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 المبحث الثاني 
 الجواب عن السبب الخاص 

هذا هو النوووا النوومن  نووع انووواا االسمئووف ئمال وومىنموا وال ن وون  سوائووم  ووع  ووئ  
 ووع  االسمئووفخمص إال إذا سمء نصحوئًم ئنؤكد نع النؤكداتا وهو ئهووذا نخم ووو  ووع 

 ال ووئ  الموومذ الووذ  نووام  خملنووًم نووع الماكندذذوال ووئ  اوو  ذلووا اع الن وومذ هنووم ن وومذ انوو 
مردد نع النخمط  )ونوودع   وو  اع الن وومذ ن وومذ المووردد الماكنوود اوو  السوووا  ولهووذا ن وووع 

 ذ  (1))هذا الضر ( ا  هذا النوا نع ال ؤاع الن در "ن مض  ماكند الحكذ"
)ائمووداى ( وذلووا حوونع نكوووع  (2)هوو   انووواار  ن نووف ئوو الكوو ذ الخ  اعونووع النمئووت 

( إنكوومر الذهع خملنًما و )ط ئ ( ومؤكد هووذا السن ووف ا مح وومنم نوود النمووردد الطملوو  و )
 وهو كوع الك ذ نؤكدا وسوئم ند الننكرذ  

الكوو ذ   نهووم ا  )  وو  هووذا الوسوووا وهووو الخ ووو نووع االماكنوود اوو   إخوورا ون وون  
النووومن  وئماكنووود الوسوووو  اووو   االل ووومءد اال مح ووومع اووو  واالمصووومو ئماكنووو  األوع االل ووومء

 ذ  (3)(" (خراسًم     ن مض  الظمهرإ"االل مء النملث )
واهذ نؤكد ن مخدذ هنم هو )إع( النك ورة الهنزة ذات النوع النشددة وهوو  مووام  

 مكوع حرو موكندا منص  اال ذ ومراد الخئرذ   اع  احدهنم   (4)    وسهنع
 مكوع حرو سوا  ئنمن  نمذذ   اعنمننهنم  

 ئ غنوونع لولووىع كمنووت هووذا هوو  الطرن ووف الموو  مممنووع ئهووم النحوومة نوود )إع( اوومع 
اووو  المممنوووع نمهوووما امئووود ال ووومهر السرسووومن  جووود كشوووو الن وووم   وووع وسووووا  آخووورشووومنًم 

ئنع الفروق ا  كنفنف رئطهم ل سنووع جوومى    إذ احد إلن   ا ممنمالمهم     نحو لذ ن ئ 
نموو ا وممحوودد ئوو ا حموو  كوواع  وم اه  دخ ت مرمئط ئنم جئ هما وم  إذا)انا مرى السن ف 

    (5)(اآلخرجد  ئا ا   احدهنمع واحداا وكاغم اع جد اارغم اار ن الك نن 
 

 ذ3 59نواه  الفممح/شروح الم خنصا ( 1)
 ذ208-1 207ذذعا ( 2)
 ذ1 208نواه  الفممح /شروح الم خنصا ( 3)
 ذ55ننظر  نغن  ال ئن   ( 4)
 ذ304دالىع اال سمز  ( 5)
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الشوواع نمهووم نووع الح ووع  األنوورلضووننر انووم النزنووف النمننووف لهووم اهوو  )انووا موورى 
 ذ  (1)ئهم( إاله  لذ مدخع   ن  ئع مراا ال نص ح حنث نص ح  إذاوال طو نمال مراا 

النزنووف النملنووف اهوو  )انووا مراهووم مهوو ء الفكوورة ومصوو حهم الع نكوووع لهووم حكووذ  انووم
 ذ  (2)النئمداا ا ن  اع مكوع نحدنم  نهم ئحدنث نع ئمدهم(

 وووع و ن صووود اع اووو  السن وووف و كمنوووت انهوووم  إذاوالنزنوووف الرائموووف لهوووم  )انهوووم مغنووو  
 ذ  (3)ر ا  ئمض الك ذ(ئ الخ 

 ن هووم الواضووح اوو  الماكنوود جوومى    إلوو نشوونر  اعئد ال مهر السرسوومن  وال نن    
نكوووع   نوو  الئنوومء هووو الووذ  دوع اوو  الكموو  نووع انهووم  اعالووذ  ننئغوو   األصووع)نووذ اع 
 ذ  (4)ل ماكند(

 إذاوهووذا الن ووالف موورمئط ئملنخمطوو  ارمئمطووم ونن ووم اهوو  م وومخدذ نوود النخمطوو  )
نووم منفوو  ولووذلا مراهووم  إنئوومت او ج وو    وو  نفوو  نووم نئووت  كمع ل  ظع ا  الخ و و  د
نئموود نن وو  اوو  الظووع وئشوو ء جوود سوورت  وومدة النووم   ئووانرمووزداد ح وونًم اذا كوومع الخئوور 

 ذ  (5)ئخ ا (
ونوووع  ن هوووم اووو  الماكنووود اع )نووود     ووو  النخمطووو  ظوووع لوووذ نظنووو  ولكوووع نوووراد 

 ذ  (6)المهكذ ئ (
جنووع(  إذاال نهنع المفممف  ئد ال مهر ا  هذا النسمع نع ان  نموس  ) اعوننئغ  

نكوووع ل  وومىع ظووع اوو  الن ووىوع  نوو    وو  خوو و  اعانهم سوا   مىع اع نشوومرط انوو  
ال  اع إلوو النوو  نووؤد  ا انوو  اوو   اصوو نم انت مسنئ  ئ  امنم اع نسمع نسوورد السوووا  

 
 ذ305دالىع اال سمز  ( 1)
 ذ307ذذع  ( 2)
 ذ308ذذع ( 3)
 ذ311ذذع  ( 4)
 ذ311ذذع  ( 5)
 ذ1 208ذ وننظر  نواه  الفممح /شروح الم خنصا 312-311دالىع اال سمز  ( 6)
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م وووع  اوو   اعهووو   انووعجوومع  إذاا ن ووم نذ لنووم اذا جوومع الرسووع  كنووو زنوود  ن وووع  صووملح
 ذ  (1)(احدالدارذ واع ال نصح حم  م وع  ان  صملح وان  ا  الدارذ وذلا نم ال ن ول  

 ع  ؤال  ولذلا نكوع السوووا  ئممنوونع  االسمئفامل مىع هنم خمل  الذهع ونط   
لن  لوو  ظووع نخووملو  إذعع الن ؤوع  ن  ا  اع اال مفهمذ هنم ا مفهمذ مصورا امل مى 

ئملنؤكوود  االمنوومعانوو  لوون  ننكوورا حموو  نؤكوود السوووا  لوو  ئووو )إع(ذ و  نوو  اوومع  او السوووا  
اوو  هووذا الحملووف لوون  نووع الئ غووف اوو  شوو ء إذ نصووئح الممئنوور هنووم ممئنوورا خمطىووًم وال 

 ك ذ المر ذ  اصوعن وع ئ  احد ننع لدن  اط ا     
سوومن  ئم  نموو  الفووذة جوود جوومذ ئمن نووف ا ووم راء ونئوودو ننووم م وودذ اع  ئوود ال وومهر السر 

نووع غنووراا وئ ووئ   اهن هوومالممئنر المرئ  حم  خر  ئهذا النممىج الدجن ف الموو   أل  و 
( ئمووودا لوووذ نووومموا ئسدنووودا ذلوووا وسووودنم اع الئ غنووونع ننوووع ئحنووو  ئوووع م  ووووا وا نوضووووا )إعب

   ذ(2)ك ن  ئملشرح واالخمصمر
ل د مممنع ال رآع الكرنذ ند )إّع( مموومنً  الامووًم ل نظوور   وو  نحووو ال ننكووع مسووموزا 

م وومحق ئحنووًم ن ووم ً  جمىنووًم ئذاموو  نووع اسووع الوجوووو  إنهووماو مسمه وو ا ئووع ننكننووم ال وووع 
  ذ   ذلا اال ممنمع وا ملن     دجف ا ممنملهم 

ل ووود وردت )إع( اووو  ال ووورآع الكووورنذ ئكنووورة وخمصوووف حنننوووم مووورد اووو  ن دنوووف الكووو ذ 
ُ الن وومانوا ونووع ذلووا نسنىهووم نصووحوئف ئووو )الذ الموكنوود( كنووم اوو  جولوو  مموومل     )َّللاه

َر لَ  ْم الهِذي َسخه لِِه َولََكلهكُِِ ْن َفلِِْ ُكُم اْلَبْحَر لَِتْجِرَي اْلفُْلُك فِيِه بِأَْمِرِه َولَِتْبَتُغوا مِِِ
ي  َماَواِت َوَما فِي اْْلَْرِض َجِميكاً ِمْنُه إِنه فِِِ َر لَُكْم َما فِي السه َتْشُكُروَن* َوَسخه

ُروَن(  ذ (3)َذلَِك ََلياٍت لَِقْوٍم َيَتَفكه
ر  وجولوو  سووع شووان     ُتْم َبشَِِ مه إَِذا  َنِِْ َراٍب ثُِِ ْن تُِِ ْم مِِِ ِه  َْن َخلََقكُِِ ْن ََياتِِِ )َومِِِ

 َتْنَتِشُروَن* َوِمْن ََياتِِه  َْن َخلََق لَُكْم ِمْن  َْنفُِسُكْم  َْزَواجاً لَِتْسُكُنوا إِلَْيَها

 
 ذ312دالىع اال سمز  ( 1)
ا واصوووع الئ غووف  64-61ذ والمئنوومع اوو    ووذ الئنوومع  182-178ننظوور   وو   ووئنع الننوومع  نهمنووف االنسوومز  ( 2)

 ذ113-111ل نمذ الم نفذ كنمع الدنع نننذ الئحران ا 
 ذ(13-12السمننف  )( 3)
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ًة َوَرْحَمًة إِنه فِي َذلَِك  ُروَن(َوَجَكلَ َبْيَنُكْم َمَوده  ذ (1)ََلياٍت لَِقْوٍم َيَتَفكه
اوو   ونووم نهننووم هنووم هووو الصوونغف الموو  ممكوورر ئملكنفنووف ذامهووم اوو  جولوو  مموومل  )إ عب 

وَع(ذ إذ موورد )إع( ومووام  ئموودهم الذ الموكنوودا وجوود مكووررت هووذا  رذ ذق َنَمَفكووب وت َا آَلنوومتق ل  ووَ َذلوو 
لنسوورد االهمنوومذ ئووملخئرا  إنوومالصوونغف ئكنوورة اوو  ذنووع آنوومت  دنوودة ونسوو ء )إع( هنووم )

ذ (2)وانم لمنزنع النشركنع ا  مركهذ اال مئمر ئووذلا ننزلووف نووع ننكوور اع اوو  ذلووا  ئوورة(
هو االحمنمع النمن  اوو  هووذا الكوو ذا ونووم نمووزز ذلووا اع الخطووم  اوو   إلن والذ  نننع 

هوووذا النسنو وووف نوووع اآلنووومت خطوووم  ل نشوووركنع كنوووم هوووو واضوووح نوووع نو نوووف الخطوووم  
اع هووذا اآلنوومت كننوورًا نووم مكوووع ن ووئوجف  اآلخوورو نمق اآلنمت ا  م ا ال ورا والشوو ء 

 انوورائمرا ومممل  انهم ئمضم نع آنمم  الدالف      ظنذ جدرم  ونفوذ نذكر اهلل م  ئآنمت
و  طمن  ا  نخ وجمم ا نذ نام  الكوو ذ اوو  ذنووع هووذا اآلنوومت نؤكوودًا ئووو )اع( والوو ذ الع 

 هؤالء واع لذ ننكروا ئمض هذا اآلنمت ننزلهذ الممئنر ال رآن  ننزلف الننكرذ  
ءت ئصوونغف النضوومرا الع نووع ال ل وود اكوودت هووذا اآلنوومت صووفف )المفكوور( وجوود سووم

خ ووق اهلل مغنوو  هووذا اآلنوومت  ووع ذهنوو ا اهوو  ئننزلووف الوود وة لهووؤالء نووع اسووع  نفكوور اوو 
شووكع ن وومنرا ولمووع اوو  ا وومخداذ صوونغف ئ  األنووورالنظر وا نمع الم ع اوو  هووذا  إ مدة

 )نمفكروع( دوع )نفكروع( منئنهم ل نئملغف ا  المفكنرذ  
ا ا  جول  مممل  كنم  اخرىنسد صنغف  اخروا  آنمت  ا َجَكْلنَِِ َرْوا  َنِِه : ) َلَْم يَِِ

َهاَر ُمْبِصراً إِنه فِي َذلَِك ََلياٍت لَِقْوٍم ُيْؤِمُنوَن(  ذ(3)اللهْيلَ لَِيْسُكُنوا فِيِه َوالنه
وهُ  َْو وا  جول  مئمرا ومممل   الُوا اْوُتلُِِ َه  َْن وَِِ ِه إِ َواَب َوْومِِِ : )َفَما َكاَن جَِِ

اِر إِنه فِي َذلَِك ََلياٍت لَِقْوٍم ُيْؤِمُنوَن( ُ ِمَن النه وُوهُ َفأَْنَجاهُ َّللاه  ذ (4)َحرِّ
نؤننوووع( ونووم نرئطهووم  ل وووذ آلنوومتاملصوونغف الموو  ممكوورر هنووم هوو  )إع اوو  ذلووا 

اآلنوومت الموو  جئووع هووذا  اع إال انضوومال مئ ف اع الخطم  انهم نوسوو  ل نشووركنع  ئمآلنمت
جوود خمنووت ئملفمووع النضوومرا )نمفكووروع( وهنووم خمنووت ئملفمووع )نؤننوووع( وجوود نكوووع نوورد 

 
 (ذ42(ا و ورة الزنر  )3(ذ وننظر   ورة الر د   )21-20الروذ  )( 1)

 ذ18 264والمنونرا  المحرنر( 2)
 (ذ86الننع  )( 3)

 (ذ79(ذ ومنظر   ورة الحع  )24المنكئوت  )( 4)
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د مؤكووود وممووود آنووومتاآلنووومت المووو   وووئ ت جووود سووومءت ئمووود اع ذكووورت جئ هوووم  اع إلووو ذلوووا 
 اآلخوورةالحنوومة  إلوو مشوونر  ئآنوومتمموومل  انووم هووذا اآلنوومت ا وود  ووئ ت  ئمضم ننم خ ووق اهلل

 ئم ا الحنمة الم  كمع النشركوع ننكرونهمذ   االننمعاع مخمذ ئفمع  األن  اكمع 
  ئوو اع نم نسند هذا الننط نع اآلنمت وهذا الصوونا الموو  ممكوورر نوود اخووم و نوس 

جوود سوومءت اوو  نوجوود الفمصوو ف ال رآننووف  -ا  هووذا الصوونا–ال وونمق والغوورض هووو كونهووم 
اكمنووت اواصووع دجن ووف مزنوود اوو  دجووف الممئنووور ال رآنوو  ئحنووث لووو طرحووت نووع ذنووع هوووذا 

 اآلنمت الخمع النمن  ولو ائدلت لحصع االخم ع ذام ذ  
)َوفِي اْْلَْرِض وَِطع  ُمَتَجاِوَرات  َوَجنهات  ِمْن  َْعَناٍب ونع ذلا جول  مموومل    

َها وَ  لُ َبْكلَِِ ٍد َوُنَفلِِِّ اٍد َواحِِِ َقا بِمَِِ ْنَواٍن ُيسِِْ ُر صِِِ َزْرع  َوَنِخيل  ِصْنَوان  َوَغيِِْ

 ذ (1)َعلَا َبْكٍض فِي اْْلُُكِل إِنه فِي َذلَِك ََلياٍت لَِقْوٍم َيْكقِلُوَن(
الموو  نوسوو   تموومفآلنووف ئملفمووع النضوومرا )نم  وووع( )افوو  هووذا ال وجوود خمنووت هووذا ا

الاهوومذ لووذلا خمنووت اآلنووف ئملفمصوو ف )اع اوو  ذلووا اننئوو   او ال رآع نووم نننوور الم وووع  إلنهم
 ذ  (2)ل وذ نم  وع( آلنمت

ُيِريُكُم اْلَبْرَق َخْوفِِاً َوَطَمكِِاً  )َوِمْن ََياتِهِ وا  ال نمق ذام  نرد جول  مموومل    

َك ََليِِاٍت  ي َذلِِِ ا إِنه فِِِ َد َمْوتِهَِِ ِه اْْلَْرَض َبكِِْ ي بِِِ َماِد َماًد َفُيْحيِِِ لُ ِمَن السه َوُيَنزِّ

 ذ (3)لَِقْوٍم َيْكقِلُوَن(
َك )إِنه فِي ا  اآلنمت الم  مخمذ ئ ول  مممل   إلن  االشمرةونع ئنع نم ننكع  َذلِِِ

خ    الئدند     وسوو   آنمتنع  آنفاع الئمر   ز وسع نذكر  ََلياٍت لَِقْوٍم َيْكقِلُوَن(
جئ هووم دالووف   وو  ال وودرة المظننووف الموو   ئآنوومتم ووئق هووذا اآلنووف  اعالمفصوونع والئوود نووع 

 ننفرد ئهم الحق  ئحمن ذ  
و )ن ووووونموع( او ا  )نؤننووووووع( ولوووووو حوووووذو الفموووووع )نم  ووووووع( ووضووووود ئووووودال  نووووو 

 او حم  )نمفكروع( لف دت هذا اآلنمت سمنئًم كئنرًا نع جومهم الممئنرنفذ   كوع()ندر 

 
 (ذ4الر د  )( 1)

 ذ85الفمص ف ال رآننفا دذ  ئد الفممح الشنع  ( 2)
 (ذ24الروذ  )( 3)
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ُروِن انم جول  سوو  و وو     َن اْلقُِِ ْبلِِهْم مِِِ ْن وَِِ ا مِِِ ْم  َْكلَْكنَِِ ْم كَِِ ) ََولَْم َيْهِد لَهُِِ

   (1)َيْمُشوَن فِي َمَساِكنِِهْم إِنه فِي َذلَِك ََلياٍت  ََفال َيْسَمُكوَن(
اوو  ن وونموع( احصووع مغننوور اوو  الصوونغف الموو  مكووررت اوومالخم و هنووم جوود سوومء اوو  )ا

ا وجوود نمئوومدر الوو  الووذهع  لووذ لووذ مخوومذ هووذا اآلنووف ئ ولوو  )إ عب اوو   َذلوو َا ا  اآلنمت ال مئ ف
ذق َنمت   ذوَع(      (2)آَلنمتق ل َ وت

 "ال وووروع) ")  الخطووم  هنوووم نوسوو  ل نشوووركنع كنوووم اوو  اآلنووومت ال وومئ ف وجولووو  إع
نكف ننروع اوو  نموومسرهذ   وو   اهعذ لوط )ننشوع ا  ن مكنهذ( نمن   مد وننود وجو 
 األجووواذهؤالءا ولكنهذ لذ نممئروا ئم ووا  ئاخئمرند اع ن نموا ا  ئ   (3)((دنمرهذ وئ دهذ

لنكوووع ذلووا  االنكوومر الئمىدة اخمنت اآلنف ئ ولوو  )ااوو  ن وونموع(   وو   ووئنع اال وومفهمذ 
 ا  د ومهذ وو ظهذذ   اائ 

ونن نوووم وردت صووونغف )اع اووو  ذلوووا النووومتة( ا ووود وردت صووونغف جرآننوووف نئمركوووف 
ا جرنئف ننهم وه  )اع ا  ذلا آلنف(ا كنم ا  جول  سع شووان   اخرى َرْوا إِلَِِ ْم يَِِ ) ََولَِِ

ِض َكْم  َْنَبْتَنا فِيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكِريٍم* إِنه فِي َذلَِك ََلَيًة َوَما َكاَن  َْكَثُرُكْم اْْلَرْ 

 ذ (4)ُمْؤِمنِيَن(
 إحنوومءئمت م ا الصفمت )النف(     اع ننئمهم جوومدر   وو  ان  ) "اع ا "وجول    )

 ذ  (5)(إننمنهذ وئهذ غنر نرسو نطئوا     ج اكنرهذالنوم ا وجد   ذ اهلل اع 
افِِكيَن* وكذلا جول  مممل     ْن شَِِ ا مِِِ ا لَنَِِ وَن* َفمَِِ َه اْلُمْجِرمُِِ )َوَما  ََللهَنا إِ

ًة  َك ََليَِِ ي َذلِِِ ْؤِمنِيَن* إِنه فِِِ ًة َفَنُكوَن ِمَن اْلمُِِ َوَ َصِديٍق َحِميٍم* َفلَْو  َنه لََنا َكره

  )َفأَْنَجْيَناهُ َوَمْن َمَكهذوجول  مئمرا ومممل    (6)ْكَثُرُكْم ُمْؤِمنِيَن(َوَما َكاَن  َ 

 ُُ فِي اْلفُْلِك اْلَمْشُحوِن* ُثمه  َْغَرْوَنا َبْكُد اْلَباوِيَن* إِنه فِي َذلَِك ََلَيًة َوَما َكاَن 
 

 
 (ذ26ال سدة  )( 1)

 (ذ67( و ورة نون  اآلنف )23وجد ورد ذلا انضم ا   ورة الروذ اآلنف )( 2)

 ذ3 246الكشموا ( 3)
 (ذ8-7الشمراء  )( 4)

 ذ3 105الكشموا ( 5)
 (ذ102-99الشمراء  )( 6)
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 ذ (1) َْكَثُرُكْم ُمْؤِمنِيَن(
وهووذا اآلنوومت سننمهووم نكنووف اهوو  نووع  ووورة الشوومراء وهوو  نووع ال ووور الموو  نزلووت 

املخطوووم  هنوووم نوسووو   إذع (2)نزلوووت ئملندننوووفذ مآخرهووو نوووع  آنووومتاووو  نكوووف  ووووى خنووو  
َا  ل نشوووووركنع ا  انهوووووذ جووووووذ ننكوووووروع ولوووووذلا سووووومءت الصووووونغف ال رآننوووووف )إ عب اووووو   َذلووووو 

ئو )اع( ند الذ الموكندا وامىوودة هووذا الوو ذ  )موكنوود نضوونوع السن ووف نفممحف  (3)آَلَنًفذذذ(
 ذ  (4)كدنع(ؤ ولهذا زح  وهم ا  ئم  )اع(  ع صدر السن ف كراهنف ائمداء الك ذ ئن

كمنووت موورد  اخوورى ئآنفن م  ف ئنف هم نمئو ف  آنفول د كمنت هذا الصنغف مرد ا  
َو اْلَكِزيُِِز ئموودهم نئمشوورة اوو  سننوود هووذا اآلنوومت وهوو  جولوو  مموومل     َك لَهُِِ ِِه )َوإِنه َرب

ِحيُم( الوورحنذ لنووع مووم  وآنووع "اوو  انم منوو  نووع الكفوورة  )"واع رئا لهووو المزنووز"ا ول   الره
  (5)"(و نع صملحم

َماَواِت  وجوود نمموور  هووذا الصوونغف مغننوور كنووم اوو  جولوو  مموومل  ُ السِِه َق َّللاه : )َخلَِِ

 ذ (6)َواْْلَْرَض بِاْلَحقِّ إِنه فِي َذلَِك ََلَيًة لِْلُمْؤِمنِيَن(
افِلََها وجولوو  مموومل     ا سَِِ َِِ ا َعالَِيه َِِ ِروِيَن* َفَجَكْلن ْيَحُة ُمشِِْ َذْتُهُم الصِِه َِِ )َفأَخ

ا  يلٍ َو َْمَطْرَنا َعلَْيِهْم ِحَجاَرًة ِمْن ِسجِّ  هَِِ ِميَن* َوإِنه * إِنه فِي َذلَِك ََلياٍت لِْلُمَتَوسِِِّ

لَبَِسبِيٍل ُمقِيٍم* إِنه فِي َذلَِك ََلَيًة لِْلُمْؤِمنِيَن(
 ذ (7)

)اع اوووو  ذلووووا آلنووووف ل نووووؤنننع(ا امآلنووووف هنووووم ل وووووذ  املصوووونغف هنووووم جوووود اصووووئحت
اآلنوومت الموو  ذكرنمهووم  اع إلوو هنووم  االشوومرةالذنع نؤننوع ئهمذ ومسدر  نخصوصنع وهذ

نع  ورة الحسر جد مكررت انهم الصنغممع )اع ا  ذلا آلنمت( و )اع اوو  ذلووا آلنووف( 
دنث لوووطا نووم جووص اهلل مموومل  نووع حوو  إلوو  إشوومرة "آنوومت")اوو  سنوود )وال ر ا  ذلا اع 

 
 (ذ121-119الشمراء  )( 1)

 ذ1 12ننظر  االم مع ا    وذ ال رآعا ( 2)
 ( ننهمذ 190(ا واآلنف )74وجد مكررت هذا الصنغف ذامهم ا   ورة الشمراءا اآلنف )( 3)

 ذ30نغن  ال ئن   ( 4)
 ذ3 105الكشموا ( 5)
 (ذ44المنكئوت  )( 6)

 (ذ77-73الحسر  )( 7)
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نووورهذ اخووورا نوووع انوووم كووومع نوووع جووووذ لووووط لهوووذ طنموووم اووونهذا و ا وممووورض إئوووراهنذوضووونو 
 ذ  (1)اه ا الكفمرا وج   الندننف     نع انهمة(

َها لَبَِسبِيٍل ُمقِيٍم* إِنه فِي َذلَِك ََلَيًة لِْلُمْؤمِ انم ا  جول  مموومل   اوومع  نِيَن()َوإِنه
ا آنمرهوومالمنوووعا لئ وومء  ئنووراىا ن ننووف ل نظوومرا اهوو  اآلنوومر)م ووا الندننووف الن  وئووف نمئمووف 

 ذ  (2)ا ا ذلا سمء   ئهم )اع ا  ذلا آلنف ل نؤنننع(اآلنمتوهذا واحدة نع م ا 
َزلَ وجد مام  الصنغف نف ووهم مؤكوود صووفف ال ووند كنووم اوو  جولوو  مموومل     ُ  َنِِْ )َوَّللاه

ْوٍم  َِِ ًة لِق َِِ َك ََلي ِِِ ي َذل ِِِ ا إِنه ف َد َمْوتِهَِِ ِه اْْلَْرَض َبكِِْ ِِِ ا ب َِِ اًد َفأَْحي َماِد مَِِ َن السِِه مِِِ

 ذ(3)َيْسَمُكوَن(
نَ  ذق َن ووت ًف ل  ووَوت مذوَع( )ن وومانففا والماكنوود ئووو )اع( والذ االئمووداء اسن ف )إ عب ا   َذل َا آَلنووَ

الع نع لذ نهمدوا ئذلا الوو  الوحداننووف ننكووروع اع ال وووذ الووذنع ن وونموع ذلووا جوود   نوووا 
 ذ  (4)داللم      الوحداننفا ا  ننكروع ص حنف ذلا اال مدالع(

ة ئموود النوووتا اوومهلل مموومل  الوووذ  واوو  هووذا اآلنووف م رنوود وموووئن  لنووع ننكووور الحنووم
نووع الوضوووح ئنكوومع  انوورالنوووم  )وهووذا  إحنوومءنحنوو  االرض الننمووف ئملنوومء جوومدر   وو  

حمووو  اع نوووع ن ووونم  نممووورو ئووو ا اهوووذا انووور ال نحموووم  الووو  اكنووور نوووع ال ووونماا لوووذلا 
ذق َن تَنمذوَع((  ذ  (5)سمءت الفمص ف )إ عب ا   َذل َا آَلَنًف ل َ وت
نم مخم و امع ذلا االخم و نوسئوو  نن وهكذا نسد هذا الصنغف ال رآننف ممكرر وح 
 ذ انوووووم الفوووورق ئووووونع آنووووف وآنووووومت اووووومع(6)الغوووورض الوووووذ  م وووومق نوووووع اس وووو  م وووووا اآلنوووومت

)آنف( حنننم ا ممن هم ال وورآع الكوورنذ نفووردة كمنووت اوو  نوضوود ن نووق انوو  االاوورادا ) ك نف 
 ذ  (7)كمنت ا  نحع نط ئ  لفظ السند( وحنننم سمء ئهم ا  الممئنر سنمم

 
 ذ 133-132صفمء الك نفا دذ ئد الفممح الشنعا ( 1)

 ذ133ذذع  ( 2)
 (ذ65النحع  )( 3)

 ذ14 198المحرنر والمنونرا ( 4)
 ذ79 الفمص ف ال رآننف ( 5)
ا و ووووورة 52ا و وووورة الننوووع  69ا 67ا 11ا و وووورة النحوووع  103ا و وووورة هووووود  248ننظووور   وووورة الئ ووورة  ( 6)

 ذ9ا و ورة  ئا  44المنكئوت  
 ذ136صفمء الك نف  ( 7)
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ئووع هنملووا صوونا  دنوودة ننهووم نسوو ء ا وال نم نوود ال وورآع الكوورنذ ئهووممنع الصوونغمنع 
ا )إع( نمئو ووف ئ فووظ الس لووف وئموودا الذ الموكنوودا كنووم اوو  جولوو  مموومل     َِِ َر إِل ْم تَِِ َِِ ) َل

مه الهِذيَن َخَرُجوا ِمْن ِدَياِرِكْم َوُكْم  ُ  وا ثُِِ ُ ُموتُِِ ُم َّللاه الَ لَهُِِ ْوِت َفقَِِ لُوف  َحَذَر اْلمَِِ

اِس َولَِكنه  َْكَثَر النهاِس َ َيْشُكُروَن( َ لَُذو َفْلٍل َعلَا النه  َْحَياُكْم إِنه َّللاه
 ذ (1)

ُ الهِذي َجَكلَ لَُكُم اوجول  مموومل     َهاَر ُمْبِصراً إِنه )َّللاه للهْيلَ لَِتْسُكُنوا فِيِه َوالنه

اِس َولَِكنه  َْكَثَر النهاِس َ َيْشُكُروَن( َ لَُذو َفْلٍل َعلَا النه َّللاه
 ذ (2)

لوو   اع اهللة ا نووذ نئوودا الكوو ذ ئ و (3)والوجووو   وو  جولوو  )والنهوومر نئصوورا( ح ووع
الع سن ووف )اع اهلل لووذو اضووع   وو  النووم ( اوو  نوضوود المم نووع لنووم جئ هوومذ انووم  ووئ  
المنكنر ا  جول  )لذو اضع( اهو )اع نسمع اض  ال نوازنوو  اضووع وذلووا اننووم ن وومو  

ح السن ف ئو )اع( نمئو ف ئ فظ الس لف وئمدهم الوو ذ نوود صووفمت م ذ وجد مفم (4)ئمالضماف(
َ الغفراع والرحنف كنم ا  جول  مموومل     وَكا إِنه َّللاه ِ َ ُتْحصُِِ َة َّللاه وا نِْكمَِِ )َوإِْن َتُكدُّ

لََغفُور  َرِحيم (
 ذ وا  م دنذ النغفوورة   وو  الرحنووف نووم ال نخفوو  نووع الدجووف اوو  الممئنوور(5)

)وهذا الم وودنذ اولوو  ئووملطئدا الع النغفوورة  وو نفا والرحنووف غنننووف وال وو نف مط وو  جئووع 
 ذ  (6)الغنننف(

ا وجرن  نع ذلووا جولوو     ًة َوَسطاً لَِتُكوُنوا ُشَهَداَد َعلَِِ )َوَكَذلَِك َجَكْلَناُكْم  ُمه

ُسولُ َعلَْيُكْم َشِهيداً وَ  اِس َوَيُكوَن الره َه النه ا إِ َت َعلَْيهَِِ َما َجَكْلَنا اْلقِْبلََة الهتِي ُكنِِْ
ا  َه َعلَِِ ْت لََكبِيَِِرًة إِ ْن َيْنَقلُِب َعلَا َعقَِبْيِه َوإِْن َكانَِِ ُسولَ ِممه بُِع الره لَِنْكلََم َمْن َيته

َ بِا اَنُكْم إِنه َّللاه َِِ يَع إِيم ِِِ ُ لُِيل اَن َّللاه َِِ ا ك َِِ ُ َوم َدُ َّللاه َِِ ِذيَن ك ِِه َرُؤوف  ال َِِ اِس ل ِِه لن

َرِحيم (
 ذ (7)

 
 (ذ60ذ وننظر   ورة نون ا اآلنف )243الئ رة  ( 1)

 (ذ61غمار  )( 2)

 ذ2 872ننظر  إنضمح الوجو واالئمداءا ( 3)
 ذ3 434الكشموا ( 4)
 (ذ18النحع  )( 5)

 ذ227صفمء الك نف  ( 6)
 (ذ34(ذ و ورة امطرا اآلنف )60(ذ وننظر   ورة الحجا اآلنف )143الئ رة   )( 7)
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وجد نحدث اخم و ا  هذا الصنغف امرد صفمت نضمدة لنم  ووئق مؤكوود جوووة اهلل 
َ و  مئ ا ئع و ر ف ذلا الم م  االله  ك ول  مئمرا ومممل     مممل  َدُروا َّللاه ا وَِِ  )مَِِ

(َحقه  َ لََقِويٌّ َعِزيز  َوْدِرِه إِنه َّللاه
 ذ (1)

َك لَبِاْلِمْرَصاِد(جول  مممل    و   ذ (2))َفَصبه َعلَْيِهْم َربَُّك َسْوَط َعَذاٍب* إِنه َربه
ي وجول  سع شووان     ا فِِِ لَ مَِِ وِر* َوُحصِِِّ ي اْلقُبُِِ ا فِِِ َر مَِِ ُم إَِذا ُبْكثِِِ ) ََفال َيْكلَِِ

) ُهْم بِِهْم َيْوَمئٍِذ لََخبِير  ُدوِر*  إِنه َربه الصُّ
 ذ(3)

والخطووم  اوو  هووذا اآلنوومت الجووواذ نموز وووع نووم ئوونع الننكوور وئوونع نووع ننووزع ننزلووف 
 ولذلا سمء الماكند ئو )اع( وال ذذ 

وجوود مسنوود اآلنووف الواحوودة صووفمنع نمنمجضوومنع كووملنغفرة والم ووم  ونووع ذلووا جولوو  
ُسِل ِمْن َوبْ مموومل     َه َما َوْد وِيلَ لِلرُّ َرٍة َوُذو )َما ُيَقالُ لََك إِ َك لَُذو َمْغفِِِ لَِك إِنه َربه

يٍم( ِِِ اٍب  َل َِِ ذ ونمئوومدر الوو  الووذهع الوع وه ووف اع جولوو  )اع رئووا لووذو نغفوورة وذو (4)ِعق
  وووم  الووونذ( هوووو ننوووم جووود جنوووع ل ر وووع ال ووومئ نعا اال انووو   نووود المح نوووق نظهووور اع هوووذا 

نفف وهوو  لن ووت ننووم جنووع ل ر ووع اوو  المصووور ال وومئ ف )ا  نووم ن وووع لووا السن ووف ن ووما
كفمر جونا )اال( ننع نم جمع ل ر ووع كفوومر جووونهذ نووع الك نوومت النؤذنووف والنطووم ع اوو  

و ند ذلا نس  الوجو  ند جول  مممل  )ل ر ووع نووع جئ ووا( ونووع نووذ   (5)الكم  الننزلف(
ْم َ هووو  ئوووذلا شوووئنهف ئ ولووو  ممووومل    االئموووداء ئ ولووو  )اع رئووواة( و  )َوإَِذا وِيِِِلَ لَهُِِِ

ُدوَن  ُم اْلُمْفسِِِ ْم كُِِ هُِِ لُِحوَن*  ََ إِنه ُن ُمصِِْ ا َنحِِْ مَِِ الُوا إِنه ي اْْلَْرِض وَِِ ُتْفِسُدوا فِِِ

  ذ (6)َولَِكْن َ َيْشُكُروَن(

 
 ( نع ال ورة نف همذ40(ا واآلنف )74الحج  )( 1)

 (ذ14-13الفسر  )( 2)

 (ذ11-9مت  )الممدن( 3)

 (ذ167(ذ ومنظر   ورة اال راوا اآلنف )43اص ت  )( 4)

 ذ45ا 3الكشموا ( 5)
 نع  ورة الئ رة حنث ا  ط انهم الممطو وهو )الواو(ذ  15-14-13اآلنمت   ( ومنظر 11-10الئ رة  )( 6)
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ا ولوو  )اال انهووذ هووذ النف وودوع( )كوو ذ ن وومانو وهووو اخئوومر  ووع اهلل مموومل  ا ووو 
امووو  ئوووو )الوووواو( لكووومع اخئووومرا  وووع النهوووود ئووومنهذ وصوووفوا انف وووهذ ئووومنهذ نف ووودوع انخموووع 

 هذا نموس  ا  مط الواو الع وسودا نخع ئملنمن ذ   ذ اذع اف (1)النمن (
 وند ذلا اان  )نسوز اع نكوع نم ن وع لا اهلل اال ننع نم جمع ل ر ع نع 

 ذ  (2)وذو   م  النذ(اع رئا لذو نغفرة  –جئ اا والن وع هو جول  مممل  
    لفظ الس لف كنووم اوو  جولوو  مموومل وجد نرد ئمد )إع( النموئمف ئمالذ ا ذ هو لن 

ُه  َن لَِِ يه ا َتبَِِ اهُ َفلَمِِه َه َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَكا إِيِِه )َوَما َكاَن اْستِْغَفاُر إِْبَراِكيَم ِْلبِيِه إِ

ِ َتَبره  ُه َعُدوٌّ ّلِِله يم ( َنه اه  َحلِِِ َراِكيَم َْلَوه  َ ِمْنُه إِنه إِبِِْ
اووملنوجو   وو  جولوو  ) وودو هلل  (3)

ا نووذ ن وومانو الكوو ذ ئ ولوو  )اع ائووراهنذ الداا ح وونذ( وهووو ئننمئووف (4)مئوورا ننوو ( وجووو موومذ
المم نع لك ذ ال وومئق   نوو ذ وجوود نووام  اال ووذ نمراووًم ئووو )اع( السوون  وذلووا حنننووم نكوووع 

ْمَس الحوودنث  ووع ئمووض صووفمت االن وومع كنووم اوو  جولوو  مموومل    ُم الشِِه َر لَكُِِ خه )َوسَِِ

َر لَُكُم ال أَْلُتُموهُ َوإِْن َواْلَقَمَر َدائَِبْيِن َوَسخه ا سَِِ لِّ مَِِ ْن كُِِ َهاَر* َوََتاُكْم مِِِ لهْيلَ َوالنه

) ِ َ ُتْحُصوَكا إِنه اْْلِْنَساَن لََظلُوم  َكفهار  وا نِْكَمَت َّللاه َتُكدُّ
 ذ (5)

ماكنوود لنمنوو  اال وومفهمذ االنكوومر  الن ووممنع  "وذ كفوومراع االن وومع لظ وو " ))اسن ووف 
  ذ(6)((ا  مح نق مئدنع نمنف اهلل كفراا ا ذلا اص ت

وممموودد الصووفمت واال وونمء الووواردة ئموود )اع( نمئو ووف ئوومل ذ اوو  نظووذ جرآنوو  ذ  
نن نووم ورد اال ووذ ئموود )إع( ا وود ذ و (7)الممئنر وسنمع المصونردجف نممددة مسنمهم  الواع
ا ع ا ذ االشمرة حنووزًا ال ننكووع المغمضوو   نوو  كنووم اوو  جولوو  سووع شوومن    احم  ْت يَِِ )َوالَِِ

 
ا 238ذ وننظورذ دالىوع اال سومز  107-106 ع شهم  الدنع نحنود الح ئ ا ح ع المو ع ال  صنم ف المر ( 1)

 ذ475ونفممح الم وذ  
 ذ3 455الكشموا ( 2)
 (ذ75(ذ ومنظر   ورة هودا اآلنف   )114الموئف  )( 3)

 ذ 699   2انضمح الوجو واالئمداءا ( 4)

 (ذ 15(ا و ورة الزخروا اآلنف )66(ذ ومنظر    ورة الحجا اآلنف )34ائراهنذ   )( 5)

 ذ 237  13المحرنر والمنونرا ( 6)

(ا و وووورة ل نووومع اآلنوووف 6(ذ و وووورة الممدنووومتا اآلنوووف )22ومنظووور   ووو   وووئنع الننووومع    وووورة النطففووونعا اآلنوووف )( 7)
(ا و ووورة ال نووع اآلنووف 12(ا و ووورة الئوورو  اآلنووف )7را اآلنووف )(ا و ووورة الطووو 59( و ووورة غوومارا اآلنووف )13)
 (ذ 22(ا و ورة ائراهنذا اآلنف )54( و ورة الفسرا اآلنف )4)
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) ْيد  َعِجيِِب  َذا لَشَِِ ْيخاً إِنه كَِِ ي شَِِ ذ وجولوو  (1)َوْيلََتا  َ َلُِد َو ََنا َعُجوز  َوَكَذا َبْكلِِِ
* َواْنَطلََق اْلَمََلُ ِمْنُهْم مموومل     ) ََجَكلَ اَْللَِهَة إِلَهاً َواِحداً إِنه َكَذا لََشْيد  ُعَجاب 

ذ وجول  )اع هووذا الشوو  (2)ُروا َعلَا َلَِهتُِكْم إِنه َكَذا لََشْيد  ُيَراُد( َِن اْمُشوا َواْصبِ 
ذ وجول  )اع هذا لش  نووراد( ا  )اع هووذا االنوور لشوو  (3)("   المس ا  ئ نا ا سم  "

نوووع نواىووو  الووودهر نوووراد ئنوووم اووو  انفكوووما لنوووم ننووو    واع دنووونكذ لشووو  نووورادا ا    نط ووو  
 ذ  (4)لنؤخذ ننكذ ومغ ئوا   ن (

ًم نووام  ئموود اع ن ووص ومسوودر االشوومرة الوو  اع ا ووذ االشوومرة اوو  هووذا اآلنوومت سننموو 
ال وورآع حوودنًم نمننووًم نووذ مكوووع هووذا االشوومرة الوو  ذلووا الحوودث ال رنوو  ا  اع االشوومرة هنووم 

 ال  ش  نمنو  ولن  نمدنًمذ  
ونن نوووم وردت )إع( غنووور نمصووو ف ئوووم  ضوووننرا ا ووود وردت )إع( نمصووو ف ئوووئمض 

 الضنمىر نمئو ف ئمل ذذ  
م( نشوود دة وهووو صوومدر  ووع سنم ووف ونع ذلا امصملهم ئملضووننر )نووم( امصووئح )إنووّ

ا نع النمك ننع كنم ا  جول  مممل    َه َمْن َوَجْدَنا َمَتاَعنَِِ ِ  َْن َنأُْخَذ إِ
)َوالَ َمَكاَذ َّللاه

ا إِذاً لََظالُِموَن( ا  ُْرِسْلَنا إِلَا َوْوٍم ُمْجِرِميَن* ذ وجول  مممل    (5)ِعْنَدهُ إِنه )َوالُوا إِنه

وُكْم  َْجَمِكيَن( ا لَُمَنجُّ َه َلَ لُوٍط إِنه إِ
  ذ (6)

وجوووووود نمصووووووع الضووووووننر )نووووووم( ئووووووو )اع( وال نوووووودغذ نمهووووووم )اننووووووم( كنووووووم اوووووو  جولوووووو  
َنا لَُمْهَتُدوَن(:)َوَوالُوا َياَ مممل  َك بَِما َعِهَد ِعْنَدَك إِنه اِحُر اْدُع لََنا َربه َها السه  ذ(7)يُّ

ْم ووردت )اع( وجد امصع ئهووم نوومء النوومك ذ كنووم اوو  جولوو  مموومل    ولُ لَكُِِ )َوَ  َوُِِ

ِ َوَ  َْعلَُم اْلَغْيَب وَ  َ  َوُولُ إِنِّي َملَك  َوَ  َوُولُ لِلهِذيَن َتْزَدِري ِعْنِدي َخَزائُِن َّللاه

 
 (ذ 72هود   )( 1)

( 16(ا و وورة الننوع اآلنوف )54(ا و وورة الشومراءا اآلنوف )123( ومنظر    ورة األ راوا اآلنف )6-5ص   )( 2)
 (ذ 64( و ورة صا اآلنف )54( و ورة صا اآلنف )51و ورة الروذا اآلنف )

 ذ 73   4الكشموا ( 3)

 ذ 73   4ذذ عذ ( 4)

 (ذ 79نو و   )( 5)

 (ذ 31( و ورة الصمامتا اآلنف )106( ومنظر    ورة النمىدةا اآلنف )59-58الحسر   )( 6)

 (ذ 49الزخرو   )( 7)

This file was downloaded from QuranicThought.com



المبحث الثاني : الجواب عن السبب                                                        الفصل الثاني : جواب السؤال المقدر 
                                                                                                              الخاص    

 

 95 

َن  ِِِ ي إِذاً لَم ِِِّ ِهْم إِن ِِِ ي  َْنفُس ِِِ ا ف َِِ ُم بِم َِِ ُ  َْعل راً َّللاه ِِْ ُ َخي ْؤتَِيُهُم َّللاه ُِِ ْن ي َِِ ُنُكْم ل ُِِ  َْعي

الِِميَن( ةً ذ وجول  مئمرا ومموومل    (1)الظه ِخُذ ِمْن ُدونِِه َلِهَِِ ْحَمُن ) َ َته ِرْدِن الِِره  إِْن يُِِ

الٍل  َِِ ي ل ِِِ ي إِذاً لَف ِِِّ ُذوِن* إِن ِِِ ْيئاً َوَ ُيْنق َِِ َفاَعُتُهْم ش َِِ ي ش ِِِّ ِن َعن ِِْ رال َ ُتغ ُِِ بِل

ُمبِيٍن(
 ذ (2)

( ونوووم ئمووودهم نوووع السن وووف واجموووف نوجووود سووووا   ومسووودر االشووومرة هنوووم الووو  اّع )إعب
 الشرطذ 

)َوَوالَ ذ( نمئو ف ئمل ذ كنم ا  جولوو  مموومل    وامص ت )اع( كذلا ئملضننر )ه

اِملِيَن  ْم بِحَِِ ا كُِِ بُِكوا َسبِيلََنا َوْلَنْحِملْ َخَطاَياُكْم َومَِِ الهِذيَن َكَفُروا لِلهِذيَن ََمُنوا اته

ُهْم لََكاِذُبوَن( ْم ذ وجول  سع شوومن (3)ِمْن َخَطاَياُكْم ِمْن َشْيٍد إِنه ي لَهُِِ ا َيْنَبغِِِ : )َومَِِ

ْمِع لََمْكُزولُوَن( ُهْم َعِن السه  ذ(4)َوَما َيْسَتِطيُكوَن* إِنه
ل د مممن نم اننم نض  نع هذا النئحث ند ال  ذ األوع نع االسمئف  ووع ال ووئ  
الخمص إذت نؤكد الك ذ هنم الع النخمط  انم ننكر او ننووزع ننزلووف الننكوور ولووذلا اكوود 
الخطم  ئمكنر نع نؤكد واحد نع اسع ازالف ذلا االنكمر انووم ال  ووذ النوومن  ننوو  انؤكوود 

نمووورددًا اووو  النخئووور ئووو  ح وووع اع ن ووووى ئنؤكووود  ئنؤكووود واحووود )ا  اذا كووومع النخمطووو 
 ذ  (5)واحد(

ونضوود  ئوود ال وومهر السرسوومن  شوورطم لووو )اع( حنننووم مكوووع سوائووًم ل ووؤاع هووو )اع 
نكوع ل  مىع ظع اوو  الن ووىوع  نوو    وو  خوو و نووم انووت مسنئوو  امنووم اع نسمووع نسوورد 

 ذ(6)ا ( اص السوا  ان  
ئوووع )حضووور اووو  ذهنووو   ا  اع الطملووو  او ال ووومىع هنوووم لووون  خووومل  الوووذهع منمنووومً 

ذ امال ووومفهمذ (7)اووو  اع الحكوووذ ئننهنوووم وجووووا الن وووئف او ال وجو هوووم( طراوووم الحكوووذ ومحنووور

 
 (ذ 31هود   )( 1)

 (ذ 24-23ن    )( 2)

 (ذ 12المنكئوت   )( 3)

 (ذ 212-211الشمراء   )( 4)

 ذ 205   1شروح الم خنص / رو  االاراحا ( 5)

 ذ 312دالىع اال سمز   ( 6)

 ذ 205   1 ا نالم نف  مد الدنع المفممزا رشروح الم خنص / نخمص( 7)

This file was downloaded from QuranicThought.com



المبحث الثاني : الجواب عن السبب                                                        الفصل الثاني : جواب السؤال المقدر 
                                                                                                              الخاص    

 

 96 

ا ووومفهمذ مصووودنقا إذت إ عب المصووودنق هوووو )اع نحكوووذ   ووو  نوووم  اووو  هوووذا الحملوووف اذع هوووو 
 ووًم نوورد هنووم ذ ومسوودر االشوومرة الوو  اع َلئت (1)مصووورا ئنئوووت شوو  لوو  او انمفوومء شوو   نوو (

وهو اع صمح  الم خنص ونع مئم  ا  شروح الم خنص ن وورروع انوو  نووع الن مح ووع 
االمنمع ئملنؤكد ند الطمل  النمردد ئنننم نشمرط  ئد ال مهر السرسمن  االمنمع ئملنؤكوود 

ذ ونووداد هووذا (2)نئوو  ئوو مس الع ل نخمطوو  ظنووم اوو  الن ووؤوع  نوو    وو  خوو و نووم انووت 
ال ئ ذ اذا   ننووم )اع الظووع اوو  كوو ذ الشوون   ئوود ال وومهر شوورط اوو  الماكنوود ئوواع خمصووف 
النهم كملم ذ اوو  الماكنوود ئخوو و غنرهووم اوو  نشوومرط اوو  الماكنوود ئوو  ظووع الخوو و و  نوو  

امنوو  نؤكوود  (3)نحنع ك ذ ال وذ وحننىذ ا  منما  وردب هووذا السنوود ئ ولوو  )إ نبهووذذت نذغتَرجووذوَع(
ئوووومع نوووود اع نوحووووًم لوووووذ نكووووع ظمنووووًم لمووووودذ غوووورجهذ ئووووع نمووووورددًا اووووملحق انهنووووم طرن مووووومع 

 ذ  (4)نم مئ ممع(
إع( ا ط اداة ل موكند ند النمووردد الطملوو  انم  ع ال ئ  ا  مركنز الك ذ     )

اوووذلا النهوووم اهوووذ نؤكووود نوووداد ئووو  الموووردد الوووذ  نحن ووو  النخمطووو ا وجووود سووومء اال ووومخداذ 
ال رآنوو  نمووززًا هووذا الح ن ووفذ ل وود احم ووت اع حنووزًا الامووًم ل نظوور اوو  الئ غووف ال رآننووف اذت 

امووع نضوومرا كنووم ا مخدنت ئكنرة ونع ذلا نسنىهم نمئو ووف ئ فووظ الس لووف ونوومم  ئموودا 
ولِِه ا  جول  مئمرا ومممل     َد َرسُِِ ِ َوِعنِِْ َد َّللاه د  ِعنِِْ )َكْيَف َيُكوُن لِْلُمْشِرِكيَن َعهِِْ

ْم إِنه  َتقِيُموا لَهُِِ َه الهِذيَن َعاَكْدُتْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َفَما اْسَتَقاُموا لَُكْم َفاسِِْ إِ

قِيَن( َ ُيِحبُّ اْلُمته َّللاه
ذ وسن ف )اع اهلل نسوو  النم وونع( هنووم )مم نووع ل نوور ئمال ووم منفذ (5)

ونوجد اع اولهم ل همنمذ وهو نؤذع ئملمم نع الع )اع( ا  ننع هذا مغنوو  غنوومء )اوومء( 
وجد انئا ذلا المم نع اع اال م منف لهذ نع الم وى واال لذ مكع ننم ئف ل خئوومر ئوومع اهلل 

 ذ  (6)االنر ئمال م منف لهذ(نح  النم نع     

 
 ذ 3االجص  الغرن    ( 1)

 ذ 205   1ننظر   شروح الم خنصا ( 2)

 الف ا ئم نننم وال مخمطئن  ا  الذنع ظ نوا انهذ نغرجوع(ذ  ندص( ونص اآلنف هو   )وا37هود   )( 3)

 ذ 205   1شروح الم خنص /حمشنف الد وج ا ( 4)

 (ذ 7الموئف   )( 5)

 ذ 123   10المحرنر والمنونرا ( 6)
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ِة وجولوو  مموومل  َِِ ْهلُك ا الته َِِ ِديُكْم إِل ِِْ وا بِأَي ِ َوَ ُتْلقُِِ بِيِل َّللاه ي سَِِ وا فِِِ : )َو َْنفِقُِِ

َ ُيِحبُّ اْلُمْحِسنِيَن( َو َْحِسُنوا إِنه  َّللاه
 ذ (1)

اُعونَ وجول  س ووت جدرموو    اْحُكْم )َسمه ْحِت َفإِْن َجاُدوَك فَِِ الُوَن لِلسُّ  لِْلَكِذِب  َكه

َت  ْيئاً َوإِْن َحَكمِِْ وَك شَِِ رُّ َبْيَنُهْم  َْو  َْعِرْض َعْنُهْم َوإِْن ُتْكِرْض َعْنُهْم َفلَْن َيلُِِ

َ ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن( َفاْحُكْم َبْيَنُهْم بِاْلقِْسِط إِنه َّللاه
 ذ (2)

والخطوووم  اووو  هوووذا اآلنووومت نوسووو  ل نوووؤنننعا وهوووذ واع كووومنوا غنووور نمووورددنع اووو  
اال اع الخطم  ال رآن  ننزلهذ هذا الننزلف لغرض    طنحئف اهلل مممل  ل ح مع او ل 

ئ غ  حم  نكوووع االرشوومد والووو ظ ائ ووا اوو  نفو ووهذ كوو  نحئوووا نووم نحئوو  اهلل ونكرهوووع 
 ذ  (3)نم نكره  مممل 

ونن نوووم سووومءت )اع(   ووو  االنووور نم  وووف لووو ا ا ووود سووومءت   ووو  االنووور او النهووو  
اتِلُوا منفوو  اموو  نضوومر ًم  ووع اهلل مئوومرا ومموومل  كنووم اوو  جولوو  سووع و وو    َِِ ي )َوو فِِِ

َ َ ُيِحبُّ اْلُمْكَتِديَن( ِ الهِذيَن ُيَقاتِلُوَنُكْم َوَ َتْكَتُدوا إِنه َّللاه َسبِيِل َّللاه
 ذ (4)

َ َ وجولوو  سووع شوومن    َب فِيِِِه إِنه َّللاه ْوٍم َ َريِِْ اِس لِيَِِ اِمُع النِِه َك جَِِ ا إِنِِه نَِِ )َربه

 ذ (5)ُيْخلُِف اْلِميَكاَد(
)مم نوووووع لمفووووو  الرنووووو  ا  الع اهلل و ووووود ئسنووووود اسن وووووف)اع اهلل ال نخ وووووو الننممد(

 ذ  (6)( نخ و خئرااوالننممد هنم ا ذ نكمعنم  ل اا  نخ و ذلااوالنمن  اع اهلل الال
الخطووم  نوسهووم ل نئوو  ا اكننوورًا نووم نكوووع (1)و  وو  هووذا ال وونمق م وونر هووذا اآلنوومت

و ل نوووؤنننع وجووود نخووور   وووع ذلوووا ج ووونً ا واكنووور هوووذا اآلنووومت مكووووع نوووع ا ا )ص( انهوووم
 فذ  ن اآلنمت الندن 

 
 (ذ 195الئ رة   )( 1)

 (ذ 42النمىدة   )( 2)

(ذ و وورة الننمحنوفا 9(ذ و ورة الحسورات اآلنوف )13( و ورة النمىدةا اآلنف )222منظر    ورة الئ رةا اآلنف   )( 3)
 (ذ 8اآلنف )

 (ذ 190الئ رة   )( 4)

 (ذ 9ع   )آع  نرا( 5)

 ذ 171   3المحرنر والمنونر   ( 6)
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َت ئموود لفووظ الس لووف الفمووع نمضوونم كنووم اوو  جولوو  مموومل     نووم نووام جو  ِِْ )َوإَِذا ُكن

الَة َفْلَتقُمْ  َك وَ  فِيِهْم َفأََوْمَت لَُهُم الصه ْنُهْم َمكَِِ ة  مِِِ إَِذا َطائِفَِِ لَِحَتُهْم فَِِ ُذوا  َسِِْ ْلَيأْخُِِ
َك  لُّوا َمكَِِ لُّوا َفْلُيصَِِ َسَجُدوا َفْلَيُكوُنوا ِمْن َوَرائُِكْم َوْلَتأِْت َطائَِفة   ُْخَرُ لَْم ُيصَِِ
لَِحتُِكْم  ْن  َسِِْ وَن عَِِ ْو َتْغفُلُِِ ُروا لَِِ ِذيَن َكفَِِ لَِحَتُهْم َوده الِِه ْذَرُكْم َو َسِِْ ُذوا حِِِ َوْلَيأْخُِِ

ًُ ِمْن َو َْمتِكَ  تُِكْم َفَيِميلُوَن َعلَْيُكْم َمْيلًَة َواِحَدًة َوَ ُجَناَح َعلَْيُكْم إِْن َكاَن بُِكْم  َذ
ده  َِِ َ  َع ْذَرُكْم إِنه َّللاه ِِِ ُذوا ح ُِِ لَِحَتُكْم َوخ ِِْ ُكوا  َس ا  َْن َتلَِِ ُتْم َمْرلَِِ ِِْ ٍر  َْو ُكن َِِ َمط

 ذ  (2)لِْلَكافِِريَن َعَذاباً ُمِهيناً(
وهو نمدر سدًاا اال اع الفمع النمض  النمجص كمع جد احمووع حنووزًا مسوودر االشوومرة 
الن  ا د ورد ا   ورة الن وومء ا ووط ) ووت  شوورة( نوورة وجوود ا ووممنرت هووذا ال ووورة ئووم ظذ 

وا كننووف نووع هووذا الصوونغفذ كنووم اوو  جولوو  مموومل    ُِِ وا َ َتْقَرب ُِِ ِذيَن ََمن ِِه ا ال هَِِ ا  َيُّ َِِ )ي

بِيٍل ا ابِِري سَِِ َه عَِِ وَن َوَ ُجُنبِِاً إِ ا َتقُولُِِ الَة َو َْنُتْم ُسَكاَرُ َحتها َتْكلَُموا مَِِ لصه
ائِِط  َن اْلغَِِ َحتها َتْغَتِسلُوا َوإِْن ُكْنُتْم َمْرَلا  َْو َعلَا َسَفٍر  َْو َجاَد  ََحد  ِمْنُكْم مِِِ

َساَد َفلَْم َتِجُدوا َماًد َفتَ  وِكُكْم  َْو ََمْسُتُم النِّ باً َفاْمَسُحوا بُِوجُِِ ُموا َصِكيداً َطيِّ َيمه

َ َكاَن َعفُّواً َغفُوراً( َو َْيِديُكْم إِنه َّللاه
 ذ (3)

ل وود سوومء مرمنوو  الصوونغف هنووم ئم وودنذ )اع( نووذ الفمووع النمضوو  النوومجص )كوومع( نووذ 
ف  ووع نوو م)كن صفمنع نع صفمت اهلل مئمرا ومممل ا وهذا الصنغف الواردة ا  ذنووع اآلنووف 

الموورخنص والمن وونرا الع نووع كمنووت  مدموو  اع نمفووو  ووع الخطوومىنع ونغفوور لهووذ انوور اع 
 ذ   (4)نكوع نن رًا غنر نم ر(

وجد مرد الصنغف ند صفم  الغفووراع والرحنووف امكوووع الصوونغف )اع اهلل كوومع غفووورًا 
 (6)ذ او انهم مرد ند صفم  الم ذ والحكنووف امكوووع )اع اهلل كوومع   ننووًم حكننووًم((5)رحننم(

 
(ا و وورة نوون ا اآلنوف 87(ذ و ورة النمىدة اآلنف )51(ا و ورة النمىدةا اآلنف )36منظر    ورة الن مءا اآلنف )( 1)

(ا و وووووورة 50(ا و وووووورة ال صوووووصا اآلنوووووف )38(ا و وووووورة الحوووووجا اآلنوووووف )31(ا و وووووورة الر ووووودا اآلنوووووف )81)
 (ذ 6(ا و ورة الننما وعا اآلنف )77ال صصا اآلنف )

 (ذ 102الن مء   )( 2)

 (ذ 43الن مء    )( 3)

 ذ 529   1الكشموا ( 4)

 (ذ 24(ا و ورة االحزا ا اآلنف )106(ا واآلنف )23منظر    ورة الن مءا اآلنف )( 5)

 (ذ 30(ا و ورة الدهرا اآلنف )1(ا و ورة االحزا ا اآلنف )11ة الن مءا اآلنف )منظر    ور ( 6)
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وحووونع مووورد هممووومع الصوووفممع اووو  منووومار ئننهنوووم ئوووع مكونووومع  (1)وجووود مووورد صوووفمت اخووورى
ي كنووم اوو  جولوو  مموومل    األخوورى نمنم ووئمنع مكنووع احووداهنم ِِِ ا ف َِِ ا ُيْتل َِِ ْرَن م ُِِ )َواْذك

ِ والحكمة َ َكاَن لَِطيفاً َخبِيراً( ُبُيوتُِكنه ِمْن ََياِت َّللاه
 ذ(2)إِنه َّللاه

ل سن وووف ال وووومئ ف فوووًم خئنوووورًا( هووو  )مم نوووع ل نوووور وموووذننع اسن وووف )اع اهلل كووومع لطن 
منووع االنوور ك هووم الع ال طووو ن مضوو  ا ووداء النفوود ئكنفنووف ال مشووق والمم نووع صووملح لنح 
ذ وجووود نحووودث مغننووور اووو  هوووذا الصووونغف امووومم  ئصوووفف واحووودة ال (3)  ووو  الن ووودى النووو (

َنُكْم )يَ صفمنع كنم ا  جول  سع و      َوالَُكْم َبيِِْ أُْكلُوا  َمِِْ وا َ تَِِ َها الهِذيَن ََمنُِِ ا  َيُّ

اَن  َ كَِِ َه  َْن َتُكوَن تَِجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكْم َوَ َتْقُتلُوا  َْنفَُسُكْم إِنه َّللاه بِاْلَباِطِل إِ

بُِكْم َرِحيماً(
 ذ (4)

وهووذا الصوونغف  ووواء سوومءت ئصووفمنع او صووفف واحوودة غملئووًم نووم موومم  اوو  ال ووور 
الندننفا وغملئًم نم نكوع الخطم  انهم نوسهًم ل نؤنننعا ومسدر االشمرة الوو  اع هنملووا 

ت وهو   لنم كمنت صفمت الئمر   ز وسع ا  الذهع  ند جراءة هذا اآلنمح  ؤااًل ن د
نوور الئمووفا ا ووذ  ئوور  ووع هووذا غن  وونع ذاموو ا وهوو  صووفمت نمئمووف غنوور جمئ ووف ل وون ص او الم 

 هوومالصووفمت اوو  هووذا االنوومت ئملفمووع النمضوو  حموو  اصووئحت الصوونغف موودع اوو  ظمهر 
مع( إع )كوومع(   )امووع     النض    وا  ن مذ السوا  ن وع كنم جوومع صوومح  )االم وو 

نمجص نمصرو نراد اال ذ وننصوو  الخئوور نمنووما اوو  االصووع النضوو  واالن طووما ة 
وموومم  ئنمنوو  الوودواذ واال وومنرار ة و  وو  هووذا النمنوو  ممخوور  سننوود الصووفمت الذامنووف 

 ذ  (5)الن مرنف ئكمع(
ئاحكوومذ   ووئق و اوو  اال ووذ االغ وو  و م م وودذ اع هووذا الصوونغف كمنووت م نضمو الوو  نوو 

 نع ئهذا الصنغف النئمركفذ  ذ نذ م اق او مشرنممت او اوانر او نوا

 
 (ذ 58(ا )56(ا )35(ا )34(ا )16منظر    ورة الن مءا اآلنف )( 1)

 (ذ 34االحزا    )( 2)

 ذ 19   22المحرنر والمنونرا ( 3)

 (ذ 55(ا )2(ا و ورة االحزا ا اآلنف )86(ا )33(ا )32(ذ ومنظر    ورة الن مءا اآلنف )29الن مء   )( 4)

 ذ 219   1االم مع ا    وذ ال رآعا ( 5)
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واذا مسموزنوووم هوووذا الصووونغف الووو  صووونا اخووورى اهنملوووا صووونغف جرنئوووف ننهوووم طملنوووم 
ح هوووذا الصوونغف ئوووو )اع( وئمووودهم لفووظ الس لوووف نمئووووا م مكووررت اووو  ال ووورآع الكوورنذ إذت مفمووو 
 ووز وسووع كصووفم  الغفووراع والرحنووف ونووع ذلووا جولوو  سووع ئصووفمنع نووع صووفمت الئوومر  

َم َعلَْيُكمُ شوومن    َما َحره ِ  )إِنه ِر َّللاه ِه لَِغيِِْ له بِِِ ا  ُكِِِ َم َولَْحَم اْلِخْنِزيِِِر َومَِِ اْلَمْيَتَة َوالده

َ َغفُور  َرِحيم ( َفَمِن اْلُطره َغْيَر َباٍغ َوَ َعاٍد َفال إِْثَم َعلَْيهِ  إِنه َّللاه
 ذ (1)

وم وودنذ النغفوورة   وو  الرحنووف ا وو و  جرآنوو  ئوومرز كننوورًا نووم ذن ووت ئوو  آنوومت  دنوودة 
 مءت ئحكذ او مشرند او نف  حكذ  مئقذ  س 

ونئدو اع المنم   ا  الصفمت االلهنف الم  مرد انهم نوجد الفمص ف الغرض ننوو  
الم ونح الوو   ظنووف هووذا الصووفمت واوو  السمنوو  االخوور حنننووم نكوووع الخطووم  مهدنوود او 

  ال ن در   ن  اال اهلل مممل  اممنم   الصفممع نوود الغوورض ك ولوو  مموومل   دو و ند او 
ُذُنوبِِهْم  ُ بِِِ

َذُكُم َّللاه ِ َفأَخَِِ )َكَدْ ِب َِل فِْرَعْوَن َوالهِذيَن ِمْن َوْبلِِهْم َكَفُروا بِآيِِاِت َّللاه

َ َوِويٌّ َشِديُد اْلِكَقاِب( إِنه َّللاه
 ذ (2)

واوو  الغوورض نف وو  جوود موورد صووفف واحوودة مؤكوود   ووم  اهلل مموومل  وشوودم  كنووم اوو  
وِل جول  سع شمن  سُِِ ِه َولِلره َرُ َفلِلِِه ِل اْلقُِِ ْن  َكِِْ ولِِه مِِِ ا َرسُِِ ُ َعلَِِ اَد َّللاه : )َما  َفَِِ

ًة بَِِ  وَن ُدولَِِ ْي َ َيكُِِ بِيِل كَِِ ِن السِِه اِكيِن َوابِِْ ْيَن َولِِذي اْلقُْرَبا َواْلَيَتاَما َواْلَمسَِِ
 َ قُوا َّللاه ُسولُ َفُخُذوهُ َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا َواته اْْلَْغنَِياِد ِمْنُكْم َوَما ََتاُكُم الره

َ َشِديُد اْلِكَقاِب( إِنه َّللاه
ذ انم اآلنمت الم  مدلع     جدرة اهلل مممل  و  ن  واحمطموو  (3)

ي ئكع نووم اوو  هووذا الوسووود اموومم  ئصووفف واحوودة كنووم اوو  جولوو  مموومل    يُروا فِِِ لْ سِِِ )وُِِ

ا  َ َعلَِِ َرَة إِنه َّللاه أََة اَْلخِِِ ُ  النهشِِْ ُ ُيْنشِِِ اْْلَْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف َبَد َ اْلَخْلَق ُثمه َّللاه

( ُكلِّ َشْيدٍ   ذ (4)َوِدير 

 
(ا و ورة الموئفا 155(ا و ورة آع  نراعا اآلنف )199(ا )182(ذ ومنظر    ورة الئ رةا اآلنف )173الئ رة   )( 1)

 (ذ 12(ا و ورة الننمحنفا االنف )62(ا و ورة النورا اآلنف )99(ا )28(ا )5اآلنف )

 (ذ 25(ا و ورة الحدندا اآلنف )47(ا ومنظر  ورة ائراهنذا اآلنف )52االنفمع   )( 2)

 (ذ 2(ذ ومنظر    ورة النمىدةا اآلنف )6الحشر   )( 3)

(ا الموئوووف 75(ا االنفووومع )19(ا االنمووومذ )165(ا آع  نوووراع )109(ذ ومنظووور    وووورة الئ ووورة )20المنكئووووت   )( 4)
 (ذ 70(ا النسمدلف )1(ا امطر )23(ا ل نمع )17(ا الحج )115)
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ولوووذ ن مصووور نسووو ء )اع( نمئو وووف ئ فوووظ الس لوووف ا وووطا ئوووع وردت ئمووودهم ا ووونمء 
 ا او ممم  ئمدهم احد  (1)    النؤنننع واصحم  السنفنخم فف ننهم صفمت مدع 

 ذ  (3)ذ وجد مرد ئمدهم ا نمء نخم فف(2)صفمت الكمارنع او الننما نع
 ذ  (5)ذ كنم ورد ئمدهم اال ذ النوصوع(4)وجد نمم  ئمدهم ا ذ اشمرة

 
 
 
 
 
 

 
 (ذ 65(ا واال راء )42منظر    ورة الحج )( 1)

 (ذ 5(ا ونو و )67(ا والموئف )145منظر    ورة الن مء )( 2)

 (ذ  56وت )(ا والمنكئ1(ا والحج )183منظر    ورة اال راو )( 3)

 (ذ 22(ا والدهر )53(ا واالحزا  )139منظر    ورة اال راو )( 4)

 (ذ 73(ا والحج )104(ا والنحع )76منظر    ورة نون  )( 5)
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