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 الثالث الباب
 سورة البقرة و سورة األعرافعن حتليل اجملاز ادلرسل يف 

 )دراسة حتليلية بالغية( 
اليت  ايتكاآل ,عن سورة البقرة ك سورة األعراؼ الباحثة حملةقدـ يف ىذا الباب ت

كتقدًن البياانت ك ٖتليلها على اجملاز ا١ترسل يف سورة البقرة  ,تتضمن اجملاز ا١ترسل فيهما
 ك سورة األعراؼ كجدكاؿ.

 حملة عن سورة البقرة . أ
كآايهتا مائتاف  ,كىي من أكائل ما نزؿ ,سورة البقرة ٚتيعها مدنية ببل خبلؼ

 كٙتانوف كسبع آايت. 
كىي من السور ا١تدنية اليت تعٌت  ,سورة البقرة من أطوؿ سور القرآف على اإلطبلؽ

اليت تعاجل النظم ك القوانُت الشريعية  ,شأهنا كشأف سائر السور ا١تدنية ,ّتانب التشريع
  تاج إليها ا١تسلموف يف حياهتم االجتماعية.اليت حي

اليت ظهرت  ,ٝتيت السورة الكردية" سورة البقرة" إحياء لذكرل تلك ا١تعجزة الباىرة
فعرضوا األمر  ,حيث قتل شحص من بٍت إسرائيل كدل يعرفوا قاتلو ,يف زمن موسى الكليم

هللا تعاذل إليو أف َيمرىم  ,على موسى لعلو يعرؼ القاتل كأف يضربوا  ,بذبح بقرةفأكحى 
هللا كخيربىم عن القاتل هللا جل ,ا١تيت ّتزء منها فيحيا إبذف   كتكوف برىاان على قدرة 

 .كعبل يف إحياء ا٠تل  بعد ا١توت
 مضمون سورة البقرة .ٔ

 ,اشتملت ىذه السورة الكردية على معظم األحكاـ التشريعية: يف القعائد
كغَتىا  ,كالعدة ,كالطبلؽ ,كيف أمور الزكاج ,ك األخبلؽ ,كا١تعامبلت ,كالعبادات

 ,من األحكاـ الشرعية. كقد تناكلت اآلايت يف البداء اٟتديث عن صفات ا١تؤمنُت
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للمقارنة  ,كحقيقة الكفر كالنفاؽ ,فوٌضحت حقيقة اإلدياف ,كا١تنافقُت ,كالكافرين
 بُت أىل السعادة كأىل الشقاء.

كما  ,مث ٖتدثت عن البدء ا٠تليقة فذكرت قصة أيب البشر "آدـ" عليو السبلـ
هللا جل   جرل عند تكوينو من األحداث كا١تفاجآت العجبية اليت تدؿ على تكرًن 

 كعبل للنوع البشرم. 
كبوجو خاص بٍت  ,مث تناكلت السورة اٟتديث ابإلسهاب عن أىل الكتاب
فنبهت ا١تؤمنُت    ,إسرائيل "اليهود" ألهنم كانوا ٣تاكرين للمسلمُت يف ا١تدينة ا١تنٌورة

 ,كما تنطوم عليو نفوسهم الشريرة من اللـؤ كالغدر كا٠تيانة ,إذل خبثهم كمكرىم
إذل غَت ما ىنالك من القباائح كاٞترائم اليت ارتكاهبا ىؤالء  ,كنقض العهود كا١تواثي 

كقد تناكؿ اٟتديث عنهم ما  ,ككبَت ضركرىم ,٦تا يوضح عظيم خطرىم ,فسدكفا١ت
يزيد على الثلث من السورة الكردية بدءا من قولو تعاذل )يى بىًٍتٰٓ ًإۡسرى ًٰٓءيلى ٱۡذكيريكٍا نًۡعمىيًتى 

ٱل يًتٰٓ أىنۡػعىۡمتي عىلىۡيكيۡم.....(
اًإبۡػرىاًىٍيمى رىبُّ إذل قولو تعاذل)كىًإًذ ٱبۡػتػىلىى ٰٓ ّْ  تو وي ًبكىًلمى

....(.فىأى  ٘تى هين  
ْْ 

ألف ا١تسلموف كانوا يف  ,كأما بقية السورة الكردية فقد تناكلت جانب التشريع
بداية تكوين "الدكلة اإلسبلمية" كىم يف أمر اٟتاجة إذل ا١تنهاج الرابين كالتشريع 

ذا فإف كل ,السماكم الذم يسَتكف عليو يف حياهتم سواء يف العبادات أك ا١تعامبلت
  ْٓٚتاع السورة يتناكؿ اٞتانب التشريعي كىي ابختصار كما يلي:

أحكاـ اٞتهاد  ,أحكاـ اٟتج كالعمرة ,)أحكاـ الصـو مفصلة بعض التفصيل
هللا  ,كالعدة ,كالرضاع ,كالطبلؽ ,شئوف األسرة كما يتعل  هبا من الزكاج ,يف سبيل 

ما  حالة اٟتيض إذل غَت رة النساء يفكالتحذير من معاش ,ٖترًن نكاح ا١تشركات
 ألهنا النواة األكذل األكرب(. ,ىنالك من أحكاـ تتعل  ابألسرة

                                                           
  ُِِسورة البقرة :ّْ
 ُِْسورة البقرة : ْْ
 .ِٗبَتكت, دار القرآف الكرًن( ص. ) ، يونس اجمللد األكؿ - صفوة التفاسَت الفاٖتة ،دمحم علي الصابوينْٓ



ُِ 
 

 

مث ٖتدثت السورة الكرًن عن "جردية الراب" اليت هتٌدد كياف اجملتمع كتقوض 
هللا  ,كٛتلت ٛتلة عنيفة شديدة على ا١ترابُت ,بنيانو إبعبلف اٟترب السافرة من 

ا ٱل ًذينى ءىامىنيوٍا ٱتػ قيوٍا ٱَّلل ى  ) أك يقدـ عليو كرسولو على كل من يتعامل ابلراب َيى ٰٓىيػُّهى
ذىنيوٍا ًْتىۡرب 

ۡ
 كىرىسيولًوۦً  ٱَّلل ً  مًٌنى كىذىريكٍا مىا بىًقيى ًمنى ٱلرابى ًإٍف كينٍػتيٍم مُّۡؤًمًنُتى .فىًإف دلۡ  تػىۡفعىليوٍا فىأ

ًلكيمۡ  ريءيكسي  فػىلىكيمۡ  تػيبۡػتيمۡ  كىًإف لىميوفى (.تيظۡ  كىالى  ًلميوفى تىظۡ  الى  أىۡموى 
ْٔ 

كأعقبت آايت الراب ابلتحذير من ذلك اليـو الرىيب الذم جيازل فيو 
 ٱَّلل ً   ًإذلى  ًفيوً  تػيۡرجىعيوفى  مناكإف شرا فشر )كىٱتػ قيوٍا يػىوۡ  ,عملو إف خَتا فخَتاإلنساف على 

كىو آخر ما نزؿ من القرآف ْٕ(ييۡظلىميوفى  الى  كىىيمۡ  كىسىبىۡت  م ا نػىۡفسو  كيلُّ  تػيوىّف    مثي  
 ,كينزكؿ ىذه اآلية انقطع الوحي ,كآخر كحي تنٌزؿ من السماء إذل األرض ,الكرًن

 كانتقل الرسوؿ ص.ـ إذل جوار ربو بعد أف أدل الرسالة كبٌلغ األمانة.
هللا  ,كختمت السورة الكردية بتوجيو ا١تؤمنُت إذل التوبة كإلانبة كالتضرع إذل 

كالدعاء ١تا فيو  ,كطلب  النصرة على الكفار ,جٌل كعبل برفع األغبلؿ كآلصار
ۡلنىا مىا الى طىاقىةى لىنىا ًبوًۦ سعادة الدارين ).....كىالى ٖتيىمًٌ

نىآٰۚۡ ۖ   كىٱۡعفي عىن ا كىٱۡغًفۡر لىنىا كىٱۡرٛتۡى
فً  نىا فىٱنصيۡرانى عىلىى ٱۡلقىۡوـً ٱۡلكى  (أىنتى مىۡولىىػ  رًينى

 ,كىكذا بدأت السورة أبكصاؼ ا١تؤمنُتْٖ
كيلتئم مشل السورة أفضل  ,كختمت بدعاء ا١تؤمنُت ليتناس  البدء مع ا٠تتاـ

 ْٗالتئاـ.
تقدمي البياانت وحتليلها عن آايت اليت فيها اجملاز ادلرسل وعالقته يف  . ب

 سورة البقرة
ز اليت تتضمن اجملاسلك الباحثة ٞتمع ىذه البياانت بتحديد اآلايت القرآنية 

 من القرآف الكرًن. ا١ترسل كعبلقتو يف سورة البقرة
                                                           

 ِٕٗ-ِٖٕسورة البقرة :46

 ُِٖ:  سورة البقرة47

 ِٖٔسورة البقرة :48

49
 33, ص. ا١ترجع الساب  
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 رسل يف سورة البقرةجماز م فيها ايتاآل وحتليل تقدمي .ٔ
بعد التفتيش كالنظر كجد الباحثة عدة آايت اليت تتضمن اجملاز ا١ترسل يف 

 فيما يلي عن تفصيلها: ,سورة األعراؼ
 ُٓاآلية  (أ 

ي   (ُٓ)البقرة: كىديىيدُّىيٍم يفٍ طيٍغيىاهًنًٍم يػىٍعمىهيٍوفى  هًبًمٍ يىٍستػىٍهزًئي اىَّللٌ 
ي يىٍستػىٍهزًئي هًبًمٍ ( لو تعاذل جوااب ٢تم كمقابلة على صنيعهمكقو  قاؿ . )اىَّللٌ 

هللا تعاذل ذكره كسخريتو كمكلره  ابن جرير: فهذا كما أشبهو من استهزاء 
القوؿ كمتأكؿ ىذا كخديعتو للمنافقُت كأىل الشرؾ بو عند قائل ىذا 

ي يىٍستػىٍهزًئي هًبًمٍ (ك التأكيل. هللا ال يكوف منو ا١تكر كال  ,على اٞتواب )اىَّللٌ  ك
إمنا ٨تن كقاؿ آخركف: قولو تعاذل ) ,اؽ بوا٢تزاء. كا١تعٌت أف ا١تكر ح

 َٓهللا يستهزمء هبم(. ○مستهزئوف 
كجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز ا١ترسل يف ىذه اآلية 

كقد نزلت ىذه اآلية جزاء على ألٌف  كعبلقتو السبببة  )يىٍستػىٍهزًئي هًبًٍم(
فهو إطبلؽ  تصرفات من استهزأ هبم ليعوض من استهزأ اب١تؤمنُت.

يىٍستػىٍهزًئي هًبًٍم( سببية  كإرادة مسببية )ضبللة(.)ى
 ُٗاآلية  (ب 

ْيَن  . . . .
ُ
َػل َذاِنِهمْ َيجْ

ٰ
َصاِةَػُىْم ِفْيْٓ ا

َ
يَ  ا َن الصَّ ْيٌطٌۢ م ِ ُ ُمحِ َمْيِتِۗ َواّٰلله

ْ
اِغِق َحَذَر ال

ِفِرْيَن 
ٰ
ك
ْ
 (ُٗ)البقرة: ِةال

 ِۗ جيىٍعىليٍوفى اىصىابًعىهيٍم يفٍٰٓ ا ذىاهًنًٍم مًٌنى الص وىاًعً  حىذىرى اٍلمىٍوتً ك٢تذا قاؿ : )

ِفِرْيَن 
ٰ
ك
ْ
ْيٌطٌۢ ِةال ُ ُمحِ هللا ٤تيط بقدرتو ( َواّٰلله أم كال جيدم عنهم حذرىم شيئا ألف 

 ٖتت مشيئتو كإرادتو. كىم
                                                           

-اٞتزء األكؿ, )بَتكت,  تفسَت القرآف العظيم, اٟتافظ عمادالدين ايب الفداء إٝتاعيل بن عمر ابن كثَت الدمشقيلئلماـ َٓ
 .ق( ُُْٗـ/ُٖٗٗلباانف: دار الكتب العلمية,
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كجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز ا١ترسل يف ىذه اآلية 
كعبلقتو الكلٌية ألف اإلنساف ال يستطيع أف يضع  (اىصىاًبعىهيٍم يفٍٰٓ ا ذىاهًنًمٍ )

 فهو إطبلؽ كلية)أصابع( كإرادة اٞتزئية )أمنيلىة(. .أصابعو كلها يف أذانو
 ِْاآلية  (ج 

ا الن اسي كىاٟتًٍجىارى  الن ارى فىًاٍف دلٍ  تػىٍفعىليٍوا كىلىٍن تػىٍفعىليٍوا فىاتػ قيوا      ةُ ال يًتٍ كىقػيٍوديىى
ًفرًٍينى   (ِْ)البقرة: ايًعد ٍت لًٍلك 
ا الن اسي كىاٟتًٍجىارىةي ) كقولو تعاذل: ايًعد ٍت     فىاتػ قيوا الن ارى ال يًتٍ كىقػيٍوديىى

ًفرًٍينى  فهو ما يلقي يف النار إلضرامها كاٟتطب  ,بفتح الواك ,أما الوقود( لًٍلك 
كالنحو. كا١تراد ابٟتجارة ىهما ىي حجارة الكربيت العظيمة السوداء 

هللا منها. كقاؿ  ,كىي أشد األحجار حارا إذا ٛتيت ,الصلبة ا١تنتنة أجاران 
السدم يف تفسَته عن أيب مالك كعن أيب صاحل عن ابن عباس كعن مرٌة 
عن ابن مسعود كعن انس من الصحابة: اتقوا النار اليت كقودىا الناس 

 ُٓ.كربيت أسود يعذبوف بو مع النار  أما اٟتجارة فهي من ,كاٟتجارة
كجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز ا١ترسل يف ىذه اآلية 

ا الن اسي كىاٟتًٍجىارىةي ) إنو هتديد ١تن   كعبلقتو ا١تسببية ألف (فىاتػ قيوا الن ارى ال يًتٍ كىقػيٍوديىى
هللا كاليـو اآلخر. الكفر فهو إطبلؽ ا١تسببية )النار( كإرادة السببية ) كذب 

هللا  (.كالشك يف كتاب 
 ّٔاآلية  (د 

افىاىزى٢ت يمىا الش ٍيط ني عىنٍػهىا فى   كىقػيٍلنىا اٍىًبطيٍوا بػىٍعضيكيٍم  ٦ت ا كىاانى ًفٍيوً  اىٍخرىجىهيمى
 ۖ

 (ّٔ)البقرة:كىلىكيٍم ًّف ااٍلىٍرًض ميٍستػىقىر  ك مىتىاعه ًاذل  ًحٍُتو     ك  لًبػىٍعضو عىدي 

                                                           
 .نفس ا١ترجع، اٟتافظ عمادالدين ايب الفداء إٝتاعيل بن عمر ابن كثَت الدمشقيلئلماـ ُٓ
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يصح أف يكوف الضمَت يف قولو ( فىاىزى٢ت يمىا الش ٍيط ني عىنٍػهىاكقولو تعاذل )
عنها عائدا إذل اٞتنة فيكوف معٌت الكبلـ كما قرأ عاصم بن هبدلة كىو ابن 

كيصح أف يكوف عائدا على أقرب  ,أيب النجود: فأزا٢تما أم فنحامها
ا١تذكورين كىو الشجرة فيكوف معٌت الكبلـ كما اٟتسن كالقتادة: فأز٢تما أم 

أم ( فىاىزى٢ت يمىا الش ٍيط ني عىنٍػهىافعلى ىذا يكوف تقدير الكبلـ ) ,من قبل الزلل
[ أم يصرؼ ٗكما قاؿ تعاذل ) يؤفك عنو من أفك( ]الذارايت:,بسببها

ك٢تذا قاؿ تعاذل : ) فأخرجهما ٦تا كاان فيو( أم من  ,وؾبسببو من ىو مأف
 . نزؿ الرحب كالرزؽ ا٢تٍتء كالراحةاللباس كا١ت

كجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز ا١ترسل يف ىذه اآلية 
أغرؽ الشيطاف آدـ كعبلقتو السببية ألف  ()فىاىزى٢ت يمىا الش ٍيط ني عىنٍػهىا فىاىٍخرىجىهيمىا

لذلك يقعوف يف  ,عندما قاؿ ٢تما أف َيكلوا ٙتر الشجرة احملرمةكحواء 
فخ الشيطاف / فهو إطبلؽ سببية) .كيسببهم خيرجهم من اٞتنة العصياف
 ( كإرادة ا١تسببية )خيرجهم من اٞتنة(.ا٢تمس

 ّْاآلية  (ق 
وةى   (ّْ)البقرة:كىارٍكىعيٍوا مىعى الرٌ ًكًعٍُتى كىاىًقٍيميوا الص ل وةى كىا تيوا الز ك 

وةى كىارٍكىعيٍوا مىعى الرٌ ًكًعٍُتى ( قاؿ مقاتل: قولو تعاذل  )كىاىًقٍيميوا الص ل وةى كىا تيوا الز ك 
وةى(  ملسو هيلع هللا ىلصمع النيب  يصلواأمرىم أف  )كىاىًقٍيميوا الص ل وةى( ألىل الكتاب )كىا تيوا الز ك 

أمرىم )كىارٍكىعيٍوا مىعى الرٌ ًكًعٍُتى( ملسو هيلع هللا ىلص أمرىم أف يؤتوا الزكاف أم يدفعوهنا إذل النيب 
دمحم  كقولو: يقوؿ: كونوا معهم كمنهم.  ملسو هيلع هللا ىلصأف يركعوا مع الراكعُت من أمة 

كمن أخص  ,نوا مع ا١تؤمنُت يف أحسن أعما٢تمأم ككو  )كىارٍكىعيٍوا مىعى الرٌ ًكًعٍُتى(
ذلك كأكملو الصبلة. كقد استدؿ كثَت من العلماء هبذه على كجوب 

 اٞتماعة.
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كجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز ا١ترسل يف ىذه اآلية 
فهو  الركوع جزء من حركة الصبلة.كعبلقتو اٞتزئية ألف  )كىارٍكىعيٍوا مىعى الرٌ ًكًعٍُتى(

 لصبلة(.إطبلؽ جزئية )الركوع( كإرادة الكلية )حركة ا
 ْٕاألية  (ك 

ري . . . كىًاف  ًمنى اٟتًٍجىارىًة لىمىا يػىتػىفىج ري ًمٍنوي   (ْٕ)البقرة: ... ِۗ  ااٍلىنٍػه 
دمحم عن عكرمة أك سعيد بن  دمحم بن أيب  دمحم بن إسحاؽ حدثٍت  كقاؿ 

رعن ابن عباس) ,جبَت أم كإف ...(  ِۗ   ُكىًاف  ًمنى اٟتًٍجىارىًة لىمىا يػىتػىفىج ري ًمٍنوي ااٍلىنٍػه 
ي ًبغىاًفلو عىم ا من اٟتجارة أللُت من قلوبكم عما تدعوف إليو من اٟت )  كىمىا اَّللٌ 

 (.تػىٍعمىليٍوفى 
كىًاف  كجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز ا١ترسل يف ىذه اآلية )

ر النهر مع أف  يذكر ألف كعبلقتو احمللية( ُ ِۗ ًمنى اٟتًٍجىارىًة لىمىا يػىتػىفىج ري ًمٍنوي ااٍلىنٍػه 
موجهان لليهود حىت ال تدخل اٟتقيقة   .ا١تقصود ىو الشخص الذم يسكنو

)بعد ذلك( أم بعد كقوع ا١توتى كاألحداث السابقة )إذنا ىي كاٟتجر( 
( كإرادة ري اٟتالية  بصبلبة )أك أصعب( من اٟتجر. فهو إطبلؽ احمللية )ااٍلىنٍػه 

 (.بٍت إسرائيل)
 ٖٓاآلية  (ز 

فىمىا جىزىۤاءي مىٍن يػ ٍفعىلي    اىفػىتػيٍؤًمنػيٍوفى بًبػىٍعًض اٍلًكت ًب كىتىٍكفيريٍكفى بًبػىٍعضو . . . . 
ًة يػيرىدٍُّكفى ًاذل ٰٓ اىشىدًٌ  ذ ًلكى ًمٍنكيٍم ًاال  ًخٍزمه ًّف اٟتٍىي وًة الدُّنٍػيىا ۚۡكىيػىٍوـى اٍلًقي مى

ي ًبغىاًفلو عىم ا تػىٍعمىليٍوفى  اٍلعىذىابً    ( ٖٓرة: )البقكىمىا اَّللٌ 
هللا  يقوؿ تبارؾ كتعاذل منكرا على اليهود الذين كانوا يف زماف رسوؿ 

كذلك أف  ,كما كانوا يعانونو من القتاؿ مع األكس ا٠تزرخ  ,ملسو هيلع هللا ىلص اب١تدينة
ككانت بينهم  ,اآلكس كا٠تزرج كىم األنصار كانوا يف اٞتاىلية عباد أصناـ

كبنو النضَت:  ,ككانت يهود ا١تدينة ثبلث قبائل: بنو قينقاع ,حركب كثَتة



ِٕ 
 

 

 ,فكانت اٟترب إذا نشبت بينهم ,كبنو قريظة: حلفاء األكس ,حلفاء اٞتزرج
كقد يقتل اليهودم اآلخر  ,قاتل كل فري  مع حلفاء فيقتل  اليهودم أعداءه

من كذلك حراـ عليهم يف دينهم كنص كتاهبم. كخيرجوهنم  ,من الفري  اآلخر
مث إذا كضعت اٟترب  ,بيوهتم كينتهبوف ما فيها من األاثث كاألمتعة كاألمواؿ

أكزارىا استفكوا األسارل من الفري  ا١تغلوب عمبل ْتكم التورة. ك٢تذا قاؿ 
أم تفادكهنم ْتكم التورة  (  اىفػىتػيٍؤًمنػيٍوفى بًبػىٍعًض اٍلًكت ًب كىتىٍكفيريٍكفى بًبػىٍعضو تعاذل: )

التورة أف ال يقتل كال خيرج من داره مع األكس كا٠تزرج كتقتلوهنم كيف حكم 
فيما بلغٍت نزلت ىذه القصة. ك٢تذا قاؿ تعاذل ) كإذا أخذان ميثاقكم 
التسفكوف دماءكم كال ٗترجوف أنفسكم من دايركم( أم ال يقتل بعضكم 

 .بصضا كالخيرجو من منزلو كال يظاىر عليو
كجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز ا١ترسل يف ىذه اآلية 

 ) معٌت ىذه كعبلقتو السببية ألف )اىفػىتػيٍؤًمنػيٍوفى بًبػىٍعًض اٍلًكت ًب كىتىٍكفيريٍكفى بًبػىٍعضوۚۡ
 توراةاآلية: ىل ٗتلدكف بعضكم البعض كشكل من أشكاؿ اإلدياف ٔتا يف ال

فهو إطبلؽ السببية  .توراةا يف الأثناء خركجكما للقتاؿ مع أف ذلك كفر ٔت,
مث يف اآلية بعدىا إطبلؽ  (.ٗتليص األسرل( كإرادة ا١تسببية )إدياف)

هللا(( كإرادة ا١تسببية)قتل أك طردالسببية)  عذاب من 
 ٖٓاآلية  (ح 

فىمىا جىزىۤاءي مىٍن يػ ٍفعىلي    . اىفػىتػيٍؤًمنػيٍوفى بًبػىٍعًض اٍلًكت ًب كىتىٍكفيريٍكفى بًبػىٍعضو . . . 
ًة يػيرىدٍُّكفى ًاذل ٰٓ اىشىدًٌ  ذ ًلكى ًمٍنكيٍم ًاال  ًخٍزمه ًّف اٟتٍىي وًة الدُّنٍػيىا ۚۡكىيػىٍوـى اٍلًقي مى

ي ًبغىاًفلو عىم ا تػىٍعمىليٍوفى  اٍلعىذىابً    ( ٖٓ)البقرة: كىمىا اَّللٌ 
كجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز ا١ترسل يف ىذه اآلية 

 ) يذكر كل الكلية ألف  كعبلقتو)اىفػىتػيٍؤًمنػيٍوفى بًبػىٍعًض اٍلًكت ًب كىتىٍكفيريٍكفى بًبػىٍعضوۚۡ
 .جزء من قومويعٍت ٍت إسرائيل( كا١تراد يف اآلية الناس )ب
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 ُٗاآلية  (ط 
ًبيىۤاءى اَّللٌ ً ًمٍن قػىٍبلي ًاٍف كينٍػتيٍم مٍُّؤًمًنٍُتى  تػىٍقتػيليٍوفى . . . قيٍل فىلًمى 

 (ُٗ)البقرة:اىٍنۢ
ًبيىۤاءى اَّللٌ ً ًمٍن قػىٍبلي ًاٍف كينٍػتيٍم مٍُّؤًمًنٍُتى(

أم إف   مث قاؿ تعاذل: )فىلًمى تػىٍقتػيليٍوفى اىٍنۢ
فلم قتلتم األنبياء الذم  ,كنتم صادقُت يف دعواكم اإلماف ٔتا أنزؿ إليكم

كأنتم  ,كعدـ نسخها جاؤككم بتصدي  التوراة اليت أبيديكم كاٟتكم ٔتا
هللا؟ تعلموف صدقهم فلستم  ,قتلتموىم بغينا كعنادنا كاستتكبارنا على رسوؿ 

تتبعوف إال ٣ترد األىواء كاآلراء كالتشهي. كقاؿ السدم: يف ىذه اآلية يعَتىم 
ًبيىۤاءى اَّللٌ ً ًمٍن قػىٍبلي ًاٍف كينٍػتيٍم مٍُّؤًمًنٍُتى( هللا تبارؾ كتعاذل

كقاؿ : )قيٍل فىلًمى تػىٍقتػيليٍوفى اىٍنۢ
دمحم ليهود بٍت إسرائيل إذا قلت ٢تم امنوا ٔتا أنزؿ أبو جعفر بن جر  ير: قل اي 

هللا ,هللا أنبياء  -قالوا: نؤمن ٔتا أنزؿ علينا دل تقتلوف إف كنتم مؤمنُت ٔتا أنزؿ 
هللا يف الكتاب الذم أنزؿ عليكم قتلهم بل  ,هللا اي معاشر اليهود كقد حـر 

هللا  تكذيب ٢تم يف قو٢تم: أمركم ابتباعهم كطاعتهم كتصديقهم؟ كذلك من 
 نؤمن ٔتا أنزؿ علينا كتعيَت ٢تم.

)قيٍل كجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز ا١ترسل يف ىذه اآلية 
ًبيىۤاءى اَّللٌ ً ( تػىٍقتػيليٍوفى فىلًمى 

قتل األنبياء مثل ىدـ  كعبلقتو اعتبار ما يكوف ألف اىٍنۢ
فإف ا١تراد ىو  ,يف ىذه اآلية نزلت على اليهود يف زمن النيب  ا١تراد .اإلدياف
 ( كإرادة اعتبار ماكاف )سلفهم(.يهودفهو إطبلؽ اعتبار ما يكوف ) سلفهم.

 ٓٗاآلية  (م 
ۢا  ي عىًلٍيمه   ٔتىا قىد مىٍت اىٍيًدٍيًهمٍ كىلىٍن يػ تىمىنػ ٍوهي اىبىدن  (ٓٗ)البقرة:اًبلظٌ ًلًمٍُتى  ٌۢ   كىاَّللٌ 

ۢا ٔتىا قىد مىٍت اىٍيًدٍيًهمٍ كىلىٍن ) ي عىًلٍيمه  ِۗ يػ تىمىنػ ٍوهي اىبىدن أم بعلمهم  اًبلظٌ ًلًمٍُتى( ٌۢ  كىاَّللٌ 
ٔتا عندىم من العلم بك كالكفر بذلك ]فيقاؿ[ لو ٘تنوه يـو قاؿ ٢تم ذلك ما 
بقي على األرض يهودم إال مات. كقاؿ الضحاؾ عن ابن عباس: فتمنوا 
ا١توت فسلوا ا١توت. كقاؿ عبد الرزاؽ عن معمر عن عبد الكرًن اٞتزرم عن 
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ن عباس: لو ٘تٌت يهود عكرمة قولو: فتمنوا ا١توت إف كنتم صادقُت. قاؿ: اب
دمحم بن   ,١تاتوا. كقاؿ ابن أيب حامت: حدثنا أيب ,ا١توت حدثنا علي بن 

عن  ,حدثنا عثاـ: ٝتعت األعمش قاؿ: ال أظنو إال عن ا١تنهاؿ ,الطنافسي
 ,قاؿ: لن ٘تنوا ا١توت لشرؽ أحدىم بريقو ,عن ابن عباس ,سعيد بن جبَت

 كىذه أسانيد صحيحة إذل ابن عباس.
ىو ا١تتعُت كىو الدعاء على  ,ا الذم فسر بو ابن عباس اآليةمث ىذ

كنقلو ابن جرير  ,الفريقُت أكذب منهم أك من ا١تسلمُت على كجو ا١تباىلة
هللا تعاذل.  عن قتادة كأيب العالية كالربيع بن أنس رٛتهم 

)كىلىٍن كجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز ا١ترسل يف ىذه اآلية
ۢا ٔتىا قىد مىٍت اىٍيًدٍيًهٍم( يػ تىمىنػ   دل يتوقع اليهود أف َييت  كعبلقتو اٞتزئية ألفٍوهي اىبىدن

ا  ىم من فاعلي  ,ألهنم أدركوا أهنم ارتكبوا الكثَت من الذنوب ,ا١توت أبدن
كل ( كإرادة الكلٌية )بعض الذنوبفهو إطبلؽ اٞتزئية ) الشر كالظلم.

 .(ا٠تطيئة
 َُِاآلية  (ؾ 

نى . .الش ي طً تػىتٍػليوا كىاتػ بػىعيٍوا مىا   (َُِ)البقرة:. ٍُتي عىل ى ميٍلًك سيلىٍيم 
)كىاتػ بػىعيٍوا مىا تػىتٍػليوا كقاؿ العريف يف تفسَته عن ابن عباس يف قولو تعاذل

ككاف حُت ذىب ملك سليماف ارتد فئات من اٞتن  ,اآليةالش ي ًطٍُتي( 
هللا إذل سليماف ملكو ,كاإلنس كاتبع الشهوات كقاـ الناس على  ,فلما أرجع 

كتويف  ,كأف سليماف ظهر على كتبهم فدفنها ٖتت كرسيو ,الدين كما كاف
فظهر اإلنس كاٞتن على الكتب بعد كفاة  ,سليماف عليو السبلـ حدثنا ذلك

هللا نزؿ على سليماف فأخفاه عنا فأخذكا  ,سليماف كقالوا: ىذا كتاب من 
هللا مصدؽ ١تا  ,نابو فجعلوه دي هللا تعاذل: )ك١تا جاءىم رسوؿ من عند  فأنزؿ 
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كىي ا١تعارؼ  ,معهم( اآلية كاتبعوا الشهوات اليت كانت تتلوا الشياطُت
هللا.  كاللعب ككل شيء يصد عن ذكر 

حدثنا أبو أسامة عن  ,كقاؿ ابن أيب حامت: حدثنا أبو سعيد األشج
قاؿ: كاف  ,ن ابن عباسع ,عن سعيد بن جبَت ,عن ا١تنهاؿ ,األعمش

ككاف يكتب كل شيء  ,ككاف يعلم االسم األعظم ,آصف كاتب سليماف
 ,فلما مات سليماف أخرجتو الشياطُت ,أبمر سليماف كيدفنو ٖتت كرسيو
كقالوا: ىذا الذم كاف سليماف يعلم بو.  ,فكتبوا بُت كل سطرين سحرنا ككفرنا
فلم يزؿ جهاؿ الناس  ,ككقف علماء الناس ,قاؿ: فأكفره جهااللناس كسبوه
دمحم  هللا على  كىاتػ بػىعيٍوا مىا تػىتٍػليوا الش ي ًطٍُتي عىل ى ميٍلًك ) ملسو هيلع هللا ىلصيسبونو حىت أنزؿ 

نى  ني كىل ًكن  الش ي ًطٍُتى كىفىريٍكا(.    سيلىٍيم   كىمىا كىفىرى سيلىٍيم 
)ك  يةكجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز ا١ترسل يف ىذه اآل

نى  كعبلقتو اعتبار ما يكوف ألف  (  كىاتػ بػىعيٍوا مىا تػىتٍػليوا الش ي ًطٍُتي عىل ى ميٍلًك سيلىٍيم 
 سياؽ ىذه اآلايت ال يزاؿ يشرح عن الشر كالضرر الذم ٟت  ابليهود.

هللا تعاذل أف اليهود تركوا الشرع كراءىم كاتبعوا ما قالتو الشياطُت من  أخرب
كلكن  شياطُت كسحر. حيث زعموا أف سليماف أتقن السحر يف عصره.

هللا تعاذل أف سليماف دل يكن كافران ألف سليماف دل يدرس السحر كدل  أكضح 
حر يف حُت أف الشياطُت قد كفركا ألهنم علموا الناس الس ,يستخدمو 

فهو إطبلؽ اعتبار ما يكوف )تتلوا يف زماف ا١تضارم(  تضليلهم كإفسادىم.
 .كإرادة اعتبار ماكاف)تتلوا يف زماف ا١تاضي(

 ُُِاآلية  (ؿ 
َم 
َ
ْسل

َ
ى َمْن ا

ٰ
ه    َوْجَىه  َةل ِ

ْجُره  ِغْنَد َرة 
َ
ْٓ ا ه 

َ
ِ َوُوَي ُمْحِسٌن َفل ه كىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى  ّٰللِ

 (ُُِ)البقرة: ىيٍم حيىٍزىنػيٍوفى 
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ِ َوُوَي ُمْحِسٌن )قاؿ تعاذل:  ه َم َوْجَىه  ّٰللِ
َ
ْسل

َ
ى َمْن ا

ٰ
من أخلص العمل هلل  أم (َةل
ِ  ) كقاؿ أبو العالية كالربيع ,كحده ال شريكة لو ه َم َوْجَىه  ّٰللِ

َ
ْسل

َ
ى َمْن ا

ٰ
يقوؿ:  (َةل

هللا كقاؿ سعيد بن جبَت قاؿ   ,(وحأم )كج  )بػىل ى مىٍن اىٍسلىمى(: من أخلص 
فإف للعمل ا١تتقبل شرطُت: ملسو هيلع هللا ىلص أم اتبع فيو الرسوؿ  )كىىيوى ٤تيًٍسنه( دينو

هللا كحده خر أف يكوف صوااب موافقا كاآل ,أحدمها أف يكوف صوااب خالصا 
 . كاف خالصا كدل يكن صوااب يتقبلفمىت ,للشرسعة

ى )كجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز ا١ترسل يف ىذه اآلية 
ٰ
َةل

 ِ ه َم َوْجَىه  ّٰللِ
َ
ْسل

َ
االستسبلـ هلل يف الواقع ال يتم فقط كعبلقتو اٞتزئية ألف  (َمْن ا

ٔتا يف ذلك الركح  ,بل من قبل ٚتيع أجزاء الذات  ,عن طري  الوجو 
 .(كل اٞتسد كالركحفهو إطبلؽ اٞتزئية )كجو( كإرادة الكلٌية ) كاٞتسد.

 ُُٓاآلية  (ـ 
َّللٌ ً اٍلمىٍشرًؽي  ى كىاًسعه عىًلٍيمه  ۖ   اَّللٌ ً  ٍجوي كىاٍلمىٍغًربي فىاىيٍػنىمىا تػيوىلٍُّوا فػىثىم  كى كى  ًاف  اَّللٌ 

 (ُُٓ)البقرة:
هللا أعلم ,كىذا الذم أخرجوا من  ,كأصحابو ملسو هيلع هللا ىلصفيو تسلية للرسوؿ  ,ك

هللا  ,كفارقوا مسجدىم كمصبلىم ,مكة يصلي ٔتكة  ,ملسو هيلع هللا ىلصكقد كاف رسوؿ 
كجو إذل ا١تقدس ستة  ,فلما قدـ ا١تدينة ,إذل بيت ا١تقدس كالكعبة بُت يديو

هللا إذل الكعبة بعد ,شهرا أك سبعة شهراعشر  ك٢تذا يقوؿ تعاذل:  ,مث صرفو 
َّللٌ ً اٍلمىٍشرًؽي كىاٍلمىٍغًربي فىاىيٍػنىمىا تػيوىلٍُّوا فػىثىم  كىٍجوي اَّللٌ ً(.  )كى

بن سبلـ يف كتاب الناسخ كا١تنسوخ: أخربان قاؿ أبو عبيد القاسم 
دمحم أخربان ابن جريج كعثماف بن عطاء عن عطاء عن ابن  ,حجاج بن 

هللا أعلم ,عباس قاؿ: أكؿ ما نسخ لنا من القرآف فيما ذكر لنا شأف  ,ك
َّللٌ ً اٍلمىٍشرًؽي كىاٍلمىٍغًربي فىاىيٍػنىمىا تػيوىلٍُّوا فػىثىم   هللا تعاذل: )كى كىٍجوي اَّللٌ ً(  القبلة. قاؿ 
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هللا  مث  ,فصلى ٨تو بيت ا١تقدس كترؾ البيت العتي ملسو هيلع هللا ىلص فاستقبل رسوؿ 
 صرفو إذل بيتو العتي  كنسخها. 

  ,ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ ابن جرير كقاؿ آخركف: بل نزلت ىذه اآلية على رسوؿ 
هللا  يف ميسره يف  ,حيث توجو من شرؽ أك غرب ,أف يصلي ا١تنطوعإذان من 

 دة ا٠توؼ.كيف حاؿ ا١تسايفة كش ,سفره
اؿ ابن عمر: إذا جعلت ا١تغرب عن ديينك كا١تشرؽ عن يسارؾ فما قك 

إذا استقبلت القبلة. قاؿ ابن جرير كحيتمل فأينما تولوا كجوىكم  ,بينهما قبلة
 ,كما حدثنا القاسم,يف دعائكم رل فهنالك كجهي أستجيب لكم كدعاءكم

ىد ١تا نزلت) قاؿ ٣تا ,قاؿ ابن جريج ,أخربان اٟتسُت حدثٍت حجاج قاؿ
[ قالوا إذل أين؟ فنزلت )فىاىيٍػنىمىا تػيوىلٍُّوا فػىثىم  َٔادعٍت أستجب لكم(]غافر:

كأما قولو )عليم( فإنو يعٍت عليم أبعما٢تمما يغيب عنو منها شيء  كىٍجوي اَّللٌ ً(
 كال يعزب عن علمو بل ىو ّتميعها عليهم.

َّللٌ ً  يف ىذه اآليةكجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز ا١ترسل  )كى
استخداـ  ألف  كعبلقتو اٞتزئيةاٍلمىٍشرًؽي كىاٍلمىٍغًربي فىاىيٍػنىمىا تػيوىلٍُّوا فػىثىم  كىٍجوي اَّللٌ ً( 

هللا كجود أعضاء يف اٞتسد  ,كمع ذلك  كلمة كجو إلظهار الكل. ٕتنب 
هللا ليس أكثر من تقوية التأثَت ,مثل البشر  إف استخداـ كلمة كجو يف سبيل 

هللا موجود دائمنا . الذم ينشأ يف قلب ا١تؤمن أنو أينما كاف سيشعر دائمنا أف 
 .(كل اٞتسد كالركحفهو إطبلؽ اٞتزئية )كجو ( كإرادة الكلٌية )

 ُِٓاآلية  (ف 
ٰػِكِفْيَن . . . . 

ْ
اۤىِِٕفْيَن َوال َرا َةْيِتَي ِللعَّ ْن َظى ِ

َ
 ا
َ
َم َوِاْسٰمِػْيل ٰٓى ِاْةٰرو  ِع َوَغِىْدَنآْ ِال

َّ
َوالرُّك

ُجْيدِ   (ُِٓ)البقرة: السُّ
ف يناـ يف مسجد )قلت( كقد ثبت يف الصحيح أف ابن عمر كا

كأما قولو تعاذل: )كىالرُّك ًع السُّجيٍوًد( فقاؿ كقيع عنأيب  ,كىو عزبملسو هيلع هللا ىلص الرسوؿ 
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كاف   قاؿ: إذا ,عن عطاء عن ابن عباس: كالركع السجود ,ا٢تذارلبكر 
 ككذا قاؿ عطاء كقتادة. ,مصليان فهو من الركع السجود

كجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز ا١ترسل يف ىذه اآلية)كىالرُّك ًع 
بينما  ,ألف الركوع كالسجود جزء من حركة الصبلة السُّجيٍوًد( كعبلقتو اٞتزئية

ا١تراد الصبلة. فهو إطبلؽ اٞتزئية )الركوع كالسجود( كإرادة الكلٌية )حركة 
 .صبلة ابلتماـ(

 ُّّاآلية  (س 
َه  . . . .

ٰ
َىَك َوِال

ٰ
ْيا َنْػُتُد ِال

ُ
َةاۤىَِٕك َكال

ٰ
ُن ا حْ

َ
اِحًدا  َون ًىا وَّ

ٰ
 َوِاْسٰدَق ِال

َ
َم َوِاْسٰمِػْيل ِاْةٰرو 

ه  ُمْسِلُمْيَن 
َ
 (ُّّ)البقرة: ل

يقوؿ تعاذل ٥تتجا على ا١تشركُت من العرب أبناء إٝتاعيل كعلى 
ن إسحاؽ بن إبراىيم عليهم كىو يعقوب ب -الكفار من بٍت إسرائيل

هللا ك  ,أبف يعقوب ١تا حضرتو الوفاه -السبلـ حده ال كصى بنيو بعبادة 
َم ): فقاؿ ٢تم ,شريك لو َةاۤىَِٕك ِاْةٰرو 

ٰ
َه ا

ٰ
َىَك َوِال

ٰ
ْيا َنْػُتُد ِال

ُ
َما َحْػُتُدْوَن ِمْنٌۢ َةْػِدْيِۗ َكال

 َوِاْسٰدَق 
َ
قاؿ اٟتناس:  ,ألف إٝتاعيل عمو ,ن ابب التغليبكىذا م (َوِاْسٰمِػْيل

 نقلو القرطيب. ,كالعرب تسمي العم أاب
ا( كقولو : )ًا٢ت نا ك احً   ,أم نوحده ابأللوىية كال نشرؾ بو شيئا غَتهدن

ه  ُمْسِلُمْيَن )
َ
ُن ل حْ

َ
 أم مطيعوف خاضعوف.( َون

ْيا )كجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز ا١ترسل يف ىذه اآلية 
ُ
َكال

ا ًىا وَّ
ٰ
 َوِاْسٰدَق ِال

َ
َم َوِاْسٰمِػْيل َةاۤىَِٕك ِاْةٰرو 

ٰ
َه ا

ٰ
َىَك َوِال

ٰ
كعبلقتو الكلٌية ألف  (ِحًداَنْػُتُد ِال

 ,أم: ا١تراد ابٞتد إبراىيم ,( األعماـ كاآلابء كاألجدادالسلفيشمل الفاز )
 أذكر الكل)سلف( كلكن ا١تقصود جزء منو. ككالد اسح . ,كالعم إٝتاعيل

(فهو إطبلؽ الكلٌية   َوِاْسٰدَق )كإرادة اٞتزئية  )ا ابىۤىِٕكى
َ
َم َوِاْسٰمِػْيل  (.ِاْةٰرو 

 ُّْاآلية  (ع 
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ي لًييًضٍيعى . . . ى اًبلن اًس لىرىءيٍكؼه ر ًحيٍمه   ِۗ ًادٍيىانىكيمٍ كىمىا كىافى اَّللٌ   ًاف  اَّللٌ 
 (ُّْ)البقرة:
ي لًييًضٍيعى كقولو :  أم صبلتكم إذل بيت ا١تقدس  ًادٍيىانىكيٍم()كىمىا كىافى اَّللٌ 

هللا كيف الصحيح من حديث أيب  ,قبل ذلك ما كاف يضيع ثواهبا عند 
 ,إسحاؽ السبيعي عن الرباء قاؿ: مات قـو كانوا يصلوف ٨تو بيت ا١تقدس

هللا تعاذلفقاؿ الناس: ما ي لًييًضٍيعى :حا٢تم يف ذلك؟ فأنزؿ  )كىمىا كىافى اَّللٌ 
 كركاه الًتمذم عن ابن عباس كصححو. ًادٍيىانىكيٍم(

دمحم عن عكرمة أك سعيد بن  دمحم بن أيب  كقاؿ ابن إسحاؽ: حدثٍت 
ي لًييًضٍيعى ًادٍيىانىكيٍم( أم القبلة األكذل  جبَت عن ابن عباس )كىمىا كىافى اَّللٌ 

أم ليعطيكم أجرىم ٚتيعا )  ,كتصديقكم نبيكم كاتباعة إذل القبلة األخرل
ى ابً   لن اًس لىرىءيٍكؼه ر ًحيٍمه (. ًاف  اَّللٌ 

ي لًييًضٍيعى ًادٍيىانىكيٍم( أم ما كاف ليضيع  كقاؿ اٟتسن البصرم)كىمىا كىافى اَّللٌ 
ى اًبلن اًس لىرىءيٍكؼه ر ًحٍيمه(.ملسو هيلع هللا ىلص دمحما   كانصرافكم معو حيث انصرؼ )ًاف  اَّللٌ 

)كىمىا   كجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز ا١ترسل يف ىذه اآلية
هللا أجر ثواب  ي لًييًضٍيعى ًادٍيىانىكيٍم (كعبلقتو السببية ألف لن يهدر  كىافى اَّللٌ 
ا١تؤمنُت على اإلدياف يف حالة ٖتوؿ القبلة. فهو إطبلؽ السببية )إدياف( كإرادة 

 ا١تسببية )العبادة ليست عبىثا(.
 ُْْاآلية  (ؼ 

ِ وَ . . . .
 
ْم  ْجَىَك َفَيل

ُ
ْيا ُوُجْيَوك

ُّ
ْنُخْم َفَيل

ُ
حََراِم ِۗ َوَخْيُد َما ك

ْ
َمْسِجِد ال

ْ
َشْعَر ال

 (ُْْ)البقرة: . . . . ِۗ  َشْعَره  
كركل اٟتاكم يف مستدركو من حديث شعبة عن بعلى بن عطاء عن 
هللا بن عمر كجالسا يف ا١تسجد اٟتراـ إبزاء  حيِت بن قمطة قاؿ: رأيت عبد 

) فلنو لينك قبلة ترضاىا( قاؿ: ٨تو ميزاب الكعبة.  ,ةا١تيزاب فتلى ىذه اآلي
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مث قاؿ: صحيح اإلسناد كدل خيرجاه. كركاه ابن أيب حامت عن اٟتسن بن عرفة 
عن عن ىشاـ عن يعلي بن عطاء بو. كىكذا قاؿ غَته كىو أحد قورل 

هنع هللا يضر: إف الغرض إصابو عُت القبلة كقوؿ اآلخر كعليو األكثركف:  ,الشافعي 
دمحم بن إسحاؽ عن عمَت بن   ,ف ا١تراد ا١تواجهةأ كما ركاه اٟتاكم من حديث 

هنع هللا يضر)فػىوىؿًٌ كىٍجهىكى شىٍطرى اٍلمىٍسًجًد زايد  الكندم عن علي بن أيب طالب 
) كىذا قوؿ أيب  ,كدل خيرجاه ,مث قاؿ: صحيح اإلسناد ,قاؿ شطرة: قبلو اٟتٍىرىاـً

َت كقتادة كالربيع بن أنس كغَتىم. العالية ك٣تاىد كعكرمة كسعيد بن جب
 .) ما بُت ا١تشرؽ كا١تقرب قبلة((ككما تقدـ يف اٟتديث اآلخر)

)فػىوىؿًٌ  كجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز ا١ترسل يف ىذه اآلية
( كعبلقتو اٞتزئية ألف استخداـ كلمة كجو  كىٍجهىكى شىٍطرى اٍلمىٍسًجًد اٟتٍىرىاـً

بل  ,االستسبلـ هلل يف الواقع ال يتم فقط عن طري  الوجو  إلظهار الكل.
. فهو إطبلؽ اٞتزئية ٔتا يف ذلك الركح كاٞتسد ,من قبل ٚتيع أجزاء الذات 

 .(كل اٞتسد كالركح)كجو ( كإرادة الكلٌية )
 ُٖٓاآلية  (ص 

ى  كىمىٍن تىطىو عى خىيٍػرنا  . . .۞   (ُٖٓ)البقرة:. . .عىًلٍيمه  شىاًكره فىًاف  اَّللٌ 
 ,قيل زاد يف طوافة بينهما على قدر الواجب كقولو: )كىمىٍن تىطىو عى خىيٍػرنا(

كقيل يطوؼ بينهما يف حجة تطوع أك عمرة  ,اثمنة كاتسعة ك٨تو ذلك
 ,حكى ذلك الرزم ,كقيل : ا١تراد تطوع خَت يف سائر العبادات ,تطوع

هللا أعلم ,كعزم الثالث إذل اٟتسن الصربم ى شىاًكره عىًلٍيمه()فىًاف  اكقولو:  ,ك  َّللٌ 
 كعليم بقدر اٞتزاء فبل يبخس أحدا ثوبو. ,أم يثيط على القليل ابلكبَت

)فىًاف  كجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز ا١ترسل يف ىذه اآلية 
ى شىاًكره عىًلٍيمه( ىذه اآلية تتحدث عن كجوب أداء  كعبلقتو السببية ألف اَّللٌ 
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 كا١تركة ١تن يطوؼ يف الكعبة إما للحج أك العمرة. السعي بُت تبلؿ الصفا
 (.أجر الطاعةفهو إطبلؽ السببية )شاكر( كإرادة ا١تسببية )جزاء 

 ُْٕاآلية  (ؽ 
ىِٕكى مىا َيىٍكيليٍوفى يفٍ بيطيٍوهًنًٍم 

ۤ
ي يػىٍوـى  ًاال  الن ارى . . . ايكل  كىالى ييكىلًٌميهيمي اَّللٌ 

ًة كىالى يػيزىكًٌٍيًهٍمۚۡ   (ُْٕ)البقرة:٢تىيٍم عىذىابه اىلًٍيمه كى  اٍلًقي مى
ي ًمنى اٍلًكت ًب ( يعٍت اليهود  يقوؿ تعاذل: )ًاف  ال ًذٍينى يىٍكتيميٍوفى مىآٰ اىنٍػزىؿى اَّللٌ 

دمحم  يف كتبهم اليت أبيديهم ٦تاتشهد لو ابلرسالة  ملسو هيلع هللا ىلصالذم كتموا صفة 
فكتموا ذلك لئبل تذىب رايستهم كما كانوا َيخذكنو من العرب من  ,كالنبوة

هللا -فخشوا ,ا٢تدااي كالتحف على تعظيمهم إايىم إف أظهركا ذلك  -لعنهم 
فكتموا ذلك ابقاء على ما كاف حيصل ٢تم من  ,أف يتبعو الناس كيًتكوىم

  فباعوا أنفسهم بذلك كاعتاضوا عن ا٢تدل كاتباع اٟت ,ذلك كىو نزر يسَت
هللا فخابوا  ,بذلك النزر اليسَت ,كتصدي  الرسوؿ كاإلدياف ٔتا جاء عن 

هللا أظهر لعباده كانوا خيافوف أف  ,كخسركا يف الدينا كاآلخرة أما يف الدنيا فإف 
هللا  ,كابءكا بغضب على غضب ,كصاركا عوان لو على قتا٢تم ,يتبعوه كذمهم 

ُ  ِانَّ )متابو يف غَت موضع فمن ذلك ىذه اآلية الكردية  اّٰلله
َ
ْنَزل

َ
ُخُمْيَن َمآْ ا

ْ
ِذيَْن َيك

َّ
ال

ا
ً
ِكٰتِب َويَْشَتُدْوَن ِةه  َذَمًنا َكِلْيل

ْ
ىِٕكى مىا َيىٍكيليٍوفى كىو عرض اٟتياة الدنيا (   ِمَن ال

ۤ
)ايكل 

) انرا  ,أم إمنا َيكلوف ما َيكلونو يف مقابلة كتماف اٟت  يفٍ بيطيٍوهًنًٍم ًاال  الن ارى
)ًاف  ال ًذٍينى َيىٍكيليٍوفى اىٍموىاؿى كما قاؿ تعاذل: ,بطوهنم يـو القيامةأتجج يف 

رنا ا ًامن ىا َيىٍكيليٍوفى يفٍ بيطيٍوهًنًٍم انى ى ظيٍلمن كيف  [َُكىسىيىٍصلىٍوفى سىًعيٍػرنا(]النساء: ِۗ  اٍليػىت م 
هللا  )) الذم َيكل أك يشرب يف  ,أنو قاؿ ملسو هيلع هللا ىلصاٟتديث الصحيح عن رسوؿ 

 .(ة إمنا جيرجر يف بطنو انر جهنم(آنية الذىب كالفض
كجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز ا١ترسل يف ىذه اآلية 

) ىِٕكى مىا َيىٍكيليٍوفى يفٍ بيطيٍوهًنًٍم ًاال  الن ارى
ۤ
ىذه اآلية  كعبلقتو ا١تسببية ألف )ايكل 
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فهو إطبلؽ ا١تسببية  جيعلو يعاقب بنار جهنم.تتحدث أف أكل ا١تمنوعات 
 ( كإرادة السببية )انر جهنم(.أكل ا١تمتلكات احملرمة)
 ُٕٕاآلية  (ر 

ِبْيِل  َمٰسِكْيَن َواْةَن السَّ
ْ
َيٰخٰمى َوال

ْ
ُلْربٰى َوال

ْ
ه  َذِوى ال ِ ى ُخت 

ٰ
 َعل

َ
َمال

ْ
تَى ال

ٰ
   ۞  َوا

 (ُٕٕ)البقرة:..  .   كىًّف الرًٌقىابً كىالس اۤىًِٕلٍُتى 
كىم الذين يتعرضوف للطلب فيعطوف من الزكوات  )كىالس اۤىًِٕلٍُتى(

كما قاؿ اإلماـ أٛتد: حدثنا ككيع كعبد الرٛتن قاال: حدثنا   ,كالصدقات
دمحم عن فاطمة بنت  ,عن يعلي بن أيب حيِت ,سفياف عن مصعب بن 

قاؿ: قاؿ رسوؿ  —قاؿ عبد الرٛتن  حسُت بن علي -عن أبيها ,اٟتسُت
 )) للسائل ح  كإف جاء على فرس(( ركاه أبو داكد. ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

 ,ً)كىًّف الرًٌقىاًب( كىم ا١تكاتبوف الذين ال جيدكف ما يؤدنو يف  كتاهبم
دقات من براءة كسيأيت الكبلـ على كثَت من ىذه األصناؼ يف آية الص

هللا تعاذل.  إنشاء 
كجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز ا١ترسل يف ىذه 

لفظ يف الرقاب ىو اجملاز  ألف كعبلقتو اٞتزئية س اۤىًِٕلٍُتى كىًّف الرًٌقىاًب(ة)كىالاآلي
ا١ترسل يعٍت ذكر رقبة كإرادة الكل)العبد(.  فهو إطبلؽ اٞتزئية )رقبة ( كإرادة 

  .(حرر عبدمالكلٌية )
 ُٖٕاآلية  (ش 

 (ُٖٕ)البقرة:. . . ِۗاٍلقىتٍػل ىاي ٰٓىيػُّهىا ال ًذٍينى ا مىنػيٍوا كيًتبى عىلىٍيكيمي اٍلًقصىاصي ًّف 
حركم  ,يقوؿ تعاذل: كتب عليكم العدؿ يف القصاص أيها ا١تؤمنوف

كال تتجاكزكا كتعتتدكا كما اعتدل  ,كأنثاكم أبنثاكم ,كعبدكم بعبدكم ,ْتركم
هللا فيكم كانت بنو   ,كسبب ذلك قريظة كالنضَت ,من قبلكم كغَتكا حكم 

فكاف إذا قتل النضرم ال يقتل  ,النضَت قد غزت قريظة يف اٞتاىلية كقهركىم
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كإنن  ,كإذا قتل القرظي النظرم قتل ,بل يفادل ٔتائو كس  من التمر ,بو
هللا ابلعدؿ يف  ,فادكه فدكه ٔتائيت كس  من التمر ضعف دية قريظة فأمر 

هللا فيهم كفرنا كال يتبع سبيل ا١تفسدين احملرفُت ا١تخا ,القصاص لفُت ألحكاـ 
اىٍٟتيرُّ اًبٍٟتيرًٌ كىاٍلعىٍبدي   ِۗ)كيًتبى عىلىٍيكيمي اٍلًقصىاصي ًّف اٍلقىتٍػل ىفقاؿ تعاذل:  ,كبغينا

دمحم بن أيب اًبٍلعىٍبًد كىااٍلينٍػث ى اًباٍلينٍػث ى(  كذكر يف سبب نزك٢تا ما ركاه اإلماـ أبو 
هللا,حامت: حدثنا أبو زرعة هللا بن حدثنا حيِت بن عبد   بن بكَت حدثٍت عبد 

هللا تعاذل:  ,٢تيعة )اي ٰٓىيػُّهىا حدثٍت عطاء بندينار عن سعيد بن جبَت يف قوؿ 
ا اٟتر  (اٍلقىتٍػل ىال ًذٍينى ا مىنػيٍوا كيًتبى عىلىٍيكيمي اٍلًقصىاصي ًّف  يعٍت إذا كاف عمدن

 ,قليلكذلك أف حيُت من العرب اقتتلوا يف اٞتاىلية قبل اإلسبلـ ب ,ابٟتر
فلم َيخذ بعضهم من  ,فكاف بينهم قتل كجراحات حىت قتلوا العبيد النساء

 ,فكاف أحد اٟتيُت يتطاكؿ على اآلخر يف العدة كاألمواؿ,بغض حىت أسلموا
كامرأة منا الرجاؿ  ,فحلفوا أف ال يرضوا حىت  يقتل العبد منا اٟتر منهم

اًبٍلعىٍبًد كىااٍلينٍػث ى اًباٍلينٍػث ى( منها منسوخة  )اىٍٟتيرُّ اًبٍٟتيرًٌ كىاٍلعىٍبدي فنزؿ فيهم  ,منهم
قاؿ علي بن أيب طلحة عن ابن [ ك ّٓالنفس ابلنفس(.]ا١تائدة:) نسختها

 ,كذلك أهنم كانوا ال يقتلوف الرجل اب١ترآة )كىااٍلينٍػث ى اًباٍلينٍػث ى(عباس قولو: 
هللا ,رجل كا١ترأة اب١ترأةكلكن يقتلوف الرجل ابل ابلنفس كالعُت : النفس فأنزؿ 

فجعل األحرار يف القصاص سواء فيما بينهم من العمد يف النفس  ,ابلعُت
أهنا ككذلك الكل عن أيب مالك  ,كفيما دكف النفس رجا٢تم كنساؤىم

 منسوخة بقولو النفس ابلنفس.
كجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز ا١ترسل يف ىذه اآلية) اي ٰٓىيػُّهىا 

 ألف كعبلقتو اعتبار ما يكوف كيمي اٍلًقصىاصي ًّف اٍلقىتٍػل ى(ٍوا كيًتبى عىلىيٍ ال ًذٍينى ا مىنػي 
 ,على القتل العمد قصاصاليت يفرضها قانوف العن   ىذه اآلية تتحدث
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إطبلؽ اعتبار ما يكوف  فهو. اًبٍٟتيرًٌ كىاٍلعىٍبدي اًبٍلعىٍبًد كىااٍلينٍػث ى اًباٍلينٍػث ى
  .(قتل عمدا)القصاص( كإرادة اعتبار ما كاف )

 ُٖٓاآلية  (ت 
كىمىٍن كىافى مىرًٍيضنا اىٍك عىل ى سىفىرو  ِۗ  فػىٍليىصيٍموي  الش ٍهرى . . . فىمىٍن شىًهدى ًمٍنكيمي 

ـو ايخىرى  ٍن اىاي   (ُٖٓ)البقرة:. . . . ِۗ فىًعد ةه مًٌ
الشهور أبف اختاره من بينهن  ديدح تعاذل شهر الصياـ من بُت سائر

ككما اختصو بذلك قد كرد اٟتديث أبف الشهر الذم   ,إلنزاؿ القرآف العظيم
 كانت الكتب اإل٢تية تنزؿ فيو على األنبياء.

ىذا إجياب حتم على من  كقولو: )فىمىٍن شىًهدى ًمٍنكيمي الش ٍهرى فػىٍليىصيٍموي(
 , دخل شهر رمضافأم كاف مقيما يف البلد حُت ,شهد استهبلؿ الشهر

كىو صحيحا مقيما أف يفطر كيفدم إبطعاـ مسكُت عن كل يـو كما تقدـ 
مسافر أف يفطر بشرط ك١تا حتم الصياـ أعاد ذكر الرخصة للمريض كلل ,بيانو

()كىمىٍن كىافى مىرًٍيضنا اىٍك عىل ى سىفىرو فى : فقاؿ ,القضاء ـو ايخىرى ٍن اىاي  معناه: ًعد ةه مًٌ
أك كاف على  ,يف بدنو يش  عليو الصياـ معو أك يؤذيو كمن كاف بو مرض

دة ما أفطره يف فإذا أفطر فعليو ع,فلو أف يفطر ,أم يف حالة السفر ,سفر
 السفر من األايـ.

كجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز ا١ترسل يف ىذه اآلية )فىمىٍن 
ليس  يف ىذا اآلية شهرال ة ألفكعبلقتو السببيشىًهدى ًمٍنكيمي الش ٍهرى فػىٍليىصيٍموي(

لكن الشهر يف السنة ا٢تجرية )الذم يظهر يف كل تقوًن ك  ,يف السماء شهرال
فهو إطبلؽ السببية )شهر رمضاف(  ( الذم ال ديكن رؤيتو ابلعُت.الشهر

 (.جيب أف يصـو يف شهر رمضافكإرادة ا١تسببية )
 ُٖٖاآلية  (ث 
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كىتيٍدليٍوا هًبىآٰ ًاذلى اٍٟتيك اـً لًتىٍأكيليٍوا فىرًيٍػقنا  ٍلبىاًطلً بػىيٍػنىكيٍم ابً كىالى أتىٍكيليوٍٰٓا اىٍموىالىكيٍم 
ٍن اىٍموىاًؿ الن اًس اًباٍلًمثًٍ كىاىنٍػتيٍم تػىٍعلىميٍوفى   (ُٖٖ)البقرة:ࣖ  مًٌ

عن ابن عباس: ىذا يف ارجاؿ يكوف عليو  ,قاؿ علي بن أيب طلحة
فيجحد ا١تاؿ كخياصم إذل اٟتكاـ كىو يعرؼ أف  ,ماؿ كليس عليو فيو بينة

ككذا ركم عن ٣تاىد كسعيد بن  ,كىو يعلم أنو آمث آكل اٟتراـ ,اٟت  عليو
جبَت كعكرمة كاٟتسن كقتادة كالسديومقاتل بن حياف كعبد الرٛتن بن زيد 

 ين أسلم أهنم قالوا: ال ٗتاصم كأنت تعلم أنك ظادل. 
ليوٍٰٓا اىٍموىالىكيٍم بػىيٍػنىكيٍم اًبٍلبىاًطًل كىتيٍدليٍوا هًبىآٰ ًاذلى ك٢تذا قاؿ تعاذل: )كىالى أتىٍكي 

ٍن اىٍموىاًؿ الن اًس اًباٍلًمثًٍ كىاىنٍػتيٍم تػىٍعلىميٍوفى( ام تعلموف  اٍٟتيك اـً لًتىٍأكيليٍوا فىرًيٍػقنا مًٌ
 .ف ما تدعونو كتركجونو فب كمامكمبطبل

١ترسل يف ىذه اآلية )كىالى كجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز ا
َيخذ من صاحبو شيئا  كعبلقتو ا١تسببية ألف أتىٍكيليوٍٰٓا اىٍموىالىكيٍم بػىيٍػنىكيٍم اًبٍلبىاًطًل(

هللا سبحانو فهو إطبلؽ ا١تسببية ) فالقانوف حراـ. ال ٕتوزه الشرع حراـ كحـر 
 (.أكل ٦تتلكات اآلخرين بطريقة كاذبة( كإرادة السببية )كتعاذل

 ُّٗاآلية  (خ 
ٍوا . . .  (ُّٗ)البقرة: ًاال  عىلىى الظٌ ًلًمٍُتى  فىبلى عيٍدكىافى فىًاًف انٍػتػىهى

ٍوا كقولو:  ( فىبلى عيٍدكىافى ) فىًاًف انٍػتػىهى يقوؿ تعاذل فإف  ًاال  عىلىى الظٌ ًلًمٍُتى
فإف من قاتلهم  ,انتهوا عما ىم فيو من الشرؾ كقتاؿ ا١تؤمنُت فكفوا عنهم

كىذا معٌت قوؿ ٣تاىد أف  ,بعد ذلك فهو ظادل كال عدكاف إال على الظا١تُت
فبل  ,ال يقاتل أك يكوف تقديره فإف انتهوا ٗتلصوا من الظلم كىو الشرؾ

 عدكاف عليهم بعد ذلك. كا١تراد ابلعدكاف ىهما ا١تعاقبة كا١تقاتلو.
رسل يف ىذه اآلية )فىًاًف كجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز ا١ت

ٍوا فىبلى عيٍدكىافى( هللا اعلى من كعبلقتو السببية ألف  انٍػتػىهى الدين هلل كحده فدين 
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اكىة أك حرب( كإرادة ا١تسببية ) سائر االدايف. الدين فهو إطبلؽ السببية )عدى
 (.هلل كحده

 ُْٗاآلية  (ذ 
ل عىلىٍيكيٍم . . .  ل عىلىٍيكيمٍ  فىاٍعتىديٍكا عىلىٍيوً فىمىًن اٍعتىد  كىاتػ قيوا     ٔتًٍثًل مىا اٍعتىد 

ى مىعى اٍلميت ًقٍُتى  ى كىاٍعلىميوٍٰٓا اىف  اَّللٌ   (ُْٗ)البقرة: اَّللٌ 
ل عىلىٍيكيٍم  ل عىلىٍيكيٍم(ٔتًً  فىاٍعتىديٍكا عىلىٍيوً كقولو :) فىمىًن اٍعتىد  ر أم ٍثًل مىا اٍعتىد 

ى مىعى اٍلميت ًقٍُتى()كىاتػ قيوا : ابلعدؿ حىت يف ا١تشركُت. كقولو ى كىاٍعلىميوٍٰٓا اىف  اَّللٌ  أمر  اَّللٌ 
هللا كتقواه كإخباره أبنو تعاذل مع الذين اتقوا ابلنصر كالتأييد يف  ,٢تم بطاعة 

 الدنيا كاآلخرة.
كجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز ا١ترسل يف ىذه اآلية )فىمىًن 

ل عىلىٍيكيٍم فىاٍعتىديٍكا عى   ا١تؤمنُت يف ُتيقاتل ا١تشرك كعبلقتو السببية ألف لىٍيًو(اٍعتىد 
هللا عن القتاؿ . فهو إطبلؽ السببية )عدىاكىة أك حرب( كإرادة شهر هنى 

 (.عقابا١تسببية )جزاء ال
 ُٓٗاآلية  (ض 

ًبٍيًل اَّللٌ ً كىالى تػيٍلقيٍوا  ى     كىاىٍحًسنػيٍوا    ًاذلى التػ ٍهليكىةً ابًىٍيًدٍيكيٍم كىاىٍنًفقيٍوا يفٍ سى ًاف  اَّللٌ 
بُّ اٍلميٍحًسًنٍُتى   (ُٓٗ)البقرة: حيًي

أخربان شعبة عن  ,بخارم: حدثنا إسحاؽ أخربان النضرقاؿ ال
ًبٍيًل اَّللٌ ً كىالى تػيٍلقيٍوا  كائل عن حذيقة ٝتعت أاب ,سليماف ابًىٍيًدٍيكيٍم )كىاىٍنًفقيٍوا يفٍ سى

ًة(اً  دمحم  ,النفقةقاؿ: نزلت يف  ذلى التػ ٍهليكى كركاه ابن أيب حامت عن اٟتسن بن 
قاؿ: كركم عن ابن عباس  ,بن الصباح عن أيب معاكية عن األعمش بو مثلو

ك٣تاىد كعكرمة كسعيد بن جبَت كعطاء كالضحاؾ كاٟتسن كقتادة كالسدم 
 كمقاتل بن حياف ٨تو ذلك.
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كقاؿ الليث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب عن أسلم أيب عمراف 
 ,ٛتل رجل من احملاجرين ابلقسطنطينية على صف العدك حىت خرقة قاؿ:

فقاؿ أبو  ,فقاؿ انس: ألقي بيده إذل التهلكة ,كمعنا أبو أيوب األنصارم
هللا  ,إمنا نزلت فينا ,أيوب: ٨تن أعلم هبذه اآلية كشهدان  ملسو هيلع هللا ىلصصحبنا رسوؿ 

ار اجتمعنا  معشر األنص ,فلما فشا اإلسبلـ كظهر ,معو ا١تشاىد كنصرانه
هللا بصحبة نبية  حىت فشا اإلسبلـ ككثر  ,كنصره ملسو هيلع هللا ىلص٧تيا فقلنا: قد أكرمنا 

كقد كضعت اٟترب  ,ككنا قد آثرانه على األىلُت كاألمواؿ كاألكالد ,أىلو
فنزؿ فينا )كىاىٍنًفقيٍوا يفٍ سىًبٍيًل اَّللٌ ً ,فنقيم فيهما ,أىلينا كأكالدانأكزارىا فنرجع إذل 

فكانت التهلكة يف اإلقامة يف األىل كا١تاؿ  ,ًاذلى التػ ٍهليكىًة(ابًىٍيًدٍيكيٍم كىالى تػيٍلقيٍوا 
 كترؾ اٞتهاد.

كقاؿ ابن حامت: كركم عن عبيدة السلماين كاٟتسن كابن سَتين كأيب 
أهنا يف الرجل يذنب  ,يعٍت ٨تو قوؿ النعماف بن بشَت ,قبلبة ٨تو ذلك

أم يستكثر من  ,إذل التهلكة ,فيلقي بيده ,الذنب فيعتقد أنو ال يغفر لو
عن ابن عباس: التهلكة  ,الذنوب فيهلك. كلذلك ركل على بن أيب طلحة

هللا.  عذاب 
هللا بن عياش عن زيد بن أسلم يف  كقاؿ ابن كىب أيضا: أخربين عبد 

هللا  ًبٍيًل اَّللٌ ً كىالى تػيٍلقيٍوا قوؿ  ( كذلك أف التػ ٍهليكىةً  ابًىٍيًدٍيكيٍم ًاذلى )كىاىٍنًفقيٍوا يفٍ سى
هللا  فإما أف يقطع هبم  ,بغَت نفقةملسو هيلع هللا ىلص رجاؿ خيرجوف يف بعوث يبعثوىا رسوؿ 

هللا أف يستنفقوا من ا١تشيفأ ,كإما كانوا عياال  .مرىم 
 كجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز ا١ترسل يف ىذه اآلية

استخداـ   ألف كعبلقتو اٞتزئيةابًىٍيًدٍيكيٍم ()كىاىٍنًفقيٍوا يفٍ سىًبٍيًل اَّللٌ ً كىالى تػيٍلقيٍوا 
.  فهو إطبلؽ ٞتميع أجزاء اٞتسما١تراد  يف اآلية ابيديكم كلمات اليد

  .اٞتزئية )يد( كإرادة الكلٌية )جارحة(
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 ُِِاآلية  (غ 
ىِٕكى يىٍدعيٍوفى ًاذلى الن ار

ۤ
ِث  ِ   . . . . ايكل  َجنَّ

ْ
ى ال

َ
ُ َيْدُغْيْٓا ِال َمْغِفَرِة ِةِاْذِنه  َواّٰلله

ْ
   َوال

ُرْوَن 
َّ
ُىْم َيَخَذك

َّ
َػل
َ
اِس ل ٰيِخه  ِللنَّ

ٰ
ُن ا  (ُِِ)البقرة: َوُيَتي ِ

ىِٕكى يىٍدعيٍوفى ًاذلى الن اًر(كإف كاف رئيسا سراي 
ۤ
أم معاشرهتم  )ايكل 

 ,تبعث على حب الدنيا كاقتنائها كإيثارىا على الدار اآلخرة ,ك٥تالطتهم
َجنَّ )كعاقبة ذلك كخيمة 

ْ
ى ال

َ
ُ َيْدُغْيْٓا ِال َمْغِفَرِة ِةِاْذِنه  َواّٰلله

ْ
أم بشرعة كما أمر  (ِث َوال

ُرْوَن   )بو كما هنى عنو 
َّ
ُىْم َيَخَذك

َّ
َػل
َ
اِس ل ٰيِخه  ِللنَّ

ٰ
ُن ا   (.َوُيَتي ِ

لآيث كجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز ا١ترسل يف ىذه اؿ
ِث ) َجنَّ

ْ
ى ال

َ
ُ َيْدُغْيْٓا ِال َمْغِفَرِة ِةِاْذِنه  َواّٰلله

ْ
كمعٌت ىذه اآلية أف  كعبلقتو ا١تسببية ألف (َوال

. هللا تعاذل حـر ا١تؤمنُت من الزكاج من ا١تشركات إال إذا آمنوا ابهلل كرسولو
هللا( كإرادة السببية )توبة(.  فهو إطبلؽ ا١تسببية )مغفرة من 

 َِّاآلية  (ظ 
ى َحْنِكَح  ه  ِمْنٌۢ َةْػُد َخته

َ
 ل
ُّ
ل حِ

َ
ا ت

َ
َلَىا َفل

َّ
 (َِّ)البقرة:. . . ِۗ َغْيَده   َزْوًجاَفِاْن َظل

ى َحْنِكَح َزْوًجا َغْيَده  )كقولو تعاذل:  ه  ِمْنٌۢ َةْػُد َخته
َ
 ل
ُّ
ل حِ

َ
ا ت

َ
َلَىا َفل

َّ
أم  (َفِاْن َظل

 ,الطبلؽ مرتُت أنو إذا طل  الرجل امرأتو طلقو ثبلثة بعد ما أرسل عليها
ى َحْنِكَح َزْوًجا َغْيَده  )فإهنا ترحم عليو  أم حىت يطأىا زكج آخر يف نكاح  (َخته

دل ٖتل  ,فلو كطئها كاطىء يف غَت نكاح كلو يف ملك اليمُت ,صحيح
كىكذا لو تزكجت كلكن دل يدخل هبا الزكج دل ٖتل  ,ألنو ليس بزكج ,لؤلكؿ
هللا أنو  ,لؤلكؿ كاشتهر بُت كثَت من الفقهاء عن سعيد بن ا١تسيب رٛتو 

كيف  ,يقوؿ: حيصل ا١تقصود من ٖتليلها لؤلكؿ ٔتجرد العقد على الثاين
اه عنو يف على أف الشيخ أاب عمر بن عبد الربقد حك ,صحتو عنو نظر

هللا أعلم ,االستذكار  .ك
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َفِاْن لآيث )اؿيف ىذه كجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز ا١ترسل 

ى َحْنِكَح َزْوًجا َغْيَده   ه  ِمْنٌۢ َةْػُد َخته
َ
 ل
ُّ
ل حِ

َ
ا ت

َ
َلَىا َفل

َّ
 كعبلقتو اعتبار ما يكوف ألف (َظل

فيجب  ,الزكج الذم طل  زكجتو ابلطبلؽ الثبلثي   تشرح ىذه اآلية عن
أرادكا أف يكونوا معنا  كلكن إذا ,على الزكج أك الزكجة الزكاج من غَته أكالن 

. فهو إطبلؽ اعتبار ما فعليهم إبراـ عقد جديد ٔتهر جديد أيضنا ,مرة أخرل
 يكوف )زكجا( كإرادة اعتبار ماكاف )طبلؽ(.

 ُِّاآلية  (أ أ 
أىٍمًسكيوىين  ٔتىٍعريكؼو أىٍك سىٌرًحيوىين  اىجىلىهين  فػىبػىلىٍغنى كىًاذىا طىل ٍقتيمي النًٌسىۤاءى 

 (ُِّ)البقرة:. . . . ٔتىٍعريكؼو  
هللاىذا  إذا طل  أحدىم ا١ترأة طبلقا لو  ,عز كجل للرجل ,أمر من 

كدل يب  منها  ,أف حيسن يف أمرىا إذا انقضت عدهتا ,عليها فيو رجعة
إذل عصمة  ,أم يرٕتعها ,فإما أف ديسكها ,إالمقدرا ما ديكنو فيو رجعتها

أك  ,كينوم عشرهتا اب١تعركؼ ,ٔتعركؼ كىو أف يشهد على رجعتها ,نكاحو
 ,أم يًتكها حىت تنقضي عدهتا كخيرجها من منزلو ابليت ىي أحسن ,يسرحها

 من غَت شقاؽ كال ٥تاصمة كال تقابح.
كجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز ا١ترسل يف ىذه الآلية 

ا١ترأة دل يعد إذا انقضت عدة  كعبلقتو اعتبار ماكاف ألف)فػىبػىلىٍغنى اىجىلىهين ( 
ككذلك على الزكج أال جيرب ا١ترأة )زكجتو( على  للزكج ح  على زكجتو

( كإرادة اعتبار مايكوف عدة ا١ترأةإطبلؽ اعتبار ماكاف ) فهو .ا١تصاٟتة معو
 (.التوفي  أك الطبلؽ)
 ِِّاآلية  (ب ب 

اىٍف يػ ٍنًكٍحنى اىٍزكىاجىهين   تػىٍعضيليٍوىين  فىبلى  فػىبػىلىٍغنى اىجىلىهين  كىًاذىا طىل ٍقتيمي النًٌسىۤاءى 
 (ِِّ)البقرة:. . . . ِۗ  ًاذىا تػىرىاضىٍوا بػىيٍػنػىهيٍم اًبٍلمىٍعريٍكؼً 
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فقاؿ  ,كقد ركم أف ىذه اآلية نزلت يف معقل بن يسار كا١تزين كأختو
هللا  هللا يف كتابو الصحيح عند تفسَت ىذه اآلية: حدثنا عبيد  البخارم رٛتو 

 ,حدثنا اٟتسن ,حدثنا عباد بن راشد ,لعقدمحدثنا أبو عامر ا ,بن سعيد
حدثنا ,كحدثنا عبدالوارث ,كحدثنا أبو معمر ,قاؿ: حدثٍت معقل بن يسار

فًتكها حىت  ,أف أخت معقل بن يسار طلقها زكجها ,يونس عن اٟتسن
)كىالى تػىٍعضيليٍوىين  اىٍف يػ ٍنًكٍحنى فنزلت  ,فأيب معقل ,انقضت عدهتا فخطها

كابن أيب حامت كابن جرير كابن كىكذا ركاه أبو داكد كالًتمذم اىٍزكىاجىهين ( 
كصححو  ,عن معقل بن يسار بو ,مردكية من طرؽ متعددة عن اٟتسن

أنو زكج أختو رجبل من  ,كلفظو عن معقل بن يسار ,الًتمذم أيضا
هللا  ,ا١تسلمُت مث طلقها  ,فكانت عنده ما كانت ملسو هيلع هللا ىلصعلى عهد رسوؿ 

مث خطبها مع  ,فهويها كىويتو ,تطليقة دل يراجعها حىت انقضت عدهتا
هللا ال  ,فقاؿ: اي لكع بن لكع! أكرمتك هبا كزكجتكها فطلقتها ,ا٠تطاب ك

هللا حاجتو إليها ,ترجع إليك إبدا آخر ما عليك كحاجتها إذل  ,قاؿ: فعلم 
هللا ) ,بعلها كىاىنٍػتيٍم الى فػىبػىلىٍغنى اىجىلىهين ( إذل قولو) كىًاذىا طىل ٍقتيمي النًٌسىۤاءى فأنزؿ 

فقاؿ: أزكجك  ,عقل قاؿ: ٝتعا لريب كطاعة مث دعاهفلما ٝتعها م تػىٍعلىميٍوفى (
عن ابن  ,زاد ابن مردكية: ككفرت عن دييٍت. كركل ابن جرير ,كأكرمك
كانت ٖتت أيب البداح. كقاؿ سفياف   ,قاؿ:ىي ٚتل بنت يسار ,جريج
قاؿ: ىي فاطمة بنت يسار. كىكذا ذكر  ,عن أيب إسحاؽ السبيعي ,الثورم

أف ىذه اآلية نزلت يف معقل بن يسلر كأختو. كقاؿ  ,غَت كاحد من السلف
هللا أعلم. هللا كابنة عم لو كالصحيح األكؿ ك  السدم: نزلت يف جابر بن عبد 
كجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز ا١ترسل يف ىذه الآلية 

كىذا النهي  كعبلقتو اعتبار ماكاف ألف عرقلعضل ٔتعٌت  ,(ٍعضيليٍوىين  تػى )
نعوف من منع بناهتم أك أخواهتم ا١تطلقات من  ٥تصص لؤلكلياء الذين ديي
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أك منعو من الزكاج أبخرل بعد إ٘تاـ  ,الرجوع إذل أزكاجهن يف فًتة العدة
فهو إطبلؽ اعتبار ماكاف )عٌدة ا١ترأة( كإرادة اعتبار  عدتو ابلشركط ا١تذكورة.

 (.انتهى عدتو.مايكوف )
 ِّْاآلية  (ج ج 

يػىتػىرىب ٍصنى أبًىنٍػفيًسًهن  أىٍربػىعىةى أىٍشهيرو  كىيىذىريكفى أىٍزكىاجناكىال ًذينى يػيتػىوىفػ ٍوفى ًمٍنكيٍم 
 (ِّْ)البقرة: . . .كىعىٍشرنا

هللا للنساء البليت يتوّف أف يعتددف  ,عنهن أزكاجهن كىذا أمر من 
الزكجات ا١تدخل هبن كغَت  كىذا اٟتكم يشمل ,أربعة أشهر كعشر لياؿ
 ا١تدخل هبن ابإلٚتاع.

كجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز ا١ترسل يف ىذه الآلية 
اليت تنقطع  رتباطاآلية توضح ا كعبلقتو اعتبار ماكاف ألف()كىيىذىريكفى أىٍزكىاجنا

( كإرادة زفاؼفهو إطبلؽ اعتبار ماكاف ) .ليس بسبب الطبلؽ بل ا١توت
 ا١توت(.اعتبار مايكوف )

 ِْٗاآلية  (د د 
ْم َيْعَػْمهُ َوَمْن . . .

َّ
ا َمِن اْغَتَدَف ُغْرَفًث ٌِۢةَيِده   ل

َّ
ْيْٓ ِال ه  ِمن ِ

فىشىرًبػيٍوا ًمٍنوي ًاال      َفِانَّ
نٍػهيمٍ   (ِْٗ)البقرة:. . . . ِۗ  قىًلٍيبلن مًٌ

ْم َيْعَػْمهُ )
َّ
ا َمِن اْغَتَدَف ُغْرَفًث ٌِۢةَيِده   َوَمْن ل

َّ
ْيْٓ ِال ه  ِمن ِ

قاؿ  ,أم فبل أبس عليو (َفِانَّ
نٍػهيٍم( قهللا تعاذل:  االبن جريج: قاؿ ابن عباس: من )فىشىرًبػيٍوا ًمٍنوي ًاال  قىًلٍيبلن مًٌ
 .كمن شرب منو دل يرك ,بيده ركم اغًتؼ منو

ْم )كجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز ا١ترسل يف ىذه 
َّ
َوَمْن ل

ْيْٓ  ه  ِمن ِ
هللا لطالوت ك  كعبلقتو الكلٌية ألف (َيْعَػْمُه َفِانَّ ىذه اآلية عن يبتلي 
.  فهو إطبلؽ الكلٌية )ماء يف النهر( فىمىٍن شىًربى ًمٍنوي فػىلىٍيسى ًمٍتًٌ  ,جيشو

 اء يف النهر(.كإرادة اٞتزئية )جزء من ا١ت
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 َِٓ اآلية (ق ق 
ْيا َربََّنآْ 

ُ
ْيَت َوُجُنْيِده  َكال

ُ
ا َةَرُزْوا ِلَجال مَّ

َ
ْيَناَول

َ
ْفرِْغ َعل

َ
ْكَداَمَنا  ا

َ
ْج ا ِ

َذب  َصْبًدا وَّ

ِفِرْيَن 
ٰ
ك
ْ
َلْيِم ال

ْ
ى ال

َ
 (َِٓ)البقرة: ِۗ َواْنُصْرَنا َعل

لعدكىم  ,كىم قليل من أصحاب طالوط ,أم ١تا كاجو حزب اإلدياف
أم أنزؿ علينا  )قىاليٍوا رىبػ نىآٰ اىٍفرًٍغ عىلىيٍػنىا صىبٍػرنا(كىم عدد كثَت  ,أصحاب جالوت
ْكَداَمَناصربا من عندؾ)

َ
ْج ا ِ

َذب   كجننب الفرار كالعجز ,أم يف لقاء األعداء( وَّ
ًفرًٍينى(  .)كىاٍنصيرانى عىلىى اٍلقىٍوـً اٍلك 

اجملاز ا١ترسل يف ىذه اآلية )فىمىًن كجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على 
ل عىلىٍيكيٍم فىاٍعتىديٍكا عىلىٍيًو( يف ساحة كعبلقتو السببية ألف صرب قـو طالوط  اٍعتىد 

 (.يف قتاؿ العدكفهو إطبلؽ السببية )أفرغ( كإرادة ا١تسببية )القٌوة  قتاؿ.ال
 ِٗٓاآلية  (ك ك 

ُ َةْػَد . . .  ي  ٰوِذِه اّٰلله
نهى ُيحْ

َ
 ا

َ
ُ ِماَئَث َعاٍم ُذمَّ َةَػَره      َىاَمْيحِ َكال َماَحُه اّٰلله

َ
قىاؿى كىٍم   ِۗ َفا

 (ِٗٓ)البقرة:. . . ِۗ  قىاؿى لىًبٍثتي يػىٍومنا اىٍك بػىٍعضى يػىٍوـو ۖ  لىًبٍثتى 
ُ َةْػَد َمْيِحَىا) كقاؿ ي  ٰوِذِه اّٰلله

نهى ُيحْ
َ
كذلك ١تا رآل من دثورىا كشدة  ( ?ا

هللا تعاذل:  ,ماكانت عليوخراهبا كبعدىا عن العود إذل  ُ ِماَئَث )قاؿ  َماَحُه اّٰلله
َ
َفا

كتكامل  ,فاؿ: كعمرت الببلد بعد مضي سبعُت سنة من موتو (َعاٍم ُذمَّ َةَػَره  
هللا عز كجل بعد موتو ,كتراجع بنوإسرائيل إليها ,ساكنوىا كاف   ,فلما بعثو 

هللا في هللا فيو عينيو لينظر هبما إذل صنع   ,و: كيف حيي بدنوأكؿ شيء أحيا 
هللا لو )قاؿ(  قىاؿى لىًبٍثتي  ِۗ  )قىاؿى كىٍم لىًبٍثتى أم بواسطة ا١تلك:  ,فلما استقل سواين

هللا يف  ,قاؿ: قاؿ: كذلك أنو مات أكؿ النهار(  ِۗيػىٍومنا اىٍك بػىٍعضى يػىٍوـو  مث بعثو 
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اىٍك ) فقاؿ ,فلما رأل الشمس ابقية ظن أهنا مشس ذلك اليـو ,آخر النهار
( بػىٍعضى   ِٓ.يػىٍوـو

 كجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز ا١ترسل يف ىذه اآلية )
َ
َكال

ُ َةْػَد َمْيِحَىا  ي  ٰوِذِه اّٰلله
نهى ُيحْ

َ
كعبلقتو احمللية ألف يف ىذه اآلية تتحدث عن  (ا

هللا  حكاية قـو عابرك ارض خاكية من سكاهنا كسقطت. مث قاؿ: كيف يعيد 
هللا مائة سنة مث أعاده إذل اٟتياةىذه األرض إذل اٟتياة   .بعد ا١توت؟ فقتلو 

 (سكاف األرضفهو إطبلؽ احمللية )البلد/أرض( كإرادة اٟتالية )
 ِِٖاآلية  (ز ز 

اًء  . . . . فىًاٍف دلٍ  يىكيٍوانى رىجيلىٍُتً فػىرىجيله ك اٍمرىاىت ًن ٦ت ٍن تػىٍرضىٍوفى ًمنى الشُّهىدىۤ
  (ِِٖ)البقرة:. . . .  ًِۗاٍحد ىهيمىا فػىتيذىكًٌرى ًاٍحد ىهيمىا ااٍليٍخر ل اىٍف تىًضل  
اًء(كقولو فيو داللة على اشًتاط الداللة يف  : )٦ت ٍن تػىٍرضىٍوفى ًمنى الشُّهىدىۤ

كىذا مقيد حكم بو الشافعي على كل مطل  يف القرآف من األمر  ,الشهود
ستور هبذه اآلية الدالة على ابإلشهاد من غَت اشًتاط كقد استدؿ من رد ا١ت

يعٍت ا١ترأتُت إذا  )اىٍف تىًضل  ًاٍحد ىهيمىا(أف يكوف الشاىد عدال مرضيا. كقولو : 
أم حيصل ٢تا ذكر ٔتا كقع بو  ذىكًٌرى ًاٍحد ىهيمىا ااٍليٍخر ل()فػىتي  نسيت الشهادة
كمن قاؿ: إف  ,كهبذا قرأ آخركف فتذكر ابلتشديد من التذكار ,من اإلشهاد

هللا أعلم. ,معها ٕتعلها كشهادة ذكر فقد أبعد. كالصحيح األكؿ شهادهتا  ك
كجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز ا١ترسل يف ىذه اآلية )اىٍف 

إذا نسيت  كعبلقتو السببية ألف(  ِۗتىًضل  ًاٍحد ىهيمىا فػىتيذىكًٌرى ًاٍحد ىهيمىا ااٍليٍخر ل
 ,كإذا نسيت األخرل  ,ن لؤلخرل أف تتذكرىا ديك ,إحدل الشاىدتُت 

فيمكن للمرء أف يتذكر ذلك.ضعف النساء ال عند الرجاؿ. كرٔتا ينسى 
أحدمها جزءنا معيننا كينسى اآلخر جزءنا آخر حىت يتمكنوا من تذكَت بعضهم 

                                                           
  ِٕٓص. نفس ا١ترجع, 52
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ديكن للشهود اآلخرين فهو إطبلؽ السببية )تضل( كإرادة ا١تسببية ) .البعض
 (.تذكَت

 اآلايت فيها اجملاز ادلرسل يف سورة البقرة ز عنموج  
 سبب نوع اآلية رقم
ي  .ُ كىديىيدُّىيٍم يفٍ  يىٍستػىٍهزًئي هًبًمٍ اىَّللٌ 

 (ِ:ُٓ) طيٍغيىاهًنًٍم يػىٍعمىهيٍوفى 
اجملاز ا١ترسل كعبلقة 

 السببية
يىٍستػىٍهزًئي  إطبلؽ سببية )ى

كإرادة مسببية هًبًٍم( 
 )ضبللة(.

 
 اىصىاًبعىهيٍم يفٍٰٓ ا ذىاهًنًمٍ جيىٍعىليٍوفى  . . . .ِ

ي  ِۗ مًٌنى الص وىاًعً  حىذىرى اٍلمىٍوتً   كىاَّللٌ 
ًفرًٍينى   اًبٍلك 

ۢ
ٍيطه  (ِ:ُٗ)٤تًي

اجملاز ا١ترسل كعبلقتو 
 كلٌية

إطبلؽ كلية)أصابع( كإرادة 
 اٞتزئية )أمنيلىة(.

فىًاٍف دلٍ  تػىٍفعىليٍوا كىلىٍن تػىٍفعىليٍوا فىاتػ قيوا  .ّ
ا الن اسي كىاٟتًٍجىارىةي  الن ارى   ال يًتٍ كىقػيٍوديىى

ًفرًٍينى      (ِ:ِْ)  ايًعد ٍت لًٍلك 

اجملاز ا١ترسل كعبلقتو 
 ا١تسببية

إطبلؽ ا١تسببية )النار( 
الكفر كإرادة السببية )
هللا  (.كالشك يف كتاب 

 
 اىٍخرىجىهيمىافىاىزى٢ت يمىا الش ٍيط ني عىنٍػهىا فى  .ْ

 (ِ:ّٔ. . .)   ٦ت ا كىاانى ًفٍيوً 
اجملاز ا١ترسل كعبلقتو 

 السببية
/ فخ الشيطافإطبلؽ سببية)

( كإرادة ا١تسببية ا٢تمس
 )خيرجهم من اٞتنة(.

 
وةى   .ٓ كىاىًقٍيميوا الص ل وةى كىا تيوا الز ك 

 (ِ:ّْ) كىارٍكىعيٍوا مىعى الرٌ ًكًعٍُتى 
اجملاز ا١ترسل كعبلقتو 

 اٞتزئية
جزئية )الركوع( إطبلؽ 

كإرادة الكلية )حركة 
 الصبلة(.
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. . . كىًاف  ًمنى اٟتًٍجىارىًة لىمىا  .ٔ
ري يػىتػىفىج ري ًمٍنوي  . . .  ِۗ  ااٍلىنٍػه 

(ْٕ:ِ) 

اجملاز ا١ترسل كعبلقتو 
 احمللية

ري(  فهو إطبلؽ احمللية )ااٍلىنٍػه 
بٍت اٟتالية ) كإرادة
 (.إسرائيل

 
بًبػىٍعًض اٍلًكت ًب . اىفػىتػيٍؤًمنػيٍوفى . .  .ٕ

 (ِ:ٖٓ. . .)   كىتىٍكفيريٍكفى بًبػىٍعضو 
كعبلقتو اجملاز ا١ترسل 

 .السببية
( إديافإطبلؽ السببية )
ٗتليص كإرادة ا١تسببية )

مث يف اآلية بعدىا  (.األسرل
قتل أك  إطبلؽ السببية)

عذاب ( كإرادة ا١تسببية)طرد
هللا(  من 

 
ًبيىۤاءى اَّللٌ ً  تػىٍقتػيليٍوفى . . . قيٍل فىلًمى  .ٖ

اىٍنۢ
 ًمٍن قػىٍبلي ًاٍف كينٍػتيٍم مٍُّؤًمًنٍُتى 

(ُٗ:ِ) 

اجملاز ا١ترسل كعبلقتو 
 اعتبار ما يكوف.

إطبلؽ اعتبار ما يكوف 
( كإرادة اعتبار ماكاف يهود)

 )سلفهم(.
 

ۢا  .ٗ ٔتىا قىد مىٍت كىلىٍن يػ تىمىنػ ٍوهي اىبىدن
ي عىًلٍيمهۢ   ِۗ  اىٍيًدٍيًهمٍ   اًبلظٌ ًلًمٍُتى كىاَّللٌ 

(ٗٓ:ِ) 

كعبلقتو اجملاز ا١ترسل 
 .اٞتزئية

بعض إطبلؽ اٞتزئية )
( كإرادة الكلٌية الذنوب

 .(كل ا٠تطيئة)

الش ي ًطٍُتي عىل ى تػىتٍػليوا كىاتػ بػىعيٍوا مىا  .َُ
نى   (ِ:َُِ). . .     ميٍلًك سيلىٍيم 

اجملاز ا١ترسل كعبلقتو 
 اعتبار ما يكوف.

إطبلؽ اعتبار ما يكوف 
)تتلوا يف زماف ا١تضارم( 
كإرادة اعتبار ماكاف)تتلوا يف 

 .زماف ا١تاضي(
َم  .ُُ

َ
ْسل

َ
ى َمْن ا

ٰ
ِ َوُوَي ُمْحِسٌن  َوْجَىه  َةل ه إطبلؽ اٞتزئية )كجو( كإرادة كعبلقتو اجملاز ا١ترسل ّٰللِ
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ه ِ
ْجُره  ِغْنَد َرة 

َ
ْٓ ا ه 

َ
كىالى خىٍوؼه      َفل

ࣖ  عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم حيىٍزىنػيٍوفى 

(ُُِ:ِ) 

كل اٞتسد الكلٌية ) زئية.اٞت
 .(كالركح
 

َّللٌ ً اٍلمىٍشرًؽي كىاٍلمىٍغًربي فىاىيٍػنىمىا  .ُِ كى
ى كىاًسعه  ِ ِۗ اَّللٌ   ٍجوي تػيوىلٍُّوا فػىثىم  كى  ًاف  اَّللٌ 

 (ِ:ُُٓ) عىًلٍيمه 

اجملاز ا١ترسل كعبلقتو 
 اٞتزئية.

إطبلؽ اٞتزئية )كجو ( 
اٞتسد كل كإرادة الكلٌية )

 .(كالركح

 
ْن . . .  .ُّ

َ
 ا
َ
َم َوِاْسٰمِػْيل ٰٓى ِاْةٰرو  َوَغِىْدَنآْ ِال

ٰػِكِفْيَن 
ْ
اۤىِِٕفْيَن َوال َرا َةْيِتَي ِللعَّ َظى ِ

ُجْيدِ  ِع السُّ
َّ
 (ِ:ُِٓ) َوالرُّك

اجملاز ا١ترسل كعبلقتو 
 اٞتزئية.

إطبلؽ اٞتزئية )الركوع 
كالسجود( كإرادة الكلٌية 

 .ابلتماـ()حركة صبلة 
 

َه  . . . .ُْ
ٰ
َىَك َوِال

ٰ
ْيا َنْػُتُد ِال

ُ
َةاۤىَِٕك َكال

ٰ
ا

ًىا 
ٰ
 َوِاْسٰدَق ِال

َ
َم َوِاْسٰمِػْيل ِاْةٰرو 

اِحًدا ه  ُمْسِلُمْيَن    وَّ
َ
ُن ل حْ

َ
 َون

(ُّّ:ِ) 

اجملاز ا١ترسل كعبلقتو 
 الكلية.

(إطبلؽ الكلٌية   )ا ابىۤىِٕكى
َم )كإرادة اٞتزئية  ِاْةٰرو 

 َوِاْسٰدَق 
َ
 (.َوِاْسٰمِػْيل

 

ي لًييًضٍيعى . . . .ُٓ  ادًٍيىانىكيمٍ كىمىا كىافى اَّللٌ 

ى اًبلن اًس لىرىءيٍكؼه ر ًحيٍمه   ِۗ  ًاف  اَّللٌ 

(ُّْ:ِ) 

اجملاز ا١ترسل كعبلقتو 
 السببية. 

إطبلؽ السببية )إدياف( 
كإرادة ا١تسببية )العبادة 

 ليست عبىثا(.
 

شىٍطرى  ٍجهىكى . . . .فػىوىؿًٌ كى  .ُٔ
ْنُخْم  ِۗ  اٍلمىٍسًجًد اٟتٍىرىاـً 

ُ
َوَخْيُد َما ك

ْيا وُ 
ُّ
ْم َشْعَره  َِۗفَيل

ُ
... ُجْيَوك

اجملاز ا١ترسل كعبلقتو 
 اٞتزئية.

إطبلؽ اٞتزئية )كجو ( 
كل اٞتسد كإرادة الكلٌية )

 .(كالركح
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(ُْْ:ِ)  
ى  كىمىٍن تىطىو عى خىيٍػرنا  . . .۞  .ُٕ فىًاف  اَّللٌ 

 (ِ:ُٖٓ) عىًلٍيمه  شىاًكره 
اجملاز ا١ترسل كعبلقتو 

 السببية.
إطبلؽ السببية )شاكر( 

أجر كإرادة ا١تسببية )جزاء 
 (.الطاعة

ىِٕكى مىا َيىٍكيليٍوفى يفٍ . . .  .ُٖ
ۤ
ايكل 
ي  ًاال  الن ارى بيطيٍوهًنًٍم  كىالى ييكىلًٌميهيمي اَّللٌ 

٢تىيٍم وَ  يػىٍوـى اٍلًقي مىًة كىالى يػيزىكًٌٍيًهٍمۚۡ 
 (ِ:ُْٕ)عىذىابه اىلًٍيمه 

 كعبلقتو اجملاز ا١ترسل
 . سببيةا١ت

أكل إطبلؽ ا١تسببية )
( كإرادة ا١تمتلكات احملرمة
 السببية )انر جهنم(.

ُلْربٰى  .ُٗ
ْ
ه  َذِوى ال ِ ى ُخت 

ٰ
 َعل

َ
َمال

ْ
تَى ال

ٰ
۞  َوا

ِبْيِل   َمٰسِكْيَن َواْةَن السَّ
ْ
َيٰخٰمى َوال

ْ
َوال

اۤىِِٕلْيَن  َكاِب َوالسَّ . . .    َوفِى الر ِ

(ُٕٕ:ِ) 

كعبلقتو  اجملاز ا١ترسل
 زئية.اٞت

إطبلؽ اٞتزئية )رقبة ( 
حرر كإرادة الكلٌية )

 .(عبدم

اي ٰٓىيػُّهىا ال ًذٍينى ا مىنػيٍوا كيًتبى عىلىٍيكيمي  .َِ
. . .  ِۗ اٍلقىتٍػل ىاٍلًقصىاصي ًّف 

(ُٕٖ:ِ) 

ل كعبلقتو اجملاز ا١ترس
 اعتبار ما يكوف

اعتبار ما يكوف إطبلؽ 
)القصاص( كإرادة اعتبار ما  

  .(قتل عمداكاف )
 

 الش ٍهرى . . . . فىمىٍن شىًهدى ًمٍنكيمي  .ُِ
كىمىٍن كىافى مىرًٍيضنا اىٍك  ِۗ  فػىٍليىصيٍموي 

ـو ايخىرى  ٍن اىاي  . .  ِۗ عىل ى سىفىرو فىًعد ةه مًٌ

( .ُٖٓ:ِ) 

 كعبلقتواجملاز ا١ترسل 
 .السببية

)شهر إطبلؽ السببية 
رمضاف( كإرادة ا١تسببية 

جيب أف يصـو يف شهر )
 (.رمضاف

كىالى أتىٍكيليوٍٰٓا اىٍموىالىكيٍم بػىيٍػنىكيٍم  .ِِ
كىتيٍدليٍوا هًبىآٰ ًاذلى اٍٟتيك اـً  ٍلبىاًطلً ابً 

 كعبلقتو ا١ترسل اجملاز
 .سببيةا١ت

حراـ كحـر إطبلؽ ا١تسببية )
( كإرادة هللا سبحانو كتعاذل
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ٍن اىٍموىاًؿ الن اًس  لًتىٍأكيليٍوا فىرًيٍػقنا مًٌ
 (ِ:ُٖٖ)ࣖ  اًباٍلًمثًٍ كىاىنٍػتيٍم تػىٍعلىميٍوفى 

أكل ٦تتلكات السببية )
 (.اآلخرين بطريقة كاذبة

كىق ًتليٍوىيٍم حىىتٌ  الى تىكيٍوفى ًفتٍػنىةه  .ِّ
ا َفِاِن اْنَخَىْيا  ِۗ  ك يىكيٍوفى الدًٌٍيني َّللٌ ً 

َ
َفل

ِلِمْيَن  ُعْدَواَن  ى الظه
َ
ا َعل

َّ
 ِال

(ُّٗ:ِ) 

اجملاز ا١ترسل كعبلقتو 
 السببية

اكىة أك  إطبلؽ السببية )عدى
حرب( كإرادة ا١تسببية 

 (.الدين هلل كحده)

ل عىلىٍيكيٍم . . . .ِْ فىمىًن اٍعتىد 
ل  فىاٍعتىديٍكا عىلىٍيوً  ٔتًٍثًل مىا اٍعتىد 

ى     عىلىٍيكيمٍ  ى كىاتػ قيوا اَّللٌ  كىاٍعلىميوٍٰٓا اىف  اَّللٌ 
 (ِ:ُْٗ) مىعى اٍلميت ًقٍُتى 

اجملاز ا١ترسل كعبلقتو 
 السببية

اكىة أك  إطبلؽ السببية )عدى
حرب( كإرادة ا١تسببية 

 (.عقاب)جزاء ال

ًبٍيًل اَّللٌ ً كىالى تػيٍلقيٍوا  .ِٓ كىاىٍنًفقيٍوا يفٍ سى
    اىٍحًسنػيٍواوَ     ًاذلى التػ ٍهليكىةً ابًىٍيًدٍيكيٍم 

بُّ اٍلميٍحًسًنٍُتى  ى حيًي  ًاف  اَّللٌ 

(ُٗٓ:ِ) 

 كعبلقتو اجملاز ا١ترسل
 زئيةاٞت

إطبلؽ اٞتزئية )يد( كإرادة 
 .الكلٌية )جارحة(

ىِٕكى يىٍدعيٍوفى ًاذلى الن ارً  .ِٔ
ۤ
    . . . ايكل 

ِث  َجنَّ
ْ
ى ال

َ
ُ َيْدُغْيْٓا ِال َمْغِفَرِة ِةِاْذِنه  َواّٰلله

ْ
   َوال

ُن  ُرْوَن َوُيَتي ِ
َّ
ُىْم َيَخَذك

َّ
َػل
َ
اِس ل ٰيِخه  ِللنَّ

ٰ
 ا

(ُِِ:ِ) 

اجملاز ا١ترسل كعبلقتو 
 .سببيةا١ت

إطبلؽ ا١تسببية )مغفرة من 
 هللا( كإرادة السببية )توبة(.

ى  .ِٕ ه  ِمْنٌۢ َةْػُد َخته
َ
 ل
ُّ
ل حِ

َ
ا ت

َ
َلَىا َفل

َّ
َفِاْن َظل

 (ِ:َِّ. . . )َغْيَده  ِۗ  َزْوًجاَحْنِكَح 
 كعبلقتواجملاز ا١ترسل 
 اعتبار ما يكوف

إطبلؽ اعتبار ما يكوف 
)زكجا( كإرادة اعتبار ماكاف 

 )طبلؽ(.
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 فػىبػىلىٍغنى اىجىلىهين  كىًاذىا طىل ٍقتيمي النًٌسىۤاءى  .ِٖ
أىٍمًسكيوىين  ٔتىٍعريكؼو أىٍك سىٌرًحيوىين  

 (ِ:ُِّ) . . . .ٔتىٍعريكؼو  

 كعبلقتواجملاز ا١ترسل 
 اعتبار ماكاف

عدة إطبلؽ اعتبار ماكاف )
( كإرادة اعتبار مايكوف ا١ترأة
 (.التوفي  أك الطبلؽ)

اىجىلىهين  فػىبػىلىٍغنى كىًاذىا طىل ٍقتيمي النًٌسىۤاءى  . ِٗ
اىٍف يػ ٍنًكٍحنى  ٍعضيليٍوىين  فىبلى تػى 

اىٍزكىاجىهين  ًاذىا تػىرىاضىٍوا بػىيٍػنػىهيٍم 
 (ِ:ِِّ. . . ) ِ ِۗ اًبٍلمىٍعريٍكؼ

 كعبلقتواجملاز ا١ترسل 
 اعتبار ماكاف

إطبلؽ اعتبار ماكاف )عٌدة 
ا١ترأة( كإرادة اعتبار مايكوف 

 (.انتهى عدتو.)

كىيىذىريكفى كىال ًذينى يػيتػىوىفػ ٍوفى ًمٍنكيٍم  . َّ
يػىتػىرىب ٍصنى أبًىنٍػفيًسًهن  أىٍربػىعىةى  أىٍزكىاجنا

 (ِ:ِّْ) . . .أىٍشهيرو كىعىٍشرنا

 كعبلقتواجملاز ا١ترسل 
 اعتبار ماكاف

إطبلؽ اعتبار ماكاف 
( كإرادة اعتبار زفاؼ)

 ا١توت(.مايكوف )
ي  . . . .ُّ ْيَس ِمن ِ

َ
 ْ َفَمْن َشِرَب ِمْنُه َفل

ْم َيْعَػْمهُ َوَمْن 
َّ
ا َمِن  ل

َّ
ْيْٓ ِال ه  ِمن ِ

َفِانَّ

فىشىرًبػيٍوا ًمٍنوي ًاال      اْغَتَدَف ُغْرَفًث ٌِۢةَيِده  
نٍػهيمٍ   (ِ:ِْٗ). . . . ِۗ  قىًلٍيبلن مًٌ

 كعبلقتو اجملاز ا١ترسل
 ةيٌ كلال

إطبلؽ الكلٌية )ماء يف 
النهر( كإرادة اٞتزئية )جزء 

 من ا١تاء يف النهر(.

ْيا  .ِّ
ُ
ْيَت َوُجُنْيِده  َكال

ُ
ا َةَرُزْوا ِلَجال مَّ

َ
َول

ْيَناَربََّنآْ 
َ
ْفرِْغ َعل

َ
ْكَداَمَنا  ا

َ
ْج ا ِ

َذب  َصْبًدا وَّ

ِفِرْيَن 
ٰ
ك
ْ
َلْيِم ال

ْ
ى ال

َ
 ِۗ  َواْنُصْرَنا َعل

(َِٓ:ِ) 

اجملاز ا١ترسل كعبلقتو 
 السببية

سببية )أفرغ( إطبلؽ ال
يف )القٌوة كإرادة ا١تسببية 

 (.قتاؿ العدك

ُ َةْػَد . . .  .ّّ ي  ٰوِذِه اّٰلله
نهى ُيحْ

َ
 ا

َ
 َمْيِحَىاَكال

َماَحُه    
َ
ُ ِماَئَث َعاٍم ُذمَّ َةَػَره  َفا قىاؿى    ِۗ اّٰلله

قىاؿى لىًبٍثتي يػىٍومنا اىٍك  ِۗ  كىٍم لىًبٍثتى 

 كعبلقتو اجملاز ا١ترسل
 احمللية. 

إطبلؽ احمللية )البلد/أرض( 
سكاف كإرادة اٟتالية )

 (األرض
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 (ِ:ِٗٓ). . .  بػىٍعضى يػىٍوـو  
. . . فىًاٍف دلٍ  يىكيٍوانى رىجيلىٍُتً فػىرىجيله  .ّْ

اًء  ك اٍمرىاىت ًن ٦ت ٍن تػىٍرضىٍوفى ًمنى الشُّهىدىۤ
ًاٍحد ىهيمىا فػىتيذىكًٌرى  اىٍف تىًضل  

. . .   ًِۗاٍحد ىهيمىا ااٍليٍخر ل

(ِِٖ:ِ) 

 كعبلقتو اجملاز ا١ترسل
 السببية

إطبلؽ السببية )تضل( 
ديكن كإرادة ا١تسببية )
 (.للشهود اآلخرين تذكَت

 حملة عن سورة األعراف ج 
هللا ىذه السورة يف مكة كلذلك يسمى بسورة ا١تكية كىي مئتاف كست آايت.  أنزؿ 

كىي سورة مضركب  ,ٝتيت ىذه السورة بسورة األعراؼ لوركد ذكر اسم األعراؼ فيها
ككل  ,قاؿ ابن جرير الطربم: األعراؼ ٚتع عرؼ ,بُت اٞتنة ك النار حيوؿ بُت أىلهما

كإمنا قيل لعرؼ الديك عرفا الرتفاعو. ركل  ,مرتفع من األرض عند العرب يسمى عرفا
ىم قـو استوت حسناهتم  ,ابن جرير الطربم عن حذيفة أنو سئل عن أصحاب األعراؼ

فوقفوا ىناؾ  ,كخلفت هبم حسناهتم عن النار ,فقعدت هبم سيئاهتم عن اٞتنة ,كسيئاهتم
هللا فيهم.  ّٓعلى السور حىت يقضي 

كىي كالسورة  ,نزلت ىذه السورة لتفصيل قصص األنبياء كبياف أصوؿ العقيدة
هللا عز كجل ,األنعاـ بل كالبياف ٢تا كاثبات الواحي  ,كتقرير البعث كاٞتزء ,إلثبات توحيد 

ملسو هيلع هللا ىلص. ,كالرسالة كىي  ,األعراؼ من أطواؿ السور ا١تكية سورة ْٓكالسيما عمـو بعثة النيب 
تقرير  ,كمهمتها كمهمة السور ا١تكية ,أكؿ سورة عرضت للتفصيل يف قصص األنبياء

هللا جل كعبل كتقرير الوحي  ,تقرير البعث كاٞتزء ,أصوؿ الدعوة اإلسبلمية من توحيد 
  ٓٓكالرسالة.

                                                           
 َْٗ( ص.  ََِٓ) دمش : دار الفكر, التفسَت ا١تنَت, كىبة الزجلي, ّٓ
 ا١ترجع السابع.كىبة الزجلي, ْٓ
  .ّْْـ( ص.  ُُٖٗ) بَتكت : دار القرآف الكرًن, اجمللد األكؿ, الطبعة األكؿ, صفوة التفاسَت,  دمحم الصابوين, ٓٓ
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ك قررت  ,دمحم ا٠تالدةتعرضت السورة الكردية يف بدء آايهتا للقرآف العظيم معجزة 
فعليهم أف تستمسكوا بتوجيهاتو  ,أف ىذا القرآف نعمة من الرٛتن على اإلنسانية

 ٔٓكإرشاداتو ليفوزكا بسعادة الدارين.
 مضمون سورة األعراف .ٔ

سورة األعراؼ اليت ىي من أطوؿ السور ا١تكية ما ايرل من مبادئ العقيدة 
 ٕٓاإلسبلمية :

هللا : افتتحت ال (أ  سورة ابلتنوية ابلقرآف العظيم معجزة القرآف كبلـ 
هللا ,الرسوؿ ا٠تالدة  كأنو حيب اتباع تعا١تو. ,كأنو نعمة من 

هللا  ,أبوة آدـ عليو السبلـ : الناس ٚتيعا من أب كاحد (ب  كإذل تكرًن 
٢تذا النوع اإلنساين ٦تثبل من أب البشر آدـ عليو السبلـ الذم أمر 

مث حذرت من كيد  ,هللا  ا١تبلئكة ابلسجود لو سجود تعظيم كٖتية
الشيطاف ذلك العدك ا١تًتبص الذم قعد على طري  الناس ليصدىم 

 كالشيطاف عدك اإلنساف. ,عن ا٢تدل  كيبعدىم عن خالقهم
كىبوطو إذل  ,عاذل قصة آدـ مع إبليس كخركجو من اٞتنةكقد ذكر ت

كاٟت  ابلباطل كبياف لكيد إبليس  ,األرض كنموذج للصراع بُت ا٠تَت كالشر
هللا إذل أبناء آدـ بعد أف بُت ٢تم عدكاة إبليس  ,آلدـ كذريتو ك٢تذا كجو 

 ألبيهم أربعة نداءات متتالية بوصف النبوة آلدـ )ايبٍت آدـ( كىو نداء خاص
هبذه السورة حيذرىم هبا من عدكىم الذم نشأ على عدكاهتم من قدًن الزمن 

هللا ـى  ٖٓحُت كسوس ألبيهم آدـ حىت أكقعو يف الزلة كا١تخالفة ألمر )يى بىًٍتٰٓ ءىادى
الى يػىۡفًتنػىن كيمي ٱلش ۡيطى ني كىمىآٰ أىۡخرىجى أىبػىوىۡيكيم مًٌنى ٱٞتىن ًة يىنزًعي عىنۡػهيمىا لًبىاسىهيمىا 

                                                           
 دمحم الصابوين, ا١ترجع السابع.  ٔٓ
 َْٗ( ص. ََِٓ) دمش : دار الفكر , التفسَت ا١تنور ,  كىبة الزجلي, ٕٓ

 .ّْْص. . . .صفوة التفاسَتدمحم الصابوين, ٖٓ
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 إان  جىعىۡلنىا لً 
 إًن وۥي يػىرىى كيۡم ىيوى كىقىًبيليوۥي ًمۡن حىۡيثي الى تػىرىۡكنػىهيمۡ 

هًتًمىآٰۚۡ ًيػىهيمىا سىۡوءى  َتي
ٱلش يى ًطُتى أىۡكلًيىآٰءى لًل ًذينى الى يػيۡؤًمنيوفى(

ٓٗ. 
كالتهكم  ,إثبات التوحيد : كقد ختمت السورة الكردية إبثبات التوحيد (ج 

من أحجار  ,كال يبصر كال يسمع ,ال ينفعٔتن عبدكا ماال يضر ك 
هللا كىو جل كعبل كحده الذم خلقهم  ,كأصناـ اٗتذكمها شركاء مع 
هللا ,كصٌوركم كيعلم متقلبهم كمثواىم كعبادتو  ,كىو اإلقرار بوحدنية 

كاالعًتاؼ ْتقو كحده يف التشريع  ,كإخبلص الدين لو ,كحده
ؿى إًلىۡيكيم مًٌن ر بًٌكيۡم كىالى تػىت ًبعيوٍا ًمن كالتحليل كالتحرًن:  ٱت ًبعيوٍا مىآٰ أينزً 

 ءى ديكنًوًٓۦٰ أىۡكلًيىآٰ 
ريكفى.تىذىك   م ا بلن قىًلين  ۖ  

كىكذا ختمت السورة الكردية َٔ
فكانت الدعوة إذل اإلدياف بوحدانية  ,ابلتوحيد كما بدأت ابلتوحيد
 الرب ا١تعبود يف البدء كا٠تتاـ.

يتضمن ىنا إنزاؿ القرآف على قلب الوحي كالرسالة : الوحي اثبت  (د 
ملسو هيلع هللا ىلص كبعثة الرسل إذل الناس:  ,كجوىرىا لتكليف ابلرسالة اإل٢تية ,النيب 
تًيػىن كيۡم ريسي يى بىًٍتٰٓ ءىادى 

ۡ
نكيمۡ  له ـى ًإم ا َيى  ٱتػ قىى   فىمىنً  ءىايى يًت  عىلىۡيكيمۡ  يػىقيصُّوفى  مًٌ

زىنيوفى ۡيًهۡم عىلى  خىۡوؼه  فىبلى  كىأىۡصلىحى  كىالى ىيۡم حيۡى
ُٔ. 

تقرير البعث كاٞتزء يف عادل األخرة : تضمنت السورة الكبلـ عن  (ق 
كاٞتزاء كاٟتساب  (أكم تعودكفدكما بالبعث كإلعادة يـو القيامة )

كانقساـ الناس بسببو إذل ثبلث فرؽ: فرقة ا١تؤمنُت الناجحُت أىل 
ألعراؼ كىو كأصحاب ا ,كفرقة الكافرين ا٢تالكُت أىل النار ,اٞتنة

 سور بُت اٞتنة كالنار.

                                                           
 ِٕاألعراؼ : سورة ٗٓ
  ّسورة األعراؼ : َٔ

  ّٓسورة األعراؼ: ُٔ
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هللا تعاذل األدلة الكثَتة على كجوده مثل خل   (ك  هللا : أقاـ  أدلة كجود 
كتسخَت  ,كتعاقب الليل كالنهار ,السموات كاألرض يف ستة أايـ
هللا  كإخراج الثمارت من األرض. ,الشمس كالقمر كالنجـو أبمر 

هللا األمم الظا١تة  (ز  كأنذر الناس  ,عربة لغَتىاالتهديد ابإلىبلؾ : أىلك 
كرغب ابألدياف كالعماؿ الصاحل إلفاضتو  ,إبنزاؿ العذاب ا١تماثل

ا٠تَتات كالربكات من السماء كاألرض على األمة : كىلىۡو أىف  أىۡىلى 
 كىلى ًكن كىٱألىۡرضً  ٱلس مىآٰءً  مًٌنى  تو لىفىتىۡحنىا عىلىۡيًهم بػىرىكى   ٱۡلقيرىل ٰٓ ءىامىنيوٍا كىٱتػ قىۡواٍ 

انيواٍ  ٔتىا فىأىخىۡذهنى يم كىذ بيواٍ  ككذا إلرث األرض كاالختبلؼ  ِٔ.يىۡكًسبيوفى  كى
ي ًمن قػىۡوـً ًفۡرعىۡوفى أىتىذىري ميوسىى  كىقػىۡومىوۥي  على اآلخرين: كىقىاؿى ٱۡلمىؤلى

 قىاؿى سىنػيقىتًٌلي أىبۡػنىآٰءىىيۡم كىنىسۡ 
ۡۚ
تىۡحيًۦ لًيػيۡفًسديكٍا يف ٱألىۡرًض كىيىذىرىؾى كىءىا٢ًتىتىكى

ًنسىآٰءىىيۡم كىإان  فػىۡوقػىهيۡم قى ًهريكفى 
ّٔ. 

هللا تعاذل ٣تموعة من قصص األنبياء: نوح (ح   ,قصص األنبياء : أكراد 
للتذكَت أبحواؿ ا١تكذبُت  ,كموسى ,كشعيب ,كلوط ,ك صاحل,كىود

 ,كمن أد٢تا قصة موسى مع الطاغية فرعوف ,كللعظة كالعربة ,أنبياءىم
هللا. كتشبيو  كعقاب بٍت إسرائيل اب١تسخ قردة كخنازير ١تا خلفوا أمر 
عمل السوء ابلكلب:  كىلىۡو ًشئۡػنىا لىرىفػىۡعنى وي هًبىا كىلى ًكن ويٓۥٰ أىۡخلىدى ًإذلى ٱألىۡرًض 

ًمۡل عىلىۡيًو يػىۡلهىۡث أىۡك تػىتۡػريكۡ  ثىًل ٱۡلكىۡلًب ًإف ٖتۡى  فىمىثػىليوۥي كىمى
ۡۚ
وي يػىۡلهىثۚۡ كىٱتػ بىعى ىىوىى وي

بيوٍا بً  ًلكى مىثىلي ٱۡلقىۡوـً ٱل ًذينى كىذ 
 فىٱۡقصيًص ٱۡلقىصىصى لىعىل هيۡم ئىاذ  

يى ًتنىاۚۡ
يػىتػىفىك ريكفى 

هللا العلم ْٔ .كتلك لعمر اٟت  أقبح صورة مزرية ١تن رزقو 
ألنو دل  ,النافع فالستعملو ٞتمع  اٟتطاـ الفاين ككاف خزاي ككابال عليو

                                                           
 ٔٗسورة األعراؼ : ِٔ
  ُِٕسورة األعراؼ :  ّٔ

 ُٕٔ:  سورة األعراؼ64
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 ,كدل يستقم على طري  اإلدياف كانسلخ  من النعمة ,مينتفع هبذا العل
 كأتبعو الشيطاف فكاف من الغاكين.

كقد ابتدأت بشيخ األنبياء" نوح" عليو السبلـ كما القاه من قومو 
كقد ذكرت ابلتفصيل قصة الكليم موسى  ,كتكذيب كإعراض ,كجنود عناد

كٖتدثت  عما انؿ بٍت إسرائيل من ببلء  ,عليو السبلـ مع فرعوف الطاغية
هللا تعاذل  هللا كخلفوا أمره عاقبهم  كشدة مث من امن كرخاء ك١تا بدلوا نعمة 

 ٓٔاب١تسخ إذل قردة كخنازير.
كال  ,كالتهكم ٔتن عبد ماال  يضٌركال ينفع ,التهديد بعبادة األصناـ (ط 

حيد كذلك كلو لتقرير مبدأ التو  ,من أحجار كىياكل ,يبصر كال يسمع
 الذم ختمت بو السورة كما بدئت بو.

مشهد الفرؽ الثبلثة كمناظرة  ,١تشهد من ا١تشاىد الواقعة يـو القيامة (م 
كفرقة الكافرين أصحاب  ,مايدكر بينهم: فرقة ا١تؤمنُت أصحاب اٞتنة

كىي  ,كفرقة الثالثة دل يتحدث عنها القرآف إال يف ىذه  السورة ,النار
عراؼ كٝتيت ابٝتها السورة ) سورة الفرقة اليت ٝتيت أبصحاب األ

األعراؼ( مشهد سوؼ يشهد العادل يـو البعث كاٞتزء على اٟتقيقية 
تبُت ما تكوف فيو من مشاتو أىل اٟت ) أصحاب  ,دكف ٘تثيل كال ٖتييل

ل عليهم  ,اٞتنة( اب١تبطلُت أصحاب النار كينطل  صوت علوم يسجًٌ
ْتجاب ككقف عليو رجاؿ  كقد ضرب الفريقُت ,اللعنة كالطرد كاٟتًرماف
 ,يعرفوف أىل اٞتنة ببياض الوجوه كنظرهتا ,يعرفوف كبل بسيماىم

 ٔٔكيعرفوف أىل النار بسواد الوجوه كقًتهتا.

                                                           
 ّْٓا١ترجع السابع, ص.  دمحم الصابوين,65

 . ّْٓ-ّْْدمحم الصابوين,ا١ترجع السابع, ص. 66
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تقدمي البياانت وحتليلها عن آايت اليت فيها اجملاز ادلرسل وعالقته يف  .د 
 سورة األعراف

الباحثة ٞتمع ىذه البياانت بتحديد اآلايت القرآنية اليت تتضمن اجملاز  تسلك
 ا١ترسل كعبلقتو يف سورة األعراؼ من القرآف الكرًن.

 مرسل يف سورة األعرافوحتليل اآلايت فيها  جماز  تقدمي  .ٔ
يف  اجملاز ا١ترسلالتفتيش كالنظر كجد الباحثة عدة آايت اليت تتضمن بعد 

 :يلي عن تفصيلها فيما ,سورة األعراؼ
  ِاآلية  (أ 

ْن ِفْي 
ُ
ا َيك

َ
ْيَك َفل

َ
 ِال

َ
ْنِزل

ُ
ُمْؤِمِنْيَن  َصْدِرَك َخرٌَج ِكٰتٌب ا

ْ
ٰرى ِلل

ْ
ْنُه ِلُتْنِذَر ِةه  َوذِك  م ِ

 ( ِاألعراؼ :)
( خطاب للنيب  )فىبلى يىكيٍن يفٍ صىٍدرًؾى حىرىجه( ملسو هيلع هللا ىلص ىذا )ًكت به ايٍنزًؿى اًلىٍيكى

ٍنوي( أف تبلغو  ( متعل  أبنزؿ أم لئلنذار٥تافة أنتكذب)ضي  )مًٌ  ِةه  )لًتػيٍنزًرى

 ٕٔ.بو( كىذًٍكر ل( تذكرة)لًٍلميٍؤًمًنٍُتى 
كجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز ا١ترسل يف ىذه اآلية 

( كعبلقتو ا١تسببية ألف ىناؾ شكا أك ضيقا يسبب حرجا يف صىٍدرًؾى حىرىجه )
 فهو إطبلؽ ا١تسبب)حرج( كإرادة السبب )شكا أك ضيقا(. ,الصدر

 ْاآلية  (ب 
ا هى ٍن قػىٍريىةو اىٍىلىٍكنػ  ۤاءىىىا أبىٍسينىا بػىيىااتن اىٍك ىيٍم قىاۤىِٕليٍوفى  كىكىٍم مًٌ  ( ْاألعراؼ:) فىجى

هىا( أردان إىبلكما  ٍن قػىٍريىةو( أريد أىلها )اىٍىلىٍكنػ  )كىكىٍم( خبَتية مفعوؿ )مًٌ
ۤاءىىىا  ( ليبل)اىٍك ىيٍم قىاۤىِٕليٍوفى()فىجى انئموف ابلظهَتة كالقيلولة  أبىٍسينىا( عذابنا )ىايىاتن

                                                           
)بَتكت: مكتبة لبناف انشرين ش.ـ.ؿ, الطبعة اٞتليلُت,اإلمامُت تفسَت اجبلؿ الدين احملٌلٌي ك جبلؿ الدين السيوطٌي, ٕٔ

 (.ََِّاألكذل 
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أم مرة جاءىا ليبلكمرة جاءىا  ,اسًتاحة نصف النهارا كإف دل يكن معها نـو
 ٖٔهنارا.

)كىكىٍم  ,يةآلذه اىرسل يف ١تعلى اجملاز ا ؿكجدت الباحثة العبارة اليت تد
هى  ٍن قػىٍريىةو اىٍىلىٍكنػ  ۤاءىىىا أبىٍسي مًٌ هللا القرية ىقد  فٌ ألاٞتزئية   كعبلقتو( نىاا فىجى لك 

)القرية( كإرادة الكل )القرية   ءز ٞتا ؽفهو إطبل ,جزئية ولها كعبلقتىكأ
 .لها(ىكأ
 ٖاآلية  (ج 

ْج َمَياِزْيُنه     كىاٍلوىٍزفي يػىٍومىىًِٕذ ً اٟتٍى ُّ 
َ
  َفَمْن َذُلل

ُ
ُمْفِلُدْيَن َفا

ْ
ٰۤىَِٕك ُوُم ال  ول

 (ٖاألعراؼ:)
)كىاٍلوىٍزفي( لؤلعماؿ أك لصحائفها ٔتيزاف لو لساف ككفتاف كما كرد يف 

العدؿ  ()اٟتٍى ُّ  )يػىٍومىىًِٕذ( أم يـو السؤاؿ ا١تزكور كىو يـو القيامة حديث كائن
ْج َمَياِزْيُنه  ) صفة الوزف

َ
ىِٕكى ىيمي اٍلميٍفًلحيٍوفى(. ابٟتسنات (َفَمْن َذُلل

ۤ
 )فىايكل 

َفَمْن ) ,يةآلذه اىرسل يف ١تعلى اجملاز ا ؿالباحثة العبارة اليت تدكجدت 

ْج َمَياِزْيُنه  
َ
ككثرت  فاابإلدي ؿو أعماى وأم فمن ثقلت موازين حساب (َذُلل
ية آلذه اىراد ابلثاقلة من ١تا فٌ لية أل٤ترسل كعبلقة ١تسنات يسمى ابجملاز اٟتا

 و)حساب اٟتاؿ( كإرادة واحملل )موازين ؽفهو إطبل ,وما يف موازين ليس موازين
 سنات(.ٟتا ؿاألعما

 ٗاآلية  (د 
ْج َمَياِزْيُنه   ٰيِتَنا َيْظِلُمْيَن  َوَمْن َخفَّ

ٰ
اُنْيا ِةا

َ
ْنُفَسُىْم ِةَما ك

َ
ا ا ِذيَْن َخِسُرْوْٓ

َّ
َك ال ٰۤىِٕ ول

ُ
 َفا

 (ٗ)األعراؼ:
ْج َمَياِزْيُنه  ) ىِٕكى  ابلسيئات (َوَمْن َخفَّ

ۤ
ال ًذٍينى خىًسريكٍٰٓا اىنٍػفيسىهيٍم( )فىايكل 
 جيحدكف. بتصيَتىا إذل النار )ٔتىا كىانػيٍوا اًب ي ًتنىا يىٍظًلميٍوفى(

                                                           
 .نفس ا١ترجع جبلؿ الدين احملٌلٌي ك جبلؿ الدين السيوطيٌ ٖٔ
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 ,يةآلكجدت الباحثة العبارة اليت تدؿ على اجملاز ا١ترسل يف ىذه ا
و بسبب الكفر ى وأم كمن خفت موازين حساب )كىمىٍن خىف ٍت مىوىازًٍيني(

فيفة من ٠تراد اب١تا فٌ لية أل٤ترسل كعبلقة ١تابجملاز اكاجراح السيئات  يسمى 
( كإرادة واحملل )موازين ؽفهو إطبل ,وية ما يف موازين ليس موازينآلذه اى
 السيئات(. ؿاألعما و)حساب ٟتاؿا
 ُِاآلية  (ق 

ٍنوي   ِۗ قىاؿى مىا مىنػىعىكى اىال  تىٍسجيدى اًٍذ اىمىٍرتيكى   خىيٍػره مًٌ
۠
ْلَخِنْي    قىاؿى اىانى

َ
ِمْن نَّاٍر َخل

ْلَخه  ِمْن ِظْيٍن 
َ
َخل  ( ُِ: األعراؼ)  وَّ

( تعاذل)مىا مىنػىعىكى أ( ( زائدة)تىٍسجيدى ًاٍذ( حُت )اىمىٍرتيكى  ف )قىاؿى قىاؿى   ِۗ )الى
ٍنويۚۡ   خىيٍػره مًٌ

۠
ْلَخه  ِمْن ِظْيٍن  اىانى

َ
َخل ْلَخِنْي ِمْن نَّاٍر وَّ

َ
 (َخل

 ,يةآلذه اىرسل يف ا١تعلى اجملاز  ؿكجدت الباحثة العبارة اليت تد
ْلَخه  ِمْن ِظْيٍن )

َ
َخل ْلَخِنْي ِمْن نَّاٍر وَّ

َ
من بعض  ومن بعض انره  كخلقت ٍتأم خلقت (َخل
يع ٚت ليس ُتراد من انر كطا١ت فكلية أل  كعبلقةيسمى ابجملاز مرسل  ,وطين

( كإرادة ُتالكل )انر كط ؽفهو إطبل ,ُتكلكن بعض من انر كط ُتانر  كط
 (.ُتكبعض طزء )بعض انر  اٞت
 ِِاآلية  (ك 

ا ًبغيريٍكرو  لٌ ىهيمى ًن    فىدى فػىلىم ا ذىاقىا الش جىرىةى بىدىٍت ٢تىيمىا سىٍوء تػيهيمىا كىطىًفقىا خيىًٍصف 
د ىهيمىا رىبػُّهيمىآٰ اىدلٍى اىنٍػهىكيمىا عىٍن تًٍلكيمىا الش جىرىًة   ِۗ ًمٍن ك رىًؽ اٞتٍىن ةً عىلىٍيًهمىا  كىانى

 (ِِ:) األعراؼ الش ٍيط نى لىكيمىا عىديك  مًُّبٍُته  كىاىقيٍل ل كيمىآٰ ًاف  
لٌ ىهيمىا( حطهما عن منزلتهما ) منو )فػىلىم ا ذىاقىا الش جىرىةى( أم  ًبغيريٍكرو()فىدى

منهما قبلو كقبل اآلخر كدبره كٝتي كل  أكبل منها )بىدىٍت ٢تىيمىا سىٍوء تػيهيمىا(
ًن( أخذا يلزقاف منها كسأة ألف انكشافة يسوء صاحبة  )كىطىًفقىا خيىًٍصف 
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د ىهيمىا رىبػُّهيمىآٰ اىدلٍى اىنٍػهىكيمىا عىٍن تًٍلكيمىا  ليستًتابوًمٍن ك رىًؽ اٞتٍىن ًة(  )عىلىٍيًهمىا  )كىانى
بُت العداكة كاالستفهاـ الش جىرىًة كىاىقيٍل ل كيمىآٰ ًاف  الش ٍيط نى لىكيمىا عىديك  مًُّبٍُته( 

 للتقرير.
ية آلذه اىرسل يف ا١تعلى اجملاز  ؿت الباحثة العبارة اليت تدكجد

( أم بعض من كر  ًن عىلىٍيًهمىا ًمٍن ك رىًؽ اٞتٍىن ةً  نة يسمى اٞت ؽ)كىطىًفقىا خيىًٍصف 
 ؽبعض من كر  ؾناىنة اٞت ؽراد من كر ا١ت فكلية أل  وابجملاز مرسل كعبلقت

نة( اٞت ؽالكل )كر  ؽفهو إطبل ,نةاٞت ؽيع من كر ٚتنة ليس اٞتيف  فالذم كا
 نة(.اٞت ؽزء )بعض من كر اٞتك إرادة 

 ِٗاآلية  (ز 
ٍ اًبٍلًقٍسطً  ك اٍدعيٍوهي ٥تيًٍلًصٍُتى  كىاىًقٍيميٍوا كيجيٍوىىكيٍم ًعٍندى كيلًٌ مىٍسًجدو  ِۗ قيٍل اىمىرى رىيبًٌ

اىكيٍم تػىعيٍوديٍكفى  ەِۗ  لىوي الدًٌٍينى   (ِٗ:) األعراؼ ِۗ كىمىا بىدى
ٍ اًبٍلًقٍسًط(قيٍل اىمىرى ) اىًقٍيميٍوا( معطوؼ على معٌت ابقسط ) ابلعدؿ رىيبًٌ

هللا )ًعٍندى كيلًٌ  أم قاؿ أقسطوا كأقيموا أك قبلة فاقبلوا مقدرا )كيجيٍوىىكيٍم( 
من  مىٍسًجدو(أم أخلصوا لو سجودكم )ك اٍدعيٍوهي( اعبدكه )٥تيًٍلًصٍُتى لىوي الدًٌٍينى(

اىكيٍم( خلقكم الشرؾ  أم يعيدكم أحياء  تػىعيٍوديٍكفى() كدل تكونوا شيئا)كىمىا بىدى
 يـو القيامة.

ية آلذه اىرسل يف ١تعلى اجملاز ا ؿكجدت الباحثة العبارة اليت تد
يسمى ابجملاز  ,كلها   اـ)كىاىًقٍيميٍوا كيجيٍوىىكيٍم ًعٍندى كيلًٌ مىٍسًجدو( أم األجس

 ؽفهو إطبل ,جزئية وكلها كليست الوجوه فقط كعبلقت  اـاألجس فٌ رسل أل١تا
 (.اـزء )الوجوه( كإرادة الكل )األجسٞتا
 ُّاآلية  (ح 

ـى خيذيٍكا زًيٍػنػىتىكيٍم  بىًٍتٍٰٓ ا دى ا    ك كيليٍوا كىاٍشرىبػيٍوا كىالى تيٍسرًفػيٍوا ًعٍندى كيلًٌ مىٍسًجدو يػ 
َ
ِانَّه  ل

ُمْسِرِفْيَن 
ْ
بُّ ال  (ُّ:) األعراؼࣖ ُيحِ
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ـى خيذيٍكا  بىًٍتٍٰٓ ا دى زًيٍػنػىتىكيٍم( ما يسًت عورتكم)ًعٍندى كيلًٌ مىٍسًجدو( عند )يػ 
ُمْسِرِفْيَن    الصبلة كالطواؼ)ك كيليٍوا كىاٍشرىبػيٍوا( ما شئتم)كىالى تيٍسرًفػيٍوا

ْ
بُّ ال ا ُيحِ

َ
 .(ِانَّه  ل

راد ١تا فٌ لية أل٤ت ورسل كعبلقت١تيسمى ابجملاز ا ,ؼة  كالطواالصبلأم 
إطبلؽ الصبلة   ١تا كاف ا١تسجد مكافىناؾ الصبلة كالطواؼ سجد ١تاب

 اؼ)الصبلة  كالطو  ٟتاؿاحملل )مسجد( كإرادة ا ؽفهو إطبل ,وذلك علي
 ا(.َتىكغ
 ِّاآلية  (ط 

ْزِق  ٰتِج ِمَن الر ِ ِ
ي  ْخرََج ِلِػَتاِده  َوالعَّ

َ
ِتْيْٓ ا

َّ
ِ ال َم ِزْيَنَث اّٰلله  َمْن َخرَّ

ْ
لًل ًذٍينى قيٍل ًىيى  ِۗ ُكل

لي ااٍل ي ًت ًلقىٍوـو  خىاًلصىةن يػ ٍوـى اٍلًقي مىةً   ًة الدُّنٍػيىاا مىنػيٍوا ًّف اٟتٍىيىا ًلكى نػيفىصًٌ كىذ 
 (ِّ:) األعراؼ يػ ٍعلىميٍوفى 

 من اللباس (ِلِػَتاِده   )مىٍن حىر ـى زًيٍػنىةى اَّللٌ ً ال يًتٍٰٓ اىٍخرىجى  )قيٍل( إنكارا عليهم
 لًل ًذٍينى ا مىنػيٍوا ًّف اٟتٍىيىاًة الدُّنٍػيىا( قيٍل ًىيى  ِۗ )كىالط يًٌب ًت( ا١تستلذات)ًمنى الٌرًٍزؽً 

)خىاًلصىةن( خاصة هبم ابلرفع كالنصب  ابالستحقاؽ كإف شاركهم فيها غَتىم
لي ااٍل ي ًت( نبيبها مثل ذلك التفصيل)لًقىٍوـو  ِۗ حاؿ)يػ ٍوـى اٍلًقي مىةً  ًلكى نػيفىصًٌ كىذ 

 يتدبركف فإهنم ا١تنتفعوف هبا. يػ ٍعلىميٍوفى( 
ذه الكلمة ىرسل يف ١تعلى اجملاز ا ؿلباحثة العبارة اليت تدكجدت ا

ياة ٟتف يف انابهلل كال يؤمن فًة الدُّنٍػيىا( أم للذين يؤمنو ا)لًل ًذٍينى ا مىنػيٍوا ًّف اٟتٍىيى 
هللا ليس  ؽيف الدنيا الرز  فٌ جزئية أل ورسل كعبلقت١تالدنيا يسمى ابجملاز ا من 

ذا خالصة يف ىأيضا ك  فن ال يؤمنو ١تفقط كلكن  وابهلل كرسل فن يؤمنو ١ت
ًة الدُّنٍػيىا( ال ًذٍينى ا مىنػيٍوا ًّف اٟتٍىيى ازء )ٞتا ؽفهو إطبل ,خرةآلياة الدنيا ليس يف ااٟت

ياة ٟتذا خالصة يف اىك  وب فيؤمنو  ابهلل كال فكإرادة الكل )الذين يؤمنو 
 الدنيا(.

 ْٔاآلية  (م 
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ْغَراِف    كىبػىيٍػنػىهيمىا ًحجىابه 
َ
ا
ْ
ى ال

َ
 َوَعل

ٌ
ا ٌۢ ِبِسْيٰمىُىمْ  ِرَجال

ًّ
ل
ُ
ْػِرُفْيَن ك دىٍكا    يَّ كىانى

بى اٞتٍىن ًة اىٍف سىل مه عىلىٍيكيمٍ  ا كىىيٍم يىٍطمىعيٍوفى  ِۗ اىٍصح   دلٍى يىٍدخيليٍوىى
 (ْٔ)األعراؼ:

()كىبػىيٍػنػىهيمىا( أم أصحاب اٞتنة كالنار ) حاجز قيل ىو سور  ًحجىابه
( استوت حسناهتم كسيئاهتم  األعراؼ)كىعىلىى ااٍلىٍعرىاًؼ( كىو سور ا ٞتنة)رًجىاؿه

 ) بعبلمتهم  (ِبِسْيٰمىُىمْ ) من أىل اٞتنة كالناركما يف اٟتديث)يػ ٍعرًفػيٍوفى كيبلا
 كىي بياص الوجوه للمؤمنُت كسوادىا للكافرين لرؤيتهم ٢تم إذ موضعهم عاؿ

بى اٞتٍى  دىٍكا اىٍصح  قاؿ تعاذل )دلٍى يىٍدخيليٍوىىا( أم أصحاب  ن ًة اىٍف سىل مه عىلىٍيكيٍم()كىانى
يف دخو٢تا قاؿ اٟتسن: دل يطمعهم إال لكرامة )كىىيٍم يىٍطمىعيٍوفى(  األعراؼ اٞتنة

يريدىا هبم  كركل اٟتاكم عن حذيفة قاؿ))بينما ىم كذلك إذ طلع عليهم 
 .ربك فقاؿ قوموا ادخلوا اٞتنة فقد غفرت لكم((

ية آلذه اىرسل يف ١تعلى اجملاز ا ؿكجدت الباحثة العبارة اليت تد
( أم كعلى األعرا كنساء يسمى ابجملاز  ؿرجا ؼ)كىعىلىى ااٍلىٍعرىاًؼ رًجىاؿه

 ,كالنساء ؿية الناس من الرجاآلذه اىراد من ١تا فٌ جزئية أل ورسل كعبلقت١تا
 كنساء أك الناس(. ؿ( كإرادة الكل )رجاؿزء )رجاٞتا ؽفهو إطبل

 ْٗاآلية  (ؾ 
ًء ال ًذٍينى اىٍقسىٍمتيٍم  ؤيالۤى ي ًبرىٍٛتىةو اىىٰٓ  ايٍدخيليوا اٞتٍىن ةى الى خىٍوؼه عىلىٍيكيٍم   ِۗالى يػىنىا٢تييمي اَّللٌ 

 (ْٗ)األعراؼ: كىالىٰٓ اىنٍػتيٍم ٖتىٍزىنػيٍوفى 
ي ًبرىٍٛتىةو( قد قيل ٢تم)ايٍدخيليوا ًء ال ًذٍينى اىٍقسىٍمتيٍم الى يػىنىا٢تييمي اَّللٌ  ؤيالۤى اٞتٍىن ةى الى  )اىىٰٓ 

كقرلء: أدخلوا ابلبناء للمفعوؿ كدخلوا  خىٍوؼه عىلىٍيكيٍم كىالىٰٓ اىنٍػتيٍم ٖتىٍزىنػيٍوفى(
 فجملة النفي حاؿ أم مقوال ٢تم ذلك.
ية )الى آلىذه ا رسل يف١تعلى اجملاز ا دؿكجدت الباحثة العبارة اليت ت

ي ًبرىٍٛتىةو ( أم ال ينالو  هللا بر ىيػىنىا٢تييمي اَّللٌ  ة أك ّتنة يسمى ابجملاز مرسل ٛتم 
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ة( كإرادة ٛت)ر  ٟتاؿا ؽفهو إطبل ,ةٛتنة الر ٞتا اؿة حٛتالر  فٌ حالية أل وكعبلقت
 نة(.ٞتاحملل )ا

 َٓاآلية  (ؿ 
بى اٞتٍىن ًة  بي الن اًر اىٍصح  د ٰٓل اىٍصح  ۤاءً كىانى اىٍك ٦ت ا  اىٍف اىًفٍيضيٍوا عىلىيٍػنىا ًمنى اٍلمى

ي  ًفرًٍينى   ِۗ رىزىقىكيمي اَّللٌ  ى حىر مىهيمىا عىلىى اٍلك   (َٓ) األعراؼ:    قىاليوٍٰٓا ًاف  اَّللٌ 
ۤاًء اىٍك ٦ت ا  بى اٞتٍىن ًة اىٍف اىًفٍيضيٍوا عىلىيٍػنىا ًمنى اٍلمى بي الن اًر اىٍصح  د ٰٓل اىٍصح  )كىانى

ي( من الطعاـ ى حىر مىهيمىا( منعهما رىزىقىكيمي اَّللٌ  ًفرًٍينى(.)عىلى  )قىاليوٍٰٓا ًاف  اَّللٌ   ى اٍلك 
ية )اىٍف آلذه اىرسل يف ا١تعلى اجملاز  ؿكجدت الباحثة العبارة اليت تد

ي( أم جزء من  ۤاًء اىٍك ٦ت ا رىزىقىكيمي اَّللٌ   ـأك الطعا ؽاء كالرز ا١تاىًفٍيضيٍوا عىلىيٍػنىا ًمنى اٍلمى
 ؽفهو إطبل ,كلية  ورسل كعبلقتا١تنة يسمى ابجملاز اٞتيف  فكالشراب الذم كا

أك  اـأك الطع ؽاء أك الرز ١تزء )جزء من ااٞتنة(  كإرادة ٞتاء يف اا١تالكل )
 الشرب(.

 ٔٓاآلية  (ـ 
ٍوفنا ك طىمىعنا كىالى تػيٍفًسديٍكا ًّف ااٍلىٍرضً  ًحهىا كىاٍدعيٍوهي خى ًاف  رىٍٛتىتى  ِۗ بػىٍعدى ًاٍصبلى

 (ٔٓ)األعراؼ:اَّللٌ ً قىرًٍيبه مًٌنى اٍلميٍحًسًنٍُتى 
ًحهىا( ببعث )كىالى  تػيٍفًسديٍكا ًّف ااٍلىٍرًض( ابلشرؾ كا١تعاصي)بػىٍعدى ًاٍصبلى

ٍوفنا( من عقابة الرسل )ًاف  رىٍٛتىتى اَّللٌ ً قىرًٍيبه مًٌنى  )ك طىمىعنا( يف رٛتتو )كىاٍدعيٍوهي خى
هللا. اٍلميٍحًسًنٍُتى(  ا١تطيعُت كتذكَت قريب ا١تخرب بو عن رٛتة إلضافتو إذل 

ية )كىالى آلذه اىرسل يف ا١تعلى اجملاز  ؿعبارة اليت تدكجدت الباحثة ال
رسل ١تيف األرض يسمى ابجملاز ا ا١تكافتػيٍفًسديٍكا ًّف ااٍلىٍرًض(أم جزء من 

 ؽفهو إطبل ,يفسد يف األرض فكن يستطيع الناس أال دي فكلية أل  وكعبلقت
 يف األرض(. ١تكافزء )جزء من اٞتالكل )األرض( كإرادة ا

 ٔٓأآلية  (ف 
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ٍوفنا ك طىمىعنا كىالى  ًحهىا كىاٍدعيٍوهي خى ًاف  رىٍٛتىتى  ِۗ تػيٍفًسديٍكا ًّف ااٍلىٍرًض بػىٍعدى ًاٍصبلى
 (ٔٓ)األعراؼ:اَّللٌ ً قىرًٍيبه مًٌنى اٍلميٍحًسًنٍُتى 

ًحهىا( ببعث  )كىالى تػيٍفًسديٍكا ًّف ااٍلىٍرًض( ابلشرؾ كا١تعاصي)بػىٍعدى ًاٍصبلى
ٍوفنا( من  عقابة)ك طىمىعنا( يف رٛتتو)ًاف  رىٍٛتىتى اَّللٌ ً قىرًٍيبه مًٌنى الرسل)كىاٍدعيٍوهي خى

هللا. اٍلميٍحًسًنٍُتى(  ا١تطيعُت كتذكَت قريب ا١تخرب بو عن رٛتة إلضافتو إذل 
ف  )اً  يةآلعلى اجملاز اتظرسل يف ىذه ا دؿكجدت الباحثة العبارة اليت ت
يسمى ابجملاز  ُتة قريب من احملسنٞتنم ارىٍٛتىتى اَّللٌ ً قىرًٍيبه مًٌنى اٍلميٍحًسًنٍُتى( أ

ة( ٛت)ر  ٟتاؿا ؽفهو إطبل ,اؿ الثوابة حٛتالر  فٌ حالية أل ورسل كعبلقت١تا
 ة(.ٞتنكإرادة احملل )ا

 ّٕأآلية  (س 
ا ًلحن َ مَ    كىًاذل  ٙتىيٍودى اىخىاىيٍم ص   ٰيَلْيِم اْغُتُدوا اّٰلله

َ
ٍه َغْيدُ َكال

ٰ
ْن ِال ْم م ِ

ُ
ك
َ
قىٍد  هُِۗ ا ل

ٍن ر بًٌكيٍم   ۤاءىٍتكيٍم بػىيًٌنىةه مًٌ َيًث َفَذُرْوَوا  جى
ٰ
ْم ا

ُ
ك
َ
ِ ل ْرِض ٰوِذه  َناَكُث اّٰلله

َ
 ِفْيْٓ ا

ْ
ل
ُ
ك
ْ
ا  َحأ

َ
ِ َول اّٰلله

ِلْيمٌ 
َ
ْم َعَذاٌب ا

ُ
ُخَذك

ْ
ْيَوا ِبُسْيٍۤء َفَيأ  (ّٕ:)األعراؼ َحَمسُّ

( أرسلنا )ًاذل  ٙتىيٍودى( بًتؾ الصرؼ مرادا القبيلة)اىخىاىيمٍ  ًلحنا قىاؿى  )كى ص 
ى  ٍن اًل وو غىيٍػري  يػ قىٍوـً اٍعبيديكا اَّللٌ  ٍن ر بًٌكيٍم( ِۗ هي مىا لىكيٍم مًٌ ۤاءىٍتكيٍم بػىيًٌنىةه( معجزة )مًٌ  قىٍد جى
َيثً )على صدقي

ٰ
ْم ا

ُ
ك
َ
ِ ل حاؿ عاملها معٌت اإلشارة ككانوا سألوه أف  (ٰوِذه  َناَكُث اّٰلله
ءو(  )فىذىريٍكىىا عينوىاخيرجها ٢تم من صخرة  أتىٍكيٍل يفٍٰٓ اىٍرًض اَّللٌ ً كىالى ٘تىىسٍُّوىىا ًبسيٍوۤ

 بعقر أك ضرب)فػىيىٍأخيذىكيٍم عىذىابه اىلًٍيمه(.
أتىٍكيٍل )يةآلذه اىرسل يف ا١تعلى اجملاز  ؿكجدت الباحثة العبارة اليت تد

كلية   ورسل كعبلقت١تيف األرض يسمى ابجملاز ا فكا١تجزء من ا يفٍٰٓ اىٍرًض( أم
الكل  ؽفهو إطبل ,أتكلوا ما يف األرض فكن يستطيع الناس أدي ال فٌ أل

 يف األرض(. ١تكافزء )جزء من ااٞت)األرض( كإرادة 
 ْٕاآلية  (ع 
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ْرِض َحخَِّخُذْوَن ِمْن ُسُىْيِلَىا 
َ
ا
ْ
ْم ِفى ال

ُ
ك
َ
ا َةيَّ َفاَۤء ِمْنٌۢ َةْػِد َعاٍد وَّ

َ
ْم ُخل

ُ
ك
َ
ا ِاْذ َجَػل ُرْوْٓ

ُ
َواذْك

 ُةُيْيًحاُكُصْيًرا 
َ
َتال جِ

ْ
َحْنِدُخْيَن ال ءى اَّللٌ ً     وَّ كىالى تػىٍعثػىٍوا ًّف ااٍلىٍرًض فىاذٍكيريكٍٰٓا ا الۤى

 (ْٕ:)األعراؼ ميٍفًسًدٍينى 
مْ ) يف األرض )كىاذٍكيريكٍٰٓا ًاٍذ جىعىلىكيٍم خيلىفىۤاءى(

ُ
ك
َ
ا َةيَّ أسكنكم  (ِمْنٌۢ َةْػِد َعاٍد وَّ

( )تػىت ًخذيٍكفى ًمٍن سيهيٍو٢ًتىا  قيصيٍورنا( تسكنوهنا يف الصيف)ك تػىٍنًحتػيٍوفى اٍٞتًبىاؿى بػييػيٍواتن
ءى اَّللٌ ً كىالى تػىٍعثػىٍوا ًّف  تسكنوهنا يف الشتاء كنصبو على اٟتاؿ ا١تقدرة )فىاذٍكيريكٍٰٓا ا الۤى

 ااٍلىٍرًض ميٍفًسًدٍينى(.
ية )كىالى آلذه اىرسل يف ١تعلى اجملاز ا ؿكجدت الباحثة العبارة اليت تد

الذم يسكن  ١تكافٍعثػىٍوا ًّف ااٍلىٍرًض ميٍفًسًدٍينى( أم كال تعثوا يف جزء من اتػى 
راد ١تا فٌ كلية أل  ورسل كعبلقت١تيف األرض مفسدين يسمى ابحملاز ا فاإلنسا
فهو  ,يفسد يف األرض فيستطيع أ فكن اإلنساي ال ديىية آلذه اىمن 
الذم يسكن  ١تكافزء )جزء من اٞتالكل )يف األرض( كإرادة ا ؽإطبل
 يف األرض(. فاإلنسا

 َٖاآلية  (ؼ 
 ْٓ  ِلَلْيِمه 

َ
ْيًظا ِاْذ َكال

ُ
ِمْيَن  َول

َ
ٰػل
ْ
َن ال َحٍد م ِ

َ
ْم ِةَىا ِمْن ا

ُ
َفاِخَشَث َما َسَتَلك

ْ
حُْيَن ال

ْ
َحأ
َ
 ا

 (َٖ:)األعراؼ
( اذكر)ليٍوطنا( كيبدؿ َفاِخَشثَ ) منو )كى

ْ
حُْيَن ال

ْ
َحأ
َ
ْٓ ا  ِلَلْيِمه 

َ
أم أدبر  (ِاْذ َكال

( الرجاؿ لىًمٍُتى  اإلنس كاٞتن. )مىا سىبػىقىكيٍم هًبىا ًمٍن اىحىدو مًٌنى اٍلع 
ية آلذه اىرسل يف ا١تعلى اجملاز  ؿكجدت الباحثة العبارة اليت تد

( ْٓ  ِلَلْيِمه 
َ
ْيًظا ِاْذ َكال

ُ
  ورسل كعبلقت١تيسمى ابجملاز ا ولبعض قوم ؿكلوطا إذ قا (َول

ابهلل كال  فلوط اليت ال يؤمنو  ـمن قو  ي بعضىية آلذه اىراد من ١تا فٌ كلية أل
لوط(  كإرادة  ـالكل )قو  ؽفهو إطبل ,لوط ؿبقو  فالعاندك  ـأك القو  فيؤمنو 
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 ؿبقو  فالعاندك  ـأك القو  فابهلل كال يؤمنو  فلوط اليت ال يؤمنو  ـزء)قو ٞتا
 لوط(.

 ٖٓاآلية  (ص 
ٍن اًل وو غىيٍػريهقىاؿى يػ قىٍوـً اٍعبيديكا  ِۗ كىًاذل  مىٍديىنى اىخىاىيٍم شيعىيٍػبنا ى مىا لىكيٍم مًٌ قىٍد    ِۗ اَّللٌ 

ٍن ر بًٌكيٍم فىاىٍكفيوا اٍلكىٍيلى كىاٍلًميٍػزىافى كىالى تػىٍبخىسيوا الن اسى  ۤاءىٍتكيٍم بػىيًٌنىةه مًٌ جى
ًحهىا   كىالى تػيٍفًسديٍكا ًّف ااٍلىٍرضً اىٍشيىۤاءىىيٍم  ًلكيٍم خىيٍػره ل كيٍم ًاٍف   بػىٍعدى ًاٍصبلى ذ 
 (ٖٓ:)األعراؼ    ٍَؤًمًنٍُتى كينٍػتيٍم مُّ 

( أرسلنا )ًاذل  مىٍديىنى اىخىاىيٍم شيعىيٍػبنا ٍه  ِۗ )كى
ٰ
ْن ِال ْم م ِ

ُ
ك
َ
َ َما ل  ٰيَلْيِم اْغُتُدوا اّٰلله

َ
َكال

ٍن ر بًٌكيٍم( على صدقي)فىاىٍكفيوا( أ٘توا )اٍلكىٍيلى  َغْيُده ِۗ  ۤاءىٍتكيٍم بػىيًٌنىةه( معجزة )مًٌ قىٍد جى
 تػىٍبخىسيوا( تنقصوا)الن اسى اىٍشيىۤاءىىيٍم كىالى تػيٍفًسديٍكا ًّف ااٍلىٍرًض( كىاٍلًميٍػزىافى كىالى 
ًلكيٍم( ا١تذكور )خىيٍػره ل كي بسالكفر  ًحهىا( ببعث الرسل)ذ  ٍم كا١تعاصي )بػىٍعدى ًاٍصبلى

 مريدم الئلدياف فبادركا إليو. (ًاٍف كينٍػتيٍم مٍُّؤًمًنٍُتى 
الى وَ ية )آلذه اىرسل يف ا١تاز على اجمل ؿكجدت الباحثة العبارة اليت تد

الذم يسكن  ١تكافتفسدكا يف جزء من ا تػيٍفًسديٍكا ًّف ااٍلىٍرًض( أم كال
ذه ىراد من ١تا فٌ كلية أل  ورسل كعبلقت١تيف األرض يسمى ابحملاز ا فاإلنسا

الكل  ؽفهو إطبل ,يفسد يف األرض فيستطيع أ فكن اإلنساي ال ديىية آلا
يف  فالذم يسكن اإلنسا ١تكاف)جزء من ازء ٞت)يف األرض( كإرادة ا

 األرض(.
 ٖٓاآلية  (ؽ 

ٍه َغْيُده ِۗ اىخىاىيٍم شيعىيٍػبنا كىًاذل  مىٍديىنى 
ٰ
ْن ِال ْم م ِ

ُ
ك
َ
َ َما ل  ٰيَلْيِم اْغُتُدوا اّٰلله

َ
قىٍد    ِۗ َكال

ٍن ر بًٌكيٍم فىاىٍكفيوا اٍلكىٍيلى كىاٍلًميٍػزىافى كىالى تػىٍبخىسيوا  ۤاءىٍتكيٍم بػىيًٌنىةه مًٌ الن اسى جى
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ًحهىا ًلكيٍم خىيٍػره ل   ِۗ اىٍشيىۤاءىىيٍم كىالى تػيٍفًسديٍكا ًّف ااٍلىٍرًض بػىٍعدى ًاٍصبلى كيٍم ًاٍف  ذ 
 (ٖٓ:)األعراؼ كينٍػتيٍم مٍُّؤًمًنٍُتى 

ية )كىًاذل  آلكجدت الباحثة العبارة تدؿ على اجملاز ا١ترسل يف ىذه ا
 فٌ أل ية٤تل ورسل كعبلقت١تدين كأصحاهبا يسمى ابجملاز ا١تل اى( إذل أمىٍديىنى 

 دينا١تل أك أصحاب ىكلكن أ في ليس مدين أك مكاى يةآلذه اىراد من ١تا
 ٟتاؿاحملل )مدين( كإرادة ا ؽفهو إطبل ,ـالسبل وشعيب علي ـومن ق ٍتيع
 (.ـالسبل وشعيب علي ـل مدين أك قو ى)أ
 ُٗاآلية  (ر 

تٍػهيمي الر ٍجفىةي  ًثًمٍُتى  فىاىخىذى  (ُٗ:)األعراؼ   فىاىٍصبىحيٍوا يفٍ دىارًًىٍم ج 
ًثًمٍُتى  تٍػهيمي الر ٍجفىةي( الزلزلة الشدسدة)فىاىٍصبىحيٍوا يفٍ دىارًًىٍم ج  (   )فىاىخىذى

 .ابركُت على الركب ميتُت
تٍػهيمي آلذه اىرسل يف ١تعلى اجملاز ا دؿكجدت الباحثة العبارة ت ية )فىاىخىذى

رسل ١تيعيش فيها يسمى ابجملاز ا فاليت اإلنسا ١تكافاألرض أك االر ٍجفىةي( أم 
أك األرض  فكاا١تي ارٕتفت اىية آلذه اىراد من ١تا فٌ حالية أل وكعبلقت

أك  فكا١تشعيب( كإرادة احملل )ا ـ)قو  ٟتاؿا ؽفهو إطبل ,فكا١تل اىككذلك أ
 شعيب تعيش فيها(. ـاألرض اليت قو 

 ْٗاآلية  (ش 
ٍن ن يبٌو ًاال ٰٓ اىخىٍذانىٰٓ اىٍىلىهىا اًبٍلبىٍأسىۤاًء كىالض ر ۤاًء لىعىل هيٍم  قػىٍريىةو  كىمىآٰ اىٍرسىٍلنىا يفٍ  مًٌ

 (ْٗ:)األعراؼ يىض ر عيٍوفى 
( فكذبوه )ًاال ٰٓ اىخىٍذانىٰٓ ( عاقبنا )اىٍىلىهىا  ٍن ن يبٌو )كىمىآٰ اىٍرسىٍلنىا يفٍ قػىٍريىةو مًٌ

ۤاًء( شدة الفقر   )كىالض ر ۤاًء( ا١ترض )لىعىل هيٍم يىض ر عيٍوفى( يتذللوف فيؤمنوا.اًبٍلبىٍأسى
ية )كىمىآٰ آلذه اىرسل يف ١تعلى اجملاز ا دؿكجدت الباحثة العبارة ت

 ورسل عبلقت١تل قرية يسمى ابجملاز اىاىٍرسىٍلنىا يفٍ قػىٍريىةو (أم كما أرسلنا يف أ
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احملل )قرية(  ؽفهو إطبل ,هبال القرية كأصحاىو أىذا ىراد من ١تا فٌ لية أل٤ت
 ل القرية(.ى)أ ٟتاؿكإرادة ا

 َُُاآلية  (ت 
بىاۤىِٕهى  تًٍلكى اٍلقير ل نػىقيصُّ عىلىٍيكى 

 فىمىا     اًمٍن اىٍنۢ
ۤاءىتٍػهيٍم ريسيليهيٍم اًبٍلبػىيًٌن تًۚۡ كىلىقىٍد جى

ي  ِۗ كىانػيٍوا لًيػيٍؤًمنػيٍوا ٔتىا كىذ بػيٍوا ًمٍن قػىٍبلي  ًلكى يىٍطبىعي اَّللٌ  ًفرًٍينى كىذ   عىل ى قػيليٍوًب اٍلك 
 (َُُ:)األعراؼ

دمحم) ( اي  بىاۤىِٕهىا)تًٍلكى اٍلقير ل( اليت مرن ذكرىا )نػىقيصُّ عىلىٍيكى
أخرب  (ًمٍن اىٍنۢ

ۤاءىتػٍ  ا١تعجزات الظاىرات )فىمىا كىانػيٍوا  (هيٍم ريسيليهيٍم اًبٍلبػىيًٌن تً أىلها )كىلىقىٍد جى
قبل ٣تيئهم بل استماركا  (لًيػيٍؤًمنػيٍوا( عند٣تيئهم )ٔتىا كىذ بػيٍوا( كفركا بو)ًمٍن قػىٍبلي 

ًفرًٍينى(.على الكفر ي عىل ى قػيليٍوًب اٍلك  ( الطبع)يىٍطبىعي اَّللٌ  ًلكى  )كىذ 
ة )تًٍلكى يآلذه اىرسل يف ١تعلى اجملاز ا دؿكجدت الباحثة العبارة اليت ت

( أم تلك القرل كأ لها نقص عليها يسمى ابجملاز ىاٍلقير ل نػىقيصُّ عىلىٍيكى
ل القرية كأصحاهبا اليت  ىي أىية آلذه اىراد من ١تا فٌ لية أل٤ت ورسل كعبلقت١تا

ل ى)أ ٟتاؿاحملل )القرل( كإرادة ا ؽفهو إطبل ,فالعاندك  ـكانت فيها القو 
 القرل  كأصحاهبا(.

 ُِٕاآلية  (ث 
َحَذُر ُمْيٰسى َوَكْيَمه  

َ
 ِمْن َكْيِم ِفْرَغْيَن ا

ُ
ا
َ
َمل

ْ
 ال

َ
ْرِض َوَكال

َ
ا
ْ
َوَيَذَرَك  ِلُيْفِسُدْوا ِفى ال

ْسَخْحي  ِنَساَۤءُوْم  
َ
بَْناَۤءُوْم َون

َ
 ا

ُ
ل  َسُنَلخ ِ

َ
ِلَىَخكَِۗ َكال

ٰ
 كىاان  فػىٍوقػىهيٍم ق ًهريٍكفى  َوا

 (ُِٕ:)األعراؼ
ي ًمٍن  (لو  قػىٍوـً ًفٍرعىٍوفى()كىقىاؿى اٍلمىبلى ُمْيٰسى َوَكْيَمه  ِلُيْفِسُدْوا ِفى ) تًتؾ )اىتىذىري

ْرِض 
َ
ا
ْ
( ككاف صنع ٢تم أصناما صغارا إذل ٥تالفتك ء ابلدعا( ال )كىيىذىرىؾى كىا ٢ًتىتىكى

يعبدكهنا كقاؿ أان ربكم كرهبا كلذا قاؿ أان  ربكم األعلى )قىاؿى سىنػيقىتًٌلي( 
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ْسَخْحي  )ا١تولودين  نىۤاءىىيٍم(ابلتشدسد كالتخفيف)اىبػٍ 
َ
كفعلنا   ًنسىۤاءىىيٍم()نستبقي (َون

 قادركف  ففعلوا هبم ذلك فشكابنو إسرائيل. هبم من قبل)كىاان  فػىٍوقػىهيٍم ق ًهريٍكفى(
ية آلذه اىرسل يف ١تعلى اجملاز ا ؿكجدت الباحثة العبارة اليت تد

 فالذم يسكن اإلنسا ١تكافمن ا)لًيػيٍفًسديٍكا ًّف ااٍلىٍرًض( أم ليفسدكا يف جزء 
ي ال ىية آلذه اىراد من ١تا فٌ كلية أل  ورسل كعبلقت١تيف األرض يسمى ابحملاز ا

الكل )يف األرض(   ؽفهو إطبل ,يفسد يف األرض فيستطيع أ فكن اإلنسادي
 يف األرض(. فالذم يسكن اإلنسا ١تكافزء )جزء من اٞتكإرادة ا

  َُّاآلية  (خ 
ًنٍُتى كىلىقىٍد اىخىٍذانىٰٓ   كىنػىٍقصو مًٌنى الث مىر ًت لىعىل هيٍم يىذ ك ريٍكفى  ا ؿى ًفٍرعىٍوفى اًبلسًٌ

 (َُّاألعراؼ:)
نى الث مىر ًت   ًنٍُتى( ابلقحط)كىنػىٍقصو مًٌ )كىلىقىٍد اىخىٍذانىٰٓ ا ؿى ًفٍرعىٍوفى اًبلسًٌ

 يتعظوف فيؤمنوا. لىعىل هيٍم يىذ ك ريٍكفى(
ية )كىلىقىٍد آلذه اىرسل يف ١تعلى اجملاز ا ؿتدكجدت الباحثة العبارة اليت 

ًنٍُتى( أم كلقد أخذان  يسمى  فكتوابع فرعو   ففرعو  ؿآاىخىٍذانىٰٓ ا ؿى ًفٍرعىٍوفى اًبلسًٌ
فقط  ففرعو  ؿية ليس اآلذه اىراد من ١تا فٌ جزئية أل ورسل كعبلقت١تابجملاز ا

 ؿ)آزء ٞتا ؽفهو إطبل ,فكتوابع فرعو  فكلكن فرعو  ُتالذم قد سقط ابلسن
 (.فكتوابع فرعو  ففرعو  ؿ)آ(  كإرادة الكل ففرعو 

 ُّٔاآلية  (ذ 
هيٍم ًّف اٍليىمًٌ فىانٍػتػىقىٍمنىا ًمنٍػهيٍم  ًفًلٍُتى  فىاىٍغرىقٍػنػ   ابًىنػ هيٍم كىذ بػيٍوا اًب ي ًتنىا كىكىانػيٍوا عىنٍػهىا غ 

 (ُّٔ:)األعراؼ
 ) هيٍم ًّف اٍليىمًٌ نػ هيٍم( بسبب أهنم ابًى )ً  ا١تلح البحر)فىانٍػتػىقىٍمنىا ًمنٍػهيٍم فىاىٍغرىقٍػنػ 

ًفًلٍُتى(  ال يتدبركهنا. )كىذ بػيٍوا اًب ي ًتنىا كىكىانػيٍوا عىنٍػهىا غ 
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ية آلذه اىرسل يف ١تعلى اجملاز ا ؿكجدت الباحثة العبارة اليت تد
هيٍم ًّف اٍليىمًٌ  و  هرسل كعبلق١تم يف البحر يسمى ابجملاز اىأم فأغرقنا( )فىاىٍغرىقٍػنػ 

 ؽفهو إطبل ,وسى١تهللا  وي البحر الذم فرقىية آلذه اىراد من ١تا فكلية أل
 وسى(.١تهللا  وزء )البحر اليت فرقٞتالكل )يف اليم(  كإرادة ا

 ُّٕاآلية  (ض 
ال يًتٍ  كىانػيٍوا ييٍستىٍضعىفيٍوفى مىشىارًؽى ااٍلىٍرًض كىمىغىارًبػىهىاكىاىٍكرىثٍػنىا اٍلقىٍوـى ال ًذٍينى  

 ِۗ ٔتىا صىبػىريٍكا   كى٘تى ٍت كىًلمىتي رىبًٌكى اٍٟتيٍسٌت  عىل ى بىًٍتٍٰٓ ًاٍسرىۤاًءٍيلى  ِۗ بػ رىٍكنىا ًفيٍػهىا
اُنْيا َيْػِرُشْيَن 

َ
اَن َيْصَنُع ِفْرَغْيُن َوَكْيُمه  َوَما ك

َ
ْرَنا َما ك  (ُّٕ:)األعراؼ َوَدمَّ

 بنو إسرائيلكىم  ,انػيٍوا ييٍستىٍضعى( ابالستعباد)كىاىٍكرىثٍػنىا اٍلقىٍوـى ال ًذٍينى كى 
ا ال يًتٍ بػ رىٍكنىا ًفيٍػهىا( اب١تاء كالشجر صفة لؤلرض كىي  ,)مىشىارًؽى ااٍلىٍرًض كىمىغىارًبػىهى

( كىي قولو))كنريد أف منن  على الذم  الشاـ)كى٘تى ٍت كىًلمىتي رىبًٌكى اٍٟتيٍسٌت 
على أذل عدكىم  ( ِۗٔتىا صىبػىريٍكا   استضعفوا يف األرض(( اخل )عىل ى بىًٍتٍٰٓ ًاٍسرىۤاًءٍيلى 

) اَن َيْصَنُع ِفْرَغْيُن َوَكْيُمه  )أىلكنا  )كىدىم رانى
َ
 )كىمىا كىانػيٍوا يػىٍعرًشيٍوفى(من العمارة  (َما ك
 يرفعوف من البنياف. ,بكسر الراء كضمها

ية آلذه اىرسل يف ١تعلى اجملاز ا ؿكجدت الباحثة العبارة اليت تد
 (أم الشاـ يسمي ابجملاز ا١ترسلااٍلىٍرًض كىمىغىارًبػىهىا)كىانػيٍوا ييٍستىٍضعىفيٍوفى مىشىارًؽى 

اـ كالببلد اليت قد سٌلط عليها شال ية ىيآلذه اىراد من ١تا فٌ كلية أل  وكعبلقت
مشرؽ األرض( كإرادة اٞتزء)الشاـ كالببلد الذم الكل ) ؽفهو إطبل ,فرعوف

 قد سٌلط عليها فرعوف(.
 َُٓاآلية  (غ 

ى
ٰ
ى ِال ا َرَجَع ُمْيسٰٓ مَّ

َ
ِسًفا َول

َ
ْي ِمْنٌۢ َةْػِدْي    َكْيِمه  َغْضَتاَن ا ْفُخُمْينِ

َ
 ِةْئَسَما َخل

َ
   َكال

َياَح  اىعىًجٍلتيٍم اىٍمرى رىبًٌكيٍمۚۡ 
ْ
ل
َ
ا
ْ
َقى ال

ْ
ل
َ
ْيهِ َوا

َ
ْٓ ِال ه  رُّ ِخْيِه َيجُ

َ
ِس ا

ْ
َخَذ ِةَرأ

َ
قىاؿى اٍبنى ايـ   ِۗ َوا
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اديٍكا  ۤاءى كىالى    يػىٍقتػيليٍونىًٍتٍ ًاف  اٍلقىٍوـى اٍستىٍضعىفيٍوينٍ كىكى فىبلى تيٍشًمٍت يبى ااٍلىٍعدى
 (َُٓاألعراؼ:) ٕتىٍعىٍلًٍتٍ مىعى اٍلقىٍوـً الظٌ ًلًمٍُتى 

ى َكْيِمه  َغْضَتاَن )
ٰ
ى ِال مَّا َرَجَع ُمْيسٰٓ

َ
شديد اٟتزف  اىًسفنا()من جهتهم  (َول

( ٢تم )بًٍئسىمىا( أم بئس خبلفة )خىلىٍفتيميٍوينٍ( خبلفتكم  (ِمْنٌۢ َةْػِدْي )ىا  )قىاؿى
ألواح التوراة غصبنا لربو  كىاىٍلقىى ااٍلىٍلوىاحى( )أىعىًجٍلتيٍم اىٍمرى رىبًٌكيٍمۚۡ ىذه حيث أشركتم 

ْيهِ )أم بشعره بيمينو كٞتيتو بشمالو )كىاىخىذى ًبرىٍأًس اىًخٍيًو(فتكسرت 
َ
ْٓ ِال ه  رُّ ( َيجُ

( اي )اٍبنى ايـ ( بكسر ا١تيم كفتحها غضبا أراد أمي كذكرىا أعطف  ,)قىاؿى
فىبلى تيٍشًمٍت( تفرح)يبى    لقلبو)ًاف  اٍلقىٍوـى اٍستىٍضعىفيٍوينٍ كىكىاديٍكا( قاربوا )يػىٍقتػيليٍونىًٍتٍ 

ۤاءى( إبىنتك إايل)كىالى ٕتىٍعىٍلًٍتٍ مىعى اٍلقىٍوـً الظٌ ًلًمٍُتى( بعبادة العجل يف  ااٍلىٍعدى
 ا١تؤاخذة.

ية آلذه اىرسل يف ١تعلى اجملاز ا ؿكجدت الباحثة العبارة اليت تد
ْيهِ )

َ
ْٓ ِال ه  رُّ ِخْيِه َيجُ

َ
ِس ا

ْ
َخَذ ِةَرأ

َ
يسمى ابجملاز  فارك ى و( أم  كأخذ شعر برأس أخيَوا
 فارك ىو قد أخذ موسى شعر ىية آلذه اىراد من ١تا فٌ كلية أل  ورسل كعبلقت١تا

الكل )رأس( كإرادة  ؽفهو إطبل ,فارك ىراد أخذ موسى عن رأس ١تليس ا
 .زء )شعر(ٞتا
 ُُٔاآلية  (ظ 

ًذًه اٍلقىٍريىةى كىكيليٍوا ًمنٍػهىاكىًاٍذ ًقٍيلى ٢تىيمي  حىٍيثي ًشئٍػتيٍم كىقػيٍوليٍوا ًحط ةه  اٍسكينػيٍوا ى 
ا نػ ٍغًفٍر لىكيٍم خىًطيٍۤػ  ًتكيٍم    سىنىزًٍيدي اٍلميٍحًسًنٍُتى  ك اٍدخيليوا اٍلبىابى سيج دن

 (ُُٔاألعراؼ:)
ًذًه اٍلقىٍريىةى( بيت ا١تقدس )كىكيليٍوا ًمنٍػهىا  ( اذكر )ًاٍذ ًقٍيلى ٢تىيمي اٍسكينػيٍوا ى  )كى
ا(  ( أم ابب القرية )سيج دن حىٍيثي ًشئٍػتيٍم كىقػيٍوليٍوا( أمران )ًحط ةه ك اٍدخيليوا اٍلبىابى
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سىنىزًٍيدي  ِۗ مسجود ا٨تناء )نػ ٍغًفٍر( ابلنوف كالتاء مبنينا للمفعوؿ)لىكيٍم خىًطيٍۤػ  ًتكي 
 .ابلطاعة ثواابن  اٍلميٍحًسًنٍُتى(

 يةآلذه اىرسل يف ١تعلى اجملاز ا دؿكجدت الباحثة العبارة اليت ت
ًذًه اٍلقىٍريىةى كىكيليٍوا ًمنٍػهىا( أم ككلوا الر  رسل ١تمنها يسمى ابجملاز ا زؽ)اٍسكينػيٍوا ى 

احملل  ؽفهو إطبل ,يف القرية زؽي الر ى يةآلذه اىراد من ١تا فٌ أل لية٤ت وكعبلقت
 يف القرية(. زؽ)الر  ٟتاؿ)من القرية( كإرادة ا

 ُّٔاآلية  (أ أ 
ًاٍذ يػىٍعديٍكفى ًّف الس ٍبًت اًٍذ    ال يًتٍ كىانىٍت حىاًضرىةى اٍلبىٍحرً  كىسٍػ ىٍلهيٍم عىًن اٍلقىٍريىةً 

ٍبًتًهٍم شير عنا ك يػىٍوـى الى يىٍسًبتػيٍوفى  ٍتًٍيًهٍم ًحيٍػتىانػيهيٍم يػىٍوـى سى ٍتًٍيًهمٍ    أتى لً  الى أتى  كى ۖ  كىذ 
 (ُّٔاألعراؼ:) نػىبٍػليٍوىيٍم ٔتىا كىانػيٍوا يػىٍفسيقيٍوفى   

دمحم توبيحا )عىًن اٍلقىٍريىًة ال يًتٍ كىانىٍت حىاًضرىةى اٍلبىٍحرً  ٣تاكرة (   )كىسٍػ ىٍلهيٍم( اي 
بصيد )ًّف الس ٍبًت( يعتدكف ( ِاْذ َيْػُدْوَن ْتر القلـز كىي أيلة ما كقع أبىلها )

ٍبًتًهٍم  ٍتًٍيًهٍم ًحيٍػتىانػيهيٍم يػىٍوـى سى السمك ا١تأموؤين بًتكو فيو)ًاٍذ( ظرؼ ليعدكف )أتى
ال يعظموف السبت أم سائر  )ك يػىٍوـى الى يىٍسًبتػيٍوفى شير عنا( ظاىرة على ا١تاء )

ًلكى  نػىبٍػليٍوىيٍم ٔتىا كىانػيٍوا يػىفٍ األايـ  هللا )كىذ  ٍتًٍيًهٍم( ابتبلء من  ك١تا  سيقيٍوفى()الى أتى
كثلث  ,كثلث هنوىم,ثلث صادكا معهم ,صادكا السمك افًتقت القرية أثبلاثن 

 أمسكوت عن الصيد كالنهي.
ية آلذه اىسل يف ١تر على اجملاز ا دؿكجدت الباحثة العبارة اليت ت

ل القرية ىل قرية أك عن كاقعة أى)كىسٍػ ىٍلهيٍم عىًن اٍلقىٍريىًة( كسئلهم عن قصة أ
ل القرية ىو أىذا ىراد من ١تا فٌ لية أل٤ت ورسل كعبلقت١تابجملاز ايسمى 
 ل القرية(.ى)أ ٟتاؿاحملل )القرية( كإرادة ا ؽفهو إطبل ,كأصحاهبا

 ُٕٗاآلية  (ب ب 
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ًثيٍػرنا مًٌنى اٞتًٍنًٌ كىااٍلًٍنسً   كىلىقىٍد ذىرىأانى ًٞتىهىن مى  كى٢تىيٍم    ٢تىيٍم قػيليٍوبه ال  يػىٍفقىهيٍوفى هًبىا   كى
ا ِۗ كى٢تىيٍم ا ذىافه ال  يىٍسمىعيٍوفى هًبىا   اىٍعُتيه ال  يػيٍبًصريٍكفى هًبىا ىِٕكى كى

ۤ
اٍلىنٍػعىاـً بىٍل ىيٍم ايكل 

ىِٕكى ىيمي اٍلغ ًفليٍوفى  ِۗ   ُلٌ اىضى 
ۤ
 (ُٕٗاألعراؼ:) ايكل 

ًثيٍػرنا مًٌنى اٞتًٍنًٌ كىااٍلًٍنسً   ًٞتىهىن مى )خلقنا  (كىلىقىٍد ذىرىأانى ) قػيليٍوبه ال  ٢تىيٍم    كى
هللا بصر اعتبار كى٢تىيٍم اىٍعُتيه ال  يػيٍبًصريٍكفى هًبىا( اٟت  )يػىٍفقىهيٍوفى هًبىا ( دالئل قدر

ىِٕكى  ( اآلية كا١تواعظ ٝتاع تدبر كاتعاظ )كى٢تىيٍم ا ذىافه ال  يىٍسمىعيٍوفى هًبىا)
ۤ
ايكل 

من األنعاـ ألهنا  (لُّ بىٍل ىيٍم اىضى ( يف عدـ الفقو كالبصر كاالستماع )كىااٍلىنٍػعىاـً 
ىِٕكى تطلب منافعها كهترب من مضارىا كىوالء يقدموف على النار معاندة )

ۤ
ايكل 

 .(ىيمي اٍلغ ًفليٍوفى 
ية )كىلىقىٍد آلذه اىرسل يف ١تعلى اجملاز ا دؿكجدت الباحثة العبارة اليت ت

 لية٤ت وكعبلقترسل ١تل جهنم يسمى ابجملاز اى(أم كلقد ذرأان ألذىرىأانى ًٞتىهىن مى 
 ٟتاؿاحملل )جهنم( كإرادة ا ؽفهو إطبل ,ل جهنمىأ وى اذىد من را١تا فٌ أل
 ل جهنم(.ى)أ
 َِّاآلية  (ج ج 

ٍ  ِۗ يىةو قىاليٍوا لىٍوالى اٍجتػىبػىيٍػتػىهىاكىًاذىا دلٍى أتىٍهًتًٍم بً   ِۗ قيٍل ًامن ىآٰ اىت ًبعي مىا يػيٍوح ٰٓى ًارلى  ًمٍن ر يبًٌ

ا بىصىاۤىِٕري ًمٍن  ذى  (َِّاألعراؼ:) كىىيدنل ك رىٍٛتىةه لًٌقىٍوـو يػٍُّؤًمنػيٍوفى  ر بًٌكيمٍ ى 
( ىبل قىاليٍوا لىٍوالى ( ٦تا اقًتحوا )يىةو بً ( أم أىل مكة )كىًاذىا دلٍى أتىٍهًتًمٍ )

ًامن ىآٰ اىت ًبعي مىا يػيٍوح ٰٓى ًارلى  ًمٍن ( ٢تم )لٍ ( أنشأهتا من قبل نفسك )قي اٍجتػىبػىيٍػتػىهىا)
 ٍ ا)آيت من عند نفسي بشيء ( كليس رل أف ر يبًٌ ذى حجج  (بىصىاۤىِٕري )( القرآف ى 
 (. ًمٍن ر بًٌكيٍم كىىيدنل ك رىٍٛتىةه لًٌقىٍوـو يػٍُّؤًمنػيٍوفى )

ا ية )آلذه اىرسل يف ١تعلى اجملاز ا ؿكجدت الباحثة العبارة اليت تد ذى ى 
 فا كا١ت فآالقر فٌ سبب على السبب أل١تا ؽحيث إطبل بىصىاۤىِٕري ًمٍن ر بًٌكيٍم(
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 ,مسببية ورسل كعبلقت١تيسمى ابجملاز ا ,ةَت لفظ البص ؽإطبل ؿلتنوير العقو 
 (.فآة( كإرادة السبب )القرَت سبب )لفظ البص١تا ؽإطبل

 ز عن اآلايت فيها جماز مرسل يف سورة األعرافموج  
 سبب نوع اآلية رقم
ْن ِفْي  .ُ

ُ
ا َيك

َ
ْيَك َفل

َ
 ِال

َ
ْنِزل

ُ
ِكٰتٌب ا

ْنُه ِلُتْنِذَر ِةه   َصْدِرَك َخرٌَج  م ِ

ُمْؤِمِنْيَن 
ْ
ٰرى ِلل

ْ
   (ٕ:ِ) َوذِك

اجملاز ا١ترسل 
 كعبلقتو مسببية

إطبلؽ ا١تسبب)حرج( 
كإرادة السبب )شكا أك 

 ضيقا(.
 

هىا .ِ ٍن قػىٍريىةو اىٍىلىٍكنػ   كىكىٍم مًٌ
ۤاءىىىا أبىٍسينىا بػىيىااتن اىٍك ىيٍم  فىجى

 (ٕ:ْ) قىاۤىِٕليٍوفى 

اجملاز ا١ترسل 
 كعبلقتو اٞتزئية

)القرية( كإرادة  ءز ٞتا ؽإطبل
 .لها(ىالكل )القرية  كأ

َحقُّ   .ّ
ْ
ال
 
َيْزُن َيْيَمىِِٕذ 

ْ
ْج َوال

َ
َفَمْن َذُلل

ُمْفِلُدْيَن  َمَياِزْيُنه  
ْ
َك ُوُم ال ٰۤىِٕ ول

ُ
 َفا

(ٖ:ٕ) 

اجملاز ا١ترسل 
 كعبلقتو احمللية

( كإرادة واحملل )موازين ؽإطبل
 ؿاألعما و)حساب اٟتاؿ

 سنات(.ٟتا
ْج َمَياِزْيُنه   .ْ ٰۤىَِٕك  َوَمْن َخفَّ ول

ُ
َفا

اُنْيا 
َ
ْنُفَسُىْم ِةَما ك

َ
ا ا ِذيَْن َخِسُرْوْٓ

َّ
ال

ٰيِتَنا َيْظِلُمْيَن 
ٰ
 (ٕ:ٗ) ِةا

اجملاز ا١ترسل 
 كعبلقتو احمللية

( كإرادة واحملل )موازين ؽإطبل
 ؿاألعما و)حساب ٟتاؿا

 السيئات(.
مىا مىنػىعىكى اىال  تىٍسجيدى اًٍذ قىاؿى  .ٓ

ٍنويۚۡ  ۖ   اىمىٍرتيكى   خىيٍػره مًٌ
۠
 قىاؿى اىانى

ْلَخه  ِمْن 
َ
َخل ْلَخِنْي ِمْن نَّاٍر وَّ

َ
َخل

 (ٕ:ُِ) ِظْيٍن 

اجملاز ا١ترسل 
 كعبلقتو الكلية

( ُتالكل )انر كط ؽطبل
زء )بعض انر  اٞتكإرادة 
 (.ُتكبعض ط

ا ًبغيريٍكرو  . ٔ لٌ ىهيمى اجملاز ا١ترسل فػىلىم ا ذىاقىا    فىدى
 كعبلقتو الكلية

نة( ك اٞت ؽالكل )كر  ؽإطبل
 ؽزء )بعض من كر اٞتإرادة 
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الش جىرىةى بىدىٍت ٢تىيمىا سىٍوء تػيهيمىا 
ًن عىلىٍيًهمىا  ًمٍن كىطىًفقىا خيىًٍصف 

د ىهيمىا رىبػُّهيمىآٰ اىدلٍى   ِۗك رىًؽ اٞتٍىن ةً  كىانى
اىنٍػهىكيمىا عىٍن تًٍلكيمىا الش جىرىًة 
كىاىقيٍل ل كيمىآٰ ًاف  الش ٍيط نى لىكيمىا 

 (ٕ:ِِ) عىديك  مًُّبٍُته 

 نة(.اٞت

ٍ اًبٍلًقٍسطً  . ٕ كىاىًقٍيميٍوا  ِۗ قيٍل اىمىرى رىيبًٌ
 كيجيٍوىىكيٍم ًعٍندى كيلًٌ مىٍسًجدو 
 ەِۗ  ك اٍدعيٍوهي ٥تيًٍلًصٍُتى لىوي الدًٌٍينى 

اىكيٍم تػىعيٍوديٍكفى   ِۗ كىمىا بىدى

(ِٗ:ٕ) 

اجملاز ا١ترسل 
 كعبلقتو اٞتزئية

زء )الوجوه( كإرادة ٞتا ؽإطبل
 (.اـالكل )األجس

بىًٍتٍٰٓ  .ٖ ـى خيذيٍكا زًيٍػنػىتىكيٍم  يػ  ًعٍندى  ا دى
ك كيليٍوا كىاٍشرىبػيٍوا  كيلًٌ مىٍسًجدو 
بُّ    كىالى تيٍسرًفػيٍوا ا ُيحِ

َ
ِانَّه  ل

ُمْسِرِفْيَن 
ْ
 (ٕ:ُّ)ࣖ  ال

اجملاز ا١ترسل 
 كعبلقتو احمللية

احملل )مسجد(  ؽإطبل
)الصبلة   ٟتاؿكإرادة ا

 ا(.َتىكغ اؼكالطو 

ِتْيْٓ  . ٗ
َّ
ِ ال َم ِزْيَنَث اّٰلله  َمْن َخرَّ

ْ
ُكل

ٰتِج ِمَن  ِ
ي  ْخرََج ِلِػَتاِده  َوالعَّ

َ
ا

ْزِق  لًل ًذٍينى ا مىنػيٍوا قيٍل ًىيى  ِۗ الر ِ
خىاًلصىةن يػ ٍوـى  ًّف اٟتٍىيىاًة الدُّنٍػيىا

لي ااٍل ي ًت  ِۗ اٍلًقي مىةً  ًلكى نػيفىصًٌ كىذ 
 (ٕ:ِّ) لًقىٍوـو يػ ٍعلىميٍوفى 

اجملاز ا١ترسل 
 كعبلقتو اٞتزئية

ل ًذٍينى ا مىنػيٍوا ازء )ٞتا ؽإطبل
ًة الدُّنٍػيىا( كإرادة اًّف اٟتٍىيى 

ابهلل  فالكل )الذين يؤمنو 
ذا خالصة ىك  وب فيؤمنو  كال
 ياة الدنيا(.ٟتيف ا
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كىعىلىى    كىبػىيٍػنػىهيمىا ًحجىابه  . َُ
ۢ   ااٍلىٍعرىاًؼ رًجىاؿه  يػ ٍعرًفػيٍوفى كيبلا

بى  ًبًسٍيم ىهيٍمۚۡ  دىٍكا اىٍصح  كىانى
اٞتٍىن ًة اىٍف سىل مه عىلىٍيكيٍم  دلٍى 
 يىٍدخيليٍوىىا كىىيٍم يىٍطمىعيٍوفى 

(ْٔ:ٕ) 

اجملاز ا١ترسل 
 كعبلقتو اٞتزئية

( كإرادة ؿزء )رجاٞتا ؽإطبل
كنساء أك  ؿالكل )رجا

 الناس(.

ًء ال ًذٍينى اىٍقسىٍمتيٍم  . ُُ ؤيالۤى الى اىىٰٓ 
ي ًبرىٍٛتىةو   ايٍدخيليوا اٞتٍىن ةى  يػىنىا٢تييمي اَّللٌ 

الى خىٍوؼه عىلىٍيكيٍم كىالىٰٓ اىنٍػتيٍم 
 (ٕ:ْٗ) ٖتىٍزىنػيٍوفى 

اجملاز ا١ترسل 
 كعبلقتو اٟتالية

ة( كإرادة ٛت)ر  ٟتاؿا ؽإطبل
 نة(.ٞتاحملل )ا

بي الن اًر  . ُِ د ٰٓل اىٍصح  كىانى
بى اٞتٍىن ًة  اىٍف اىًفٍيضيٍوا اىٍصح 
ۤاءً  اىٍك ٦ت ا رىزىقىكيمي  عىلىيٍػنىا ًمنى اٍلمى

ي  ى حىر مىهيمىا  ِۗ  اَّللٌ  قىاليوٍٰٓا ًاف  اَّللٌ 
ًفرًٍينى   (ٕ:َٓ)   عىلىى اٍلك 

اجملاز ا١ترسل 
 كعبلقتو الكلية

نة(  ٞتاء يف اا١تالكل ) ؽإطبل
اء ١تزء )جزء من ااٞتكإرادة 
أك  اـأك الطع ؽأك الرز 
 الشرب(.

بػىٍعدى  كىالى تػيٍفًسديٍكا ًّف ااٍلىٍرضً  .ُّ
ٍوفنا  ًحهىا كىاٍدعيٍوهي خى ًاٍصبلى

ًاف  رىٍٛتىتى اَّللٌ ً قىرًٍيبه  ِۗ ك طىمىعنا
 (ٕ:ٔٓ) مًٌنى اٍلميٍحًسًنٍُتى 

اجملاز ا١ترسل 
 كعبلقتو الكلية

الكل )األرض(  ؽإطبل
زء )جزء من ٞتكإرادة ا

 يف األرض(. ١تكافا

كىالى تػيٍفًسديٍكا ًّف ااٍلىٍرًض بػىٍعدى   .ُْ
ٍوفنا  ًحهىا كىاٍدعيٍوهي خى ًاٍصبلى

ًاف  رىٍٛتىتى اَّللٌ ً قىرًٍيبه  ِۗ ك طىمىعنا

اجملاز ا١ترسل 
 كعبلقتو اٟتالية

إطبلؽ اٟتاؿ )رٛتة( كإرادة 
 احملل )اٞتنة(.
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 (ٕ:ٔٓ) مًٌنى اٍلميٍحًسًنٍُتى 
ًلحنا . ُٓ     كىًاذل  ٙتىيٍودى اىخىاىيٍم ص 

َ
َكال

ٍه 
ٰ
ْن ِال ْم م ِ

ُ
ك
َ
َ َما ل ٰيَلْيِم اْغُتُدوا اّٰلله

ٍن  ِۗ َغْيُده   ۤاءىٍتكيٍم بػىيًٌنىةه مًٌ قىٍد جى
َيًث هٰ  ر بًٌكيٍم  

ٰ
ْم ا

ُ
ك
َ
ِ ل ِذه  َناَكُث اّٰلله

ْرِض َفَذُرْوَوا 
َ
 ِفْيْٓ ا

ْ
ل
ُ
ك
ْ
ا  َحأ

َ
ِ َول اّٰلله

ْم َعَذاٌب 
ُ
ُخَذك

ْ
ْيَوا ِبُسْيٍۤء َفَيأ َحَمسُّ

ِلْيمٌ 
َ
 (ٕ:ّٕ) ا

اجملاز ا١ترسل 
 كعبلقتو الكلية

إطبلؽ الكل )األرض( 
كإرادة اٞتزء )جزء من 

 ا١تكاف يف األرض(.

كىاذٍكيريكٍٰٓا ًاٍذ جىعىلىكيٍم خيلىفىۤاءى  .ُٔ
 بػىٍعًد عىادو ك بػىو اىكيٍم ًّف 

ًمٍنۢ
ااٍلىٍرًض تػىت ًخذيٍكفى ًمٍن سيهيٍو٢ًتىا 
قيصيٍورنا ك تػىٍنًحتػيٍوفى اٍٞتًبىاؿى 

ءى اَّللٌ ً    بػييػيٍواتن  كىالى فىاذٍكيريكٍٰٓا ا الۤى
 تػىٍعثػىٍوا ًّف ااٍلىٍرًض ميٍفًسًدٍينى 

(ْٕ:ٕ) 

اجملاز ا١ترسل 
 كعبلقتو الكلية

طبلؽ الكل )يف األرض( إ
كإرادة اٞتزء )جزء من 

يسكن ا١تكاف الذم 
 اإلنساف يف األرض(.

ُٕ .  ْٓ  ِلَلْيِمه 
َ
ْيًظا ِاْذ َكال

ُ
حُْيَن  َول

ْ
َحأ
َ
ا

ْم ِةَىا ِمْن 
ُ
َفاِخَشَث َما َسَتَلك

ْ
ال

ِمْيَن 
َ
ٰػل
ْ
َن ال َحٍد م ِ

َ
 (ٕ:َٖ)ا

اجملاز ا١ترسل 
 كعبلقتو الكلية

إطبلؽ الكل )قـو لوط(  
كإرادة اٞتزء)قـو لوط اليت ال 
يؤمنوف ابهلل كال يؤمنوف أك 

 لقـو العاندكف بقوؿ لوط(.ا
ٍن . . .  . ُٖ قىٍد جىۤاءىٍتكيٍم بػىيًٌنىةه مًٌ

ر بًٌكيٍم فىاىٍكفيوا اٍلكىٍيلى كىاٍلًميٍػزىافى 
كىالى تػىٍبخىسيوا الن اسى اىٍشيىۤاءىىيٍم 

اجملاز ا١ترسل 
 كعبلقتو الكلية

إطبلؽ الكل )يف األرض( 
كإرادة اٞتزء )جزء من 
ا١تكاف الذم يسكن 
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بػىٍعدى  كىالى تػيٍفًسديٍكا ًّف ااٍلىٍرضً 
ًحهىا   ْم ِاْن ذ ًاٍصبلى

ُ
ك
َّ
ْم َخْيٌد ل

ُ
 ِٰلك

ْنُخْم 
ُ
ْؤِمِنْين  ك  (ٕ:ٖٓ) َ مُّ

 اإلنساف يف األرض(.

  ِۗ اىخىاىيٍم شيعىيٍػبنا كىًاذل  مىٍديىنى  . ُٗ
َ
َكال

ٍه 
ٰ
ْن ِال ْم م ِ

ُ
ك
َ
َ َما ل ٰيَلْيِم اْغُتُدوا اّٰلله

 (ٕ:ٖٓ. . .) َغْيُده ِۗ 

اجملاز ا١ترسل 
 كعبلقتو احمللية

إطبلؽ احملل )مدين( كإرادة 
اٟتاؿ )أىل مدين أك قـو 

 شعيب عليو السبلـ(.
تٍػهيمي الر ٍجفىةي  . َِ فىاىٍصبىحيٍوا  فىاىخىذى

ًثًمٍُتى   (ٕ:ُٗ)   يفٍ دىارًًىٍم ج 
اجملاز ا١ترسل 

 كعبلقتو اٟتالية
إطبلؽ اٟتاؿ )قـو شعيب( 
كإرادة احملل )ا١تكاف أك 
األرض اليت قـو شعيب 

 تعيش فيها(.
ٍن ن يبٌو  كىمىآٰ اىٍرسىٍلنىا يفٍ قػىٍريىةو  . ُِ مًٌ

ًاال ٰٓ اىخىٍذانىٰٓ اىٍىلىهىا اًبٍلبىٍأسىۤاًء 
 كىالض ر ۤاًء لىعىل هيٍم يىض ر عيٍوفى 

(ْٗ:ٕ) 

اجملاز ا١ترسل 
 كعبلقتو احمللية

إطبلؽ احملل )قرية( كإرادة 
 اٟتاؿ )أىل القرية(.

ًمٍن  تًٍلكى اٍلقير ل نػىقيصُّ عىلىٍيكى  .ِِ
بىاۤىِٕهىا

ۤاءىتٍػهيٍم ريسيليهيٍم    اىٍنۢ كىلىقىٍد جى
فىمىا كىانػيٍوا لًيػيٍؤًمنػيٍوا    اًبٍلبػىيًٌن تً 

ًلكى  ِۗ ٔتىا كىذ بػيٍوا ًمٍن قػىٍبلي  كىذ 
ي عىل ى قػيليٍوًب  يىٍطبىعي اَّللٌ 

ًفرًٍينى   (ٕ:َُُ) اٍلك 

اجملاز ا١ترسل 
 ليةكعبلقتو احمل

إطبلؽ احملل )القرل( كإرادة 
اٟتاؿ )أىل القرل  

 كأصحاهبا(.

 ِمْن َكْيِم ِفْرَغْيَن  . ِّ
ُ
ا
َ
َمل

ْ
 ال

َ
َوَكال

َحَذُر ُمْيٰسى َوَكْيَمه  
َ
ِلُيْفِسُدْوا ِفى ا

اجملاز ا١ترسل 
 كعبلقتو الكلية

إطبلؽ الكل )يف األرض(  
كإرادة اٞتزء )جزء من 



ِٖ 
 

 

ْرِض 
َ
ا
ْ
ِلَىَخَك  ال

ٰ
  ِۗ َوَيَذَرَك َوا

َ
َكال

ْسَخْحي  
َ
بَْناَۤءُوْم َون

َ
 ا

ُ
ل َسُنَلخ ِ

 َوِانَّا َفْيَكُىْم ٰكِىُرْوَن ِنَساَۤءُوْم  

(ُِٕ:ٕ)   

ا١تكاف الذم يسكن 
 اإلنساف يف األرض(.

كىلىقىٍد اىخىٍذانىٰٓ ا ؿى ًفٍرعىٍوفى  . ِْ
ًنٍُتى  كىنػىٍقصو مًٌنى الث مىر ًت  اًبلسًٌ

 (ٕ:َُّ) لىعىل هيٍم يىذ ك ريٍكفى 

اجملاز ا١ترسل 
 كعبلقتو اٞتزئية

ؿ فرعوف(  )آإطبلؽ اٞتزء 
ؿ فرعوف )آكإرادة الكل 
 كتوابع فرعوف(.

هيٍم ًّف فىانٍػتػىقىٍمنىا ًمنٍػهيٍم  . ِٓ فىاىٍغرىقٍػنػ 
ابًىنػ هيٍم كىذ بػيٍوا اًب ي ًتنىا كىكىانػيٍوا  اٍليىمًٌ 

ًفًلٍُتى   (ٕ:ُّٔ) عىنٍػهىا غ 

اجملاز ا١ترسل 
 كعبلقتو الكلية

إطبلؽ الكل )يف اليم(  
كإرادة اٞتزء )البحر اليت فرقو 
 هللا ١توسى(.

 
 

 
كىانػيٍوا كىاىٍكرىثٍػنىا اٍلقىٍوـى ال ًذٍينى   .ِٔ

 ييٍستىٍضعىفيٍوفى مىشىارًؽى ااٍلىٍرضً 
 ِۗ ال يًتٍ بػ رىٍكنىا ًفيٍػهىا كىمىغىارًبػىهىا

كى٘تى ٍت كىًلمىتي رىبًٌكى اٍٟتيٍسٌت  
 ِۗ ٔتىا صىبػىريٍكا   عىل ى بىًٍتٍٰٓ ًاٍسرىۤاًءٍيلى 

اَن َيْصَنُع ِفْرَغْيُن 
َ
ْرَنا َما ك َوَدمَّ

اُنْيا َيْػِرُشْيَن 
َ
 َوَكْيُمه  َوَما ك

(ُّٕ:ٕ) 

اجملاز ا١ترسل 
 كعبلقتو الكلية

الكل )مشرؽ إطبلؽ 
األرض( كإرادة اٞتزء)الشاـ 
كالببلد الذم قد سٌلط 

 عليها فرعوف(.

َقى  اىعىًجٍلتيٍم اىٍمرى رىبًٌكيٍمۚۡ  . . .  . ِٕ
ْ
ل
َ
َوا

َياَح 
ْ
ل
َ
ا
ْ
ِخْيِه ال

َ
ِس ا

ْ
َخَذ ِةَرأ

َ
َوا

اجملاز ا١ترسل 
 كعبلقتو الكلية

إطبلؽ الكل )رأس( كإرادة 
 اٞتزء )شعر(.



ّٖ 
 

 

ْيه
َ
ْٓ ِال ه  رُّ قىاؿى اٍبنى ايـ  ًاف    ِۗ  َِيجُ

اٍلقىٍوـى اٍستىٍضعىفيٍوينٍ كىكىاديٍكا 
فىبلى تيٍشًمٍت يبى    ليٍونىًٍتٍ يػىٍقتػي 

ۤاءى كىالى ٕتىٍعىٍلًٍتٍ مىعى اٍلقىٍوـً  ااٍلىٍعدى
 (ٕ:َُٓ) الظٌ ًلًمٍُتى 

 

ًذًه كىًاٍذ ًقٍيلى ٢تىيمي  . ِٖ اٍسكينػيٍوا ى 
حىٍيثي  اٍلقىٍريىةى كىكيليٍوا ًمنٍػهىا

ًشئٍػتيٍم كىقػيٍوليٍوا ًحط ةه ك اٍدخيليوا 
ا نػ ٍغًفٍر لىكيٍم  اٍلبىابى سيج دن

 سىنىزًٍيدي اٍلميٍحًسًنٍُتى  ِۗ خىًطيٍۤػ  ًتكيمٍ 

(ُُٔ:ٕ) 

اجملاز ا١ترسل 
 كعبلقتو احمللية

إطبلؽ احملل )من القرية( 
كإرادة اٟتاؿ )الرزؽ يف 

 القرية(.

انىٍت  اٍلقىٍريىةً كىسٍػ ىٍلهيٍم عىًن  . ِٗ ال يًتٍ كى
ًاٍذ يػىٍعديٍكفى ًّف    حىاًضرىةى اٍلبىٍحرً 

ٍتًٍيًهٍم ًحيٍػتىانػيهيٍم  الس ٍبًت ًاٍذ أتى
ٍبًتًهٍم شير عنا ك يػىٍوـى الى  يػىٍوـى سى

 (ٕ:ُّٔ). . .   يىٍسًبتػيٍوفى 

اجملاز ا١ترسل 
 كعبلقتو احمللية

إطبلؽ احملل )القرية( كإرادة 
 القرية(.اٟتاؿ )أىل 

ًثيٍػرنا مًٌنى   كىلىقىٍد ذىرىأانى ًٞتىهىن مى  .َّ كى
٢تىيٍم قػيليٍوبه ال     اٞتًٍنًٌ كىااٍلًٍنسً 
كى٢تىيٍم اىٍعُتيه ال     يػىٍفقىهيٍوفى هًبىا
كى٢تىيٍم ا ذىافه ال     يػيٍبًصريٍكفى هًبىا
ىِٕكى كىااٍلىنٍػعىاـً  يىٍسمىعيٍوفى هًبىا  

ۤ
ايكل 

اجملاز ا١ترسل 
 كعبلقتو احمللية

إطبلؽ احملل )جهنم( كإرادة 
 اٟتاؿ )أىل جهنم(.



ْٖ 
 

 

ىِٕكى ىيمي  ُ ِۗ بىٍل ىيٍم اىضىلٌ 
ۤ
ايكل 

 (ٕ:ُٕٗ) اٍلغ ًفليٍوفى 
كىًاذىا دلٍى أتىٍهًتًٍم اًب يىةو قىاليٍوا لىٍوالى  .ُّ

قيٍل ًامن ىآٰ اىت ًبعي مىا  ِۗ اٍجتػىبػىيٍػتػىهىا
 ٍ ا  ِۗ يػيٍوح ٰٓى ًارلى  ًمٍن ر يبًٌ ذى ى 
كىىيدنل  بىصىاۤىِٕري ًمٍن ر بًٌكيمٍ 

 ك رىٍٛتىةه لًٌقىٍوـو يػٍُّؤًمنػيٍوفى 

(َِّ:ٕ) 

اجملاز ا١ترسل 
 كعبلقتو ا١تسببية

إطبلؽ ا١تسبب )لفظ 
البصَتة( كإرادة السبب 

 ف(.آ)القر




