْتيُكَما َطَعاٌم ُتْرَزَقاِنِه إاِلَّ َنبَّ  ِتيُكَما َذلُِكَما ِممَّ

(35. )) 

اِحِميَن ) الَ  َقالَ )  ((  .76َتْثَريَب َعلَْيُكُم اْلَيْوَم َيْغِفُر للّاُ لَُكْم َوُهَو أَْرَحُم الرَّ

 

َوَسْبَع ُسنُبالٍَت ُخْضٍر َوأَُخَر َياِبَساٍت  إِنِّي أََرى َسْبَع َبَقَراٍت ِسَماٍن َيأُْكلُُهنَّ َسْبٌع ِعَجافٌ  اْلَملِكُ  َوَقالَ )

( ....43. )) 

ْعَن  اْئُتوِني ِبهِ  اْلَملِكُ  َوَقالَ ) ْسَوِة الالَِّتي َقطَّ ُسوُل َقاَل اْرِجْع إِلَى َربَِّك َفاْسأَْلُه َما َباُل النِّ ا َجاءهُ الرَّ َفَلمَّ

 (( .71أَْيِدَيُهنَّ .. )

َك اْلَيْوَم لََدْيَنا ِمِكيٌن أَِميٌن ) ي ِبهِ اْئُتونِ  َوَقاَل اْلَملِكُ ) ا َكلََّمُه َقاَل إِنَّ  (( .74أَْسَتْخلِْصُه لَِنْفِسي َفلَمَّ

 

 ( :تاَّلل -يا أبانا  * )َقالُواْ 

ا لَُه لََناِصُحوَن ) َيا أََباَنا َقالُواْ ) ا َعلَى ُيوُسَف َوإِنَّ  (( .04َما لََك الَ َتأَْمنَّ

ْئُب َوَما أَنَت ِبُمْؤِمٍن لَِّنا َولَْو كُ  اَناَيا أَبَ  َقالُواْ ) ا َذَهْبَنا َنْسَتِبُق َوَتَرْكَنا ُيوُسَف ِعنَد َمَتاِعَنا َفأََكلَُه الذِّ ا نَّ إِنَّ

 (( .05َصاِدِقيَن )

ا َخاِطِئيَن ) َقالُوْا َيا أََباَنا) ا ُكنَّ  (( .75اْسَتْغِفْر لََنا ُذُنوَبَنا إِنَّ
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ا َساِرِقيَن )لََقْد  َتاّللِّ  َقالُواْ ) ا ِجْئَنا لُِنْفِسَد ِفي األَْرِض َوَما ُكنَّ  (( .53َعلِْمُتم مَّ

 (( .97َتْفَتأُ َتْذُكُر ُيوُسَف َحتَّى َتُكوَن َحَرًضا أَْو َتُكوَن ِمَن اْلَهالِِكيَن ) َتاّلل َقالُواْ )

 (( .70ا لََخاِطِئيَن )آَثَرَك للّاُ َعلَْيَنا َوإِن ُكنَّ لََقْد  َتاّللِّ  َقالُواْ )

َك لَِفي َضالَلَِك اْلَقِديِم ) َتاّللِّ  َقالُواْ )  (( .77إِنَّ

 

ا َلُه لََحافُِظوَن ( :  * )َوإِنَّ

ا لَُه لََحاِفُظونَ )أَْرِسْلُه َمَعَنا َغًدا َيْرَتْع َوَيْلَعْب   (( .06)  َوإِنَّ

ا َرِجُعوا إِلَى أَِبيِهْم َقالُوْا َيا أََبا ا اْلَكْيُل َفأَْرِسْل َمَعَنا أََخاَنا َنْكَتْل )َفلَمَّ ا لَُه لََحاِفُظونَ َنا ُمِنَع ِمنَّ  (( .23) َوإِنَّ

 

ا( ا(  :   -  * )َفلَمَّ  )َولَمَّ

ا) ُهم ِبأَ  َفلَمَّ َئنَّ ْمِرِهْم َهـَذا َوُهْم الَ َذَهُبوْا ِبِه َوأَْجَمُعوْا أَن َيْجَعلُوهُ ِفي َغَياَبِة اْلُجبِّ َوأَْوَحْيَنآ إِلَْيِه لَُتَنبِّ

 (( .07َيْشُعُروَن )

ا) ُه ِمن َكْيِدُكنَّ إِنَّ َكْيَدُكنَّ َعِظيٌم ) َفلَمَّ  (( .69َرأَى َقِميَصُه قُدَّ ِمن ُدُبٍر َقاَل إِنَّ

ا) َكأً َوآَتْت ُكلَّ وَ  َفلَمَّ يًنا َوَقالَِت اْخُرْج َسِمَعْت ِبَمْكِرِهنَّ أَْرَسلَْت إِلَْيِهنَّ َوأَْعَتَدْت لَُهنَّ ُمتَّ ْنُهنَّ ِسكِّ اِحَدٍة مِّ

 (( .30َعلَْيِهنَّ ... )

ا) ا لَُه لَحَ  َفلَمَّ ا اْلَكْيُل َفأَْرِسْل َمَعَنا أََخاَنا َنْكَتْل َوإِنَّ  (( .23اِفُظوَن )َرِجُعوا إِلَى أَِبيِهْم َقالُوْا َيا أََباَنا ُمِنَع ِمنَّ

ا) ُكْم لََساِرقُوَن ) مْ َجهََّزُهم ِبَجَهاِزهِ  َفلَمَّ ُتَها اْلِعيُر إِنَّ ٌن أَيَّ َن ُمَؤذِّ َقاَيَة ِفي َرْحِل أَِخيِه ُثمَّ أَذَّ  (( .51َجَعَل السِّ

ا) ْوِثقً  َفلَمَّ ا َقاَل َكِبيُرُهْم أَلَْم َتْعلَُموْا أَنَّ أََباُكْم َقْد أََخَذ َعَلْيُكم مَّ  َوِمن َن للاِّ ا مِّ اْسَتْيأَُسوْا ِمْنُه َخلَُصوْا َنِجّيً

 (( .91َقْبُل ... )

ا َدَخلُواْ ) ْزَجاٍة َفأَْوِف لََنا اْلكَ  َفلَمَّ رُّ َوِجْئَنا ِبِبَضاَعٍة مُّ َنا َوأَْهلََنا الضُّ َها اْلَعِزيُز َمسَّ َل يْ َعلَْيِه َقالُوْا َيا أَيُّ

ْق َعلَْيَنآ إِنَّ ... )  (( .99َوَتَصدَّ

ا) أَْلَقاهُ َعلَى َوْجِهِه َفاْرَتدَّ َبِصيًرا َقاَل أَلَْم أَقُل لَُّكْم إِنِّي أَْعلَُم ِمَن للّاِ َما الَ َتْعَلُموَن  أَن َجاء اْلَبِشيرُ  َفلَمَّ

(72. )) 

ا َدَخلُواْ )  (( .77َعلَى ُيوُسَف آَوى إِلَْيِه أََبَوْيِه َوَقاَل اْدُخلُوْا ِمْصَر إِن َشاء للّاُ آِمِنيَن ) َفلَمَّ

 

هُ آَتْيَناهُ ُحْكًما َوِعْلًما َوَكَذلَِك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن ) اَولَمَّ )  (( .66َبلََغ أَُشدَّ

ا) ْن أَِبيُكْم أاَلَ َتَرْوَن أَنِّي أُوِفي اْلَكْيَل َوأََناْ َخْيُر اْلُمنِزلِيَن  َجهََّزُهم ِبَجَهاِزِهمْ  َولَمَّ َقاَل اْئُتوِني ِبأٍَخ لَُّكم مِّ

(77. )) 

ْت إِلَْيِهْم َقالُوْا َيا أََباَنا َما َنْبِغي َهـِذِه ِبَضاَعُتَنا ُردَّ  اَولَمَّ ) ا .. ْت إِلَْينَ َفَتُحوْا َمَتاَعُهْم َوَجُدوْا ِبَضاَعَتُهْم ُردَّ

(27. )) 

ا) َن للّاِ ِمن َشْيٍء إِ  َدَخلُواْ  َولَمَّ ا َكاَن ُيْغِني َعْنُهم مِّ  (( .29الَّ َحاَجًة .... )ِمْن َحْيُث أََمَرُهْم أَُبوُهم مَّ

ا َدَخلُواْ )  (( .27َعلَى ُيوُسَف آَوى إِلَْيِه أََخاهُ َقاَل إِنِّي أََناْ أَُخوَك َفالَ َتْبَتِئْس ِبَما َكاُنوْا َيْعَملُوَن ) َولَمَّ

ا) دُ  َولَمَّ  (( .74وِن )َفَصلَِت اْلِعيُر َقاَل أَُبوُهْم إِنِّي أَلَِجُد ِريَح ُيوُسَف لَْوالَ أَن ُتَفنِّ
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 * )َوَجاُؤوْا( :

 (( .02أََباُهْم ِعَشاء َيْبُكوَن ) َوَجاُؤواْ )

لَْت لَُكْم أَنفُُسُكْم أَْمًرا َفَصْبٌر َجِميٌل َوللّاُ اْلُمْسَتَعاُن َعلَى  َوَجآُؤوا) ا مَ َعلَى َقِميِصِه ِبَدٍم َكِذٍب َقاَل َبْل َسوَّ

 (( .09َتِصفُوَن )

 

ا َصا ا لََصاِدقُوَن( : -ِدقِيَن * )َولَْو ُكنَّ  َوإِنَّ

ْئُب َوَما أَنَت ِبمُ  ا َذَهْبَنا َنْسَتِبُق َوَتَرْكَنا ُيوُسَف ِعنَد َمَتاِعَنا َفأََكلَُه الذِّ ا وَ ْؤِمٍن لَِّنا )َقالُوْا َيا أََباَنا إِنَّ لَْو ُكنَّ

 (( .05) َصاِدِقينَ 

ا ِفيَها َوالْ  ا لََصاِدقُونَ ِعْيَر الَِّتي أَْقَبْلَنا ِفيَها )َواْسأَِل اْلَقْرَيَة الَِّتي ُكنَّ  (( .96) َوإِنَّ

 

َلْت لَُكْم أَنفُُسُكْم أَْمًرا َفَصْبٌر َجِميلٌ( :  * )َقالَ َبلْ َسوَّ

لَْت لَُكْم أَنفُُسُكْم أَْمًرا َفَصْبٌر َجِميلٌ )َوَجآُؤوا َعلَى َقِميِصِه ِبَدٍم َكِذٍب  لَى َما ْسَتَعاُن عَ َوللّاُ اْلمُ  َقاَل َبْل َسوَّ

 (( .09َتِصفُوَن )

لَْت لَُكْم أَنفُُسُكْم أَْمًرا َفَصْبٌر َجِميلٌ ) ُه ُهوَ  َقاَل َبْل َسوَّ  اْلَحِكيُم اْلَعلِيمُ  َعَسى للّاُ أَن َيأِْتَيِني ِبِهْم َجِميًعا إِنَّ

(93. )) 

 * ذكر القميص :  )في ثالث قصص(

لَْت لَُكْم أَنفُُسُكْم أَْمًرا َفَصْبٌر َجِميٌل َوللّاُ اْلُمْسَتَعاُن َعلَى ِبدَ  َقِميِصهِ )َوَجآُؤوا َعلَى  -0 ٍم َكِذٍب َقاَل َبْل َسوَّ

 (( .09َما َتِصفُوَن )

ْت  -6 َدَها لََدى اْلَباِب َقالَْت َما َجَزاء َمْن أََراَد بِ  َقِميَصهُ )َواُسَتَبَقا اْلَباَب َوَقدَّ  أَْهلِكَ ِمن ُدُبٍر َوأَْلَفَيا َسيِّ

ْن أَْهلَِها إِن َكاَن 67ُسَوًءا إاِلَّ أَن ُيْسَجَن أَْو َعَذاٌب أَلِيٌم ) ْفِسي َوَشِهَد َشاِهٌد مِّ ( َقاَل ِهَي َراَوَدْتِني َعن نَّ

َذَبْت َوُهَو ِمن قُدَّ ِمن ُدُبٍر َفكَ  َقِميُصهُ َوإِْن َكاَن  (62قُدَّ ِمن قُُبٍل َفَصَدَقْت َوُهَو ِمَن الَكاِذِبيَن ) َقِميُصهُ 

اِدِقيَن ) ا َرأَى 65الصَّ ُه ِمن َكْيِدُكنَّ إِنَّ َكْيَدُكنَّ َعِظيٌم ) َقِميَصهُ ( َفلَمَّ  (( .69قُدَّ ِمن ُدُبٍر َقاَل إِنَّ

 (( .73َن )َهـَذا َفأَْلقُوهُ َعلَى َوْجِه أَِبي َيأِْت َبِصيًرا َوْأُتوِني ِبأَْهلُِكْم أَْجَمِعي ِبَقِميِصي)اْذَهُبوْا  -3

 * )َما َتِصفُوَن( :

لَْت لَُكْم أَنفُُسُكْم أَْمًرا َفَصْبٌر َجِميٌل  َما ى اْلُمْسَتَعاُن َعلَ  َوللّاُ )َوَجآُؤوا َعلَى َقِميِصِه ِبَدٍم َكِذٍب َقاَل َبْل َسوَّ

 (( .09) َتِصفُونَ 

َكاًنا )َقالُوْا إِن َيْسِرْق َفَقْد َسَرَق أٌَخ لَُّه ِمن َقْبُل َفأََسرَّ  َها ُيوُسُف ِفي َنْفِسِه َولَْم ُيْبِدَها لَُهْم َقاَل أَنُتْم َشرٌّ مَّ

 (( .55)َما َتِصفُوَن بِ أَْعلَْم  َوللّاُ 

 * )مْصَر( :

ْصرَ )َوَقاَل الَِّذي اْشَتَراهُ ِمن  ِخَذهُ َولًَدا وَ  مِّ ا الِْمَرأَِتِه أَْكِرِمي َمْثَواهُ َعَسى أَن َينَفَعَنا أَْو َنتَّ نِّ َكَذلَِك َمكَّ

لَُموَن  الَ َيعْ لُِيوُسَف ِفي األَْرِض َوِلُنَعلَِّمُه ِمن َتأِْويِل األََحاِديِث َوللّاُ َغالٌِب َعلَى أَْمِرِه َولَـِكنَّ أَْكَثَر النَّاسِ 

(60. )) 

ا َدَخلُوْا َعلَى ُيوُسَف آَوى إِلَْيِه أََبَوْيِه َوَقاَل اْدُخلُوْا   (( .77ن َشاء للّاُ آِمِنيَن )إِ  ِمْصرَ )َفلَمَّ
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ا لُِيوُسَف  نِّ  َكَذلَِك ِكْدَنا لُِيوُسَف( : -* )َوَكَذلَِك َمكَّ

ِخَذهُ َولًَدا  ْصَر الِْمَرأَِتِه أَْكِرِمي َمْثَواهُ َعَسى أَن َينَفَعَنا أَْو َنتَّ ا )َوَقاَل الَِّذي اْشَتَراهُ ِمن مِّ نِّ َوَكَذلَِك َمكَّ

اِس الَ َيْعلَُموَن  ْرِض لُِيوُسَف ِفي األَ  َوِلُنَعلَِّمُه ِمن َتأِْويِل األََحاِديِث َوللّاُ َغالٌِب َعلَى أَْمِرِه َولَـِكنَّ أَْكَثَر النَّ

(60. )) 

ا لُِيوُسَف ِفي األَْرِض ) نِّ َشاء َوالَ ُنضِ  َوَكَذلَِك َمكَّ أُ ِمْنَها َحْيُث َيَشاء ُنِصيُب ِبَرْحَمِتَنا َمن نَّ ُع أَْجَر يَيَتَبوَّ

 (( .72)  اْلُمْحِسِنينَ 

َما َكاَن لَِيأُْخَذ أََخاهُ  لُِيوُسفَ  َكَذلَِك ِكْدَنا)َفَبَدأَ ِبأَْوِعَيِتِهْم َقْبَل ِوَعاء أَِخيِه ُثمَّ اْسَتْخَرَجَها ِمن ِوَعاء أَِخيِه 

َشا ن نَّ  (( .52ء َوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعلِيٌم )ِفي ِديِن اْلَملِِك إاِلَّ أَن َيَشاء للّاُ َنْرَفُع َدَرَجاٍت مِّ

 

اِس الَ َيْعلَُموَن   الَ َيْشُكُروَن( : -* )َولَـِكنَّ أَْكَثَر النَّ

ِخَذهُ َولًَدا َوَكذَ  ْصَر الِْمَرأَِتِه أَْكِرِمي َمْثَواهُ َعَسى أَن َينَفَعَنا أَْو َنتَّ ا )َوَقاَل الَِّذي اْشَتَراهُ ِمن مِّ نِّ لَِك َمكَّ

اِس الَ َيْعلَُمونَ ُيوُسَف ِفي األَْرِض َوِلُنَعلَِّمُه ِمن َتأِْويِل األََحاِديِث َوللّاُ َغالٌِب َعلَى أَْمِرِه لِ   َولَـِكنَّ أَْكَثَر النَّ

(60. )) 

ْشِرَك ِباّلّلِ  َبْعُت ِملََّة آَبآِئـي إِْبَراِهيَم َوإِْسَحَق َوَيْعقُوَب َما َكاَن لََنا أَن نُّ  ِمن َشْيٍء َذلَِك ِمن َفْضِل للاِّ )َواتَّ

اِس  اِس الَ  َولَـِكنَّ َعلَْيَنا َوَعلَى النَّ  (( .39) َيْشُكُرونَ  أَْكَثَر النَّ

ا أَنَزَل للّاُ ِبَها ِمن ُسْلَطاٍن إِنِ  ْيُتُموَها أَنُتْم َوآَبآُؤُكم مَّ  ّلِلِّ  اْلُحْكُم إاِلَّ  )َما َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِنِه إاِلَّ أَْسَماء َسمَّ

ُم  يُن اْلَقيِّ اهُ َذلَِك الدِّ اِس الَ َيْعلَُمونَ أََمَر أاَلَّ َتْعُبُدوْا إاِلَّ إِيَّ  (( .41) َولَـِكنَّ أَْكَثَر النَّ

َن للّاِ ِمن َشْيٍء إاِلَّ َحاَجًة ِفي نَ  ا َكاَن ُيْغِني َعْنُهم مِّ ا َدَخلُوْا ِمْن َحْيُث أََمَرُهْم أَُبوُهم مَّ ْفِس َيْعقُوَب )َولَمَّ

ُه لَُذو ِعْلٍم لَِّما َعلَّْمَناهُ  اِس الَ َيْعلَُمونَ َقَضاَها َوإِنَّ  (( .29) َولَـِكنَّ أَْكَثَر النَّ

 

 * )اْلُمْحِسنِيَن( :

هُ آَتْيَناهُ ُحْكًما َوِعْلًما َوَكَذلَِك َنْجِزي  ا َبلََغ أَُشدَّ  (( .66) اْلُمْحِسِنينَ )َولَمَّ

ْجَن َفَتَياَن َقاَل أََحُدُهَمآ إِنِّي أََراِني أَْعِصُر َخْمًرا َوَقاَل اآلَخُر إِنِّي أََراِني أَْحِمُل َفْوَق  )َوَدَخَل َمَعهُ  السِّ

ا َنَراَك  ْئَنا ِبَتأِْويلِِه إِنَّ ْيُر ِمْنُه َنبِّ  (( .32) اْلُمْحِسِنينَ  ِمنَ َرْأِسي ُخْبًزا َتأُْكُل الطَّ

ا لِيُ  نِّ َشاء )َوَكَذلَِك َمكَّ أُ ِمْنَها َحْيُث َيَشاء ُنِصيُب ِبَرْحَمِتَنا َمن نَّ  ْجرَ أَ  َوالَ ُنِضيعُ وُسَف ِفي األَْرِض َيَتَبوَّ

 (( .72) اْلُمْحِسِنينَ 

ا َنَراَك  َها اْلَعِزيُز إِنَّ لَُه أًَبا َشْيًخا َكِبيًرا َفُخْذ أََحَدَنا َمَكاَنُه إِنَّ  (( .59) ينَ اْلُمْحِسنِ  ِمنَ )َقالُوْا َيا أَيُّ

ِق َوِيصْ  ُه َمن َيتَّ َك أَلَنَت ُيوُسُف َقاَل أََناْ ُيوُسُف َوَهـَذا أَِخي َقْد َمنَّ للّاُ َعلَْيَنا إِنَّ الَ  للّاَ ِبْر َفإِنَّ )َقالُوْا أَإِنَّ

 (( .71) اْلُمْحِسِنينَ  أَْجرَ  ُيِضيعُ 

: )ِ  * )َقالَ َمَعاَذ َّللاه

ْفِسِه َوَغلََّقِت األَْبَواَب َوَقالَْت َهْيَت لََك )َوَراَوَدْتُه الَِّتي ُهَو  ُه َربِّي أَحْ  َقاَل َمَعاَذ للاِّ ِفي َبْيِتَها َعن نَّ َسَن إِنَّ

الُِمونَ َمْثَواَي  ُه الَ ُيْفلُِح الظَّ  (( .63) إِنَّ

أُْخَذ إاِلَّ َمن َوَجْدَنا َمَتاَعَنا ِعنَدهُ  َقاَل َمَعاَذ للاِّ ) ـآ أَن نَّ  (( .57) إًِذا لََّظالُِمونَ إِنَّ
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 * )َخاِطئِيَن( :

ِك ُكنِت ِمَن اْلَخاِطِئينَ )ُيوُسُف أَْعِرْض َعْن َهـَذا َواْسَتْغِفِري لَِذنِبِك   (( .67) إِنَّ

ا لََخاِطِئينَ )َقالُوْا َتاّلّلِ لََقْد آَثَرَك للّاُ َعلَْيَنا   (( .70) َوإِن ُكنَّ

ا َخاِطِئيَن ِفْر لََنا ُذُنوَبَنا )َقالُوْا َيا أََباَنا اْسَتغْ  ا ُكنَّ  (( .75)إِنَّ

 

 * )اْلَعِزيِز( :

ِبيٍن  اْمَرأَةُ اْلَعِزيزِ )َوَقاَل ِنْسَوةٌ ِفي اْلَمِديَنِة  ا لََنَراَها ِفي َضالٍَل مُّ ا إِنَّ ْفِسِه َقْد َشَغَفَها ُحّبً ُتَراِوُد َفَتاَها َعن نَّ

(31. )) 

نَّ ُيوُسَف .... َقالَِت )َقاَل َما َخْطُبُكنَّ إِ  ُه َعن  اْلَعِزيزِ  اْمَرأَةُ ْذ َراَودتُّ اآلَن َحْصَحَص اْلَحقُّ أََناْ َراَودتُّ

اِدِقيَن ) ُه لَِمَن الصَّ ْفِسِه َوإِنَّ  (( .70نَّ

َها  ا  اْلَعِزيزُ )َقالُوْا َيا أَيُّ  (( .59َنَراَك ِمَن اْلُمْحِسِنيَن )إِنَّ لَُه أًَبا َشْيًخا َكِبيًرا َفُخْذ أََحَدَنا َمَكاَنُه إِنَّ

َها  ا َدَخلُوْا َعلَْيِه َقالُوْا َيا أَيُّ ْزَجاٍة َفأَْوِف لََنا اْلَكْيَل  اْلَعِزيزُ )َفلَمَّ رُّ َوِجْئَنا ِبِبَضاَعٍة مُّ َنا َوأَْهلََنا الضُّ َمسَّ

ْق َعلَْيَنآ .. )  (( .99َوَتَصدَّ

 

ا لََنَراَها  ا َنَراكَ  -* )إِنَّ  ( :إِنَّ

ا  ْفِسِه َقْد َشَغَفَها ُحّبً ا)َوَقاَل ِنْسَوةٌ ِفي اْلَمِديَنِة اْمَرأَةُ اْلَعِزيِز ُتَراِوُد َفَتاَها َعن نَّ ِبيٍن ِفي َضالَلٍ  لََنَراَها إِنَّ  مُّ

(31. )) 

ْجَن َفَتَياَن َقاَل أََحُدُهَمآ إِنِّي أََراِني أَْعِصُر َخْمًرا َوَقا ْئَنا ِبَتأِْويلِِه )َوَدَخَل َمَعُه السِّ ا َنرَ َل اآلَخُر ... َنبِّ اَك إِنَّ

 (( .32) ِمَن اْلُمْحِسِنينَ 

َها اْلَعِزيُز إِنَّ لَُه أًَبا َشْيًخا َكِبيًرا َفُخْذ أََحَدَنا َمَكاَنُه  ا َنَراَك ِمَن اْلُمْحِسِنينَ )َقالُوْا َيا أَيُّ  (( .59) إِنَّ

 

: )ِ  * )َحاَش َّلِله

ا َسِمعَ  يًنا َوَقالَتِ )َفلَمَّ ْنُهنَّ ِسكِّ َكأً َوآَتْت ُكلَّ َواِحَدٍة مِّ اْخُرْج  ْت ِبَمْكِرِهنَّ أَْرَسلَْت إِلَْيِهنَّ َوأَْعَتَدْت لَُهنَّ ُمتَّ

ْعَن أَْيِدَيُهنَّ  ا َرأَْيَنُه أَْكَبْرَنُه َوَقطَّ ِ َماوَ َعلَْيِهنَّ َفلَمَّ  (( .30ا إاِلَّ َملٌَك َكِريٌم )َهـَذا َبَشًرا إِْن َهـذَ  قُْلَن َحاَش ّلِلّ

ْفِسِه  نَّ ُيوُسَف َعن نَّ ِ َما)َقاَل َما َخْطُبُكنَّ إِْذ َراَودتُّ َعلِْمَنا َعلَْيِه ِمن ُسوٍء َقالَِت اْمَرأَةُ  قُْلَن َحاَش ّلِلّ

ُه لَِمَن الصَّ  ْفِسِه َوإِنَّ ُه َعن نَّ  (( .70اِدِقيَن )اْلَعِزيِز اآلَن َحْصَحَص اْلَحقُّ أََناْ َراَودتُّ

 

: ) ْعَن أَْيِدَيُهنَّ  * )َقطَّ

ْنُهنَّ ِسكِّ  َكأً َوآَتْت ُكلَّ َواِحَدٍة مِّ ا َسِمَعْت ِبَمْكِرِهنَّ أَْرَسلَْت إِلَْيِهنَّ َوأَْعَتَدْت لَُهنَّ ُمتَّ يًنا َوَقالَِت اْخُرْج )َفلَمَّ

ا َرأَْيَنُه أَْكَبْرَنُه  ْعَن وَ َعلَْيِهنَّ َفلَمَّ ِ َما َهـَذا َبَشًرا إِْن َهـَذا إاِلَّ َملٌَك َكِريٌم )أَْيِدَيُهنَّ َقطَّ  (( .30َوقُْلَن َحاَش ّلِلّ

ْسَوِة ال ُسوُل َقاَل اْرِجْع إِلَى َربَِّك َفاْسأَْلُه َما َباُل النِّ ا َجاءهُ الرَّ ْعَن قَ الَِّتي )َوَقاَل اْلَملُِك اْئُتوِني ِبِه َفَلمَّ طَّ

 (( .71نَّ َربِّي ِبَكْيِدِهنَّ َعلِيٌم)إِ  أَْيِدَيُهنَّ 
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: )  * )ُثمَّ

ُه َحتَّى ِحيٍن ) ُثمَّ ) ن َبْعِد َما َرأَُوْا اآلَياِت لََيْسُجُننَّ  (( .37َبَدا لَُهم مِّ

ا ُتْحصِ  ُثمَّ َيأِْتي ِمن َبْعِد َذلِكَ ) مَّ ْمُتْم لَُهنَّ إاِلَّ َقلِيالً مِّ  (( .49ُنوَن )َسْبٌع ِشَداٌد َيأُْكْلَن َما َقدَّ

اُس َوِفيِه َيْعِصُروَن ) ُثمَّ َيأِْتي ِمن َبْعِد َذلِكَ )  (( . 47َعاٌم ِفيِه ُيَغاُث النَّ

 

ْجِن( :  * )َيا َصاِحَبيِ السِّ

ْجنِ ) اُر ) َيا َصاِحَبيِ السِّ قُوَن َخْيٌر أَِم للّاُ اْلَواِحُد اْلَقهَّ َتَفرِّ  (( .37أَأَْرَباٌب مُّ

ْجنِ َيا َصاِحَبيِ ال) ْأِسِه قُِضَي  سِّ ْيُر ِمن رَّ ا اآلَخُر َفُيْصلَُب َفَتأُْكُل الطَّ ُه َخْمًرا َوأَمَّ ا أََحُدُكَما َفَيْسِقي َربَّ أَمَّ

 (( .40األَْمُر الَِّذي ِفيِه َتْسَتْفِتَياِن )

 

: )ِ  * )إِِن اْلُحْكُم إاِلَّ َّلِله

ا أَنَزَل للّاُ ِبَها ِمن ُسْلَطاٍن )َما َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِنِه إاِلَّ أَْسَماء َسمَّ   إِِن اْلُحْكُم إاِلَّ ّلِلِّ ْيُتُموَها أَنُتْم َوآَبآُؤُكم مَّ

اِس الَ َيْعلَُموَن ) ُم َولَـِكنَّ أَْكَثَر النَّ يُن اْلَقيِّ اهُ َذلَِك الدِّ (( . على لسان يوسف عليه 41أََمَر أاَلَّ َتْعُبُدوْا إاِلَّ إِيَّ

 السالم

َن للّاِ مِ  )َوَقالَ  َقٍة َوَما أُْغِني َعنُكم مِّ َتَفرِّ ن َشْيٍء َيا َبِنيَّ الَ َتْدُخلُوْا ِمن َباٍب َواِحٍد َواْدُخلُوْا ِمْن أَْبَواٍب مُّ

لُوَن ) إِِن اْلُحْكُم إاِلَّ ّلِلِّ  ِل اْلُمَتَوكِّ ْلُت َوَعلَْيِه َفْلَيَتَوكَّ  ه السالم(( . على لسان يعقوب علي25َعلَْيِه َتَوكَّ

 

 مالحظة* 

َيا  َوأَُخَر َياِبَساتٍ  َوَسْبَع ُسنُبالٍَت ُخْضرٍ  َيأُْكلُُهنَّ َسْبٌع ِعَجافٌ  َسْبَع َبَقَراٍت ِسَمانٍ )َوَقاَل اْلَملُِك إِنِّي أََرى 

ْؤَيا َتْعُبُروَن ) َها اْلَمألُ أَْفُتوِني ِفي ُرْؤَياَي إِن ُكنُتْم لِلرُّ  (( .43أَيُّ

ا َتأُْكلُوَن ) ُعوَن َسْبَع ِسِنيَن َدأًَباَتْزرَ )َقاَل  مَّ ْم َفَذُروهُ ِفي ُسنُبلِِه إاِلَّ َقلِيالً مِّ ُثمَّ َيأِْتي ِمن  (45َفَما َحَصدتُّ

ْمُتْم لَُهنَّ َبْعِد َذلَِك  ا ُتْحِصُنوَن )َسْبٌع ِشَداٌد َيأُْكْلَن َما َقدَّ مَّ  (( .49إاِلَّ َقلِيالً مِّ

 

ا َتأُْكلُوَن  * )إاِلَّ َقلِيالً  مَّ  ُتْحِصُنوَن( : -مِّ

ْم َفَذُروهُ ِفي ُسنُبلِِه  ا)َقاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسِنيَن َدأًَبا َفَما َحَصدتُّ مَّ  (( .45َتأُْكلُوَن ) إاِلَّ َقلِيالً مِّ

ْمُتْم لَُهنَّ  اإاِلَّ قَ )ُثمَّ َيأِْتي ِمن َبْعِد َذلَِك َسْبٌع ِشَداٌد َيأُْكْلَن َما َقدَّ مَّ  (( .49ُتْحِصُنوَن ) لِيالً مِّ

 

 * )َذلَِك( :

 (( .76لَِيْعلََم أَنِّي لَْم أَُخْنُه ِباْلَغْيِب َوأَنَّ للّاَ الَ َيْهِدي َكْيَد اْلَخاِئِنيَن ) َذلِكَ )

 (( .016َوُهْم َيْمُكُروَن ) ِمْن أَنَباء اْلَغْيِب ُنوِحيِه إِلَْيَك َوَما ُكنَت لََدْيِهْم إِْذ أَْجَمُعوْا أَْمَرُهمْ  َذلِكَ )
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 * )َوَما( :

ِحيٌم ) َوَما) وِء إاِلَّ َما َرِحَم َربَِّي إِنَّ َربِّي َغفُوٌر رَّ اَرةٌ ِبالسُّ ْفَس ألَمَّ ىُء َنْفِسي إِنَّ النَّ  (( .73أَُبرِّ

اِس َولَْو َحَرْصَت ِبُمْؤِمِنيَن ) َوَما)  (( .013أَْكَثُر النَّ

 (( .014َعلَْيِه ِمْن أَْجٍر إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر لِّْلَعالَِميَن ) َتْسأَلُُهمْ  َوَما)

ْشِرُكوَن ) َوَما)  (( .012ُيْؤِمُن أَْكَثُرُهْم ِباّلّلِ إاِلَّ َوُهم مُّ

ْن أَْهِل اْلقَُرى أََفلَْم َيِسيُروْا ِفي َوَما) األَْرِض َفَينُظُروْا َكْيَف  أَْرَسْلَنا ِمن َقْبلَِك إاِلَّ ِرَجاالً نُّوِحي إِلَْيِهم مِّ

 (( .017َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ... )

 

ِحيٌم( :  * )َغفُوٌر رَّ

وِء إاِلَّ َما َرِحَم َربَِّي إِنَّ َربِّي  اَرةٌ ِبالسُّ ْفَس ألَمَّ ىُء َنْفِسي إِنَّ النَّ ِحيمٌ )َوَما أَُبرِّ  (( .73) َغفُوٌر رَّ

ُه ُهَو )َقاَل َسْوَف أَْسَتْغِفُر لَُكْم  ِحيمُ الَغفُوُر الْ َربَِّي إِنَّ  (( .79) رَّ

 

 َولََداُر اآلِخَرِة َخْيٌر( : -* )َوأَلَْجُر 

قُوَن ) آَمُنواْ  اآلِخَرِة َخْيٌر لِّلَِّذينَ  َوأَلَْجرُ )  (( .75َوَكاُنوْا َيتَّ

ْن أَْهلِ  اْلقَُرى أََفلَْم َيِسيُروْا ِفي األَْرِض َفَينُظُروْا َكْيَف  )َوَما أَْرَسْلَنا ِمن َقْبلَِك إاِلَّ ِرَجاالً نُّوِحي إِلَْيِهم مِّ

َقواْ  اآلِخَرِة َخْيٌر لِّلَِّذينَ  َولََدارُ َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمن َقْبلِِهْم   (( .017أََفالَ َتْعِقلُوَن ) اتَّ

 

 َعلَى ُيوُسَف( : -* )َدَخلُوْا َعلَْيِه 

 (( .79َفَعَرَفُهْم َوُهْم لَُه ُمنِكُروَن )َعلَْيِه  واْ َدَخلُ فَ )َوَجاء إِْخَوةُ ُيوُسَف 

ا   (( .27أََخاهُ َقاَل إِنِّي أََناْ أَُخوَك َفالَ َتْبَتِئْس ِبَما َكاُنوْا َيْعَملُوَن ) آَوى إِلَْيهِ  َدَخلُوْا َعلَى ُيوُسفَ )َولَمَّ

ا  َها اْلَعِزيُز  َعلَْيهِ  َدَخلُواْ )َفلَمَّ ْزَجاٍة ......)َقالُوْا َيا أَيُّ رُّ َوِجْئَنا ِبِبَضاَعٍة مُّ َنا َوأَْهلََنا الضُّ  (( .99َمسَّ

ا   (( .77أََبَوْيِه َوَقاَل اْدُخلُوْا ِمْصَر إِن َشاء للّاُ آِمِنيَن ) آَوى إِلَْيهِ  َدَخلُوْا َعلَى ُيوُسفَ )َفلَمَّ

 

اِحِميَن( :  * )َوُهَو أَْرَحُم الرَّ

اِحِمينَ لَْيِه إاِلَّ َكَما أَِمنُتُكْم َعلَى أَِخيِه ِمن َقْبُل َفاّلّلُ َخْيٌر َحاِفًظا )َقاَل َهْل آَمُنُكْم عَ   (( 24) َوُهَو أَْرَحُم الرَّ

اِحِمينَ )َقاَل الَ َتْثَريَب َعلَْيُكُم اْلَيْوَم َيْغِفُر للّاُ لَُكْم   (( .76) َوُهَو أَْرَحُم الرَّ

 

ِ َما الَ تَ   ْعَلُموَن( :* )أَْعلَُم ِمَن َّللاه

َما أَْشُكو َبثِّي َوُحْزِني إِلَى للّاِ   (( .92)أَْعلَُم ِمَن للّاِ َما الَ َتْعلَُموَن وَ )َقاَل إِنَّ

ا أَن َجاء اْلَبِشيُر أَْلَقاهُ َعلَى َوْجِهِه َفاْرَتدَّ َبِصيًرا َقاَل أَلَْم أَقُل لَُّكْم إِنِّي   َلُمونَ َتعْ  أَْعلَُم ِمَن للّاِ َما الَ )َفلَمَّ

(72. )) 
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 سورة يوسف مع القرآن

 .)تِْلَك آََياُت اْلِكَتاِب اْلُمبِينِ ﴿

 

  :تشبه

 ))ِتْلَك آََياُت اْلِكَتاِب اْلُمِبينِ  6 – الشعراء

 ))ِتْلَك آََياُت اْلِكَتاِب اْلُمِبينِ  6 – القصص

 :مالحظة

بانته في هذه السور أنسب، هذه هي اآليات الثالث التي وصف فيها الكتاب بأن مبين. ووصف إ

ألنه بين في سورة يوسف قصته ولم تكن معروفة للعرب قبل نزول القرآن إجماال وال تفصيال 

بخالف قصص غيره من األنبياء إذ كانت معروفة لديهم إجماال. وسورة الشعراء على قصرها 

هل الكتابين أبينت قصص عدد كبير من األنبياء وسورة القصص أتت بتفاصيل لم تذكر في كتب 

من قبلنا، وكل هذا قبل اختالط النبي صلى للا عليه وسلم باليهود في المدينة ففيه معجزة عظيمة 

  .من إعالم للا تعالى إياه بعلوم وأخبار األولين وتاريخ األديان

 

ا لََعلَُّكْم َتْعقِلُونَ ﴿ 2 ا أَْنَزْلَناهُ قُْرآًَنا َعَربِيهً  .) إِنَّ

  :تشبه

ا  3 –الزخرف  ا لََعلَُّكْم َتْعِقلُونَ جَ )إِنَّ  )َعْلَناهُ قُْرآًَنا َعَرِبّيً

 قبل حرف الجيم فى الترتيب األبجدى، وكذا فى حرف األلف،   جعلناه-بينهما فى:أنزلناه اإلشكال

 ترتيب السور سورة يوسف قبل سورة الزخرف

 

َك َعلِيٌم َحِكيمٌ ﴿ 6  ) . إِنَّ َربَّ

 :سف لكن معكوسة فىال يوجد اال فى سورة يو   

 ).ِكيٌم َعلِيمٌ )وتلك حجتنا  ءاتيناها إبراهيم. َنْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء إِنَّ َربََّك حَ  93 –األنعام 

َحِكيٌم ) ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من االنس... إِنَّ َربََّك  069 -األنعام 

 ).َعلِيمٌ 

َلْت لَ ﴿ 18 ُ اْلُمْسَتَعاُن َعلَى َما َتِصفُونَ َقالَ َبلْ َسوَّ  ) .ُكْم أَْنفُُسُكْم أَْمًرا َفَصْبٌر َجِميلٌ َوَّللاَّ

 :تشبه

ُ أَْن َيأِْتَيِني ِبِهْم َجِميًعا) 93 –يوسف  لَْت لَُكْم أَْنفُُسُكْم أَْمًرا َفَصْبٌر َجِميٌل َعَسى للاَّ  ) .َقاَل َبْل َسوَّ

 :مالحظة

لَْت لَُكْم أَْنفُُسُكْم أَْمًرا( مع أنهم كذبوا في المرة األولى  قال يعقوب عليه السالم في المرتين )َبْل َسوَّ
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ْئُب(. وقوله  وصدقوا في الثانية، ألنه في المرة األولى كان واثقا بأنهم كاذبون في قولهم )َفأََكلَُه الذِّ

ث ليوسف. وقد ظهرت المجمل )َما َتِصفُوَن( في غاية البالغة ألنه لم يتعين عنده بالضبط ما حد

ُسوا ِمْن ُيوُسَف َوأَِخيهِ   .ثقته في كذبهم وسوء ظنه بهم لما قال بعد ذلك بسنوات )َيا َبِنيَّ اْذَهُبوا َفَتَحسَّ

لَْت لَُكْم أَْنفُُسُكْم أَْمًرا( برغم صدق روايتهم ألنه علم أن ابنه  أما قوله أيضا في المرة الثانية )َبْل َسوَّ

ي دعوى السرقة مكيدة ما. فظنه صادق على الجملة ال على التفصيل. وأما ال يسرق فعلم أن ف

تهمته أبناءه بأن يكونوا تمالؤوا على أخيهم فهو ظن استند إلى القياس على ما سبق من أمرهم في 

(. ويجوز على قضية يوسف فإنه كان قال لهم )َهْل آََمُنُكْم َعلَْيِه إاِل َكَما أَِمْنُتُكْم َعلَى أَِخيِه ِمْن َقْبلُ 

 .النبي الخطأ في الظن في أمور العادات

 

اِس ال َيْعلَُمونَ ﴿ 21  )َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّ

  :تشبه

ِ....  095 –األعراف  َما ِعْلُمَها ِعْنَد للاَّ َك َحِفيٌّ َعْنَها قُْل إِنَّ َوَلِكنَّ أَْكَثَر )َيْسأَلُوَنَك عن الساعة  َكأَنَّ

اِس ال َيْعلَُمو  .) نَ النَّ

ُم  41 -يوسف  يُن اْلَقيِّ اهُ َذلَِك الدِّ ِ أََمَر أاَل َتْعُبُدوا إاِل إِيَّ اِس ال َيْعلَُمونَ )إِِن اْلُحْكُم إاِل ّلِلَّ  . َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّ

ُه لَُذو ِعْلٍم لَِما َعلَّْمَناهُ  29 –يوسف  اِس ال َيْعلَُمونَ )َوإِنَّ  .َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّ

ُ َمْن َيُموُت َبلَى َوْعًدا َعلَْيِه َحقًّا  39 – النحل ِ َجْهَد أَْيَماِنِهْم ال َيْبَعُث للاَّ َولَِكنَّ أَْكَثَر )َوأَْقَسُموا ِباّللَّ

اِس ال َيْعلَُمونَ   .النَّ

ُ َوْعَدهُ  2 –الروم  ِ ال ُيْخلُِف للاَّ اِس ال َيْعلَُمونَ )َوْعَد للاَّ  . َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّ

ُم  31 –الروم  يُن اْلَقيِّ اِس ال َيْعلَُمونَ )فأقم وجهك للدين حنيف َذلَِك الدِّ  .َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّ

اِس َبِشيًرا َوَنِذيًرا  69 –سبأ  اِس ال َيْعلَُمونَ )َوَما أَْرَسْلَناَك إاِل َكافًَّة لِلنَّ  .َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّ

ْزَق لَِمْن َيَشاُء َوَيْقِدُر )قُْل إِنَّ َربِّي َيبْ  32 –سبأ  اِس ال َيْعلَُمونَ ُسُط الرِّ  .َوَلِكنَّ أَْكَثَر النَّ

َماَواِت َواأْلَْرِض أكبر من خلق  75 –غافر  اِس ال َيْعَلُمونَ لخلق السَّ  .الناس َوَلِكنَّ أَْكَثَر النَّ

اِس ال َولَِكنَّ أَْكَثرَ ِم اْلِقَياَمِة ال َرْيَب ِفيِه )قل للا يحييكم ثم يميتكم ُثمَّ َيْجَمُعُكْم إِلَى َيوْ  62 –الجاثية   النَّ

 .َيْعلَُمونَ 

 :مالحظة

اِس ال َيْعلَُموَن(، وفي غيرها )َولَِكنَّ أَْكَثَرُهْم ال َيْعلَُموَن(  هذه هي المواضع التي فيها )َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّ

يها اللفظان. وتذكر أن كل ما ذكر في خمسة عشر موضعا. وسورة األعراف الوحيدة التي ذكر ف

اِس ال َيْعلَُمونَ   .في يوسف والروم وسبأ )َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّ

 

هُ آََتْيَناهُ ُحْكًما َوِعْلًما َوَكَذلَِك َنْجِزي اْلُمْحِسنِينَ ﴿ 22 ا َبَلَغ أَُشدَّ  )َوَلمَّ

 :تشبه

هُ َواْسَتَوى آََتْينَ  04 –القصص  ا َبَلَغ أَُشدَّ  .)اهُ ُحْكًما َوِعْلًما َوَكَذلَِك َنْجِزي اْلُمْحِسِنينَ )َولَمَّ
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 :مالحظة

زاد في آية القصص )َواْسَتَوى( ألن موسى عليه السالم أوحي إليه على كبر )قيل عندما بلغ 

ا َذَهُبوا ِبِه َوأَْجَمُعوا أَْن  أربعين سنة( أما يوسف عليه السالم فأوحي إليه صغيرا وهو في البئر )َفلَمَّ

ُهْم ِبأَْمِرِهْم َهَذايَ  َئنَّ  ) .ْجَعلُوهُ ِفي َغَياَبِة اْلُجبِّ َوأَْوَحْيَنا إِلَْيِه لَُتَنبِّ

 

ِ َوُهم ِباآلِخَرِة ُهْم َكافُِرونَ ﴿ 37 ا َعلََّمنِي َربِّي إِنِّي َتَرْكُت ِملََّة َقْوٍم الَّ ُيْؤِمُنوَن ِباَّلله  .)َذلُِكَما ِممَّ

 :تشبه

 .)ِباآلِخَرِة َكاِفُرونَ  )َوُهم 47 –األعراف 

وَن َعن َسِبيِل للّاِ َوَيْبُغوَنَها ِعَوًجا َوُهم ِباآلِخَرِة ُهْم َكاِفُرونَ  07 –هود   .))الَِّذيَن َيُصدُّ

َكاَة َوُهم ِباآْلِخَرِة ُهْم َكاِفُرونَ  5 –فصلت   .))الَِّذيَن اَل ُيْؤُتوَن الزَّ

 :مالحظة

 الوحيدة في األعرافَوُهم ِباآلِخَرِة َكاِفُروَن( ﴿

اِس ال َيْشُكُرونَ ﴿ 38 اِس َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّ ِ َعلَْيَنا َوَعلَى النَّ  .)َذلَِك ِمْن َفْضِل َّللاَّ

 :تشبه

اِس ال َيْشُكُرونَ  643 -البقرة  اِس َوَلِكنَّ أَْكَثَر النَّ َ لَُذو َفْضٍل َعلَى النَّ  .))...إِنَّ للاَّ

َ  21 -يونس  اِس َولَِكنَّ أَْكَثَرُهْم ال َيْشُكُرونَ  )إِنَّ للاَّ  .)لَُذو َفْضٍل َعلَى النَّ

اِس َولَِكنَّ أَْكَثَرُهْم ال َيْشُكُرونَ  53 –النمل  َك َلُذو َفْضٍل َعلَى النَّ  .))َوإِنَّ َربَّ

اِس ال َيْشُكرُ  20 –غافر  اِس َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّ َ لَُذو َفْضٍل َعلَى النَّ  .)ونَ )إِنَّ للاَّ

 :مالحظة

اكتفى بقوله )َولَِكنَّ أَْكَثَرُهْم( في يونس موافقة لما جاء قبلها )َوَلِكنَّ أَْكَثَرُهْم ال َيْعلَُموَن(، وكذلك في 

ا َيْمُكُروَن ، َوَيقُولُوَن َمَتى َهَذا اْلَوْعُد إِ   نْ النمل لما جاء قبلها )َوال َتْحَزْن َعلَْيِهْم َوال َتُك ِفي َضْيٍق ِممَّ

 .)ُكْنُتْم َصاِدِقينَ 

 

ُ بَِها ِمن ُسْلَطانٍ ﴿ 40
ا أَنَزلَ َّللاه  .)مَّ

 :تشبه

َل للّاُ ِبَها ِمن ُسْلَطانٍ  50 -األعراف  ا َنزَّ  .))مَّ

ُ ِبَها ِمن ُسْلَطانٍ  63 –النجم  ا أَنَزَل للاَّ ْيُتُموَها أَنُتْم َوآَباُؤُكم مَّ  .))إِْن ِهَي إاِلَّ أَْسَماء َسمَّ

 :ةمالحظ

َل للّاُ ِبَها ِمن ُسْلَطاٍن( الوحيدة في آية األعراف( ا َنزَّ  .مَّ
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 ) .َوَسْبَع ُسْنُبالٍت ُخْضرٍ ﴿ 43

 :تشبه

 .))أَْنَبَتْت َسْبَع َسَناِبلَ  620 -البقرة 

 :مالحظة

جاء جمع كلمة سنبلة في آية البقرة )َسَناِبَل( على وزن فعائل وهو من أبنية جمع الكثرة وفى سورة 

سف )ُسْنُبالٍت( وما يجمع باأللف والتاء عادة ما يكون للقليل. ذلك ألن آية البقرة مبنية على ما يو

 ُ أعد للا للمنفق فى سبيله وما يضاعف له من أجر إنفاقه وان ذلك ينتهى الى سبعمائة ضعف )َوللاَّ

ن آية يوسف فهي إخبار الملك عُيَضاِعُف لَِمْن َيَشاُء( فناسب ذلك )َسَناِبَل( التي تفيد التكثير. أما 

 رؤياه فناسبها الجمع )ُسْنُبالت( تحديدا

 

لُونَ ﴿ 67 ِل اْلُمَتَوكِّ ْلُت َوَعلَْيِه َفْلَيَتَوكَّ  ) .َعلَْيِه َتَوكَّ

 :تشبه  مهم 

ِل اْلُمْؤِمُنونَ  066 -آل عمران  ِ َفْلَيَتَوكَّ  .))َوَعلَى للاَّ

ن َبْعِدِه  )إِن َينُصْرُكُم للّاُ  021 -آل عمران  َفالَ َغالَِب لَُكْم َوإِن َيْخُذْلُكْم َفَمن َذا الَِّذي َينُصُرُكم مِّ

ِل اْلُمْؤِمُنونَ   .)َوَعلَى للّاِ َفْلَيَتَوكِّ

ِل اْلُمْؤِمُنونَ  00 -المائدة  قُوْا للّاَ َوَعلَى للّاِ َفْلَيَتَوكَّ   .))َواتَّ

ِل اْلُمْؤِمُنونَ  )ُهَو َمْوالََنا َوَعلَى للاِّ  70 -التوبة   .)َفْلَيَتَوكَّ

ِل اْلُمْؤِمُنونَ  00 –إبراهيم  ِ َفْلَيَتَوكَّ ِ َوَعلَى للاَّ  .))َوَما َكاَن لََنا أَْن َنأِْتَيُكْم ِبُسْلَطاٍن إاِل ِبإِْذِن للاَّ

ِ َوَقْد َهَداَنا ُسُبلََنا َولَنَ  06 –إبراهيم  َل َعلَى للاَّ ِ )َوَما لََنا أاَل َنَتَوكَّ ْصِبَرنَّ َعلَى َما آََذْيُتُموَنا َوَعلَى للاَّ

لُونَ  ِل اْلُمَتَوكِّ  .)َفْلَيَتَوكَّ

ِل اْلُمْؤِمُنونَ  01 -المجادلة  ِ َفْلَيَتَوكَّ ِ َوَعلَى للاَّ ِهْم َشْيًئا إاِلَّ ِبإِْذِن للاَّ  .))َوَلْيَس ِبَضارِّ

ُ اَل إِلََه إاِلَّ ُهَو َوَعلَ  03 -التغابن  ِل اْلُمْؤِمُنونَ )للاَّ ِ َفْلَيَتَوكَّ  .)ى للاَّ

 :مالحظة

ِل اْلُمْؤِمُنوَن( إال موضعي يوسف و الثانية  ِ َفْلَيَتَوكَّ جميع هذه اآليات تنتهي بقوله تعالى )َوَعلَى للاَّ

 .في إبراهيم

ِل اْلُمْؤِمُنوَن( إما خطاب من للا تعالى للمؤمن ِ َفْلَيَتَوكَّ ه ين يأمرهم فيه بالتوكل عليوقوله )َوَعلَى للاَّ

بعد أمر أو أوامر يلزمها هذا التوكل، أو من كالم المؤمنين أنفسهم يقررون به أن كالمهم أو 

مواقفهم مبنية على هذا التوكل كقولهم )قُل لَّن ُيِصيَبَنا إاِلَّ َما َكَتَب للّاُ لََنا ُهَو َمْوالََنا َوَعلَى للّاِ 

ِل اْلُمْؤمِ   .)ُنونَ َفْلَيَتَوكَّ

لُوَن( ففيهما أمر للغير بالتوكل، و هذا ال يكون إال  ِل اْلُمَتَوكِّ ِ َفْلَيَتَوكَّ أما اآليتان اللتان فيهما )َوَعلَى للاَّ

ْلُت( أوال ثم أمر بنيه  بعد أن يتوكلوا هم أوال، فقال يعقوب عليه السالم في آية يوسف )َعلَْيِه َتَوكَّ
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ِ بذلك ) َوَعلَْيِه َفْلَيَتوَ  َل َعلَى للاَّ لُوَن(. و كذا في آية إبراهيم إذ قال األنبياء )َوَما لََنا أاَل َنَتَوكَّ ِل اْلُمَتَوكِّ كَّ

ِل  ِ َفْلَيَتَوكَّ َوَقْد َهَداَنا ُسُبلََنا( أوال، ثم لما فرغوا من أنفسهم أمروا أتباعهم بذلك وقالوا )َوَعلَى للاَّ

لُوَن( فاآلمر بالخير   .ال يؤثر قوله إال إذا أتى بذلك الخير أوالاْلُمَتَوكِّ

و آيتا إبراهيم المتتابعتان ليس فيهما تكرار. فاآلية األولى )وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إال بإذن 

للا وعلى للا فليتوكل المؤمنون( معناها أن الذين يطلبون سائر المعجزات وجب عليهم أن يتوكلوا 

فإن شاء أظهرها وإن شاء لم يظهرها. وأما قوله في اآلية األخرى:  في حصولها على للا تعالى ،

 .( يأمرون قومهم بالتوكل على للاولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى للا فليتوكل المتوكلون )

 .وقيل أيضا: اآلية األولى ذكر الستحداث التوكل. والثانية: للسعي في إبقائه وإدامته وللا أعلم

 

 ) .أَنَباء اْلَغْيِب ُنوِحيِه إِلَْيكَ َذلَِك ِمْن ﴿102

 :تشبه

 ))َذلَِك ِمْن أَنَباء اْلَغْيِب ُنوِحيِه إِلَيكَ  44 -آل عمران 

ِمْن أَنَباء اْلَغْيِب ُنوِحيَها إِلَْيَك َما ُكنَت َتْعلَُمَها أَنَت َوالَ َقْوُمَك ِمن َقْبِل َهَذا َفاْصِبْر إِنَّ  ِتْلكَ ) 47 -هود 

ِقينَ اْلَعاِقَبَة   .)لِْلُمتَّ

 

 .)َوَما َتْسأَلُُهْم َعَلْيِه ِمْن أَْجٍر إِْن ُهَو إاِل ِذْكٌر لِْلَعالَِمينَ ﴿ 104

 :تشبه

 .)لِْلَعالَِمينَ ِذْكَرى )قُْل ال أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه أَْجًرا إِْن ُهَو إاِل  71 -األنعام 

ْعَر َوَما َيْنَبِغي لَ  27 –يس   .)ُه إِْن ُهَو إاِل ِذْكٌر َوقُْرآٌَن ُمِبينٌ )َوَما َعلَّْمَناهُ الشِّ

 .))إِْن ُهَو إاِل ِذْكٌر لِْلَعالَِمينَ  95 –ص 

 .))َوَما ُهَو إاِل ِذْكٌر لِْلَعالَِمينَ  76 -القلم

 ) .)إِْن ُهَو إاِل ِذْكٌر لِْلَعالَِمينَ  65 –التكوير 

 :مالحظات

ا في نفس السورة قوله تعالى )َفال َتْقُعْد َبْعَد ألنه سبقه جاء لفظ )ِذْكَرى( في موضع األنعام فقط ،

قُوَن ( فكان تأنيث )ِذْكَرى( هنا أليق. أما في المواضع  ْكَرى ( وقوله تعالى )َولَِكْن ِذْكَرى لََعلَُّهْم َيتَّ الذِّ

 .)األخرى فسبقها ضمائر جرت على التذكير فناسبها )ِذْكرٌ 
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ْن ِمْن آَيٍة فِي السَّ ﴿ 105 وَن َعلَْيَها َوُهْم َعْنَها ُمْعِرُضونَ َوَكأَيِّ  ) .َمَواِت َواألَْرِض َيُمرُّ

 :تشبه

ْن ِمْن َنِبيٍّ  042 -آل عمران   .))َوَكأَيِّ

 ) .)َفَكأَيِّْن ِمْن َقْرَيٍة أَْهلَْكَناَها َوِهَي َظالَِمٌة َفِهَي َخاِوَيٌة َعلَى ُعُروِشَها 47 -الحج 

ْن ِمْن قَ  49 -الحج   .)ْرَيٍة أَْملَْيُت لََها َوِهَي َظالَِمٌة ُثمَّ أََخْذُتَها َوإِلَيَّ اْلَمِصيرُ )َوَكأَيِّ

اُكمْ  21 -العنكبوت  ُ َيْرُزقَُها َوإِيَّ ٍة ال َتْحِمُل ِرْزَقَها للاَّ  ) .)َوَكأَيِّن ِمْن َدابَّ

ًة ِمْن َقْرَيِتَك ا 03 -محمد   ) .لَِّتي أَْخَرَجْتَك أَْهلَْكَناُهْم َفال َناِصَر لَُهمْ )َوَكأَيِّْن ِمْن َقْرَيٍة ِهَي أََشدُّ قُوَّ

َها َوُرُسلِِه َفَحاَسْبَناَها ِحَساباً َشِديداً  9 -الطالق   ) .)َوَكأَيِّْن ِمْن َقْرَيٍة َعَتْت َعْن أَْمِر َربِّ

 :مالحظة

 .47َفَكأَيِّْن( الوحيدة في القرآن في آية الحج األولى ﴿

 

 ) .ُروا فِي اأْلَْرِض َفَيْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة الَِّذيَن ِمْن َقْبلِِهمْ أََفلَْم َيِسي﴿ 109

 :تشبه

َها 42 –الحج   ) .)أََفلَْم َيِسيُروا ِفي اأْلَْرِض َفَتُكوَن لَُهْم قُلُوٌب َيْعِقلُوَن ِبَها أَْو آََذاٌن َيْسَمُعوَن ِبَها َفإِنَّ

 .)اأْلَْرِض َفَيْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن َقْبلِِهمْ )أََفلَْم َيِسيُروا ِفي  96 –غافر 

 ) .)أََفلَْم َيِسيُروا ِفي اأْلَْرِض َفَيْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن َقْبلِِهمْ  01 –محمد 

 أََفلَْم َيِسيُروا ِفى األَْرِض  ُغفر للحاج  محمد  يوسف

 فاطُر الروم غافر ِفى األَْرِض أَولَْم َيِسيُروا 

ٍُ  أَولَْم َيِسيُروا ِفى األَْرِض  الَِّذيَن كانوا ِمن َقْبلِِهْم كانوا هم أشد منهم قوة  َفَينُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبَة

 وآثارا فى األرض )غافر(

ٍُ  أَولَْم َيِسيُروا ِفى األَْرِض  ْبلِِهْم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الَِّذيَن ِمن قَ  َفَينُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبَة

 وعمروها أكثر مما عمروها)الروم( األرض

ٍُ  أَولَْم َيِسيُروا ِفى األَْرِض  الَِّذيَن كانوا ِمن َقْبلِِهْم وكانوا أشد منهم قوة وما  َفَينُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبَة

 )فاطر( كان للا ليعجزه من شيء فى السموات وال فى األرض

 

َقْوا أََفال َتْعقِلُونَ وَ ﴿ 109  ) .لََداُر اآْلَِخَرِة َخْيٌر لِلَِّذيَن اتَّ

 :تشبه

قُوَن أََفال َتْعِقلُونَ  36 -األنعام  اُر اآْلَِخَرةُ َخْيٌر لِلَِّذيَن َيتَّ  .))َولَلدَّ

قُوَن أََفال َتْعِقلُونَ  027 –األعراف  اُر اآْلَِخَرةُ َخْيٌر لِلَِّذيَن َيتَّ  ) .)...َوالدَّ

ِقينَ  31 –النحل   ) .)َولََداُر اآْلَِخَرِة َخْيٌر َولَِنْعَم َداُر اْلُمتَّ

اَر اآلَِخَرَة لَِهَي اْلَحَيَواُن لَْو َكاُنوا َيْعَلُمونَ  24 –العنكبوت   ) .)َوإِنَّ الدَّ
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ْن أَْهلِ  َوَما أَْرَسْلَنا ِمن َقْبلِكَ ﴿110 ى أََفلَْم َيِسيُروا فِى األَْرِض َفَينُظُروا اْلقُرَ  إاِلَّ ِرَجااًل نُّوِحى إِلَْيِهم مِّ

 ُُ قُْوا أََفاَل  َكْيَف َكاَن َعاقَِبَة ( َحتَّى إَِذا 809َتْعقِلُوَن ) الَِّذيَن ِمن َقْبلِِهْم َولََداُر اآلِخَرةُ َخْيٌر لِلَِّذيَن اتَّ

ُهْم َقدْ  ُسلُ َوَظنُّوا أَنَّ َى َمن َنَشاُء َواَل ُيَردُّ َبأُْسَنا َعنِ ُكِذُبوا َجآَءُهْم َنْصُرنَ  اْسَتْيَئَس الرُّ اْلَقْوِم  ا َفُنجِّ

 )880اْلُمْجِرِميَن )

 من رسول إال نوحى إليه أنه )األنبياء(وما أرسلنا من قبلك ﴿

 فاسألوا أهل الذكر )النحل( إاِلَّ ِرَجااًل نُّوِحى إِلَْيِهم َوَما أَْرَسْلَنا ِمن َقْبلِكَ ﴿

 

 متشابهات في سورة الرعد

 * )َوَيقُولُ الَِّذيَن َكَفُروْا( :

بِّهِ  َوَيقُولُ ) َما أَنَت ُمنِذٌر َولُِكلِّ َقْوٍم َهاٍد ) الَِّذيَن َكَفُروْا لَْوآل أُنِزَل َعلَْيِه آَيٌة مِّن رَّ  (( .5إِنَّ

بِّهِ  َوَيقُولُ )  ُيِضلُّ َمن َيَشاء َوَيْهِدي إِلَْيِه َمْن أََناَب قُْل إِنَّ للّاَ  الَِّذيَن َكَفُروْا لَْوالَ أُنِزَل َعلَْيِه آَيٌة مِّن رَّ

(65. )) 

 (( .43نَدهُ ِعْلُم اْلِكَتاِب )لَْسَت ُمْرَسالً قُْل َكَفى ِباّلّلِ َشِهيًدا َبْيِني َوَبْيَنُكْم َوَمْن عِ  الَِّذيَن َكَفُرواْ  َوَيقُولُ )

: )ُ  * )َّللاه

 (( .9َوَما َتِغيُض األَْرَحاُم َوَما َتْزَداُد َوُكلُّ َشْيٍء ِعنَدهُ ِبِمْقَداٍر ) َيْعلَُم َما َتْحِمُل ُكلُّ أُنَثى للّاُ )

ْنَيا ِفي ا للّاُ ) ْنَيا َوَما اْلَحَياةُ الدُّ ْزَق لَِمْن َيَشاء َوَيَقِدُر َوَفِرُحوْا ِباْلَحَياِة الدُّ ٌع آلِخَرِة إاِلَّ َمَتاَيْبُسُط الرِّ

(62. )) 

 * )لَُه( :

ُر َما ِبَقْوٍم َحتَّ مُ  لَهُ ) ن َبْيِن َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َيْحَفُظوَنُه ِمْن أَْمِر للّاِ إِنَّ للّاَ الَ ُيَغيِّ ُروَعقَِّباٌت مِّ ْا َما ى ُيَغيِّ

ن ُدوِنِه ِمن َواٍل )  (( .00ِبأَْنفُِسِهْم َوإَِذا أََراَد للّاُ ِبَقْوٍم ُسوًءا َفالَ َمَردَّ لَُه َوَما لَُهم مِّ

ْبلَُغ َفاهُ ء لِيَ َدْعَوةُ اْلَحقِّ َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِنِه الَ َيْسَتِجيُبوَن لَُهم ِبَشْيٍء إاِلَّ َكَباِسِط َكفَّْيِه إِلَى اْلَما لَهُ )

 (( .04َوَما ُهَو ِبَبالِِغِه َوَما ُدَعاء اْلَكاِفِريَن إاِلَّ ِفي َضالٍَل )

 

ن( :  * )َوَما َلُهم مِّ

ُر َما ِبَقوْ  ن َبْيِن َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َيْحَفُظوَنُه ِمْن أَْمِر للّاِ إِنَّ للّاَ الَ ُيَغيِّ ُروْا مَ )لَُه ُمَعقَِّباٌت مِّ ا ٍم َحتَّى ُيَغيِّ

نِبأَْنفُِسِهْم َوإَِذا أََراَد للّاُ ِبَقْوٍم ُسوًءا َفالَ َمَردَّ لَُه   (( .00َواٍل ) ِمنُدوِنِه  َوَما لَُهم مِّ

ْنَيا َوَلَعَذاُب اآلِخَرِة أََشقُّ  نَ )لَُّهْم َعَذاٌب ِفي اْلَحَياِة الدُّ  (( .34َواٍق ) ِمنللّاِ  َوَما لَُهم مِّ

 * )أََفَمن( :

ُر أُْولُ  أََفَمن) َما َيَتَذكَّ َما أُنِزَل إِلَْيَك ِمن َربَِّك اْلَحقُّ َكَمْن ُهَو أَْعَمى إِنَّ  (( .07وْا األَْلَباِب )َيْعلَُم أَنَّ

ُئوَنُه ِبَما الَ َيعْ  أََفَمنْ ) وُهْم أَْم ُتَنبِّ ِ ُشَرَكاء قُْل َسمُّ ُم ِفي لَ ُهَو َقآِئٌم َعلَى ُكلِّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َوَجَعلُوْا ّلِلّ

َن لِلَِّذيَن َكَفُروْا َمْكُرُهْم َوصُ  َن اْلَقْوِل َبْل ُزيِّ ِبيِل َوَمن ُيْضلِِل للّاُ َفَما لَُه األَْرِض أَم ِبَظاِهٍر مِّ وْا َعِن السَّ دُّ

 (( .33ِمْن َهاٍد )
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 ( :َوالَِّذينَ   -الَِّذيَن * )

 (( .61) ُيوفُوَن ِبَعْهِد للّاِ َوالَ ِينقُُضوَن اْلِميَثاقَ  الَِّذينَ )

 (( .69 َتْطَمِئنُّ اْلقُلُوُب )َوَتْطَمِئنُّ قُلُوُبُهم ِبِذْكِر للّاِ أاَلَ ِبِذْكِر للاِّ  آَمُنواْ  الَِّذينَ )

الَِحاِت ُطوَبى لَُهْم َوُحْسُن َمآٍب ) آَمُنواْ  الَِّذينَ )  (( .67َوَعِملُوْا الصَّ

ُهْم َوَيَخافُوَن ُسوَء الِحَساِب )َيِصلُوَن َما أََمَر للّاُ ِبِه أَن ُيوَصَل  َوالَِّذينَ )  (( .60َوَيْخَشْوَن َربَّ

ا َوَعالَِنَيًة َوَيْدَرُؤوَن َصَبرُ  َوالَِّذينَ ) ا َرَزْقَناُهْم ِسّرً الََة َوأَنَفقُوْا ِممَّ ِهْم َوأََقاُموْا الصَّ وْا اْبِتَغاء َوْجِه َربِّ

َئَة  يِّ ارِ ِباْلَحَسَنِة السَّ  (( .66) أُْولَِئَك لَُهْم ُعْقَبى الدَّ

 َوُيْفِسُدوَن ِفي األَْرِض َيْقَطُعوَن َمآ أََمَر للّاُ ِبِه أَن ُيوَصَل وَ  َينقُُضوَن َعْهَد للّاِ ِمن َبْعِد ِميَثاِقهِ  َوالَِّذينَ )

ارِ   (( .67) أُْولَِئَك لَُهُم اللَّْعَنُة َوَلُهْم ُسوُء الدَّ

َما أُِمْرُت أَْن آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َيْفَرُحوَن ِبَما أُنِزَل إِلَْيَك َوِمَن األَْحَزاِب َمن ُينِكُر َبْعَضُه قُْل إِ  َوالَِّذينَ ) نَّ

 (( .32أَْعُبَد للّاَ َوال أُْشِرَك ِبِه إِلَْيِه أَْدُعو َوإِلَْيِه َمآِب )

 

 َوَكَذلَِك( :       -* )َكَذلَِك 

ٍة َقْد َخلَْت ِمن َقْبِلَها أَُمٌم لَِّتْتلَُو َعلَْيِهُم الَِّذَي أَْوَحْيَنا إِلَْيَك وَ  َكَذلِكَ ) ْحمَ أَْرَسْلَناَك ِفي أُمَّ ـِن ُهْم َيْكفُُروَن ِبالرَّ

ْلُت َوإِلَْيِه َمَتاِب )  (( .31قُْل ُهَو َربِّي ال إِلَـَه إاِلَّ ُهَو َعلَْيِه َتَوكَّ

َبْعَت أَْهَواءُهم َبْعَد َما َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم َما لََك ِمَن للّاِ ِمن وَ  َوَكَذلِكَ ) ا َوَلِئِن اتَّ لِيٍّ َوالَ أَنَزْلَناهُ ُحْكًما َعَرِبّيً

 (( .35َواٍق )

 

ْلُت َوإِلَْيِه َمَتاِب   إِلَْيِه أَْدُعو َوإَِلْيِه َمآِب( : -* )َعلَْيِه َتَوكَّ

ٍة َقْد َخلَْت ِمن َقْبِلَها أَُمٌم لَِّتْتلَُو َعلَْيِهُم الَِّذَي أَْوَحْيَنا إِلَْيَك َوهُ  َمـِن حْ ْم َيْكفُُروَن ِبالرَّ )َكَذلَِك أَْرَسْلَناَك ِفي أُمَّ

ْلُت َوإِلَْيِه َمَتابِ قُْل ُهَو َربِّي ال إِلَـَه إاِلَّ ُهَو   (( .31) َعلَْيِه َتَوكَّ

َما أُِمْرُت أَْن  )َوالَِّذيَن آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َيْفَرُحوَن ِبَما أُنِزَل إِلَْيَك َوِمَن األَْحَزاِب َمن ُينِكُر َبْعَضُه قُْل إِنَّ

 (( .32) َمآبِ  َوإِلَْيهِ  إِلَْيِه أَْدُعوال أُْشِرَك ِبِه أَْعُبَد للّاَ وَ 

 

 * )َولََقِد( :

ن َقْبلَِك َفأَْملَْيُت لِلَِّذيَن َكَفُروْا ُثمَّ أََخْذُتُهْم َفَكْيَف َكاَن ِعَقاِب ) َولََقدِ )  (( .36اْسُتْهِزىَء ِبُرُسٍل مِّ

ن َقْبلَِك َوَجَعلْ  َولََقدْ ) ًة َوَما َكاَن لَِرُسوٍل أَن َيأِْتَي ِبآَيٍة إاِلَّ ِبإِْذِن للّاِ أَْرَسْلَنا ُرُسالً مِّ يَّ َنا لَُهْم أَْزَواًجا َوُذرِّ

 (( .39لُِكلِّ أََجٍل ِكَتاٌب )

 

 ِمن َولِي  َوالَ َواٍق( :          -* )ِمن َواٍق 

ْنَيا َوَلَعَذاُب اآلِخَرِة أََشقُّ  َن للّاِ ِمن َواقٍ  )لَُّهْم َعَذاٌب ِفي اْلَحَياِة الدُّ  (( .34) َوَما لَُهم مِّ

َبْعَت أَْهَواءُهم َبْعَد َما َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم  ا َوَلِئِن اتَّ  َولِيٍّ َوالَ  ِمَن للّاِ ِمن لَكَ  َما)َوَكَذلَِك أَنَزْلَناهُ ُحْكًما َعَرِبّيً

 ((35) َواقٍ 
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 متشابهات في سورة إبراهيم

 

ِ الَِّذي( :  * )َّللاه

َماَواِت َوَما ِفي األَْرِض َوَوْيٌل لِّْلَكاِفِريَن ِمْن َعَذاٍب َشِديٍد ) الَِّذي للاِّ )  (( .6لَُه َما ِفي السَّ

َر  للّاُ الَِّذي) َمَراِت ِرْزًقا لَُّكْم َوَسخَّ َماء َماء َفأَْخَرَج ِبِه ِمَن الثَّ َماَواِت َواألَْرَض َوأَنَزَل ِمَن السَّ َخلََق السَّ

 (( .36اْلفُْلَك ... )لَُكُم 

 

الَلُ اْلَبِعيُد( : -* )َضالٍَل َبِعيٍد    الضَّ

وَن َعن َسِبيِل للّاِ َوَيْبُغوَنَها ِعَوًجا  ْنَيا َعلَى اآلِخَرِة َوَيُصدُّ ي َضالٍَل أُْولَـِئَك فِ )الَِّذيَن َيْسَتِحبُّوَن اْلَحَياَة الدُّ

 (( .3) َبِعيدٍ 

َثُل الَِّذيَن َكَفُرواْ  ا َكَسُبوْا  )مَّ يُح ِفي َيْوٍم َعاِصٍف الَّ َيْقِدُروَن ِممَّ ْت ِبِه الرِّ ِهْم أَْعَمالُُهْم َكَرَماٍد اْشَتدَّ ِبَربِّ

الَُل اْلَبِعيُد َعلَى َشْيٍء   (( .09)َذلَِك ُهَو الضَّ

 

 * )َوإِْذ( :

ْن آِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه اْذُكُروْا ِنْعَمَة للّاِ َعلَْيُكْم إِ  َوإِذْ ) ْذ أَنَجاُكم مِّ

 (( .2َوُيَذبُِّحوَن ... )

ُكْم َولَِئن َكَفْرُتْم إِنَّ َعَذاِبي لََشِديٌد ) َوإِذْ ) ُكْم َلِئن َشَكْرُتْم ألَِزيَدنَّ َن َربُّ  (( .5َتأَذَّ

ْعُبَد األَْصَناَم )َقاَل إِْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل َهـَذا اْلبَ  َوإِذْ )  (( .37لََد آِمًنا َواْجُنْبِني َوَبِنيَّ أَن نَّ

 

 * )َوَقالَ( :

 (( .9ُموَسى إِن َتْكفُُروْا أَنُتْم َوَمن ِفي األَْرِض َجِميًعا َفإِنَّ للّاَ لََغِنيٌّ َحِميٌد ) َوَقالَ )

ـُكم مِّ  َوَقالَ ) ُهْم لَُنْهلَِكنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا لُِرُسلِِهْم لَُنْخِرَجنَّ ْن أَْرِضَنآ أَْو لََتُعوُدنَّ ِفي ِملَِّتَنا َفأَْوَحى إِلَْيِهْم َربُّ

الِِميَن )  (( .03الظَّ

ُكْم َفأَْخلَْفُتُكْم َوَما َكاَن لَِي  َوَقالَ ) ا قُِضَي األَْمُر إِنَّ للّاَ َوَعَدُكْم َوْعَد اْلَحقِّ َوَوَعدتُّ ْيَطاُن لَمَّ ن مِّ  َعَلْيُكمالشَّ

 (( .66ُسْلَطاٍن  ... )

 

 * )أَلَْم َتَر( :

 (( .7َنَبأُ الَِّذيَن ِمن َقْبلُِكْم َقْوِم ُنوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد َوالَِّذيَن ِمن َبْعِدِهْم ........ ) َيأِْتُكمْ  أَلَمْ )

َماَواِت َواألَْرَض ِباْلحقِّ إِن َيَشأْ ُيذْ  أَلَْم َترَ )  (( .07ِهْبُكْم َوَيأِْت ِبَخْلٍق َجِديٍد )أَنَّ للّاَ َخلََق السَّ

َماء ) أَلَْم َترَ ) َبٍة أَْصلَُها َثاِبٌت َوَفْرُعَها ِفي السَّ َبًة َكَشَجرٍة َطيِّ  (( .64َكْيَف َضَرَب للّاُ َمَثالً َكلَِمًة َطيِّ

لُوْا ِنْعَمَة للّاِ ُكْفًرا َوأََحلُّوْا َقوْ  أَلَْم َترَ )  (( .69َمُهْم َداَر اْلَبَواِر )إِلَى الَِّذيَن َبدَّ
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 * )َقالَْت ُرُسلُُهْم( :

َرُكْم إِلَى َقالَْت ُرُسلُُهْم ) ن ُذُنوِبُكْم َوُيَؤخِّ َماَواِت َواألَْرِض َيْدُعوُكْم ِلَيْغِفَر َلُكم مِّ أَِفي للّاِ َشكٌّ َفاِطِر السَّ

ى َقالُوْا  َسـّمً ا َكاَن َيْعُبُد آَبآُؤَنا  ْثلَُنامِّ  َبَشرٌ  إاِلَّ  أَنُتمْ  إِنْ أََجٍل مُّ وَنا َعمَّ ِبينٍ َفأُْتوَنا ِبُسْلطَ ُتِريُدوَن أَن َتُصدُّ  اٍن مُّ

(01. )) 

ْثلُُكْم  ُرُسلُُهمْ لَُهْم  َقالَتْ ) ْحُن إاِلَّ َبَشٌر مِّ َوَما َكاَن لََنا أَن َولَـِكنَّ للّاَ َيُمنُّ َعلَى َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه إِن نَّ

أْ  ِل اْلُمْؤِمُنوَن )ِتَيُكم ِبُسْلَطاٍن إاِلَّ ِبإِْذِن للّاِ نَّ  (( .00َوعلَى للّاِ َفْلَيَتَوكَّ

 

ِل اْلُمْؤِمُنوَن  ِ َفْلَيَتَوكَّ لُوَن( : -* )َوعلَى َّللاه  اْلُمَتَوكِّ

ْثلُُكْم َولَـِكنَّ للّاَ َيمُ  ْحُن إاِلَّ َبَشٌر مِّ نُّ َعلَى َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه َوَما َكاَن لََنا أَن )َقالَْت لَُهْم ُرُسلُُهْم إِن نَّ

أِْتَيُكم ِبُسْلَطاٍن إاِلَّ ِبإِْذِن للّاِ  ِل نَّ  (( .00) اْلُمْؤِمُنونَ َوعلَى للّاِ َفْلَيَتَوكَّ

َل َعلَى للّاِ َوَقْد َهَداَنا ُسُبلََنا َولََنْصِبَرنَّ َعلَى َما  لِ آَذْيُتُموَنا )َوَما لََنا أاَلَّ َنَتَوكَّ لُونَ ا َوَعلَى للّاِ َفْلَيَتَوكَّ  ْلُمَتَوكِّ

(06. )) 

 

: )  * )َربِّ

ِحيٌم ) َربِّ ) َك َغفُوٌر رَّ ُه ِمنِّي َوَمْن َعَصاِني َفإِنَّ اِس َفَمن َتِبَعِني َفإِنَّ َن النَّ ُهنَّ أَْضلَْلَن َكِثيًرا مِّ  (( .32إِنَّ

الَةِ  َربِّ ) ْل ُدَعاء ) اْجَعْلِني ُمِقيَم الصَّ َنا َوَتَقبَّ ِتي َربَّ يَّ  (( .41َوِمن ُذرِّ

 

َنا( : بَّ  * )رَّ

َنا) بَّ الََة َفاجْ  رَّ َنا لُِيِقيُموْا الصَّ ِم َربَّ ِتي ِبَواٍد َغْيِر ِذي َزْرٍع ِعنَد َبْيِتَك اْلُمَحرَّ يَّ ْل ... عَ إِنِّي أَْسَكنُت ِمن ُذرِّ

(35. )) 

َنا) َك َتْعلَُم َما َربَّ َماء ) إِنَّ  (( .39ُنْخِفي َوَما ُنْعلُِن َوَما َيْخَفى َعلَى للّاِ ِمن َشْيٍء َفي األَْرِض َوالَ ِفي السَّ

َنا)  (( .40اْغِفْر لِي َولَِوالَِديَّ َولِْلُمْؤِمِنيَن َيْوَم َيقُوُم اْلِحَساُب ) َربَّ

 

( : -* )َوالَ   َفالَ َتْحَسَبنَّ

ُرُهْم لَِيْوٍم َتْشَخُص ِفيِه األَْبَصاُر )للّاَ َغافِ  َوالَ َتْحَسَبنَّ ) َما ُيَؤخِّ الُِموَن إِنَّ ا َيْعَمُل الظَّ  (( .46الً َعمَّ

 (( .45للّاَ ُمْخلَِف َوْعِدِه ُرُسلَُه إِنَّ للّاَ َعِزيٌز ُذو اْنِتَقاٍم ) َتْحَسَبنَّ َفالَ )

 

 * )اْلِحَساب( :

َنا اْغِفْر لِي َولَِوالَِديَّ َولِ   (( .40) َيْوَم َيقُوُم اْلِحَسابُ ْلُمْؤِمِنيَن )َربَّ

ا َكَسَبْت   (( .70) إِنَّ للّاَ َسِريُع اْلِحَسابِ )لَِيْجِزي للّاُ ُكلَّ َنْفٍس مَّ
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 متشابهات داخل سورة الحجر

 

بِيٍن( :  * )مُّ

ِبينٍ )الََر ِتْلَك آَياُت اْلِكَتاِب َوقُْرآٍن   (( .0) مُّ

ْمَع َفأَْتَبَعُه ِشَهاٌب  )إاِلَّ َمِن اْسَتَرقَ  ِبينٌ السَّ  (( .09) مُّ

ُهَما لَِبإَِماٍم  ِبينٍ )َفانَتَقْمَنا ِمْنُهْم َوإِنَّ  (( .57) مُّ

ِذيُر   (( .97) اْلُمِبينُ )َوقُْل إِنِّي أََنا النَّ

 

 * )َفَسْوَف َيْعلَُموَن( :

ُعوْا َوُيْلِهِهُم األََمُل   (( .3) َفَسْوَف َيْعلَُمونَ )َذْرُهْم َيأُْكلُوْا َوَيَتَمتَّ

 (( .72) َفَسْوَف َيْعلَُمونَ )الَِّذيَن َيْجَعلُوَن َمَع للّاِ إِلـًها آَخَر 

 

 ما( : -* )َوَما 

ْعلُوٌم ) َوَما)  (( .4أَْهلَْكَنا ِمن َقْرَيٍة إاِلَّ َولََها ِكَتاٌب مَّ

ُسوٍل إاِلَّ َكاُنوْا ِبِه َيْستَ  َوَما)  (( .00ْهِزُؤوَن )َيأِْتيِهم مِّن رَّ

ْفَح اْلَجمِ  َوَما) اَعَة آلِتَيٌة َفاْصَفِح الصَّ َماَواِت َواألَْرَض َوَما َبْيَنُهَما إاِلَّ ِباْلَحقِّ َوإِنَّ السَّ  يلَ َخلَْقَنا السَّ

(97. )) 

 

ا) ٍة أََجلََها َوَما َيْسَتأِْخُروَن ) مَّ  (( .7َتْسِبُق ِمْن أُمَّ

ُل اْلَمالِئكَ  َما) نَظِريَن )ُنَنزِّ  (( .9َة إاِلَّ ِبالَحقِّ َوَما َكاُنوْا إًِذا مُّ

 

 لََقالُوْا( :  -َفَقالُوْا  –َوَقالُوْا  –* )َقالُوْا 

َك لََمْجُنوٌن  )َوَقالُوْا ) ْكُر إِنَّ َل َعلَْيِه الذِّ َها الَِّذي ُنزِّ  (( .2َيا أَيُّ

َرْت أَْبَصاُرَنا َبْل نَ لََقالُوْا ) َما ُسكِّ ْسُحوُروَن )إِنَّ  (( .07ْحُن َقْوٌم مَّ

ا ِمنُكْم َوِجلُوَن ) َفَقالُواْ )إِْذ َدَخلُوْا َعلَْيِه   (( .76َسالًما َقاَل إِنَّ

ُرَك ِبُغالٍم َعلِيٍم ) َقالُواْ ) ا ُنَبشِّ  (( .73الَ َتْوَجْل إِنَّ

َن اْلَقاِنِطيَن ) َقالُواْ ) ْرَناَك ِباْلَحقِّ َفالَ َتُكن مِّ  .(( 77َبشَّ

ْجِرِميَن ) َقالُواْ ) ا أُْرِسْلَنا إِلَى َقْوٍم مُّ  (( .79إِنَّ

 (( .23) َبْل ِجْئَناَك ِبَما َكاُنوْا ِفيِه َيْمَتُرونَ َقالُوْا )

 (( .51أََولَْم َنْنَهَك َعِن اْلَعالَِميَن ) َقالُوا)
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 َولَْو( : -* )لَّْو 

اِدِقيَن )َما َتأِْتيَنا ِباْلَمالِئَكِة إِن ُكنَت  لَّوْ )  (( .5ِمَن الصَّ

َماء َفَظلُّ  َولَوْ ) َن السَّ  (( .04وْا ِفيِه َيْعُرُجوَن )َفَتْحَنا َعلَْيِهم َباًبا مِّ

ا( :  * )إِنَّ

ا) ا لَُه لََحاِفُظوَن ) إِنَّ ْكَر َوإِنَّ ْلَنا الذِّ  (( .7َنْحُن َنزَّ

ا)  (( .77َكَفْيَناَك اْلُمْسَتْهِزِئيَن ) إِنَّ

ا)  (( .63ْحُن ُنْحِيي َوُنِميُت َوَنْحُن اْلَواِرُثوَن )لَنَ  َوإنَّ

 

 * )َولََقْد ( :

لِيَن ) َولََقدْ )  (( .01أَْرَسْلَنا ِمن َقْبلَِك ِفي ِشَيِع األَوَّ

اِظِريَن ) َولََقدْ ) اَها لِلنَّ نَّ َماء ُبُروًجا َوَزيَّ  (( .02َجَعْلَنا ِفي السَّ

 (( .64َن ِمنُكْم َولََقْد َعلِْمَنا اْلُمْسَتأِْخِريَن )َعلِْمَنا اْلُمْسَتْقِدِمي َولََقدْ )

ْسُنوٍن ) َولََقدْ ) ْن َحَمإٍ مَّ  (( .62َخلَْقَنا اإلِنَساَن ِمن َصْلَصاٍل مِّ

َب أَْصَحاُب الِحْجِر اْلُمْرَسلِيَن ) َولََقدْ )  (( .91َكذَّ

َن اْلَمَثاِني َواْلقُْرآَن الْ  َولََقدْ )  (( .95َعِظيَم )آَتْيَناَك َسْبًعا مِّ

َك َيِضيُق صَ  َولََقدْ )  (( .75ْدُرَك ِبَما َيقُولُوَن )َنْعلَُم أَنَّ

لِيَن( :  * )اأَلوَّ

لِينَ )َولََقْد أَْرَسْلَنا ِمن َقْبلَِك ِفي ِشَيِع   (( .01) األَوَّ

ُة  لِينَ )الَ ُيْؤِمُنوَن ِبِه َوَقْد َخلَْت ُسنَّ  (( .03) األَوَّ

 

ْجِرِميَن( :  * )مُّ

 (( .06) ْجِرِميَن مُ الْ  )َكَذلَِك َنْسلُُكُه ِفي قُلُوبِ 

ا أُْرِسْلَنا إِلَى َقْوٍم  ْجِرِمينَ )َقالُوْا إِنَّ  (( .79) مُّ

 

( : -* )َوإِنَّ    إِنَّ

ُه َحِكيٌم َعلِيٌم ) َوإِنَّ ) َك ُهَو َيْحُشُرُهْم إِنَّ  (( .67َربَّ

يِن )َعلَْيَك اللَّْعَنَة إِلَى َيْوِم ا َوإِنَّ )  (( .37لدِّ

َم لَمَ  َوإِنَّ )  (( .43ْوِعُدُهْم أَْجَمِعيَن )َجَهنَّ

َبَعَك ِمَن اْلَغاِويَن ) إِنَّ )  (( .46ِعَباِدي لَْيَس لََك َعلَْيِهْم ُسْلَطاٌن إاِلَّ َمِن اتَّ

اٍت َوُعُيوٍن ) إِنَّ ) ِقيَن ِفي َجنَّ  (( .47اْلُمتَّ

ِميَن )آلَياٍت لِّْلُمَتوَ  ِفي َذلِكَ  إِنَّ )  (( .57سِّ

 (( .55آلَيًة لِّْلُمؤِمِنيَن ) ِفي َذلِكَ  إِنَّ )

َك ُهَو اْلَخالَُّق اْلَعِليُم ) إِنَّ )  (( .92َربَّ
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 * )َعلِيٌم( :

ُه  َك ُهَو َيْحُشُرُهْم إِنَّ  (( .67) َعلِيمٌ  َحِكيمٌ )َوإِنَّ َربَّ

ُرَك  ا ُنَبشِّ  (( .73) ِبُغالٍم َعلِيمٍ )َقالُوْا الَ َتْوَجْل إِنَّ

َك ُهَو   (( .92اْلَخالَُّق اْلَعِليُم ))إِنَّ َربَّ

 

ْسُنوٍن( : ْن َحَمإٍ مَّ  * )ِمن َصْلَصاٍل مِّ

ْسُنونٍ )َولََقْد َخلَْقَنا اإلِنَساَن  ْن َحَمإٍ مَّ  (( .62) ِمن َصْلَصاٍل مِّ

َك لِْلَمالَِئَكِة إِنِّي َخالٌِق َبَشًرا  ْسُنونٍ  مِّن َصْلَصالٍ )َوإِْذ َقاَل َربُّ ْن َحَمإٍ مَّ  (( .69) مِّ

َْسُجَد لَِبَشٍر َخلَْقَتُه  ْسُنونٍ )َقاَل لَْم أَُكن ألِّ ْن َحَمإٍ مَّ  (( .33) ِمن َصْلَصاٍل مِّ

 * )َخلَْقَنا( :

ْسُنوٍن ) َخلَْقَنا)َولََقْد  ْن َحَمإٍ مَّ  (( .62اإلِنَساَن ِمن َصْلَصاٍل مِّ

ُموِم )ِمن َقبْ  هُ اَخلَْقنَ )َواْلَجآنَّ  اِر السَّ  (( .65ُل ِمن نَّ

اَعَة آلِتَيٌة َفاْصَفحِ  َخلَْقَنا)َوَما  َماَواِت َواألَْرَض َوَما َبْيَنُهَما إاِلَّ ِباْلَحقِّ َوإِنَّ السَّ ْفَح اْلَجِميَل  السَّ الصَّ

(97. )) 

 * )َقالَ( :

 (( .32َفأَنِظْرِني إِلَى َيْوِم ُيْبَعُثوَن )َربِّ  َقالَ )

ُهْم أَْجَمِعيَن )َربِّ  َقالَ ) َننَّ َلُهْم ِفي األَْرِض َوألُْغِوَينَّ  (( .37ِبَمآ أَْغَوْيَتِني ألَُزيِّ

 (( .29َضْيِفي َفالَ َتْفَضُحوِن ) َهُؤالءإِنَّ  َقالَ )

 (( .50َبَناِتي إِن ُكنُتْم َفاِعلِيَن ) َهُؤالء َقالَ )

اِجِديَن( :  * )السَّ

ْيُتُه َوَنفَ  وِحي َفَقُعوْا لَُه )َفإَِذا َسوَّ  (( .67)َساِجِديَن ْخُت ِفيِه ِمن رُّ

اِجِدينَ  َمعَ )إاِلَّ إِْبلِيَس أََبى أَن َيُكوَن   (( .30) السَّ

اِجِدينَ )َقاَل َيا إِْبلِيُس َما لََك أاَلَّ َتُكوَن   (( .36) َمَع السَّ

ْح ِبَحْمِد َربَِّك َوُكن  نَ )َفَسبِّ اِجِدينَ  مِّ  (( .79) السَّ

ْصبِِحيَن *   ُمْشِرقِيَن( : -)مُّ

ْصِبِحينَ )َوَقَضْيَنا إِلَْيِه َذلَِك األَْمَر أَنَّ َداِبَر َهُؤالء َمْقُطوٌع   (( .22) مُّ

ْيَحُة   (( .53) ُمْشِرِقينَ )َفأََخَذْتُهُم الصَّ

ْيَحُة   (( .93) ُمْصِبِحينَ )َفأََخَذْتُهُم الصَّ

 

 * )الَِّذيَن( :

 (( .70ْلقُْرآَن ِعِضيَن )َجَعلُوا ا الَِّذينَ )

 (( .72َيْجَعلُوَن َمَع للّاِ إِلـًها آَخَر َفَسْوَف َيْعلَُموَن ) الَِّذينَ )
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 متشابهات الرعد وإبراهيم والحجر مع القرآن كله

 

 )8ُمبِيٍن(.... الحجر ) قُْرآَنٍ وَ  اْلِكَتابِ  الر تِْلَك آََياتُ ﴿

 :تشبه

 )0ُمِبيٍن(.... النمل ) َتابٍ كِ وَ  اْلقُْرآَنِ  ِتْلَك آََياتُ  طس﴿

 

  ...للمعنى في المواضع المتشابهة الضبط بالتأمل  /للحافظ التمييز بينهما إعتماداً على قاعدة يمكن

 .باآليات المتشابهة وهي قاعدة هامة من القواعد الخاصة

، فنبدأ  قرآن قبل القاف من كتاب الكاف من )األبجدى الترتيب  /كما يمكن اإلعتماد على قاعدة

 (المتأخر في سورة النمل بالكتاب في موضع الحجر ، ونبدأ بالقرآن في الموضع

القرآن( ثم عكسهما في النمل ألن القرآن ) وقد ذكر أهل التفسير أن تعريف )الكتاب( هنا وتنكير

معرفة ، وأن يجعل صفة فكالهما صالح للتعريف  والكتاب اسمان يصلح لكل واحد منهما أن يجعل

  .كيروالتن

ألنه ما يظهر بالكتابة ،  ; والكتاب هو القرآن ، فجمع له بين الصفتين : بأنه قرآن وأنه كتاب

  .ويظهر بالقراءة

لدفع الوهم أن يظن القارئ أن )اْلِكَتاب( ليس القرآن ،  وقد اختصت سورة النمل بتعريف اآليات

وهو هنا  (ِمَن اْلِكَتابِ  الَِّذي ِعْنَدهُ ِعْلمٌ  َقالَ ) اآليات الالحقة في السورة نظرا لورود )اْلِكَتاب( في

 قال في مطلع السورة وهو كتاب سليمان عليه السالم. فلو (أُْلِقَي إِلَيَّ ِكَتاٌب َكِريمٌ  إِنِّي)الزبور ، و

 طيفةفربما وقع الوهم أن هذا الكتاب المذكور هو الزبور. وهذه ل (ُمِبينٍ  ِتْلَك آََياُت اْلِكَتاِب َوقُْرآَنٍ ﴿

  .دقيقة تستحق التأمل

 

  (11)إاِل َكاُنوا بِِه َيْسَتْهِزُئوَن(.... الحجر َرُسولٍ  َوَما َيأْتِيِهْم ِمنْ ﴿

 :تشبه

 (5الزخرف ) ....(إاِل َكاُنوا ِبِه َيْسَتْهِزُئونَ  َنِبيٍّ  َوَما َيأِْتيِهْم ِمنْ ﴿

 ابهة وربطها بما جاء قبلها وبعدهااآليات المتش الضبط بالتأمل في / يمكن اإلعتماد هنا على قاعدة

راء رسول قبل نون نبي  )أيضاً  الترتيب األبجدي  /يمكن الربط بقاعدة في كٍل من السورتين ، كما

 (المصحف في الترتيب األبجدي وكذا ترتيب المواضع في

أَْرَسْلَنا ِمْن َنِبيٍّ ِفي  َكمْ وَ ) ، ألنه تقدمها في اآلية التي قبلها (َنِبيٍّ  َوَما َيأِْتيِهْم ِمنْ ) : جاء في الزخرف

لِينَ    .) (اأْلَوَّ

لِينَ  َولََقْد أَْرَسْلَنا ِمنْ ) الحجر فتقدمها في اآلية التي قبلها أما آية  ، فناسب في هذه(َقْبلَِك ِفي ِشَيِع اأْلَوَّ

 )َرُسولٍ  َما َيأِْتيِهْم ِمنْ ) اآلية ذكر الرسالة
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  (12) ْلُمْجِرِميَن(.... الحجرفِي قُلُوِب ا َنْسلُُكهُ  َكَذلِكَ ﴿

 :تشبه

  (200) ِفي قُلُوِب اْلُمْجِرِميَن(.... الشعراء َسلَْكَناهُ  َكَذلِكَ ﴿

 ، فنربط بين المد الربط بين موضع التشابه واسم السورة / يمكن التمييز بينهما من خالل قاعدة

، وبضبط هذا  (الشعراء) :فيهاالسورة التي أتت  مع المد باأللف في اسم (سلكناه) باأللف في كلمة

 .ال يصبح هناك إشكال في المتقدم في سورة الحجر الموضع

 :يلي كما ... الضبط بالتأمل بالمعني بين المواضع المتشابهة / كما يمكن التمييز من خالل قاعدة

الحجر دال على  المعنى في اآليتين واحد والمقصود منهما واحد لكن اختيار المضارع في آية

ِلينَ ) جدد لئال ُيتوهم أن المقصود إبالغ مضى وهو الذي أبلغالت لتقدم ذكرهم فيتوهم  (ِفي ِشَيِع اأْلَوَّ

  .بالمجرمين مع أن المراد كفار قريش أنهم المراد

لغير كفار قريش فناسبها حكاية وقوع هذا اإلبالغ منذ زمن  وأما آية الشعراء فلم يتقدم فيها ذكر

 .اإليمان ممضى وهم مستمرون على عد

 الضبط بأبيات الشعر / وأيضاً هناك قاعدة أخري تسهل التمييز بين الموضعين

 : -رحمه للا-قال السخاوي 

  فخذ بذاكا مستقبالً أتاكا *** في سورة الحجرِ  (نسلكه﴿

 

لِينَ  َوَقْد َخلَتْ  ال ُيْؤِمُنوَن بِهِ ﴿ ُة اأْلَوَّ  )84الحجر) ....(ُسنَّ

  :تشبه

 )610الشعراء) ....(اأْلَلِيمَ  َحتَّى َيَرُوا اْلَعَذابَ  ِبهِ ال ُيْؤِمُنوَن ﴿

 

 .أيضاً  الضبط بالتأمل للمعنى / يمكن تسهيل الضبط من خالل قاعدة

ةُ ) قوله في آية الحجر لِينَ  َوَقْد َخلَْت ُسنَّ الدالة  (َنْسلُُكهُ  َكَذلِكَ ) مناسب لقوله في اآلية السابقة (اأْلَوَّ

  .الرساالت لمن قبلهم لهؤالء إبالغ القرآن على سنة إبالغعلى التجدد، أي تجدد 

ينزل بهم بغتة بالموت،  أما آية الشعراء فتبين غاية تكذيبهم فال يؤمنون حتى يروا العذاب الذي

  .ووقتها ال ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل

 .اعلم وللا

 

ْوُزوٍنۢ  اِسَى َوأَۢنَبْتَنا فِيَها ِمن ُكلِّ وَ َوأَْلَقْيَنا فِيَها رَ  َوٱأْلَْرَض َمَدْدَنـاَها﴿  (19) الحجر .... (َشْىٍءۢ مَّ

 :تشبه

َبْتَنا ِفيَها ِمن ُكلِّ َوأَْلَقْيَنا ِفيَها َروا َوٱأْلَْرَض َمَدْدَنـاَها﴿  َبِهيٍجب  ِسَى َوأَنب
ٍۭ
 )5ق ) .... (َزْوٍج

 

التي جاءت في اآليات  )شيء( كلمة التي أتت في آية الحجر ، مع ) شيء﴿ يمكن الربط بين كلمة

 .)ِعنَدَنا َخَزٓاِئُنهُ  إاِلَّ  َشْىءٍ  َوإِن مِّن) :بعدها ، والتي فيها قوله تعالى
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هُ ﴿ َك ُهَو َيْحُشُرُهْم إِنَّ  (25) الحجر ... (َحِكيٌم َعلِيمٌ  َوإِنَّ َربَّ

 :تشبه

 (83) األنعام ...(َحِكيٌم َعلِيمٌ  إِنَّ َربَّكَ ﴿

ارُ ﴿ ُ إِنَّ َربَّكَ  َمْثَواُكْم َخالِِديَن ِفيَها إاِل َما َشاءَ  َقاَل النَّ  (128) األنعام ... (َحِكيٌم َعلِيمٌ  للاَّ

هُ ...﴿  (037األنعام ) ... (َعلِيمٌ  َحِكيمٌ  َسَيْجِزيِهْم َوْصَفُهْم إِنَّ

َك َلُتلَقَّى اْلقُْرآََن ِمنْ ﴿  (2النمل ) ... (َحِكيٍم َعلِيمٍ  لَُدنْ  َوإِنَّ

َماِء إِلٌَه َوِفي اأْلَْرِض إِلٌَه َوُهوَ  ُهَو الَِّذيوَ ﴿  (94الزخرف ) ... (اْلَعلِيمُ  اْلَحِكيمُ  ِفي السَّ

هُ ﴿ ِك إِنَّ  (30) الذاريات ... (اْلَحِكيُم اْلَعلِيمُ  ُهوَ  َقالُوا َكَذلَِك َقاَل َربُّ

 

هذه المواضع السبعة  في جاءت صفة للا الحكيم سابقة على صفته العليم )سواءاً معرفة أو نكرة(

بعكس الترتيب من خالل  فقط من المصحف ، ويمكن تمييزها عما سواها من اآليات التي جاءت

 .الشعر الضبط بأبيات / من خالل ، وكذلك الضبط بالحصر / قاعدة

 : -رحمه َّللا-قال اإلمام السخاوي 

 اً الحق )، و)العليم )العليم( سابقاً *** لفظ )الحكيم(وقد أتى لفظ

 الزخرفا وعد النملو الحجر في  ***معرفا فاعدده أو مَنكراً 

 خافية غير األنعام الباقية *** في سورة والثالث الذارياتو

(  037،  069،  93األنعام ) لفظ )َحِكيٌم َعلِيٌم( جاء منكراً في خمسة مواضع ، ثالثة منها في

 . (2( والنمل )67والحجر )

 .اْلَعلِيُم( في موضعي الزخرف والذاريات اْلَحِكيمُ  وجاء معرفاً )ُهوَ 

 .أعلم وللا تعالى

 

 القرءان موضعين فقط في ورد في) مبين قرءان﴿ لفظ

 0تلك ايات الكتاب وقرءان مبين( اية  الر )سورة الحجر اية الموضع االول في

 ن( ايةوماعلمناه الشعر وماينبغي له إن هو إال ذكر وقرءان مبي )سورة يس والموضع الثاني في

69 

 وردت في ثالث مواضع )إذ قال ربك للمالئكة﴿

 (30) البقرة(... قال ربك للمالئكة إني جاعل في األرض خليفةوإذ ﴿

 (28) الحجر (من حمإٍ مسنون قال ربك للمالئكة إني خالق بشراً من صلصالوإذ ﴿

 (71)ص (إذ قال ربك للمالئكة إني خالق بشراً من طين﴿

 

 كال بينهاولكي ال يحدث لبس واش

 (...جاعل إني نالحظ ان في اية سورة البقرة جاء )وإذ قال ربك للمالئكة

فالبشر يخلف بعضهم  وجاعل بنفس معنى خالق ولكنها تفيد التجديد وهذا مناسب مع قوله خليفة



147 

 

 البعض في االرض

 أما خالق فجاءت في الحجر وص مع كلمة بشراً 

 (مسنون ال من حمإٍ ولكي ال يحدث لبس بين )من طين( و) من صلص

مسنون( وردت ثالث مرات في سورة الحجر ولم ترد في غيرها  نالحظ أن )صلصال من حمإٍ 

 السور من

 

 وردت في أربع مواضع )إبليس وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال﴿

 (34) ةالبقر (الكافرين وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أبى واستكبر وكان من﴿

 (61) االسراء (ءأسجد لمن خلقت طينا وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس قال﴿

 الكهف (...آلدم فسجدوا إال إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا﴿

(50) 

 (116) طه (وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أبى﴿

 

َبَعَك ِمنَ  ِعَباِدي لَْيَس لَكَ إِنَّ ﴿42  .)اْلَغاِوينَ  َعلَْيِهْم ُسْلَطاٌن إاِل َمِن اتَّ

 :تشبه

 )27ِبَربَِّك َوِكياًل(.االسراء) إِنَّ ِعَباِدي لَْيَس لََك َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌن َوَكَفى﴿

 

 غوينهممن اتبعك من الغاوين ( جاءت مناسبة لوعيد إبليس )وأل ونالحظ أن في سورة الحجر)إال

 )أجمعين

 قاعدة الترتيب االبجدي ونالحظ أيضاً أنها تتبع

 )اتبعك من الغاوين( و)وكفى بربك وكيال إال من﴿

 االلف قبل الواو والحجر قبل االسراء

 

ْيُتُه َوَنَفْخُت فِيِه ِمْن  ، صلصال من حمأ مسنون بشرا من إذ قال ربك للمالئكة إني خالقو﴿ َفإَِذا َسوَّ

أََبى أَْن َيُكوَن َمَع  أَْجَمُعوَن ،إاِل إِْبلِيسَ  َساِجِديَن ،َفَسَجَد اْلَمالئَِكُة ُكلُُّهمْ  وا لَهُ ُروِحي َفَقعُ 

اِجِدينَ     28)- (31الحجر ....(السَّ

َك لِْلَمالئَِكِة إِنِّي َخالٌِق َبَشًرا ِمن إِذْ ﴿ وحِ  ،َفإَِذا ِطينٍ  َقالَ َربُّ ْيُتُه َوَنَفْخُت فِيِه ِمن رُّ ي َفَقُعوا لَُه َسوَّ

  71)- ص ... (اْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمْن اْلَكافِِرينَ  إِْبلِيسَ إاِلَّ ، ،َفَسَجَد اْلَمالئَِكُة ُكلُُّهْم أَْجَمُعونَ  َساِجِدينَ 

74)  

 

إاِل إِْبلِيَس أََبى َواْسَتْكَبَر َوَكاَن ( أول ذكر لهذه القصة جاء في سورة البقرة فورد ذكر هذه الصفات

 .مفصلة في سائر السور جملة ثم ذكرها) اْلَكاِفِرينَ ِمَن 
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ألن المبالغة )ُكلُُّهْم أَْجَمُعونَ ) أمر السجود أردفت اآلية بسجود المالئكة فى)َفَقُعوا(وعندما ورد لفظ

 ) .أَْجَمُعونَ  ُكلُُّهمْ ( ناسبها المبالغة في امتثال األمر)َفَقُعوا(في األمر بالسجود

البقرة  .... (أََبى َواْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمَن اْلَكافِِرينَ  الئَِكِة اْسُجُدوا آِلََدَم َفَسَجُدوا إاِل إِْبلِيسَ قُْلَنا لِْلمَ  َوإِذْ ﴿

(43( 

السور بعدها ، فذكر إباء  ثم جاء التفصيل في)أبى واستكبر) ويالحظ أن سورة البقرة جاء فيها

 .ص ى سورة، لكن استكباره ورد ف طه و الحجر إبليس ورد فى سورتي

 

 :المنظومة قال صاحب

 ذكرا ما )أبى( فيها وفي صادٍ  *** )إبليس أبى واستكبرا( وجاء

 .األولى: سورة البقرة (يقصد بـ )فيها

 

  (32)الحجر .... (مع الساجدين تكون أال ما لك يا إبليس قال﴿

 :تشبه

 (75) ص .... (يناستكبرت أم كنت من العال لما خلقت بيدي تسجد أن ما منعك يا إبليس قال﴿

األعراف  .... (خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال أنا إذ أمرتك أال تسجد منعك ما قال﴿

(06( 

 

 إثنين فقط ، األول جاء في إقتصر في القرآن كله على موضعين( يا إبليس )أن ذكر النداء نالحظ

 .صاد ، وجاء الثاني في الحجر

 :قال اإلمام السخاوي

 الثاني موضعاِن *** فاألول الحجر وصاد (إبليسقال يا ) و

 

اللتان  األعراف وص ، بخالف سورتي الحجر بعد النداء في( أال تكون مالك )نالحظ أيضاً ورود

( أن تسجد )ص ، أما في( أال تسجد )األعراف ثم تفصيل ما بعدها: في( منعك ما )جاء فيهما

 :حكاه صاحب المنظومة كما(  ...ال )بحذف

 

 اخصصه بصاٍد أبدا (ال) وحذف *** (أال تسجدا) العرف فيوجاء 

 فاقُف ما قلنا لكَ  (تكون أال) *** (مالكَ ) وجاء في الحجر عقيب

 

َك َرِجيٌم ،﴿ ينِ  اللَّْعَنةَ  َوإِنَّ َعلَْيكَ  َقالَ َفاْخُرْج ِمْنَها َفإِنَّ  (43،  43الحجر ) ... (إِلَى َيْوِم الدِّ

 :تشبه

َك َرِجيٌم ، َوإِنَّ َعَلْيكَ َقاَل َفاْخُرْج ِمنْ ﴿ ينِ  لَْعَنِتي َها َفإِنَّ  (78 ، 55ص ) .... ( إِلَى َيْوِم الدِّ
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َواْلَجانَّ  )،( َولََقْد َخلَْقَنا اإْلِْنَسانَ  )من أول القصة الغائب جرى على الحجر سياق اآليات في سورة

  .(للَّْعَنةَ َعلَْيَك ا) فناسبها (اْلَمالِئَكةُ  َفَسَجدَ ) ، (َخلَْقَناهُ 

 .( َعلَْيَك لَْعَنِتي )فختمها بقوله( َخلَْقُت ِبَيَديَّ  )فقد أضاف للا تعالى الكالم لنفسه ص سورة وأما في

 

 

َك ِمَن اْلُمنَظِريَن ،َفـ أَنِظْرنِي إِلَى َيْوِم ُيْبَعُثوَن ، َقالَ َفـ َربِّ  َقالَ ﴿  َربِّ  ، َقالَ  َيْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعلُومِ  إِلَى إِنَّ

َننَّ لَُهْم فِي األَْرِض  بَِما أَْغَوْيَتنِي ُهْم أَْجَمِعيَن ( ... الحجر )وَ  ألَُزيِّ  (39 - 46ألُْغِوَينَّ

 :تشبه

َك ِمنَ ﴿  كَ ألَْقُعَدنَّ لَُهْم ِصَراطَ  أَْغَوْيَتِني ِبَماَفـ اْلُمنَظِريَن ، َقالَ  َقاَل أَنِظْرِني إِلَى َيْوِم ُيْبَعُثوَن ، َقاَل إِنَّ

  (02 - 04األعراف ) ... (اْلُمْسَتِقيمَ 

َك ِمَن اْلُمنَظِريَن ،َفـ َقالَ  أَنِظْرِني إِلَى َيْوِم ُيْبَعُثوَن ،َفـ َربِّ  َقالَ ﴿  ، َقالَ  اْلَمْعلُومِ  إِلَى َيْوِم اْلَوْقتِ  إِنَّ

ِتكَ  ُهْم أَْجَمِعيَن( ... ص ) َفِبِعزَّ   (96 - 57أَلُْغِوَينَّ

 

تتضح هنا ، فجاء  سورة األعراف ، والتي تميزت بها اللفظي قلة التركيب / اعدةنالحظ مبدئياً ق

كما في الحجر و ص  (يا إبليس) فلم يقل فيها : فيها الخطاب إلبليس دون تصريح باسمه كما سبق

واألخيرة ، وبحذف  دون ذكر المنادى )رِب( من اآلية األولي مختصراً أيضاً  ، ثم جاء رد إبليس

إلى يوم ) :على التفصيل الذي جاء بقوله ، كما لم تشتمل اآليات أليتين األولتين منهاالفاء في ا

 .الذي جاء في الموضعين األخرين من الحجر و ص (الوقت المعلوم

ولذلك زاد في السورتين  .(َربِّ ) في الحجر وص فألن فيهما النداء (َفأَنِظْرِني) وأما زيادة الفاء

 .السورتين ثبتت في الجواب ألنه لما ثبتت الفاء في السؤال في (إِنَّكَ فَ ) الفاء أيضا في اإلجابة

 

 :قال السخاوي

 ذكرا وأنعم (إلى يومِ ) فاقرا *** معه (المنظرين) وإن قرأت

 وصادا فذاك حرف آية قد زادا *** أودعها الحجر نعم

 ، ونحترز من الحجر وصاد فقط في موضعي (المنظرين )بعد( إلى يوم الوقت المعلوم )نقرأ أي

 .اإلتيان بها في موضع األعراف

 تنساه تقراه *** في سورة الحجر فال (أغويتني رب بما:﴿وقال أيضاً 

 بما أغويتني) ال تنسى وتخطئ بزيادة فاء قبل أي
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َس لََك َعلَْيِهْم ُسْلَطاٌن إاِلَّ ُمْسَتِقيٌم ، إِنَّ ِعَباِدي لَيْ  َهَذا ِصَراٌط َعلَيَّ  ِعَباَدَك ِمْنُهُم اْلُمْخَلِصيَن ، َقالَ  إاِلَّ ﴿

َم لََمْوِعُدُهمْ  َمنِ  َبَعَك ِمَن اْلَغاِويَن ، َوإِنَّ َجَهنَّ  )34 - 30الحجر ) ... ( أَْجَمِعينَ  اتَّ

 :تشبه

َم ِمنَك  َفاْلَحقُّ َواْلَحقَّ أَقُوُل ، اْلُمْخلَِصيَن ، َقالَ  إاِلَّ ِعَباَدَك ِمْنُهمُ ﴿ ن َتِبَعَك ِمْنُهْم أَلَْمأَلَنَّ َجَهنَّ َوِممَّ

 )97 - 93ص ) ... ( أَْجَمِعينَ 

 

ِقيَن ِفي﴿ اٍت َوُعُيونٍ  إِنَّ اْلُمتَّ  )42،  47الحجر ) ... (آمنين ادخلوها بسالمٍ  ، َجنَّ

 :تشبه

ِقيَن ِفي﴿ اٍت َوُعُيونٍ  إِنَّ اْلُمتَّ ُهْم إنهم كانوا قبل ذلك محسني آَِخِذيَن َما ، َجنَّ الذاريات  ... (نآََتاُهْم َربُّ

(15 ، 16) 

ِقيَن ِفي﴿ اتٍ  إِنَّ اْلُمتَّ ُهْم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم َفاِكِهيَن ِبَما ، َوَنِعيمٍ  َجنَّ  17الطور ) ... (آََتاُهْم َربُّ

، 18) 

ِقيَن ِفي﴿  )46،  40المرسالت ) ... (يشتهون وفواكه مما ، َوُعُيونٍ  ِظاللٍ  إِنَّ اْلُمتَّ

 

اتٍ (في المرسالت فقط ، و )َوُعُيونٍ  ِظاللٍ (في الطور فقط ، و )َوَنِعيمٍ  َجنَّاتٍ ) وردت في  )َوَنَهرٍ  َجنَّ

  القمر فقط

اتٍ ( وفي سائر مواضع القرآن  .)َوُعُيونٍ  َجنَّ

 

 (47) الحجر ... )إِْخَواًنا َعلَى ُسُرٍر ُمَتَقابِلِينَ  َوَنَزْعَنا َما فِي ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغل  ﴿

 :تشبه

 (43) األعراف ... ) اأْلَْنَهارُ  َتْجِري ِمْن َتْحِتِهمُ  ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغلٍّ  ْعَنا َما ِفيَوَنزَ (

 

نزلت في أصحاب رسول للا صلى للا عليه وسلم ، وأما آية  في آية الحجرألنها )إِْخَواًنا﴿ زاد قوله

 .وللا أعلم ... األعراف فعامة في المؤمنين
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 النحل متشابهات في  سورة

 

 * )ُيْشِرُكوَن( :

ا  َوَتَعالَى)أََتى أَْمُر للّاِ َفالَ َتْسَتْعِجلُوهُ ُسْبَحاَنُه   (( .0) ُيْشِرُكونَ َعمَّ

َماَواِت َواألَْرَض ِباْلَحقِّ  ا  َتَعالَى)َخلََق السَّ  (( .3) ُيْشِرُكونَ َعمَّ

نُكم  رَّ َعنُكْم إَِذا َفِريٌق مِّ ِهْم )ُثمَّ إَِذا َكَشَف الضُّ  (( .74) ُيْشِرُكونَ ِبَربِّ

َما ُسْلَطاُنُه َعلَى الَِّذيَن َيَتَولَّْوَنُه َوالَِّذيَن ُهم ِبِه   (( .011) ُمْشِرُكونَ )إِنَّ

 

 * )َخلََق( :

ا ُيْشِرُكوَن ) َخلَقَ ) َماَواِت َواألَْرَض ِباْلَحقِّ َتَعالَى َعمَّ  (( .3السَّ

ْطَفٍة فَ  َخلَقَ ) ِبيٌن )اإِلنَساَن ِمن نُّ  (( .4إَِذا ُهَو َخِصيٌم مُّ

 

َماَواِت َواألَْرَض( :  * )السَّ

َماَواِت َواألَْرضَ )َخلََق  ا ُيْشِرُكوَن ) السَّ  (( .3ِباْلَحقِّ َتَعالَى َعمَّ

ِ َيْسُجُد َما ِفي  َماَواتِ )َوّلِلّ ٍة َواْلَمآلِئَكُة َوُهْم الَ َيْسَتْكبِ  األَْرِض َما ِفي وَ  السَّ  (( .47ُروَن )ِمن َدآبَّ

َماَواِت َواألَْرِض )َولَُه َما ِفي  قُوَن ) اْلسَّ يُن َواِصًبا أََفَغْيَر للّاِ َتتَّ  (( .76َولَُه الدِّ

َن  َماَواِت َواألَْرِض )َوَيْعُبُدوَن ِمن ُدوِن للّاِ َما الَ َيْملُِك لَُهْم ِرْزًقا مِّ  (( .53َشْيًئا َوالَ َيْسَتِطيُعوَن ) السَّ

َماَواِت َواألَْرِض  َغْيُب )َوّلِلِّ  اَعِة إاِلَّ َكلَْمِح اْلَبَصِر أَْو ُهَو أَْقَرُب إِنَّ للّاَ َعلَ  السَّ ى ُكلِّ َشْيٍء َوَما أَْمُر السَّ

 (( .55َقِديٌر )

 * )األَْنَعاِم( :

 .(( 7َخلََقَها لَُكْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمَناِفُع َوِمْنَها َتأُْكلُوَن ) األَْنَعامَ )وَ 

اِرِبيَن  األَْنَعامِ )َوإِنَّ لَُكْم ِفي  ا ِفي ُبُطوِنِه ِمن َبْيِن َفْرٍث َوَدٍم لََّبًنا َخالًِصا َسآِئًغا لِلشَّ مَّ ْسِقيُكم مِّ لَِعْبَرًة نُّ

(22. )) 

ن ُجلُوِد  ن ُبُيوِتُكْم َسَكًنا َوَجَعَل لَُكم مِّ ْوَم يَ ِخفُّوَنَها َيْوَم َظْعِنُكْم وَ ُبُيوًتا َتْستَ  األَْنَعامِ )َوللّاُ َجَعَل لَُكم مِّ

 (( .91إَِقاَمِتُكْم .. )

 * )ُهَو الَِّذي( :

ْنُه َشَراٌب َوِمْنُه َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُموَن  ) ُهَو الَِّذي) َماء َماء لَُّكم مِّ  (( .01أَنَزَل ِمَن السَّ

َر اْلَبْحَر ِلَتأُْكلُوْا ِمْنُه لَْحًما طَ  الَِّذي َوُهوَ ) ا َوَتْسَتْخِرُجوْا ِمْنُه ِحْلَيًة َتْلَبُسوَنَها َوَتَرى اْلفُْلَك َمَواِخَر َسخَّ ِرّيً

 (( .04ِفيِه ... )

َماء( :  * )أَنَزلَ ِمَن السَّ

َماء َماء)ُهَو الَِّذي  ْنُه َشَراٌب َوِمْنُه َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُموَن  ) أَنَزَل ِمَن السَّ  (( .01لَُّكم مِّ

َماء َماءأَنَزَل )َوللّاُ   (( .27َفأَْحَيا ِبِه األَْرَض َبْعَد َمْوِتَها إِنَّ ِفي َذلَِك آلَيًة لَِّقْوٍم َيْسَمُعوَن ) ِمَن اْلسَّ
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 * )إِنَّ فِي َذلَِك آلَيًة لَِّقْوٍم( :

َمَراِت  ِخيَل َواألَْعَناَب َوِمن ُكلِّ الثَّ ْيُتوَن َوالنَّ ْرَع َوالزَّ ُرونَ َيتَ  لَِّقْومٍ  ِفي َذلَِك آلَيةً  إِنَّ )ُينِبُت لَُكم ِبِه الزَّ  َفكَّ

(00. )) 

ُروَن ) لَِّقْومٍ  إِنَّ ِفي َذلَِك آلَيةً )َوَما َذَرأَ لَُكْم ِفي األَْرِض ُمْخَتلًِفا أَْلَواُنُه  كَّ  (( .03َيذَّ

َماء َماء َفأَْحَيا ِبِه األَْرَض َبْعَد َمْوِتَها   (( .27َيْسَمُعوَن ) ي َذلَِك آلَيًة لَِّقْومٍ إِنَّ فِ )َوللّاُ أَنَزَل ِمَن اْلسَّ

ِخُذوَن ِمْنُه َسَكًرا َوِرْزًقا َحَسًنا  ِخيِل َواألَْعَناِب َتتَّ  (( 25)َيْعِقلُوَن  إِنَّ ِفي َذلَِك آلَيًة لَِّقْومٍ )َوِمن َثَمَراِت النَّ

َمَراِت .. َيْخُرُج ِمن ُبُطوِنَها َشَرابٌ  اِس  )ُثمَّ ُكلِي ِمن ُكلِّ الثَّ ْخَتلٌِف أَْلَواُنُه ِفيِه ِشَفاء لِلنَّ إِنَّ ِفي َذلَِك مُّ

ُرونَ  آلَيًة لَِّقْومٍ   (( .27) َيَتَفكَّ

 

ُجوُم  ْمَس َواْلَقَمَر َواْلنُّ َهاَر َوالشَّ َر لَُكُم اللَّْيَل َواْلنَّ َراتٌ )َوَسخَّ َن لُوَيْعقِ لَِّقْوٍم  آَلَياتٍ إِنَّ ِفي َذلَِك ِبأَْمِرِه  ُمَسخَّ

(06. )) 

ْيِر  َراتٍ )أَلَْم َيَرْوْا إِلَى الطَّ َماء َما ُيْمِسُكُهنَّ إاِلَّ للّاُ  ُمَسخَّ ُيْؤِمُنوَن لَِّقْوٍم  آَلَياتٍ إِنَّ ِفي َذلَِك ِفي َجوِّ السَّ

(57. )) 

 : ضبط تشابه لفظ " آلية " مع " آليات " في سورة النحل ، والضبط أن ُيقال

جاء  ، إال في الموضع الثاني ، واألخير فقد -آلية  -اء بصيغة اإلفراد ورد في السورة ج كل ما

 : ، وتفصيل ذلك -آليات  -بصيغة الجمع 

 في الموضعين اللذين ذكرتهماآيات في اآلية فإن معها مسخرات إذا جاءت كلمة 

 

ُرونَ  )إِنَّ ِفي َذلَِك الَيًة لَِقْومٍ  00-النحل  .)َيَتَفكَّ

َراتٌ وُم )َوالنُّجُ  06 –النحل   ).لَِقْوٍم َيْعِقلُونَ  الَياتٍ ِبأَْمِرِه إِنَّ ِفي َذلَِك  ُمَسخَّ

ُرونَ  َذَرأَ لَُكْم ِفي اأْلَْرِض ُمْخَتلًِفا أَْلَواُنُه إِنَّ ِفي َذلَِك الَيةً  )َوَما 03 –النحل  كَّ  ) .لَِقْوٍم َيذَّ

 .)َيْسَمُعونَ  )إِنَّ ِفي َذلَِك الَيًة لَِقْومٍ  27 –النحل 

 .)َيْعِقلُونَ  )إِنَّ ِفي َذلَِك الَيًة لَِقْومٍ  25 –النحل 

ُرونَ  )إِنَّ ِفي َذلَِك الَيًة لَِقْومٍ  27 –النحل   .)َيَتَفكَّ

ْيِر  57 –النحل  َراٍت )أَلَْم َيَرْوا إِلَى الطَّ ُ إِنَّ ِفي َذلَِك  ِفيُمَسخَّ َماِء َما ُيْمِسُكُهنَّ إاِل للاَّ  الَياتٍ َجوِّ السَّ

 .)َقْوٍم ُيْؤِمُنونَ لِ 

 :مالحظة

ألنه  بالجمع في آيتين (الَيًة( باإلفراد في خمس آيات، وقال )إِنَّ ِفي َذلَِك الَياتٍ  قال )إِنَّ ِفي َذلِكَ 

ُروَن(  ويالحظ أن قوله )إِنَّ ِفي َذلَِك الَيةً   .المذكورة فيهما ذكر تسخيرها باإلضافة للنعمة كَّ لَِقْوٍم َيذَّ

َوَما َذَرأَ لَُكْم ِفي اأْلَْرِض ُمْخَتلًِفا أَْلَواُنُه( ) المصحف، وخص الذكر فيها التصاله بقوله ال ثاني له في

 الشيء وتغير أحواله يدل على صانع حكيم فما يشبهه شيء فمن تأمل فيها فإن اختالف ألوان

 .تذكر
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َر( :  * )َسخَّ

رَ )وَ  ْمَس وَ  َسخَّ َهاَر َوالشَّ ُجوُم مُ لَُكُم اللَّْيَل َواْلنَّ رَ اْلَقَمَر َواْلنُّ لُوَن َيْعقِ  إِنَّ ِفي َذلَِك آَلَياٍت لَِّقْومٍ اٌت ِبأَْمِرِه َسخَّ

(06. )) 

رَ )َوُهَو الَِّذي  ا َوَتْسَتْخِرُجوْا ِمْنُه ِحْلَيًة َتْلَبُسوَنَها َوَتَرى اْلفُْلَك َمَواِخَر  َسخَّ اْلَبْحَر ِلَتأُْكلُوْا ِمْنُه لَْحًما َطِرّيً

 (( .04يِه ... )فِ 

 

ْخَتلٌِف أَْلَواُنُه( : -* )ُمْخَتلًِفا   مُّ

ُروَن ) ُمْخَتلًِفا أَْلَواُنهُ )َوَما َذَرأَ لَُكْم ِفي األَْرِض  كَّ  (( .03إِنَّ ِفي َذلَِك آلَيًة لَِّقْوٍم َيذَّ

ِك ُذلاُلً َيْخُرُج مِ  َمَراِت َفاْسلُِكي ُسُبَل َربِّ ْخَتلِفٌ ن ُبُطوِنَها َشَراٌب )ُثمَّ ُكلِي ِمن ُكلِّ الثَّ َفاء ِفيِه شِ  أَْلَواُنهُ  مُّ

اِس ... )  (( .27لِلنَّ

 

 * )لََعلَُّكْم( :

ا و ... َولَِتْبَتُغوْا ِمن َفْضلِِه  َر اْلَبْحَر ِلَتأُْكلُوْا ِمْنُه لَْحًما َطِرّيً  (( .04) َتْشُكُرونَ  َولََعلَُّكمْ )َوُهَو الَِّذي َسخَّ

 (( .07َتْهَتُدوَن ) لََّعلَُّكمْ ألَْرِض َرَواِسَي أَن َتِميَد ِبُكْم َوأَْنَهاًرا َوُسُبالً )َوأَْلَقى ِفي ا

ْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفئِ  َهاِتُكْم الَ َتْعلَُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم اْلسَّ ن ُبُطوِن أُمَّ  لََعلَُّكمْ َدَة )َوللّاُ أَْخَرَجُكم مِّ

 (( .59) َتْشُكُرونَ 

َن اْلِجَباِل أَْكَناًنا َو ... َكَذلَِك ُيِتمُّ ِنْعَمَتُه عَ ) ا َخلََق ِظالاَلً َوَجَعَل لَُكم مِّ مَّ  لََعلَُّكمْ َلْيُكْم َوللّاُ َجَعَل لَُكم مِّ

 (( .90ُتْسلُِموَن )

 َعلَُّكمْ لَ اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلَبْغيِ َيِعُظُكْم )إِنَّ للّاَ َيأُْمُر ِباْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َوإِيَتاء ِذي اْلقُْرَبى َوَيْنَهى َعِن 

ُروَن )  (( .71َتَذكَّ

 

ُروَن( :  * )َتَذكَّ

ُرونَ )أََفَمن َيْخلُُق َكَمن الَّ َيْخلُُق أََفال   (( .05) َتَذكَّ

اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلَبْغيِ َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم )إِنَّ للّاَ َيأُْمُر ِباْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َوإِيَتاء ِذي اْلقُْرَبى َوَيْنَهى َعِن 

ُرونَ   (( .71) َتَذكَّ

 

 * )َوإِن( :

ِحيٌم ) َوإِن) وْا ِنْعَمَة للّاِ الَ ُتْحُصوَها إِنَّ للّاَ لََغفُوٌر رَّ  (( .09َتُعدُّ

اِبريَن )َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوْا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتم ِبِه َولَِئن َصبَ  َوإِنْ )  (( .062ْرُتْم لَُهَو َخْيٌر لِّلصَّ
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 ُ
 ( :جعل لكم * )َوَّللاه

نْ  لَُكم َجَعلَ  َوللّاُ ) َباِت ..  مِّ يِّ َن الطَّ ْن أَْزَواِجُكم َبِنيَن َوَحَفَدًة َوَرَزَقُكم مِّ أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا َوَجَعَل لَُكم مِّ

(56. )) 

ن لَُكم َجَعلَ  َوللّاُ )  ن ُجلُوِد األَْنَعاِم ُبُيوًتا َتْسَتِخفُّوَنَها َيْوَم َظْعِنُكْم َوَيْوَم ُبُيوتِ  مِّ ُكْم َسَكًنا َوَجَعَل لَُكم مِّ

 (( .91إَِقاَمِتُكْم .. )

َن اْلِجَباِل أَْكَناًنا َوَجَعَل لَُكْم َسَراِبيَل َتِقيكُ  لَُكم َجَعلَ  َوللّاُ ) ا َخلََق ِظالاَلً َوَجَعَل لَُكم مِّ مَّ ِبيَل ُم اْلَحرَّ َوَسَرامِّ

 (( .90َتِقيُكم َبأَْسُكْم .. )

 

وَن َوَما ُتْعلُِنوَن  وَن َوَما ُيْعلُِنوَن( : -* )َما ُتِسرُّ  َما ُيِسرُّ

وَن َوَما ُتْعلُِنونَ )  (( .07) َوللّاُ َيْعلَُم َما ُتِسرُّ

ونَ  َما َيْعلَمُ )الَ َجَرَم أَنَّ للّاَ  ُه الَ ُيِحبُّ اْلُمْسَتْكِبِريَن ) نَ ُيْعلُِنو َوَما ُيِسرُّ  (( .63إِنَّ

 

 * )َوالَِّذيَن( :

 (( .61َيْدُعوَن ِمن ُدوِن للّاِ الَ َيْخلُقُوَن َشْيًئا َوُهْم ُيْخلَقُوَن ) َوالَِّذينَ )

ْنَيا حَ  َوالَِّذينَ ) ُهْم ِفي الدُّ َئنَّ َسَنًة َوأَلَْجُر اآلِخَرِة أَْكَبُر لَْو َكاُنوْا َهاَجُروْا ِفي للّاِ ِمن َبْعِد َما ُظلُِموْا لَُنَبوِّ

 (( .40َيْعلَُموَن )

 

: )ِ  * )ِمن ُدوِن َّللاه

 (( .61الَ َيْخلُقُوَن َشْيًئا َوُهْم ُيْخلَقُوَن ) ِمن ُدوِن للاِّ )َوالَِّذيَن َيْدُعوَن 

َن  ِمن ُدوِن للاِّ )َوَيْعُبُدوَن  َماَواِت َواألَْرِض َشْيًئا َوالَ َيْسَتِطيُعوَن )َما الَ َيْملُِك لَُهْم ِرْزًقا مِّ  (( .53السَّ

 

 * )الَ ُيْؤِمُنوَن بِاآلِخَرِة( :

ْسَتْكِبُروَن ) الَ ُيْؤِمُنوَن ِباآلِخَرةِ )إِلَُهُكْم إِلٌَه َواِحٌد َفالَِّذيَن  نِكَرةٌ َوُهم مُّ  (( .66قُلُوُبُهم مُّ

ِ اْلَمَثُل األَْعلََى َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم ) الَ ُيْؤِمُنوَن ِباآلِخَرةِ )لِلَِّذيَن  ْوِء َوّلِلّ  (( .21َمَثُل السَّ

 

 * )الَ َجَرَم( :

ُه الَ ُيِحبُّ اْلُمْسَتْكِبِريَن  ) الَ َجَرمَ ) وَن َوَما ُيْعلُِنوَن إِنَّ  (( .63أَنَّ للّاَ َيْعلَُم َما ُيِسرُّ

ِ َما َيْكَرُهوَن  ُهم  الَ َجَرمَ َوَتِصُف أَْلِسَنُتُهُم اْلَكِذَب أَنَّ لَُهُم اْلُحْسَنى )َوَيْجَعلُوَن ّلِلّ اَر َوأَنَّ أَنَّ لَُهُم اْلنَّ

ْفَرُطوَن )  (( .26مُّ

ُهْم ِفي اآلِخَرِة ُهُم اْلَخاِسروَن ) الَ َجَرمَ )  (( .017أَنَّ
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 ( :رأى الذين * )َوإَِذا

 (( .97اَب َفالَ ُيَخفَُّف َعْنُهْم َوالَ ُهْم ُينَظُروَن )َظلَُموْا اْلَعذَ  َرأى الَِّذينَ  َوإَِذا) 

ا َنْدُعْو ِمن ُدوِنَك .. ) َرأى الَِّذينَ  َوإَِذا) َنا َهـُؤالء ُشَرَكآُؤَنا الَِّذيَن ُكنَّ  (( .92أَْشَرُكوْا ُشَرَكاءُهْم َقالُوْا َربَّ

 

ُكْم( : اَذا أَنَزلَ َربُّ  * )َوإَِذا قِيلَ لَُهم مَّ

ُكْم َقالُواْ لَُهم  ِقيلَ ا )َوإِذَ  اَذا أَنَزَل َربُّ لِيَن ) مَّ  (( .64أََساِطيُر األَوَّ

َقْوْا  ُكْم َقالُواْ )َوِقيَل لِلَِّذيَن اتَّ ْنَيا َحَسَنٌة َولََداُر اآلِخَرِة َخْيٌر  َماَذا أَنَزَل َربُّ َخْيًرا لِّلَِّذيَن أَْحَسُنوْا ِفي َهِذِه الدُّ

ِقيَن )َولَِنْعَم َداُر الْ   (( .31ُمتَّ

 

 * )أاَلَ َساء( :

َيِزُروَن  َما أاَلَ َساء)لَِيْحِملُوْا أَْوَزاَرُهْم َكاِملًَة َيْوَم اْلِقَياَمِة َوِمْن أَْوَزاِر الَِّذيَن ُيِضلُّوَنُهم ِبَغْيِر ِعْلٍم 

(67. )) 

َر ِبِه أَُيْمِسُكُه عَ  َراِب )َيَتَواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمن ُسوِء َما ُبشِّ ُه ِفي التُّ َيْحُكُموَن  أاَلَ َساء َماَلى ُهوٍن أَْم َيُدسُّ

(77. )) 

 * )ِمْن َحْيُث الَ َيْشُعُروَن( :

ْقُف ِمن َفْوِقِهْم َوأََتاُهُم   ِمْن َحْيُث الَ َيْشُعُرونَ  اْلَعَذابُ )َقْد َمَكَر الَِّذيَن ِمن َقْبلِِهْم .. َفَخرَّ َعلَْيِهُم السَّ

(62. )) 

َئاِت أَن َيْخِسَف للّاُ ِبِهُم األَْرَض أَْو َيأِْتَيُهُم )أَ  يِّ  اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث الَ َيْشُعُرونَ َفأَِمَن الَِّذيَن َمَكُروْا السَّ

(47. )) 

 * )الَِّذيَن َتَتَوفَّاُهُم اْلَمالِئَكُة( :

ا َنْعَمُل ِمن ُسوٍء َبلَى إِنَّ للّاَ َعلِيٌم َظالِِمي أَنفُِسِهْم َفأَلْ  الَِّذيَن َتَتَوفَّاُهُم اْلَمالِئَكةُ ) لََم َما ُكنَّ َما ُكنُتْم بِ َقُوْا السَّ

 (( .69) َتْعَملُونَ 

َة  الَِّذيَن َتَتَوفَّاُهُم اْلَمآلِئَكةُ ) ِبيَن َيقُولُوَن َسالٌم َعلَْيُكُم اْدُخلُوْا اْلَجنَّ  (( .36) ِبَما ُكنُتْم َتْعَملُونَ َطيِّ

 

 ا( :* )َفأْلَقوْ 

ا َنْعَمُل ِمن ُسوٍء .. ) َفأَْلَقُواْ )الَِّذيَن َتَتَوفَّاُهُم اْلَمالِئَكُة َظالِِمي أَنفُِسِهْم  لََم َما ُكنَّ  (( .69السَّ

ُكْم لََكاِذُبوَن ) َفأْلَقْوا)َوإَِذا َرأى الَِّذيَن أَْشَرُكوْا ُشَرَكاءُهْم َقالُوْا ..   (( .92إِلَْيِهُم اْلَقْوَل إِنَّ

 

 َوأَلَْجُر اآلِخَرِة ( : -* )َولََداُر اآلِخَرِة 

ُكْم َقالُوْا َخْيًرا لِّلَِّذيَن أَْحَسُنوْا  َقْوْا َماَذا أَنَزَل َربُّ ْنَيا َحَسَنةٌ  َهِذهِ  ِفي)َوِقيَل لِلَِّذيَن اتَّ  َخْيرٌ  اآلِخَرةِ  َولََدارُ  الدُّ

ِقيَن )  (( .31َولَِنْعَم َداُر اْلُمتَّ

ُهْم  )َوالَِّذينَ  َئنَّ ْنَيا َحَسَنةً َهاَجُروْا ِفي للّاِ ِمن َبْعِد َما ُظلُِموْا لَُنَبوِّ ْا لَْو َكاُنوأَْكَبُر  اآلِخَرةِ َوأَلَْجُر  ِفي الدُّ

 (( .40َيْعلَُموَن )
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 * )َكَذلَِك َفَعلَ الَِّذيَن ِمن َقْبلِِهْم( :

َوَما َظلََمُهُم للّاُ ..  َكَذلَِك َفَعَل الَِّذيَن ِمن َقْبلِِهمْ أَْو َيأِْتَي أَْمُر َربَِّك  )َهْل َينُظُروَن إاِلَّ أَن َتأِْتَيُهُم اْلَمالِئَكةُ 

(33. )) 

ُسِل إاِلَّ  َكَذلَِك َفَعَل الَِّذيَن ِمن َقْبلِِهمْ )َوَقاَل الَِّذيَن أَْشَرُكوْا لَْو َشاء للّاُ َما َعَبْدَنا ِمن ُدوِنِه ..   َفَهْل َعَلى الرُّ

 (( .37َبالُغ اْلُمِبيُن )الْ 

 

 * )َولـِكن َكاُنوْا أَنفَُسُهْم َيْظلُِموَن( :

ُهْم َولـِكن َكاُنوْا أَنفُسَ  َظلََمُهُم للّاُ  َوَما)َهْل َينُظُروَن إاِلَّ أَن َتأِْتَيُهُم اْلَمالِئَكُة .. َكَذلَِك َفَعَل الَِّذيَن ِمن َقْبلِِهْم 

 (( .33) َيْظلُِمونَ 

ْمَنا َما َقَصْصَنا َعلَْيَك ِمن َقْبُل )َوَعلَى   َولَـِكن َكاُنوْا أَنفَُسُهْم َيْظلُِمونَ  َظلَْمَناُهمْ  َوَماالَِّذيَن َهاُدوْا َحرَّ

(009. )) 

 

 * )َوَقالَ( :

ْحُن َوال آَباُؤنَ  َوَقالَ ) ْمَنا ِمن ُدوِنِه ِمن الَِّذيَن أَْشَرُكوْا لَْو َشاء للّاُ َما َعَبْدَنا ِمن ُدوِنِه ِمن َشْيٍء نَّ ا َوالَ َحرَّ

 (( .37َشْيٍء .. )

اَي َفاْرَهُبوِن ) َوَقالَ ) َما ُهَو إِلٌه َواِحٌد َفإيَّ ِخُذوْا إِلـَهْيِن اْثَنْيِن إِنَّ  (( .70للّاُ الَ َتتَّ

 

 

 * )اْلَبالُغ اْلُمبِيُن( :

ُسِل إاِلَّ  )َوَقاَل الَِّذيَن أَْشَرُكوْا لَْو َشاء للّاُ َما َعَبْدَنا ( َولََقْد 37) اْلَبالُغ اْلُمِبينُ ِمن ُدوِنِه .. َفَهْل َعلَى الرُّ

ُسوالً .. ( . ٍة رَّ  َبَعْثَنا ِفي ُكلِّ أُمَّ

َما َعلَْيَك   ( َيْعِرفُوَن ِنْعَمَت للّاِ ُثمَّ ُينِكُروَنَها .. ( .96) اْلَبالَُغ اْلُمِبينُ )َفإِن َتَولَّْوْا َفإِنَّ

 

 ْد( :* )َولَقَ 

ْن َهَدى للّاُ َوِمْنهُ  َولََقدْ ) اُغوَت َفِمْنُهم مَّ ُسوالً أَِن اْعُبُدوْا للّاَ َواْجَتِنُبوْا الطَّ ٍة رَّ ْن َحقَّ َبَعْثَنا ِفي ُكلِّ أُمَّ ْت م مَّ

اللَُة .. )  (( .32َعلَْيِه الضَّ

َما ُيَعلُِّمُه َبَشرٌ  َولََقدْ ) ُهْم َيقُولُوَن إِنَّ ِبيٌن  َنْعلَُم أَنَّ لَِّساُن الَِّذي ُيْلِحُدوَن إِلَْيِه أَْعَجِميٌّ َوَهـَذا لَِساٌن َعَرِبيٌّ مُّ

(013. )) 

ُبوهُ َفأََخَذُهُم اْلَعذَ  َولََقدْ ) ْنُهْم َفَكذَّ  (( .003اُب َوُهْم َظالُِموَن )َجاءُهْم َرُسوٌل مِّ
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اِس   :أَْكَثُرُهْم الَ َيْعلَُموَن (  -* )أَْكَثَر النَّ

 ْعلَُمونَ الَ يَ  أَْكَثَر النَّاسِ )َوأَْقَسُموْا ِباّلّلِ َجْهَد أَْيَماِنِهْم الَ َيْبَعُث للّاُ َمن َيُموُت َبلَى َوْعًدا َعلَْيِه َحقًّا َولـِكنَّ 

(39. )) 

َزْقَناهُ .. َهلْ  ْملُوًكا الَّ َيْقِدُر َعلَى َشْيٍء َوَمن رَّ ِ َبْل  )َضَرَب للّاُ َمَثالً َعْبًدا مَّ ُهْم أَْكَثرُ َيْسَتُووَن اْلَحْمُد ّلِلّ

 (( .57) الَ َيْعلَُمونَ 

َما أَنَت ُمْفَتٍر َبْل  ُل َقالُوْا إِنَّ َكاَن آَيٍة َوللّاُ أَْعلَُم ِبَما ُيَنزِّ ْلَنا آَيًة مَّ  (( .010) الَ َيْعلَُمونَ أَْكَثُرُهْم )َوإَِذا َبدَّ

 

 فُوْا فِيِه( :اْخَتلَ  -* )َيْخَتلِفُوَن فِيِه 

ُهْم َكاُنوْا َكاِذِبيَن ) ِفيهِ  َيْخَتلِفُونَ  لَُهُم الَِّذي لُِيَبيِّنَ )  (( .37َولَِيْعلََم الَِّذيَن َكَفُروْا أَنَّ

 (( .24ْؤِمُنوَن )َوُهًدى َوَرْحَمًة لَِّقْوٍم يُ  ِفيهِ اْخَتلَفُوْا  لَُهُم الَِّذيلُِتَبيَِّن )َوَما أَنَزْلَنا َعلَْيَك اْلِكَتاَب إاِلَّ 

ْبُت َعلَى الَِّذيَن  َما ُجِعَل السَّ َك لََيْحُكُم َبْيَنُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكاُنوْا ِفيِه َيْخَتلِفُونَ  ِفيهِ اْخَتلَفُوْا )إِنَّ  َوإِنَّ َربَّ

(064. )) 

 

َما( :  * )إِنَّ

َما) قُ  إِنَّ  (( .41وَل لَُه ُكن َفَيُكوُن )َقْولَُنا لَِشْيٍء إَِذا أََرْدَناهُ أَن نَّ

َما)  (( .011ُسْلَطاُنُه َعلَى الَِّذيَن َيَتَولَّْوَنُه َوالَِّذيَن ُهم ِبِه ُمْشِرُكوَن ) إِنَّ

َما)  (( .017َيْفَتِري اْلَكِذَب الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنوَن ِبآَياِت للّاِ َوأُْولـِئَك ُهُم اْلَكاِذُبوَن ) إِنَّ

َما) مَ  إِنَّ َم َولَْحَم اْلَخنِزيِر َوَمآ أُِهلَّ لَِغْيِر للّاِ ِبِه َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ َوالَ  َحرَّ  َفإِنَّ َعادٍ َعلَْيُكُم اْلَمْيَتَة َواْلدَّ

ِحيٌم )  (( .007للّاَ َغفُوٌر رَّ

َما) َك لَيَ  إِنَّ ْبُت َعلَى الَِّذيَن اْخَتلَفُوْا ِفيِه َوإِنَّ َربَّ وَن ْحُكُم َبْيَنُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكاُنوْا ِفيِه َيْخَتلِفُ ُجِعَل السَّ

(064. )) 

ِ ِمن َبْعِد َما ُظلُِموْا   َهاَجُروْا ِمن َبْعِد َما فُتُِنوْا( : -* )َهاَجُروْا فِي َّللاه

ُهْم ِفي ُظلُِمواْ  ِمن َبْعِد َما ِفي للاِّ  َهاَجُرواْ )َوالَِّذيَن  َئنَّ ْنَيا َحَسَنًة َوأَلَْجُر اآلِخَرِة أَْكَبُر لَْو َكاُنوْا  لَُنَبوِّ الدُّ

 (( .40َيْعلَُموَن )

َك لِلَِّذيَن  ِحيٌم فُِتُنوْا ُثمَّ َجاَهُدوْا َوَصَبُروْا  َهاَجُروْا ِمن َبْعِد َما)ُثمَّ إِنَّ َربَّ َك ِمن َبْعِدَها لََغفُوٌر رَّ إِنَّ َربَّ

(001. )) 

 

هِ  لُوَن( :* )َوَعلَى َربِّ  ْم َيَتَوكَّ

لُونَ )الَِّذيَن َصَبُروْا  ِهْم َيَتَوكَّ  ( َوَما أَْرَسْلَنا ِمن َقْبلَِك إاِلَّ ِرَجاالً نُّوِحي إِلَْيِهْم ..( .46) َوَعلَى َربِّ

ُه لَْيَس لَُه ُسْلَطاٌن َعلَى الَِّذيَن آَمُنوْا  لُونَ )إِنَّ ِهْم َيَتَوكَّ  (( .77) َوَعلَى َربِّ
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ْلَنا (  َ -نَزْلَنا * )أَ  َوُهًدى َوَرْحَمًة  -َوُهًدى َوُبْشَرى  -)َوُهًدى َوَرْحَمًة  –َعلَْيَك(  -)إَِلْيَك  –َنزَّ

 : َوُبْشَرى(

ُبِر  َناِت َوالزُّ ْكَر  َوأَنَزْلَنا)ِباْلَبيِّ رُ إِلَْيَك الذِّ َل إِلَْيِهْم َولََعلَُّهْم َيَتَفكَّ اِس َما ُنزِّ َن لِلنَّ  (( .44وَن )لُِتَبيِّ

َن لَُهُم الَِّذي اْخَتلَفُوْا ِفيِه َعلَْيَك اْلِكَتاَب  أَنَزْلَنا)َوَما   (( .24لَِّقْوٍم ُيْؤِمُنوَن ) َوُهًدى َوَرْحَمةً إاِلَّ لُِتَبيِّ

ٍة َشِهيًدا ..  ْلَنا)َوَيْوَم َنْبَعُث ِفي ُكلِّ أُمَّ َوُبْشَرى  َوُهًدى َوَرْحَمةً ْيٍء ِتْبَياًنا لُِّكلِّ شَ َعلَْيَك اْلِكَتاَب  َوَنزَّ

 (( .97)لِْلُمْسلِِميَن 

لَهُ )قُْل  َت الَِّذيَن آَمُنوْا  َنزَّ بَِّك ِباْلَحقِّ لُِيَثبِّ  (( .016)َوُبْشَرى ِلْلُمْسلِِميَن  َوُهًدىُروُح اْلقُُدِس ِمن رَّ

 

 * )أَْو َيأُْخَذُهْم( :

 (( .42ُهم ِبُمْعِجِزيَن ) ِفي َتَقلُِّبِهْم َفَما أَْو َيأُْخَذُهمْ )

ِحيٌم ) أَْو َيأُْخَذُهمْ ) ُكْم لَرُؤوٌف رَّ ٍف َفإِنَّ َربَّ  (( .45َعلَى َتَخوُّ

 

 أَلَْم َيَرْوْا( : -* )أََو لَْم َيَرْوْا 

َمآئِ  َيَرْواْ  أََو لَمْ ) أُ ِظالَلُُه َعِن اْلَيِميِن َواْلشَّ ِ َوُهْم َداِخُروَن إِلَى َما َخلََق للّاُ ِمن َشْيٍء َيَتَفيَّ ًدا ّلِلّ ِل ُسجَّ

(49. )) 

َماء َما ُيْمِسُكُهنَّ إاِلَّ للّاُ إِنَّ ِفي َذلَِك آَلَياٍت لَِّقْوٍم ُيْؤِمنُ  أَلَْم َيَرْواْ ) َراٍت ِفي َجوِّ السَّ ْيِر ُمَسخَّ  ونَ إِلَى الطَّ

(57. )) 

 

: )ِ  * )َوَّلِله

َماَواِت  َوّلِلِّ ) ٍة َواْلَمآلِئَكُة َوُهْم الَ َيْسَتْكِبُروَن )َيْسُجُد َما ِفي السَّ  (( .47َوَما ِفي األَْرِض ِمن َدآبَّ

اَعِة إاِلَّ َكلَْمِح اْلَبَصِر أَْو ُهَو أَْقَرُب إِنَّ للّاَ َعلَى ُكلِّ  َوّلِلِّ ) َماَواِت َواألَْرِض َوَما أَْمُر السَّ َشْيٍء  َغْيُب السَّ

 (( .55َقِديٌر )

 

 وَن( :* )َوَيْجَعلُ 

ا ُكنُتْم َتْفَتُروَن ) َوَيْجَعلُونَ ) ا َرَزْقَناُهْم َتاّلّلِ لَُتْسأَلُنَّ َعمَّ مَّ  (( .72لَِما الَ َيْعلَُموَن َنِصيًبا مِّ

ا َيْشَتُهوَن ) َوَيْجَعلُوَن ّلِلِّ )  (( .75اْلَبَناِت ُسْبَحاَنُه َوَلُهم مَّ

ُهم  َما َيْكَرُهوَن َوَتِصفُ  َوَيْجَعلُوَن ّلِلِّ ) اَر َوأَنَّ أَْلِسَنُتُهُم اْلَكِذَب أَنَّ لَُهُم اْلُحْسَنى الَ َجَرَم أَنَّ لَُهُم اْلنَّ

ْفَرُطوَن )  (( .26مُّ

: )ِ  * )َتاَّلله

ا َرَزْقَناُهْم  مَّ ا ُكنُتْم َتْفَتُروَن ) َتاّللِّ )َوَيْجَعلُوَن لَِما الَ َيْعلَُموَن َنِصيًبا مِّ  .(( 72لَُتْسأَلُنَّ َعمَّ

ُهُم اْلَيْوَم َولَهُ  َتاّللِّ ) ْيَطاُن أَْعَمالَُهْم َفُهَو َوِليُّ َن لَُهُم الشَّ ن َقْبلَِك َفَزيَّ  ْم َعَذاٌب أَلِيمٌ لََقْد أَْرَسْلَنا إِلَى أَُمٍم مِّ

(23. )) 

 



159 

 

ا ُكنُتْم( :  * )لَُتْسأَلُنَّ َعمَّ

ا رَ  مَّ ا ُكنُتمْ َزْقَناُهْم َتاّلّلِ )َوَيْجَعلُوَن لَِما الَ َيْعلَُموَن َنِصيًبا مِّ  (( .72) َتْفَتُرونَ  لَُتْسأَلُنَّ َعمَّ

ًة َواِحَدًة َولِكن ُيِضلُّ َمن َيَشاء َوَيْهِدي َمن َيَشاء  ا ُكنُتمْ وَ )َولَْو َشاء للّاُ لََجَعلَُكْم أُمَّ  ونَ َتْعَملُ  لَُتْسأَلُنَّ َعمَّ

(73. )) 

 * )َولَْو( :

ى .. ) ُيَؤاِخُذ للّاُ  َولَوْ ) َسّمً ُرُهْم إلَى أََجٍل مُّ ٍة َولَِكن ُيَؤخِّ ا َتَرَك َعلَْيَها ِمن َدآبَّ اَس ِبُظْلِمِهم مَّ  (( .20النَّ

ًة َواِحَدًة َولِكن ُيِضلُّ َمن َيَشاء َوَيْهِدي َمن َيَشاء .. ) َولَوْ )  (( .73َشاء للّاُ لََجَعلَُكْم أُمَّ

 

 * )َولَُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم( :

ُهُم اْلَيْومَ )تَ  ْيَطاُن أَْعَمالَُهْم َفُهَو َوِليُّ َن لَُهُم الشَّ ن َقْبلَِك َفَزيَّ  َولَُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  اّلّلِ لََقْد أَْرَسْلَنا إِلَى أَُمٍم مِّ

(23. )) 

 (( .014) َولَُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ )إِنَّ الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنوَن ِبآَياِت للّاِ الَ َيْهِديِهُم للّاُ 

ْمَنا َما َقَصْصَنا َعلَْيَك ِمن َقْبُل ..( .005) َولَُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ )َمَتاٌع َقلِيٌل   ( َوَعلَى الَِّذيَن َهاُدوْا َحرَّ

 

 * )لَِّقْوٍم ُيْؤِمُنوَن( :

َن لَُهُم الَِّذي اْخَتلَفُوْا ِفيِه وَ   (( .24) لَِّقْوٍم ُيْؤِمُنونَ ُهًدى َوَرْحَمًة )َوَما أَنَزْلَنا َعلَْيَك اْلِكَتاَب إاِلَّ لُِتَبيِّ

َماء َما ُيْمِسُكُهنَّ إاِلَّ للّاُ إِنَّ ِفي َذلَِك آَلَياٍت  َراٍت ِفي َجوِّ السَّ ْيِر ُمَسخَّ  لَِّقْوٍم ُيْؤِمُنونَ )أَلَْم َيَرْوْا إِلَى الطَّ

(57. )) 

 

ُ َمَثالً( :  * )َضَرَب َّللاه

ْملُوًكا عَ  للّاُ َمَثالً  َضَربَ ) ا  الَّ َيْقِدُر َعلَى َشْيءٍ ْبًدا مَّ ا ِرْزًقا َحَسًنا َفُهَو ُينِفُق ِمْنُه ِسّرً َزْقَناهُ ِمنَّ َوَمن رَّ

ِ َبْل أَْكَثُرُهْم الَ َيْعلَُموَن )  (( .57َوَجْهًرا َهْل َيْسَتُووَن اْلَحْمُد ّلِلّ

ُجلَْيِن أََحُدُهَما أَْبكَ  للّاُ َمَثالً  َضَربَ وَ ) ههُّ الَ َيأِْت  الَ َيْقِدُر َعلََى َشْيءٍ ُم رَّ َوُهَو َكلٌّ َعلَى َمْوالهُ أَْيَنَما ُيَوجِّ

ْسَتِقيٍم )  (( .52ِبَخْيٍر َهْل َيْسَتِوي ُهَو َوَمن َيأُْمُر ِباْلَعْدِل َوُهَو َعلَى ِصَراٍط مُّ

ًة يَ  للّاُ َمَثالً  َضَربَ وَ ) ْطَمِئنَّ ن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت ِبأَْنُعِم للّاِ .. َقْرَيًة َكاَنْت آِمَنًة مُّ أِْتيَها ِرْزقَُها َرَغًدا مِّ

(006. )) 

 

ْسَتقِيٍم( :  * )ِصَراٍط مُّ

ُجلَْيِن أََحُدُهَما أَْبَكُم الَ َيْقِدُر َعلََى َشْيٍء .. َهْل َيْسَتِوي ُهَو َوَمن َيأُْمُر بِ   اْلَعْدِل َوُهوَ )َوَضَرَب للّاُ َمَثالً رَّ

ْسَتِقيمٍ َعلَى   (( .52) ِصَراٍط مُّ

َْنُعِمِه اْجَتَباهُ َوَهَداهُ إِلَى  ْسَتِقيمٍ )َشاِكًرا ألِّ  (( .060) ِصَراٍط مُّ
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: )َ  * )إِنَّ َّللاه

َعلَُّكْم ْلَبْغيِ َيِعُظُكْم لَ َيأُْمُر ِباْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َوإِيَتاء ِذي اْلقُْرَبى َوَيْنَهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َوا إِنَّ للّاَ )

ُروَن )  (( .71َتَذكَّ

ْحِسُنوَن ) إِنَّ للّاَ ) الَِّذيَن ُهم مُّ َقوْا وَّ  (( .069َمَع الَِّذيَن اتَّ

 

 * )َوالَ( :

ِخُذوَن  َوالَ ) ٍة أَنَكاًثا َتتَّ ٌة هِ  ْيَنُكمْ أَْيَماَنُكْم َدَخالً بَ َتُكوُنوْا َكالَِّتي َنَقَضْت َغْزلََها ِمن َبْعِد قُوَّ َي أَن َتُكوَن أُمَّ

ٍة .. )  (( .76أَْرَبى ِمْن أُمَّ

ِخُذوْا  َوالَ ) ْم َعن َسِبيِل للّاِ َولَُكْم  أَْيَماَنُكْم َدَخالً َبْيَنُكمْ َتتَّ وَء ِبَما َصَددتُّ َفَتِزلَّ َقَدٌم َبْعَد ُثُبوِتَها َوَتُذوقُوْا اْلسُّ

 (( .74َعَذاٌب َعِظيٌم )

َما ِعنَد للّاِ ُهَو َخْيٌر لَُّكْم إِن ُكنُتْم َتْعلَُموَن )تَ  َوالَ )  (( .77ْشَتُروْا ِبَعْهِد للّاِ َثَمًنا َقلِيالً إِنَّ

 (( .002َتقُولُوْا لَِما َتِصُف أَْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َهـَذا َحالٌَل َوَهـَذا َحَراٌم لَِّتْفَتُروْا َعلَى للّاِ اْلَكِذَب ..) َوالَ )

 

 )َعَذاٌب َعِظيٌم( : *

وَء ِبَما َصَددتُّ  ِخُذوْا أَْيَماَنُكْم َدَخالً َبْيَنُكْم َفَتِزلَّ َقَدٌم َبْعَد ُثُبوِتَها َوَتُذوقُوْا اْلسُّ  للّاِ َولَُكْم ْم َعن َسِبيلِ )َوالَ َتتَّ

 (( .74) َعَذاٌب َعِظيمٌ 

َن للّاِ )َمن َكَفَر ِباّلّلِ ِمن َبْعِد إيَماِنِه إاِلَّ َمْن أُ  ن َشَرَح ِباْلُكْفِر َصْدًرا َفَعلَْيِهْم َغَضٌب مِّ ْكِرَه .. َولَـِكن مَّ

 (( .012) َعِظيمٌ  َعَذابٌ َولَُهْم 

 

 * )أَْجَرُهم بِأَْحَسِن َما َكاُنوْا َيْعَملُوَن( :

 (( .72) أَْجَرُهم ِبأَْحَسِن َما َكاُنوْا َيْعَملُونَ  َولََنْجِزَينَّ الَِّذيَن َصَبُرواْ )َما ِعنَدُكْم َينَفُد َوَما ِعنَد للّاِ َباٍق 

َبًة  ُه َحَياًة َطيِّ ن َذَكٍر أَْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفلَُنْحِيَينَّ ُهمْ )َمْن َعِمَل َصالًِحا مِّ أَْجَرُهم ِبأَْحَسِن َما  َولََنْجِزَينَّ

 (( .75) َكاُنوْا َيْعَملُونَ 

 * )َمْن( :

ُهْم أَْجَرُهم ِبأَْحَسِن َما َعِمَل َصالِحً  َمنْ ) َبًة َولََنْجِزَينَّ ُه َحَياًة َطيِّ ن َذَكٍر أَْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفلَُنْحِيَينَّ ا مِّ

 (( .75َكاُنوْا َيْعَملُوَن )

ن َشَرَح ِباْلُكْفِر َصْدًرا َكَفَر ِباّلّلِ ِمن َبْعِد إيَماِنِه إاِلَّ َمْن أُْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباإلِيَماِن َولَ  َمن) ـِكن مَّ

َن للّاِ .. )  (( .012َفَعلَْيِهْم َغَضٌب مِّ

: )ِ  * )الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنوَن بِآَياِت َّللاه

 (( .014الَ َيْهِديِهُم للّاُ َولَُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم ) الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنوَن ِبآَياِت للاِّ )إِنَّ 

َما َيْفَتِري   (( .017َوأُْولـِئَك ُهُم اْلَكاِذُبوَن ) الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنوَن ِبآَياِت للاِّ اْلَكِذَب )إِنَّ
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 * )َوأُْولـِئَك ُهُم( :

َما َيْفَتِري اْلَكِذَب الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنوَن ِبآَياِت للّاِ   (( .017اْلَكاِذُبوَن ) َوأُْولـِئَك ُهمُ )إِنَّ

 (( .019اْلَغاِفلُوَن ) َوأُولَـِئَك ُهمُ َبَع للّاُ َعلَى قُلُوِبِهْم َوَسْمِعِهْم َوأَْبَصاِرِهْم )أُولَـِئَك الَِّذيَن طَ 

 

 َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكيَن( : -* )َولَْم َيُك 

ِ َحِنيًفا  ًة َقاِنًتا ّلِلّ  (( .061) ِمَن اْلُمْشِرِكينَ  َولَْم َيكُ )إِنَّ إِْبَراِهيَم َكاَن أُمَّ

ِبْع ِملََّة إِْبَراِهيَم َحِنيًفا )ثُ   (( .063) ِمَن اْلُمْشِرِكينَ َوَما َكاَن مَّ أَْوَحْيَنا إِلَْيَك أَِن اتَّ

 

 سورة النحل مع القرآن كله

 

ا ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَىَفال َتْسَتْعِجلُوهُ  أََتى أَْمُر َّللاَِّ ) 1  ).ُيْشِرُكونَ  َعمَّ

 :تشبه

ا َيِصفُونَ  ُه َوَتَعالَىُسْبَحانَ  (011 -األنعام   ).َعمَّ

ُئونَ  09 -يونس  َماَواِت َوال ِفي اأْلَْرِض  )قُْل أَُتَنبِّ َ ِبَما ال َيْعلَُم ِفي السَّ ا  َوَتَعالَى ُسْبَحاَنهُ للاَّ َعمَّ

 .)ُيْشِرُكونَ 

ُ َولًَدا 29 -يونس  َخَذ للاَّ  . )ُهَو اْلَغِنيُّ  ُسْبَحاَنهُ  )َقالُوا اتَّ

ا ُيْشِرُكونَ  ُسْبَحاَنهُ إِلًَها َواِحًدا ال إِلََه إاِل ُهَو  )َوَما أُِمُروا إاِل لَِيْعُبُدوا 03 -التوبة   ).َعمَّ

ا َكِبيًرا ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى – ) 43اإلسراء ا َيقُولُوَن ُعلُّوً  ).َعمَّ

ِ  ُسْبَحانَ  (29 -القصص  ا ُيْشِرُكونَ  َوَتَعالَىللاَّ  ).َعمَّ

ا ُيْشِرُكونَ  ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَىُشَرَكاِئُكْم َمْن َيْفَعُل ِمْن َذلُِكْم ِمْن َشْيٍء  ْل ِمنْ )هَ  41 –الروم   ).َعمَّ

اٌت ِبَيِميِنهِ  25 –الزمر  ماَواُت َمْطِويَّ ا ُيْشِرُكونَ  ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى )َوالسَّ  ).َعمَّ

 :مالحظة

ُ( مختص به تعالى وهو مستحق اسم مما  للتنزيه بذاته ألن استحقاق جميع المحامد الجاللة )للاَّ

للضمير فقال  تضمنه اسم الجاللة في أصل معناه. فكل آية سبقها ذكر اسم الجاللة اكتفى باإلضافة

ِ َوَتَعالَى( ألنه سبقها قوله ) )ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى(. وصرح بلفظ الجاللة في آية القصص فقال ُسْبَحاَن للاَّ

َك َيخْ   .َوَيْخَتاُر( فصرح لئال يلتبس لُُق َما َيَشاءُ )َوَربُّ

 

َماءِ هو الذى ) 10  )لكم منه شرابٌ  َماءً  أَْنَزلَ ِمَن السَّ

 :تشبه

َماِء َماًء  33 -البقرة  َمَراِت ِرْزًقا بِِه ِمنَ  َفأَْخَرجَ )َوأَْنَزلَ ِمَن السَّ   ).الثَّ

َماءِ  )َوُهَو الَِّذي 99 –األنعام    ).بِِه َنَباَت ُكلِّ َشْيءٍ  َفأَْخَرْجَناَماًء  أَْنَزلَ ِمَن السَّ

َماء َماء  83 -الرعد   . )أَْوِدَيٌة بَِقَدِرَها َفَساَلتْ )أَنَزلَ ِمَن السَّ



162 

 

ُ الَِّذي 43 -ابراهيم  َماء َماء  )َّللاه َماَواِت َواألَْرَض َوأَنَزلَ ِمَن السَّ َمَراِت  بِهِ  َفأَْخَرجَ َخلََق السَّ ِمَن الثَّ

 .(ًقا لَُّكمْ ِرزْ 

ُ  63 -ل حالن
َماء َماء َفأَ  )َوَّللاه  ) .َمْوتَِها َيا ِبِه األَْرَض َبْعدَ حْ أَنَزلَ ِمَن اْلسَّ

َماِء َماءً  )الَِّذي َجَعلَ َلُكُم اأْلَْرضَ  34 –طه   َفأَْخَرْجَنا بِهِ  َمْهًدا َوَسلََك َلُكْم فِيَها ُسُباًل َوأَْنَزلَ ِمَن السَّ

ىأَْزَواًجا ِمْن   ) .َنَباٍت َشتَّ

َماء َماء َفُتْصبِ ( 63 - جحال َ أَنَزلَ ِمَن السَّ
ةً  اأْلَْرضُ ُح أَلَْم َتَر أَنَّ َّللاَّ   .)ُمْخَضرَّ

َماء 81 -المومنون  اهُ فِي اأْلَْرِض  بَِقَدرٍ َماء  )َوأَنَزْلَنا ِمَن السَّ  ).َفأَْسَكنَّ

َماء َماء طَ  ( 31 -الفرقان   .)ُهوًراَوأَنَزْلَنا ِمَن السَّ

َماءِ  (60 –النمل  َماَواِت َواأْلَْرَض َوأَْنَزلَ لَُكْم ِمَن السَّ ْن َخلََق السَّ ِبِه َحَدائَِق َذاَت  َفأَْنَبْتَناَماًء  أَمَّ

 .)َبْهَجةٍ 

َماء َماء 64 -العنكبوت  لَ ِمَن السَّ زَّ ن نَّ  ْوتَِها لََيقُولُنَّ بِِه اأْلَْرَض ِمن َبْعِد مَ َفأَْحَيا  )َولَئِن َسأَْلَتُهم مَّ

 ُ
 .)َّللاَّ

َماء َماء  )َوِمْن آَياتِِه ُيِريُكُم اْلَبْرقَ  33 -الروم  لُ ِمَن السَّ  . )اأْلَْرضَ  بِهِ  َفُيْحيِيَخْوًفا َوَطَمًعا َوُيَنزِّ

َماءِ  80 –لقمان   ).ِفيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكِريمٍ  َفأَْنَبْتَناَماًء  ) َوأَْنَزْلَنا ِمَن السَّ

َماء َماء 33 -اطر ف َ أَنَزلَ ِمَن السَّ
ْخَتلًِفا أَْلَواُنَهاَفأَْخَرْجَنا  )أَلَْم َتَر أَنَّ َّللاَّ  ).بِِه َثَمَراٍت مُّ

َماء َماء 38 -الزمر  َ أَنَزلَ ِمَن السَّ
 . )َيَناِبيَع فِي َسلََكهُ فَ  )أَلَْم َتَر أَنَّ َّللاَّ

لَ ِمَن السَّ  )َوالَِّذي 88 -رف خالز ْيًتا بَِقَدرٍ َماء َماء َنزَّ  ).َرُجونَ خْ َكَذلَِك تُ  َفأَنَشْرَنا بِِه َبْلَدًة مَّ

 :مالحظة

َماء(. ولعل مما يساعد على  هذه اآليات بينها تشابه كبير وكلها تذكر نزول وتنزيل الماء )ِمنَ  السَّ

 :حفظها والتمييز بينها

ل)  .الروم فقط في وردت (ُيَنزِّ

لَ ) زَّ  .والزخرف العنكبوت فقط في وردت (نَّ

وكلها سور تنتهي  ،المؤمنون والفرقان ولقمان :بنون العظمة وردت في ثالث سور (أَْنَزْلَنا)

 .النون بحرف

َماء)و .النمل لَُكْم( بعد )أَْنَزَل( وردت فقط في)  .َماء( فقط في النحل لَُكْم( بعد )أَنَزَل ِمَن السَّ

 

َر لَُكُم اللَّْيلَ ) -12 َراتٌ َوالنَّ  َوَسخَّ ُجوُم ُمَسخَّ ْمَس َواْلَقَمَر َوالنُّ  ( .بِأَْمِرهِ  َهاَر َوالشَّ

َراتٍ ) 74 -األعراف :تشبه ُجوَم ُمَسخَّ ْمَس َواْلَقَمَر َوالنُّ  .(ِبأَْمِرهِ  َوالشَّ

  :مالحظة

َراٌت( مرفوعة بالضم فذكر فيها تسخيرين والفرق بينهما أن( فى النحل ح األول واض َوالنُُّجوُم ُمَسخَّ

النجوم فإنه خفي لقلة من  ومشاهد من تسخير الليل والنهار والشمس والقمر لإلنسان، وأما تسخير

َراٍت( بأمره،  يرقب حركات النجوم فأفرد ذكره. وأما آية األعراف فذكرها جميعا معطوفة )ُمَسخَّ

  .المعروف والمراد بأمره أمر التكوين للنظام الشمسي
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 ( .َتْشُكُرونَ  لَِتْبَتُغوْا ِمن َفْضلِِه َولََعلَُّكمْ وَ فِيِه  رَ َوَتَرى اْلفُْلَك َمَواخِ )14

 :تشبه

 ( .َتْشُكُرونَ  يِه َمَواِخَر لَِتْبَتُغوا ِمْن َفْضلِِه َولََعلَُّكمْ فِ اْلفُْلَك  )َوَتَرى 06 -اطر ف

 هامة    :مالحظة

لترى و)َمَواِخَر( المفعول الثاني.  قدم )َمَواِخَر( في النحل على القياس ألن )اْلفُْلَك( المفعول األول

جاء قبلها من قوله )َوِمْن ُكل  َتأُْكلُوَن لَْحًما  وقدم الجار والمجرور )فِيِه( في فاطر موافقة لما

ا إضافية، وسورة النحل هي  وزاد الواو في قوله )َولَِتْبَتُغوْا( في النحل ليُعَدها نعمة أخرى .(َطِريهً

 .سورة اآلالء الكثيرة

 

 ( .َولََعلَُّكْم َتْشُكُرونَ َفْضلِِه  َولَِتْبَتُغوْا ِمن)1 4

 :تشبه

 ( .لََعلَُّكْم َتْشُكُرونَ ِمْن َبْعِد َذلَِك  )ُثمَّ َعَفْوَنا َعْنُكمْ  76 -البقرة 

َ َعلَى َما َهَداُكْم  ) َوِلُتْكِملُوا 097 –البقرة  َة َولُِتَكبُِّروا للاَّ  ( .ُرونَ َتْشكُ  َولََعلَُّكمْ اْلِعدَّ

 .(َتْشُكُرونَ  لََعلَُّكمْ ) َولُِيِتمَّ ِنْعَمَتُه َعلَْيُكْم  2 -المائدة 

ْحَمِتِه َجَعَل لَُكُم اللَّْيلَ  53 –القصص  َهاَر لَِتْسُكُنوا ِفيِه َولَِتْبَتُغوا ِمن َفْضلِِه  )َوِمن رَّ  َولََعلَُّكمْ َوالنَّ

 ( .َتْشُكُرونَ 

  .(َولََعلَُّكْم َتْشُكُرونَ ِمن َفْضلِِه  ْلُك ِبأَْمِرِه َولَِتْبَتُغوا) َولَِتْجِرَي اْلفُ  42 -الروم 

 .(َولََعلَُّكْم َتْشُكُرونَ َمَواِخَر لَِتْبَتُغوا ِمن َفْضلِِه  )َوَتَرى اْلفُْلَك ِفيهِ 06 -فاطر 

َر لَُكُم اْلَبْحَر لَِتْجِرَي اْلفُْلُك ِفيِه ِبأَ  )06 –الجاثية  ُ الَِّذي سخَّ َولََعلَُّكْم َولَِتْبَتُغوا ِمن َفْضلِِه  ْمِرهِ للاَّ

 ( .َتْشُكُرونَ 

 :مالحظة هامة

 الوحيدتان التي ورد فيها )لََعلَُّكْم َتْشُكُروَن( بدون الواو لتعلقها بالنعمة آيتا البقرة األولى والمائدة

، ولعلكم  األولىالمذكورة قبلها كأنه قال: لعلكم تشكرون نعمة للا بعفوه عنكم في آية البقرة 

ففيها )َوَلَعلَُّكْم  تشكرون نعمة للا عليكم بعبادة الوضوء والتيمم. وأما جميع المواضع األخرى

 .َتْشُكُروَن( نعمة مستقلة

 

وا نِْعَمةَ )18 َ لََغفُوٌر َرِحيمٌ  َوإِْن َتُعدُّ
ِ ال ُتْحُصوَها إِنَّ َّللاَّ  ( .َّللاَّ

 :تشبه

و) 34 -إبراهيم  ِ ال ُتْحُصوَها إِنَّ اإْلِْنَساَن لََظلُومٌ َوإِْن َتُعدُّ  ( .َكفَّارٌ  ا ِنْعَمَة للاَّ

 :مالحظة

ِ ُكْفًرا جاءت آية إبراهيم في سياق وعيد وتهديد لُوا ِنْعَمَة للاَّ  عقب قوله تعالى )أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن َبدَّ

أَْنَداًدا لُِيِضلُّوا َعْن َسِبيلِِه( فكان المناسب لها  لُوا ّلِلَِّ َوأََحلُّوا َقْوَمُهْم َداَر اْلَبَواِر( وبعد قوله )َوَجعَ 

للا. وأما آية النحل فقد جاءت خطابا للمؤمنين والكافرين كما كانت  تسجيل ظلمهم وكفرهم بنعمة
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ٌر( و)إِنَّ َكفَّا عليهم منتفعا بها كالهما. ويالحظ أن كال الوصفين )إِنَّ اإْلِْنَساَن لََظلُومٌ  النعم المعدودة

َ لََغفُوٌر َرِحيٌم( إشارة إلى أن تلك النعم كانت سببا لظلم اإلنسان وكفره وهي سبب كذلك لغفران  للاَّ

  .فتأمله للا ورحمته. واألمر في ذلك منوط باإلنسان،

َم َخالِِديَن فِيَها َفلَبِْئَس َمْثَوى َفاْدُخلُوا أَْبَوابَ )29 ِرينَ  َجَهنَّ  ( .اْلُمَتَكبِّ

 :شبهت

َم َخالِِديَن ِفيَها َفِبْئَس َمْثَوى )ِقيلَ  56 -الزمر   ( .اْلُمَتَكبِِّرينَ  اْدُخلُوا أَْبَواَب َجَهنَّ

َم َخالِِدينَ  52 -غافر  ِرينَ  )اْدُخلُوا أَْبَواَب َجَهنَّ  .(ِفيَها َفِبْئَس َمْثَوى اْلُمَتَكبِّ

  :مالحظة

ألنه تقدمها شدة كفر المذكورين  حيدة في آية النحل بالم التوكيد،َفلَِبْئَس َمْثَوى اْلُمَتَكبِِّريَن( الو)

ولذلك لما أكد ذكر جزاء أهل النار، أكد  .وضاللهم وإضاللهم غيرهم فناسب ذلك التأكيد بالالم

ِقينَ  َولََداُر اآْلَِخَرِة َخْيٌر( وقال )َولَِنْعَم َدارُ ) أيضا بعدها أجر أهل الجنة فقال في إثرها  ( .اْلُمتَّ

 

كَ  أَْمرُ َهلْ َيْنُظُروَن إاِل أَْن َتأْتَِيُهُم اْلَمالئَِكُة أَْو َيأِْتَي  ) 33  .(َربِّ

 :تشبه

ُ ِفي ُظلَلٍ  ) 601 -البقرة  ِ  َهْل َيْنُظُروَن إاِل أَْن َيأِْتَيُهُم للاَّ ِمَن اْلَغَماِم َواْلَمالِئَكُة َوقُِضَي اأْلَْمُر َوإِلَى للاَّ

 .(ورُ اأْلُمُ  ُتْرَجعُ 

َك أَْو َيأِْتَي َبْعُض آََياتِ  َهْل َيْنُظُروَن إاِل أَْن َتأِْتَيُهُم اْلَمالِئَكُة أَوْ  ) 079 –األنعام   ( .َربِّكَ  َيأِْتَي َربُّ

 :مالحظة

ينتظرون. فإن قيل: إنما ينتظر اإلنسان ما يعلم أو ما يظن وقوعه، ولم  َهْل َيْنُظُروَن( معناها: هل(

 نهم لم يؤمنوا بالبعث أصال، فجوابه أنه لما كان ذلك واقعا ال محالة، كانوا فيأل يكونوا كذلك

 .لهم الحقيقة كالمنتظرين له في المعنى فجاء السؤال تهديدا ووعيدا

 

 

ُ َولَِكنْ ) 33  . (َكاُنوا أَْنفَُسُهْم َيْظلُِمونَ  َوَما َظلََمُهُم َّللاَّ

 مهم   :تشبه

  .(َولَِكْن َكاُنوا أَْنفَُسُهْم َيْظلُِمونَ  َظلَُموَنا )َوَما 75 - البقرة

ُ َولَِكْن أَْنفَُسُهْم َيْظلُِمونَ  َوَما) 005 –آل عمران   .(َظلََمُهُم للاَّ

 .(َظلَُموَنا َولَِكْن َكاُنوا أَْنفَُسُهْم َيْظلُِمونَ  )َوَما 021 – األعراف

ُ لَِيْظِلَمُهْم َولَِكْن  )َفَما 51 –التوبة   .(َيْظلُِمونَ  َكاُنوا أَْنفَُسُهمْ َكاَن للاَّ

 ( .َيْظلُِمونَ  )َوَما َظلَْمَناُهْم َولَِكْن َكاُنوا أَْنفَُسُهمْ  009 -النحل 

ُ لَِيْظلَِمُهْم َولَِكنْ  41 –العنكبوت   ( .َكاُنوا أَْنفَُسُهْم َيْظِلُمونَ  )َوَما َكاَن للاَّ

ُ  7 – الروم  .(لَِكْن َكاُنوا أَْنفَُسُهْم َيْظلُِمونَ لَِيْظلَِمُهْم وَ  )َفَما َكاَن للاَّ
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 :مالحظة

أَْنفَُسُهْم َيْظلُِموَن( في موضع آل عمران ، ألن ما في السور األخرى  الوحيدة في القرآن )َولَِكنْ 

وهذه لطيفة . في آل عمران فمثل يضرب في كل زمانماتوا وانقرضوا وأما ما  إخبار عن قوم

 .فتأملها دقيقة

 

ُ َما َعَبْدَنا  لَِّذينَ َوَقالَ ا 35( ْمَنا  َنْحُن َوالِمْن َشْيٍء  ِمْن ُدونِهِ أَْشَرُكوا لَْو َشاَء َّللاَّ ِمْن آََباُؤَنا َوال َحرَّ

  .(ِمْن َشْيءٍ  ُدونِهِ 

 :تشبه

ُ َما أَْشَرْكَنا َوال آََباُؤَنا َوال َحرَّ  )َسَيقُوُل الَِّذينَ  049 -األنعام   . (ِمْن َشْيءٍ  ْمَناأَْشَرُكوا لَْو َشاَء للاَّ

 :مالحظات

وخطابا لهم إذ جاءت بين قوله )َوَعلَى الَِّذيَن َهاُدوا  توسطت آية األنعام إخبارا عن بني إسرائيل

ْمَنا ُكلَّ ِذي َم َهَذا( ، فجاءت كالجملة ُظفٍُر( وقوله )قُْل َهلُمَّ ُشَهَداَءُكُم الَِّذيَن َيْشَهُدوَن أَنَّ للاََّ  َحرَّ  َحرَّ

فيسبقها خطاب لغير العرب مؤمنهم وكافرهم  اإلعتراضية التي يناسبها االختصار. وأما آية النحل

 لهم آيات النعم ودالئل الخلق فناسب بعدها هذا وقد أطنب فى تذكيرهم ووعظهم، وقد بسط

 .اإلسهاب

 

ِ َيْسُجدُ ( 49 َماَواِت وَ  َما َوَّلِلَّ ةٍ  َمافِي السَّ  .(َواْلَمالِئَكةُ  فِي اأْلَْرِض ِمْن َدابَّ

 :تشبه

َماَواِت َواأْلَْرِض َطْوًعا) 07 -الرعد  ِ َيْسُجُد َمْن ِفي السَّ  ( .َوَكْرًها َوّلِلَّ

َ َيْسُجُد لَُه َمْن ِفي 09 –الحج  َماَواِت َوَمْن ِفي اأْلَْرِض  )أَلَْم َتَر أَنَّ للاَّ  ( .السَّ

 :مالحظة

عق ثم ذكر المالئكة وتسبيحهم ثم ذكر بآخرة األصنام والصوا تقدم آية الرعد ذكر البرق والسحاب

َماَواِت( لذلك وذكر األرض تبعا ولم يذكر من فيها استخفافا بالكفار والكفار فبدأ بذكر )َمنْ   فِي السَّ

السموات تعظيما  واألصنام. وأما آية الحج فقد تقدمها ذكر المؤمنين وسائر األديان فقدم ذكر من في

النحل ذكر ما خلق للا على  في األرض ألنهم هم الذين تقدم ذكرهم. وتقدم آيةلهم ولها وذكر من 

فاقتضت اآلية ما في السموات فقال في كل  العموم ولم يكن فيه ذكر المالئكة وال اإلنس بالصريح

 .آية ما الق بها

ُعوا َفَسْوَف َتْعلَُمونَ  لَِيْكفُُروا ِبَما آََتْيَناُهمْ )55  .(َفَتَمتَّ

ُعوا َفَسْوفَ ) 66 - لعنكبوتا:تشبه  ( .َيْعلَُمونَ  لَِيْكفُُروا ِبَما آََتْيَناُهْم َوِلَيَتَمتَّ

ُعوا 34 -الروم   .(َفَسْوَف َتْعلَُمونَ  )لَِيْكفُُروا ِبَما آََتْيَناُهْم َفَتَمتَّ

 :مالحظة

ذكر  فناسبوالروم للمخاطبين فجاءت بغير الالم، وفي العنكبوت للغائبين  الكالم في آيتي النحل

 .فيها الالم
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ُ النَّاسَ )61 ةٍ ُظلْ بِ  َولَْو ُيَؤاِخُذ َّللاَّ  ( .ِمِهْم َما َتَرَك َعلَْيَها ِمْن َدابَّ

 :تشبه

ُ  47 -فاطر  اَس ِبَما  )َولَْو ُيَؤاِخُذ للاَّ ةٍ  ْهِرَها ِمنْ ظَ َما َتَرَك َعلَى  َكَسُبواالنَّ  .(َدابَّ

 :مالحظة

اثنين  ( ألنه سبقها ذكر أوصاف الكفار بأنواع كفرهم في اتخاذهم إلهينالنحل )ِبُظْلِمِهمْ  قال في آية

البنات وكل ظلم  وكفرهم وشركهم في عبادة غير للا وجعلهم لألصنام نصيبا من أموالهم ووأدهم

كبديل عن لفظ )َعلَى َظْهِرَها(  منهم ولم يتقدم مثل ذلك في فاطر. ولفظ )َعلَْيَها( فى آية النحل

ولئال يجتمع ظاءان في ، العلم به بينهم رض ألن ذلك شائع في لسان العرب لظهوروالمراد: األ

 .تأباه جملة واحدة لثقلها وألن الفصاحة

 

ُ أَْنَزلَ ِمنَ ( 65 َماِء َماًء َفأَْحَيا ِبِه اأْلَْرَض َبْعدَ  َوَّللاَّ  .(َمْوتَِها السَّ

 :تشبه

ُ ِمَن السَّ  024 –البقرة   ( .َفأَْحَيا ِبِه اأْلَْرَض َبْعَد َمْوِتَها َماِء ِمْن َماءٍ )َوَما أَْنَزَل للاَّ

َماءِ  23 -العنكبوت  َل ِمَن السَّ  .(َبْعِد َمْوِتَهاِمْن َماًء َفأَْحَيا ِبِه اأْلَْرَض  )َولَِئْن َسأَْلَتُهْم َمْن َنزَّ

َماِء ِمنْ  7 –الجاثية  ُ ِمَن السَّ  .(ِبِه اأْلَْرَض َبْعَد َمْوِتَها َفأَْحَياِرْزٍق  )َوَما أَْنَزَل للاَّ

 :مالحظة

بزيادة )ِمْن( في قوله )ِمْن َبْعِد  الكالم في آية العنكبوت في سياق التقرير فكان المقام مقتضيا للتأكيد

هو للا دون أصنامهم. أما آيات البقرة والنحل والجاثية  َمْوِتَها( إلجاء لهم إلى اإلقرار بأن فاعل ذلك

  .(تعالى فلم يكن فيها مقتض لزيادة )ِمنْ  ل قدرة للاففي سياق تفصي

 

  ... موتها( في البقرة والنحل والجاثية فأحيا به األرض بعد(

 وزيدي)من( في العنكبوت فبذلك يسهل ضبطها ياغالية

 

 ( .لَِقْوٍم ُيْؤِمُنونَ  الَياتٍ  إِنَّ فِي َذلِكَ  79(

 :تشبه

 .(لَُكْم إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ  إِنَّ ِفي َذلَِك الَيةً ) 649 -البقرة 

 (إِنَّ فِي َذلَِك الَيًة َلُكْم إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ  ) 47 -آل عمران 

  ( .لَِقْوٍم ُيْؤِمُنونَ  َذلُِكْم الَياتٍ اْنُظُروا إِلَى َثَمِرِه إَِذا أَْثَمَر َوَيْنِعِه إِنَّ ِفي  ) 77 -األنعام 

 (لِْلُمْؤِمِنينَ  الَيةً  )إِنَّ ِفي َذلِكَ  55 -الحجر 

ا َجَعْلَنا اللَّْيلَ  92 -النمل  َهاَر ُمْبِصًرا إِنَّ ِفي َذلَِك  ) أَلَْم َيَرْوا أَنَّ  .(ُيْؤِمُنونَ  لَِقْومٍ الَياٍت لَِيْسُكُنوا ِفيِه َوالنَّ

َماَواِت َواأْلَْرضَ  44 -العنكبوت  ُ السَّ  ( .َيًة لِْلُمْؤِمِنينَ الِباْلَحقِّ إِنَّ ِفي َذلَِك  )َخلََق للاَّ

ْزَق لَِمْن َيَشاُء َوَيْقِدُر إِنَّ ِفي )أََولَمْ  35 -الروم  َ َيْبُسُط الرِّ  ( .لَِقْوٍم ُيْؤِمُنونالَياٍت َذلَِك  َيَرْوا أَنَّ للاَّ

ْزَق لَِمْن َيَشاُء َوَيْقِدُر إِنَّ  )أََولَْم َيْعلَُموا أَنَّ  76 -الزمر َ َيْبُسُط الرِّ  ( .لَِقْوٍم ُيْؤِمُنونَ  الَياتٍ ِفي َذلَِك للاَّ
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 :مالحظة

و)إِنَّ ِفي  شديدة التشابه. ويالحظ فيها أن قوله )إِنَّ ِفي َذلُِكْم( وردت فقط في آية األنعام، هذه اآليات

ُكْنُتْم  إِنَّ ِفي َذلَِك الَيًة لَُكْم إِنْ ) َذلَِك الَيًة لِْلُمْؤِمِنيَن( فقط في موضعي الحجر والعنكبوت، وقوله

 ( .ُيْؤِمُنونَ  وآل عمران ، وفي سائر المواضع )الَياٍت لَِقْومٍ  ُمْؤِمِنيَن( فقط في موضعي البقرة

 

 

َما َعلَْيَك اْلَبالُغ اْلُمبِينُ  َفإِْن َتَولَّْوا)82  ( .َفإِنَّ

 مهم  :تشبه

َما 035 –البقرة  إِن َتَولَّْوْا َفإِنَّ   .(ُهُم للّاُ ُهْم ِفي ِشَقاٍق َفَسَيْكِفيكَ  )وَّ

 ( .عليك البالغ وللا بصير بالعباد )وإن تولوا فإنما 61 -آل عمران 

َ ال 36 –آل عمران   ( .ُيِحبُّ اْلَكاِفِرينَ  )َفإِْن َتَولوا َفإِنَّ للاَّ

 ( .َعلِيٌم ِباْلُمْفِسِدينَ  ) َفإِْن َتَولَّْوا َفإِنَّ للاََّ  23 –آل عمران 

ا ُمْسلُِمونَ  لَّْوْا َفقُولُواْ )َفإِن َتوَ  24 –آل عمران   ( .اْشَهُدوْا ِبأَنَّ

  ( .َواْقُتلُوُهْم َحْيُث َوَجْدُتُموُهمْ  )َفإِْن َتَولَّْوا َفُخُذوُهمْ  97 –النساء 

ُ أَْن ُيِصيَبُهْم ِبَبْعِض ُذُنوِبِهمْ  )َفإِْن َتَولَّْوا 47 –المائدة  َما ُيِريُد للاَّ  ( .َفاْعلَْم أَنَّ

َ َمْوالُكمْ  41 -األنفال   ( .)َوإِْن َتَولَّْوا َفاْعلَُموا أَنَّ للاَّ

ُ ال إِلََه إاِلَّ ُهوَ  067 –التوبة  ْلُت َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ  )َفإِْن َتَولَّْوا َفقُْل َحْسِبي للاَّ  ( .َعلَْيِه َتَوكَّ

هود   ( .اَب َيْوٍم َكِبيرَتَولَّْوا َفإِنِّي أََخاُف َعلَْيُكْم َعذَ  )َوإِنْ  3 –ٍٍ

  ( .َوَيْسَتْخلُِف َربِّي َقْوماً َغْيَرُكمْ  َفإِْن َتَولَّْوا َفَقْد أَْبلَْغُتُكْم َما أُْرِسْلُت ِبِه إِلَْيُكمْ ) 75 –هود 

 ( .وَعُدونَ تُ  َفقُْل آَذْنُتُكْم َعلَى َسَواٍء َوإِْن أَْدِري أََقِريٌب أَْم َبِعيٌد َما )َفإِْن َتَولَّْوا 017 –األنبياء 

لَ  74 –النور  َما َعلَْيِه َما ُحمِّ ْلُتمْ  )َفإِن َتَولَّوا َفإِنَّ ا ُحمِّ  ( .َوَعلَْيُكم مَّ

 :مالحظة هامة

إِن َتَولَّْوْا( فقط في أربعة مواضع، في البقرة وآل عمران ) الشرطجاء  ،  3 - واألنفال وهود 61-وَّ

 (َتَولَّوا وخالف ذلك فجميع اآليات بالشرط )َفإِن

 

 ( .َعْنُهْم َوال ُهْم ُيْنَظُرونَ  َفال ُيَخفَّفُ ) 85

 :تشبه

 ( .اْلَعَذاُب َوال ُهْم ُيْنَصُرونَ  )َفال ُيَخفَُّف َعْنُهمُ  92 –البقرة 

 ( .ُيَخفَُّف َعْنُهُم اْلَعَذاُب َوال ُهْم ُيْنَظُرونَ  ) َخالِِديَن ِفيَها ال 026 –البقرة 

 ( .ُيْنَظُرونَ  ال ُيَخفَُّف َعْنُهُم اْلَعَذاُب َوال ُهمْ َخالِِديَن ِفيَها ) 99 –آل عمران 

 :مالحظة

 ، وفي سائر المواضع )َوال ُهمْ   -86الوحيدة في القرآن وردت في البقرة (َوال ُهْم ُيْنَصُرونَ )

 .(ُيْنَظُرونَ 
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 : - رحمه َّللا -السخاوي  قال اإلمام

 دةفي بابها منفر لعلكم *** األفئدة عقيب النحل في و جاء

جاء فيها ذكر نعمة السمع واألبصار  يشير إلى ما جاء في سورة النحل خاصة ، في اآلية التي

،  ( لعلكم تشكرون) :، وإنما قال هنا( قليالً ما تشكرون) :واألفئدة ... لم يقل للا )تعالى( فيها

 .النحل لتصير بذلك منفردة في سورة

 

لعلكم  واألفئدةوجعل لكم السمع واألبصار  اً تعلمون شيئ وَّللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال)

 (78 سورة النحل )آية .... ( تشكرون

 :األخرى مع اآليات

 (59سورة المؤمنون )آية  .... (قليال ما تشكرون السمع واألبصار واألفئدة أنشأ لكم وهو الذي)

سورة  .... ( قليال ما تشكرون واألفئدة وجعل لكم السمع واألبصار ثم سواه ونفخ فيه من روحه)

 (7السجدة )آية 

 سورة الملك )آية .... ( قليال ما تشكرون واألفئدة واألبصار وجعل لكم السمع قل هو الذي أنشاكم)

23) 

 

 :في منظومته السخاوية -رحمه للا-السخاوي  قال اإلمام

 )في كلِ (أتى في النحل *** مقدماً و بعد (نبعث من كلِ )

 

 ويوم نبعث :)سورة النحل ، الموضع األول جاء في اآلية إلى موضعين متشابهين كليهما في يشير

  .(84)سورة النحل(  ...يستعتبون ثم ال يؤذن للذين كفروا وال هم أمة شهيداً  من كل

سهم وجئنا فعليهم من أن أمة شهيداً  ي كلف ويوم نبعث )سدونفيُ :الموضع المتأخر ثم أتى بعدها

 .(97سورة النحل ) ... (... على هؤالءبك شهيداً 

 

 : - رحمه َّللا -يقول اإلمام السخاوي 

 .فاعلم ال بالعنكبوت بالنحل *** َّللا إذ أنشأهم (هم يكفرون)

 

  :المراد بهذا البيت هو ضبط موضعين متشابهين

وذلك  ، (يكفرون هم وبنعمت للاأفبالباطل يؤمنون  ... ) :(56أحدهما جاء في سورة النحل )آية 

آية ) بإثبات الضمير )هم( في موضع النحل دون موضع العنكبوت الذي جاء بدون الضمير في

 .( (يكفرون أفبالباطل يؤمنون وبنعمة للا ... ) :(25
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 :في منظومته -رحمه َّللا  -السخاوي  قال اإلمام

 اعرف و طهب عليكم المن *** بغير ألف( ونزلنا) و اقرأ

 من السماء قاف بال امتراء *** يتلوه في النحل في عليك

وذلك للتمييز بين هذه المواضع  ، بدون األلف (ونزلنا (المواضع التي جاء فيها يشير إلى حصر

 .باأللف(وأنزلنا( الثالثة وبين مواضع أخرى جاء فيها

يا بني اسرائيل قد انجيناكم من  : ( )91آية  )هسورة ط فمنها واحد جاء في أما المواضع الثالثة

 (والسلوى عليكم المن ونزلنا عدوكم وواعدناكم جانب الطور األيمن

من أنفسهم وجئنا  ويوم نبعث في كل أمة شهيداً عليهم :()97آية  )النحل سورة وموضع جاء في

 للمسلمين وبشرىعليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة  ونزلنا بك شهيداً على هؤالء

 من السماء ماءاً مباركاً فأنبتنا به جناٍت وحب ونزلنا :()7آية  )قاف سورة وموضع أخير جاء في

 (الحصيد

وتمييزها عن المواضع األخرى التي جاء فيها  وبحصر هذه المواضع الثالثة يسهل حفظها

 :هى موضع ، 06)وأنزلنا( ، وعددها 

  (75البقرة )

 (174) النساء

 (49) المائدة

 (160) األعراف

 (يتفكرون إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم وأنزلنا .... ) : (44النحل )

 (18) المؤمنون

 (0النور )

 48) الفرقان

 (01لقمان )

 (فيها مرتين )وأنزلنا ( : جاءت67الحديد )

 .(14) النبأ

 

  - رحمه َّللا -السخاوي  يقول اإلمام

 جاء في األخير واحدة النحل في  ***واو زائدة بغير( ألم يروا)

 خــالف بال ياســيـن و حــرف  ***األعرافو األنعام و النملو

 

 أولم) تمييزاً لها عن المواضع التي جاء فيها (يروا ألم) وهو بذلك يشير للمواضع التي جاء فيها

 بالواو الزائدة (يروا

 :فهي خمسة مواضع (يروا ألم) فأما المواضع التي حصرها بـ

 ( .... السماء إلى الطير مسخرات في جو ألم يروا) :(57الموضع في سورة النحل )آية 
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 ( .... أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصراً  يروا ألم) :(92موضع النمل )آية 

 ألرض ما لم نمكن لكمكم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في ا يروا ألم) :(2موضع األنعام )آية 

... ) 

 ( ... أنه ال يكلمهم وال يهديهم سبيال ألم يروا ... ) :(049موضع األعراف )آية 

، (يرجعون كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم ال ألم يروا) :(30موضع يس األول في )آية 

 عملت أيدينا أنعاماً فهم لها أنا خلقنا لهم مما أولم يروا :()50وذلك خالفاً للموضع األخير في آية )

 (مالكون

  :موضع  11زائدة ، فهي بواو (أولم يروا) وأما المواضع التي جاء فيها

 (40الرعد )

 (77اإلسراء )

 (7) الشعراء

 ( (25( ، )07العنكبوت )

 (37) الروم

 (65السجدة )

 (50يس )

 (15) فصلت

 (33األحقاف )

إنه بكل شيء  ات ويقبضن ما يمسكهن إال الرحمنإلى الطير فوقهم صاف أولم يروا) : (07الملك )

 (بصير

 

الى ما  فلم يرواأ  :(بفاء زائدة( أفلم يروا (فيه ( جاء7)آية سبأ في سورة وحيد هناك موضع : تنبيه

خلفهم من السماء واالرض ان نشا نخسف بهم االرض او نسقط عليهم كسفا من  بين ايديهم وما

  (نيبذلك الية لكل عبد م السماء ان في

 ع آية في كتاب للا للخير والشر أجم

 القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم إن للا يأمر بالعدل واالحسان وايتاء ذي)

 (تذكرون

ٍة أَْنَكاًثا َوال َتُكوُنوا َكالَّتِي َنَقَضتْ ) 92  ( .َغْزلَها ِمْن َبْعِد قُوَّ

قُوا َواْخَتلَفُواَوال َتُكوُنوا  )017 –آل عمران :تشبه  (َكالَِّذيَن َتَفرَّ

 ( .َتُكوُنوا َكالَِّذيَن َقالُوا َسِمْعَنا َوُهْم ال َيْسَمُعونَ  )َوال 60 -األنفال 

 .النَّاس َوال َتُكوُنوا َكالَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َبَطًرا َوِرَئاءَ ) 45 -األنفال 

َ َفأَْنَساُهمْ )َوال َتُكوُنوا َكالَِّذيَن  07 -الحشر  (ْم أُولَِئَك ُهُم اْلَفاِسقُونأَْنفَُسهُ  َنُسوا للاَّ

 :مالحظة.

 .َكالَِّتي( الوحيدة في القرآن في النحل َوال َتُكوُنوا)
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ةً )93 ُ لََجَعلَُكْم أُمَّ  .(َواِحَدةً  َولَْو َشاَء َّللاَّ

 :تشبه

ًة وَ  )َوَلوْ  49 -المائدة  ُ لََجَعلَُكْم أُمَّ  ( .اِحَدةً َشاَء للاَّ

ًة َواِحَدًة َوَلِكْن ُيْدِخُل َمْن َيَشاُء ِفي )َولَْو َشاءَ  9 -الشورى  ُ لََجَعلَُهْم أُمَّ  .(َرْحَمِتهِ  للاَّ

 :مالحظة

 المائدة والنحل للمخاطبين فقال )لََجَعلَُكْم( وفي الشورى للغائبين فقال سياق الخطاب في آيتي

 .(لََجَعلَُهمْ )

 

 إلسراءمتشابهات في سورة ا

 * )آَتْيَنا ُموَسى( :

ِخُذوْا ِمن ُدوِني َوِكيالً  )آَتْيَنا ُموَسى وَ )  (( .6اْلِكَتاَب َوَجَعْلَناهُ ُهًدى لَِّبِني إِْسَراِئيَل أاَلَّ َتتَّ

َناٍت َفاْسأَْل َبِني إِْسَراِئيَل إِْذ َجاءُهْم َفَقاَل لَُه  آَتْيَنا ُموَسى)َولََقْد  َك يَ ِتْسَع آَياٍت َبيِّ ا ِفْرَعوُن إِنِّي أَلَُظنُّ

 (( .010ُموَسى َمْسُحوًرا )

 

 * )َوِكيالً  ( :

ِخُذوْا ِمن ُدوِني   (( .6)  َوِكيالً )َوآَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوَجَعْلَناهُ ُهًدى لَِّبِني إِْسَراِئيَل أاَلَّ َتتَّ

ُكْم أَْعلَُم ِبُكْم إِن َيَشأْ َيْرَحْمُكْم أَْو إِ  بُّ ْبُكْم َوَما أَْرَسْلَناَك َعلَْيِهْم )رَّ  (( .74) َوِكيالً ن َيَشأْ ُيَعذِّ

 (( .27) َوِكيالً )إِنَّ ِعَباِدي لَْيَس لََك َعلَْيِهْم ُسْلَطاٌن َوَكَفى ِبَربَِّك 

 (( .29) َوِكيالً ُدوْا لَُكْم )أََفأَِمنُتْم أَن َيْخِسَف ِبُكْم َجاِنَب اْلَبرِّ أَْو ُيْرِسَل َعَلْيُكْم َحاِصًبا ُثمَّ الَ َتجِ 

 (( .92) َوِكيالً )َولَِئن ِشْئَنا لََنْذَهَبنَّ ِبالَِّذي أَْوَحْيَنا إِلَْيَك ُثمَّ الَ َتِجُد َلَك ِبِه َعلَْيَنا 

 * )َفإَِذا َجاء َوْعُد( :

َياِر َوَكاَن َوْعًدا أُوالُهَما َبَعْثَنا َعلَْيُكْم ِعَباًدا لََّنا أُْولِي َبأٍْس  َفإَِذا َجاء َوْعدُ ) َشِديٍد َفَجاُسوْا ِخالََل الدِّ

ْفُعوالً )  (( .7مَّ

لَِيُسوُؤوْا ُوُجوَهُكْم َولَِيْدُخلُوْا  اآلِخَرةِ  َفإَِذا َجاء َوْعدُ )إِْن أَْحَسنُتْم أَْحَسنُتْم أِلَنفُِسُكْم َوإِْن أََسأُْتْم َفلََها 

 (( .5اْلَمْسِجَد .. )

 (( .014ْئَنا ِبُكْم لَِفيًفا )جِ  اآلِخَرةِ  َفإَِذا َجاء َوْعدُ ِه لَِبِني إِْسَراِئيَل اْسُكُنوْا األَْرَض )َوقُْلَنا ِمن َبْعدِ 

 * )َرُسوالً( :

ِبيَن َحتَّى َنْبَعَث  ا ُمَعذِّ َما َيْهَتدي ِلَنْفِسِه  .. َوَما ُكنَّ ِن اْهَتَدى َفإِنَّ  (( .07) َرُسوالً )مَّ

ن ُزْخُرٍف .. قُْل ُسْبَحاَن َربِّي َهْل ُكنُت إاَلَّ َبَشًرا )أَْو َيُكوَن لََك َبيْ  ُسوالً ٌت مِّ  (( .73) رَّ

اَس أَن ُيْؤِمُنوْا إِْذ َجاءُهُم اْلُهَدى إاِلَّ أَن َقالُوْا أََبَعَث للّاُ َبَشًرا  ُسوالً )َوَما َمَنَع النَّ  (( .74) رَّ

َماء َملًَكا )قُل لَّْو َكاَن ِفي األَْرِض َمآلِئَكٌة َيْمشُ  َن السَّ ْلَنا َعلَْيِهم مِّ يَن لََنزَّ ُسوالً وَن ُمْطَمِئنِّ  (( .77) رَّ
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 * )َوإَِذا( :

ْهلَِك َقْرَيًة أََمْرَنا ُمْتَرِفيَها َفَفَسقُوْا ِفيَها َفَحقَّ َعلَْيَها اْلَقْوُل ...... ) َوإَِذا)  (( .02أََرْدَنا أَن نُّ

ْسُتوًرا )َقَرْأَت اْلقُرآَن جَ  َوإَِذا)  (( .47َعْلَنا َبْيَنَك َوَبْيَن الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنوَن ِباآلِخَرِة ِحَجاًبا مَّ

اُكْم .......... ) َوإَِذا) ا َنجَّ اهُ َفلَمَّ رُّ ِفي اْلَبْحِر َضلَّ َمن َتْدُعوَن إاِلَّ إِيَّ ُكُم اْلضُّ  (( .25َمسَّ

ُه الشَّرُّ َكاَن َيُؤوًسا )أَْنَعْمَنا َعلَى اإِلنَساِن أَْعرَ  َوإَِذآ)  (( .93َض َوَنأَى ِبَجاِنِبِه َوإَِذا َمسَّ

ا َبِصيًرا( : ًُ  * )َخبِيَر

َك ِبُذُنوِب ِعَباِدِه  ا َبِصيًرا)َوَكْم أَْهلَْكَنا ِمَن اْلقُُروِن ِمن َبْعِد ُنوٍح َوَكَفى ِبَربِّ ًٍ  (( .05) َخِبيَر

ْزَق لَِمن يَ  َك َيْبُسُط الرِّ ُه َكانَ َشاء َوَيْقِدُر )إِنَّ َربَّ  (( .31) َخِبيًرا َبِصيًرا ِبِعَباِدهِ  إِنَّ

ُه َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبيًرا َبِصيًرا)قُْل َكَفى ِباّلّلِ َشِهيًدا َبْيِني َوَبْيَنُكْم   (( .72) إِنَّ

 

ْدُحوًرا( : -َملُوًما  –* )َمْذُموًما   مَّ

ْلنَ  ن َكاَن ُيِريُد اْلَعاِجلََة َعجَّ َم َيْصالَها )مَّ ِريُد ُثمَّ َجَعْلَنا لَُه َجَهنَّ ْدُحوًرا َمْذُموًماا لَُه ِفيَها َما َنَشاء لَِمن نُّ  مَّ

(09. )) 

ْخُذوالً ) َمْذُموًما)الَّ َتْجَعل َمَع للّاِ إِلَـًها آَخَر َفَتْقُعَد   (( .66مَّ

ْحُسوًرا ) َملُوًماْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد )َوالَ َتْجَعْل َيَدَك َمْغلُولًَة إِلَى ُعُنِقَك َوالَ َتْبسُ   (( .67مَّ

َم  َك ِمَن اْلِحْكَمِة َوالَ َتْجَعْل َمَع للّاِ إِلًَها آَخَر َفُتْلَقى ِفي َجَهنَّ ا أَْوَحى إِلَْيَك َربُّ ْدُحوًرا َملُوًما)َذلَِك ِممَّ  مَّ

(37. )) 

 

 * )انُظْر َكْيَف( :

لْ  انُظْر َكْيفَ )  (( .60َنا َبْعَضُهْم َعلَى َبْعٍض َولَآلِخَرةُ أَْكَبُر َدَرَجاٍت َوأَْكَبُر َتْفِضيالً )َفضَّ

 (( .49َضَرُبوْا لََك األَْمَثاَل َفَضلُّوْا َفالَ َيْسَتِطيْعوَن َسِبيالً ) انُظْر َكْيفَ )

 

ْلَنا .. َعلَى َبْعٍض( :  * )َفضَّ

ْلَنا)انُظْر َكْيَف   (( .60َولَآلِخَرةُ أَْكَبُر َدَرَجاٍت َوأَْكَبُر َتْفِضيالً ) ى َبْعٍض َعلَ  َبْعَضُهمْ  َفضَّ

َماَواِت َواألَْرِض َولََقْد  َك أَْعلَُم ِبَمن ِفي السَّ ْلَنا)َوَربُّ يَن  َفضَّ ِبيِّ ُبوًرا َوآَتْيَنا َداُووَد زَ  َعلَى َبْعٍض َبْعَض النَّ

(77. )) 

 

ُكْم أَْعلَُم( : بُّ  * )رَّ

ُكمْ ) بُّ اِبيَن َغفُوًرا ) أَْعلَمُ  رَّ ُه َكاَن لِألَوَّ  (( .67ِبَما ِفي ُنفُوِسُكْم إِن َتُكوُنوْا َصالِِحيَن َفإِنَّ

ُكْم أَْعلَمُ ) بُّ ْبُكْم َوَما أَْرَسْلَناَك َعلَْيِهْم َوِكيالً ) رَّ  (( .74ِبُكْم إِن َيَشأْ َيْرَحْمُكْم أَْو إِن َيَشأْ ُيَعذِّ

يَن َعلَى َبْعٍض َوآَتْيَنا َداُووَد َزُبوًرا  أَْعلَمُ  َوَربُّكَ ) ِبيِّ ْلَنا َبْعَض النَّ َماَواِت َواألَْرِض َولََقْد َفضَّ ِبَمن ِفي السَّ

(77. )) 
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 * )َكفُوًرا( :

ِه  ْيَطاُن لَِربِّ َياِطيِن َوَكاَن الشَّ ِريَن َكاُنوْا إِْخَواَن الشَّ  (( .65) َكفُوًرا)إِنَّ اْلُمَبذِّ

اُكْم إِلَى اْلَبرِّ أَْعَرْضُتْم َوَكاَن ا)َوإَِذا مَ  ا َنجَّ اهُ َفلَمَّ رُّ ِفي اْلَبْحِر َضلَّ َمن َتْدُعوَن إاِلَّ إِيَّ ُكُم اْلضُّ ُن إلِْنَساسَّ

 (( .25) َكفُوًرا

 

 * )َوالَ َتْقُتلُوْا( :

ْحُن َنْرُزقُُهْم َوإِيَّ  َوالَ َتْقُتلُواْ )  (( .30اُكم إنَّ َقْتلَُهْم َكاَن ِخْطًءا َكِبيًرا )أَْوالَدُكْم َخْشَيَة إِْمالٍق نَّ

ِه ُسْلَطاًنا َفالَ ُيْسرِ  َوالَ َتْقُتلُواْ ) َم للّاُ إاِلَّ ِبالَحقِّ َوَمن قُِتَل َمْظلُوًما َفَقْد َجَعْلَنا لَِولِيِّ ْفَس الَِّتي َحرَّ ف فِّي النَّ

ُه َكاَن َمْنُصوًرا )  (( .33اْلَقْتِل إِنَّ

 

 َتْقَرُبوْا( : * )َوالَ 

ُه َكاَن َفاِحَشًة َوَساء َسِبيالً ) َوالَ َتْقَرُبواْ ) َنى إِنَّ  (( .36الزِّ

هُ َوأَْوفُوْا ِباْلَعْهِد إِنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسؤُ  َوالَ َتْقَرُبواْ ) والً َماَل اْلَيِتيِم إاِلَّ ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن َحتَّى َيْبلَُغ أَُشدَّ

(34. )) 

 

 بِيالً( :* )سَ 

ُه َكاَن َفاِحَشًة َوَساء  َنى إِنَّ  (( .36) َسِبيالً )َوالَ َتْقَرُبوْا الزِّ

 (( .46) َسِبيالً )قُل لَّْو َكاَن َمَعُه آلَِهٌة َكَما َيقُولُوَن إًِذا الَّْبَتَغْوْا إِلَى ِذي اْلَعْرِش 

 (( .49) َسِبيالً َتِطيْعوَن )انُظْر َكْيَف َضَرُبوْا لََك األَْمَثاَل َفَضلُّوْا َفالَ َيسْ 

 (( .56) َسِبيالً )َوَمن َكاَن ِفي َهـِذِه أَْعَمى َفُهَو ِفي اآلِخَرِة أَْعَمى َوأََضلُّ 

ُكْم أَْعلَُم ِبَمْن ُهَو أَْهَدى   (( .94) َسِبيالً )قُْل ُكلٌّ َيْعَمُل َعلَى َشاِكلَِتِه َفَربُّ

 َسِبيالً ْحَمـَن .. َوالَ َتْجَهْر ِبَصالَِتَك َوالَ ُتَخاِفْت ِبَها َواْبَتِغ َبْيَن َذلَِك )قُِل اْدُعوْا للّاَ أَِو اْدُعوْا الرَّ 

(001. )) 

 

 * )َوأَْوفُوْا( :

هُ  الً اَن َمْسُؤوِباْلَعْهِد إِنَّ اْلَعْهَد كَ  َوأَْوفُواْ )َوالَ َتْقَرُبوْا َماَل اْلَيِتيِم إاِلَّ ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن َحتَّى َيْبلَُغ أَُشدَّ

(34. )) 

 (( .37اْلَكْيَل إِذا ِكْلُتْم َوِزُنوْا ِبالِقْسَطاِس اْلُمْسَتِقيِم َذلَِك َخْيٌر َوأَْحَسُن َتأِْويالً ) َوأَْوفُوا)

 

 * )َمْسُؤوالً( :

هُ َوأَ   والً َمْسؤُ ْوفُوْا ِباْلَعْهِد إِنَّ اْلَعْهَد َكاَن )َوالَ َتْقَرُبوْا َماَل اْلَيِتيِم إاِلَّ ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن َحتَّى َيْبلَُغ أَُشدَّ

(34. )) 

ْمَع َواْلَبَصَر َواْلفَُؤاَد ُكلُّ أُولـِئَك َكاَن َعْنُه   (( .32) َمْسُؤوالً )َوالَ َتْقُف َما لَْيَس لََك ِبِه ِعْلٌم إِنَّ السَّ
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 * )َذلَِك( :

َك ِمَن اْلحِ  َذلِكَ ) ا أَْوَحى إِلَْيَك َربُّ ْدُحوًرا ِممَّ َم َملُوًما مَّ ْكَمِة َوالَ َتْجَعْل َمَع للّاِ إِلًَها آَخَر َفُتْلَقى ِفي َجَهنَّ

(37. )) 

ا لََمْبُعوُثوَن َخْلًقا جَ  َذلِكَ ) ا ِعَظاًما َوُرَفاًتا أَإِنَّ ُهْم َكَفُروْا ِبآَياِتَنا َوَقالُوْا أَِئَذا ُكنَّ  (( .79ِديًدا )َجَزآُؤُهم ِبأَنَّ

 

 َقْد( :* )َولَ 

ْفَنا ِفي َهـَذا اْلقُْرآنِ ) ُروْا َوَما َيِزيُدُهْم إاِلَّ ُنفُوًرا ) َولََقْد َصرَّ كَّ  (( .40لَِيذَّ

ْلَناُهْم َعلَى َكثِ  َولََقدْ ) َباِت َوَفضَّ يِّ َن الطَّ ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم مِّ مَّ يرٍ َكرَّ ْن  مِّ

 (( .51َخلَْقَنا َتْفِضيالً )

ْفَنا) اِس  َولََقْد َصرَّ اِس إاِلَّ ُكفُوًرا ) ِفي َهـَذا اْلقُْرآنِ لِلنَّ  (( .97ِمن ُكلِّ َمَثٍل َفأََبى أَْكَثُر النَّ

َناٍت َفاْسأَْل َبِني إِْسَراِئيَل إِْذ َجاءُهْم َفَقاَل لَ  َولََقدْ ) َك يَ آَتْيَنا ُموَسى ِتْسَع آَياٍت َبيِّ ا ُه ِفْرَعوُن إِنِّي أَلَُظنُّ

 (( .010ُموَسى َمْسُحوًرا )

 

 َفَما َيِزيُدُهْم إاِلَّ( : -* )َوَما َيِزيُدُهْم إاِلَّ 

ُروْا  كَّ ْفَنا ِفي َهـَذا اْلقُْرآِن لَِيذَّ  (( .40ُنفُوًرا ) َيِزيُدُهْم إاِلَّ  َوَما)َولََقْد َصرَّ

فُُهْم  )َوإِْذ قُْلَنا لََك إِنَّ َربَّكَ  اِس .. َوُنَخوِّ ؤَيا الَِّتي أََرْيَناَك إاِلَّ ِفْتَنًة لِّلنَّ اِس َوَما َجَعْلَنا الرُّ  َمافَ أََحاَط ِبالنَّ

 (( .21ُطْغَياًنا َكِبيًرا ) إاِلَّ  َيِزيُدُهمْ 

 

 * )قُل( :

 ((.46اْلَعْرِش َسِبيالً ) َمَعُه آلَِهٌة َكَما َيقُولُوَن إًِذا الَّْبَتَغْوْا إِلَى ِذي لَّْو َكانَ  قُل)

رِّ َعنُكْم َوالَ َتْحِويالً ) اْدُعواْ  قُلِ )  ن ُدوِنِه َفالَ َيْملُِكوَن َكْشَف الضُّ  (( .72الَِّذيَن َزَعْمُتم مِّ

َماء َملًَكا لَّْو َكانَ  قُل)  َن السَّ ْلَنا َعلَْيِهم مِّ يَن لََنزَّ ُسو ِفي األَْرِض َمآلِئَكٌة َيْمُشوَن ُمْطَمِئنِّ  (( .77الً )رَّ

َْمَسْكُتْم َخْشَيَة اإِلنَفاِق َوَكاَن اإلنَساُن َقُتوًرا ) قُل لَّوْ )  (( .011أَنُتْم َتْملُِكوَن َخَزآِئَن َرْحَمِة َربِّي إًِذا ألَّ

ا َتْدُعوْا َفلَُه األَْسَماء اْلُحْسَنى وَ  اْدُعواْ  قُلِ )  ا مَّ ْحَمـَن أَّيً الَ َتْجَهْر ِبَصالَِتَك َوالَ ُتَخاِفْت للّاَ أَِو اْدُعوْا الرَّ

 (( .001ِبَها .. )

 

ْسُحوًرا( :  * )مَّ

الُِموَن إِن َتتَّ  ْحُن أَْعلَُم ِبَما َيْسَتِمُعوَن ِبِه إِْذ َيْسَتِمُعوَن إِلَْيَك َوإِْذ ُهْم َنْجَوى إِْذ َيقُوُل الظَّ الً ِبُعوَن إاِلَّ َرجُ )نَّ

ْسُحوًرا  (( .45) مَّ

َناٍت َفاْسأَْل َبِني إِْسَراِئيَل إِْذ َجاءُهْم َفَقاَل لَُه ِفْرَعوُن إِنِّي أَلَُظنُّ )َولَقَ  َك َيا ْد آَتْيَنا ُموَسى ِتْسَع آَياٍت َبيِّ

 (( .010) َمْسُحوًراُموَسى 
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ا لََمْبُعوُثوَن َخْلًقا َجِديًدا( : ا ِعَظاًما َوُرَفاًتا أَإِنَّ  * )َوَقالُوْا أَئَِذا ُكنَّ

ا لََمْبُعوُثوَن َخْلًقا َجِديًدا) ا ِعَظاًما َوُرَفاًتا أَإِنَّ  (( .47) َوَقالُوْا أَِئَذا ُكنَّ

ُهْم َكَفُروْا ِبآَياِتَنا  ا لََمْبُعوُثوَن َخْلًقا َجِديًدا)َذلَِك َجَزآُؤُهم ِبأَنَّ ا ِعَظاًما َوُرَفاًتا أَإِنَّ  (( .79) َوَقالُوْا أَِئَذا ُكنَّ

 * )َيْوَم( :

 (( .76َيْدُعوُكْم َفَتْسَتِجيُبوَن ِبَحْمِدِه َوَتُظنُّوَن إِن لَِّبْثُتْم إاِلَّ َقلِيالً ) َيْومَ )

يالً وَن َفتِ َنْدُعو ُكلَّ أَُناٍس ِبإَِماِمِهْم َفَمْن أُوِتَي ِكَتاَبُه ِبَيِميِنِه َفأُْولَـِئَك َيْقَرُؤوَن ِكَتاَبُهْم َوالَ ُيْظَلمُ  َيْومَ )

(50. )) 

 

 * )إاِلَّ َقلِيالً( :

 (( .76) إاِلَّ َقلِيالً )َيْوَم َيْدُعوُكْم َفَتْسَتِجيُبوَن ِبَحْمِدِه َوَتُظنُّوَن إِن لَِّبْثُتْم 

َتهُ  يَّ ْرَتِن إِلَى َيْوِم اْلِقَياَمِة ألَْحَتِنَكنَّ ُذرِّ ْمَت َعلَيَّ لَِئْن أَخَّ  (( .26) َقلِيالً إاَلَّ  )َقاَل أََرأَْيَتَك َهـَذا الَِّذي َكرَّ

وَنَك ِمَن األَْرِض لُِيْخِرجوَك ِمْنَها َوإًِذا الَّ َيْلَبُثوَن ِخالَفَك   (( .52) إاِلَّ َقلِيالً )َوإِن َكاُدوْا لََيْسَتِفزُّ

ن اْلِعْلِم  وُح ِمْن أَْمِر َربِّي َوَما أُوِتيُتم مِّ وِح قُِل الرُّ  (( .97) إاِلَّ َقلِيالً )َوَيْسأَلُوَنَك َعِن الرُّ

 

 * )َوقُل( :

ْيَطاَن َكاَن لِإِلْنَساِن َعدُ  َوقُل) ْيَطاَن َينَزُغ َبْيَنُهْم إِنَّ الشَّ ا مُّ لِِّعَباِدي َيقُولُوْا الَِّتي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ الشَّ ِبيًنا ّوً

(73. )) 

بِّ أَْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخِرْجِني ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجَعل َوقُل)  (( 91نَك ُسْلَطاًنا نَِّصيًرا )لِّي ِمن لَّدُ  رَّ

 (( .90َجاء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلَباِطُل إِنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُهوًقا ) َوقُلْ )

نَ  َوقُلِ ) ِخْذ َولًَدا َولَم َيُكن لَُّه َشِريٌك ِفي اْلُمْلِك َولَْم َيُكن لَُّه َولِيٌّ مِّ ِ الَِّذي لَْم َيتَّ لَّ  اْلَحْمُد ّلِلّ هُ َوَكبِّرْ الذُّ

 (( .000َتْكِبيًرا )

 * )َتْحِويالً( :

رِّ َعنُكْم َوالَ  ن ُدوِنِه َفالَ َيْملُِكوَن َكْشَف الضُّ  (( .72) َتْحِويالً )قُِل اْدُعوْا الَِّذيَن َزَعْمُتم مِّ

ِتَنا  ُسلَِنا َوالَ َتِجُد لُِسنَّ َة َمن َقْد أَْرَسْلَنا َقْبلََك ِمن رُّ  (( .55) ْحِويالً تَ )ُسنَّ

 * )َوإِْذ قُْلَنا( :

َجَرَة  َوإِْذ قُْلَنا) اِس َوالشَّ ؤَيا الَِّتي أََرْيَناَك إاِلَّ ِفْتَنًة لِّلنَّ اِس َوَما َجَعْلَنا الرُّ َك أََحاَط ِبالنَّ َمْلُعوَنَة الْ لََك إِنَّ َربَّ

 (( .21ِفي القُْرآِن .. )

 (( .20لَِمْن َخلَْقَت ِطيًنا ) ُدوْا آلَدَم َفَسَجُدوْا إاَلَّ إِْبلِيَس َقاَل أَأَْسُجدُ لِْلَمآلِئَكِة اْسجُ  َوإِْذ قُْلَنا)

 * )َقالَ( :

َتُه إاَلَّ  َقالَ ) يَّ ْرَتِن إِلَى َيْوِم اْلِقَياَمِة ألَْحَتِنَكنَّ ُذرِّ ْمَت َعلَيَّ لَِئْن أَخَّ  (( .26َقلِيالً ) أََرأَْيَتَك َهـَذا الَِّذي َكرَّ

ْوفُوًرا ) لَ َقا) َم َجَزآُؤُكْم َجَزاء مَّ  (( .23اْذَهْب َفَمن َتِبَعَك ِمْنُهْم َفإِنَّ َجَهنَّ

َك َيا ِفْرَعوُن َمْثبُ  َقالَ ) َماَواِت َواألَْرِض َبَصآِئَر َوإِنِّي أَلَُظنُّ وًرا لََقْد َعلِْمَت َما أَنَزَل َهـُؤالء إاِلَّ َربُّ السَّ

(016. )) 
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 ُثمَّ الَ َتِجُد لََك( : -ُدوْا لَُكْم * )ُثمَّ الَ َتجِ 

 (( .29َوِكيالً ) ُثمَّ الَ َتِجُدوْا لَُكمْ )أََفأَِمنُتْم أَن َيْخِسَف ِبُكْم َجاِنَب اْلَبرِّ أَْو ُيْرِسَل َعَلْيُكْم َحاِصًبا 

يِح َفُيْغِرَقُكم ِبَما َكَفْرُتْم )أَْم أَِمنُتْم أَن ُيِعيَدُكْم ِفيِه َتاَرًة أُْخَرى َفُيْرِسَل َعلَْيُكْم َقاِصفا مِّ  مَّ الَ َتِجُدوْا ثُ َن الرِّ

 (( .27َتِبيًعا ) بِهِ َعلَْيَنا  لَُكمْ 

ََذْقَناَك ِضْعَف اْلَحَياِة َوِضْعَف اْلَمَماِت   (( .57َنِصيًرا )َعلَْيَنا  ُثمَّ الَ َتِجُد لَكَ )إِذاً ألَّ

 (( .92َوِكيالً )َعلَْيَنا  بِهِ  ُثمَّ الَ َتِجُد َلكَ َحْيَنا إِلَْيَك )َولَِئن ِشْئَنا لََنْذَهَبنَّ ِبالَِّذي أَوْ 

 

 * )َوإِن َكاُدوْا( :

َخُذوَك َخِليالً ) َوإِن َكاُدواْ )  (( .53لََيْفِتُنوَنَك َعِن الَِّذي أَْوَحْيَنا إِلَْيَك لِتْفَتِرَي َعلَْيَنا َغْيَرهُ َوإًِذا الَّتَّ

وَنَك ِمَن األَْرِض لُِيْخِرجوَك ِمْنَها َوإًِذا الَّ َيْلَبُثوَن ِخالَفَك إاِلَّ َقلِيالً )لََيْسَتفِ  َوإِن َكاُدواْ )  (( .52زُّ

 

 * )َفأََبى .. إاِلَّ ُكفُوًرا ( :

اِس ِفي َهـَذا اْلقُْرآِن ِمن ُكلِّ َمَثٍل  ْفَنا لِلنَّ  . ((97)  إاِلَّ ُكفُوًرا أَْكَثُر النَّاسِ  َفأََبى)َولََقْد َصرَّ

َماَواِت َواألَْرَض َقاِدٌر َعلَى أَن َيْخلَُق ِمْثلَُهْم ..  الُِموَن  َفأََبى)أََولَْم َيَرْوْا أَنَّ للّاَ الَِّذي َخلََق السَّ إاَلَّ الظَّ

 (( .77) ُكفُوًرا

 

 متشابهات اإلسراء مع القرآن كله

 

َم َيْصالَها )  [.81]اإلسراء: ( اً َمْدُحور َمْذُموماً ُثمَّ َجَعْلَنا لَُه َجَهنَّ

 [.33]اإلسراء: ( َمْخُذوالً  َمْذُموماً َفَتْقُعَد )

 [.39اإلسراء:(] َمْحُسوراً  َملُوماً َفَتْقُعَد )

 :تشبه

َم ) -69-ص   [.37اإلسراء:] (َمْدُحوراً  َملُوماً َفُتْلَقى ِفي َجَهنَّ

 

 ).وآتينا موسى الكتاب)2

 مهم :تشبه

 ( .والفرقان لعلكم تهتدونآتينا موسى الكتاب  )وإذ 73 -البقرة 

 ( .وقفينا من بعده بالرسل )ولقد آتينا موسى الكتاب 95 -البقرة 

 ( .أحسن وتفصيال لكل شىء )ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذى 074 -األنعام 

 .(كلمة سبقت من ربك )ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولوال 001 -هود 

 ( .يهتدون لكتاب لعلهم)ولقد آتينا موسى ا 47 -المؤمنون 

 ( .وزيرا )ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون 37 -الفرقان 
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 ( .بصائر )ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون األولى 43 -القصص 

 ( .لقائه )ولقد آتينا موسى الكتاب فال تكن فى مرية من 63 -السجدة 

 ( .رب فاختلف فيه ولوال كلمة سبقت من )ولقد آتينا موسى الكتاب 47 -فصلت 

 :مالحظة

 . وآتينا موسى( الوحيدة بالمصحف فى اإلسراء)

ُكْم َولَِتْعلَُموا لَِتْبَتُغوا ) 12  ).َفْضاًل ِمْن َربِّ

 : تشبه

ُكْم َفإَِذا) 079 –البقرة   ( .َعَرَفاٍت َفاْذُكُروا للاََّ أََفْضُتْم ِمْن  لَْيَس َعلَْيُكْم ُجَناٌح أَْن َتْبَتُغوا َفْضاًل ِمْن َربِّ

ِهْم َوِرْضَواًنا )َيْبَتُغونَ  6 –المائدة  بِّ  ( َفْضالً مِّن رَّ

 ( .َذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ  )َفْضاًل ِمْن َربِّكَ  75 –الدخان 

ُسوُل للاَِّ  67 -الفتح ٌد رَّ َحمَّ اء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماء )مُّ ًدا َيْبَتُغوَن  َبْيَنُهْم َتَراُهمْ  َوالَِّذيَن َمَعُه أَِشدَّ ًعا ُسجَّ ُركَّ

ِ َوِرْضَواًنا َن للاَّ  ( ..َفْضاًل مِّ

ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ ) 8 - الحجرات ِ َوِنْعَمًة َوللاَّ  ( .َفْضاًل ِمَن للاَّ

 ْبَتُغوَن َفْضاًل ِمَن للاَِّ َوأَْمَوالِِهْم يَ  لِْلفَُقَراِء اْلُمَهاِجِريَن الَِّذيَن أُْخِرُجوا ِمْن ِدياِرِهمْ ) 9 –الحشر 

 ( .َوِرْضَواًنا

 :مالحظة مهمة

ِهْم( و)َفْضالً ِمْن ( أول المصحف وحتى أول سورة الفتح فيهتذكر أن كل ما جاء من  بِّ َفْضالً مِّن رَّ

َك(  ُكْم( و)َفْضالً ِمْن َربِّ  إلى آخر المصحف ففيه )َفْضالً ِمنَ  سورة الفتح ما جاء من أول وكلَربِّ

 ) .للاَِّ 

َما َيِضلُّ  َمِن اْهَتَدى)15 َما َيْهَتِدي لَِنْفِسِه َوَمْن َضلَّ َفإِنَّ  ).َعلَْيَها َفإِنَّ

 :تشبه

الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل  )قل يا أيها 019 -يونس 

 ( .عليها فإنما يضل

 .ذريننإنما أنا من الم يهتدى لنفسه ومن ضل فقل)وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما  76 -مل نال

 .اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها )إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن 40 -الزمر 

 :مالحظة   مهمة جدا

َما َيْهَتِدي لَِنْفِسِه( في يونس واإلسراء والنمل بصيغة قصر االهتداء على نفس المهتدي ألن  قال )َفإِنَّ

فيها مناسبا لبيان أن فائدة اهتدائهم ال تعود إال ألنفسهم  مر فيها بمخاطبة المشركين فكان المقاماأل

اهتدائهم خالفا آلية الزمر فإنها خطاب موجه من للا إلى رسوله صلى للا  أي ليست لي منفعة من

 .ليس فيها حال من ينزل منزلة المدل باهتدائه عليه و سلم
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 . )نوح قرون من بعدوكم أهلكنا من ال)17

 :تشبه   مهم

 ( . َيَرْوا َكْم أَْهلَْكَنا ِمْن َقْبلِِهْم ِمْن َقْرنٍ  )أَلَمْ  2 –األنعام 

ا َظلَُموا )َولََقدْ  03 –يونس   ..( ....أَْهلَْكَنا اْلقُُروَن ِمْن َقْبلُِكْم لَمَّ

 .( َثاًثا َوِرْئًياُهْم أَْحَسُن أَ  َقْبلَُهْم ِمْن َقْرنٍ َوَكْم أَْهلَْكَنا ) 54 –مريم 

 .( ِمْن أََحٍد أَْو َتْسَمُع َلُهْم ِرْكًزا َهْل ُتِحسُّ ِمْنُهمْ  َقْبلَُهْم ِمْن َقْرنٍ )َوَكْم أَْهلَْكَنا  79 –مريم 

َك الَياٍت أِلُولِي ِفي َذلِ  َكْم أَْهلَْكَنا َقْبلَُهْم ِمَن اْلقُُروِن َيْمُشوَن ِفي َمَساِكِنِهْم إِنَّ  )أََفلَْم َيْهِد لَُهمْ  069 –طه 

 . (النَُّهى

 ....( .. اْلِكَتاَب ِمْن َبْعِد َما أَْهلَْكَنا اْلقُُروَن اأْلُولَى َبَصاِئَر لِلنَّاسِ  )َولََقْد آََتْيَنا ُموَسى 43 –القصص 

َ َقْد أَْهلََك ِمنْ  59 –القصص  ًة َوأَْكَثرُ َقْبلِِه ِمَن اْلقُُروِن َمْن هُ  ).....أََوَلْم َيْعلَْم أَنَّ للاَّ  َو أََشدُّ ِمْنُه قُوَّ

 ....( ..َجْمًعا

 َيْمُشوَن ِفي َمَساِكِنِهْم إِنَّ ِفي َذلَِك الَياتٍ  َقْبلِِهْم ِمَن اْلقُُرونِ  ِمنْ )أََولَْم َيْهِد لَُهْم َكْم أَْهلَْكَنا  62 –السجدة 

 ( . أََفال َيْسَمُعونَ 

ُهْم إِلَْيِهْم ال َيْرِجُعونَ  ُهمْ )أَلَْم َيَرْوا َكْم أَْهلَْكَنا َقْبلَ  30 –يس   ( .ِمَن اْلقُُروِن أَنَّ

 ( .َفَناَدْوا َوالَت ِحيَن َمَناٍص  ِمْن َقْبلِِهْم ِمْن َقْرنٍ  )َكْم أَْهلَْكَنا 3 –ص 

 ( . ْن َمِحيٍص اْلِبالِد َهْل مِ  ُهْم أََشدُّ ِمْنُهْم َبْطًشا َفَنقَُّبوا ِفي َقْبلَُهْم ِمْن َقْرنٍ أَْهلَْكَنا  )َوَكمْ  32 –ق 

 :مالحظات هامة

قرن أو قرون شديدة التشابه ، ويالحظ أنه في حالة اإلفراد جاءت )ِمْن  اآليات التي ذكر فيها إهالك

 .َقْرنٍ  ِمْن َقْرٍن( في موضعي األنعام وص ، وفي سائر المواضع جاءت )َقْبلَُهْم ِمنْ  َقْبلِِهمْ 

السجدة ، كما قدم لفظ )اْلقُُروِن( فقط في  اْلقُُروِن( فقط في آيةوفي حالة الجمع جاءت )ِمْن َقْبِلِهْم ِمَن 

 .اْلقُُروَن ِمْن َقْبلُِكمْ  آية يونس فقال )َولََقْد أَْهلَْكَنا

 

 .()االسراءويقدر لمن يشاءإن ربك يبسط الرزق )30

 :تشبه

 .(وفرحوا بالحياة الدنيا ويقدر لمن يشاء)للا يبسط الرزق  62 -الرعد 

 .(عباده ويقدر )ويكأن للا يبسط الرزق لمن يشاء من 96 -القصص 

 .(له لمن يشاء من عباده ويقدر)للا يبسط الرزق  26 -العنكبوت 

 .(لمن يشاء ويقدر)أو لم يروا أن للا يبسط الرزق  35 -الروم 

 .(لمن يشاء ويقدرقل إن ربى يبسط الرزق ( 32 -سبأ 

 .(اء من عباده ويقدر لهيش لمن)قل إن ربى يبسط الرزق  37 -سبأ 

 .(ويقدر لمن يشاء)أو لم يعلموا أن للا يبسط الرزق  76 -الزمر 

 .(ويقدر لمن يشاء)له مقاليد السموات واألرض يبسط الرزق  06 -الشورى 

 :مالحظة
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َشاُء ِمْن لَِمْن يَ ) القصص )لَِمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيْقِدُر(، وفى آيتى العنكبوت وسبأ األخيرة فى آية

 ( .َوَيْقِدرُ  ِعَباِدِه َوَيْقِدُر لَُه(، وفى باقى اآليات )لَِمْن َيَشاءُ 

 

اُكْم إِنَّ َقْتلَُهمْ  َوال َتْقُتلُوا) 31   . )َكاَن ِخْطًئا َكبِيًرا أَْوالَدُكْم َخْشَيَة إِْمالٍق َنْحُن َنْرُزقُُهْم َوإِيَّ

 :تشبه

اُهمْ  َوال َتْقُتلُوا أَْوالَدُكْم ِمْن إِْمالٍق َنْحُن َنْرُزقُُكمْ ( 151 - األنعام  . )َوإِيَّ

 مهمة  :مالحظات

اُهْم(. وأما آية  الفقراء المخاطب بها اآلباءِمْن إِْمالٍق( في األنعام ( فطمأنهم )َنْحُن َنْرُزقُُكْم( )َوإِيَّ

الذين يخشون الفقر والنقص المتوقع والعجزعن مؤنة األغنياء  بها اآلباء فالمخاطباإلسراء 

اُكمْ ) (يتوقعونه مستقبال فطمأنهم بما يناسب )َنْحُن َنْرُزقُُهمْ  األوالد فيما  .)َوإِيَّ

 

ُه َكانَ ) 32 َنا إِنَّ  ).َفاِحَشًة َوَساَء َسِبياًل  َوال َتْقَرُبوا الزِّ

 :تشبه

ُه َكاَن َفاِحشَ  66 -النساء   . )َوَساَء َسِبياًل  َوَمْقًتا ةً )إِنَّ

 :مالحظة

الزواج من زوجة األب ألن هذا النوع من النكاح كان ممقوتا  زاد في آية النساء )َوَمْقًتا( في وصف

الشرع عنه، وكانت العرب تقول لولد الرجل من امرأة أبيه: مقتي،  في نفوس العرب حتى قبل نهي

ن نكاح األمهات من أقبح األشياء فإن متزوج امرأة أبيه تشبه األم. ولما كا وذلك ألن زوجة األب

يمقت فاعلها وتستخسه الطباع السليمة فوصفت فعلته بالمقت وساوت الزنا فيما وراء  فاعل رذيلة

 .)فلهذا زيد فى آية النساء قوله )َوَمْقًتا ذلك

 . )بالحق وال تقتلوا النفس التى حرم َّللا إال)33

 :تشبه

 ) . تقتلوا النفس التى حرم للا إال بالحقوال) 070 -األنعام 

ُ إاِلَّ ِباْلَحقِّ َوال َيْزُنوَن َوَمنْ  )َوال َيْقُتلُونَ  29 –الفرقان  َم للاَّ ْفَس الَِّتي َحرَّ  . )َيْفَعْل َذلَِك َيْلَق أََثاًما النَّ

 ).وأوفوا الكيل)35

 مهمة :تشبه

 ( . نكلف نفسا إال وسعهاوأوفوا الكيل والميزان بالقسط ال) 076 -األنعام 

 ( .الكيل والميزان وال تبخسوا الناس أشياءهم )فأوفوا 97 -األعراف 

 ( .والميزان بالقسط )وياقوم أوفوا المكيال 97 -هود 

 ( .المخسرين )أوفوا الكيل وال تكونوا من 090 -الشعراء 

 إال بآيتى األنعام وهود لم يقترن (بالقسط) لفظ:مالحظة
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 (هذا القرآن من كل مثل اس فىولقد صرفنا للن) 89

 :تشبه

ْفَنا ِفي َهَذا اْلقُْرآَنِ ) 40 -اإلسراء  ُروا َوَما َيِزيُدُهْم إاِل ُنفُوًرا َولََقْد َصرَّ كَّ  .(لَِيذَّ

ْفَنا ِفي َهَذا اْلقُْرآَنِ  َولََقدْ ) 74 -الكهف  اِس ِمْن ُكلِّ َمَثلٍ  َصرَّ  .)لِلنَّ

 )يذكرواولقد صرفناه بينهم ل) 71 -الفرقان 

 .)مثل )ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل 79 -الروم 

 .)مثل )ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل 65 -الزمر 

 :مالحظة

اِس( إال فى آية الكهف وقدم فيها ذكر القرآن ألن اليهود سألت رسول للا صلى  لم يتأخر لفظ )لِلنَّ

ة ذي القرنين فأوحى للا إليه في القرآن فكان تقديمه الكهف وقص للا عليه وسلم عن قصة أصحاب

اِس(والعناية بذكره أحرى.  في هذا الموضع أجدر لتقدم ذكرهم في  ولم يذكر في أول اإلسراء )لِلنَّ

( فذكر الناس  ثم ذكرهم في آخر السورة ألنه سبقها قوله )قُْل لَِئِن اْجَتَمَعِت اإْلِْنسُ  السورة َواْلِجنُّ

 .تباسكراهة االل

ِ َشِهيًدا َبْينِي)96  .(َوَبْيَنُكمْ  قُلْ َكَفى بِاَّللَّ

ُ َشِهيدٌ  07 -األنعام :تشبه  ). َبْيِني َوَبْيَنُكمْ  )قُِل للاَّ

ا َعْن ِعَباَدِتُكْم َلَغاِفلِينَ  ) َفَكَفى ِباّلّلِ َشِهيًدا َبْيَنَنا 67 –يونس   . )َوَبْيَنُكْم إِن ُكنَّ

َوَمْن ِعنَدهُ ِعْلُم َبْيِني َوَبْيَنُكْم  الَِّذيَن َكَفُروْا لَْسَت ُمْرَسالً قُْل َكَفى ِباّلّلِ َشِهيًداَوَيقُوُل ) 43 –الرعد 

 ).اْلِكَتاب

َماَواتِ  )قُلْ  76 –العنكبوت  ِ َبْيِني َوَبْيَنُكْم َشِهيًدا َيْعلَُم َما ِفي السَّ َواأْلَْرِض َوالَِّذيَن آَمُنوا  َكَفى ِباّللَّ

ِ أُْولَِئكَ ِباْلبَ     .(ُهُم اْلَخاِسُرونَ  اِطِل َوَكَفُروا ِباّللَّ

ِحيمُ  )ُهَو أَْعلَُم ِبَما ُتِفيُضوَن ِفيهِ  9 –األحقاف    .)َكَفى ِبِه َشِهيًدا َبْيِني َوَبْيَنُكْم َوُهَو اْلَغفُوُر الرَّ

 

 .(إذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثونبآياتنا وقالوا أ ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا) 98

 .(ورفاتا )وقالوا أإذا كنا عظاما 39 -إلسراء ا:تشبه

 عظام ورفات( لم ترد إال فى آيتى اإلسراء . ) الصيرورة إلى:مالحظة

 .(بآياتنا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا)98

 .(جهنم بما كفروا واتخذوا آياتى ورسلى هزوا )ذلك جزاؤهم 806 -الكهف :تشبه

اآلية التي قبلها في قوله )َمأَْواُهْم لتقدم ذكرها في  اقتصر في اإلسراء على اإلشارة لجهنم:مالحظة

ُم(. وصرح بذكر جهنم  في آية الكهف، ألنه صرح بعدها بذكر الجنات في قوله في اآلية التي َجَهنَّ

آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزال( ليكون الوعد والوعيد  تليها )إن الذين

 .ظاهرين للمستمعين كالهما
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 في سورة الكهفمتشابهات 
 
الَِحاِت * ) الَِحاتِ  -َيْعَملُوَن الصَّ  ( :َوَعِملُوا الصَّ

َر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن  ًما لُِّينِذَر َبأًْسا َشِديًدا ِمن لَُّدْنُه َوُيَبشِّ الَِحاتِ )َقيِّ  (( .6أَنَّ لَُهْم أَْجًرا َحَسًنا ) َيْعَملُوَن الصَّ
الَِحاتِ َوَعمِ )إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا  ا اَل ُنِضيُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَماًل ) لُوا الصَّ  (( .31إِنَّ
الَِحاتِ )إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا  اُت اْلِفْرَدْوِس ُنُزاًل ) َوَعِملُوا الصَّ  (( .015َكاَنْت لَُهْم َجنَّ

 
 ( :أََبًدا* )

 (( .3) أََبًدا)َماِكِثيَن ِفيِه 
ُهْم إِن َيْظَهُروا عَ   (( .61) أََبًدالَْيُكْم َيْرُجُموُكْم أَْو ُيِعيُدوُكْم ِفي ِملَِّتِهْم َولَن ُتْفِلُحوا إًِذا )إِنَّ

َتُه َوُهَو َظالٌِم لَِّنْفِسِه َقاَل َما أَُظنُّ أَن َتِبيَد َهِذِه   (( .37) أََبًدا)َوَدَخَل َجنَّ
ِه َفأَْعَرَض  َر ِبآَياِت َربِّ ن ُذكِّ ًة أَن )َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ ا َجَعْلَنا َعلَى قُلُوِبِهْم أَِكنَّ َمْت َيَداهُ إِنَّ َعْنَها َوَنِسَي َما َقدَّ

 (( .75) أََبًداَيْفَقُهوهُ َوِفي آَذاِنِهْم َوْقًرا َوإِن َتْدُعُهْم إِلَى اْلُهَدى َفلَن َيْهَتُدوا إًِذا 
 
 ( :َكِذًبا* )

ا لَُهم ِبِه ِمْن ِعْلٍم َواَل آِلَباِئهِ   (( .7) َكِذًباْم َكُبَرْت َكلَِمًة َتْخُرُج ِمْن أَْفَواِهِهْم إِن َيقُولُوَن إاِلَّ )مَّ
ِن ا ٍن َفَمْن أَْظَلُم ِممَّ َخُذوا ِمن ُدوِنِه آلَِهًة لَّْواَل َيأُْتوَن َعلَْيِهم ِبُسْلَطاٍن َبيِّ ِ )َهُؤاَلء َقْوُمَنا اتَّ ْفَتَرى َعلَى للاَّ

 (( .07) َكِذًبا
 
 ( :اإِنَّ * )
ا) ُهْم أَْحَسُن َعَماًل ) اأْلَْرِض َجَعْلَنا َما َعلَى  إِنَّ  (( .5ِزيَنًة لََّها لَِنْبلَُوُهْم أَيُّ
ا) ا لَُه ِفي  إِنَّ نَّ  (( .94َوآَتْيَناهُ ِمن ُكلِّ َشْيٍء َسَبًبا ) اأْلَْرِض َمكَّ
 
 ( :أَْحَسُن َعَماًل * )

ا َجَعْلَنا َما َعلَى اأْلَْرِض زِ  ُهْم )إِنَّ  (( .5) أَْحَسُن َعَماًل يَنًة لََّها لَِنْبلَُوُهْم أَيُّ
ا اَل ُنِضيُع أَْجَر َمْن  الَِحاِت إِنَّ  (( .31) أَْحَسَن َعَماًل )إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

 
 ( :َصِعيًدا* )

ا لََجاِعلُوَن َما َعلَْيَها   (( .9) ُجُرًزا َصِعيًدا)َوإِنَّ
َماء َفُتْصِبَح )َفَعَسى رَ  َن السَّ ِتَك َوُيْرِسَل َعلَْيَها ُحْسَباًنا مِّ ن َجنَّ  (( 41) لًَقازَ  َصِعيًدابِّي أَن ُيْؤِتَيِن َخْيًرا مِّ

 
 : وصف القرآن ألهل الكهف* 

ِقيِم َكاُنوا ِمْن آَياِتَنا َعَجًبا ) أَْصَحاَب اْلَكْهفِ )أَْم َحِسْبَت أَنَّ   (( .7َوالرَّ
َنا آِتَنا ِمن لَُّدنَك َرْحَمًة َوَهيِّْئ لََنا ِمْن أَْمِرَنا َرَشًدا ) اْلِفْتَيةُ  )إِْذ أََوى  (( .01إِلَى اْلَكْهِف َفَقالُوا َربَّ

ُهْم  ِهْم َوِزْدَناُهْم ُهًدى)َنْحُن َنقُصُّ َعلَْيَك َنَبأَُهم ِباْلَحقِّ إِنَّ  (( .03) ِفْتَيٌة آَمُنوا ِبَربِّ
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 ( :َعَجًبا* )
ِقيِم َكاُنوا ِمْن آَياِتَنا )أَ   (( .7) َعَجًباْم َحِسْبَت أَنَّ أَْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ

ْيَطاُن أَْن أَْذكُ  ْخَرِة َفإِنِّي َنِسيُت اْلُحوَت َوَما أَنَساِنيُه إاِلَّ الشَّ َخَذ )َقاَل أََرأَْيَت إِْذ أََوْيَنا إِلَى الصَّ َرهُ َواتَّ
 (( .23) َجًباعَ َسِبيلَُه ِفي اْلَبْحِر 

 
َنا* )  ( :َفَقالُوا َربَّ

َنا)إِْذ أََوى اْلِفْتَيُة إِلَى اْلَكْهِف   (( .01آِتَنا ِمن لَُّدنَك َرْحَمًة َوَهيِّْئ لََنا ِمْن أَْمِرَنا َرَشًدا ) َفَقالُوا َربَّ
َنا)َوَرَبْطَنا َعلَى قُلُوِبِهْم إِْذ َقاُموا  َماَوا َفَقالُوا َربُّ ْدُعَو ِمن ُدوِنِه إِلًَها لََقْد قُْلَنا إًِذا َربُّ السَّ ِت َواأْلَْرِض لَن نَّ

 (( .04َشَطًطا )
 
 ( :َرْحَمةً * )

َنا آِتَنا ِمن لَُّدنَك   (( .01َوَهيِّْئ لََنا ِمْن أَْمِرَنا َرَشًدا ) َرْحَمةً )إِْذ أََوى اْلِفْتَيُة إِلَى اْلَكْهِف َفَقالُوا َربَّ
ْن ِعَباِدَنا آَتْيَناهُ )َفَوَجَدا َعْبًدا  ا ِعْلًما ) ِعنِدَنا ِمنْ  َرْحَمةً مِّ  (( .27َوَعلَّْمَناهُ ِمن لَُّدنَّ

ُهَما َوَيْسَتْخِرَجا َكنزَ  َك أَْن َيْبلَُغا أَُشدَّ ا اْلِجَداُر َفَكاَن لُِغاَلَمْيِن َيِتيَمْيِن .. َفأََراَد َربُّ  مِّن َرْحَمةً ُهَما )َوأَمَّ
بَِّك   (( .96.. )رَّ

بِّي  مِّن َرْحَمةٌ )َقاَل َهَذا  اء َوَكاَن َوْعُد َربِّي َحقًّا )رَّ  (( .79َفإَِذا َجاء َوْعُد َربِّي َجَعَلُه َدكَّ
 
 ( :ُرْشًدا* )

َنا آِتَنا ِمن لَُّدنَك َرْحَمًة َوَهيِّْئ لََنا ِمْن أَْمِرَنا   (( .01) َشًدارَ )إِْذ أََوى اْلِفْتَيُة إِلَى اْلَكْهِف َفَقالُوا َربَّ
َك إَِذا َنِسيَت َوقُْل َعَسى أَن َيْهِدَيِن َربِّي أِلَْقَرَب ِمْن َهَذا  بَّ ُ َواْذُكر رَّ  (( .64) َرَشًدا)إاِلَّ أَن َيَشاء للاَّ

ا ُعلِّْمَت  ِبُعَك َعلَى أَن ُتَعلَِّمِن ِممَّ  (( .22) ًداُرشْ )َقاَل لَُه ُموَسى َهْل أَتَّ
 
 ( :ُثمَّ * )
 (( .06َبَعْثَناُهْم لَِنْعلََم أَيُّ اْلِحْزَبْيِن أَْحَصى لَِما لَِبُثوا أََمًدا ) ُثمَّ )
ْمِس .. ( . (97أَْتَبَع َسَبًبا ) ُثمَّ )  َحتَّى إَِذا َبلََغ َمْطلَِع الشَّ
ْيِن .. ( . (76أَْتَبَع َسَبًبا ) ُثمَّ ) دَّ  َحتَّى إَِذا َبلََغ َبْيَن السَّ
 
 ( :َبَعْثَناُهمْ * )
 (( .06لَِنْعلََم أَيُّ اْلِحْزَبْيِن أَْحَصى لَِما لَِبُثوا أََمًدا ) َبَعْثَناُهمْ )ُثمَّ 

ْنُهْم َكْم لَِبْثُتْم َقالُوا لَِبْثَنا َيْوًما أَْو َبْعَض َيْوٍم .. ) َبَعْثَناُهمْ )َوَكَذلَِك   (( .07لَِيَتَساءلُوا َبْيَنُهْم َقاَل َقاِئٌل مِّ
 
ِن َفَمْن أَْظلَ * ) ن -ُم ِممَّ  ( :َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

َخُذوا ِمن ُدوِنِه آلَِهًة لَّْواَل َيأُْتوَن َعلَْيِهم ِبُسْلَطاٍن َبيٍِّن  نِ  َفَمنْ )َهُؤاَلء َقْوُمَنا اتَّ ِ  أَْظَلُم ِممَّ اْفَتَرى َعلَى للاَّ
 (( .07) َكِذًبا
نَوَمْن ) ِه  أَْظلَُم ِممَّ َر ِبآَياِت َربِّ َمْت َيَداهُ .. )َفأَ ُذكِّ  (( .75ْعَرَض َعْنَها َوَنِسَي َما َقدَّ
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 ( :َوإِذْ * )
ْئ  َوإِذِ ) حمته وُيَهيِّ ُكم مِّن رَّ َ َفأُْووا إِلَى اْلَكْهِف َينُشْر لَُكْم َربُّ ْن لَُكم مِّ اْعَتَزْلُتُموُهْم َوَما َيْعُبُدوَن إاِلَّ للاَّ

ْرَفًقا )  (( .02أَْمِرُكم مِّ
ِه .. )قُ  َوإِذْ )  (( .71ْلَنا لِْلَماَلِئَكِة اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا إاِلَّ إِْبلِيَس َكاَن ِمَن اْلِجنِّ َفَفَسَق َعْن أَْمِر َربِّ
 (( .21َقاَل ُموَسى لَِفَتاهُ اَل أَْبَرُح َحتَّى أَْبلَُغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْيِن أَْو أَْمِضَي ُحقًُبا ) َوإِذْ )
 
 ( :َمالِ َذاَت الشِّ * )

ْقِرُضُهْم  َزاَوُر َعن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِميِن َوإَِذا َغَرَبت تَّ ْمَس إَِذا َطلََعت تَّ َوُهْم ِفي  َذاَت الشَِّمالِ )َوَتَرى الشَّ
ْنُه .. )  (( .05َفْجَوٍة مِّ

َماِل َذاَت ا)َوَتْحَسُبُهْم أَْيَقاًظا َوُهْم ُرقُوٌد َوُنَقلُِّبُهْم َذاَت اْلَيِميِن وَ  َوَكْلُبُهم َباِسٌط ِذَراَعْيِه ِباْلَوِصيِد .. لشِّ
(09. )) 
 
 ( :َوَكَذلِكَ * )
ْنُهْم َكْم لَِبْثُتْم َقالُوا لَِبْثَنا َيْوًما أَْو َبْعَض َيْوٍم  َوَكَذلِكَ ) ُكْم أَْعلَُم قَ َبَعْثَناُهْم لَِيَتَساءلُوا َبْيَنُهْم َقاَل َقاِئٌل مِّ الُوا َربُّ

 (( .07ِبْثُتْم .. )ِبَما لَ 
اَعَة اَل َرْيَب ِفيَها إِْذ َيَتَناَزُعوَن َبْينَ  َوَكَذلِكَ ) ِ َحقٌّ َوأَنَّ السَّ ُهْم .. ُهْم أَْمرَ أَْعَثْرَنا َعلَْيِهْم لَِيْعلَُموا أَنَّ َوْعَد للاَّ
(60. )) 
 
 ( :َواَل ُيْشِركْ  -لَْم أُْشِرْك  -َواَل أُْشِرُك  -َواَل ُيْشِرُك * )

ن ُدوِنِه مِ  َماَواِت َواأْلَْرِض أَْبِصْر ِبِه َوأَْسِمْع َما لَُهم مِّ ُ أَْعلَُم ِبَما لَِبُثوا لَُه َغْيُب السَّ َواَل ن َولِيٍّ )قُِل للاَّ
 (( .62) ُيْشِرُك ِفي ُحْكِمِه أََحًدا

ُ َربِّي  ا ُهَو للاَّ  (( .39) َواَل أُْشِرُك ِبَربِّي أََحًدا)لَِّكنَّ
لَْم ِني تَ ِحيَط ِبَثَمِرِه َفأَْصَبَح ُيَقلُِّب َكفَّْيِه َعَلى َما أَنَفَق ِفيَها َوِهَي َخاِوَيٌة َعلَى ُعُروِشَها َوَيقُوُل َيا لَيْ )َوأُ 

 (( .46) أُْشِرْك ِبَربِّي أََحًدا
ْثلُُكْم ُيوَحى إِلَيَّ ... َفَمن َكاَن َيْرُجو لَِقاء َما أََنا َبَشٌر مِّ ِه َفْلَيْعَمْل َعَماًل َصالًِحا  )قُْل إِنَّ َواَل ُيْشِرْك َربِّ

ِه أََحًدا  (( .001) ِبِعَباَدِة َربِّ
  

 ( :ِمن ُدونِِه َمْوئِاًل  -ِمن ُدونِِه ُمْلَتَحًدا * )
َل لَِكلَِماِتِه   (( .65) َحًداُمْلتَ  ِمن ُدوِنهِ  َولَن َتِجدَ )َواْتُل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمن ِكَتاِب َربَِّك اَل ُمَبدِّ

ْوِعٌد  َل َلُهُم اْلَعَذاَب َبل لَُّهم مَّ ْحَمِة لَْو ُيَؤاِخُذُهم ِبَما َكَسُبوا لََعجَّ َك اْلَغفُوُر ُذو الرَّ  ِمن ُدوِنهِ لَّن َيِجُدوا )َوَربُّ
 (( .79)َمْوِئاًل 

 
ْنَيا* )  ( :ِزيَنَة اْلَحَياِة الدُّ

ُهم ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه َواَل َتْعُد َعْيَناَك َعْنُهْم ُتِريُد )َواْصِبْر َنْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدعُ  وَن َربَّ
ْنَيا َبَع َهَواهُ َوَكاَن أَْمُرهُ فُُرًطا  ) ِزيَنَة اْلَحَياِة الدُّ  (( .69َواَل ُتِطْع َمْن أَْغَفْلَنا َقْلَبُه َعن ِذْكِرَنا َواتَّ
ْنَيا )اْلَماُل َواْلَبُنونَ  الَِحاُت َخْيٌر ِعنَد َربَِّك َثَواًبا َوَخْيٌر أََماًل  ) ِزيَنُة اْلَحَياِة الدُّ  (( .42َواْلَباِقَياُت الصَّ
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ا أَْعَتْدَنا* )  ( :إِنَّ
ُكْم َفَمن َشاء َفْلُيْؤِمن َوَمن َشاء َفْلَيْكفُْر  بِّ ا أَْعَتْدَنا)َوقُِل اْلَحقُّ ِمن رَّ الِِمينَ  إِنَّ َها َناًرا أََحاَط ِبِهْم ُسَراِدقُ  لِلظَّ

( ...67. )) 
ِخُذوا ِعَباِدي ِمن ُدوِني أَْولَِياء  ا أَْعَتْدَنا)أََفَحِسَب الَِّذيَن َكَفُروا أَن َيتَّ َم  إِنَّ  (( 016لِْلَكاِفِريَن ُنُزاًل )َجَهنَّ

 
 ( :ُمْرَتَفًقا* )

ُكْم َفَمن َشاء َفْلُيؤْ  بِّ الِِميَن َناًرا أََحاَط ِبِهْم ُسَراِدقَُها )َوقُِل اْلَحقُّ ِمن رَّ ا أَْعَتْدَنا لِلظَّ ِمن َوَمن َشاء َفْلَيْكفُْر إِنَّ
َراُب َوَساءتْ َوإِن َيْسَتِغيُثوا ُيَغاُثوا ِبَماء َكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجوَه   (( .67) ُمْرَتَفًقا ِبْئَس الشَّ

اُت َعْدٍن َتْجِري مِ  ن َتْحِتِهُم اأْلَْنَهاُر ُيَحلَّْوَن ِفيَها ِمْن أََساِوَر ِمن َذَهٍب َوَيْلَبُسوَن ِثَياًبا )أُْولَِئَك لَُهْم َجنَّ
ِكِئيَن ِفيَها َعلَى اأْلََراِئِك  تَّ ن ُسنُدٍس َوإِْسَتْبَرٍق مُّ َواُب َوَحُسَنْت ُخْضًرا مِّ  (( .30) ُمْرَتَفًقاِنْعَم الثَّ

الَِحاتِ إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُو* )  ( :ا الصَّ
الَِحاتِ ) ا اَل ُنِضيُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَماًل  ) إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ  (( .31إِنَّ
الَِحاتِ ) اُت اْلِفْرَدْوِس ُنُزاًل ) إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ  (( .015َكاَنْت لَُهْم َجنَّ

 ( :أُْولَئِكَ * )
اُت َعْدٍن َتْجِري ِمن َتْحِتِهُم اأْلَْنَهاُر ُيَحلَّْوَن ِفيَها ِمْن أََساِوَر ِمن َذَهٍب َوَيْلَبُسوَن ِثَيابً  كَ أُْولَئِ )  الَُهْم َجنَّ

 (( .30ُخْضًرا ... )
ِهْم َولَِقاِئِه َفَحِبَطْت أَْعَمالُُهْم َفاَل ُنِقيُم لَُهمْ  أُولَِئكَ )  (( .017َيْوَم اْلِقَياَمِة َوْزًنا ) الَِّذيَن َكَفُروا ِبآَياِت َربِّ
 
 ( :َواْضِرْب لَُهم* )
َثاًل  َواْضِرْب لَُهم) َتْيِن ِمْن أَْعَناٍب َوَحَفْفَناُهَما ِبَنْخٍل َوَجَعْلَنا َبْيَنُهَما َزْرًعا  مَّ ُجلَْيِن َجَعْلَنا أِلََحِدِهَما َجنَّ رَّ
(36. )) 
َثَل  َواْضِرْب لَُهم) َماء َفاْخَتلََط ِبِه َنَباُت اأْلَْرِض َفأَْصَبَح َهِشيًما اْلَحَياِة الدُّ مَّ ْنَيا َكَماء أَنَزْلَناهُ ِمَن السَّ

َياُح ... )  (( .47َتْذُروهُ الرِّ
 
 ( :َوُهَو ُيَحاِوُرهُ * )

 (( .34َفًرا )أََنا أَْكَثُر ِمنَك َمااًل َوأََعزُّ نَ  َوُهَو ُيَحاِوُرهُ )َوَكاَن لَُه َثَمٌر َفَقاَل لَِصاِحِبِه 
اَك َرُجاًل ) َوُهَو ُيَحاِوُرهُ )َقاَل لَُه َصاِحُبُه  ْطَفٍة ُثمَّ َسوَّ  (( .35أََكَفْرَت ِبالَِّذي َخلََقَك ِمن ُتَراٍب ُثمَّ ِمن نُّ

 
 ( :لَن َتْسَتِطيعَ * )

 (( .40لَُه َطلًَبا ) َتْسَتِطيعَ  لَنفَ )أَْو ُيْصِبَح َماُؤَها َغْوًرا 
 (( .25) لَن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْبًرا )َقاَل إِنَّكَ 

َك   (( .56) لَن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْبًرا)َقاَل أَلَْم أَقُْل إِنَّ
َك   (( .57) لَن َتْسَتِطيَع َمِعي َصْبًرا)َقاَل أَلَْم أَقُل لََّك إِنَّ

 
 ( :َخْيٌر َثَواًبا َوَخْيٌر .. * )

ِ اْلَحقِّ   (( .44) ُعْقًبا َخْيٌر َثَواًبا َوَخْيرٌ ُهَو  )ُهَنالَِك اْلَواَلَيُة ّلِلَّ
الَِحاُت  ْنَيا َواْلَباِقَياُت الصَّ  (( .42)أََماًل  َثَواًبا َوَخْيرٌ ِعنَد َربَِّك  َخْيرٌ )اْلَماُل َواْلَبُنوَن ِزيَنُة اْلَحَياِة الدُّ
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 ( :َوَيْومَ * )
ُر اْلِجَباَل َوَتَرى اأْلَْرَض َباِرزَ  َوَيْومَ )  (( .45ًة َوَحَشْرَناُهْم َفلَْم ُنَغاِدْر ِمْنُهْم أََحًدا )ُنَسيِّ
ْوِبًقا ) َوَيْومَ )  (( .76َيقُوُل َناُدوا ُشَرَكاِئَي الَِّذيَن َزَعْمُتْم َفَدَعْوُهْم َفلَْم َيْسَتِجيُبوا لَُهْم َوَجَعْلَنا َبْيَنُهم مَّ

ْوِعًدا( :  * )مَّ
َك َصفًّا لَّ  ْجَعَل َلُكم )َوُعِرُضوا َعلَى َربِّ ٍة َبْل َزَعْمُتْم أَلَّن نَّ َل َمرَّ ْوِعًداَقْد ِجْئُتُموَنا َكَما َخلَْقَناُكْم أَوَّ  مَّ

(49. )) 
ا َظلَُموا َوَجَعْلَنا لَِمْهلِِكِهم  ْوِعًدا)َوِتْلَك اْلقَُرى أَْهلَْكَناُهْم لَمَّ  (( .77) مَّ

 
 ( :ءِمن ُدونِي أَْولَِيا -أَْولَِياء ِمن ُدونِي * )

ِخُذوَنُه )َوإِْذ قُْلَنا لِْلَماَلِئَكِة اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا إاِلَّ إِْبلِيَس َكاَن ِمَن اْلِجنِّ َفَفَسَق َعْن أَْمِر َربِّهِ   أََفَتتَّ
َتُه  يَّ الِِميَن َبَداًل ) ِمن ُدوِني أَْولَِياءَوُذرِّ  (( .71َوُهْم لَُكْم َعُدوٌّ ِبْئَس لِلظَّ
ِخُذوا ِعَباِدي )أََفَحسِ  َم لِْلَكاِفِريَن ُنُزاًل ) أَْولَِياء ِمن ُدوِنيَب الَِّذيَن َكَفُروا أَن َيتَّ ا أَْعَتْدَنا َجَهنَّ  (( .016إِنَّ

 
َخُذوا آَياتِي .. ُهُزًوا* )  ( :َواتَّ

ِريَن َوُمنِذِريَن َوُيَجاِدُل الَِّذيَن  َخُذوا آَياِتيَكَفُروا ِباْلَباِطِل .. )َوَما ُنْرِسُل اْلُمْرَسلِيَن إاِلَّ ُمَبشِّ َما وَ  َواتَّ
 (( .72) ُهُزًوا أُنِذُروا

ُم ِبَما َكَفُروا  َخُذوا آَياِتي)َذلَِك َجَزاُؤُهْم َجَهنَّ  (( .012) ُهُزًواَوُرُسلِي  َواتَّ
 
 ( :َمْجَمَع َبْيِنِهَما -َمْجَمَع اْلَبْحَرْيِن * )

 (( .21أَْو أَْمِضَي ُحقًُبا  ) اْلَبْحَرْينِ  َمْجَمعَ  أَْبَرُح َحتَّى أَْبلَُغ )َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِفَتاهُ اَل 
ا َبلََغا  َخَذ َسِبيلَُه ِفي اْلَبْحِر َسَرًبا )َبْيِنِهَما  َمْجَمعَ )َفلَمَّ  (( .20َنِسَيا ُحوَتُهَما َفاتَّ

 
ا* )  ( :َفلَمَّ
ا) َخَذ َسِبيلَُه ِفي اْلَبْحِر َسَرًبا )َبلََغا َمْجَمَع َبْيِنِهَما َنِسَيا حُ  َفلَمَّ  (( .20وَتُهَما َفاتَّ
ا)  (( .26َجاَوَزا َقاَل لَِفَتاهُ آِتَنا َغَداءَنا لََقْد لَِقيَنا ِمن َسَفِرَنا َهَذا َنَصًبا ) َفلَمَّ
 
 ( :َسبِيلَُه فِي اْلَبْحرِ * )
ا َبلََغا َمْجَمَع َبْيِنِهَما َنِسَيا ُحوَتُهَما ) َخذَ َفاَفلَمَّ  (( .20) َسَرًبا َسِبيلَُه ِفي اْلَبْحرِ  تَّ

ْيَطاُن أَْن أَْذكُ  ْخَرِة َفإِنِّي َنِسيُت اْلُحوَت َوَما أَنَساِنيُه إاِلَّ الشَّ َخَذ َرهُ )َقاَل أََرأَْيَت إِْذ أََوْيَنا إِلَى الصَّ َواتَّ
 (( .23)َعَجًبا  َسِبيلَُه ِفي اْلَبْحرِ 

 
 ( :ُخْبًرا* )

 (( .29) ُخْبًراْصِبُر َعلَى َما لَْم ُتِحْط ِبِه )َوَكْيَف تَ 
 (( .70) ُخْبًرا)َكَذلَِك َوَقْد أََحْطَنا ِبَما لََدْيِه 

 ( :ِذْكًرا* )
َبْعَتِني َفاَل َتْسأَْلِني َعن َشْيٍء َحتَّى أُْحِدَث لََك   (( .51) ِمْنُه ِذْكًرا)َقاَل َفإِِن اتَّ

ْنُه ِذْكًراَنْيِن قُْل َسأَْتلُو َعلَْيُكم )َوَيْسأَلُوَنَك َعن ِذي اْلَقرْ   (( .93) مِّ
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 ( :َفانَطلََقا* )
ِفيَنِة َخَرَقَها َقاَل أََخَرْقَتَها لُِتْغِرَق أَْهلََها  َفانَطلََقا)  (( .50إِْمًرا ) لََقْد ِجْئَت َشْيًئاَحتَّى إَِذا َرِكَبا ِفي السَّ
ْكًرا ) َحتَّى إَِذا لَِقَيا ُغاَلًما َفانَطلََقا) ًة ِبَغْيِر َنْفٍس لََّقْد ِجْئَت َشْيًئا نُّ  (( .54َفَقَتلَُه َقاَل أََقَتْلَت َنْفًسا َزِكيَّ
فُوُهَما َفَوَجَدا ِفيَها ِجَداًرا ُيِريُد أَ  َفانَطلََقا) نَقضَّ ْن يَ َحتَّى إَِذا أََتَيا أَْهَل َقْرَيٍة اْسَتْطَعَما أَْهلََها َفأََبْوا أَن ُيَضيِّ
 (( .55أََقاَمُه ... )فَ 

ْكًرا* )  ( :نُّ
ًة ِبَغْيِر َنْفٍس لََّقْد ِجْئَت َشْيئً   (( .54) ْكًرانُّ ا )َفانَطلََقا َحتَّى إَِذا لَِقَيا ُغاَلًما َفَقَتلَُه َقاَل أََقَتْلَت َنْفًسا َزِكيَّ

ِه  ُبُه ُثمَّ ُيَردُّ إِلَى َربِّ ا َمن َظلََم َفَسْوَف ُنَعذِّ ُبُه َعَذاًبا )َقاَل أَمَّ ْكًراَفُيَعذِّ  (( .95) نُّ
 
 ( :َفأََراَد َربُّكَ  -َفأََرْدَنا  –َفأََردتُّ * )

ِفيَنُة َفَكاَنْت لَِمَساِكيَن َيْعَملُوَن ِفي اْلَبْحِر  ا السَّ لٌِك َيأُْخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة  َفأََردتُّ )أَمَّ أَْن أَِعيَبَها َوَكاَن َوَراءُهم مَّ
 (( .57َغْصًبا )

ْنُه َزَكاًة َوأَْقَرَب ُرْحًما ) َفأََرْدَنا) ُهَما َخْيًرا مِّ  (( .90أَن ُيْبِدلَُهَما َربُّ
ا اْلِجَداُر َفَكاَن لُِغاَلَمْيِن َيِتيَمْيِن ِفي اْلَمِديَنِة َوَكاَن َتْحَتُه َكنٌز لَُّهَما َوَكاَن أَُبوُهَما صَ    َربُّكَ َفأََرادَ الًِحا )َوأَمَّ

َك َوَما َفَعْلُتُه َعْن أَْمِري َذلَِك َتأِْويُل َما لَْم َتسْ أَْن َيْبلُغَ  بِّ ُهَما َوَيْسَتْخِرَجا َكنَزُهَما َرْحَمًة مِّن رَّ ِطع ا أَُشدَّ
لَْيِه َصْبًرا )  (( .96عَّ

 
 ( :اْسَتَطاُعوا -َتْسِطع * )

ا اْلِجَداُر َفَكاَن لُِغاَلَمْيِن َيِتيَمْيِن ِفي اْلَمِديَنةِ  َك  )َوأَمَّ َوَكاَن َتْحَتُه َكنٌز لَُّهَما َوَكاَن أَُبوُهَما َصالًِحا َفأََراَد َربُّ
َك َوَما َفَعْلُتُه َعْن أَْمِري َذلَِك َتأِْويُل  بِّ ُهَما َوَيْسَتْخِرَجا َكنَزُهَما َرْحَمًة مِّن رَّ  َتْسِطعَما لَْم أَْن َيْبلَُغا أَُشدَّ

لَْيِه َصْبًرا )  (( .96عَّ
 (( .75لَُه َنْقًبا ) اْسَتَطاُعواَطاُعوا أَن َيْظَهُروهُ َوَما )َفَما اسْ 

 ( :َسَبًبا* )
ا لَُه ِفي اأْلَْرِض َوآَتْيَناهُ ِمن ُكلِّ َشْيٍء  نَّ ا َمكَّ  (( .94) َسَبًبا)إِنَّ

ْمِس ..( . (97) َسَبًبا)َفأَْتَبَع   َحتَّى إَِذا َبلََغ َمْغِرَب الشَّ
ْمِس ..( .97) َسَبًبا)ُثمَّ أَْتَبَع   ( َحتَّى إَِذا َبلََغ َمْطلَِع الشَّ
ْيِن ..( . (76) َسَبًبا)ُثمَّ أَْتَبَع  دَّ  َحتَّى إَِذا َبلََغ َبْيَن السَّ

 ( :َحتَّى إَِذا َبلَغَ * )
ْمِس َوَجَدَهاَمْغِرَب  َحتَّى إَِذا َبلَغَ )  (( .92... )َتْغُرُب ِفي َعْيٍن َحِمَئٍة َوَوَجَد ِعنَدَها َقْوًما  الشَّ
ْمِس َوَجَدَهاَمْطلَِع  َحتَّى إَِذا َبلَغَ ) ن ُدوِنَها ِسْتًرا ) الشَّ  (( .71َتْطلُُع َعلَى َقْوٍم لَّْم َنْجَعل لَُّهم مِّ
ْيِن َوَجَد ِمن ُدوِنِهَما َقْوًما الَّ َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َقْواًل ) َحتَّى إَِذا َبلَغَ ) دَّ  (( .73َبْيَن السَّ
 
 ( :َقالُوا َيا َذا اْلَقْرَنْينِ  -ْلَنا َيا َذا اْلَقْرَنْيِن قُ * )

ْمِس َوَجَدَها َتْغُرُب ِفي َعْيٍن َحِمَئٍة َوَوَجَد ِعنَدَها َقْوًما  ا َيا َذا اْلَقْرَنْينِ  قُْلَنا)َحتَّى إَِذا َبلََغ َمْغِرَب الشَّ  إِمَّ
ِخَذ ِفيِهْم ُحْسنً  ا أَن َتتَّ َب َوإِمَّ  (( .92ا )أَن ُتَعذِّ

إِنَّ َيأُْجوَج َوَمأُْجوَج ُمْفِسُدوَن ِفي اأْلَْرِض َفَهْل َنْجَعُل َلَك َخْرًجا َعلَى أَن َتْجَعَل  َيا َذا اْلَقْرَنْينِ َقالُوا )
ا )  (( .74َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم َسّدً



187 

 

ا * )  ( :َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم َرْدًما -َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم َسدهً
َتْجَعَل وا َيا َذا اْلَقْرَنْيِن إِنَّ َيأُْجوَج َوَمأُْجوَج ُمْفِسُدوَن ِفي اأْلَْرِض َفَهْل َنْجَعُل َلَك َخْرًجا َعلَى أَن )َقالُ 
ا َوَبْيَنُهمْ  َبْيَنَنا  (( .74) َسّدً

ٍة  نِّي ِفيِه َربِّي َخْيٌر َفأَِعيُنوِني ِبقُوَّ  (( .77)َرْدًما  َنُهمْ َوَبيْ ْجَعْل َبْيَنُكْم أَ )َقاَل َما َمكَّ
 
 ( :ُنُزاًل * )

َم لِْلَكاِفِريَن  ا أَْعَتْدَنا َجَهنَّ ِخُذوا ِعَباِدي ِمن ُدوِني أَْولَِياء إِنَّ  (( .016) ُنُزاًل )أََفَحِسَب الَِّذيَن َكَفُروا أَن َيتَّ
اُت اْلفِ  الَِحاِت َكاَنْت لَُهْم َجنَّ  (( .015) ُنُزاًل ْرَدْوِس )إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

 

 متشابهات الكهف مع القرآن كله

 
 " ) بداية السور } الفاتحة , األنعام , الكهف , سبأ , فاطر (  اْلَحْمُد لله "  – 1
الهَحاته َأنَّ َلُهْم َأْجًرا َحَسًنا"  – 2 يَن َيْعَمُلوَن الصَّ نهيَن الَّذه  ( 2هف " ) الك َوُيَبشَِّر اْلُمْؤمه

الهَحاته َأنَّ َلُهْم َأْجًرا َكبهيًرا " ) اإلسراء " َويُ  يَن َيْعَمُلوَن الصَّ نهيَن الَّذه  (  9َبشُِّر اْلُمْؤمه
 
ْلم  "  – 3 ْن عه  " َوَما َلُهم " { (  22, } النجم  5" ) الكهف  َما َلُهم بههه مه
 
ٌع نَّْفَسكَ  – 4  (  3, الشعراء  6" ) الكهف  " َفَلَعلََّك َباخه
 
 (  3, يوسف  13" ) الكهف  َنْحُن َنُقصُّ َعَلْيكَ "  – 5
 
ًبا"  – 6 ,  13, يونس  33, األعراف  144" ) األنعام  َفَمْن أْظَلُم مهمَّنه اْفَتَرى َعَلى الله َكذه

 ( 15الكهف 
ًبا " ) العنكبوت  , }  93,  21, األنعام  12, هود  62" َوَمْن أْظَلُم مهمَّنه اْفَتَرى َعَلى الله َكذه

ب " { (  3الصف   " اْلَكذه
 
ًدا"  – 3 َد َلُه َولهيًّا ُمْرشه  ( 13هف " ) الك َمن َيْهده الُل َفُهَو اْلُمْهَتده َوَمن ُيْضلهْل َفَلن َتجه

َد َلُهْم َأْولهَياَء مهن ُدونههه " ) اإلسراء   (  93" َوَمن َيْهده الُل َفُهَو اْلُمْهَتده َوَمن ُيْضلهْل َفَلن َتجه
ُرون " ) األعراف   (  132" َمن َيْهده الُل َفُهَو اْلُمْهَتدهى َوَمن ُيْضلهْل َفُأوَلئهَك ُهُم اْلَخاسه



188 

 

 
 ( 21,  19" ) الكهف  َوَكَذلهكَ "  – 2
 
 ( 113, المؤمنون  19" ) الكهف  َقاُلوا َلبهْثَنا َيْوًما َأْو َبْعَض َيْوم"  – 9

 (  259ْعَض َيْوم " ) البقرة " َقاَل َلبهْثُت َيْوًما َأْو بَ 
 

َن كهَتابه َربِّكَ "  -11 َى إَلْيَك مه  ( 23" ) الكهف  َواْتُل َما ُأوحه
َن اْلكهَتاب " ) العنكبوت  َى إَلْيَك مه  ( 45" اْتُل َما ُأوحه

 
َد مهن ُدونههه ُمْلَتَحًدا"  -11  ( 23" ) الكهف  َوَلن َتجه

َد مهن ُدونههه ُمْلَتحَ   (  22ًدا " ) الجن " َوَلْن َأجه
 

يُدوَن َوْجَههُ "  -12 ىِّ ُيره يَن َيْدُعوَن َربَُّهم بهاْلَغَدوةه َواْلَعشه  ( 22) الكهف  " َواْصبهْر َنْفَسَك َمَع الَّذه
يُدوَن َوْجَهُه " ) األنعام  ىِّ ُيره يَن َيْدُعوَن َربَُّهم بهاْلَغَدوةه َواْلَعشه  ( 52" َوال َتْطُرده الَّذه

 
 (  29" ) الكهف  بهْئَس الشََّراُب َوَساَءْت ُمْرَتَفًقا"  -13
 (  31" ) الكهف  نهْعَم الثََّوُب َوَحُسَنْت ُمْرَتَفًقا" 
 

 ( 51, ص  13, اإلنسان  31الكهف " )  ُمتَّكهئهيَن فهيَها"  -14
 

 ( 45,  32" ) الكهف  َواْضرهْب َلُهم"  -15
 

 ( 51, فصلت  36" ) الكهف  َمةً َوَما َأُظنُّ السَّاَعَة َقائه "  -16
 

ًرا"  -13  (  43" ) الكهف  َوَلْم َتُكن َلُه مهن فهَئٌة َينُصُروَنُه مهن ُدونه الله َوَما َكاَن ُمنَتصه
رهين " ) القصص و " َفَما َكاَن َلُه مهن فهَئة  َينُصرُ  َن اْلُمنَتصه  (  21َنُه مهن ُدونه الله َوَما َكاَن مه
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َن السََّماءه َفاْخَتَلَط بههه َنَباُت اأَلْرضه  َواْضرهبْ "  -12 ِه )  " َلُهم مََّثَل اْلَحَيوةه الدُّْنَيا َكَماء  َأنَزْلَناُه مه
 (  45الكهف 

َن السََّماءه َفاْخَتَلَط بههه َنَباُت اأَلْرضه " ) يونس   ( 24" إهنََّما َمَثُل اْلَحَيوةه الدُّْنَيا َكَماء  َأنَزْلَناُه مه
 

نَد َربَِّك َثَواًبا َوَخْيٌر َأَملً  " -19 الهَحاُت َخْيٌر عه " َوَخْيٌر  36, } مريم  46" ) الكهف  َواْلَباقهَياُت الصَّ
 مََّردًّا " { ( 

 
َل َمرَّة  "  -21 ْئُتُموَنا َكَما َخَلْقَناُكْم َأوَّ  ( 42) الكهف بل زعمتم"  َلَقْد جه

ْئُتُموَنا   (  94) األنعام وتركتم ما خولناكم َلْقَناُكْم َأْوَل َمرَّة  " َكَما خَ  ُفَرَدى" َوَلَقْد جه
 

نِّ  َكانَ َوا هْذ ُقْلَنا لهْلَمآلئهَكةه اْسُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا إهالَّ إهْبلهيَس "  -21 " )  َسَق َعْن َأْمره َربِّهه َففَ  مهن اْلجه
 ( 51الكهف 

 ( 116") طه  َأَبىَفَسَجُدوا إهالَّ إهْبلهيَس  "َوا هْذ ُقْلَنا لهْلَمآلئهَكةه اْسُجُدوا آلَدمَ 
ينً  َقالَ " َوا هْذ ُقْلَنا لهْلَمآئهَكةه اْسُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا إهالَّ إهْبلهيَس   (  61ا " ) اإلسراء َءَأْسُجُد لهَمْن َخَلْقَت طه
َن اْلكَ  " َوا هْذ ُقْلَنا لهْلَمآلئهَكةه اْسُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا إهالَّ إهْبلهيَس    34" ) البقرة افهرهين َأَبى َواْسَتْكَبَر َوَكاَن مه

ين "ُقْلَنا لهْلَمآلئهَكةه اْسُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا إهالَّ إهْبلهيَس  ثُمَّ "  ده  ( 11األعراف  ) َلْم َيُكن مَِّن السَّاجه
 

يَن َزَعْمُتمْ "  -22 َى الَّذه  (  52لكهف " ) ا َوَيْوَم َيُقوُل َناُدوا ُشَرَكآءه
يَن ُكنُتْم َتْزُعُمون " ) القصص  َى الَّذه ْم َفَيُقوُل أْيَن ُشَرَكآءه يهه  (  34,  62" َوَيْوَم ُيَناده

ْم أْيَن ُشَرَكآءهى " ) فصلت  يهه  (  43" َوَيْوَم ُيَناده
 

) الكهف جدال نسان أكثر شيءاال  وكان " َوَلَقْد َصرَّْفَنا فهى َهَذا اْلُقْرَءانه لهلنَّاسه مهن ُكلِّ َمَثل  "  -23
54 ) 

 (  91) اإلسراء  فأبى أكثر" َوَلَقْد َصرَّْفَنا لهلنَّاسه فهى َهَذا اْلُقْرَءانه مهن ُكلِّ َمَثل  "
 (  41" ) اإلسراء وما يزيدهملهَيذَّكَُّروا  َوَلَقْد َصرَّْفَنا فهى َهَذا اْلُقْرَءانه " 
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لهين أْو  ُنوا إهْذ َجاَءُهُم اْلُهَدى َوَيْسَتْغفهُروا َربَُّهْم إالَّ َأن َتْأتهَيُهْم ُسنَّةُ َوَما َمَنَع النَّاَس َأن ُيْؤمه "  -24 اأَلوَّ
 ( 55" ) الكهف  َيْأتهَيُهُم اْلَعَذاُب ُقُبلً 

 
ُنوا إهْذ َجاَءُهُم اْلُهَدى"   ( 94واًل " )اإلسراء رَّسُ إهالَّ َأن َقاُلوا َأَبَعَث الُل َبَشًرا  َوَما َمَنَع النَّاَس َأن ُيْؤمه
 
رهين"  -مهم  يَن َوُمنذه ره ُل اْلُمْرَسلهيَن إهالَّ ُمَبشه لُ "  َوَما ُنْرسه يَن َكَفُروا بهاْلبَ  َوُيَجاده ُضوا بههه الَّذه له لهُيْدحه اطه

 ( 42, األنعام  56اْلَحقَّ ) الكهف 
رهين يَن َوُمنذه ره ُل اْلُمْرَسلهيَن إهالَّ ُمَبشه  ( 42األنعام ) فمن آمن وأصلح َوَما ُنْرسه

 
ُضوا بههه اْلَحقَّ "  -26 له لهُيْدحه يَن َكَفُروا بهاْلَباطه ُل الَّذه  (  56ف " َواتََّخُذوا َءاَياتهى ) الكه َوُيَجاده
 

ُضوا بههه اْلَحقَّ "  له لهُيْدحه  ( 5) غافر فأخذُتهم فكيف" َوَجاَدُلوا بهاْلَباطه
 

ُروا ُهُزًوا " ) الكهف  َواتََّخُذوا َءاَياتهى"  -23  (  56َوَما أُنذه
 (  116َوُرُسلهى ُهُزًوا " ) الكهف  َواتََّخُذوا َءاَياتهى" 
 

"  22, }السجدة 53 ف)الكهونسى ما "  أْعَرَض َعْنَهافَ َوَمن أْظَلُم مهمَّن ُذكَِّر بهآَياته َربِّهه "  --مهم
 ( إنا من المجرمين ثُمَّ أْعَرَض َعْنَها"{

ْم َوْقًرا"  --مهم  ْم َأكهنًَّة َأن َيْفَقُهوُه َوفهى َءاَذانههه , } اإلسراء  53كهف " ) ال إهنَّا َجَعْلَنا َعَلى ُقُلوبههه
ُع إهَلْيَك  " َوَجَعْلَنا " { ( 25, األنعام  46 ْنُهْم َمْن َيْسَتمه ْم َأكهنًَّة أَ  ۖ  َومه ْن َيْفَقُهوُه َوَجَعْلَنا َعَلٰى ُقُلوبههه

ْم َوْقًراَوفهي آذَ  ُنوا بهَها  ۖ   انههه ُلوَنَك َيقُ  ۖ  َوا هْن َيَرْوا ُكلَّ آَية  اَل ُيْؤمه يَن َكَفُروا َحتَّٰى إهَذا َجاُءوَك ُيَجاده وُل الَّذه
لهيَن ) ير اأْلَوَّ َذا إهالَّ َأَساطه  (25االنعام إهْن هَٰ

ْم َأكهنًَّة َأْن َيْفَقُهوُه َوفهي آذَ   ْم َوْقًراَوَجَعْلَنا َعَلٰى ُقُلوبههه ي اْلُقْرآنه َوْحَدُه َولَّْوا َوا هَذا َذَكْرَت َربََّك فه  ۖ   انههه
ْم ُنُفوًرا )   االسراءُ (46َعَلٰى َأْدَبارههه
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 (  52" ) الكهف  َوَربَُّك اْلَغُفوُر َذو الرَّْحَمةه "  -31

 ( 133ُذو الرَّْحَمةه " ) األنعام  اْلَغنهىُّ " َوَربَُّك 
 ( 53 ف) الكه لن يهتدواف" ُهْم إهَلى اْلُهَدىَوا هن َتْدعُ "  -31

 ( 192,  193" ) األعراف ال يتبعوكم / ال يسمعواُهْم إهَلى اْلُهَدى و " َوا هن َتْدعُ 
 ( نقص عليك " تهْلَك " { 111, } األعراف  59ف كه) ال ناهمكلهأ" َوتهْلَك اْلُقَرى"  -32

 ( 61" ) الكهف ًبا َفاتََّخَذ َسبهيَلُه فهى اْلَبْحره َسرَ "  -33
 (  63" ) الكهف  َواتََّخَذ َسبهيَلُه فهى اْلَبْحره َعَجًبا" 
 

َى َصْبًرا"  -34 يَع َمعه  (  63" ) الكهف  َقاَل إهنََّك َلن َتْسَتطه
َى َصْبًرا"  يَع َمعه  ( 32) الكهف  َقاَل أَلْم َأُقل إهنََّك َلن َتْسَتطه
َى َصْبًراَقاَل أَلْم َأُقل لََّك إهنََّك لَ "  يَع َمعه  (  35) الكهف  ن َتْسَتطه
 

ُدنهى إن َشاَء اللُ "  -مهم من  23, القصص من الصابرين 112) الصافات  صابرا" َسَتجه
 ( 69, الكهف الصالحين

 
َجج  ) يُد َأْن أُْنكهَحَك إهْحَدى اْبَنَتيَّ َهاَتْينه َعَلٰى َأْن َتْأُجَرنهي َثَمانهَي حه َفإهْن َأْتَمْمَت َعْشًرا  ۖ  َقاَل إهنِّي ُأره

َك  ْنده يُد َأْن َأُشقَّ َعَلْيَك  ۖ  َفمهْن عه ُدنهي إهْن َشاَء اللَّهُ  ۖ  َوَما ُأره يَن ) َسَتجه الهحه َن الصَّ  (23لقصصا مه
َقاَل َيا َأَبته  ۖ  َتَرٰى  اَفَلمَّا َبَلَغ َمَعُه السَّْعَي َقاَل َيا ُبَنيَّ إهنِّي َأَرٰى فهي اْلَمَنامه َأنِّي َأْذَبُحَك َفاْنُظْر َماذَ )

ُدنهي إهْن َشاَء اللَّهُ  ۖ  اْفَعْل َما ُتْؤَمُر  يَن ) َسَتجه ابهره َن الصَّ  (112مه
 ( 33,  34,  31" ) الكهف  حتى إذا َفانَطَلَقا"  -36
َلْيهه َصْبًراتَ َسأَُنبهُئَك بهَتْأوهيله َماَلْم َتسْ "  -33 ع عَّ  (  32" ) الكهف  طه
َلْيهه َصْبًراَذلهَك َتْأوه "  ع عَّ  ( 22" ) الكهف  يُل َماَلْم َتْسطه

 (  25" َفَأْتَبَع َسَبًبا " ) الكهف  -32
 (  92,  29" ثُمَّ َأْتَبَع َسَبًبا " ) الكهف 



192 

 

 
 ( 93,  91,  26" ) الكهف  َحتَّى إهَذا َبَلغَ "  -39

 -مهم
 , (الكهف 99ْمًعا )َفَجَمْعَناُهْم جَ  َوُنفهَخ فهي الصُّوره  ۖ  "  َوَتَرْكَنا َبْعَضُهْم َيْوَمئهذ  َيُموُج فهي َبْعض  -

ُلوَن ) َوُنفهَخ فهي الصُّوره  ْم َيْنسه َن اأْلَْجَداثه إهَلٰى َربِّهه  (, يس 51َفإهَذا ُهْم مه
َق َمْن فهي السََّماَواته َوَمْن فهي اأْلَْرضه إهالَّ َمْن َشاَء اللَُّه  َوُنفهَخ فهي الصُّوره  مَّ ُنفهَخ فهيهه ُأْخَرٰى ثُ  ۖ  َفَصعه

 ,(الزمر62َفإهَذا ُهْم قهَياٌم َيْنُظُروَن )
يده )ق  ۖ   َوُنفهَخ فهي الصُّوره  لهَك َيْوُم اْلَوعه  (  21ذَٰ

" )األنعام  وره  " َوَيْوَم(  23} النمل  12, النبأ  112, طه  33" َيْوَم ُينَفُخ فهى الصُّ
 (  13, الحاقة  111ون " َفإَذا ُنفهَخ فهى الصُّوره " ) المؤمن

 
ْم َولهَقائههه "  -41 يَن َكَفُروا بهآَياته َربِّهه  (  115" ) الكهف  أوَلئهَك الَّذه

يَن َكَفُروا بهآَياته الله َولهَقائههه " ) العنكبوت   (  23" َوالَّذه
 

الهَحاته "  -42 ُلوا الصَّ يَن َءاَمُنوا َوَعمه  (  113,  31" ) الكهف  إهنَّ الَّذه
 
ْثُلُكْم )* دٌ ُقْل إهنََّما َأَنا َبَشٌر مه َقاَء َربِّهه َفْلَيْعَمْل َعَمًل َفَمْن َكاَن َيْرُجو له  ۖ   ُيوَحٰى إهَليَّ َأنََّما إهلَُٰهُكْم إهلٌَٰه َواحه

َباَدةه َربِّهه َأَحًدا   ( 111" الكهف َصالهًحا َواَل ُيْشرهْك بهعه
دٌ ُيوَحٰى إهَليَّ َأنَّمَ ُقْل إهنََّما )  ,  112النبياء 1َفَهْل َأْنُتْم ُمْسلهُموَن ) ۖ   ا إهلَُٰهُكْم إهلٌَٰه َواحه

ْثُلُكْم ) دٌ ُقْل إهنََّما َأَنا َبَشٌر مه ٌه َواحه َوَوْيٌل  ۖ   َواْسَتْغفهُروُه َفاْسَتقهيُموا إهَلْيهه  ُيوَحٰى إهَليَّ َأنََّما إهلَُٰهُكْم إهلَٰ
 (6فصلت لهْلُمْشرهكهيَن )

ٌد ُقْل إهنَّ ) ٌه َواحه ْثُلُكْم ُيوَحٰى إهَليَّ َأنََّما إهلَُٰهُكْم إهلَٰ  (6فصلت ( )111الكهف) ۖ  َما َأَنا َبَشٌر مه
*********************************** 

 تمت بحمد للا                              أم حازم داليا عبد المجيد

 هـ0435ال//شو69م الموافق 16/19/6102تم االنتهاء منه بتاريخ 


