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  اإلهداء
  
  
  
  

 العطاء وإىل والدي الكرميني رمز احلب...  

      ـا قلـيب        ..ياهـا ريب  إإىل اليت وهـبين ـا دريب    ..  فأسـكن وأنـار..   

  ... زوجيت احلبيبة الغالية آمنة مجال كحيل

  األعزاء إىل إخواين وأخوايت ...  

 الب العلم يف كل مكانإىل ط ... 

 ًحفظها من كل مكروه وسوء ومشوخاً وإىل جامعتنا الغراء زادها اهللا عزا...  

 وشهدائنا األبرار ...إىل أسرانا البواسل ...  

  
  أهدي هذا البحث املتواضع 

  
  .سائالً املوىل عـز وجـلَّ أن يتقبلـه مـني، وأن جيعلـه يف ميزان حسنايت يوم القيامـة

  
  

  ث  ـاحالب
  لـود كحيـد حممـأمح
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  شكر وتقدير 

  

 ...{: امتثاالً لقوله تعالى tΒ uρ t� s3 x© $ yϑ ¯ΡÎ* sù ã� ä3 ô±o„ ÏµÅ¡øÿuΖÏ9 (  tΒ uρ t� xÿ x. ¨βÎ* sù ’În1 u‘ @Í_xî ×ΛqÌ�x.{)1(   

، فإني أوالً أحمد اهللا     )2( "من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا      : "وانطالقاً من قول الرسول     
  ... راً طيباً مباركاً، أن من علي بإتمام هذه الرسالة، ويسرها لي، فالحمد كله له وحدهحمداً كثي

وأتقدم بالشكر والعرفان، لمن لم يدخر جهداً في دعمي إلتمـام هـذا البحـث، أسـتاذي            
  حفظه اهللا، الذي لم يبخل علي بالتوجيـه واإلرشـاد،   وليد محمد العـامودي / ومشرفي الدكتور 

إلخراج هذه الرسالة العلمية على أفضل صورة،فأسأل اهللا تعالى أن يبارك في علمه             والتصويب،  
  .وعمله وأن يجعله ذخراً لإلسالم والمسلمين

  : كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى األستاذين الفاضلين

  . حفظه اهللا        عبد السالم حمدان اللوح:الدكتور/ األستاذ

  . حفظه اهللا     زميليزكريا ابراهيم ال :والدكتور

على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة، وعلى ما سيقدمانه لي من توجيهات ونـصائح              
  . مفيدة

والـدي الحبيبـين    اكافة أفراد أسرتي وأخص منهم      كما ال يفوتني أن أقدم عظيم شكري        
  .جل أن يجزيهما عني خير الجزاء وسائالً المولى عز اللذين ربياني على حب العلم،

معنـوي منقطـع     و   كما وأشكر زوجتي الحبيبة الغالية على ما قدمته لي من دعم مادي           
  . النظير في سبيل انجاز هذه الرسالة، فجزاها اهللا عني كل خير
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  . والحديث صححه األلباني، 445ص، )1954(رقم 
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كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى جميع أساتذتي في كلية أصول الدين، لما لهم علـي مـن                 
  . فضل، فجزاهم اهللا عني كل خير

أخـص بالـذكر  اإلخـوة        و ،ني أن أتوجه بالشكر والعرفان إلى الجامعة اإلسـالمية        كما ال يفوت  
  . العاملين في المكتبة المركزية فجزاهم اهللا عني خير الجزاء 

كما أتقدم بالشكر لعمادة الدراسات العليا، وجميع اإلخوة القائمين عليها على ما يبذلونه من جهود               
  . اتها فجزاهم اهللا عنا خير الجزاء طالب ومباركة لطالب الدراسات العليا

 على ما قدمه لي من عبد الرحمن يوسف الجمـل كما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر للدكتور   
خالد حمدان علـى مـا      . ود،  محمود عنبر . وللدكتورين الفاضلين د   مساعدة في توفير للمراجع،   

  . توجيه فجزاهم اهللا عني كل خير ورشادإ وقدماه لي من نصح

أخـص بالـذكر     و ،يسر و سدد و  بجزيل الشكر إلى جميع األحبة الكرام ممن أعان        وأتقدم
ـ ـأساماألخ الفاضل      واألخ الفاضـل    تنـسيقها،  و الذي قام بطباعـة هـذه الرسـالة   ادةـة حم

 ،عالء الدين األشقر  واألخ الفاضل مدير المدرسة     ،  محمد السيد واألخ الفاضل   ،  النـطارق عقي 
  . فجزاهم اهللا عني خير الجزاء ء الهيئتين اإلدارية والتدريسيةوسائر اإلخوة الزمالء أعضا

وال أنسى أن أشكر كل من قدم لي مساعدة من إخواني الطالب وأصدقائي ولو بدعاء في             
  . ظهر الغيب، ولكل من ساهم في إخراج هذا البحث، فجزاهم اهللا خير الجزاء

  نيوآخـر دعوانـا أن احلمـد هللا رب العاملـ
  

  



 ) ث(  

  ةالمقدمـ
 الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على خير خلق اهللا أجمعين، سيدنا محمد   

وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مباركاً إلى يوم الدين، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له 
    : أما بعد........ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

 كتاباً خالداً تاب الذي أنزل على عبده محمد فقد كانت حكمة اهللا تعالى أن جعل الك  
باقياً إلى يوم القيامة، جعله معجزة عقلية تحدى به الناس جميعاً فعجزوا عن اإلتيان بمثله، فحيثما 

 يصل الباحث فيه إلى سر  يكادقلَّب اإلنسان نظره في القرآن وجد أسراراً من اإلعجاز البياني ال
من اإلعجاز البياني  أخرى، يكشف عن سر إعجازها الزمن، فجانب منه حتى يجد وراءه جوانب

، وذلك ألنك تجده في كل كلمة من كلمات القرآن، ونلمس ةواألدلة على صدق الوحي والنبأعظم 
ذلك جلياً واضحاً إذا تدبرنا التناسب بين اآلية القرآنية وفاصلتها، فالفواصل القرآنية مرتبطة 

اآلية، وهي مستقرة في موقعها، مطمئنة في موضعها، غير قلقة وال ارتباطاً وثيقاً بما قبلها من 
  . نافرة، ولو استبدلتها بغيرها الختلف المعنى ولفسد الغرض

لذلك فإن القرآن العظيم آية باقية على وجه الدهر ومعجزة خالدة بفصاحة لفظه وبالغة   
  . القيامةأسلوبه، أنزله اهللا للخلق هداية لهم في الدنيا وسعادة لهم يوم 

وللعلماء جزيل الثواب من اهللا سبحانه وتعالى حيث أظهرت لنا جهودهم السبب الذي   
  أعجز أهل الفصاحة والبالغة عن محاكاة القراء أو مضاهاته وعجزهم أمام إعجازه رغم تميزهم 

≅{: بسرعة البداهة وسالمة السليقة وصدق اهللا إذ يقول è% ÈÈ⌡ ©9 ÏMyè yϑtGô_ $# ß§ΡM} $# �Éf ø9$# uρ #’n? tã 

βr& (#θ è?ù'tƒ È≅÷V ÏϑÎ/ #x‹≈yδ Èβ#uö�à) ø9$# Ÿω tβθ è?ù' tƒ  Ï&Î# ÷WÏϑÎ/ öθ s9 uρ šχ% x. öΝ åκÝÕ÷èt/ <Ù÷è t7Ï9 # Z��Îγ sß{)1(.  

واستكماالً لجهود المخلصين من العلماء السابقين في إظهار هذه الجوانب اإلعجازية 
  :فت باختيار موضوع بعنوانوالوقفات البيانية الكامنة في القرآن الكريم فقد شر

  )المناسبـة بين الفواصل القرآنيـة وآياتهـا(
  "دراسة تطبيقية لسورة المائدة"

                                                
  ).88: اآلية(سورة اإلسراء   )1(
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  :أهمية الموضوع
لهذا الموضوع أهمية بالغة كونه يبحث جانباً من جوانب اإلعجاز البياني في القرآن الكريم،  - 1

ا، حيث نالحظ أن هناك وهي المناسبة بين معنى الفاصلة القرآنية لآلية، وبين موضوعه
عالقة وطيدة بين الفواصل القرآنية التي اختتمت بها بعض اآليات والمعاني التي سبقتها 

  .والتي تتحدث عن موضوع اآلية وسورة المائدة حافلة بالفواصل القرآنية
القرآن الكريم عقد فريد ارتبطت ألفاظه وكلماته في اآلية الواحدة، وارتبطت آياته ببعضها  - 2

لسورة الواحدة، وارتبطت سوره ببعضها في القرآن كله حتى كان كالبنيان يشد بعضه في ا
بعضاً، وهذه الفواصل القرآنية هي أحد الروابط الهامة التي تشد القرآن بعضه إلى بعض، 

  .وتظهر جانباً هاماً من الجوانب اإلعجازية لهذه المعجزة الخالدة
ث في أهداف ومقاصد موضوعات سورة كما تبرز أهمية هذا الموضوع في كونه يبح - 3

المائدة، حيث إن الموضوع الواحد يشتمل على مجموعة من الفواصل ترتبط معانيها ارتباطاً 
  .وثيقاً بالمعنى العام للموضوع

  :أسباب اختيار الموضوع
 .ابتغاء مرضاة اهللا وخدمة كتابه أهم سبب من أسباب اختياري لهذا الموضوع - 1

 .موضوع دراسة تخصصية مستقلة محكمةالرغبة في دراسة هذا ال - 2

 .مالحظة كثرة الفواصل في سورة المائدة دفعني لدراسة الموضوع دراسة تطبيقية - 3

 .إضافة دراسة جديدة للمكتبة اإلسالمية يستفيد منها طالب العلمالرغبة في  - 4

تشجيع مشرفي في قسم التفسير وعلوم القرآن على طرق هذا الموضوع والبحث فيه  - 5
 .غمارهوالخوض في 

مشاركة العلماء السابقين في بيان وإظهار بعض جوانب اإلعجاز البياني من خالل دراسة  - 6
 .الفواصل في سورة المائدة وعالقتها بآياتها

   :أهداف البحث وغاياته
 .إبراز العالقة بين معنى الفاصلة القرآنية وآياتها في سورة المائدة دراسة تطبيقية - 1

 .ديثاً بعالقة معنى الفاصلة بموضوع اآليةبيان آراء العلماء قديماً وح - 2

 .توضيح الفرق بين الفاصلة القرآنية والسجع - 3
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 .المساهمة في إثراء المكتبة اإلسالمية بموضوع جديد تفتقر إليه - 4

 .استكماالً لجهود العلماء السابقين وإثراء الموضوع بكل ما هو جديد - 5

  .ابراز الجوانب البالغية للفاصلة القرآنية - 6

  :السابقةالدراسات 
بعد البحث المستفيض، والمراسالت المتعددة بعدد من الجامعات العربية، والمراكز 
العلمية والبحثية تبين أن جميع الدراسات السابقة هي عبارة عن سلسلة من رسائل الماجستير 
حول موضوع الفاصلة القرآنية، أشرف عليها قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين في 

معة اإلسالمية بغزة، وأن البحث في الفواصل القرآنية في سورة المائدة وعالقتها بآياتها هو الجا
بحث جديد لم تتناوله الدراسات السابقة وهو أول رسالة علمية محكمة تتناول الموضوع من 

  .ناحية تطبيقية

  :ومن الدراسات السابقة التي عرضت لهذا الموضوع ولم تتناول الجانب التطبيقي
 .للدكتور عبد الفتاح الشين: فاصلة القرآنيةال - 1

 .للدكتور عبد الجواد طبق: دراسة بالغية في السجع والفاصلة القرآنية - 2

سلسلة من رسائل الماجستير أشرف عليها قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية األصول الدين  - 3
 . في الجامعة اإلسالمية بغزة

  :منهج البحث
  :  كما يليعملي في البحثكان و ،التحليلي على المنهج االستقرائي تعتمدا

 .رجعت إلى المصادر األصلية قديمها وحديثها، وعزو المنقول إليها - 1

 على مناسبة معنى الفاصلة القرآنية آليتها ودراستها فتوقتتبعت آيات سورة المائدة و - 2
 .دراسة تفسيرية تطبيقية وذلك بالرجوع إلى المصادر والمراجع التفسيرية المختلفة

لتزمت بترقيم اآليات القرآنية مضبوطة بالحركات، وعزوها إلى سورها في جميع ا - 3
 . مواضع الرسالة

 .  حكم العلماء عليها ما أمكنتخرجت األحاديث النبوية الواردة في البحث، ونقل - 4
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 في البحث، وذلك عن وردتوالغامض من العبارات التي ، شرحت الغريب من المفردات - 5
 .اللغة العربيةطريق الرجوع إلى معاجم 

 .رد ذكرها في البحثالتي و، ترجمت لألعالم غير المشهورين - 6

 .التزمت بكل قواعد البحث العلمي وراعيت األمانة العلمية في النقل والتوثيق، - 7

 .رتبت المصادر والمراجع حسب األحرف الهجائية - 8

 :أعددت خمس مجموعات من الفهارس وهي - 9

 .فهرس اآليات القرآنية  -أ 

 .لنبويةفهرس األحاديث ا  -ب 

 .فهرس األعالم المترجم لهم  -ج 

 .فهرس المصادر والمراجع  -د 

 .فهرس الموضوعات  -ه 

 :ثـة البحـخط
  : يتكون هذا البحث من مقدمة وتمهيد وثالثة فصول وخاتمة

  :قد اشتملت علىو: ةـالمقدم
 .أهمية الموضوع - 1

 .أسباب اختيار الموضوع - 2

 .أهداف البحث وغاياته - 3

 .الدراسات السابقة - 4

  .منهج البحث - 5

 

  .علم المناسبات والفواصل في القرآن الكريم
  : وفيه مبحثان

  .علم المناسبات في القرآن الكريم: المبحث األول
  : وفيه أربعة مطالب

  .  تعريف المناسبة في اللغة واالصطالح:المطلب األول
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  . فيه أهمية علم المناسبات وأقوال العلماء: المطلب الثاني
  . مناسبات في القرآن الكريم أنواع ال:المطلب الثالث
  . علم المناسباتأهم المؤلفات في  :المطلب الرابع

  .علم الفواصل في القرآن الكريم: المبحث الثاني
  : وفيه خمسة مطالب

  .  تعريف الفاصلة في اللغة واالصطالح:  المطلب األول
  . أنواع الفواصل في القرآن الكريم:  المطلب الثاني
  .  الفاصلة بما قبلها عالقة:  المطلب الثالث
  . طرق معرفة الفواصل القرآنية وفوائدها:  المطلب الرابع

  .أقوال العلماء في عالقة الفاصلة القرآنية بالسجع : الخامسالمطلب 

 

  .تعريف عام بسورة المائدة ومقاصدها
  : وفيه مبحثان

  . سورة المائدةبين يدي : المبحث األول
  :وفيه خمسة مطالب

  .تسميتها:   طلب األولالم
  .ترتيب السورة وعدد آياتها ومكيتها أو مدنيتها:   المطلب الثاني
  .فضلها:   المطلب الثالث
  . الجو الذي نزلت فيه السورة:   المطلب الرابع

  .مناسبة السورة لما قبلها ولما بعدها: المطلب الخامس

  .موضوعات سورة المائدة ومقاصدها: المبحث الثاني
  :نوفيه مطلبا

  .موضوعات سورة المائدة: المطلب األول
  .مقاصد سورة المائدة: المطلب الثاني
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  .دراسة تطبيقية لسورة المائدة
  : وفيه ستة عشر مقطعاً

  ).8-1(      ضرورة الوفاء بالعهود التي بين اهللا وعباده :   المقطع األول
  ).12-9 (وبيان فضل اهللا على عبادهالوعد للمؤمنين، والوعيد للكافرين :   المقطع الثاني
  ).26-13(       ضالل اليهود والنصارى، وبطالن معتقداتهم:   المقطع الثالث

  ).39-27(      بيان حرمة القتل، وحد قطع الطريق والسرقة:    الرابعالمقطع
  ).50-40(           الحاكمية هللا تعالى وحده:  خامسالمقطع ال
  ).58-51(         والمؤمنين الوالء هللا ورسوله :  السادسالمقطع 
  ).66-59(    وبيان افترائهم على اهللا ،عداوة كثير من أهل الكتاب للمؤمنين: السابعالمقطع 
  ).71-67(    وعداوة بني إسرائيل لهم ،بيان وظيفة الرسل عليهم الصالة والسالم: الثامنالمقطع 
  ).76-72(  ائلين بألوهيته   التأكيد على بشرية عيسى عليه السالم، وكفر الق: التاسعالمقطع 
  ).86-77(   منهمأسباب هداية طائفةبيان أسباب ضالل كثير من أهل الكتاب و: العاشرالمقطع 
  ).96-87(        بيان بعض األحكام الشرعية : الحادي عشرالمقطع 
  ).100-97(      أهمية تعظيم شعائر اهللا، واتباع الرسل: الثاني عشرالمقطع 
  ).105-101(   ورة الوقاية من أسباب الضالل، والمسؤولية الفردية ضر: الثالث عشرالمقطع 
  ).107-106(              أحكام تتعلق بالوصية : الرابع عشرالمقطع 
  ).118-108(       تفصيل قصة عيسى عليه السالم  :الخامس عشرالمقطع 
  ).120-119(       وأن الملك هللا وحده التأكيد على البعث :السادس عشرالمقطع 

 

  .جوانب من اإلعجاز البياني في فواصل سورة المائدة
  : وفيه مبحثان

  .الفاصلة االسمية والفعلية وداللة الخطاب فيهما: المبحث األول
  :مطلبانوفيه 

  . الفاصلة االسمية والفعلية:المطلب األول



 ) ر(  

  .في فواصل آيات سورة المائدةالفعل  و داللة الخطاب باالسم:المطلب الثاني

  .من المظاهر البالغية في فواصل آيات سورة المائدة :مبحث الثانيال
  : وفيه خمسة مطالب

  .  التقديم والتأخير في فواصل آيات سورة المائدة:  المطلب األول
  . االستفهام في فواصل آيات سورة المائدة :  المطلب الثاني
  .  التوكيد في فواصل آيات سورة المائدة:  المطلب الثالث

  .في فواصل آيات سورة المائدةأسماء اهللا الحسنى الواردة  :  لرابعالمطلب ا
  .  أفعال المدح والذم في فواصل آيات سورة المائدة : المطلب الخامس

:وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات .  

:وتشمل  :  
  .فهرس اآليات القرآنية - 1
 .فهرس األحاديث النبوية - 2

 .فهرس األعالم المترجم لهم - 3

 .فهرس المصادر والمراجع - 4

 .فهرس الموضوعات - 5



  )1( 

 
 
 
 
 

  دالتمهي
 

 
  

  :وفيـه مبحثـان
  

   .علم المناسبات في القرآن الكريم: المبحث األول

  .علم الفواصل في القرآن الكريم: المبحث الثاني

  

  

  

  
  



  )2( 

  
  
  

 
 

  

  : وفيه أربعة مطالب
  

   .تعريف المناسبة في اللغة واالصطالح:   المطلب األول
   .أهمية علم المناسبات وأقوال العلماء فيه:   المطلب الثاني
  . أنواع المناسبات في القرآن الكريم:   المطلب الثالث
  . أهم المؤلفات في علم المناسبات:   المطلب الرابع

  
  

  
  
  
  



  )3( 

   علم المناسبات في القرآن الكريم:المبحث األول
  : وفيه أربعة مطالب

  : تعريف المناسبة في اللغة واالصطالح: المطلب األول
  : تعريف المناسبة في اللغة: أوالً

، بمعنـى الءم ووافـق    ): نَاسـب (وهي مـن الفعـل      ،  المشاكلة والمقاربة : المناسبة لغة 
  . )1 ()مناسبات(والجمع ، مصدر) المناسبة(و

  : تعريف المناسبة في االصطالح: ثانياً
  :المناسبة في االصطالح لها عدة تعريفات  

ومرجعها في اآليات ونحوها إلى معنى رابط بينها عـام          : "عرفها اإلمام السيوطي بقوله    )1
، عقلي أو حسي أو خيالي أو غير ذلك من أنواع العالقات أو التالزم الـذهني     ،  أو خاص 

  . )2(" والنظيرين والضدين ونحوهكالسبب والمسبب والعلة والمعلول
  . )3("علم تعرف منه علل الترتيب: " بقولهيوعرفها اإلمام البقاع )2
، هي الرابطة بين شيئين بأي وجه مـن الوجـوه     : "وعرفها الدكتور مصطفى مسلم بقوله     )3

وفي اآليات تعني وجه االرتباط     ،  وفي كتاب اهللا تعني ارتباط السورة بما قبلها وما بعدها         
 .)4("ية بما قبلها وما بعدهافي كل آ

وجه االرتباط بين الجملة والجملة في اآلية الواحـدة         ": الشيخ مناع القطان بقوله    وعرفها )4
 .)5("أو بين السورة والسورة، أو بين اآلية واآلية في اآليات المتعددة

                                                
تحقيق مكتب تحقيق التراث في ، د الدين محمد بن يعقوب الفيروز أباديالعالمة اللغوي مج) القاموس المحيط: (انظر) 1(

محمد ) تاج العروس من جواهر القاموس(و، م1980-هـ1406 ،1، طمؤسسة الرسالة، 176ص، مؤسسة الرسالة
) معجم مقاييس اللغة(، هـ1306المحمدية سنة ، 1، طمصر، بالمطبعة الخيرية، 484ص، 1مج، مرتضي الزبيدي

، دار الجيل، 423ص، 5مج، تحقيق وضبط عبد السالم محمد هارون، سين أحمد بن فارس بن زكرياألبي الح
تأليف وإعداد جماعة من كبار اللغويين بتكليف من ) المعجم العربي األساسي(و، م1991-هـ1411، 1، طبيروت

 .1188ص، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
دار ، تعليق األستاذ محمد شريف سكر، 301ص، 2ج،  جالل الدين عبد الرحمن السيوطي)اإلتقان في علوم القرآن) (2(

 .م1996-هـ1416، 2، طالرياض، مكتبة المعارف، بيروت، إحياء العلوم
خرج آياته وأحاديثه ، لإلمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي، )نظم الدرر في تناسب اآليات والسور) (3(

 - هـ1415، 1ط –لبنان ،  بيروت–دار الكتب العلمية ، 5ص، 1ج، اشيه عبد الرازق غالب المهديووضع حو
 .م1995

  .م1989هـ1410 ،1، طدمشق، دار القلم، 58ص، )مباحث في التفسير الموضوعي) (4(
 .م1998-ه1419والثالثون، 5، طمؤسسة الرسالة، 97ص)مباحث في علوم القرآن) (5(



  )4( 

 ألنه يشمل ،  تعريف الشيخ مناع القطان   ،  ويرى الباحث أن أنسب التعريفات لعلم المناسبة      
وبـين الـسورة    ،  اآلية في اآليـات المتعـددة      و بين اآلية  و المناسبة بين الجملة والجملة في اآلية     

 . فهو تعريف جامع، والسورة

  : أهمية علم المناسبات وأقوال العلماء فيه: المطلب الثاني
  : أهمية علم المناسبات: أوالً

وتظهر روعة هـذا  ،  -عالىت–لتعلقه بكتاب اهللا    ،  علم المناسبات من أشرف العلوم وأجلها     
فيجعل السورة مرتبطة بالتي قبلها وبالتي      ،  العلم ألنه يكشف عن علل ترتيب أجزاء القرآن الكريم        

، والجملة الواحدة من اآليـة    ،  واآلية الواحدة من المقطع   ،  وكذا المقطع الواحد من السورة    ،  بعدها
  .اإلعجاز البياني في القرآن الكريم  وبذلك يظهر

الكريم يشتمل على كثير من العلوم كالعقائد واألحكام واألخالق والوعظ إن القرآن 
والقصص وغيرها، وكان من الممكن توزيعها، كل منه يستقل بسورة لوحده، لكن هذا ال يصل 
به إلى حد اإلعجاز في حسن نظمه وتالؤمه، ومن هنا كانت عادة القرآن أن يجمع بين الفنون 

اً لها في تنسيق بديع يصل بها إلى الذروة في البالغة والدقة في المختلفة في سورة واحدة موزع
  . )1(التناسق واإلتقان

لقد قيل إن أول من أظهر ببغداد علم المناسبة ولم نكن سمعناه من غيره هو الشيخ اإلمام                 
لم جعلت هذه اآليـة إلـى   : "، وكان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه اآلية)2(أبو بكر النيسابوري 

هذه؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟ وكان يزري علـى علمـاء                 جنب  
  .  )3("بغداد لعدم علمهم بالمناسبة

                                                
 ، 1، ط32-31ص، محمد أحمد يوسف القاسم. د): بياني في ترتيب آيات القرآن الكريم وسورهاإلعجاز ال: (انظر) 1(

 . م1979-هـ1399

، حافظاً، محدثاً، وكان إماماً، هـ238ولد سنة ، هو عبد اهللا بن محمد بن زياد بن واصل بن ميمون النيسابوري الفقيه) 2(
لإلمام أبي ) األنساب: (انظر: هـ324 في شهر ربيع اآلخر من سنة توفي رحمه اهللا، عالماً بالفقه والحديث معاً، متقناً

، 551-550 ص5ج، عبد اهللا عمر البارودي: تقديم وتعليق، سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني
 .م1988-هـ1408 ،1، ط لبنان–بيروت ، دار الجنان

، 1ج، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، د بن عبد اهللا الزركشيلإلمام بدر الدين محم) البرهان في علوم القرآن) (3(
 . القاهرة– شارع الجمهورية 22 –مكتبة التراث ، 36ص



  )5( 

 : أقوال بعض العلماء في علم المناسباتوهذه 

ارتباط آي القرآن بعضها بـبعض      ": "سراج المريدين " في   )1(قال القاضي أبو بكر بن العربي      )1
 متسقة المعاني منتظمة المباني، علم عظيم لم يتعرض له إال عـالم  حتى يكون كالكلمة الواحدة  

واحد عمل فيه سورة البقرة، ثم فتح اهللا عز وجل لنا فيه، فلما لم نجد له حملة ورأينا الخلـق                  
  . )2("بأوصاف البطلة ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبين اهللا ورددناه إليه

 به العقول، ويعرف به قدر      )3( علم شريف، تحزر   واعلم أن المناسبة  : "ويقول اإلمام الزركشي   )2
 ".القائل فيما يقول

علم المناسبات يجعل أجزاء الكالم بعضها آخذاً بأعناق بعـض، فيقـوى بـذلك        ": وقال أيضاً  )3
 . )4("االرتباط ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتالئم األجزاء

ى زيادة ترسيخ اإليمان في القلب، فهو يبين أن         علم المناسبات يعمل عل   : "يقول اإلمام البقاعي   )4
 : لإلعجاز طريقين

نظم كل جملة على حيالها بحسب التركيب، وهذا الطريق قريب إلى الفهم سـهل فـي          : األول
  . التناول

نظم كل جملة مع أختها بالنظر إلى الترتيب، وهذا الطريق يحتاج إلى طـول تفكـر             : والثاني
    )5( .ز حتى نصل إلى أوجه التناسب بينهاوتدبر في آيات الكتاب العزي

 .)6("نسبة هذا العلم من علم التفسير مثل نسبة علم البيان من علم النحو" :وقال أيضاً )5

من فوائد علم المناسبات، جودة سبك القرآن، وإحكام سرده، ومعنـى         : ويقول اإلمام الزرقاني   )6
 ه ـه ومقاطعه وسوره مبلغاً ال يدانيه فيهذا أن القرآن الكريم بلغ من الترابط بين كلماته وآيات

                                                
قاض من حفاظ الحديث ولد في ، أبو بكر بن العربي، هو محمد بن عبد اهللا بن محمد المعافري اإلشبيلي المالكي) 1(

ومن كتبه ، والفقه واألصول والتفسير واألدب والتاريخوصنف كتباً في الحديث ، م1076-هـ468إشبيلية سنة 
: انظر، م1148- هـ543توفي رحمه اهللا ، "اإلنصاف في مسائل الخالف"و، "أحكام القرآن"و، "العواصم من القواصم"
دار ، 230ص، 6ج، لخير الدين الزركلي) األعالم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين(

 .م1980) مايو(آيار ، 5، طلبنان، بيروت، لماليينالعلم ل

 .36ص، 1مج ، للزركشي): البرهان في علوم القرآن) (2(

اإلمام العالمة جمال الدين ): لسان العرب: (انظر. الحزر التقدير والخرص وقيل قدره بالحدس، وهي من الفعل حزر) 3(
حققه وعلق عليه ووضع حواشيه عامر أحمد ، ي المصريأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور األنصاري اإلفريق

،  بيروت–دار الكتب العلمية ، منشورات محمد علي بيضون، 217ص، 4ج، راجعه عبد المنعم خليل إبراهيم، حيدر
 .م 2003-هـ1424 ،1، طلبنان

 .36ص، 1مج، )البرهان في علوم القرآن) (4(

 .8-7ص، 1ج ،)نظم الدرر في تناسب اآليات والسور: (انظر) 5(

 .5ص، 1ج): نظم الدرر في تناسب اآليات والسور) (6(



  )6( 

 .)1(أي كالم آخر

مناسـبة  : "ذكر اإلمام السيوطي من ضمن وجوه إعجاز القرآن الكريم الوجه الرابع منها وهو  )7
آياته وسوره وارتباط بعضها ببعض، حتى تكون كالكلمة الواحدة، متسقة المعـاني، منتظمـة           

 . )2("المباني

ناسبات علم يعرف من خالله أسرار ترتيـب أجـزاء القـرآن    علم الم: ويقول مصطفى مسلم   )8
الكريم وبيان معانيه، فهو طريق قوي لفهم المعنى المراد من كالم اهللا سبحانه بدقة، حيث أنه                

 . )3 (يبين للمفسر معاني جديدة لم تكن ظاهرة له من قبل

   :أنواع المناسبات في القرآن الكريم: الثالث المطلب

   -:ناسبات في السورة الواحدة أنواع الم:أوالً
  :المناسبة بين اآليات في السورة) أ

  -:ومثال ذلك
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منشورات ، 450ص، خرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه أحمد شمس الدين، )مناهل العرفان في علوم القرآن: (انظر) 1(

 .م2003 -هـ 1424 ،1، ط لبنان–بيروت ، دار الكتب العلمية، محمد علي بيضون

 .دار الفكر العربي، 54ص، 1المجلد ، القسم األول، تحقيق علي محمد البجاوي): جاز القرآنمعترك األقران في إع) (2(

 .58ص، مصطفى مسلم): مباحث في التفسير الموضوعي: (انظر )3(



  )7( 

(#þθ çΡ%Ÿ2 u� sYò2r& ÏΒ y7Ï9≡ sŒ ôΜßγ sù â!% Ÿ2u�à° ’Îû Ï]è=›W9$# 4 . ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 7π §‹Ï¹ uρ 4 |»θãƒ !$pκ Í5 ÷ρ r& A ø yŠ u�ö� xî 

9h‘ !$ŸÒãΒ 4 Zπ §‹ Ï¹uρ z ÏiΒ «!$# 3 ª!$# uρ íΟŠÎ= tæ ÒΟŠÎ= ym{ )12-11: النساء.(  

في اآلية األولى ذكر اإلرث بالقرابة، فناسب أن يذكر في اآلية التالية اإلرث بالمصاهرة              
والتي هي أضعف من اإلرث بالقرابة، ولكنه قدمها على اإلرث بقرابة األخوة تعريفاً باالهتمـام               

   )1( .ه، وألنه بال واسطةب

  :فواتح السور وخواتيمهاالمناسبة بين ) ب

  )سورة الكهف: (ومثال ذلك

أما المحور الموضوعي للسورة الـذي تـرتبط بـه          : "يقول الشيخ سيد قطب رحمه اهللا     
وتصحيح القيم بميزان هذه    ،  فهو تصحيح لمنهج النظر والفكر    ،  ويدور حوله سياقها  ،  موضوعاتها

‰ß{: فـي ،  ا تصحيح العقيدة فيقرره بدؤها وختامها     فأم،  العقيدة ÷Κ pt ø: $# ¬! ü“ Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r& 4’ n? tã Íν Ï‰ ö7 tã 

|=≈ tG Å3 ø9$# óΟ s9 uρ ≅ yè øg s† … ã& ©! 2% ỳ uθ Ïã *  $ Vϑ ÍhŠ s% u‘É‹Ζ ãŠ Ïj9 $ U™ ù' t/ # Y‰ƒ Ï‰ x©  ÏiΒ çµ ÷Ρ à$ ©! t� Ïe± u; ãƒ uρ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# zƒ Ï% ©! $# 

šχθ è= yϑ ÷è tƒ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ¨β r& öΝ ßγ s9 # ·� ô_ r& $YΖ |¡ ym * š ÏVÅ3≈ ¨Β ÏµŠ Ïù # Y‰ t/ r& * u‘ É‹Ζ ãƒ uρ š Ï% ©! $# (#θ ä9$ s% 

x‹ sƒ ªB $# ª! $# # V$ s! uρ * $ ¨Β Μ çλ m;  Ïµ Î/ ô ÏΒ 5Ο ù= Ïæ Ÿω uρ óΟÎγ Í← !$t/ Kψ 4 ôN u� ã9 x. Zπyϑ Î= Ÿ2 ßlã� øƒ rB ô ÏΒ öΝ Îγ Ïδ≡ uθ øù r& 4 β Î) 

šχθ ä9θ à) tƒ �ω Î) $ \/ É‹ x.{ )5-1: الكهف.(  

≅ö{: وفي الختام  è% !$ yϑ̄ΡÎ) O$tΡr& ×� |³ o0 ö/ä3 è=÷W ÏiΒ #yrθãƒ ¥’n< Î) !$yϑ ¯Ρr& öΝ ä3 ßγ≈s9Î) ×µ≈s9 Î) Ó‰ Ïn≡ uρ ( yϑ sù tβ%x. 

(#θã_ ö�tƒ u!$s) Ï9 Ïµ În/ u‘ ö≅ yϑ ÷èu‹ ù=sù WξuΚ tã $[sÎ=≈|¹ Ÿωuρ õ8Î� ô³ ç„ Íο yŠ$t7Ïè Î/ ÿ ÏµÎn/ u‘ # J‰tn r&{ )110: الكهف.(   

والتمييز المطلـق بـين     ،  وإثبات الوحي ،  نكار الشرك وفي الختام في إعالن الوحدانية وإ     
  . )2("الذات اإللهية وذوات الحوادث

، بدأت سورة الكهف بالثناء على اهللا تعالى الذي أنزل القرآن الكريم على سيدنا محمد               
على الرغم من كون هذا الزعم الباطـل        ،  وبالنذير للذين تجرؤوا على أن ينسبوا له سبحانه الولد        

وختمت بإثبات صفة الكالم هللا تعالى كما يليق به سبحانه وبتقرير           ،  ب مع ألوهيته سبحانه   ال يتناس 
  .تفرده تعالى باأللوهية

                                                
 .222، ص2للبقاعي، ج): نظم الدرر (: انظر)1(
   .م1988-هـ1408، 15، طدار الشروق، 2257ص، 4مج، لسيد قطب): في ظالل القرآن(  )2(



  )8( 

  :مناسبة فاصلة اآلية بموضوعها) ج

‰y{: قوله تعـالى   tã uρ ª! $# t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u óΟ ä3Ζ ÏΒ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# óΟ ßγ ¨Ζ xÿ Î= ø⇐tG ó¡ uŠ s9 ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{$# $ yϑ Ÿ2 y# n= ÷‚ tG ó™ $# š Ï% ©! $#  ÏΒ öΝ Îγ Î= ö6 s% £ uΖ Åj3 uΚ ã‹ s9uρ öΝ çλm; ãΝ åκ s]ƒ ÏŠ ” Ï% ©! $# 4 |Ó s? ö‘$# öΝ çλ m; 

Ν åκ ¨]s9 Ïd‰ t7 ãŠ s9 uρ . ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ öΝ Îγ Ïù öθ yz $ YΖ øΒ r& 4  Í_ tΡρ ß‰ ç6 ÷è tƒ Ÿω šχθ ä. Î� ô³ ç„ ’ Î1 $ \↔ ø‹x© 4  tΒ uρ t� xÿ Ÿ2 y‰ ÷è t/ y7 Ï9≡sŒ 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ tβθ à) Å¡≈ xÿ ø9    ).55: النور( }#$

"... وجملـة   : "ويقول اإلمام محمد الطاهر بن عاشور في ربط فاصلة اآلية بموضوعها          
تحذير بعد البشارة على عادة القرآن في تعقيب البـشارة          " ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون      

"... هنا بــ  إلى اإليمان المعبر عنه    " بعد ذلك "واإلشارة في قوله    ،  بالنذارة والعكس دفعاً لالتكال   
، ..."وعد اهللا الذين آمنـوا    "والمعبر عنه في أول اآليات بقوله       ..." يعبدونني ال يشركون بي شيئاً    

وصـيغة  ، أي ومن كفر بعد اإليمان وما حصل له من البشارة عليه فهم الفاسـقون عـن الحـق    
، فسق الكامـل  الحصر المأخوذة من تعريف المسند بالم الجنس مستعملة مبالغة للداللة على أنه ال            

ألن مادة الفسق تدل على الخروج من المكـان مـن منفـذ             ،  ووصف الفاسقين له رشيق الموقع    
     )1 (".ضيق

  :أنواع المناسبات بين السور: ثانياً
  :المناسبة بين أول السورة وخاتمة ما قبلها) أ

    : ومثال ذلك
Ο${: افتتاح سورة البقرة بقوله   " !9# * y7 Ï9≡ sŒ Ü=≈ tG Å6 ø9 $# Ÿω |¡= ÷ƒ u‘ Ï¡µ‹ Ïù “ W‰ èδ zŠ É) −F ßϑ ù= Ïj9{ 

${: في قولـه  ) الصراط( إشارة إلى    يهف،  )2-1 :البقرة( tΡÏ‰ ÷δ $# xÞ≡ u� Å_Ç9$# tΛ É) tGó¡ ßϑ ø9 ، )6: الفاتحـة ( }#$

، كأنهم لما سألوا الهداية إلى الصراط قيل لهم ذلك الصراط الذي سألتم الهداية إليه هـو الكتـاب                 
  . )2("ورة البقرة بالفاتحةوهذا معنى حسن يظهر فيه ارتباط س

  : مناسبة مضمون كل سورة بما قبلها) ب

  .المناسبة بين سورة لقمان وسورة السجدة: مثال ذلك

    .سورة السجدة شرحت مفاتح الغيب الخمسة التي ذكرت في خاتمة سورة لقمان

                                                
  . دار سحنون، 489-288ص، 18ج، 9مج، األستاذ اإلمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور): التحرير والتنوير(  )1(
  .309ص، 2ج، السيوطي): اإلتقان في علوم القرآن(  )2(



  )9( 

Ο¢...{ :قوله تعالى في سورة الـسجدة       -أ  èO ßlã� ÷è tƒ Ïµ ø‹s9 Î) ’ Îû 5Θ öθ tƒ tβ% x. ÿ… çν â‘# y‰ ø) ÏΒ y# ø9 r& 7π uΖ y™ $ £ϑ ÏiΒ 

tβρ ‘‰ ãè s?{ )شرح لقوله تعالى في سورة لقمان، )5: اآلية :}¨β Î) ©! $# … çν y‰Ψ Ïã ãΝ ù= Ïæ Ïπtã$¡¡9$#...{ 
ãΝ...{: ولذلك قال في سورة السجدة، )34: اآلية( Î=≈ tã É= ø‹ tó ø9 $# Íοy‰≈ yγ ¤±9 $# uρ...{ )6: اآلية(.  

öΝ{: قوله تعالى فـي سـورة الـسجدة         -ب   s9 uρ r& (# ÷ρ t� tƒ $ ¯Ρ r& ä−θ Ý¡ nΣ u !$ yϑ ø9 $# ’ n< Î) ÇÚ ö‘ F{$# Î— ã�àf ø9 $#...{ 
^Ú...{: شرح لقوله تعالى في سورة لقمان، )27:اآلية( Íi” t∴ ãƒ uρ y] ø‹ tó ø9  ).34: اآلية( }...#$

“ü{: قوله تعالى في سورة الـسجدة       -ج   Ï% ©!$# z |¡ ôm r& ¨≅ ä. > ó x« (… çµ s) n= yz r& y‰ t/ uρ t, ù= yz Ç≈ |¡Σ M} $#  ÏΒ 

& ÏÛ * ¢ΟèO Ÿ≅ yè y_ … ã& s# ó¡ nΣ  ÏΒ 7' s#≈ n= ß™  ÏiΒ & !$ ¨Β & Îγ ¨Β * ¢Ο èO çµ1 §θ y™ y‡xÿ tΡuρ ÏµŠ Ïù  ÏΒ  (ÏµÏmρ •‘ 

Ÿ≅ yè y_ uρ ãΝ ä3 s9 yì ôϑ ¡¡9 $# t�≈ |Á ö/ F{ $# uρ nο 4y‰ Ï↔ øù F{ $# uρ Wξ‹ Î= s% $ ¨Β šχρ ã� à6 ô± n@{ ) شرح ،  ) 9-7: اآليات

=ÞΟn...{: لقوله تعالى في سورة لقمان ÷è tƒ uρ $ tΒ ’ Îû (ÏΘ% tn ö‘ F{$#...{ )34: اآلية(.  

�ã{: قوله تعالى في سورة السجدة  -د  În/ y‰ ãƒ t�øΒ F{$# š∅ ÏΒ Ï !$ yϑ ¡¡9 $# ’ n< Î) ÇÚ ö‘ F{$#...{ )وقوله  )5: اآلية

öθ{ :تعالى s9 uρ $ oΨ ø⁄ Ï© $ oΨ ÷� s?Uψ ¨≅ä. C§ øÿ tΡ $ yγ1 y‰ èδ...{ )شرح لقوله تعالى في سـورة       )13: اآلية

$...{: لقمان tΒ uρ “ Í‘ô‰ s? Ó§ øÿ tΡ # sŒ$ ¨Β Ü= Å¡ ò6 s? (# Y‰ xî...{ )34: اآلية.(   

#){: قوله تعالى في سورة السجدة -هـ þθ ä9$ s% uρ # sŒ Ï r& $ uΖ ù= n= |Ê ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ ¯Ρ Ï r& ’ Å∀ s9 9, ù= yz 4¤‰ƒÏ‰ỳ ö≅t/ 

Ν èδ Ï !$ s) Î= Î/ öΝ Íκ Íh5 u‘ tβρ ã� Ïÿ≈ x. * ö≅è% Ν ä39 ©ùuθ tG tƒ à7 n= ¨Β ÏN öθ yϑ ø9 $# “ Ï% ©! $# Ÿ≅ Ïj. ãρ öΝ ä3 Î/ ¢Ο èO 4’ n< Î) öΝ ä3 În/ u‘ 

šχθ ãè y_ ö� è?{ )شرح لقوله تعالى في سورة لقمان      ،)11-10: اآليتان :}...$ tΒ uρ “ Í‘ ô‰ s? 6§ øÿ tΡ 

Äd“ r' Î/ <Ú ö‘ r& 4ßNθ ßϑ s?...{ )1(.)34: اآلية(  

                                                
دراسة وتحقيق  ،  112-111ص،  لإلمام جالل الدين عبد الرحمن السيوطي     ) تناسق الدرر في تناسب السور    : (انظر  )1(

 . م1086-1406 ،1، طلبنان، بيروت، دار الكتب العلمية،  القادر أحمد عطاعبد

  



  )10( 

  :  أهم المؤلفات في علم المناسبات:المطلب الرابع

التفـسير التـي    ومن أشـهر كتـب      ،  لقد كان للمفسرين باع طويل في تعرضهم لعلم المناسبات        
  : تعرضت لهذا العلم

  .بي السعود محمد بن محمد العماديإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب السليم أل - 1
  .األساس في التفسير للشيخ سعيد حوى  - 2
  .للبيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل  - 3
  . البحر المحيط لإلمام محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي - 4
  . تنوير لألستاذ محمد الطاهر بن عاشورالتحرير وال - 5
  . التفسير المنير لوهبة الزحيلي - 6
ـ   يروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثان        - 7  شـهاب الـدين     ي لإلمام األلوس

  .يمحمود األلوس
  .في ظالل القرآن لألستاذ سيد قطب  - 8
  .لإلمام فخر الدين الرازي ) التفسير الكبير(مفاتيح الغيب  - 9
  .ر في تناسب اآليات والسور لبرهان الدين البقاعينظم الدر - 10

  :ومن كتب علوم القرآن
  .جالل الدين السيوطي،اإلتقان في علوم القرآن - 1
 . فضل عباسالدكتور،إعجاز القرآن - 2
 .محمد احمد يوسف القاسم، اإلعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم - 3
 . البرهان في علوم القرآن للزركشي - 4
 .ي تناسب السور للسيوطيتناسق الدرر ف - 5
 . مصطفى مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي - 6
 . مباحث في علوم القرآن مناع القطان - 7
 .مناهل العرفان في علوم القرآن لألستاذ عبد العظيم الزرقاني - 8
 . النبأ العظيم للدكتور محمد عبد اهللا دراز - 9
 الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم للدكتور محمد محمود حجازي  - 10



  )11( 

  
  
  
  

 

 
  

  :وفيـه خمسة مطالب
  

  . تعريف الفاصلة في اللغة واالصطالح:   المطلب األول
  .أنواع الفواصل في القرآن الكريم:  المطلب الثاني
  . عالقة الفاصلة بما قبلها:  المطلب الثالث
  . القرآنيةطرق معرفة الفواصل:  المطلب الرابع

  .أقوال العلماء في عالقة الفاصلة القرآنية بالسجع:   المطلب الخامس
  



  )12( 

  علم الفواصل في القرآن الكريم: المبحث الثاني
  : وفيه خمسة مطالب

  : تعريف الفاصلة في اللغة واالصطالح: المطلب األول
  : تعريف الفاصلة في اللغة: أوالً

الحاجز ): الفَصل(و ).الفاصل(مؤنث  ،  )فواصل(وجمعها  ) فصل(من الفعل   : الفاصلة لغة   
، وفصلت الشيء فانفـصل أي قطعتـه فـانقطع      ،  بين الشيئين فصل بينهما يفصل فصالً فانفصل      

$!{:ومنـه قولـه تعـالى      .القضاء بين الحق والباطـل    : والفصل tΒ uρ y71 u‘ ÷Š r& $ tΒ ãΠ öθ tƒ È≅ óÁ xÿ ø9 $#{ 
ي بذلك ألن اهللا يفـصل فيـه بـين المحـسن     سم، ويوم الفصل هو يوم القيامة  ،  )14: المرسـالت (

  )1(. خرزة خاصة تفصل بين الخرزتين في العقْد ونحوه: والفاصلة، يءوالمس

  : تعريف الفاصلة اصطالحاً: ثانياً
  : الفاصلة في االصطالح لها عدة تعريفات  

  . )2("كقافية الشعر وقرينة السجع، هي كلمة آخر اآلية: "عرفها اإلمام الزركشي بقوله] 1

  . )4("هي كلمة آخر الجملة: " بقوله)3(وعرفها اإلمام الداني] 2

  ام ـالفواصل حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن إفه: " بقوله)5(وعرفها اإلمام الرماني] 3
                                                

، 11ج، البن منظور): لسان العرب. ( لبنان-بيروت ، دار المشرق، 20، ط585ص) المنجد في اللغة: (انظر) 1(
محمد محمد . د، ثةدراسة تأصيلية أللفاظ الكلفي العربية المعاصرة في إطار المناهج الحدي) الداللة والكالم(، 622ص
 .3، ط717ص، 2مجمع اللغة العربية ج) المعجم الوسيط(و. القاهرة، دار غريب، 379ص، داود

 .53ص، 1مج): البرهان في علوم القرآن) (2(

هو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر أبو عمرو الداني األموي موالهم القرطبي المعروف في زمانه بابن ) 3(
وبرز في الحديث ، ولد سنة إحدى وسبعين وثالثمائة، م العالمة الحافظ وشيخ مشايخ المقرئينالصيرفي اإلما

كتاب الفتن "و، "كتاب طبقات القراء" و"كتاب التيسير"ومن مصنفاته ، والقراءات والفقه والتفسير وسائر أنواع العلوم
لشمس الدين أبي ): ة النهاية في طبقات القراءغاي: (انظر. توفي رحمه اهللا سنة أربع وأربعين وأربعمائة، "والمالحم

،  لبنان–بيروت ، دار الكتب العلمية، 505-503ص، 1ج، برجستراسر. عني بنشره ج، الخير محمد بن الجزري
 .م1980-هـ1400 ،2ط

 .53ص، 1مج، للزركشي): البرهان في علوم القرآن) (4(

ولد ، )أبو الحسن(واشتهر بالرماني ،  باألخشيدي وبالوراقويعرف، هو علي بن عيسى بن علي بن عبد اهللا الرماني) 5(
المبتدأ في "ومن تصانيفه ، منطقي، فلكي، مفسر، أصولي، فقيه، متكلم، لغوي، نحوي، أديب، هـ296ببغداد سنة 

عمر رضا ): معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية: (انظر، هـ384وتوفي ببغداد سنة ، )االشتقاق(، "النحو
 . لبنان-بيروت ، ودار إحياء التراث العربي،  لبنان–يطلب من مكتبة المثنى ، 162ص، 7ج، 4مج، الةكح



  )13( 

   )1(".المعاني    
يقصد بالفاصلة القرآنية ذلك اللفظ الذي ختمت به        : "والدكتور فضل حسن عباس عرفها بقوله     ] 4

أطلقوا على ما ختمـت بـه اآليـة الكريمـة           ،  فكما سموا ما ختم به بيت الشعر قافية        ،اآلية
   )2(".فاصلة

وقد يكون رأس آية وقد     ،  ونعني بالفاصلة الكالم المنفصل مما بعده     : "وقال الشيخ مناع القطان   ] 5
وسـميت بـذلك ألن الكـالم ينفـصل         ،  وتقع الفاصلة عند نهاية المقطع الخطابي     ،  ال يكون 

  )3(".هاعند

تعريف الشيخ مناع القطان ألنه يشمل الفاصلة سواء        ،  ويرى الباحث أن أنسب التعريفات للفاصلة     
، وهذا يظهر من خالل بيانه أن المراد بالفاصلة هوالكالم المنفصل مما بعده،             كانت كلمة أو جملة   

  .فكلمة الكالم تشمل الكلمة المفردة كما تشمل الجملة

  : فواصل في القرآن الكريمأنواع ال: المطلب الثاني
  :ومن أمثلتها في القرآن الكريم:  في الرويالفواصل المتماثلة: أوالً

ــالى ــه تع Í‘θ{: قول ’Ü9 $# uρ * 5=≈ tF Ï. uρ 9‘θ äÜ ó¡ ¨Β * ’ Îû 5e− u‘ 9‘θ à±Ψ ¨Β * ÏM øŠ t7 ø9$# uρ Í‘θ ßϑ ÷è yϑ ø9$#{ 
   . الواو والراءو واحد وهرويتنتهي ب، مسطور، فالكلمات الطور )4-1: الطور(

Ì�ôfxÿ{: وقوله ø9$#uρ * @Α$u‹ s9uρ 9� ô³ tã * Æìøÿ ¤±9$#uρ Ì�ø?uθø9 $#uρ * È≅ø‹ ©9$#uρ #sŒÎ) Î� ô£ o„{ )4-1: الفجر(   

}Iξsù ãΝ Å¡ ø%é& Ä§̈Ζ èƒø: $$Î/ * Í‘#uθ pgø: $# Ä§̈Ψä3 ø9$# * È≅ ø‹ ©9$#uρ #sŒÎ) }§ yèó¡ tã * Ëx ö6�Á9$#uρ #sŒ Î) }§¤ÿ uΖ s?{ 
  .  السينوواحد وهروي تنتهي ب، تنفس، عسعس، كنسال، فالكلمات الخنس )18-15: التكوير(

Iξ{: وقوله sù ãΝ Å¡ ø% é& È, xÿ ¤±9 $$ Î/ * È≅ ø‹ ©9 $# uρ $ tΒ uρ t, y™ uρ * Ì� yϑ s) ø9 $# uρ # sŒ Î) t, |¡ ¯@ $# * ¨ ã x. ÷� tI s9 $ ¸) t7sÛ 

 tã 9, t7 sÛ{ )ـ   ،  طبق،  اتسق،  وما وسق ،   فالكلمات بالشفق  )4(.)19-16: االنشقاق روي تنتهي كلها ب

  .قاف الوواحد وه

                                                
، في الدراسات القرآنية والنقد األدبي، للرماني والخاطابي وعبد القاهر الجرجاني): ثالث رسائل في إعجاز القرآن) (1(

دار ، 97ص، )جزء النكت في إعجاز القرآن( ،محمد خلف اهللا ودكتور محمد زغلول سالم، حققها وعلق عليها
 .3، طالمعارف بمصر

 .225ص): إعجاز القرآن الكريم) (2(

 .153ص): مباحث في علوم القرآن) (3(

 .154ص، مناع القطان): مباحث في علوم القرآن(و، 74-73ص، 1مج، للزركشي) البرهان في علوم القرآن: (انظر) 4(



  )14( 

  :ومن أمثلتها في القرآن الكريم :الفواصل المتقاربة في الحروف: ثانيا

Ç≈uΗ÷q{: قوله تعالى §�9$# ÉΟŠÏm §�9$# * Å7Î=≈tΒ ÏΘ öθ tƒ É Ïe$!$#{ )للتقارب بين الميم  ،)4-3: الفاتحة

�úX 4 Éβ#uö{:  وقوله، والنون à)ø9$# uρ Ï‰‹Éfyϑ ø9$# * ö≅ t/ (#þθç6 Åg x” β r& Νèδ u !%ỳ Ö‘É‹Ψ•Β óΟßγ ÷Ψ ÏiΒ tΑ$s)sù 

tβρ ã� Ïÿ≈s3 ø9$# # x‹≈yδ í óx« ë=‹Åg x”{ )1(للتقارب بين الدال والباء، ) 2-1: ق( .  

${: كقوله تعـالى ، وهو أن تتفق الكلمتان في الوزن وحروف السجع       :المتوازي: ثالثاً pκ� Ïù Ö‘ç� ß  

×πtãθ èù ö� ¨Β * Ò># uθ ø. r& uρ ×πtãθ àÊ öθ ¨Β{ )14-13 :الغاشية( .  

−ä{: كقوله تعالى، وهو أن يراعى في مقاطع الكالم الوزن فقط :التوازن: رابعاً Í‘$ oÿ sς uρ ×πsùθ àÿ óÁtΒ 

* �’ Î1# u‘ y— uρ îπ rOθ èV ö7 tΒ{ )2(.)16-15 :الغاشية(    

  : لـى في الفواصـد يراعـوق

øŒ{: كقولـه تعـالى   ،  زيادة حرف   -أ  Î) Ν ä.ρ â !$ y_  ÏiΒ öΝ ä3 Ï% öθ sù ô ÏΒ uρ Ÿ≅ xÿ ó™ r& öΝ ä3Ζ ÏΒ øŒ Î) uρ ÏM xî# y— 

ã�≈ |Á ö/ F{ $# ÏM tó n= t/ uρ ÛUθ è= à) ø9 $# t�Å_$ oΨ ys ø9 $# tβθ ‘Ζ Ýà s? uρ «! $$ Î/ O$ tΡθ ãΖ —à9 بإلحـاق    )10 :األحزاب( }#$

فزيد على النون   ،  ألن مقاطع فواصل هذه السورة ألفات منقلبة عن تنوين في الوقف          ،  ألف
  . وتناسب نهايات الفواصل، ألف لتساوي المقاطع

≅È{: كقوله تعالى ،  حذف حرف  -ب   ø‹ ©9 $# uρ # sŒ Î) Î� ô£ o„{ )بحذف الياء ألن مقاطع الفواصل    ،)4: الفجر
 . السابقة والالحقة بالراء

 :تأخير ما حقه التقديم لنكتة بالغية أخرى كتشويق النفس إلى الفاعل فـي قولـه تعـالى                 -ج 
}}§ y_ ÷ρ r' sù ’ Îû  ÏµÅ¡ øÿ tΡ Zπ xÿ‹ Åz 4 y›θ •Β{ )ألن األصل في الكالم أن يتصل الفعل        ،)67: طه

للنكتة البالغية الـسابقة علـى   ) موسى(لكن آخر الفاعل هنا وهو ،  اعله ويؤخر المفعول  بف
  )3( .رعاية الفاصلة

                                                
 .74ص، 1مج، للزركشي) آنالبرهان في علوم القر: (انظر) 1(

الدكتور عدنان ) مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه(و، 76-75ص، 1مج، للزركشي): البرهان في علوم القرآن: (انظر) 2(
 .م 1998-ه1419، 2، طبيروت، الدار الشامية، دمشق، دار القلم، 203ص، محمد زرزور

 .155ص، مناع القطان): مباحث في علوم القرآن: (انظر) 3(



  )15( 

  : عالقة الفاصلة بما قبلها: المطلب الثالث
وقد يشير سياق اآليـة إلـى       ،  للفاصلة عالقة وثيقة بما قبلها من النص القرآني في اآلية             

  . ذلك بعد بحث وتأملوقد يظهر ، فاصلتها إشارة لفظية جلية

، والتوشـيح ،  والتصدير،  التمكين: وعالقة الفاصلة بما قبلها تنحصر في أربعة أشياء هي            
  .واإليغال

مستقرة في  ،  هو أن يمهد للفاصلة قبلها تمهيداً تأتي به الفاصلة ممكنة في مكانها           " :التمكين: أوالً
،  معناها بمعنى الكالم كله تعلقـاً تامـاً        متعلقاً،  غير نافرة وال قلقة   ،  مطمئنة في موضعها  ،  قرارها

  .)1("بحيث لو طرحت الفاصلة جانباً الختل المعنى واضطرب الفهم

Š{: كقوله تعالى u‘uρَّ ª! $# tÏ%©!$# (#ρã�xÿ x. öΝ Îγ Ïàø‹tóÎ/ óΟs9 (#θä9$uΖ tƒ 4# Z� ö�yz ’ s∀x. uρ ª! $# tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# 4tΑ$tF É)ø9$# 

šχ%x. uρ ª!$# $‡ƒÈθs% # Y“ƒÍ• tã{ )25: األحزاب( .  

 أذى الكافرين  بغرض تفسير سبب نصر اهللا تعالى للمؤمنين، برداءتفالفاصلة هنا ج    
  .عنهم، فاآلية مهدت لهذه الفاصلة التي الغنى لآلية عنها

óΟs9{: وقوله تعالى r& t�s? �χr& ©! $# tΑ t“Ρ r& š∅ÏΒ Ï !$yϑ ¡¡9$# [ !$tΒ ßxÎ6 óÁçFsù ÞÚ ö‘F{ $# ¸ο §�ŸÒøƒèΧ 3 �χ Î) ©!$# 

ì#‹ÏÜ s9 ×��Î7yz * …ã& ©! $tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# $ tΒuρ †Îû ÇÚ ö‘ F{$# 3 �χ Î)uρ ©!$# uθ ßγ s9 �_Í_ tóø9$# ß‰‹Ïϑ ysø9$# * 
óΟs9r& t�s? ¨β r& ©! $# t� ¤‚ y™ /ä3 s9 $ ¨Β ’Îû ÇÚö‘ F{ $# y7ù=àÿ ø9$#uρ “Ì�øg rB ’Îû Ì� óst7ø9$# Íν Í� ö∆r' Î/ à7Å¡ ôϑ ãƒuρ u!$yϑ ¡¡9$# βr& 

yìs) s? ’n? tã ÇÚ ö‘ F{$# �ω Î) ÿÏµ ÏΡ øŒÎ*Î/ 3 ¨βÎ) ©!$# Ä¨$̈Ζ9$$Î/ Ô∃ρâ t�s9 ÒΟ‹Ïm   .)65-63: الحج( }‘§

وبالتالي ، ففواصل اآليات الثالثة جاءت جمالً تعليلية لتكشف عن علل ما تضمنته آياتها    
  .لآليات عنهافال غنى 

أو في  ،  أو في أثنائها  ،  وهو أن يتقدم لفظة الفاصلة بمادتها في أول صدر اآلية          ":التصدير: ثانياً
  . )2("آخرها

tΑ$s% Οßγ{: كقوله تعالى     s9 4 y›θ •Β öΝä3 n= ÷ƒ uρ Ÿω (#ρç�tIøÿ s? ’ n?tã «! $# $\/ É‹ Ÿ2 /ä3 tGÅs ó¡ ãŠsù 5>#x‹yèÎ/ ( 
ô‰ s% uρ z>%s{ Ç tΒ 3“u� tIøù$#{ )61: طه(.  

                                                
، دار المريخ، 39ص، عبد الفتاح الشين. د): الفاصلة القرآنية(و. 79ص، 1مج، للزركشي) البرهان في علوم القرآن) (1(

 .م1982-هـ1402طبعة ، الرياض

 .40ص، عبد الفتاح الشين. د): الفاصلة القرآنية) (2(



  )16( 

  .وقد جاءت لفظة افترى في الفاصلة فقد جاء في أثناء اآلية لفظة تفتروا،  

›ö�ÝàΡ$# y#ø{: وقوله تعالى x. $oΨù= �Òsù öΝåκ |Õ÷èt/ 4’n? tã <Ù÷è t/ 4 äοt� ÅzEζ s9uρ ç�t9 ø. r& ;M≈ y_u‘ yŠ ç� y9 ø.r&uρ Wξ‹ÅÒøÿ s?{ 
  .)21: اإلسراء(

  . في الفاصلة لفظة تفضيال جاءفقد جاء في صدر اآلية لفظة فضلنا، وقد

tΒuρ tβ%x. â¨$̈Ψ9$# Hω${: وقوله تعالى Î) Zπ̈Β é& Zοy‰ Ïm≡uρ (#θ àÿn= tF ÷z$$sù 4 Ÿωöθ s9uρ ×πyϑ Î= Ÿ2 ôM s)t7y™ ÏΒ š�Îi/ ¢‘ 

zÅÓ à) s9 óΟßγ oΨ÷� t/ $yϑŠÏù ÏµŠÏù šχθàÿ Î= tF øƒs†{ )19: يونس(.  

  . في الفاصلة لفظة يختلفون جاءفقد جاء في أثناء اآلية لفظة فاختلفوا، وقد    

‰Ÿω óΟà)s? Ïµ‹Ïù #Y{: وقوله تعالى t/ r& 4 î‰ Éfó¡ yϑ©9 }§Åc™é& ’n? tã 3“uθ ø)−G9$# ôÏΒ ÉΑ ¨ρ r& BΘ öθtƒ ‘,ym r& β r& tΠθ à)s? 

Ïµ‹Ïù 4 Ïµ‹Ïù ×Α% ỳ Í‘ šχθ™7 Ïtä† β r& (#ρ ã� £γsÜ tGtƒ 4 ª!$# uρ �=Ïtä† š Ì�Îdγ©Ü ßϑø9    .)108: التوبة( }#$
  )1( .فقد جاء في أثناء اآلية لفظة يتطهروا، وقد جاء في الفاصلة لفظة المطهرين    

وهو أن يرد في اآلية معنى يشير إلـى الفاصـلة حتـى تعـرف منـه قبـل             ":التوشيح: ثالثاً
  .)2("قراءتها

، نزل المعنـى منزلـة الوشـاح     ،  ح بذلك لكون نفس الكالم يدل على آخره       وسمي التوشي      
: ولهذا قيل فيه  ،  اللذين يجول عليهما الوشاح   ،  )4( والكشح )3(ونزل أول الكالم وآخره منزلة العاتق     

  . إن الفاصلة تعلم قبل ذكرها
ΟèO $uΖ¢{: كقوله تعالى. ألن صدره مطمع في عجزه، المطمع: )5(وسماه ابن وكيع     ø)n= yz 

sπ xÿ ôÜ‘Ζ9$# Zπ s) n=tæ $ uΖ ø)n= y‚ sù sπ s)n= yèø9$# ZπtóôÒãΒ $uΖ ø) n=y‚ sù sπ tóôÒßϑ ø9$# $Vϑ≈sàÏã $tΡöθ |¡s3 sù zΟ≈sàÏèø9 $# $Vϑøtm: ¢Ο èO 

çµ≈ tΡù' t±Σr& $̧)ù= yz t� yz#u 4 x8 u‘$t7tFsù ª!$# ß|¡ôm r& tÉ) Î=≈sƒø:   ).14: المؤمنون( }#$

πtƒ#u×{: وقوله تعالى     uρ ãΝ ßγ ©9 ã≅ø‹ ©9$# ã‡n= ó¡ nΣ çµ ÷ΖÏΒ u‘$pκ̈]9$# #sŒÎ*sù Ν èδ tβθ ßϑÎ= ôà•Β{ )فإنه ، )37: يس

   هداه صدر هذه، ا النون المردفةـع فواصلهـمتيقظاً إلى أن مقاط  ،من كان حافظاً لهذه السورة

                                                
 .95-94ص، 1مج، للزركشي) البرهان في علوم القرآن: (انظر) 1(

 .41ص، عبد الفتاح الشين. د) رآنيةالفاصلة الق) (2(

 .285ص، 10مج، البن منظور): لسان العرب: (انظر، ما بين المنكب والعنق): العاتق) (3(

 .678ص، 2مج، )المرجع السابق: (انظر، الخصر): الكشح) (4(

له مصنفات ، لدانعالم بالتاريخ والب، باحث، الملقب بوكيع، أبو بكر، هو محمد بن خلف بن حيان بن صدقة الصبي) 5(
 .115، 114ص، 6ج، للزركلي): األعالم: (انظر، توفي ببغداد، "الطريق"و، "أخبار القضاة وتواريخهم"منها 



  )17( 

πtƒ#u×{ :اآلية uρ ãΝ ßγ ©9 ã≅ø‹©9$# ã‡ n= ó¡nΣ çµ ÷Ζ ÏΒ u‘$pκ̈]9$# ...{ ، فإن انسلخ النهار ، "لمونمظ"وعلم أن الفاصلة

   )1( .وظل في الظلمات ما دامت تلك الحال، عن ليله أظلم

   )2(".وهو أن ترد اآلية بمعنى تام وتأتي الفاصلة بزيادة في ذلك المعنى ":الغاإلي: رابعاً

ألن المتكلم قد تجاوز المعنى الذي هو آخذ فيه وبلغ إلى زيادة على             : وسمي اإليغال بذلك      
فهكذا المتكلم إذا تم معناه ثم تعداه بزيـادة  ، إذا بلغ منتهاها،  أوغل في األرض الفالنية   : اليق،  الحد
zΝ{: كقوله تعالى . فقد أوغل ،  فيه õ3 ßs sùr& Ïπ̈Š Î= Îγ≈ yf ø9 $# tβθ äó ö7 tƒ 4 ô tΒ uρ ß |¡ ôm r& z ÏΒ «! $# $ Vϑ õ3 ãm 5Θ öθ s) Ïj9 

tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ{ )فإن الكالم تم بقوله )50: المائدة :}...ô tΒ uρ ß |¡ ôm r& z ÏΒ «! $# $ Vϑ õ3 ãm...{ ،احتاج إلى  ثم

  . فلما أتى بها أفاد معنى زائداً، فاصلة تناسب القرينة األولى

θ#){: وقوله تعالى      ãè Î7®? $#  tΒ �ω ö/ ä3 é= t↔ ó¡ o„ # \� ô_ r& Ν èδ uρ tβρ ß‰ tG ôγ •Β{ )21: يس(  ،   فإن المعنى تم

#...{: بقوله \�ô_ r&...{  ،    حتى أتى بها   ،  فأوغل بها كما ترى   ،  ءوس اآلي ثم زاد الفاصلة لمناسبة ر

  )3( .تفيد معنى زائداً

  : طرق معرفة الفواصل القرآنية: المطلب الرابع
   )4( .توقيفي وقياسي: لمعرفة الفواصل في القرآن الكريم طريقان  

  -:التوقيفي )1
نا أنـه    وقف عليه دائماً تحققنا أنه فاصلة وما وصله دائماً تحقق          إن الذي ثبت أن النبي        

وما وقف عليه مرة ووصله مرة أخرى فيحتمل فيه ثالثة أمور للوقـف وأمـران               ،  ليس بفاصلة 
  .للوصل

  : أما الوقف
  . أن يكون الوقف تعريف الفاصلة  -أ 
 . أن يكون الوقف لتعريف الوقف التام  -ب  
 .أن يكون الوقف لالستراحة  -ج 

                                                
 .96-95ص، 1مج، للزركشي): البرهان في علوم القرآن: (انظر) 1(

 .42ص، عبد الفتاح الشين. د): الفاصلة القرآنية) (2(
  .98-96ص، 1مج، للزركشي): البرهان في علوم القرآن: (انظر) 3(
األستاذ الدكتور ) إتقان البرهان في علوم القرآن(و، 269-268ص، 2ج، للسيوطي): اإلتقان في علوم القرآن: (انظر) 4(

 .م1997 ،1، طدار الفرقان، 441-440ص، 1ج، فضل حسن عباس



  )18( 

  : الوصلأما  
 . أن يكون الوصل لعدم وجود الفاصلة  -أ 
 . مع وجود الفاصلة وصلها لتقدم تعريفهاأن يكون الوصل   -ب  

 كان إذا قرأ قطـع       أن رسول اهللا     -رضي اهللا عنها  -فقد روى الترمذي عن أم سلمة       
الـرحمن  ،  الحمد هللا رب العالمين ثم يقف     ،  بسم اهللا الرحمن الرحيم ثم يقف     : "قراءته آية آية يقول   

  )1( ..."الرحيم ثم يقف

  -:القيـاسي )2
، وال محذور في ذلك   ،  تمل غير المنصوص بالمنصوص لمناسب    وهو ما ألحق من المح    "  

  .  )2("وإنما غايته أنه محل فصل أو وصل، ألنه ال زيادة فيه وال نقصان

  : أما الطرق التي تعرف بها الفواصل من خالل القياس فهي

  :  مساواة اآلية بما قبلها وما بعدها في الطول والقصر-أ

  : -  رحمه اهللا–يقول اإلمام الشاطبي   

  )3("وفي السـورِ القُصـرى القصار على قَـدرِ    ومـا هـن إال في الطِّـواِل طوالُهـا "

  :والمعنى

وكذا األمـر بالنـسبة لآليـات    ،  اآليات الطوال ال يكون إال في السور الطوالءأن مجي   
 في طولها وقـصرها     فتكون اآلية بذلك مناسبة   ،  القصار؛ فال يكون مجيئها إال في السور القصار       

أفغير "لذا لم يعدوا    ،  وذلك على مقدار متساوٍ بين اآليات     ،  لطول أو قصر السورة التي وردت فيها      
 ، وهكذا لعدم مساواة هذه الكلمات للـسور التـي وردت فيهـا           " فدالهما بغرور "و" دين اهللا يبغون  

  )4( .في سورة المدثر لمساواتها لسورتها قصراً" ثم نظر"وعدوا 

                                                
يثه وآثاره وعلق عليه العالمة حكم على أحاد، اإلمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي): سنن الترمذي) (1(

  كتاب القراءات عن رسول ، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، اعتنى به، المحدث عمر ناصر الدين األلباني
والحديث ، 1، طمكتبة المعارف الرياضي، 655-654ص، )2907(حديث رقم ، باب في فاتحة الكتاب)  ،)1اهللا 

 .صححه األلباني

 .98ص، 1مج) م القرآنالبرهان في علو) (2(

، يطلب من مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأوالده، حققه وضبطه محمد الصادق قمحاوي) متن ناظمة الزهر) (3(
 .9ص

 .32ص، تأليف عبد الفتاح القاضي) بشير اليسر شرح ناظمة الزهر: (انظر) 4(



  )19( 

  : ظةمالح
بمعنى أن أغلب آيـات الـسور الطـوال    ، إن هذا الحكم الثابت باالستقراء أغلبي ال كلي    
وقد يكون األمر على خالف ذلك تبعاً للتوقيف كما أشـار         ،  وآيات السور القصار قصيرة   ،  طويلة

  : في قوله-رحمه اهللا تعالى-إلى ذلك اإلمام الشاطبي 

ة على كلمة واحدة لشيء من األشـياء إال لـشيء           ال يجيء آيات السور الطوال والقصار قصير      "
   )1(".جاء مقصوراً على السماء

  :  مشاكلة الفاصلة لغيرها مما هو معها في السورة في الحرف األخير منها أو فيما قبله-ب

  : - رحمه اهللا –يقول اإلمام الشاطبي 

  )2("بآخـر حـرف أو بمـا قبلـه فَـادرِ    وكـل تـواٍل في الجميـع قياسـه "

  :والمعنى
 لم إذاأن كل فاصلة ذات توال أو تتابع لغيرها فقياسها إما أن يكون بالحرف األخير منها                

أو بالحرف قبل األخير منهـا  ، "اهللا الصمد، قل هو اهللا أحد"يكن الحرف الذي قبله حرف مد نحو    
لعبـرة تكـون    فإن ا ،  "الذين هم في صالتهم خاشعون    ،  قد أفلح المؤمنون  "إذا كان حرف مد نحو      

  )3( .بالمشاكلة فيه مع اعتبار المساواة في الوزن أيضاً

  :  انقطاع الكالم-ج

  : - رحمه اهللا تعالى–يقول اإلمام الشاطبي 
  )4("على كلمـة فهـو األخير بال عسـرِ  ومـا بعـد حرف المـد فيـه نظيـره "

  :والمعنى
وجـاز  ، على حرف مد كذلكأن كل كلمة مشتملة على حرف مد وقعت بعد كلمة مشتملة          

  .فالفاصلة هي األخيرة منهما، أن تكون أي منهما فاصلة

  :  الكلمة الواحدة ال تكون بمفردها آية إال بتحقق شرطين هما-د
  . أن تكون مقسماً بها -1
  .  أن تكون مشاكلة لفواصل السورة التي وقعت فيها-2

                                                
 .7ص) متن ناظمة الزهر) (1(

 .9ص) متن ناظمة الزهر) (2(

 .33ص، عبد الفتاح القاضي) ر اليسر شرح ناظمة الزهربشي: (انظر) 3(

 .10ص) متن ناظمة الزهر) (4(



  )20( 

  : ويستثنى من هذه القاعدة ما يلي

  ".والنازعات"، "والشمس"ماً بها مع انتفاء المشاكلة فال تكون آية نحو  ما لو كان مقس .1
  )1("مدهامتان"و" الرحمن"و، "القارعة"و، "الحاقة"و، "والتين: " قوله تعالى .2

  : - رحمه اهللا تعالى–يقول اإلمام الشاطبي 

     ترى غير أقسام سوى التين في الحصر  واآلي في كلمــة فــال  ". . . 

  )2("   اعلـم وفي الرحمن مع آيـة الخضـر    قبـل المعارج والتكاثـر وأول ما

  : أقوال العلماء في عالقة الفاصلة القرآنية بالسجع: الخامسالمطلب 
  : تعريف السجع لغة واصطالحاً: أوالً
ويقال سجعت الحمامـة إذا     ،  وأساجيع،  والجمع أسجاع ،  هو الكالم المقَفَّى  :  تعريف السجع لغة   -أ

   )3( .هدرت
  :   تعريف السجع اصطالحاً-ب

   )4(".تماثل الحروف في مقاطع الفصول" - 1
   )5(".هو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد" - 2
   )6(".هو توافق الفاصلتين في الحرف األخير" - 3
أو حـروف   ،  هو تواطؤ الفاصلتين أو الفواصل على حرف واحد أو حرفين متقـاربين           " - 4

   )7(".متقاربة

                                                
 .39-37ص، عبد الفتاح القاضي) بشير اليسر شرح ناظمة الزهر: (انظر) 1(

 .11ص) متن ناظمة الزهر) (2(

 .135ص، 3ج، ابن فارس) معجم مقاييس اللغة(و، 1944ص، 3ج، ابن منظور) لسان العرب: (انظر) 3(

، دار الكتب العلمية، 171ص، لألمير أبي محمد عبد اهللا بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي) سر الفصاحة) (4(
 .م1982-هـ1402 ،1، طلبنان، بيروت

شرح وتعليق وتنقيح الدكتور محمد عبد المنعم ، 547 ص، 1ج، لإلمام الخطيب القزويني) اإليضاح في علوم البالغة) (5(
 .م1975-هـ1395 ،4، طلبنان، بيروت، الكتاب اللبنانيدار ، خفاجي

، 12، طلبنان، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 404ص، أحمد الهاشمي) جواهر البالغة في المعاني والبيان البديع) (6(
 ،7، طعمان، دار الفرقان، 303ص، الدكتور فضل حسن عباس) البالغة فنونها وأفنانها علم البيان والبديع(و

 .م2000-هـ1421

، 278ص، دكتور محمد شعبان علوان ودكتور نعمان شعبان علوان)  البديع- البيان –من بالغة القرآن المعاني ) (7(
 . 2، طالدار العربية للنشر والتوزيع



  )21( 

  : وال العلماء في عالقة الفاصلة القرآنية بالسجعأق: ثانياً
  . اختلف العلماء في جواز اعتبار الفاصلة من السجع إلى فريقين

  : وهؤالء على ضربين، المانعون: الفريق األول
ومن أصحاب هـذا الـضرب اإلمـام        ،  ذم السجع في حد ذاته لكون المعنى فيه ثابتاً للفظ         : األول

   )1( .نيواإلمام الباقال، الرماني
، والفواصل بالغة : "أما اإلمام الرماني فقد نص في رسالته النكت في إعجاز القرآن فقال           

وهو قلـب   ،  وأما األسجاع فالمعاني تابعة لها    ،  وذلك أن الفواصل تابعة للمعاني    ،  واألسجاع عيب 
 التـي   إذ كان الغرض الذي هو حكمة إنما هو اإلبانة عن المعـاني           ،  ما توجبه الحكمة في الداللة    

وإذا كانت المشاكلة علـى خـالف   ، فإذا كانت المشاكلة وصلة إليه فهو بالغة، الحاجة إليها ماسة 
    )2("...ألنه تكلف من غير الوجه الذي توجبه الحكمة، ذلك فهو عيب

ألنه قد يكـون الكـالم      ،  والذين يقدرونه أنه سجع فهو وهم     : "أما اإلمام الباقالني فقد قال      
ألن ما يكون به الكالم سجعاً يختص ببعض الوجـوه دون           ،  إن لم يكن سجعاً   على مثال السجع و   

وليس كذلك ما اتفق كمـا    ،  ألن السجع من الكالم يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي السجع          ،  بعض
وفصل بين أن ينتظم الكالم فـي  ، ألن اللفظ يقع فيه تابعاً للمعنى، هو في تقدير السجع من القرآن 

ومتـى  ،  وبين أن يكون المعنى منتظماً دون اللفظ      ،  لتي تؤدي المعنى المقصود فيه    نفسه بألفاظه ا  
، ومتى انتظم المعنى بنفـسه دون الـسجع       ،  ارتبط المعنى بالسجع كانت إفادة السجع كإفادة غيره       

  )3(".كان مستجاباً لتحسين الكالم دون تصحيح المعنى

وأن كالهما لم يـرد فـي كتـاب اهللا    ، وما هو محمود، يرى أن من السجع ما هو مذموم  : الثاني
وأول من أبى إطالق السجع على الفواصـل       ،  تعالى مطلقاً لكونه منزهاً عن مشابهته لكالم الخلق       
، خالف القرآن جميع الكالم الموزون والمنثور     : "على الرغم من دفاعه عنه هو الجاحظ الذي قال        

   )4(".وهو منثور غير مقفى على مخارج األسجاع واألشعار

                                                
ة وتوفي سن، هـ338ولد سنة ، أبو بكر، المعروف بالباقالني، هو محمد بن الطيب بن محمد جعفر بن القاسم البصري) 1(

 .109ص، 10ج، 5مج، عمر رضا كحالة) معجم المؤلفين(، انظر، هـ403

 .98-97ص) ثالث رسائل في إعجاز القرآن) (2(

 .4، طدار المعارف، 58ص، تحقيق السيد أحمد صقر) إعجاز القرآن) (3(

، 5، طهرةالقا، مكتبة الخانجى، 383ص، 1ج، باب ما قيل فيه الخناصر والعصي وغيرهما) البيان والتبيين) (4(
 . م1985-هـ1405



  )22( 

  : وهؤالء يرون أن السجع ينقسم إلى قسمين، المجيزون: الفريق الثاني

  . محمود وهو ما كان اللفظ فيه تابعاً للمعنى: األول
  . مذموم وهو ما كان المعنى فيه تابعاً للفظ: الثاني

  .)3(ابن األثير الكاتب، )2(أبو هالل العسكري، )1(ابن سنان الخفاجي: ورواد هذا القسم هم

وأما الفواصل التي في القرآن فإنهم سموها فواصل ولم يـسموها           : ن سنان فقد قال   أما اب 
والفواصل التي  ،  إن السجع هو الذي يقصد في نفسه ثم يحمل المعنى عليه          : أسجاعاً وفرقوا فقالوا  

  . تتبع المعاني وال تكون مقصودة في أنفسها

ل ذلك بأن الـسجع تتبعـه    وعل،  والسجع عيب ،  إن الفواصل بالغة  : وقال اإلمام الرماني  
والـذي يجـب أن     ،  هذا غير صحيح  : ورد عليه الخفاجي فقال   ،  والفواصل تتبع المعاني  ،  المعاني

والفواصـل علـى   ، إن األسجاع حروف متماثلة في مقـاطع الفـصول     : يحرر في ذلك أن يقال    
و وه، وضرب ال يكون سجعاً   ،  وهو ما تماثلت حروفه في المقاطع     ،  ضرب يكون سجعاً  : ضربين

المتماثـل  (وال يخلو كل واحد من هـذين القـسمين          ،  ما تقاربت حروفه في المقاطع ولم تتماثل      
حتى يكون متكلفاً يتبعـه     ،  وبالضد من ذلك  ،  من أن يأتي طوعاً سهالً وتابعاً للمعاني      ) والمتقارب

ـ ،  فإن كان من القسم األول فهو المحمود الدال على الفصاحة وحسن البيان           ،  المعنى ن وإن كان م
لعلـوه  ،  فأما القرآن فلم يرد فيه إال ما هو من القسم األول المحمود           ،  الثاني فهو مذموم مرفوض   

  )4( ...في الفصاحة

وال أرى لـذلك  ، وقد ذمه بعض أصحابنا من أرباب هذه الـصناعة    ": أما ابن األثير فقال   
فإنه قـد أتـى   ، ريموإال فلو كان مذموماً لما ورد في القرآن الك، وجهاً سوى عجزهم أن يأتوا به   

، وغيرهما،  وسورة القمر ،  كسورة الرحمن ،  حتى أنه ليؤتى بالسورة جميعاً مسجوعة     ،  منه بالكثير 
   )5(".وبالجملة فلم تخل منه سورة من السور

                                                
، للزركلي) األعالم: (انظر" سر الفصاحة"من مصنفاته ، شاعر، أبو محمد الخفاجي، هو عبد اهللا بن محمد بن سنان) 1(

 .122ص، 8مج

) المرجع السابق(، انظر، "التلخيص"من مؤلفاته ، عالم باألدب، أبو هالل، هو الحسن بن عبد اهللا بن سهل العسكري) 2(
 .196ص، 2مج

المثل "من مؤلفاته ، قوي الحافظة، أبو الفتح ضياء الدين المعروف بابن األثير الكاتب، هو نصر اهللا بن محمد الشيباني) 3(
 .31ص، 8مج) المرجع السابق(، انظر، "السائر

 ).بتصرف يسير(، 174-172ص) سر الفصاحة) (4(

، دار نهضة مصر، 210ص، القسم األول، ور أحمد الحوفيعلق عليه الدكت، )المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر) (5(
 .القاهرة، الفجالة



  )23( 

فإن الذين أجازوا القول بوقـوع الـسجع فـي          ،  والذي يراه الباحث بالنظر إلى ما سبق      
، جوب تنزيه كالم اهللا تعالى عن مشابهة كـالم الخلـق          القرآن لم ينتبهوا إلى قضية هامة وهي و       

≅{ :قال تعالى، كما دلت اآلية الكريمة على ذلك è% È È⌡ ©9 ÏM yè yϑ tGô_ $# ß§Ρ M} $# � Éf ø9 $# uρ #’ n? tã βr& (#θ è?ù' tƒ 

È≅ ÷V Ïϑ Î/ # x‹≈ yδ Èβ# u ö� à) ø9 $# Ÿω tβθ è? ù' tƒ  Ï& Î# ÷WÏϑ Î/ öθ s9uρ šχ%x. öΝ åκ ÝÕ÷èt/ <Ù÷èt7Ï9 #Z�� Îγ sß{) فإنه ، )88 :سراءاإل 

فإن إطالقه على فواصل    ،  وإن كان من السجع ما هو محمود وهو ما كان اللفظ فيه تابعاً للمعنى             
: فالفاصلة القرآنية ليس لها اسـم آخـر لقولـه تعـالى           ،  القرآن الكريم غير جائز على اإلطالق     

}Ò=≈ tG Ï. ôM n= Å_Á èù … çµçG≈ tƒ# u $ ºΡ# u ö� è% $ |‹ Î/ t� tã 5Θ öθ s) Ïj9 tβθ ßϑ n= ôè tƒ{) 3 :فصلت(.  

لكون السجع مذموماً في حـد      ،  وأما الذين رفضوا القول بوقوع السجع في القرآن الكريم          
ولكنهم نفوا أن يكون أسـلوبه      ،  ذاته فهؤالء لم ينكروا وجود النهايات المتشابهة في القرآن الكريم         

تنزيه لكالم اهللا تعـالى     وبذلك فقد أحسنوا في اعتبار قضية ال      ،  العام أسلوباً كسجع الكهان المذموم    
مع أنه كان عليهم التفريق بين ما كان مذموماً من الـسجع ومـا كـان                ،  عن مشابهة كالم الخلق   

  . محموداً منه

ال ألن السجع مذموماً في حد      ،  وأما الذين رفضوا القول بوقوع السجع في القرآن الكريم        
فهم من وجهة نظر الباحث     ،  لمنثوربل ألن القرآن الكريم مخالف لجميع الكالم الموزون وا        ،  ذاته

  .واهللا تعالى أعلم، الذين وفقوا بالصواب

   . الخالصة القول القرآن هو القرآن، وال نقول سجع معجز، وسجع غير معجز
   

  

  

  

  

  

  

  

  



  )24( 

  

  

  

  

  

  الفصل األول
 

  

  

  : وفيه مبحثان

  . ئدةبين يدي سورة الما : المبحث األول
  .ومقاصدهاالمائدة موضوعات سورة : المبحث الثاني

  
  
  
  
  
  
  



  )25( 

  
  
  
  
  

 

  
  

  :وفيه خمسة مطالب

  .تسميتها:   المطلب األول
  .ترتيب السورة وعدد آياتها ومكيتها أو مدنيتها:   المطلب الثاني
  .فضلها :  المطلب الثالث
  .  فيه السورةالجو الذي نزلت:   المطلب الرابع

  .مناسبة السورة لما قبلها ولما بعدها: المطلب الخامس
  
  
  
  
  



  )26( 

  بين يدي سورة المائدة: المبحث األول
  : مطالبخمسةوفيه 

  :تسميتها: المطلب األول
  :لسورة المائدة عدة أسماء وهي  

 )1( . ألنه ورد فيها قصة المائدة التي سألها الحواريون من عيـسى عليـه الـسالم     :المائـدة  )1
والدليل على هذا االسم عن المسور بن مخرمة أنه سمع عمر بن الخطاب رضـي اهللا عنـه    

، وسورة النـور  ،  وسورة الحج ،  وسورة المائدة ،  وسورة النساء ،  تعلموا سورة البقرة  : "يقول
  )2(".فإن فيهن الفرائض

${:  ألن هذا اللفظ ورد في أول آية من السورة فـي قولـه تعـالى     :العقود )2 yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# 

(# þθ ãΨ tΒ# u (#θ èù ÷ρ r& ÏŠθ à) ãè ø9 $$ Î/...{ )3( )1: المائدة(  

  .)5("ألنها تنقذ صاحبها من مالئكة العذاب: ")4( قال ابن الفرس:المنقذة )3

  .)6("سورة األخيار، ألن الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا يسمون سورة المائدة ":األخيار )4

                                                
 .69ص، 6ج، 4مج، ابن عاشور) التحرير والتنوير: (انظر) 1(
، تفسير سورة النور) 24(كتاب التفسير ) 27(، اإلمام أبي عبد اهللا محمد النيسابوري، )المستدرك على الصحيحين) (2(

، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا، 420ص، 2مج، )3493(حديث رقم 
اإلمام ) شعب اإليمان(و، وقال المحقق هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، م2002-  هـ1422، 2ط

، 477ص، 2ج، فصل في فضائل السور واآليات، باب في تعظيم القرآن) 19(، أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي
 .م1990-هـ1410، 1، طلبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول

والشيخ ، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي، )البحر المحيط: (انظر) 3(
 .م2001-هـ1422، 1، طلبنان ،بيروت، دار الكتب العلمية، 427ص، 3مج، علي عمر معوض

، م1130-هـ524ولد سنة ، أبو عبد اهللا المعروف بابن الفرس، هو عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الخزرجي) 4(
) األعالم: (انظر، م1203-هـ599توفي في البرة سنة ، له مصنفات عديدة منها أحكام القرآن، أندلسي، قاض

 .168ص، 4ج، الزركلي

 3مج، أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود األلوسي البغدادي) اني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيروح المع) (5(
  .154ص، 1ج، السيوطي) اإلتقان في علوم القرآن(و، دار الفكر، 47ص، 6ج

إشارات البلغاء قال ذلك نقالً عن كتاب كنايات األدباء و، 69ص، 6ج، 4مج، ابن عاشور) التحرير والتنوير: (انظر) 6(
 .ألحمد بن محمد الجرجاني



  )27( 

  :ومكيتها أو مدنيتهاترتيب السورة وعدد آياتها : المطلب الثاني
هـي الـسورة الـسابعة    و، هي السورة الخامسة في ترتيـب المـصحف      ،  سورة المائدة   

وهي السورة  ،  )1(وقبل سورة التوبة  ،  عد سورة الفتح  ب،  والعشرون في ترتيب نزول السور المدنية     
   )2(.المائة واثني عشر في ترتيب نزول سور القرآن الكريم كله

، وعند البصري مائة وثالث وعشرون آيـة      ،  مائة وعشرون آية  عدد آياتها عند الكوفي       
  . وعند المدنيين والمكي والشامي مائة وثنتان وعشرون آية

  : والمختلف فيه ثالث آيات

1. }...(#θ èù ÷ρ r& ÏŠθ à) ãè ø9$$ Î/...{ )ــة ــشامي  ،)1:اآلي ــي وال ــدنيان والمك ــصري والم ــدها الب   ، ع

  .وترك الكوفي عدها

2. }... (#θ àÿ ÷è tƒ uρ ∅tã 9�� ÏV Ÿ2...{ ) ها البصري والمدنيان والمكي والـشامي      ،)15:اآليـةعد ،

  .وترك الكوفي عدها

3. }... öΝ ä3 ¯Ρ Î* sù tβθ ç7 Î=≈ xî...{ )23: اآلية(، هاها، انفرد البصري بِعدوترك باقي علماء العد عد.)3(  
  

:  القرطبـي وقال اإلمام، )4(أما بالنسبة لمكيتها أو مدنيتها فسورة المائدة من السور المدنية    
  )5(."مدنية بإجماع"

  

                                                
 .33ص، 1 ج، السيوطي، )اإلتقان في علوم القرآن: (انظر) 1(
، دار الغرب اإلسالمي، 16ص، 1ج، محمد عزة دروزة، )التفسير الحديث ترتيب السور حسب النزول: (انظر) 2(

 . م2000-هـ1421 ،2، طلبنان، بيروت

، 178، 1ج، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، )طائف الكتاب العزيزبصائر ذوي التمييز في ل: (انظر) 3(
فنون األفنان في عجائب (و، م1986فبراير -هـ1406غرة جمادي اآلخرة ، 2، طتحقيق األستاذ محمد علي النجار

، م سليمدراسة وتحقيق محمد إبراهي، 114ص، للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، )علوم القرآن
المكتبة المحمودية ، 83-82ص، تأليف عبد الفتاح القاضي) بشير اليسر شرح ناظمة الزهر(و. مكتبة ابن سينا

 .المطبعة العربية، التجارية
 . 33ص، 1ج، للسيوطي، )اإلتقان في علوم القرآن: (انظر) 4(
-هـ1423، القاهرة،  دار الحديث، فناويتعليق الدكتور محمد إبراهيم الح، 409ص، 3مج، )الجامع ألحكام القرآن) (5(

 .م2002



  )28( 

  :فضلها: الثالثالمطلب 
، لما تضمنته من أحكام وشرائع هامـة      ،  لسورة المائدة فضل عظيم على األمة اإلسالمية        

، كتمييز الحالل من الحرام في المأكوالت     ،  من شأنها تنظيم شئون الفرد والمجتمع على حد سواء        
وبيـان  ،  والعدل في الحكم  ،  والتيمم،  والغسل،  وءواألمر بالحج والوض  ،  والنهي عن شرب الخمر   

  .وغير ذلك مما سيأتي تفصيله في المبحث الثاني بإذن اهللا تعالى، أحكام الحرابة

  : ومن األحاديث الواردة في بيان فضل هذه السورة
تعلمـوا سـورة    : أنه سمع عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه يقول        ،  عن المسور بن مخرمة   " )1

   )1(".فإن فيهن الفرائض، وسورة النور، وسورة الحج، وسورة المائدة، ساءوسورة الن، البقرة
يا جبــير   : حججت فدخلت على عائشة رضي اهللا عنها فقالت لي        : عن جبير بن نفير قال    " )2

أما أنها آخر سورة نزلت فمـا وجـدتم فيهـا مـن حـالل               : قالت،  نعم: تقرأ المائدة؟ فقلت  
  )2( ..".وما وجدتم من حرام فحرموه، فاستحلوه

  :الجو الذي نزلت فيه السورة: الرابعالمطلب 
، نزلت سورة المائدة في الفترة الزمنية ما بين صلح الحديبية في السنة السادسة للهجـرة                

وال شك في أن هذه الفترة كانت تتميز برسوخ أركـان           ،  وحجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة     
هـو أنـه قـد    ، المدينة المنورة ومما تجدر اإلشارة إليه في الدولة اإلسالمية التي أقامها النبي     

، كان لها الدور البارز في تهيئة النفـوس المؤمنـة  ،  جرى في هذه الفترة والتي قبلها أحداثاً هامة       
  )3( .الستقبال التشريعات اإللهية بنفوس ملؤها الشوق لتطبيق أوامر اهللا تعالى واجتناب نواهيه

  :ة لما قبلها ولما بعدهامناسبة السور: الخامسالمطلب 
  -:مناسبتها لما قبلها: أوالً

وهي سورة النـساء    ،  تظهر مناسبة سورة المائدة للسورة التي قبلها في ترتيب المصحف            
  :من خالل

                                                
 .26ص: انظر البحث) 1(
، 2مج، )3210(حديث رقم ،  تفسير سورة المائدة-كتاب التفسير ) 27(، للنيسابوري، )المستدرك على الصحيحين) (2(

 .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال المحقق مصطفى عبد القادر عطا، 340ص

من ، 6ص، الدكتور إبراهيم زيد الكيالني، )خصائص األمة اإلسالمية الحضارية كما تبنيها سورة المائدة: (رانظ) 3(
 .م2004 ،1، طمنشورات جمعية المحافظة على القرآن الكريم



  )29( 

 : مناسبة أول سورة المائدة ألول سورة النساء  )أ 

${: افتتحت سورة النساء بقوله تعالى    pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 تتحت سورة المائـدة  واف، )1: يـة اآل( }...#$

${: بقوله تعالى  yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u...{ )فلما كان الخطاب فـي أول سـورة         ،)1: يةاآل
   .ناسب أن يكون الخطاب في أول سورة المائدة خاصاً بالذين آمنوا، النساء عاماً

  

  :مناسبة أول سورة المائدة لمضمون سورة النساء )ب 
  :الضمنيمنها ة عقود والتي منها الصريح واشتملت سورة النساء على عد

وبعـد ذلـك عقـد    ، وعقد اإليمـان ، وعقد الحلف، وعقد الصداق،  عقود األنكحة : فالصريح
  . المعاهدة واألمان

  غير ذلك من الداخل و، واإلجارة، والعارية، والوكالة، والوديعة، عقد الوصية: أما الضمني
β¨{: في عموم قوله تعالى Î) ©! $# öΝ ä. ã� ãΒ ù' tƒ β r& (#ρ –Š xσ è? ÏM≈ uΖ≈ tΒ F{ $# #’ n< Î) $ yγ Î= ÷δ r&...{ )58: النساء.(  

  

 : مناسبة مضمون سورة المائدة لمضمون سورة النساء  )ج 
   .اشتملت كال السورتين على جملة من العقود - 1
$!{: وقع في سورة النساء قولـه تعـالى        - 2 ¯Ρ Î) !$uΖ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹s9 Î) |=≈ tGÅ3 ø9 $# Èd, ys ø9 $$ Î/ zΝ ä3 ós tG Ï9 t ÷ t/ 

Ä¨$ ¨Ζ9 ووقع في سورة المائـدة  ، التي نزلت في قصة رجل سرق      ،)105: النـساء ( }...#$

 . تفصيل ألحكام السارق والخائنين

بين فـي سـورة     ،  لما بين سبحانه في سورة النساء أنه أنزل القرآن ليحكم به بين الناس             - 3
{: عـالى وقد تكرر فيهـا قولـه ت      ،  المائدة آيات في الحكم بما أنزل اهللا تعالى        tΒ uρ óΟ ©9 

Ν à6 øt s† !$ yϑ Î/ tΑ t“Ρ r& ª!  ). 47-45-44: اتيجزء من اآل ،المائدة( }...#$

 : مناسبة خاتمة سورة المائدة لفاتحة النساء  )د 

=à7ù !¬{: ختمت سورة المائدة بقوله تعالى ãΒ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{ $#uρ $tΒuρ £ Íκ�Ïù 4 uθ èδuρ 4’n? tã Èe≅ ä. 

& óx« 7�ƒÏ‰ s%{ )النساء بقوله تعالىسورة وافتتحت  ،)120: يةاآل :}$ pκš‰r' ¯≈tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θà) ®?$# ãΝ ä3−/ u‘ 

“ Ï%©! $# /ä3 s)n= s{  ÏiΒ <§øÿ ¯Ρ ;ο y‰ Ïn≡uρ t,n= yz uρ $pκ ÷]ÏΒ $yγ y_ ÷ρy— £]t/ uρ $ uΚåκ ÷]ÏΒ Zω%ỳ Í‘ # Z��ÏW x. [ !$|¡ ÎΣuρ 4 (#θ à) ¨?$#uρ 

©! $# “Ï%©!$# tβθ ä9u !$|¡ s? Ïµ Î/ tΠ% tnö‘ F{$#uρ 4 ¨βÎ) ©! $# tβ%x. öΝä3 ø‹n= tæ $Y6ŠÏ% u‘{ )وفي كال اآليتين  ،)1: يةاآل

  .حديث عن صفة القدرة هللا عز وجل



  )30( 

!tΑ$s% ª{:  المائدة بالمنتهى من البعث والجزاء بقوله تعالى سورةوقد اختتمت $# #x‹≈yδ ãΠöθ tƒ ßìxÿΖtƒ 

tÏ%Ï‰≈¢Á9$# öΝ ßγè% ô‰ Ï¹...{ )بدء الخلق وذلك بقوله تعالىالنساء بسورة وافتتحت  ،)119: يةاآل :

}...“ Ï%©!$# /ä3s) n=s{  ÏiΒ <§øÿ ¯Ρ ;οy‰ Ïn≡uρ t,n= yz uρ $pκ ÷]ÏΒ $yγy_÷ρ y—...{ )1( )1: يةاآل(.  

   :مناسبتها لما بعدها: ثانياً
وهـي سـورة    ،  تظهر مناسبة سورة المائدة للسورة التي بعدها في ترتيـب المـصحف              
  : من خالل" األنعام"

 : األنعام لخاتمة سورة المائدةمناسبة أول سورة  - 1
وختمت سورة المائدة بفصل القضاء وهما متالزمـان كمـا          ،  افتتحت سورة األنعام بالحمد     -أ 

z{: قال تعالى ÅÓ è% uρ Ν æη uΖ ÷� t/ Èd, pt ø: $$ Î/ Ÿ≅Š Ï% uρ ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! Éb> u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9   ). 75: الزمر( }#$

 !¬{: سورة المائدة وهو قوله تعالى    جاءت فاتحة سورة األنعام مفصلة لما جاء في خاتمة           -ب  
à7 ù= ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $ tΒ uρ £ Íκ� Ïù... { )120: اآلية( .  

 : مناسبة فاتحة سورة المائدة لفاتحة سورة األنعام - 2
وهذا األمر متعلـق بمـصالح      ،  افتتحت سورة المائدة باألمر اإللهي للمؤمنين بالوفاء بالعقود       

‰ß{: رة األنعام بقوله تعـالى    وافتتحت سو ،  الدين واآلخرة  ôϑ pt ø: $# ¬! “ Ï% ©! $# t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

uÚ ö‘F{ $# uρ Ÿ≅ yè y_ uρ ÏM≈ uΗ ä>—à9 $# u‘θ ‘Ζ9 $# uρ...{ )ومما ال شك فيه أن ما تـضمنته فاتحـة           ،)1: يةاآل

  .ومعلوم أن مصالح اآلخرة مقدمة على مصالح الدنيا، األنعام متعلق بمصالح المعاش والدنيا
 

 :مون سورة المائدة لمضمون سورة األنعاممناسبة مض - 3
فقد جـاء   ،  تضمنت سورة األنعام شرحاً مفصالً لما تناولته سورة المائدة على سبيل اإلجمال           

${: في سورة المائدة قوله تعالى      pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u Ÿω (#θ ãΒ Ìh� pt éB ÏM≈ t6 Íh‹ sÛ !$ tΒ ¨≅ ym r& ª! $# öΝ ä3 s9 

Ÿω uρ (# ÿρ ß‰ tG ÷è s?...{ )وفيها التحذير من اهللا تعالى لعباده المؤمنين من أن يحرمـوا        ،)87: يـة اآل

وقد جاء في سورة األنعام بيان لما حرمـه         ،  فيشابهوا بصنيعهم هذا الكفار   ،  شيئاً قد أحله لهم   
إلـى  ... وأقام الدالئل على بطالنه وعارضهم وناقـضهم ، ثم جادلهم فيه،  الكفار في صنيعهم  

  .السورةغير ذلك مما تضمنته 
                                                

  . 82-81ص، السيوطي) تناسق الدرر في تناسب السور: (انظر) 1(



  )31( 

  

 :مناسبة خاتمة سورة المائدة لمضمون سورة األنعام - 4

 tΒuρ$ { :فقوله تعالى، ختمت سورة المائدة بإقرار أن هللا ملك السموات واألرض وما فيهن

£ Íκ�Ïù{ ،مالً في سورة المائدة ثم جاء مفصالً في سورة األنعام بقوله تعالىججاء م: }¨βÎ) 

©! $# ß, Ï9$sù Éb= ptø:$# 2”uθ ¨Ζ9$#uρ ( ßlÌ�øƒ ä† ¢‘ptø: $# z ÏΒ ÏMÍh‹yϑ ø9$# ßlÌ�øƒèΧ uρ ÏMÍh‹ yϑø9$# z ÏΒ Çc‘ y⇔ø9$# 4 ãΝ ä3Ï9≡ sŒ ª! $# ( 
4’ ¯Τr' sù tβθä3 sù ÷σ è? * ß, Ï9$sù Çy$t6 ô¹M} $# Ÿ≅ yè y_uρ Ÿ≅ øŠ ©9$# $ YΖs3 y™ }§ ôϑ ¤±9$#uρ t�yϑ s)ø9$# uρ $ZΡ$ t7ó¡ ãm 4 y7Ï9≡sŒ 

ã�ƒÏ‰ ø) s? Í“ƒÍ• yèø9$# ÉΟŠÎ= yèø9$# * uθ èδ uρ “ Ï%©! $# Ÿ≅yèy_ ãΝä3 s9 tΠθàf ‘Ζ9$# (#ρß‰ tG öκtJ Ï9 $pκÍ5 ’ Îû ÏM≈yϑ è=àß Îh� y9 ø9$# Ì�óst7ø9 $#uρ 

3 ô‰ s% $ uΖù= ¢Ásù ÏM≈tƒ Fψ$# 5Θöθ s)Ï9 šχθ ßϑ n=ôètƒ * uθèδuρ ü“ Ï% ©!$# Ν ä. r' t±Ρr&  ÏiΒ <§ øÿ̄Ρ ;οy‰ Ïn≡ uρ @� s)tG ó¡ßϑsù 

×í yŠöθ tF ó¡ãΒuρ 3 ô‰ s% $uΖù= ¢Ásù ÏM≈tƒ Fψ$# 5Θ öθs) Ï9 šχθ ßγ s)øÿ tƒ * uθ èδ uρ ü“Ï%©!$# tΑt“Ρr& z ÏΒ Ï!$yϑ¡¡9$# [!$tΒ 

$oΨ ô_t�÷z r' sù  Ïµ Î/ |N$t7tΡ Èe≅ ä. &ó x« $oΨ ô_t�÷z r' sù çµ ÷Ψ ÏΒ #Z� ÅØyz ßl Ì�øƒ �Υ çµ ÷ΨÏΒ ${6 ym $ Y6Å2#u� tI•Β zÏΒuρ 

È≅÷‚ ¨Ζ9$#  ÏΒ $yγ Ïèù=sÛ ×β#uθ÷Ζ Ï% ×π uŠÏΡ#yŠ ;M≈ ¨Ψ y_uρ ô ÏiΒ 5>$oΨ ôã r& tβθ çG ÷ƒ̈“9$# uρ tβ$̈Β ”�9$# uρ $Yγ Î6oK ô± ãΒ u�ö� xî uρ 

>µÎ7≈ t±tF ãΒ 3 (#ÿρ ã�ÝàΡ$# 4’ n<Î) ÿÍν Ì�yϑ rO !# sŒÎ) t� yϑøO r& ÿ ÏµÏè ÷Ζtƒ uρ 4 ¨β Î) ’Îû öΝ ä3Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθ s) Ïj9 tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ{ 
    )1(. )99-95:اتياآل(

                                                
 . 85-83ص، للسيوطي، )تناسق الدرر في تناسب السور: (انظر) 1(



  )32( 

  
  
  

 

  
  

  :وفيه مطلبان

  .موضوعات سورة المائدة: المطلب األول
.مقاصد سورة المائدة :المطلب الثاني



  )33( 

  اـدة ومقاصدهـورة المائـات سـموضوع: المبحث الثاني
  : موضوعات سورة المائدة: المطلب األول

غيرها من السور المدنية تعنى بقضايا ذات الصلة الوثيقة بإقامـة الدولـة             سورة المائدة ك    
لذا فإننا نجد أن المحور الذي تـدور  ، ومبادئ راسخة، وقواعد صلبة،  اإلسالمية على أسس متينة   

وتـصحيح  ، وتهذيب المجتمـع ، التشريع القائم على تحقيق العدالة: حوله هذه السورة الكريمة هو   
   )1( .ى توطيد أركان الدولة اإلسالميةالمؤدي إل، العقيدة

وتتبع موضوعاتها نجد أنها قد تحدثت عن موضوعات شتى         ،  وبالتأمل في سورة المائدة     
  : هما، يمكن تصنيفها ضمن موضوعين كبيرين

  : الحديث عن المؤمنين] 1
لي بـه   حوالت،  وهذا الحديث يشتمل على ما يجب على المؤمنين التصديق به من معتقدات             

  . والوفاء به من أحكام وتشريعات، أخالقياتمن 

  : المؤمنينغير الحديث عن ] 2
والنصيب األكبر من هذا الموضوع كان ألهل الكتاب؛ حيث وصفهم سـبحانه ووصـف         
وبين للمسلمين كيفيـة التعامـل      ،  وبين سوء عاقبتهم  ،  ورد عليها ،  وأورد معتقداتها الفاسدة  ،  كتبهم
وفـضحتهم مـن   ، ل الكتاب فقد تحدثت السورة عن المنـافقين     وإلى جانب الحديث عن أه    ،  معهم

   )2( .وذكر عالماتهم البارزة، خالل ذكر مقوالتهم الفاسدة

  : سورة المائدةمقاصد : المطلب الثاني
السيما وأنها تعنى بالتشريع ووضـع األسـس        ،  لسورة المائدة العديد من المقاصد العليا       

  : وهذه المقاصد هي، للدولة اإلسالمية

yγ${: قال تعالى، األمر بالوفاء بكافة العهود المشروعة )1 •ƒr' ¯≈tƒ š Ï%©! $# (#þθ ãΨ tΒ# u (#θ èù÷ρ r& 

ÏŠθ à)ãèø9 $$Î/...{ )1: المائدة( . 

  -:ويتضمن هذا المقصد ما يلي
  . وجوب الوفاء بالعهود التي بين اهللا تعالى وعباده  -أ 

                                                
 . 825ص، 2مج، سيد قطب) في ظالل القرآن: (انظر) 1(
 .م1994-هـ1414 ،1، ط92-85ص، دكتور علي عبد الحليم محمود) التربية اإلسالمية في سورة المائدة: (انظر) 2(
  



  )34( 

 .  وجوب الوفاء بالعهود المشروعة التي بين المسلمين -ب  
  .ب الوفاء بالعهود المشروعة التي بين المسلمين وغيرهموجو -ج 

  . بيان ما أحله اهللا تعالى من األطعمة )2

  -:ويتضمن هذا المقصد ما يلي
ويلحق بها ما كان وحـشياً مـن        ،  والغنم،  والبقر،  كاإلبل،  بيان حل األكل من بهيمة األنعام       -أ 

ôM{: قال تعـالى ، والبقر الوحشي وغيرها  ،  ذوات األربع كالظباء   ¯= Ïm é& Ν ä3 s9 èπyϑŠ Íκ u5 ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{ $# 

�ω Î) $tΒ 4‘ n= ÷F ãƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ... { )1 :المائدة( .  

tΠ{: قال تعـالى  . ستطيبها النفس القويمة  تحل تناول كافة أصناف األطعمة التي        -ب   öθ u‹ ø9 $# ¨≅ Ïm é& 

ãΝ ä3 s9 àM≈ t6 Íh‹ ©Ü9 ${: وقال تعالى ،  )5 :المائـدة ( }...#$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u Ÿω (#θ ãΒ Ìh� pt éB ÏM≈ t6 Íh‹ sÛ !$ tΒ 

¨≅ ym r& ª! $# öΝ ä3 s9...{ )وتشمل طيبات ما أحل اهللا تعالى لنا كافة صنوف األطعمة          ،  )87 :المائدة

θ#){: وقال تعالى، الطيبة è= ä. uρ $ £ϑ ÏΒ ãΝ ä3 x% y— u‘ ª! $# Wξ≈ n= ym $ Y7 Íh‹sÛ...{ )88 :المائدة(. 

$ãΠ...{: قـال تعـالى   ،  حل األكل من طعام أهل الكتـاب       -ج  yè sÛ uρ t Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $#...{   
  .)5 :المائدة(

�ω ...{: قال تعالى. اول بعض المطعوماتـة تنـحرمان ـبي )3 Î) $tΒ 4‘ n=÷F ãƒ öΝ ä3 ø‹n= tæ... {   

  .)1 :المائدة(
  -:ويتضمن هذا المقصد ما يلي

ôM{قال تعالى ، تحريم أكل الميتة  -أ  tΒ Ìh� ãm ãΝ ä3 ø‹ n= tæ èπtG øŠ yϑ ø9   . )3 :مائدةال( }... #$

ãΠ...{: قال تعالى، تحريم تناول الدم المسفوح -ب   ¤$! $# uρ... { )3 :المائدة( .  

ãΝ...{: قال تعالى، تحريم األكل من لحم الخنزير -ج  øt m: uρ Í�ƒ Ì“Ψ Ïƒ ø:   . )3 :المائدة( }...#$
وكذلك تحريم األكل   ،  هأو عقر ،  رهنحأو  ،  تحريم األكل مما ذكر عليه غير اسم اهللا عند ذبحه           -د  

$!...{: قـال تعـالى   ،  م يذكر اسم اهللا تعالى عليـه عمـداً        مما ل  tΒ uρ ¨≅ Ïδ é& Î� ö� tó Ï9 «! $# Ïµ Î/...{   

  . )3 :المائدة(
أو ، أو الـنطح ، أو التردي، أو الضرب، تحريم األكل من الحيوان الذي مات بسبب االختناق     -ه 

تذكيتـه  واستثناء ما أدرك وهو على قيد الحياة من هذه األصناف الخمسة وتمت             . االفتراس



  )35( 

(èπs...{: قـال تعـالى   . على الوجه المشروع قبل موتـه      ÏΖ y‚ ÷Ζ ßϑ ø9 $# uρ äο sŒθ è% öθ yϑ ø9 $# uρ èπtƒ ÏjŠ u� tI ßϑ ø9$# uρ 

èπys‹ÏÜ ¨Ζ9 $# uρ !$ tΒ uρ Ÿ≅ x. r& ßì ç7 ¡¡9 $# �ω Î) $tΒ ÷Λ ä øŠ ©. sŒ ...{ )3 :المائدة( .  

$...{: قـال تعـالى  ،  تحريم األكل مما ذبح على النـصب تقربـاً لألصـنام            -و  tΒ uρ yx Î/ èŒ ’ n? tã 

É= ÝÁ ‘Ζ9   . )3 :المائدة( }...#$

β...{: قال تعالى ،  تحريم طلب القسمة غير العادلة باألزالم      -ز  r& uρ (#θ ßϑ Å¡ ø) tF ó¡ s? ÉΟ≈ s9 ø— F{$$ Î/ 4...{ 
  . )3 :المائدة(

Iω... {: قال تعالى، بيان حرمة االعتداء على قاصدي البيت الحرام تعظيماً له )4 uρ tÏiΒ !#u 

|MøŠ t7ø9$# tΠ#t�ptø: Ÿωuρ öΝä3... {: وقال تعالى. )2 :المائدة( } ...#$ ¨Ζ tΒ Ì� øgs† ãβ$t↔ oΨ x© BΘ öθ s% βr& 

öΝ à2ρ‘‰ |¹ Çtã Ï‰ Éfó¡ yϑø9 $# ÏΘ#t�pt ø: $# β r& (#ρ ß‰ tG÷ès?...{ )2 :المائدة(  

: قال تعالى، ال على اإلثم والعدوان، ضرورة التعاون على البر والتقوىبيان  )5
}...(#θ çΡuρ$yè s?uρ ’n? tã Îh�É9 ø9$# 3“uθø) −G9$#uρ ( Ÿωuρ (#θçΡuρ$yès? ’ n? tã ÉΟøOM}$# Èβ≡ uρô‰ ãèø9$# uρ 4...{ )2 :المائدة(. 

θ#)...{: قال تعالى، األمر بالتقوى )6 çΡuρ$yè s?uρ ’ n? tã Îh�É9 ø9 $# 3“uθø) −G9$# uρ ( Ÿω uρ (#θ çΡuρ$yè s? ’n? tã ÉΟøO M}$# 

Èβ≡ uρô‰ ãè ø9$#uρ 4...{ )وقال تعالى، )2 :المائدة :}... (#θ à)̈? $#uρ ©! $# 4 �χÎ) ©! $# 7�� Î6yz $yϑ Î/ 

šχθ è=yϑ ÷ès?{ )وقال تعالى، )8 :المائدة :}... (#θ à)̈? $#uρ ©!$# 4 ’n? tã uρ «!$# È≅©. uθ tGuŠ ù= sù 

šχθãΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9$#{ )وقال تعالى، )11 :المائدة :}$yγ •ƒr' ¯≈tƒ š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ à) ®?$# ©! $# (# þθäó tGö/$# uρ Ïµø‹s9Î) 

s's#‹Å™ uθ ø9$#...{ )وقال تعالى، )35 :المائدة :}...(#θ à)̈?$# uρ ©!$# βÎ) ΛäΨ ä. tÏΖ ÏΒ÷σ •Β{ )57 :المائدة( ،

öθ{: وقال تعالى s9 uρ ¨β r& Ÿ≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6 ø9$# (#θ ãΨ tΒ#u (#öθs) ¨?$#uρ $tΡö�¤ÿ x6 s9 öΝ åκ÷] tã öΝÍκ ÌE$t↔ÍhŠ y™ 

óΟßγ≈oΨ ù= s{÷ŠV{uρ ÏM≈̈Ψ y_ ÉΟŠÏè̈Ζ9$#{ )تعالىوقال، )65 :المائدة  :}... (#θ à) ¨?$#uρ ©!$# ü“ Ï%©!$# ΟçFΡr& Ïµ Î/ 

šχθãΖ ÏΒ ÷σãΒ{ )وقال تعالى، )88 :المائدة :}...(#θ à)̈? $#uρ ©! $# ü”Ï%©!$# ÏµøŠs9 Î) šχρç� |³ øtéB{ 
θ#)...{: وقال تعالى، )96:المائدة( à)̈? $$sù ©! $# ’Í<'ρ é' ¯≈tƒ É=≈t6ø9F{ $# öΝ ä3 ª=yè s9 šχθ ßsÎ= øÿ è?{ )100:المائدة( ،

θ#)...{: ال تعالىوق à) ¨?$#uρ ©! $# (#θãè yϑ ó™$# uρ 3 ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰ öκu‰ tΠöθ s)ø9$# tÉ) Å¡≈xÿ ø9$#{ )108 :المائدة(  



  )36( 

!© (βÎ¨...{: قال تعالى، التحذير من عقاب اهللا تعالى )7 $# ß‰ƒÏ‰ x© É>$s) Ïèø9$#...{ )2 :المائدة( ،

óΟs9r& öΝ{: قال تعالىو n=÷ès? ¨βr& ©! $# …ã& s! Û�ù= ãΒ ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$# uρ Ü> Éj‹yèãƒ tΒ â !$t±o„ ã�Ïÿøó tƒuρ 

 uΚ Ï9 â!$t± o„ 3 ª!$# uρ 4’n? tã Èe≅ à2 &ó x« Ö�ƒÏ‰ s%{ )قال تعالىو، )40 :المائدة :}...|¤ yèsù ª!$# β r& 

u’ÎA ù'tƒ Ëx÷Fxÿ ø9$$Î/ ÷ρ r& 9�øΒ r& ô ÏiΒ  ÍνÏ‰Ψ Ïã (#θßs Î7óÁ ã‹sù 4’n? tã !$tΒ (#ρ •� |  r& þ’Îû öΝ ÍκÅ¦àÿΡr& šÏΒ Ï‰≈tΡ{ 
ôMsÜ...{: قال تعالىو، )52:المائدة( Î6ym öΝßγ è=≈yϑ ôãr& (#θ ßs t7ô¹ r'sù tÎ�Å£≈yz{ )قال و، )53 :المائدة

θ#){: تعالى ãè‹ÏÛ r&uρ ©!$# (#θ ãè‹ÏÛ r&uρ tΑθ ß™§�9$# (#ρâ‘ x‹ ÷n $#uρ...{ )قال تعالىو، )92 :المائدة :

}...ª! $#uρ Ö“ƒÍ•tã ρ èŒ BΘ$s)ÏGΡ$#{ )قال تعالىو، )95 :المائدة :}(# þθ ßϑn= ôã$# �χ r& ©!$# ß‰ƒÏ‰ x© 

É>$s) Ïèø9$#...{ )98:المائدة(  

tΠöθu‹ø9...{: قال تعالى، بيان إكمال الدين وتمام النعمة )8 $# àMù=yϑ ø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒÏŠ àMôϑ oÿøCr&uρ 

öΝ ä3ø‹ n=tæ  ÉLyϑ÷èÏΡ...{ )3 :المائدة(  

  .بيان ما يتعلق بالصيد من أحكام )9
  -:د ما يليويتضمن هذا المقص

�u...{ :قـال تعـالى   ،  عدم جواز صيد البـر للمحـرم        -أ  ö� xî ’ Ìj? Ït èΧ Ï‰ øŠ ¢Á9 $# öΝ çFΡ r& uρ îΠ ã� ãm...{ 
#...{: وقال تعالى ،  )1:المائدة( sŒ Î) uρ ÷Λ ä ù= n= ym (#ρ ßŠ$ sÜ ô¹ $$ sù...{ )وهـذه تفيـد بمفهـوم       )2 :المائدة 

tΠ...{: لىوقال تعـا  ،  ل التحلل أي حال اإلحرام    بق،  جواز الصيد عدم  المخالفة   Ìh� ãm uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ 

ß‰ ø‹ |¹ Îh� y9 ø9 $# $ tΒ óΟ çF øΒ ßŠ $ YΒ ã� ãm...{ )96 :المائدة(.  

وذلك بـشرط   ،  والنسور،  والصقور،  والفهود،  جواز الصيد بالجارح من الحيوانات كالكالب      -ب  
$...{: قـال تعـالى  ،  أن يتم تدريب هذه الحيوانات بشكل جيد من قبل مدرب محتـرف            tΒ uρ 

Ο çF ôϑ ¯= tæ z ÏiΒ ÇyÍ‘# uθ pg ø: $# tÎ7 Ïk= s3 ãΒ £ åκ tΞθ çΗ Íj> yè è? $ ®ÿ ÊΕ ãΝ ä3 yϑ ¯= tæ ª!   . )4 :المائدة( }...#$

رسـل  مدون إذن ال، عدم جواز األكل من الصيد الذي أكل منه الحيوان الجارح بعد قتله لـه          -ج 
θ#)...{: قال تعالى، للجارح è= ä3 sù !$ ®ÿ ÊΕ z õ3 |¡ øΒ r& öΝ ä3 ø‹ n= tæ...{ )4 :المائدة( .  



  )37( 

ρ#)...{: قـال تعـالى   ،  ية قبل إطالق الحيوان الجارح للـصيد      وجوب التسم   -د   ã� ä. øŒ $# uρ tΛ ôœ$# «! $# 

Ïµ ø‹ n= tã...{ )4 :المائدة( .  

...{: قال تعالى، وجوب الكفارة على من قتل صيد البر عمداً وهو محرم         -ه  tΒ uρ … ã& s# tF s% Ν ä3Ζ ÏΒ 

# Y‰ Ïdϑ yè tG •Β Ö !# t“ yf sù ã≅ ÷W ÏiΒ $ tΒ Ÿ≅tF s% z ÏΒ ÉΟ yè ¨Ζ9 $# ãΝ ä3 øt s†  Ïµ Î/ # uρ sŒ 5Αô‰tã öΝ ä3Ψ ÏiΒ $Nƒô‰ yδ x÷Î=≈ t/ Ïπt7÷è s3ø9$# ÷ρ r& 

×ο t�≈ ¤ÿ x. ßΘ$ yè sÛ t Å3≈ |¡ tΒ ÷ρ r& ãΑ ô‰ tã y7 Ï9≡ sŒ $ YΒ$ u‹ Ï¹ s−ρ ä‹ u‹ Ïj9 tΑ$ t/ uρ  Íν Í� ö∆ r&...{ )95:المائدة( .  

≅¨{: قـال تعـالى   ،  البحر للمحرم جواز صيد     -و  Ïm é& öΝ ä3 s9 ß‰ ø‹ |¹ Ì� ós t7ø9 $# … çµãΒ$ yè sÛ uρ $ Yè≈ tF tΒ öΝ ä3 ©9 

Íο u‘$ §‹¡¡= Ï9 uρ...{ )96 :المائدة( .  

tΒ...{: قال تعالى، التحذير من الكفر بما أنزل اهللا تعالى على محمد  )10 uρ ö� àÿõ3 tƒ Ç≈uΚƒM}$$Î/ 

ô‰s) sù xÝÎ6ym … ã&é# yϑtã uθèδuρ ’Îû Íο t�ÅzFψ $# z ÏΒ zƒÎ� Å£≈ sƒø:   .)5 :المائدة( }#$

  .والتيمم، والغسل، والوضوء، تفصيل أحكام الطهارة )11
  -:ويتضمن هذا المقصد ما يلي

${: قال تعالى ،  وجوب الوضوء للصالة على من لم يكن متوضئاً         -أ  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u # sŒ Î) 

óΟ çF ôϑ è% ’ n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9$# (#θ è= Å¡ øî$$ sù öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ öΝ ä3 tƒ Ï‰ ÷ƒ r& uρ ’ n< Î) È, Ïù# t�yϑ ø9 $# (#θ ßs |¡ øΒ $# uρ öΝ ä3 Å™ρ â ã� Î/ 

öΝ à6 n= ã_ ö‘ r& uρ ’ n< Î) È ÷ t6 ÷è s3 ø9    .)6 :المائدة( }...#$

β...{: قـال تعـالى  ، عدم جـواز الـصالة للجنـب إال بعـد االغتـسال           -ب   Î) uρ öΝ çGΖ ä. $ Y6 ãΖ ã_ 

(#ρ ã� £γ ©Û $$ sù...{ )6 :المائدة( .  

: قال تعـالى  ،  وجوده مع الحاجة الشديدة إليه    في حال   وجوب التيمم عند عدم وجود الماء أو         -ج 
}...β Î) uρ Ν çGΨ ä. # yÌ ó� £∆ ÷ρ r& 4’ n? tã @� xÿ y™ ÷ρ r& u !% ỳ Ó‰ tn r& Ν ä3Ψ ÏiΒ z ÏiΒ ÅÝ Í← !$ tó ø9 $# ÷ρ r& ãΜ çG ó¡ yϑ≈ s9 u !$ |¡ ÏiΨ9 $# 

öΝ n= sù (#ρ ß‰ Åg rB [ !$ tΒ (#θ ßϑ £ϑ u‹ tF sù # Y‰‹ Ïè |¹ $ Y6 ÍhŠ sÛ (#θ ßs |¡ øΒ $$ sù öΝ à6 Ïδθ ã_ âθ Î/ Ν ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r& uρ çµ÷Ψ ÏiΒ...{ 
  . )6:المائدة(



  )38( 

�tΒ ß‰ƒÌ$...{: قال تعالى، الروحية للعبد المؤمنإبراز العناية اإللهية بالطهارة  )12 ãƒ ª! $# 

Ÿ≅ yèôf uŠÏ9 Ν à6 ø‹n= tæ ô ÏiΒ 8lt�ym  Å3≈s9 uρ ß‰ƒÌ�ãƒ öΝ ä. t�Îdγ sÜãŠ Ï9...{ )6 :المائدة(. 

: قال تعالى، وجوب أداء الشهادة بالحقو، بيان وجوب العدل بين الناس دون تمييز )13
}$pκš‰ r'̄≈tƒ š Ï%©!$# (#θ ãΨ tΒ# u (#θçΡθ ä. š ÏΒ≡§θs% ¬! u!# y‰ pκ à− ÅÝó¡ É)ø9$$ Î/ ( Ÿωuρ öΝà6 ¨Ζ tΒÌ�ôf tƒ ãβ$t↔ oΨx© 

BΘöθ s% #’n? tã �ωr& (#θä9Ï‰ ÷è s? 4 (#θ ä9Ï‰ ôã$# uθ èδ Ü> t�ø% r& 3“uθ ø) −G= Ï9...{ )8 :المائدة(.  

‰y{: قال تعالى، الحث على اإليمان وعمل الصالحات )14 tãuρ ª!$# tÏ%©!$# (#θ ãΨtΒ#u (#θ è= Ïϑ tãuρ 

ÏM≈ ysÎ=≈¢Á9$#   Μ çλm; ×ο t�Ïÿ øó̈Β í�ô_ r&uρ ÒΟŠÏàtã{ )وقال تعالى، )9 :المائدة :}¨βÎ) šÏ%©!$# (#θ ãΨ tΒ#u 

š Ï%©!$# uρ (#ρßŠ$yδ tβθ ä↔Î6≈¢Á9$#uρ 3“t�≈|Á̈Ψ9$# uρ ô tΒ š∅ tΒ#u «!$$Î/ ÏΘ öθu‹ø9$# uρ Ì�ÅzFψ$# Ÿ≅Ïϑtã uρ $[sÎ=≈ |¹ 

Ÿξ sù ì∃öθ yz óΟÎγ øŠn= tæ Ÿωuρ öΝ èδ tβθ çΡt“ øts†{ )وقال تعالى، )69 :لمائدةا: }...y7 Ï9≡x‹x. ß Îi t7ãƒ ª!$# öΝ ä3s9 

Ïµ ÏG≈tƒ#u ÷/ä3ª= yès9 tβρ ã� ä3ô±n@{ )وقال تعالى، )89 :المائدة :}(#θ ãè‹ÏÛ r&uρ ©!$# (#θ ãè‹ÏÛ r&uρ tΑθ ß™ §�9$#...{ 
øŠ§{{: وقال تعالى، )92 :المائدة( s9 ’n? tã š Ï%©! $# (#θ ãΖ tΒ#u (#θ è=Ïϑ tãuρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9$# Óy$uΖ ã_ $yϑŠÏù 

(#þθßϑ Ïè sÛ # sŒÎ) $tΒ (#θ s) ¨? $# (#θãΖ tΒ#u ¨ρ (#θ è=Ïϑ tãuρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9$# §Ν èO (#θ s) ¨?$# (#θ ãΖ tΒ#üρ §ΝèO (#θ s) ¨?$# (#θ ãΖ |¡ ômr&̈ρ 3 
ª! $# uρ �=Ïtä† tÏΨÅ¡ ósçR ùQ$#{ )وقال تعالى، )93:المائدة :}øŒÎ)uρ àMø‹ ym÷ρ r& ’ n< Î) z↵ÎiƒÍ‘# uθ ysø9$# ÷βr& (#θ ãΨ ÏΒ#u 

†Î1 ’Í<θ ß™t� Î/uρ (# þθ ä9$s% $̈Ψ tΒ#u ô‰ pκô− $# uρ $oΨ ¯Ρr' Î/ tβθ ßϑÎ= ó¡ ãΒ{ )111 :المائدة(.  

#$!©%šÏ{: قال تعالى، التنفير من الكفر باهللا والتكذيب بآياته )15 uρ (#ρ ã�xÿ x. (#θç/ ¤‹x. uρ !$ oΨÏF≈tƒ$t↔Î/ 

š�Í× ¯≈s9'ρé& Ü=≈ys ô¹r& ÉΟ‹Åspg ø: !©%βÎ) zƒÏ¨{ :وقال تعالى، )10 :المائدة( }#$ $# (#ρ ã� xÿŸ2 öθ s9 �χr& 

Οßγ s9 $̈Β ’Îû ÇÚ ö‘F{$# $YèŠÏΗsd …ã&s#÷WÏΒ uρ …çµ yètΒ (#ρ ß‰ tGøÿ u‹ Ï9  ÏµÎ/ ô ÏΒ É>#x‹ tã ÏΘ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9$# $tΒ Ÿ≅ Îm6à) è? 

óΟßγ÷Ψ ÏΒ ( öΝ çλm; uρ ë># x‹tã ÒΟŠÏ9 r& * šχρ ß‰ƒÌ� ãƒ β r& (#θã_ ã�øƒs† z ÏΒ Í‘$̈Ψ9$# $tΒuρ Ν èδ š Å_Ì�≈sƒ¿2 $pκ ÷]ÏΒ ( 
óΟßγs9 uρ Ò>#x‹tã ×ΛÉ)•Β{ )وقال تعالى، )37-36 :المائدة: }tÏ%©!$# uρ (#ρ ã� xÿx. (#θ ç/¤‹ Ÿ2uρ !$oΨ ÏF≈tƒ$t↔ Î/ 

y7Í×̄≈s9 'ρé& Ü=≈pt õ¾r& ÉΟŠÅspg ø:$#{ )وقال تعالى، )86 :المائدة :}$tΒ Ÿ≅ yèy_ ª!$# . ÏΒ ;ο u��Ïtr2 Ÿωuρ 7πt6Í←!$ y™ 

Ÿωuρ 7' s#‹Ï¹ uρ Ÿωuρ 5Θ%tn   £ Å3≈s9 uρ tÏ%©!$# (#ρ ã� xÿx. tβρ ç� tIøÿtƒ ’n? tã «! $# z> É‹s3ø9 $# ( öΝ èδç� sYø. r&uρ Ÿω tβθè= É)÷ètƒ 



  )39( 

* # sŒÎ)uρ Ÿ≅‹Ï% óΟçλm; (#öθ s9$yès? 4’n< Î) !$ tΒ tΑ t“Ρr& ª!$# ’n<Î)uρ ÉΑθ ß™§�9$# (#θ ä9$s% $uΖç6 ó¡ ym $tΒ $tΡô‰ ỳ uρ Ïµø‹n= tã 

!$tΡu !$t/#u 4 öθ s9uρ r& tβ%x. öΝ èδäτ !$t/#u Ÿω tβθ ßϑn= ôè tƒ $\↔ø‹ x© Ÿωuρ tβρß‰ tG öκu‰{ )104-103 :المائدة(.  

’...{: قال تعالى، بيان أهمية التوكل على اهللا تعالى وحده )16 n? tãuρ «!$# È≅ ©.uθ tGuŠù= sù 

šχθãΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9$#{ )11 :المائدة(.  

وعرض جملة من ، بيان ضالل اليهود والنصارى من خالل بيان نقضهم للمواثيق مع اهللا )17
قال ، وتحذيرهم من سوء العاقبة، قوأمرهم باتباع الح، والرد عليها، عقائدهم الفاسدة

≅Ÿ{: تعالى ÷δr' ¯≈tƒ É=≈tG Å6ø9 $# ô‰ s% öΝ à2u !$y_ $oΨ ä9θ ß™u‘ Ú Îi t7ãƒ öΝä3 s9 #Z�� ÏWŸ2 $£ϑÏiΒ öΝçFΨ à2 

šχθ àÿøƒéB z ÏΒ É=≈tGÅ6 ø9$# (#θ àÿ ÷ètƒ uρ ∅tã 9��ÏVŸ2 ... ª! $#uρ 4’n? tã Èe≅ä. & ó x« Ö�ƒÏ‰ s%{ )15 :المائدة-

yγ${: وقال تعالى، )19 •ƒr' ¯≈tƒ ãΑθ ß™§�9$# Ÿω y7Ρâ“øts† š Ï%©! $# tβθ ãã Ì�≈ |¡ç„ ’Îû Ì�øÿ ä3ø9$# ... ö/ä3 ósu‹ø9 uρ 

ã≅÷δr& È≅ŠÅgΥM}$# !$yϑ Î/ tΑ t“Ρr& ª!$# ÏµŠÏù 4  tΒuρ óΟ©9 Ν à6øt s† !$yϑ Î/ tΑ t“Ρr& ª!$# y7Í× ¯≈s9'ρ é'sù ãΝ èδ 

šχθ à)Å¡≈xÿ ø9$#{ )وقال تعالى، )47-41 :المائدة: }ö≅ è% Ÿ≅ ÷δr' ¯≈tƒ É=≈tGÅ3 ø9$# ö≅yδ tβθ ßϑ É)Ζs? !$̈Ζ ÏΒ HωÎ) 

÷βr& $̈Ζ tΒ#u «!$$Î/ öθ s9uρ … öΝ åκ̈Ξ r& (#θ ãΒ$s% r& sπ1 u‘öθ−G9$# Ÿ≅‹ ÅgΥM}$#uρ !$tΒ uρ tΑÌ“Ρé& Ν Íκö�s9 Î) ÏiΒ öΝ Íκ Íh5§‘ (#θ è= Ÿ2V{ 

 ÏΒ óΟÎγ Ï%öθ sù ÏΒuρ ÏMøt rB ΟÎγ Î=ã_ö‘ r& 4 öΝ åκ÷] ÏiΒ ×π ¨Β é& ×ο y‰ ÅÁtF ø)•Β ( ×�� ÏVx.uρ öΝ åκ ÷]ÏiΒ u!$y™ $tΒ tβθ è=yϑ ÷ètƒ{ 
≅ö≅è% Ÿ{: وقال تعالى، )66-59:المائدة( ÷δr' ¯≈tƒ É=≈tG Å3 ø9$# ÷Λä ó¡s9 4’ n? tã > ó x« 4®Lym (#θ ßϑŠÉ) è? sπ1u‘ öθ −G9$# 

Ÿ≅‹ÅgΥM} $#uρ !$tΒuρ tΑÌ“Ρé& Νä3 ø‹s9Î)  ÏiΒ Νä3 În/§‘̈ ... ¨ β y‰ Éf tGs9 £‰ x©r& Ä¨$̈Ψ9$# Zο uρ≡y‰ tã tÏ%©#Ïj9 (#θ ãΨ tΒ#u 

yŠθßγ u‹ø9$# š Ï%©! $#uρ (#θ ä.u�õ° r& ( �χy‰ ÉftGs9 uρ Οßγt/ t�ø% r& Zο̈Šuθ ¨Β zƒÏ%©#Ïj9 (#θ ãΨtΒ#u šÏ% ©!$# (#þθä9$s% $̄ΡÎ) 

3“t�≈|ÁtΡ 4 š� Ï9≡sŒ ¨β r'Î/ óΟßγ÷Ψ ÏΒ š Å¡‹Åb¡ Ï% $ZΡ$t7÷δ â‘uρ óΟ ßγ̄Ρr&uρ Ÿω tβρç�É9 ò6 tGó¡ tƒ{ )82-68:المائدة(. 

!øŒÎ)uρ tΑ$s% ª{ :وقال تعالى $# |¤ŠÏè≈tƒ tø⌠ $# zΝ tƒó�tΒ |MΡr& u |Mù= è% Ä¨$̈Ζ=Ï9 ’ ÎΤρä‹ Ïƒ ªB$# u’ ÍhΓé& uρ È ÷yγ≈s9Î)  ÏΒ 

Èβρ ßŠ «! $# ( tΑ$s% y7oΨ≈ys ö6ß™ $tΒ ãβθ ä3 tƒ þ’Í< ÷βr& tΑθ è%r& $tΒ }§øŠs9 ’ Í< @d,ys Î/ 4 ... β Î) öΝ åκö5Éj‹yè è? öΝ åκ̈ΞÎ* sù 

x8ßŠ$t6Ïã ( βÎ)uρ ö� Ïÿøó s? öΝ ßγ s9 y7̄Ρ Î*sù |MΡr& â“ƒÍ•yè ø9$# ÞΟŠÅ3ptø:   )118-116 :المائدة( }#$

ومع ، إظهار العبرة والعظة من خالل ذكر قصة بني إسرائيل مع موسى عليه السالم )18
øŒÎ)uρ tΑ$s% 4y›θ {:قال تعالى: قال تعالى، وحبس اهللا تعالى إياهم في التيه، العمالقة ãΒ 



  )40( 

 ÏµÏΒ öθs) Ï9 ÉΘ öθ s)≈tƒ (#ρ ã�ä.øŒ $# sπ yϑ ÷èÏΡ «! $# öΝä3 ø‹n= tæ øŒ Î) Ÿ≅yè y_ öΝ ä3ŠÏù u!$uŠ Î;/Ρr& Νä3 n= yèy_uρ %Z.θè= •Β Ν ä39s?#u uρ $̈Β 

öΝ s9 ÏN÷σ ãƒ # Y‰ tnr& z ÏiΒ tÏΗ s>≈ yèø9$#...  tΑ$s% $yγ ¯Ρ Î*sù îπ tΒ§� ptèΧ öΝ Íκ ö� n=tã ¡ zŠÏèt/ ö‘ r& Zπ uΖ y™ ¡ šχθ ßγ‹ÏKtƒ ’Îû 

ÇÚ ö‘F{$# 4 Ÿξsù }̈ ù' s? ’n? tã ÏΘ öθs) ø9$# šÉ) Å¡≈xÿø9$#{ )26-20 :المائدة(  

?ã≅ø{: قال تعالى، من خالل ذكر قصة ولدي آدم عليه السالم، لقتلالتنفير من ا )19 $#uρ öΝÍκö� n=tã 

r' t6tΡ óo_ö/ $# tΠyŠ# u Èd, ysø9$$Î/ øŒ Î) $t/ §� s% $ZΡ$ t/ö� è% Ÿ≅ Îm6à) çFsù ôÏΒ $yϑÏδ Ï‰tn r& öΝ s9uρ ö≅¬6s) tF ãƒ z ÏΒ Ì�yzFψ$# tΑ$s% 

y7̈Ψ n=çF ø% V{ ( tΑ$ s% $yϑ̄Ρ Î) ã≅ ¬7s)tG tƒ ª!$# zÏΒ tÉ)−F ßϑ ø9$#...  ¢ΟèO ¨βÎ) # Z��ÏWx. Οßγ÷Ψ ÏiΒ y‰ ÷è t/ š�Ï9≡ sŒ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# 

šχθ èù Î�ô£ ßϑ s9{ )32-27 :المائدة(  

مع بيان عقابهم في ، والمؤمنون، حاربون اهللا ورسولهيبيان حكم قطاع الطرق الذين  )20
yϑ${: قال تعالى، اآلخرة ¯ΡÎ) (#äτℜt“ y_ tÏ%©!$# tβθ ç/ Í‘$ptä† ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘uρ tβ öθ yèó¡ tƒuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# #·Š$|¡ sù 

βr& (#þθ è= −Gs) ãƒ ÷ρ r& (# þθ ç6̄= |Áãƒ ÷ρ r& yì©Üs) è? óΟÎγƒÏ‰ ÷ƒ r& Ν ßγè=ã_ ö‘r& uρ ô ÏiΒ A#≈ n=Åz ÷ρ r& (# öθxÿΨ ãƒ š∅ÏΒ ÇÚö‘F{ $# 4 
š� Ï9≡sŒ óΟßγs9 Ó“÷“ Åz ’Îû $u‹÷Ρ‘‰9$# ( óΟßγ s9uρ ’ Îû Íοt� Åz Fψ$# ë>#x‹tã íΟŠÏàtã{ )33 :المائدة(  

وهو طريق الفالح في الدنيا ، أن الجهاد في سبيل اهللا إعالء لكلمة اهللا تعالىبيان  )21
‰ρß#)...{: قال تعالى، واآلخرة Îγ≈y_uρ ’Îû  Ï&Î#‹Î6y™ öΝ à6̄= yè s9 šχθ ßsÎ= øÿ è?{ )وقال ، )35:المائدة

‰šχρß...{: تعالى في سياق مدح المؤمنين Îγ≈pgä† ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# Ÿωuρ tβθ èù$sƒs† sπtΒ öθs9 

5ΟÍ←Iω...{ )54 :المائدة(.  

−ä{: قال تعالى، بيان حرمة السرقة وحد من سرق )22 Í‘$¡¡9$#uρ èπ s% Í‘$¡¡9$#uρ (#þθ ãèsÜø% $$ sù $yϑ ßγtƒ Ï‰ ÷ƒ r& 

L!# t“y_ $yϑ Î/ $t7|¡ x. Wξ≈s3 tΡ z ÏiΒ «!$# 3 ª! $# uρ î“ƒÍ•tã ÒΟŠÅ3ym{ )38 :المائدة(  

{: قال تعالى، الحث على التوبة )23 yϑ sù z>$s? . ÏΒ Ï‰ ÷èt/ Ïµ ÏΗ ø>àß yxn= ô¹r&uρ  χ Î*sù ©! $# ÛUθ çGtƒ 

Ïµ ø‹n= tã 3 ¨βÎ) ©! $# Ö‘θ àÿ xî îΛÏm§‘{ )وقال تعالى، )39 :المائدة :}Ÿξsù r& šχθ ç/θçG tƒ †n<Î) «!$# 

…çµ tΡρã� Ïÿ øótGó¡ o„ uρ 4 ª!$#uρ Ö‘θ àÿ xî ÒΟ‹Ïm &βr¨{: وقال تعالى، )74 :المائدة( }‘§ uρ ©! $# Ö‘θ àÿxî ÒΟ‹Ïm§‘{ 
!{: وقال تعالى ،)98 :المائدة( $#uρ î‘θ àÿxî ÒΟŠÎ= ym{ )101:المائدة(.  



  )41( 

...{: قال تعالى، بيان أهمية تطبيق شرع اهللا تعالى من خالل الحكم بما أنزل )24 tΒ uρ óΟ©9 

Οä3 øts† !$yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª! $# y7Í× ¯≈s9'ρ é'sù ãΝ èδ tβρ ã�Ïÿ≈ s3ø9$#{ )وقال تعالى، )44 :المائدة :}...tΒ uρ óΟ©9 

Ν à6øts† !$yϑÎ/ tΑ t“Ρr& ª! $# y7Í×̄≈s9'ρé' sù ãΝ èδ tβθßϑ Î=≈©à9$#{ )وقال تعالى، )45 :المائدة :}...tΒuρ óΟ©9 

Ν à6øts† !$yϑ Î/ tΑ t“Ρr& ª! $# y7Í×̄≈s9'ρé' sù ãΝ èδ šχθ à)Å¡≈xÿ ø9 : وقال تعالى، )47:المائدة( }#$

}...Ν à6 ÷n $$sù Οßγ oΨ÷� t/ !$yϑ Î/ tΑ t“Ρr& ª! Èβ{: وقال تعالى، )48 :المائدة( }...#$ r&uρ Ν ä3ôm $# Ν æηuΖ ÷�t/ 

!$yϑ Î/ tΑ t“Ρr& ª!$# Ÿωuρ ôìÎ7®Ks? öΝ èδu !# uθ÷δr& öΝ èδö‘ x‹ ÷n$# uρ βr& š‚θ ãΖÏF øÿ tƒ . tã ÇÙ ÷èt/ !$tΒ tΑ t“Ρr& ª!$# y7ø‹s9Î) ( 
βÎ* sù (# öθ©9 uθ s? öΝ n=÷æ $$sù $uΚ̄Ρ r& ß‰ƒÌ�ãƒ ª!$# β r& Ν åκz:� ÅÁãƒ ÇÙ÷èt7Î/ öΝ ÍκÍ5θ çΡèŒ 3 ¨β Î)uρ #Z��ÏWx. z ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9$# 

tβθ à) Å¡≈xÿ s9 * zΝ õ3ßs sùr& Ïπ̈Š Î=Îγ≈yfø9$# tβθ äóö7tƒ 4 ô tΒuρ ß |¡ ôm r& zÏΒ «!$# $Vϑ õ3ãm 5Θöθ s) Ïj9 tβθ ãΖÏ%θ ãƒ{ 
öθ{: وقال تعالى، )50-49 :المائدة( s9uρ öΝ åκ̈Ξ r& (#θãΒ$s%r& sπ1u‘ öθ −G9$# Ÿ≅‹ÅgΥ M}$#uρ !$tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& Ν Íκö� s9Î)  ÏiΒ öΝ ÍκÍh5 §‘ 

(#θè= Ÿ2V{  ÏΒ óΟÎγÏ% öθ sù  ÏΒuρ ÏMøt rB ΟÎγ Î= ã_ö‘ r&...{ )وقال تعالى، )66 :المائدة :}ö≅ è% Ÿ≅ ÷δ r'̄≈tƒ 

É=≈ tGÅ3 ø9$# ÷Λ äó¡ s9 4’ n? tã > óx« 4 ®Lym (#θßϑŠÉ) è? sπ1u‘öθ −G9$# Ÿ≅‹ÅgΥ M}$# uρ !$tΒuρ tΑ Ì“Ρé& Ν ä3ø‹ s9Î) ÏiΒ öΝ ä3 În/§‘...{ 
  .)68 :المائدة(

oΨ${: قال تعالى، اتحبيان القصاص في الجرا )25 ö;tFx. uρ öΝ Íκö�n= tã !$pκ�Ïù ¨β r& }§øÿ ¨Ζ9$# Ä§øÿ ¨Ζ9$$Î/ 

š÷ yèø9$# uρ È÷yèø9$$Î/ y#ΡF{$#uρ É#ΡF{$$Î/ šχèŒW{$# uρ ÈβèŒW{$$Î/ £ Åb¡9$#uρ Çd Åb¡9$$Î/ yyρ ã�àfø9$# uρ 

ÒÉ$|ÁÏ%...{ )45 :المائدة(.  

9e≅ä3...{: قال تعالى، بيان الحكمة من اختالف الشرائع )26 Ï9 $oΨ ù=yè y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ Zπtã÷� Å° %[`$yγ ÷Ψ ÏΒuρ 4 
öθ s9uρ u !$x© ª! $# öΝ à6n= yè yfs9 Zπ ¨Β é& Zο y‰ Ïn≡ uρ Å3≈s9uρ öΝ ä. uθè= ö7uŠÏj9 ’Îû !$tΒ öΝ ä38 s?#u ( (#θà) Î7tF ó™$$sù ÏN≡u�ö� y‚ ø9 $# 4 
’n<Î) «! $# öΝ à6ãè Å_ö�tΒ $ Yè‹Ïϑ y_ Ν ä3ã∞ Îm6t⊥ãŠ sù $yϑ Î/ óΟçGΨ ä. ÏµŠ Ïù tβθ àÿÎ= tF øƒrB{ )48 :المائدة(.  

واألمر بمواالة اهللا تعالى ، تصحيح العقيدة من خالل النهي عن مواالة اليهود والنصارى )27
uΚ${: قال تعالى، والمؤمنون، ورسوله  ¯ΡÎ) ãΝ ä3–ŠÏ9 uρ ª!$# …ã&è!θ ß™u‘uρ tÏ%©!$# uρ (#θ ãΖ tΒ#u tÏ%©!$# 

tβθßϑ‹É) ãƒ nο4θ n=¢Á9$# tβθ è?÷σãƒ uρ nο4θ x.̈“9$# öΝèδ uρ tβθ ãèÏ.≡u‘{ )وقال تعالى، )55 :المائدة :}$pκ š‰ r' ¯≈tƒ tÏ%©!$# 



  )42( 

(#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#ρä‹ Ï‚ −Gs? tÏ%©!$# (#ρä‹sƒªB $# óΟä3 uΖƒÏŠ #Yρâ“ èδ $Y6 Ïès9uρ z ÏiΒ š Ï%©!$# (#θ è?ρ é& |=≈tG Å3 ø9$#  ÏΒ 

óΟä3 Î=ö6 s% u‘$¤ÿ ä3 ø9$#uρ u!$ u‹Ï9÷ρ r& 4 (#θ à) ¨?$# uρ ©!$# βÎ) ΛäΨ ä. tÏΖÏΒ ÷σ•Β{ )57:المائدة(. 
: قـال تعـالى   ،  بيان أبرز عالمات النفاق العقائدي وهي مواالة أعداء اهللا تعالى الكافرين           )28

}“ u� tI sù zƒ Ï% ©! $# ’ Îû Ν Îγ Î/θ è= è% ÖÚ t� ¨Β šχθ ããÌ�≈|¡ ç„ öΝ Íκ�Ïù tβθ ä9θ à) tƒ #ý øƒwΥ βr& $oΨ t7� ÅÁè? ×οt�Í←!#yŠ 4...{ 
 . )52 :المائدة(

${: قـال تعـالى   ،  بيان ردة من يوالي الكافرين     )29 pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u  tΒ £‰ s? ö� tƒ öΝ ä3Ψ ÏΒ  tã 

 Ïµ ÏΖƒ ÏŠ...{ )54 :المائدة(. 
{: قال تعالى، المؤمنين على أعدائه الكافرينبيان أن اهللا عز وجل ينصر أولياءه  )30 tΒuρ 

¤Αuθ tG tƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘uρ tÏ% ©!$# uρ (#θ ãΖ tΒ#u ¨β Î*sù z>÷“ Ïm «! $# ÞΟèδ tβθç7 Î=≈tóø9$#{ )56 :المائدة(. 
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  الفصل الثاني
  دراسة تطبيقية لسورة المائدة

كمـا أنهـا    ،  سورة المائدة من السور التي توسعت في تناول األحكام والجانب التشريعي            
وقد ظهر ذلك واضحاً من خالل بيان موضوعات الـسورة          ،  قصص أهل الكتاب  عرضت بعض   

 عزمـت    فقـد   وفواصلها ونظراً لالرتباط اللفظي والمعنوي بين آيات القرآن الكريم       ،  ومقاصدها
د بعض اآليات القرآنية ال تختم     أنني قد أج  ف مع ذلك    ين آيات سورة المائدة وفواصلها    على الربط ب  

ـ ،  تتبع آيات السورة آية آية من بدايتها إلى نهايتها         بمشيئة اهللا تعالى ب    سأقوملذا  ،  بفاصلة قوم أوس
بانتقاء اآليات التي ختمت بفواصل قرآنية لدراستها دراسة تفسيرية تطبيقية يظهر مـن خاللهـا               

وإذا لـم يكـن لآليـة    ، العالقة بين الفاصلة وموضوع اآلية القرآنية التي اختتمت بهذه الفاصـلة       
هللا تعالى باآلية أو اآليات التي قبلهـا أو التـي بعـدها بحـسب               القرآنية فاصلة سأربطها بإذن ا    

فـي المناسـبة    وسأدعم أقـوالي    ،  موضوع هذه اآلية وموضوع ما قبلها أو ما بعدها من اآليات          
   .بأقوال العلماء ما استطعت إلى ذلك من سبيل بإذن اهللا تعالى

  : وهذه آيات المقطع األول من هذه السورة
  د التي بين اهللا وعبادهاء بالعهـوضرورة الوف
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’n? tã É=ÝÁ‘Ζ9$# βr&uρ (#θ ßϑÅ¡ø) tF ó¡s? ÉΟ≈s9ø— F{$$Î/ 4 öΝ ä3 Ï9≡sŒ î, ó¡ Ïù 3 tΠöθ u‹ø9$# }§ Í≥ tƒ tÏ%©! $# (#ρ ã� xÿx.  ÏΒ öΝ ä3 ÏΖƒÏŠ Ÿξsù 

öΝ èδöθt± øƒrB Èβöθ t±÷z$# uρ 4 tΠöθu‹ ø9$# àMù= yϑ ø.r& öΝä3 s9 öΝä3 oΨƒÏŠ àM ôϑ oÿøCr&uρ öΝä3 ø‹n= tæ  ÉLyϑ÷èÏΡ àMŠÅÊ u‘uρ ãΝ ä3s9 zΝ≈n=ó™ M}$# 

$YΨƒÏŠ 4 Ç yϑsù §�äÜ ôÊ$# ’Îû >π |ÁuΚ øƒxΧ u� ö� xî 7#ÏΡ$yf tGãΒ 5ΟøO \b}   ¨βÎ* sù ©!$# Ö‘θ àÿ xî ÒΟ‹Ïm§‘ * y7tΡθ è=t↔ó¡ o„ !# sŒ$tΒ 



  )48( 

¨≅ Ïmé& öΝ çλm; ( ö≅ è% ¨≅ Ïmé& ãΝ ä3 s9 àM≈ t6 ÍhŠ©Ü9$#   $tΒuρ ΟçFôϑ ¯= tæ zÏiΒ Çy Í‘#uθpgø: $# tÎ7Ïk= s3ãΒ £ åκtΞθ çΗ Íj>yèè? $®ÿ ÊΕ ãΝä3 yϑ ¯=tæ ª!$# ( 
(#θ è= ä3 sù !$®ÿ ÊΕ zõ3 |¡ øΒr& öΝä3 ø‹n= tæ (#ρ ã�ä. øŒ$#uρ tΛ ôœ$# «!$# Ïµ ø‹ n=tã ( (#θ à) ¨?$# uρ ©!$# 4 ¨βÎ) ©! $# ßìƒÎ�|  É>$|¡ Ïtø:$# * tΠöθ u‹ø9 $# 

¨≅ Ïmé& ãΝ ä3s9 àM≈t6 Íh‹©Ü9$# ( ãΠ$yèsÛ uρ tÏ% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈tGÅ3 ø9$# @≅ Ïm ö/ä3 ©9 öΝ ä3ãΒ$yèsÛ uρ @≅ Ïm öΝçλ °; ( àM≈ oΨ|Áós çR ùQ$#uρ 

z ÏΒ ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9$# àM≈oΨ |ÁósçR ùQ$# uρ zÏΒ t Ï%©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tGÅ3 ø9$# ÏΒ öΝ ä3Î= ö6s% !#sŒÎ) £èδθ ßϑçF ÷� s?#u £ èδu‘θ ã_é& 

tÏΨÅÁøt èΧ u�ö� xî tÅs Ïÿ≈|¡ ãΒ Ÿωuρ ü“ É‹ Ï‚−GãΒ 5β#y‰ ÷{ r& 3 tΒuρ ö�àÿõ3 tƒ Ç≈ uΚƒM} $$Î/ ô‰ s) sù xÝÎ6 ym …ã& é#yϑtã uθ èδuρ ’Îû 

Íο t�Åz Fψ$# z ÏΒ zƒÎ� Å£≈sƒ ø: $# * $pκ š‰r' ¯≈tƒ š Ï%©! $# (#þθ ãΨ tΒ#u #sŒÎ) óΟçF ôϑè% ’ n<Î) Íο 4θn= ¢Á9$# (#θ è= Å¡ øî$$ sù öΝä3 yδθ ã_ãρ 

öΝ ä3tƒ Ï‰ ÷ƒr& uρ ’n<Î) È,Ïù#t�yϑ ø9$# (#θßs |¡øΒ $#uρ öΝä3 Å™ρ â ã�Î/ öΝ à6n= ã_ ö‘r&uρ ’n<Î) È÷ t6÷ès3 ø9$# 4 βÎ) uρ öΝ çGΖ ä. $Y6ãΖ ã_ 

(#ρ ã� £γ©Û $$sù 4 β Î) uρ ΝçGΨ ä. #yÌ ó� £∆ ÷ρ r& 4’n? tã @� xÿy™ ÷ρ r& u !%ỳ Ó‰tn r& Ν ä3Ψ ÏiΒ zÏiΒ ÅÝÍ←!$tó ø9$# ÷ρr& ãΜçG ó¡yϑ≈s9 u!$|¡ ÏiΨ9$# 

öΝ n=sù (#ρß‰ ÅgrB [!$ tΒ (#θ ßϑ £ϑu‹tFsù # Y‰‹Ïè|¹ $Y6 ÍhŠsÛ (#θßs |¡øΒ $$sù öΝ à6Ïδθ ã_âθ Î/ Ν ä3ƒÏ‰ ÷ƒ r&uρ çµ ÷Ψ ÏiΒ 4 $ tΒ ß‰ƒÌ�ãƒ ª! $# 

Ÿ≅ yèôf uŠÏ9 Νà6 ø‹n= tæ ôÏiΒ 8lt� ym Å3≈s9uρ ß‰ƒÌ�ãƒ öΝä. t�ÎdγsÜ ãŠÏ9 §Ν ÏGãŠÏ9 uρ …çµtG yϑ ÷èÏΡ öΝ ä3ø‹ n=tæ öΝ à6̄= yès9 šχρ ã�ä3 ô± n@ 

* (#ρ ã�à2øŒ$# uρ sπyϑ ÷èÏΡ «! $# öΝä3 ø‹n= tæ çµ s)≈sV‹ÏΒuρ “ Ï%©!$# Νä3 s) rO#uρ ÿ Ïµ Î/ øŒÎ) öΝ çGù= è% $oΨ ÷èÏϑy™ $oΨ ÷è sÛr& uρ ( (#θ à)̈?$# uρ ©!$# 

4 ¨βÎ) ©!$# 7ΟŠÎ=tæ ÏN#x‹ Î/ Í‘ρ ß‰ �Á9$# * $pκš‰ r' ¯≈tƒ šÏ%©!$# (#θ ãΨ tΒ#u (#θçΡθ ä. š ÏΒ≡§θ s% ¬! u !# y‰ pκà− ÅÝó¡ É)ø9$$Î/ ( 
Ÿωuρ öΝ à6 ¨Ζ tΒÌ� ôftƒ ãβ$t↔oΨ x© BΘöθ s% #’n? tã �ω r& (#θ ä9Ï‰ ÷ès? 4 (#θ ä9Ï‰ ôã$# uθ èδ Ü>t�ø% r& 3“uθ ø)−G= Ï9 ( (#θ à) ¨?$# uρ ©! $# 4 �χÎ) 

©!$# 7��Î6yz $yϑ Î/ šχθ è= yϑ ÷ès?{ )8- 1: المائدة(.  

  : آياتهابة بين فواصل المقطع األول والمناس

yγ${:  قوله تعالى- 1 •ƒr' ¯≈tƒ š Ï%©! $# (# þθ ãΨtΒ# u (#θ èù ÷ρr& ÏŠθ à) ãè ø9$$Î/ 4 ôM̄= Ïmé& Ν ä3 s9 èπyϑŠÍκ u5 ÉΟ≈yè÷ΡF{ $# �ω Î) $tΒ 

4‘ n=÷F ãƒ öΝä3 ø‹n= tæ u� ö� xî ’Ìj? Ït èΧ Ï‰ øŠ ¢Á9$# öΝ çFΡr&uρ îΠ ã�ãm 3 ¨βÎ) ©! $# ãΝä3 øts† $tΒ ß‰ƒÌ�ãƒ{ )1 :المائدة(  

الوفاء بكافة العهود  بأن يلتزموا  في هذه اآلية سبحانه عباده المؤمنين اهللايأمر :المعنى اإلجمالي
، م وبين العبادهالمبرمة بينكذلك و، كالصالة والزكاة ونحوهما، م وبين اهللا تعالىهالمبرمة بين

قد أحل كما يبن لهم أنه ، اسمما هو مشروع من المعامالت التي بين الن، كالبيع والهبة ونحوهما
األكل من لحوم اإلبل والبقر والغنم وغيرها من البهائم باستثناء ما قد ورد فيه نص شرعي لهم 

كما ، م أو في أرض الحرمه صيد البر في حال إحرامكماويحرم عليهم، يفيد تحريم األكل منه



  )49( 

بحكمته ما يريد من م ما شرع في هذه اآلية وغيرها ألنه يقضي بين لهم أنه قد شرع له
  .)1(األحكام

 سبحانه للناس في هذه اآلية بعضاً من األحكام التـي مـن طبـع                اهللا لما شرع  :مناسبة الفاصلة 
!© (βÎ¨... {ناسب أن تكون الفاصـلة   ،  الناس أن يستفسروا عن علتها     $# ãΝ ä3 øt s† $ tΒ ß‰ƒ Ì� ãƒ{  مبينـة 

 أراده من األحكام التي تجلب النفع وتـدفع         لهذه العلة وهي أن اهللا سبحانه يقضي وفقاً لحكمته ما         
   .، وهذا تمكينالمضرة

β¨... {وجملة  : "ويقول اإلمام محمد الطاهر بن عاشور      Î) ©! $# ãΝ ä3 øt s† $ tΒ ß‰ƒ Ì� ãƒ{   تعليـل 

θ#) ...{: لقوله èù ÷ρ r& ÏŠθ à) ãè ø9 $$ Î/ ...{             أي ال يصرفكم عن اإليفاء بالعقود أن يكون فيما شرعه اهللا

واهللا يحكم ما   ،  ل عليكم ألنكم عاقدتم على عدم العصيان وعلى السمع والطاعة هللا          لكم شيء من ثق   
   )2(".والمعنى أن اهللا أعلم بمصالحكم منكم، يريد ال ما تريدون أنتم

β¨... {: ويقول اإلمام أبو الليث السمرقندي     Î) ©! $# ãΝ ä3 øt s† $ tΒ ß‰ƒ Ì� ãƒ{"     يعني يحل ما يشاء 

وليس ألحد أن يتـدخل    وما ال يصلحهم     ،الح خلقه وما يصلحهم   ألنه أعرف بص  ،  ويحرم ما يشاء  
‚Ÿωuρ Û... {: وهذا كقوله تعالى  ،  في حكمه  Î� ô³ ç„ ’ Îû ÿ ÏµÏϑ õ3 ãm # Y‰ ym r&{ )وقال، )26 :الكهف :}Ÿω 

ã≅ t↔ ó¡ ç„ $ ¬Η xå ã≅ yè øÿ tƒ öΝ èδ uρ šχθ è= t↔ ó¡ ç„{ )3( ")23 :األنبياء(  

  . تعليلية،عللت ما ورد في آيتها نالحظ أن الفاصلة جاءت هنا جملة:تحليل الفاصلة

‰pκš${:  قوله تعالى- 2 r'̄≈tƒ tÏ%©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#θ �=Ït éB u�È∝ ¯≈yèx© «! $# Ÿωuρ t�öκ ¤¶9$# tΠ#t�ptø: $# Ÿωuρ y“ ô‰ oλ ù;$# Ÿωuρ 

y‰ Í×̄≈n= s)ø9 $# Iωuρ tÏiΒ !#u |MøŠt7ø9 $# tΠ#t�ptø: $# tβθäó tGö6 tƒ WξôÒsù  ÏiΒ öΝ ÍκÍh5 §‘ $ZΡ≡uθ ôÊÍ‘uρ 4 # sŒÎ)uρ ÷Λ äù= n= ym (#ρ ßŠ$sÜô¹$$ sù 4 Ÿωuρ 

                                                
، م1993،  بيروت–دار الفكر ، 7-5ص، 3ج، جالل الدين السيوطي) الدر المنثور في التفسير المأثور: (انظر) 1(

يلة الشيخ قدم له فض، 218ص، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان(و
مؤسسة ، تحقيق عبد الرحمن بن معال اللويحق، والشيخ محمد صالح العثيمين، عبد اهللا بن عبد العزيز بن عقيل

جمهورية مصر ، 143ص) المنتخب في تفسير القرآن الكريم(و، م2000 -هـ1421 ،1، ط لبنان–بيروت ، الرسالة
هـ 1421، 1، طمؤسسة الرسالة، لجنة القرآن والسنة، يةالمجلس األعلى للشؤون اإلسالم، وزارة األوقاف، العربية

 .م2000 -
  .80ص، 6ج، 4مج) التحرير والتنوير) (2(
 محمود.د: تحقيق، 389 ص1ج، الحنفي الفقيه السمرقندي إبراهيم بن محمد بن نصر الليث أبو) بحر العلوم ) (3(

  .بيروت – الفكر مطرجي دار
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öΝ ä3̈Ζ tΒ Ì�øgs† ãβ$t↔ oΨx© BΘöθ s% βr& öΝ à2ρ ‘‰ |¹ Ç tã Ï‰ Éf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ#t�pt ø:$# βr& (#ρß‰ tG÷ès? ¢ (#θ çΡuρ$yès?uρ ’n? tã Îh�É9 ø9$# 

3“uθ ø)−G9$# uρ ( Ÿωuρ (#θ çΡuρ$yè s? ’ n? tã ÉΟøO M}$# Èβ≡ uρô‰ ãèø9 $#uρ 4 (#θ à)̈?$# uρ ©!$# ( ¨βÎ) ©!$# ß‰ƒÏ‰ x© É>$s) Ïèø9$#{ )2 :المائدة(  

حرمة شعائر عن أن ينتهكوا   اآلية سبحانه عباده المؤمنين في هذه اهللاينهى :المعنى اإلجمالي
ال أوال حرمة األشهر الحرم بإثارة الحروب فيها و، م بتعظيمهاهاهللا ومعالم حدوده التي أمر

 غيرهما وبالذات في حج أو عمرة أو،  لما يهدى من األنعام إلى بيت اهللا الحرامىتعرضوا باألذي
تعرضوا أيضاً يال أو، اهللا الحرام لتعظيمهتلك التي ميزت بالقالدة إشعاراً بقصد أصحابها بيت 

، بالسوء لقاصدي البيت الحرام الذين يرجون الفضل من اهللا تعالى بتحصيل المكاسب الدنيوية
ة وغيرها من أو المكاسب األخروية بالحج والعمر، بالتجارة وغيرها من األعمال المباحة

، صطادوايم أن ه من أرض الحرم فلرامهم وخرجواا يبين لهم أنهم إذا تحللوا من إحكم، العبادات
دخول المسجد الحرام عن م هكراهيتكم الشديدة لقوم بسبب صدهم لكما وينهاهم عن أن تحملهم 

 ما يرضيه م بعضاً على فعلهبعضكما ويأمرهم أن يعين ، على االعتداء عليهم طلباً لالنتقام
ما يأمرهم بلزوم التقوى منه جل ك،  من التعاون على ما يغضبه جل وعالكما ويحذرهم، تعالى

  .)1(نه شديد العقاب لمن خالفهألوذلك ، عالو

 عباده المؤمنين عن انتهاك محرماته وأمرهم بالتعاون على          سبحانه  اهللا لما نهى  :مناسبة الفاصلة 
θ#) 4...{ناسب أن تكون الفاصلة   ،  طاعته à) ¨? $# uρ ©! $# ( ¨β Î) ©! $# ß‰ƒ Ï‰ x© É>$ s) Ïè ø9  محذرة لهم مـن      }#$

  .، وهذا تمكين، ومبينة لهم علة هذا التحذيرمخالفته فيما نهاهم عنه أو أمرهم به

θ#) 4...{ : في قولـه تعـالى     يقول اإلمام الرازي   à) ¨? $# uρ ©! $# ( ¨β Î) ©! $# ß‰ƒ Ï‰ x© É>$ s) Ïè ø9 $#{ ،

β¨ ...{ محارمه من شيئاً تستحلوا وال اهللا اتقوا يعني وعيدوال التهديد منه والمراد" Î) ©! $# ß‰ƒ Ï‰ x© 

É>$ s) Ïè ø9$#{ 2(".عقابه أحد يطيق ال(  

 )ال تحلـوا  ( من الفاصلة جاءت معطوفة على جملـة       )اتقوا اهللا ( نالحظ أن جملة   :تحليل الفاصلة 
 )اتقـوا اهللا  (ءت معللة لجملة    من الفاصلة جا   )إن اهللا شديد العقاب   ( كما نالحظ أن جملة    من اآلية، 

   .من الفاصلة، وهذا يعني أن الفاصلة مرتبطة ببعضها من جهة، ومرتبطة بآيتها من جهة أخرى

                                                
، 1ج، السمرقندي) بحر العلوم(و، 144ص) المنتخب(و، 219-218ص، سعديال) تيسير الكريم الرحمن: (انظر) 1(

  .391-389ص
  .105ص، 11ج، 2، ططهران، دار الكتب العلمية، الفخر الرازي) التفسير الكبير) (2(



  )51( 

ôMtΒ{:  قوله تعالى- 3 Ìh�ãm ãΝä3 ø‹n= tæ èπ tG øŠyϑ ø9$# ãΠ¤$!$# uρ ãΝ øtm:uρ Í�ƒÌ“Ψ Ïƒø: $# !$tΒ uρ ¨≅ Ïδé& Î� ö�tó Ï9 «!$#  ÏµÎ/ 

èπ s)ÏΖ y‚ ÷Ζ ßϑø9$# uρ äο sŒθè% öθ yϑø9$# uρ èπ tƒ ÏjŠu�tIßϑ ø9$#uρ èπ ys‹ÏÜ̈Ζ9$# uρ !$tΒ uρ Ÿ≅ x. r& ßìç7¡¡9$# �ωÎ) $tΒ ÷Λä øŠ©. sŒ $ tΒuρ yxÎ/ èŒ ’n? tã 

É=ÝÁ‘Ζ9$# β r&uρ (#θ ßϑÅ¡ ø) tF ó¡ s? ÉΟ≈ s9ø— F{$$ Î/ 4 öΝ ä3 Ï9≡ sŒ î,ó¡ Ïù 3 tΠ öθu‹ø9 $# }§Í≥ tƒ tÏ%©!$# (#ρ ã�xÿ x.  ÏΒ öΝ ä3ÏΖƒÏŠ Ÿξsù 

öΝ èδöθt± øƒrB Èβöθ t±÷z$# uρ 4 tΠöθu‹ ø9$# àMù= yϑ ø.r& öΝä3 s9 öΝä3 oΨƒÏŠ àM ôϑ oÿøCr&uρ öΝä3 ø‹n= tæ  ÉLyϑ÷èÏΡ àMŠÅÊ u‘uρ ãΝ ä3s9 zΝ≈n=ó™ M}$# 

$YΨƒÏŠ 4 Ç yϑsù §�äÜôÊ $# ’Îû >π|Á uΚ øƒxΧ u� ö�xî 7#ÏΡ$yf tGãΒ 5ΟøO\b}   ¨βÎ* sù ©!$# Ö‘θ àÿ xî ÒΟ‹Ïm   )3 :المائدة( }‘§

أكلوا من الحيوان الذي أباح أكله ي أن  في هذه اآلية على عبادهحرم اهللا تعالىي :المعنى اإلجمالي
، الدم المسفوحكذلك و،  فارقته الروح دون تذكية على الوجه المشروعإذا، من دواب البر وطيره

، ركت التسمية عليه عمداًأو ت، وما ذكر عليه اسم غير اسم اهللا تعالى عند تذكيته، ولحم الخنزير
 عن جبل اًأو سقوط،  مات من الحيوانات خنقاً أو ضرباً بعصى أو بحجر أو نحو ذلكاوأيضاً م
 من  التمكنأكله وتمح يك حياً من هذه األصناف مما أبر باستثناء ما أد ذلكاًأو افتراس، أو في بئر

أن و، كل مما ذبح قربة لألصنام األكما وحرم سبحانه على عباده، تذكيته بذبح أو نحر أو عقر
في أن مخالفته ن سبحانه لعباده بيو كما، قتسموا الذبائح بالقرعة المؤدية إلى الظلم في القسمةي

  قد من يوم عرفةوأنه ابتداء، تناول ما سبق تحريمه يعد خروجاً عن طاعته إلى طاعة الشيطان
وبالتالي ، ى المسلمينصبح لهم الغلبة علوأن ت، اإلسالمانقطع رجاء الكافرين من أن ينالوا من 

أي يوم ( اليوم أنه فيو،  اهللا تعالىال يكون الخوف إال من في عبادة اهللا وداعي للخوف منهمفال 
م على هإظهارب بإكمال الشريعة و على عبادهنعمتهكذلك وأتم ،  قد أكمل اهللا أحكام الدين)عرفة

 من ألجأته شدة الحاجة في مجاعة أو  يبين سبحانه أنثم، م اإلسالم ديناًه لهارياختبو، الكافرين
شريطة أال يكون فله ذلك ، من المحرمات أكلهاانقطاع لما أحل اهللا من الطعام إلى تناول شيء 

ثم يطمئن ، على الحاجة الضرورية للبقاء على قيد الحياةمائل إلى المعصية بتناول ما زاد 
  .)1(في أمر دينهمى عباده رحيم فال يشدد عل، ر فعله غفور يغفر للمضطسبحانه عباده ببيان أنه

، لما حرم اهللا سبحانه في هذه اآلية على عباده المؤمنين أصنافاً من المطعومات            : مناسبة الفاصلة 
β¨...{ناسب أن تكون الفاصلة     ثم عقب باالستثناء للمضطر      Î* sù ©! $# Ö‘θ àÿ xî ÒΟ‹ Ïm  مبينـة بأنـه     }‘§

بـاده   فيـرحم ع رحـيم ، ز عمـن ألجأتـه الحاجـة لمخالفتـه        يتصف بأنه غفور فيجاو   سبحانه  
   .،وهذا تمكينالمضطرين

                                                
ألبي السعود القاضي محمد بن محمد بن مصطفى العمادي ) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: (انظر) 1(

 .م2001-هـ1421 ،1، طدار الفكر، تعليق محمد صبحي حسن حالق، 6ص، 3ج، فيالحن



  )52( 

β¨...{ : وقولهيقول اإلمام الرازي     Î* sù ©! $# Ö‘θ àÿ xî ÒΟ‹ Ïm  المحـرم  أكل لهم يغفر يعني"،  }‘§

  )1(."أكله إلى احتياجهم عند المحرم ذلك لهم أحل حيث بعباده ورحيم ،أكله إلى اضطر عندما

β¨...{: قاعي في تفسيرهاإلمام البيقول   Î* sù ©! Ö‘θ...{أي الذي له الكمال كله  }...#$ àÿ xî   

ÒΟ‹ Ïm وال يعاتبه ويكرمه بأن يوسع عليـه  ، وال يعاقبه عليه، ثم ارتكابه للمنهيإ أي يمحو عنه   }‘§

   )2(".من فضله

β¨...{ووقع  : "ويقول اإلمام محمد الطاهر بن عاشور      Î* sù ©! $# Ö‘θ àÿ xî ÒΟ‹Ïm عـن   مغنياً   }‘§

Ç...{: والتقـدير ... ،  وهي دليل عليه  ،  جواب الشرط ألنه كالعلة له     yϑ sù §� äÜ ôÊ $# ’ Îû >π|Á uΚ øƒ xΧ u� ö� xî 

7# ÏΡ$ yf tG ãΒ 5Ο øO \b}   ¨β Î* sù ©! $# Ö‘θ àÿ xî ÒΟ‹ Ïm Ç...{:  كما قال في اآلية نظيرتها}‘§ yϑsù §�äÜôÊ$# u� ö� xî 8ø$t/ 

Ÿω uρ 7Š$ tã Iξ sù zΝ øO Î) Ïµ ø‹ n= tã 4 ¨β Î) ©! $# Ö‘θ àÿ xî íΟŠ Ïm   )3( .)173 :البقرة( }‘§

نا جواباً للشرط الوارد في اآلية، فالفاصـلة إذاً   نالحظ أن جملة الفاصلة جاءت ه      :تحليل الفاصلة 
  .في محل جزم جواب الشرط

=y7tΡθè{:  قوله تعالى- 4 t↔ó¡ o„ !#sŒ$tΒ ¨≅ Ïmé& öΝ çλm; ( ö≅ è% ¨≅ Ïmé& ãΝ ä3s9 àM≈ t6ÍhŠ©Ü9$#   $tΒuρ ΟçF ôϑ ¯=tæ zÏiΒ ÇyÍ‘#uθ pgø: $# 

tÎ7Ïk= s3ãΒ £åκ tΞθçΗ Íj>yè è? $®ÿÊΕ ãΝä3 yϑ ¯=tæ ª! $# ( (#θè= ä3 sù !$®ÿÊΕ zõ3 |¡ øΒr& öΝ ä3ø‹ n=tæ (#ρ ã�ä. øŒ$# uρ tΛôœ$# «! $# Ïµ ø‹n= tã ( (#θà) ¨?$# uρ ©! $# 4 
¨βÎ) ©! $# ßìƒÎ�|  É>$|¡Ïtø:   )4 :المائدة( }#$

عن سؤال المؤمنين له بأن يذكر لهم ما  اإلجابة  سبحانه لنبيه محمد  اهللايبين :المعنى اإلجمالي
م كل طيب ه اهللا تعالى قد أحل ل أنه له بأن يخبرهمهبتوجيا أحل اهللا لهم من األطعمة وغيره

م األكل دون هتطيب النفس به مما فيه نفع ولذة من غير ضرر بالبدن وال بالعقل وكذلك أحل ل
شريطة أن يتم تدريبها ، ها أو بمخالبها الجارحةصطاده الجوارح التي تصطاد بأنيابتتذكية مما 

،  بارع وذلك كما علمه اهللا تعالى وأن يذكر اسم اهللا تعالى قبل إرسالهابشكل جيد من قبل مدرب
 حسابال والتحذير من ىتقوالومن ثم يعقب سبحانه بالحث على ، وأال تكون قد أكلت من الصيد

  .)4( يوم القيامةالشديد
                                                

  .112ص، 11ج، الفخر الرازي) التفسير الكبير) (1(
 .394ص، 2ج) نظم الدرر) (2(

 .110ص، 6ج، 4مج) التحرير والتنوير) (3(
 .145ص) المنتخب(و، 64-62ص، 6ج، 3مج، لأللوسي) روح المعاني: (انظر) 4(



  )53( 

 على الـسعي واالجتهـاد   هم سبحانه لعباده الطيبات من الرزق وحث اهللاما أحل ل :مناسبة الفاصلة 
  شـيئاً ممـا حـرم   ونفال يقربوبالتالي  ،  يهمفي طلبه عقب بما شأنه تفعيل دور الوازع الديني لد         

:  قولـه تعـالى    فـي وذلك  ،  لذلكبيان العلة   بالتقوى مع   لهم  األمر  من خالل توجيه     وذلك   عليهم
}...(#θ à) ¨? $# uρ ©! $# 4 ¨β Î) ©! $# ßìƒ Î� |  É>$ |¡ Ït ø:   .، وهذا تمكين}#$

θ#) ...{: يقول اإلمام الرازي في قوله تعالى      à) ¨? $# uρ ©! $# 4 ¨βÎ) ©! $# ßìƒ Î� |  É>$ |¡ Ït ø:  أي"،  }#$

  )1(".حرمه ما وتحريم أحله ما تحليل في اهللا أمر مخالفة واحذروا

مـن  )فكلـوا (اءت معطوفة على جملـة    من الفاصلة ج  )اتقوا اهللا (نالحظ أن جملة   :تحليل الفاصلة 
مـن  )اتقـوا اهللا  (من الفاصلة جاءت معللة لجملة      )إن اهللا سريع الحساب   (اآلية،كما نالحظ أن جملة   

  . الفاصلة، وهذا يعني أن الفاصلة مرتبطة ببعضها من جهة، ومرتبطة بآيتها من جهة أخرى

tΠ{:  قوله تعالى-5 öθ u‹ø9 $# ¨≅ Ïm é& ãΝ ä3 s9 àM≈ t6 Íh‹©Ü9 $# ( ãΠ$ yè sÛ uρ tÏ% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈tGÅ3ø9$# @≅Ïm ö/ä3 ©9 öΝ ä3ãΒ$yè sÛ uρ 

@≅ Ïm öΝ çλ °; ( àM≈ oΨ |Á ós çR ùQ $# uρ z ÏΒ ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# àM≈ oΨ |Áós çR ùQ $# uρ z ÏΒ t Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $#  ÏΒ öΝ ä3 Î= ö6 s% !# sŒ Î) 

£ èδθ ßϑ çF ÷� s?# u £ èδ u‘θ ã_ é& t ÏΨ ÅÁ øt èΧ u� ö� xî t Ås Ïÿ≈ |¡ ãΒ Ÿωuρ ü“ É‹ Ï‚ −G ãΒ 5β# y‰ ÷{ r& 3  tΒ uρ ö� àÿ õ3 tƒ Ç≈ uΚƒ M}$$ Î/ 

ô‰ s) sù xÝ Î6 ym …ã& é# yϑ tã uθ èδ uρ ’ Îû Íο t� Åz Fψ $# z ÏΒ zƒ Î� Å£≈ sƒ ø:   )5 :المائدة( }#$

 سبحانه في هذه اآلية على عباده بأن أحل لهم الطيبات من المأكوالت  اهللايمن :المعنى اإلجمالي
أنه وب،  ومن ذبائحهمأهل الكتابمن طعام حل للمؤمنين أن يطعموا أأنه وب ،والمشروبات وغيرها

، فعوا لهن مهورهندي أن ةطيشروذلك ، والكتابياتمن المؤمنات  نكاح العفيفات  لهم أيضاًحلأ
 ثم حذرهم سبحانه من الكفر به ومن، فاحشةالالوقوع في م منهن اإلحصان من همبتغين بزواج

 الصالحة التي عمالاأل  ثوابسبيل إلى بطالنال  ذلك هو ألن بشرائعه التي وضعها للناسأو
في اآلخرة  محاله  ستكونحينهاو،  يوم الحساب عند اهللا تعالىم لهة نافع  أصحابها أنهايحسب

  .)2(  من الهالكينمأنه

اآلية ما أحل وحرم ما حـرم ناسـب أن تكـون             سبحانه في هذه      اهللا لما أحل  :مناسبة الفاصلة 
uθ... { الفاصلة èδ uρ ’ Îû Íοt� Åz Fψ$# z ÏΒ zƒ Î� Å£≈ sƒ ø: ، وهـذا   مخالفة أمره سبحانه ونهيـه    محذرة من    }#$

  .إيغال
                                                

  .116ص، 11ج، الفخر الرازي)  الكبيرالتفسير) (1(
تحقيق محمد ، 20-18ص، 3ج، أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي) معالم التنزيل في التفسير والتأويل: (انظر) 2(

 .222-221ص، السعدي) تيسير الكريم الرحمن(و، م1997-هـ1417، 4ط، دار طيبة، عبد اهللا النمر



  )54( 

uθ... {: يقول اإلمام الرازي في قوله تعالى      èδ uρ ’ Îû Íο t� Åz Fψ $# z ÏΒ zƒ Î� Å£≈ sƒ ø:  مـشروط "،  }#$

 فـي  يكـن  لم الكفر عن تاب لو إذ ،الكفر ذلك على يموت أن وهو ،اآلية في مذكور غير بشرط
  )1(".الخاسرين من اآلخرة

uθ... {: ويبين اإلمام األلوسي مناسبة فاصلة اآلية لموضوعها بقولـه           èδ uρ ’ Îû Íο t� Åz Fψ $# z ÏΒ 

zƒ Î� Å£≈ sƒ ø:$#{  واآلية تذييل لقوله تعـالى    ،  أي الهالكين :}tΠ öθ u‹ ø9 $# ¨≅ Ïmé& ãΝ ä3 s9 àM≈ t6 Íh‹ ©Ü9 تعظيمـاً  ،  }...#$
   )2(".له اهللا تعالى وما حرمه وتغليظاً على من خالف ذلكحلشأن ما أ

من اآلية،   )فقد حبط عمله  ( نالحظ أن جملة الفاصلة معطوفة جملة جواب الشرط        :تحليل الفاصلة 
  .ي في محل جزموبالتالي فه

pκ${:  قوله تعالى- 6 š‰ r'̄≈tƒ š Ï%©! $# (#þθãΨ tΒ#u # sŒÎ) óΟçF ôϑ è% ’n< Î) Íο4θ n=¢Á9$# (#θ è= Å¡ øî$$sù öΝ ä3 yδθã_ ãρ öΝ ä3 tƒÏ‰ ÷ƒ r&uρ 

’n<Î) È,Ïù#t�yϑ ø9$# (#θßs |¡øΒ $#uρ öΝ ä3 Å™ρâ ã� Î/ öΝà6 n=ã_ö‘ r&uρ ’n<Î) È ÷t6÷ès3 ø9$# 4 β Î)uρ öΝ çGΖ ä. $Y6ãΖ ã_ (#ρ ã� £γ©Û $$sù 4 βÎ)uρ 

Ν çGΨ ä. #yÌ ó� £∆ ÷ρ r& 4’n? tã @� xÿy™ ÷ρ r& u!% ỳ Ó‰ tn r& Ν ä3Ψ ÏiΒ zÏiΒ ÅÝÍ←!$tóø9$# ÷ρ r& ãΜçG ó¡ yϑ≈s9 u !$|¡ÏiΨ9$# öΝ n=sù (#ρ ß‰ ÅgrB [!$tΒ 

(#θßϑ £ϑ u‹tFsù #Y‰‹Ïè|¹ $ Y6ÍhŠsÛ (#θ ßs|¡ øΒ $$sù öΝ à6 Ïδθ ã_ âθÎ/ Ν ä3ƒÏ‰ ÷ƒr& uρ çµ ÷ΨÏiΒ 4 $ tΒ ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# Ÿ≅yèôfuŠ Ï9 Νà6 ø‹n= tæ 

ô ÏiΒ 8l t�ym Å3≈s9uρ ß‰ƒÌ�ãƒ öΝä.t� Îdγ sÜãŠÏ9 §Ν ÏGãŠ Ï9uρ …çµ tGyϑ÷è ÏΡ öΝ ä3ø‹ n=tæ öΝ à6 ¯= yès9 šχρã�ä3 ô± n@{ )6 :المائدة(  

 يبدأ بغسل الذيالوضوء وب سبحانه لعباده أنه ال تصح منهم الصالة إالاهللا بين ي :المعنى اإلجمالي
ومن ثم غسل الرجلين إلى ، ومن ثم المسح على الرأس، الوجه ومن ثم اليدين إلى المرافق

،  الجسد بالماءذلك بتعميمو، هم على جنابة حتى يغتسلوا ووأنه ال تصح منهم الصالة، الكعبين
م هخشون نفاذ ما مع ويمسافرين  أو،ستطيعون استعمال الماءيمرضى بحيث ال  لة كونهماحأنه و

 أو أتى ما يوجب عليه النساءوقد انتقض وضوء أحدهم بقضاء الحاجة أو مالمسة ، من ماء
لتيمم ا يجب عليه د الصالة فحينهااوأر، جد الماء الالزم للوضوء أو لالغتساليولم ، الغسل

 ال  أنه لعبادهاهللا تعالىمن ثم يبين و،  منهالوجه واأليديمن خالل مسح ك وذلبالتراب الطهور 
م بين هوإنما يريد أن يجمع ل، م به كالصالة ونحوهاهم في أداء ما أمرهيريد أن يضيق علي

، مهمه عليذلك لدوام شكره على نعم بهِليعد، طهارة البدن بالوضوء وبين طهارة الروح بالصالة
  .)3( مهوعلى ما يسره ل

                                                
  .119ص، 11ج، لرازيالفخر ا) التفسير الكبير) (1(
 .67ص، 6ج، 3مج) روح المعاني) (2(
، اإلمام ناصر الدين أبي سعيد عبد اهللا أبي عمر ابن محمد الشيرازي البيضاوي) أنوار التنزيل وأسرار التأويل: (انظر) 3(

 ،)المنتخب(و، م1996-هـ1416 ،1، طدار الفكر، تحقيق الشيخ عبد القادر عرفات العشا حسونة، 198ص، 1ج
 .223-222ص



  )55( 

اهللا تعـالى   بيـان أن    و،   الطهارة للصالة  أحكاملما كان موضوع اآلية هو بيان        :مناسبة الفاصلة 
   الفاصـلة  ناسـب أن تكـون    ،  وروحياً بالصالة ،   بدنياً بالوضوء أو الغسل     المؤمنين رتطهييريد  

}...öΝ à6 ¯= yè s9 šχρ ã� ä3 ô± n@{       لـه  أن يكون ، ذا الفضل من اهللا تعالى     مبينة أنه البد في مقابل ه

  . ، وهذا تمكينالشكر ودوام الطاعة من عباده المؤمنينتمام 
öΝ...{ : في قوله تعالىاإلمام القرطبي يقول à6 ¯= yè s9 šχρ ã� ä3 ô± n@{ ،"نعمته لتشكروا أي 

  )1(".طاعته على فتقبلوا
öΝ...{ : في قوله تعالىديـاإلمام السمرقن يقولو à6 ¯= yè s9 šχρ ã� ä3 ô± n@{ ،" يـلك أي   

  )2( ".عليكم يضيق ولم لكم رخص لما اهللا تشكروا

ρ#){:  قوله تعالى  -7 ã� à2 øŒ $# uρ sπ yϑ ÷è ÏΡ «! $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ çµ s)≈ sV‹ ÏΒ uρ “ Ï% ©! $# Ν ä3 s) rO# uρ ÿ Ïµ Î/ øŒ Î) öΝ çG ù= è% $ oΨ ÷è Ïϑ y™ 

$ oΨ ÷è sÛ r& uρ ( (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# 4 ¨βÎ) ©! $# 7ΟŠ Î= tæ ÏN# x‹ Î/ Í‘ρ ß‰ �Á9   )7 :مائدةال( }#$

يأمرهم و، إلى اإلسالم سبحانه عباده بنعمته عليهم بأن هداهم اهللايذكر :المعنى اإلجمالي
،  وسخطههبذلك عقابلكي يجتنبوا ،  وحسن العبادةبالسمع والطاعةبالمحافظة على عهدهم معه 

  .)3( خفايا ما تنطوي عليه الصدوربم ينه سبحانه علفإ

ناسـب أن  ،  عباده بنعمته عليهم وأمرهم بالوفاء بعهودهم معـه ذكر سبحانهلما   :مناسبة الفاصلة 
θ#)...{تكون الفاصلة  à) ¨?$# uρ ©! $# 4 ¨β Î) ©! $# 7ΟŠ Î= tæ ÏN# x‹ Î/ Í‘ρ ß‰ �Á9 متضمنة للتحذير من نكث هـذه       }#$

توجيهها للناس األمر بالتقوى مـع       وذلك من خالل   في السر أو العلن،     بعصيان اهللا تعالى   العهود
   .، وهذا تمكينألمر اهذاالتعليل ل

β¨...{: يقول اإلمام الرازي في قوله تعالى Î) ©! $# 7ΟŠ Î= tæ ÏN# x‹ Î/ Í‘ρ ß‰ �Á9  حذرهم ثم"،  }  #$

θ#)...{ :فقال والمواثيق العهود تلك نقض من à) ¨? $# uρ ©! $# 4 ¨β Î) ©! $# 7ΟŠ Î= tæ ÏN# x‹ Î/ Í‘ρ ß‰ �Á9  ال يعني }#$
 بـذلك  يعلـم  فـاهللا  ببالكم ذلك خطر إن فإنه نقضها ىلع بقلوبكم تعزموا وال العهود تلك تنقضوا
  )4(".مجازياً به وكفى

                                                
 . 476ص، 3مج، للقرطبي) الجامع ألحكام القرآن) (1(
  . 397ص، 1ج، )بحر العلوم) (2(
تفسير (و، 224ص، السعدي) تيسير الكريم الرحمن(و، 477-476ص، 3مج، القرطبي) الجامع ألحكام القرآن: (انظر) 3(

راجعه وأعده للنشر الدكتور محمد  ،137ص، 1ج، لإلمامين جالل الدين المحلي وجالل الدين السيوطي) الجاللين
 . م2004-هـ1424 ،1، طمؤسسة المختار، محمد تامر

  .143ص، 11ج، الفخر الرازي) التفسير الكبير) (4(



  )56( 

β¨{: وجملة: "ويقول اإلمام محمد الطاهر بن عاشور Î) ©! $# 7ΟŠ Î= tæ ÏN# x‹ Î/ Í‘ρ ß‰ �Á9 $# { 
   )1(".تذييل للتحذير من إضمار المعاصي ومن توهم أن اهللا ال يعلم إال ما يبدو منهم

من ) اذكروا( من الفاصلة جاءت معطوفة على جملة     ) قوا اهللا ات (نالحظ أن جملة    :تحليل الفاصلة 
اتقـوا  (من الفاصلة جاءت معللة لجملـة       ) إن اهللا عليم بذات الصدور    ( كما نالحظ أن جملة    اآلية،
من الفاصلة، وهذا يعني أن الفاصلة مرتبطة ببعضها من جهة، ومرتبطة بآيتها مـن جهـة                 )اهللا

  . أخرى

pκ${:  قوله تعالى- 8 š‰r' ¯≈tƒ šÏ%©!$# (#θ ãΨ tΒ# u (#θ çΡθ ä. š ÏΒ≡§θ s% ¬! u !#y‰ pκà− ÅÝó¡ É)ø9$$Î/ ( Ÿωuρ 

öΝ à6̈Ζ tΒ Ì�ôf tƒ ãβ$ t↔oΨ x© BΘöθs% #’n? tã �ωr& (#θä9Ï‰ ÷è s? 4 (#θ ä9Ï‰ ôã$# uθ èδ Ü>t�ø% r& 3“uθø) −G= Ï9 ( (#θ à)̈?$# uρ ©!$# 4 �χ Î) ©!$# 

7��Î6 yz $yϑÎ/ šχθè= yϑ ÷ès?{ )8 :المائدة(  

ـ   عباده المؤمنين بأن ي    سبحانه    اهللا يأمر :جماليالمعنى اإل   هكونوا على جاهزية تامـة للقيـام بحق
وينهاهم عـن أن تلجـأهم      ،  الشهادة بين الناس على وجهها الحق     كما يأمرهم بأداء    ،  مهتعالى علي 

ألن العـدل  ، ونوا عادلين معهـم  يكعليهم أن   بل  ،  لى عدم إنصافهم  إكراهيتكم الشديدة لقوم أو فئة      
 تـه تشعروا دائماً مراقب  يس  بأن   أيضاًويأمرهم  كما  ،  وأبعد عن سخطه  ،  إلى نيل مرضاة اهللا   أقرب  

  .)2( مهم على أعمالهأنه سيحاسببعلموا أن يم وهل
 سبحانه عباده المؤمنين في هذه اآلية بالمحافظة علـى أداء حقوقـه    اهللا لما أمر  :مناسبة الفاصلة 

θ#)...{اسب أن تكون الفاصـلة    ن،  والتي من ضمنها إقامة العدل    ،  جل وعال  à) ¨? $# uρ ©! $# 4 �χ Î) ©! $# 

7�� Î6 yz $yϑ Î/ šχθ è= yϑ ÷è s?{           مشعرة بالرقابة اإللهية على النوايا وما يصدر عنها من أقوال وأفعـال
 للتحذير من مخالفة أمره جل وعال، وذلك من خالل توجيهها للناس األمر بالتقوى مـع       ومتضمنة

   .ين، وهذا تمكالتعليل لهذا األمر
�χ{ : في قوله تعالى   اإلمام الرازي  يقول Î)… ©! $# 7�� Î6 yz $ yϑ Î/ šχθ è= yϑ ÷è s?{  ،"ذكـر  ثم 

θ#)...{ تعـالى  قوله وهو للمذنبين ووعيداً المطيعين مع وعداً يكون الذي الكالم à) ¨? $# uρ ©! $# 4 �χ Î) 

©! $# 7�� Î6 yz $ yϑ Î/ šχθ è= yϑ ÷è s?{ ـ  يخفـى  فـال  المعلومات بجميع عالم أنه يعني  مـن  شـيء  هعلي
  )3(".والكمأح

                                                
 .134ص، 6ج، 4مج) التحرير والتنوير) (1(
تفسير (و، 224ص، السعدي) تيسير الكريم الرحمن(و، 477-476ص، 3مج، القرطبي) الجامع ألحكام القرآن: (انظر) 2(

راجعه وأعده للنشر الدكتور محمد ، 137ص، 1ج، لإلمامين جالل الدين المحلي وجالل الدين السيوطي) الجاللين
 . م2004-هـ1424 ،1، طمؤسسة المختار، محمد تامر

  .144ص، 11ج، الفخر الرازي) التفسير الكبير) (3(



  )57( 

مـن  ) كونـوا (من الفاصلة جاءت معطوفة على جملة) اتقوا اهللا(نالحظ أن جملة   :تحليل الفاصلة 
) اتقـوا اهللا (من الفاصلة جاءت معللة لجملـة   ) إن اهللا خبير بما تعملون    (اآلية،كما نالحظ أن جملة   

  . طة بآيتها من جهة أخرىمن الفاصلة، وهذا يعني أن الفاصلة مرتبطة ببعضها من جهة، ومرتب

  :يـع الثانـات المقطـآي
  الوعد للمؤمنين والوعيد للكافرين وبيان فضل اهللا على عباده

‰y{: قال تعالى tãuρ ª! $# tÏ%©! $# (#θ ãΨ tΒ# u (#θ è=Ïϑ tãuρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9$#   Μ çλm; ×οt� Ïÿ øó̈Β í�ô_ r& uρ ÒΟŠÏàtã * 
š Ï%©!$# uρ (#ρ ã� xÿx. (#θ ç/¤‹x. uρ !$oΨÏF≈tƒ$t↔Î/ š�Í× ¯≈s9'ρ é& Ü=≈ys ô¹r& ÉΟ‹Ås pgø: $# * $pκš‰ r'̄≈tƒ š Ï%©! $# (#θãΨ tΒ#u (#ρ ã�ä. øŒ$# 

|Myϑ ÷èÏΡ «! $# öΝà6 ø‹n= tæ øŒÎ) §Ν yδ îΠöθ s% β r& (# þθäÜÝ¡ ö6 tƒ öΝ ä3 øŠs9Î) óΟßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& £#s3sù óΟßγ tƒÏ‰ ÷ƒ r& öΝ à6Ζ tã ( (#θ à) ¨?$#uρ 

©!$# 4 ’ n? tãuρ «!$# È≅©. uθtG uŠù= sù šχθ ãΨ ÏΒ÷σ ßϑø9$# * ô‰ s) s9uρ x‹yz r& ª!$# t,≈sW‹ÏΒ û_ Í_t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ u�ó Î) $uΖ ÷W yèt/uρ ÞΟßγ÷Ψ ÏΒ 

ó o_øO$# u� |³tã $Y7‹É) tΡ ( tΑ$s% uρ ª!$# ’ ÎoΤÎ) öΝ à6 yètΒ ( ÷È⌡ s9 ãΝçF ôϑ s% r& nο4θn= ¢Á9$# ãΝ çF ÷�s?# uuρ nο4θŸ2 ¨“9$# ΝçGΨ tΒ#u uρ ’Í? ß™ ã�Î/ 

öΝ èδθ ßϑ è?ö‘ ¨“tã uρ ãΝçG ôÊ t�ø% r&uρ ©!$# $·Êö� s% $YΖ|¡ ym ¨βt� ÏeÿŸ2c{ öΝ ä3Ψ tã öΝ ä3 Ï?$t↔Íh‹ y™ öΝ à6 ¨Ζ n= Åz÷Š_{uρ ;M≈̈Ψ y_ 

“ Ì�øgrB  ÏΒ $yγÏF øt rB ã�≈yγ ÷ΡF{ $# 4  yϑ sù t�xÿ Ÿ2 y‰ ÷è t/ š�Ï9≡sŒ öΝà6ΨÏΒ ô‰ s)sù ¨≅ |Ê u !#uθ y™ È≅‹Î6 ¡¡9$#{ 
  )12- 9:المائدة(

  :اآیاتھالمناسبة بین فواصل المقطع الثاني و

š{: تعالى قوله) 1 Ï% ©! $# uρ (#ρ ã� xÿ x. (#θ ç/ ¤‹x. uρ !$ oΨ ÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ š� Í×̄≈ s9'ρ é& Ü=≈ ys ô¹ r& ÉΟ‹Ås pg ø:   )10 :المائدة( }#$
المداومين على ،  المسلمين الملتزمين بشرعهلسابقة اهللا تعالى في اآلية اوعد :المعنى اإلجمالي 

الكافرين المفسدين اآلية في هذه  من ثم ذكرو، بالمغفرة واألجر العظيم، طاعته بعمل الصالحات
 على سبيل بيان جرمهم، ثم أخبر بعدها بأنهم ته الدالة على صدق الوحي والنبوةالمكذبين بآيا

  )1( .خالدون في نار جهنم 
الذين يستكبرون عن عبادته    ذكر اهللا تعالى في هذه اآلية أسوأ أصناف خلقه          ا  لم: مناسبة الفاصلة 
�š...{، ناسب أن تكون الفاصلة      وحده دون سواه   Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü=≈ ys ô¹ r& ÉΟ‹Ås pg ø: مخبرة عن سوء    }#$

  . ، وهذا تمكينعقوبتهم
 اإلذعـان  إلى المبادرين المطيعين جزاء وتعالى سبحانه ذكر ولما: "يقول اإلمام البقاعي  

   له أوضحته ما ستروا أي) كفروا والذين: (فقال ترهيباً مـفعله لـيفع لم من جزاء ذكر، ترغيباً
                                                

 .304ص، 2مج، الصابوني) فوة التفاسيرص(و، 38-37ص، 2مج، ابن كثير) تفسير القرآن العظيم: ( انظر) 1(



  )58( 

 بالعالمـات  أي) بآياتنا ( عناداً أي ) وكذبوا( الرسل إليه دعتهم ما صحة على داللةال من عقولهم
 ينفكـون  ال الـذين  أي) الجحـيم  أصحاب( الرحمة من البعداء أي) أولئك( إلينا لعظمها المضافة
  )1("كبائرهم كثرت وإن المؤمنين العصاة من غيرهم ال، عنها

من صدر اآلية، فالفاصـلة     ) الذين(اءت خبرا للمبتدأ    نالحظ أن جملة الفاصلة ج      :تحليل الفاصلة 
  .في محل رفع خبر

2( }$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šÏ% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u (#ρ ã� ä. øŒ $# |M yϑ ÷è ÏΡ «! $# öΝ à6 ø‹n= tæ øŒ Î) §Ν yδ îΠ öθ s% β r& (# þθ äÜ Ý¡ ö6 tƒ öΝ ä3 øŠ s9 Î) 

óΟ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒr& £# s3 sù óΟ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& öΝ à6Ζ tã ( (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# 4 ’ n? tã uρ «! $# È≅ ©. uθ tG uŠ ù= sù šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9   )11: المائدة( }#$

وقت أن أراد أعداء اهللا تعالى يذكر اهللا تعالى عباده المؤمنين بنعمته عليهم  :المعنى اإلجمالي
أمرهم أذى أعداءه عن عباده المؤمنين وبعد ذلك فمنع اهللا تعالى ، هم وبالغدر برسول اهللا 

  .)2( مه عليه وحده في قضاء حوائجكما أمرهم باالعتماد، بلزوم التقوى

،  سبحانه عباده المؤمنين بنعمته عليهم بتخليصهم من أذى الكـافرين  اهللالما ذكر   :مناسبة الفاصلة 
θ#)...{ناسب أن تكون فاصلة اآلية     à) ¨? $# uρ ©! $#  ’ n? tã uρ «! $# È≅ ©. uθ tGuŠ ù= sù šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9  مشتملة على   }#$

وذلك بعد األخـذ    ،   تعالى وحده في جلب المنافع ودفع المضار       األمر للمؤمنين باالعتماد على اهللا    
،  الذي يحمل على اإللتزام بشرع اهللا تعالى وحـده والتي في مقدمتها التقوى،  باألسباب المشروعة 

  . وهذا تمكين

ــرازي   ــام ال ــول اإلم ــالىيق ــه تع ــي قول θ#)...{:  ف à) ¨? $# uρ ©! $# 4 ’ n? tã uρ «! $# È≅ ©. uθ tG uŠ ù= sù 

šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$#{ "وال تخافوا أحداً في إقامة طاعات اهللا ، أي كونوا مواظبين على طاعة اهللا تعالى

   )3(".تعالى
’ ...{ :وقولــه: "ويقــول اإلمــام محمــد الطــاهر بــن عاشــور   n? tã uρ «! $# È≅ ©. uθ tG uŠ ù= sù 

šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$#{       وذلك التوكل يعتمـد امتثـال األوامـر        ،  أمر لهم باالعتماد على اهللا دون غيره

   )4(".وكان من مظاهر تلك النعمة التي ذكروا بها، فناسب التقوى، واجتناب المنهيات

                                                
  .525ص، 2ج، البقاعي) نظم الدرر في تناسب اآليات والسور) (1(
) المنتخب(و، 225ص، السعدي) تيسير الكريم الرحمن(و، 854ص، 2مج، سيد قطب) في ظالل القرآن: (انظر) 2(

 . 147ص

  . 145ص، 11ج، الفخر الرازي) التفسير الكبير) (3(
 .139ص، 6ج، 4مج) والتنويرالتحرير ) (4(



  )59( 

ية، من اآل ) اذكروا(من الفاصلة معطوفة على جملة      ) اتقوا اهللا (نالحظ أن جملة      :تحليل الفاصلة 
  ). اذكروا(فهي معطوفة أيضاً على جملة ) على اهللا فليتوكل المؤمنون(كذلك الحال بالنسبة لجملة 

‰ô{:  قوله تعالى- 3 s)s9 uρ x‹ yzr& ª!$# t,≈ sW‹ÏΒ û_Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜu� ó  Î) $uΖ÷Wyè t/uρ ÞΟßγ ÷ΨÏΒ óo_øO $# u� |³ tã $Y7‹É)tΡ ( tΑ$s% uρ 

ª!$# ’ ÎoΤÎ) öΝà6 yè tΒ ( ÷ È⌡s9 ãΝ çF ôϑs% r& nο 4θ n=¢Á9$# ãΝ çF ÷� s?#u uρ nο4θ Ÿ2̈“9$# ΝçGΨ tΒ#uuρ ’ Í? ß™ã�Î/ öΝ èδθßϑ è?ö‘ ¨“tãuρ ãΝ çGôÊ t�ø%r& uρ 

©!$# $·Ê ö�s% $YΖ|¡ ym ¨βt�Ïeÿ Ÿ2c{ öΝ ä3Ψ tã öΝ ä3Ï?$t↔ Íh‹y™ öΝà6 ¨Ζn= Åz÷Š_{uρ ;M≈ ¨Ψ y_ “ Ì�øgrB ÏΒ $yγÏF øtrB ã�≈yγ÷Ρ F{$# 4 
 yϑsù t�xÿŸ2 y‰ ÷èt/ š� Ï9≡sŒ öΝ à6ΨÏΒ ô‰ s)sù ¨≅ |Ê u !#uθy™ È≅‹Î6   )12 :المائدة( }9$#¡¡

وأقام ، ائيل العهد على السمع والطاعةمن بني إسر  أخذ سبحانه أنه قد اهللايبين :المعنى اإلجمالي
ناً يعموعدهم سبحانه بأنه سيكون معهم أنه قد و، عليهم اثني عشر ممثالً عنهم لتنفيذ العهد

وآمنوا بالرسل ،  لمستحقيهاوآتوا الزكاة،  أقاموا الصالة على أصولهاإن أنهو، وناصراً
ه سبحانه باإلضافة إلى ما سبق فإن،  سراً وعالنيةًوأنفقوا في سبيل اهللا تعالى، ونصروهم
ثم بين سبحانه ، وسيدخلهم جنات تجري من تحتها األنهار، فسيتجاوز عن سيئاتهم، ووعدهم به

  .)1(  من كفر بعد ذلك منهم ونقض العهد فقد انحرف عن طريق الهدى واالستقامةأن

ووعدهم بحسن الجزاء    ،سبحانه الميثاق الذي واثق به بني إسرائيل       اهللا   لما ذكر  :مناسبة الفاصلة 
...{ناسب أن تكون الفاصلة     ،  في حال وفائهم به    yϑ sù t�xÿ Ÿ2 y‰ ÷è t/ š� Ï9≡ sŒ öΝ à6Ψ ÏΒ ô‰ s) sù ¨≅ |Ê 

u !# uθ y™ È≅‹ Î6 ¡¡9 وبالتالي استحقاقه ما يـستحقه     ،   مبينة ضالل من ينقض هذا الميثاق منهم عمداً        }#$

  . ، وهذا تمكينوحصول العقاب، الضالون من حرمان الثواب

...{ :قال تعـالى   " :يقول اإلمام الرازي     yϑ sù t�xÿ Ÿ2 y‰ ÷è t/ š� Ï9≡ sŒ öΝ à6Ψ ÏΒ ô‰ s) sù ¨≅ |Ê 

u !# uθ y™ È≅‹ Î6 ¡¡9 : فإن قيل ،  أي أخطأ الطريق المستقيم الذي هو الدين الذي شرعه اهللا تعالى لهم            }#$

ظـم ألن  ولكن الضالل بعده أظهر وأع   ،  أجل: قلنا،  من كفر قبل ذلك أيضاً فقد ضل سواء السبيل        
فإذا زادت النعمة زاد قـبح الكفـر وبلـغ النهايـة            ،  الكفر إنما عظم قبحه لعظم النعمة المكفورة      

   )2(".القصوى

                                                
، ألبي الحسن علي بن محمد الماوردي) النكت والعيون(و، 858-857ص، 2مج، سيد قطب) في ظالل القرآن: (انظر) 1(

 ،1، طمؤسسة الكتب الثقافية، دار الكتب العلمية، تعليق السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، 20ص، 2ج
 . م1992-هـ1412

  .148ص، 11ج) رالتفسير الكبي) (2(



  )60( 

 ناسب ذكر ميثاق بني إسـرائيل عقـب ذكـر       : "ويقول اإلمام محمد الطاهر بن عاشور       
çµ ... {:ميثاق المسلمين من قوله    s)≈ sV‹ ÏΒ uρ “ Ï% ©! $# Ν ä3 s) rO# uρ ÿ Ïµ Î/ ...{ راً من أن يكون ميثاقنا     تحذي

...{ :ومحل الموعظة هو قولـه    ،  كميثاقهم yϑ sù t�xÿ Ÿ2 y‰ ÷è t/ š� Ï9≡ sŒ öΝ à6Ψ ÏΒ ô‰ s) sù ¨≅|Ê u !# uθ y™ 

È≅‹ Î6 ¡¡9$#{.")1(   

  :الثالثع ـات المقطـآي
  ضالل اليهود والنصارى وبطالن معتقداتهم

yϑ${: قال تعالى Î6sù ΝÍκ ÅÕø) tΡ öΝßγ s)≈sV‹ÏiΒ öΝ ßγ≈̈Ζyè s9 $oΨ ù= yèy_ uρ öΝ ßγ t/θè=è% Zπ u‹Å¡≈ s% ( šχθèù Ìh� ptä† zΟ Î=x6 ø9$#  tã 

Ïµ ÏèÅÊ# uθ̈Β   (#θ Ý¡ nΣuρ $yàym $£ϑÏiΒ (#ρã�Ïj. èŒ Ïµ Î/ 4 Ÿω uρ ãΑ#t“ s? ßìÎ= ©Üs? 4’n? tã 7π oΨ Í←!% s{ öΝ åκ ÷]ÏiΒ �ω Î) Wξ‹Î= s% öΝåκ ÷]ÏiΒ ( 
ß#ôã $$sù öΝåκ ÷]tã ôx xÿô¹ $# uρ 4 ¨βÎ) ©! $# �=Ït ä† šÏΖÅ¡ ós ßϑø9$# * š∅ÏΒ uρ š Ï%©!$# (# þθ ä9$s% $̄ΡÎ) #“t�≈|ÁtΡ 

$tΡõ‹yzr& óΟßγ s)≈sWŠÏΒ (#θ Ý¡ oΨ sù $yà ym $£ϑÏiΒ (#ρ ã� Åe2èŒ  ÏµÎ/ $oΨ ÷ƒ t�øî r'sù ãΝßγ oΨ÷� t/ nο uρ# y‰ yèø9$# u !$ŸÒøót7ø9$# uρ 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ 

Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9$# 4 |’ôθy™ uρ ÞΟßγ ã⁄Îm6 t⊥ãƒ ª! $# $yϑÎ/ (#θ çΡ$Ÿ2 šχθ ãèoΨóÁtƒ * Ÿ≅ ÷δ r'̄≈tƒ É=≈tG Å6ø9$# ô‰ s% öΝ à2u !$ y_ 

$oΨ ä9θß™ u‘ ÚÎi t7ãƒ öΝ ä3 s9 # Z��ÏWŸ2 $£ϑÏiΒ öΝ çFΨ à2 šχθ àÿøƒ éB z ÏΒ É=≈ tGÅ6 ø9$# (#θ àÿ÷è tƒuρ ∅tã 9��ÏV Ÿ2 4 
ô‰ s% Νà2 u!%ỳ š∅ ÏiΒ «! $# Ö‘θ çΡ Ò=≈ tGÅ2 uρ ÑÎ7 •Β * “ Ï‰ ôγtƒ ÏµÎ/ ª! $# Ç∅ tΒ yì t7©?$# …çµ tΡ≡uθ ôÊ Í‘ Ÿ≅ ç7ß™ 

ÉΟ≈ n= ¡¡9$# Νßγ ã_ Ì�÷‚ãƒ uρ z ÏiΒ ÏM≈ yϑè= —à9$# †n<Î) Í‘θ –Ψ9$#  ÏµÏΡøŒÎ* Î/ óΟÎγƒÏ‰ ôγ tƒuρ 4’ n<Î) :Þ≡ u� ÅÀ 5ΟŠÉ)tG ó¡•Β * ô‰ s) ©9 

t� xÿŸ2 šÏ%©!$# (#þθä9$s% ¨β Î) ©! $# uθ èδ ßxŠÅ¡ yϑø9 $# ß ø⌠ $# zΝ tƒ ó�tΒ 4 ö≅ è%  yϑ sù Û� Î= ôϑtƒ z ÏΒ «!$# $º↔ø‹ x© ïχÎ) 

yŠ#u‘r& βr& š� Î= ôγãƒ yx‹Å¡ yϑø9$# š∅ ö/$# zΝtƒ ö�tΒ …çµ̈Β é& uρ ∅ tΒuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $YèŠÏΗsd 3 ¬! uρ Û� ù= ãΒ ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# 

ÇÚ ö‘F{ $#uρ $tΒ uρ $yϑ ßγuΖ ÷� t/ 4 ß, è=øƒ s† $tΒ â !$t±o„ 4 ª! $#uρ 4’n? tã Èe≅ ä. &óx« Ö�ƒÏ‰ s% * ÏMs9$ s% uρ ßŠθ ßγu‹ ø9$# 3“t�≈|Á̈Ψ9$# uρ 

ß øtwΥ (# àσ ¯≈oΨ ö/r& «!$# … çνàσ ¯≈¬6 Ïmr& uρ 4 ö≅è% zΝ Î= sù Ν ä3 ç/Éj‹yèãƒ Ν ä3 Î/θ çΡä‹ Î/ ( ö≅ t/ ΟçFΡr& ×�|³o0 ô £ϑÏiΒ t,n= y{ 4 ã�Ïÿ øótƒ  yϑ Ï9 

â !$t±o„ Ü>Éj‹yèãƒuρ tΒ â !$t±o„ 4 ¬! uρ à7ù=ãΒ ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $#uρ $tΒuρ $yϑ ßγuΖ ÷� t/ ( Ïµø‹ s9Î)uρ ç�� ÅÁyϑø9 $# * Ÿ≅÷δ r' ¯≈tƒ 

É=≈ tGÅ3ø9$# ô‰ s% öΝ ä.u !%ỳ $uΖ ä9θ ß™u‘ ßÎit7 ãƒ öΝ ä3s9 4’ n? tã ;οu� øIsù z ÏiΒ È≅ß™”�9$# βr& (#θ ä9θà) s? $tΒ $tΡu !%ỳ . ÏΒ 9��Ï± o0 Ÿωuρ 

9�ƒÉ‹tΡ ( ô‰ s) sù Νä. u !%ỳ ×��Ï± o0 Ö�ƒÉ‹tΡuρ 3 ª!$# uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. &ó x« Ö�ƒÏ‰ s% * øŒÎ)uρ tΑ$s% 4y›θ ãΒ  ÏµÏΒ öθ s)Ï9 ÉΘöθ s)≈tƒ 
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(#ρ ã�ä. øŒ$# sπyϑ ÷èÏΡ «! $# öΝä3 ø‹n= tæ øŒÎ) Ÿ≅ yèy_ öΝ ä3ŠÏù u!$ uŠÎ;/Ρr& Νä3 n= yèy_uρ %Z.θ è=•Β Ν ä39s?#u uρ $̈Β öΝ s9 ÏN÷σ ãƒ # Y‰ tn r& zÏiΒ 

tÏΗs>≈yèø9$# * ÉΘöθs)≈tƒ (#θ è=äz÷Š$# uÚ ö‘F{$# sπy™£‰ s) ßϑø9 $# ÉL©9 $# |=tG x. ª!$# öΝ ä3s9 Ÿωuρ (#ρ ‘‰ s?ö�s? #’n? tã ö/ ä.Í‘$t/÷Šr& 

(#θ ç7 Î=s)Ζ tFsù tÎ� Å£≈ yz * (#θä9$s% #y›θ ßϑ≈ tƒ ¨βÎ) $pκ�Ïù $YΒ öθs% tÍ‘$¬7y_ $̄ΡÎ) uρ  s9 $yγ n= äz ô‰̄Ρ 4®Lym (#θã_ã� øƒs† $yγ÷Ζ ÏΒ 

βÎ* sù (#θ ã_ ã�øƒs† $yγ÷Ζ ÏΒ $̄Ρ Î*sù šχθè= Åz≡yŠ * tΑ$s% Èβ Ÿξã_u‘ z ÏΒ tÏ%©!$# šχθèù$sƒ s† zΝ yè÷Ρ r& ª! $# $yϑ Íκö�n= tã 

(#θè= äz ÷Š$# ãΝ Íκ ö�n= tã šU$t6 ø9$# #sŒÎ*sù çνθ ßϑ çGù= yzyŠ öΝä3 ¯ΡÎ*sù tβθ ç7Î=≈xî 4 ’ n? tãuρ «!$# (# þθè= ©. uθtG sù β Î) ΟçGΨ ä. tÏΖ ÏΒ÷σ •Β * 
(#θ ä9$s% #y›θ ßϑ≈tƒ $̄ΡÎ)  s9 !$yγn= äz ô‰̄Ρ #Y‰ t/ r& $̈Β (#θ ãΒ#yŠ $yγŠÏù ( ó=yδ øŒ$$sù |MΡr& š� š/u‘ uρ IξÏG≈s) sù $̄Ρ Î) $ oΨßγ≈yδ 

šχρ ß‰Ïè≈s% * tΑ$s% Éb>u‘ ’ÎoΤ Î) Iω à7Î=øΒ r& �ω Î)  Å¤ øÿtΡ Å� r&uρ ( ø− ã�øù $$sù $sΨ oΨ ÷� t/ š ÷t/ uρ ÏΘöθ s) ø9$# tÉ) Å¡≈ xÿø9$# * 
tΑ$s% $ yγ̄ΡÎ*sù îπ tΒ§� ptèΧ öΝÍκ ö�n= tã ¡ zŠ Ïèt/ö‘ r& Zπ uΖ y™ ¡ šχθ ßγ‹ÏKtƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 Ÿξsù }̈ ù' s? ’ n? tã ÏΘ öθs) ø9$# 

š É)Å¡≈xÿø9$#{ )26-13 :المائدة(  

  :آیاتھا والثالثطع المناسبة بین فواصل المق

yϑÎ6${:  قوله تعالى- 1 sù Ν ÍκÅÕø) tΡ öΝßγ s)≈sV‹ÏiΒ öΝßγ≈̈Ζ yès9 $oΨ ù= yèy_ uρ öΝßγ t/θ è= è% Zπ u‹ Å¡≈s% ( šχθèù Ìh�ptä† zΟÎ= x6ø9 $# 

 tã Ïµ ÏèÅÊ# uθ̈Β   (#θ Ý¡ nΣuρ $yàym $£ϑÏiΒ (#ρ ã�Ïj.èŒ  ÏµÎ/ 4 Ÿω uρ ãΑ# t“s? ßìÎ= ©Üs? 4’n? tã 7πoΨ Í←!%s{ öΝåκ ÷]ÏiΒ �ω Î) Wξ‹Î=s% öΝ åκ÷]ÏiΒ ( 
ß#ôã $$sù öΝ åκ ÷]tã ôxxÿ ô¹$# uρ 4 ¨β Î) ©!$# �= Ïtä† š ÏΖÅ¡ ós ßϑø9$#{ )13 :المائدة(  

بسبب نقض بني إسرائيل عهدهم مع اهللا  سبحانه في هذه اآلية أنه  اهللايبين :المعنى اإلجمالي
تجدي فيها وصارت قلوبهم غليظة ال ، استحقوا الطرد من رحمته، على السمع والطاعة، تعالى

وال تنفعها اآليات البينات فهم ال يتورعون عن تحريف كالم اهللا فيجعلون له معنى ، المواعظ
 سبحانه ويبين، وال عن إنكار بعض الذي ذكر في كتابهم التوراة وترك العمل به، غير ما أراده

ر قليل منهم آمنوا باستثناء نف، منهم ألواناً من الغدر ونقض العهود  أنه سيرى دائماًلرسوللأيضاً 
، لصراط المستقيم إلى اوأوفوا بما عاهدوا اهللا عليه فوفقهم وهداهم، ا الرسولباهللا تعالى وأطاعو

صفح عنهم أن يو، ؤاخذهم بما يصدر عنهم من بعض الزالتيأمر اهللا تعالى نبيه بأال يفهؤالء 
  .)1( فإن اهللا تعالى يحب المحسنين، حسن إليهمأن يو

،  سبحانه نقض عموم بني إسرائيل لعهـودهم وتحـريفهم للتـوراة            اهللا لما بين : مناسبة الفاصلة 
ثـم عقـب   ، واستحقاقهم بذلك الطرد من رحمة اهللا تعالى، واإلعراض عما جاء فيها من تعليمات    
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وهؤالء أمر اهللا تعالى نبيه     ،  وهم الذين آمنوا باهللا تعالى ورسوله       ،  باالستثناء لطائفة قليلة منهم   
β¨...{ناسـب أن تكـون الفاصـلة    ، ز والصفح عنهم كما يقتضي اإلحـسان   بالتجاو Î) ©! $# �= Ït ä† 

š ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9$#{      معللة أمر اهللا تعالى لنبيه ومؤكـدة علـى   ، بأن يحسن لهذه األقلية المؤمنـة 

 بـأن يحـسن    معللة أمر اهللا تعالى لنبيه      ،  محبة اهللا تعالى للمحسنين الذين يقابلون الجميل بمثله       
  . ، وهذا تمكينذه األقلية المؤمنةله

β¨...{ : في قوله تعالى   اإلمام الرازي  يقول Î) ©! $# �= Ït ä† š ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9  وجهان وفيه"،  }#$

 المراد أن :والثاني،  اهللا أحبك فقد محسناً كنت وإذا محسن فأنت عفوت إذا عباس ابن قال :األول
 األول والقول،  اهللا عهد نقضوا الذين وهم }منْهم قَليالً ِإالَّ{ بقوله المعنيون هم المحسنين بهؤالء
 هـو  ألنـه   الرسول إلى األول القول على }الْمحسنين يحب اللَّه ِإن{ قوله صرف ألن أولى

 األول أن شـك  وال،  الرسول غير إلى الثاني القول وعلى،  والصفح بالعفو اآلية هذه في المأمور
  )1(".أولى

  .نالحظ أن جملة الفاصلة جاءت هنا معللة آليتها  :تحليل الفاصلة

∅š{:  قوله تعالى- 2 ÏΒuρ šÏ% ©!$# (#þθä9$s% $̄ΡÎ) #“t�≈ |ÁtΡ $tΡõ‹yzr& óΟßγ s)≈sWŠÏΒ (#θ Ý¡ oΨ sù $yàym $£ϑÏiΒ 

(#ρ ã� Åe2èŒ  ÏµÎ/ $ oΨ÷ƒ t�øî r'sù ãΝ ßγoΨ ÷�t/ nο uρ# y‰yèø9$# u !$ŸÒøó t7ø9$# uρ 4’n<Î) ÏΘöθ tƒ Ïπyϑ≈uŠÉ) ø9$# 4 |’ôθ y™uρ ÞΟßγã⁄Îm6 t⊥ãƒ ª!$# $yϑ Î/ 

(#θçΡ$Ÿ2 šχθ ãè oΨóÁtƒ{ )14 :المائدة(  

إنا نصارى العهد :  من الذين قالوا سبحانه في هذه اآلية أنه قد أخذ اهللايبين :المعنى اإلجمالي
فما كان منهم إال أن تركوا العمل بنصيب وافر ، على اإليمان بما جاء في اإلنجيل وبالوحدانية

بتفريقهم إلى فرق وجماعات مع إلصاق الخصومة ، فجازاهم اهللا تعالى، ه في اإلنجيلمما أمروا ب
، سوء صنيعهم في الدنياب سبحانه ساعة الحساب نبؤهموفي اآلخرة سي، والكراهية بينهم في الدنيا

  .)2( وسيلقون عقابهم في جهنم وساءت مصيراً

لعقاب الدنيوي للذين قالوا إنا نصارى علـى         سبحانه في هذه اآلية ا      اهللا لما بين  :مناسبة الفاصلة 
ــاقهم ــضهم لميث ــلة  ، نق ــون الفاص ــب أن تك ’|...{ناس ôθ y™uρ ÞΟ ßγ ã⁄ Îm6 t⊥ ãƒ ª! $# $yϑ Î/ (#θ çΡ$ Ÿ2 

šχθ ãè oΨ óÁ tƒ{                 مشيرة إلى العقاب األخروي من خالل بيانها بأن اهللا تعـالى سـينبؤهم بـسوء 
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، والذي يليه العقاب ألولئـك المـسيئين      ،  وهذا يكون عند الحساب في اآلخرة     ،  صنيعهم في الدنيا  
  . ، وهذا تمكينوفي هذا إشارة واضحة للعالقة بين فاصلة اآلية وموضوعها

’|...{ : فـي قولـه تعـالى      اإلمـام الـرازي    يقول ôθ y™uρ ÞΟ ßγ ã⁄ Îm6 t⊥ ãƒ ª! $# $yϑ Î/ (#θ çΡ$ Ÿ2 

šχθ ãè oΨ óÁ tƒ{ ،" 1(".لهم وعيد(  

ولمـا  : "ة فاصلة اآلية بموضوعها فيقول    مدى عالق عن  البقاعي في تفسيره    ويقول اإلمام     
حتـى  ،  كانت خيانتهم قد صارت لهم فيها ملكات بما الزموا منها حتى ضربوا بها وتدربوا عليها              

yϑ$...{ :سـماها صـنائع فقـال     ،  صارت لهم أحواالً ألنفـسهم وأخالقـاً لقلـوبهم         Î/ (#θ çΡ$ Ÿ2 

šχθ ãè oΨ óÁ tƒ{     يهم عليه بما يقيم علـيهم مـن        عليه حتى صار كالصنعة فيجاز    أي دربوا أنفسهم

   )2(".الحجة

Ÿ≅÷δ{:  قوله تعالى-3 r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å6 ø9 $# ô‰ s% öΝ à2 u !$ y_ $oΨ ä9θ ß™u‘ ÚÎit7ãƒ öΝ ä3s9 #Z�� ÏWŸ2 $£ϑÏiΒ öΝ çFΨ à2 

šχθ àÿ øƒ éB z ÏΒ É=≈ tGÅ6 ø9 $# (#θ àÿ ÷è tƒ uρ ∅tã 9�� ÏV Ÿ2 4 ô‰ s% Ν à2 u !% ỳ š∅ ÏiΒ «! $# Ö‘θ çΡ Ò=≈ tGÅ2 uρ 

Ñ Î7 •Β{ )15 :دةالمائ(  

مبيناً لهم  أهل الكتاب من اليهود والنصارى سبحانه في هذه اآلية  اهللااطبيخ :المعنى اإلجمالي
 قد انوا  مما كاًم كثيرهيظهر للو، مهم إلى ما فيه صالحهيدعول  اًم الرسول محمده قد جاءأنه
 من األحكام  من التوراة واإلنجيل كالتوحيد ورجم الزاني وتحريم الربا وغيرها كثيروهكتم

م هجاءأنه قد و،  لم تدع الحاجة إلى إظهارهحرفوه ألنه أو وه كثيراً مما قد كتمعيدلو، الشرعية
  .)3( أيضاً بالقرآن الذي هو نور اهللا الذي يستضاء به في ظلمات الجهل والضالل

فيها إظهار   بشريعة جديدة    سبحانه في هذه اآلية أنه أرسل محمد         اهللا   لما بين  :مناسبة الفاصلة 
لكثير مما أخفاه أهل الكتاب من التوراة واإلنجيل كالتوحيد وكثير من األحكـام الـشرعية التـي              

‰ô... {ناسـب أن تكـون فاصـلة اآليـة        ،  تصلح الفرد والمجتمع   s% Ν à2 u !% ỳ š∅ ÏiΒ «! $# Ö‘θ çΡ 

Ò=≈ tG Å2 uρ Ñ Î7 •Β{       ـ اإلسالمية السمحاءلشريعة  ل مبينة أن القرآن الكريم المتضمن و النـور   ه

  .، وهذا توشيحالذي أعقب تحريف اليهود والنصارى لكتبهم، الذي يبدد ظالم الجهل
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‰ô... { : في قوله تعالى   اإلمام الزمخشري  يقول s% Ν à2 u !% ỳ š∅ ÏiΒ «! $# Ö‘θ çΡ Ò=≈ tG Å2 uρ 

Ñ Î7 •Β{  ،"الحق من الناس عن خافيا كان ما وإلبانته والشك الشرك ظلمات لكشفه القرآن ريدي 

   )1(".اإلعجاز ظاهر نهأل أو

‰Ï“{:  قوله تعالى- 4 ôγ tƒ ÏµÎ/ ª! $# Ç∅ tΒ yì t7©?$# …çµ tΡ≡uθ ôÊ Í‘ Ÿ≅ ç7ß™ ÉΟ≈n=¡¡9$# Ν ßγã_ Ì� ÷‚ãƒuρ z ÏiΒ ÏM≈yϑè= —à9$# 

†n<Î) Í‘θ –Ψ9$# Ïµ ÏΡøŒÎ*Î/ óΟÎγƒÏ‰ ôγtƒ uρ 4’n< Î) :Þ≡ u�ÅÀ 5ΟŠÉ)tG ó¡ •Β{ )16 :المائدة(  

ع هذا القرآن إنما هو سبيل الهداية إلى صراط اهللا ية أن اتباتبين هذه اآل :المعنى اإلجمالي
   . في اآلخرةالفوز بالنعيم المقيمالسعادة في الدنيا، والمستقيم المؤدي إلى 

≅Ÿ...{: اإلمام الزمخشري في قوله تعـالى      يقول ç7 ß™ ÉΟ≈ n= ¡¡9  الـسالمة  طـرق  "،  }...#$

   )2( ".اهللا سبل أو اهللا عذاب من والنجاة

، فالفاصلة في   )يهدي به اهللا  (حظ أن جملة الفاصلة جاءت معطوفة على جملة         نال :تحليل الفاصلة 
  . محل رفع صفة

‰ô{:  قوله تعالى- 5 s)©9 t� xÿŸ2 š Ï%©! $# (# þθä9$s% ¨βÎ) ©!$# uθèδ ßxŠÅ¡ yϑ ø9$# ßø⌠ $# zΝ tƒó� tΒ 4 ö≅ è%  yϑsù 

Û�Î= ôϑ tƒ z ÏΒ «! $# $º↔ ø‹x© ïχ Î) yŠ#u‘r& β r& š� Î= ôγãƒ yx‹Å¡yϑ ø9$# š∅ö/ $# zΝ tƒö� tΒ …çµ ¨Β é& uρ ∅tΒuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 

$YèŠÏΗ sd 3 ¬!uρ Û�ù=ãΒ ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$# uρ $tΒuρ $yϑßγ uΖ ÷� t/ 4 ß,è= øƒs† $ tΒ â!$t± o„ 4 ª! $#uρ 4’n?tã Èe≅ ä. &ó x« Ö�ƒÏ‰ s%{ 
  )17 :المائدة(

بزعمهم الباطل  ائلين سبحانه في هذه اآلية أنه قد حكم بالكفر على الق اهللايبين :المعنى اإلجمالي
من هو الذي يستطيع أن : لهم بأن يقول نبيه  اهللا تعالى ثم يأمر، أن اهللا هو المسيح ابن مريم

 ؟ينقذ المسيح عيسى ابن مريم وأمه إن أراد اهللا أن يهلكهما ويهلك معهما من في األرض جميعاً
، سموات واألرض وما بينهماوحده ملك ال بين سبحانه أن له فلما كان الجواب أظهر من أن يقال

سبحانه عظيم أنه و، كما خلق عيسى بأم من غير أب،  يخلق ما يشاء كيف يشاء فهووبالتالي
  .)3( القدرة ال يعجزه شيء أراده
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 سبحانه في هذه اآلية بطالن عقيدة من زعم ألوهية عيـسى عليـه               اهللا لما بين  :مناسبة الفاصلة 
،  يقوى على الدفاع عن نفسه في حال أراد اهللا تعالى أن يهلكه           وذلك من خالل بيان أنه ال     ،  السالم

وأنه سبحانه خلق عيسى عليه     ،  ومن خالل بيان أن ملك السموات واألرض هللا وحده دونما سواه          
!ª...{ناسب أن تكون فاصلة اآلية      ،  السالم وفق مشيئته   $# uρ 4’ n? tã Èe≅ä. & ó x« Ö�ƒ Ï‰ s%{   مشتملة على 

من خالل التأكيد على أنه سبحانه صاحب القدرة المطلقة         ،  يحة في األلوهية  ما يقرر العقيدة الصح   
وفي هذا إشـارة واضـحة      ،  ال يعجز عن شيء وبذلك تقرر أنه ال إله إال اهللا وحده ال شريك له              

  .، وهذا تمكينللعالقة بين فاصلة اآلية وموضوعها

ــالى-6 ــه تع ÏM{:  قول s9$ s% uρ ßŠθ ßγ u‹ ø9 $# 3“ t�≈ |Á̈Ψ9 $# uρ ß øt wΥ (# àσ ¯≈ oΨ ö/ r& «! $# … çνàσ ¯≈ ¬6 Ïm r& uρ 4 ö≅ è% zΝ Î= sù Ν ä3 ç/ Éj‹ yè ãƒ 

Ν ä3 Î/θ çΡ ä‹ Î/ ( ö≅ t/ Ο çFΡ r& ×� |³ o0 ô £ϑ ÏiΒ t, n= y{ 4 ã� Ïÿ øó tƒ  yϑ Ï9 â !$ t± o„ Ü> Éj‹ yè ãƒ uρ  tΒ â !$ t± o„ 4 ¬! uρ à7 ù= ãΒ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# 

ÇÚ ö‘F{ $# uρ $ tΒ uρ $ yϑ ßγ uΖ ÷� t/ ( Ïµø‹ s9 Î) uρ ç�� ÅÁ yϑ ø9$#{ )18 :المائدة(  

 ؤهزعمت اليهود والنصارى أنهم أبنا سبحانه في هذه اآلية أنه قد  اهللابين :المعنى اإلجمالي
و من ثم يضرب ويدخلكم النار؟،  فلماذا يعذبكم بذنوبكم: بسؤالهم ثم أمر رسوله، المحببون إليه

م هجري عليم بشر من الذين خلقهم اهللا لعبادته تهأن هو  الحقسبحانه عن زعمهم الفاسد ويبين أن
م بأسباب العذاب هومن أتى من، م بأسباب المغفرة غفر لههفمن أتى من، أحكام العدل والفضل

تعالى وحده ملك السموات واألرض وما بينهما وبالتالي فاليهود والنصارى هم من أنه و، عذِّب
ان منهم في يوم القيامة ليحاسبهم على ما ك يه جملة من سيرجع إلومن، جملة المماليك هللا تعالى

  .)1( الحياة الدنيا

،  سبحانه فساد ما زعمه اليهود والنصارى بأنهم أبناء اهللا وأحبـاؤه       اهللا لما أثبت  :مناسبة الفاصلة 
 ، وأنه مالك لما في الـسماوات ومـافي األرض         ،ببيان أن اهللا سيعذبهم والمحب ال يعذب محبوبه       

›Ïµø... {الفاصلةوبهذا فهم من من جملة مملوكاته فلذلك ناسب أن تكون            s9 Î) uρ ç�� ÅÁ yϑ ø9  متضمنة   }#$

وذلك بتقرير أن مردهم سيكون إلى اهللا تعالى يوم         ،  الوعيد الشديد لهؤالء المفترين على اهللا تعالى      
  . ، وهذا تمكينالقيامة

!¬...{ : فـي قولـه تعـالى      اإلمـام الـرازي    يقول uρ à7 ù= ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{$# uρ $ tΒ uρ 

$ yϑ ßγ uΖ ÷� t/...{ ،"حقاً عليه الضعيف البشر يستحق فكيف هكذا وقدرته هكذا ملكه كان من بمعنى   
                                                

ال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي لإلمام أبي الفرج جم) زاد المسير في علم التفسير: (انظر) 1(
، خرج أحاديثه أبو هاجر السعيد بن البسيوني زغلول، تحقيق محمد عبد الرحمن عبد اهللا، 318ص، 2ج، البغدادي
 . 148ص) المنتخب(و، م1978 كانون الثاني -هـ 1407جمادي األول ، 1، طدار الفكر



  )66( 

 كلمـة  كبـرت  إنها ديناً عليه القليلة ومعرفته الناقصة بعبادته الجاهل اإلنسان يملك وكيف واجباً
Ïµ... { :تعالى قال ثم،  كذباً إال يقولون نإ أفواههم من تخرج ø‹s9 Î) uρ ç�� ÅÁ yϑ ø9  يـؤول  وإليه أي،  }#$

�ã...{ :قـال  كمـا  هو إال هناك والنفع الضر يملك ال ألنه اآلخرة في الخلق أمر øΒ F{$# uρ 7‹ Í× tΒ öθ tƒ 

  )1( .)19 :النفطارا( "}!°

Ïµ... { : في قوله تعالى   اإلمام األلوسي  يقولو   ø‹ s9Î) uρ ç�� ÅÁ yϑ ø9  اآلخرة يف الرجوع يأ"، }#$

 غيـر  من علمه يستدعيه بما ءيوالمس سنالمح من كالً فيجازى اشتراكا أو استقالال غيره إلى ال
  )2(".يلويه عاطف وال يثنيه صارف

≅Ÿ{:  قوله تعالى- 7 ÷δr' ¯≈tƒ É=≈tG Å3ø9 $# ô‰ s% öΝ ä. u!% ỳ $uΖ ä9θß™ u‘ ß Îit7ãƒ öΝ ä3s9 4’n? tã ;οu� øIsù z ÏiΒ È≅ ß™”�9$# β r& 

(#θ ä9θ à) s? $ tΒ $tΡu !%ỳ .ÏΒ 9��Ï±o0 Ÿωuρ 9�ƒÉ‹tΡ ( ô‰ s) sù Ν ä.u !%ỳ ×�� Ï± o0 Ö�ƒÉ‹tΡuρ 3 ª!$# uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. &óx« Ö�ƒÏ‰ s%{ 
  )19 :المائدة(

 برسالة رسول محمد الأهل الكتاب   سبحانه في هذه اآلية أنه قد جاء اهللايبين :المعنى اإلجمالي
م عند اهللا تعالى حجة هوذلك لئال يكون ل، انقطع فيها الرسل، الحق بعد مرور فترة من الزمن

فها هو قد جاءكم البشير ،  ما جاءنا من رسول ليبشرنا وينذرنااقولويف، مهعن كفرعتذرون بها ي
، إرسال الرسل وإنزال الكتبك، رمواأل قادر على كل  سبحانه ببيان أنه اهللامن ثم يعقبو، النذير

  .)3(  وغير ذلكوالحساب

 ن كان آخرهم محمـد   سبحانه في هذه اآلية أنه أرسل الرسل الذي         اهللا لما بين  :مناسبة الفاصلة 
وأنه سيحاسب النـاس    ،  وبذلك تقوم الحجة على كل من لم يتبعه منهم        ،  الذي بعثه ربه للناس كافة    

ناسـب أن تكـون     ،  ويعاقـب العاصـي   ،  فيثيب المطيع ،  يوم القيامة على ما كان منهم في الدنيا       
!ª... {الفاصلة $# uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« Ö�ƒ Ï‰ s%{   ال يعجزه أمر اإلرسال للرسل أو  سبحانه    اهللا  مبينة أن

  . ، وهذا تمكيناإلنزال للكتب أو الحساب أو غيرها من عظيم األمور

!ª... { : في قوله تعالى   اإلمام الرازي  يقول $# uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« Ö�ƒ Ï‰ s%{  ،" أن والمعنـى 

 قادراً كانف ،شيء كل على قادر تعالى واهللا ،الرسل بعثة إلى الخلق احتياج يوجب الفترة حصول
 كرمـه  في وجب البعثة على قادراً الكريم والرحيم ،البعثة إلى محتاجين الخلق وكان ،البعثة على

                                                
  .154ص، 11ج، الفخر الرازي) التفسير الكبير) (1(
  .103ص، 6ج، 3مج، )روح المعاني) (2(
 . 148ص) المنتخب(و، 227ص، السعدي) تيسير الكريم الرحمن: (انظر) 3(



  )67( 

!ª... { بقوله فالمراد إليهم الرسل يبعث أن ورحمته $# uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« Ö�ƒ Ï‰ s%{  إلـى  اإلشـارة 

    )1(".قررناها التي الداللة

_tΑ$s% ÈβŸξã{:  قوله تعالى- 8 u‘ z ÏΒ tÏ%©! $# šχθ èù$sƒ s† zΝ yè÷Ρ r& ª!$# $yϑ Íκ ö�n= tã (#θè= äz÷Š$# ãΝ Íκö� n= tã šU$t6ø9 $# 

#sŒ Î*sù çνθ ßϑ çGù= yz yŠ öΝ ä3̄ΡÎ* sù tβθç7 Î=≈xî 4 ’n? tãuρ «! $# (# þθè= ©. uθtG sù βÎ) ΟçGΨ ä. tÏΖÏΒ ÷σ•Β { )23 :المائدة(  

ن من النقباء الممثلين عن بني قال رجال سبحانه في هذه اآلية أنه قد  اهللايبين :المعنى اإلجمالي
ادخلوا : عليهم سبحانه باإليمان واالستقامةوقد كان أنعم ، وكانوا ممن يخشون اهللا تعالى، إسرائيل

فإذا فعلتم ذلك ، يا بني إسرائيل على القوم الجبارين في األرض المقدسة من باب المدينة فجأة
باهللا تعالى بعد األخذ بالمستطاع من  ينوا دائماًواستع، ودخلتم عليهم فإنكم بإذن اهللا تعالى غالبون

  .)2(األسباب ليعينكم على تحصيل مطالبكم المشروعة

 قومه بنعم اهللا تعـالى الـسابغة         في اآليات السابقة   لما ذكر موسى عليه السالم     :مناسبة الفاصلة 
م نهاهم عن التـولي  اهللا تعالى لهم بالجهاد بالقبول والطاعة ومن ث هم الستقبال أمرئعليهم لكي يهي  

واإلعراض عن هذا األمر اإللهي ثم بينت هذه اآلية أن رجلين من النقباء قد قاما بتوجيه النصح                  
متثال ألمر اهللا تعالى لهم بالدخول على القوم الجبارين ومقاتلتهم وتخلـيص            إلى بني إسرائيل باال   

’...{ األرض المقدسة منهم ناسب أن تأتي الفاصلة n? tã uρ «! $# (# þθ è= ©. uθ tG sù β Î) Ο çGΨ ä. tÏΖ ÏΒ ÷σ •Β{  لتوجه

للمـؤمنين   بالتوكل على اهللا تعالى وحده ألن التوكل على اهللا هو السبيل لتحقيق النصر            لهم األمر 
  .، وهذا تمكينعلى الكافرين

’ ...{ : في قوله تعالىاإلمام أبو حيان يقول n? tã uρ «! $# (# þθ è= ©. uθ tG sù β Î) Ο çGΨ ä. tÏΖ ÏΒ ÷σ •Β{ ،"الم 

 في استرابا،  السابق لهم اهللا وعد مع الجهاد على اإلقدام في الرسول عصوا قد إسرائيل بني رأيا
 اإليمـان  بشرط ذلك وعلق،  الشدائد عند والمفزع الملجأ هو إذ اهللا على بالتوكل فأمراهم،  إيمانهم
  )3(".إسرائيل لبني حصوله في استرابا الذي

’ ...{ :اإلمام الرازي في قوله تعـالى      يقولو   n? tã uρ «! $# (# þθ è= ©. uθ tG sù β Î) Ο çGΨ ä. t ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β{ ،
   أجسامهم وعظم قوتهم شدة من خائفين تصيروا أن ينبغي فال النصر تعالى اهللا وعدكم لما يعني"

                                                
  .155ص، 11ج) التفسير الكبير) (1(
اإلمام أبي البركات عبد اهللا بن أحمد ابن محمود ) تفسير النسفي المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل: (انظر) 2(

التحرير (و، م2000-هـ1421 ،1، طمكتبة نزار مصطفى الباز، تحقيق سيد زكريا، 261ص، 1مج، يالنسف
 . 149ص) المنتخب(و، 165ص، 6 ج4مج، ابن عاشور) والتنوير

 . 471ص، 3مج) البحر المحيط) (3(



  )68( 

ـ  بوجـود  مقـرين  مؤمنين كنتم إن لكم النصر هذا حصول في اهللا على توكلوا بل  القـادر ه  اإلل
   )1(".السالم عليه موسى نبوة بصحة ومؤمنين

إن كنتم مؤمنين فتوكلوا    (نالحظ أن جملة الفاصلة جاءت جملة شرطية والتقدير           :الفاصلة تحليل
 اهللا تعالى في كل أمر، كما نالحظ أن         ، وبهذا فهي تكشف عن مدى أهمية اإلعتماد على        )على اهللا 

 أي توكلوا على اهللا      لالختصاص، )فتوكلوا(جملة  قد تقدم على متعلقه     ) على اهللا (الجار والمجرور   
   . ال على غيره

$ %tΑ$s{:  قوله تعالى- 9 yγ̄ΡÎ*sù îπ tΒ§� ptèΧ öΝ Íκ ö�n= tã ¡ zŠÏèt/ö‘ r& ZπuΖ y™ ¡ šχθßγ‹ÏK tƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 Ÿξsù }̈ ù's? ’n? tã 

ÏΘ öθ s)ø9$# šÉ)Å¡≈xÿ ø9$#{ )26 :المائدة(  

: ب لموسى عليه السالم لما قالاستجا سبحانه في هذه اآلية أنه قد  اهللايبين :المعنى اإلجمالي
على من ذلك بأن حرم  و،"رب إني ال أملك إال نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين"

يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك : " الذين قالوافسق من بني إسرائيل
، دودةعيتيهون في فراسخ م، بعين عاماًدخول األرض المقدسة مدة أر، "فقاتال إنا ها هنا قاعدون

فهم ، عليهم لما حّل بهممن ثم نهى سبحانه موسى عليه السالم عن الحزن  و،ال يهتدون إلى جهة
  .)2(فاسقون متمردون على اهللا

لما كان موضوع هذه اآلية واآليتين قبلها بيان فسق بني إسرائيل عن أمر ربهم            : مناسبة الفاصلة 
 ناسب أن تكـون الفاصـلة     ،  سى عليه السالم ومعاقبة اهللا تعالى لهم على ذلك        بعصيانهم لنبيهم مو  

}...Ÿξ sù }̈ ù' s? ’ n? tã ÏΘ öθ s) ø9 $# š É) Å¡≈ xÿ ø9 مبينة عدم استحقاق بني إسرائيل للشفقة من رسولهم         }#$

، فبذلك يتبين لنا أن هناك عالقة وثيقة بين فاصلة اآليـة وموضـوعها            ،  لما حّل بهم من العقوبة    
  . يغالوهذا إ

 نـدم  عبـاس  ابن قال السالم عليه لموسى اآلية بهذه والخطاب" :اإلمام ابن عطية   يقول
Ÿξ...{ اهللا لـه  فقـال  علـيهم  وحـزن  قومـه  علـى  دعائـه  على موسى sù }̈ ù' s? ’ n? tã ÏΘ öθ s) ø9 $# 

š É) Å¡≈ xÿ ø9$#{.")3(  

                                                
  .158ص، 11ج) التفسير الكبير) (1(
 . 149ص) منتخبال(و، 493ص، 3مج، القرطبي) الجامع ألحكام القرآن: (انظر) 2(

تحقيق المجلس ، للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) (3(
 . 177ص، 2ج، م1988- هـ1408، العلمي بمكناس



  )69( 

Ÿξ...{: وقولــه ويقـول اإلمــام محمـد الطــاهر بـن عاشــور    sù }̈ ù' s? ’ n? tã ÏΘ öθ s) ø9 $# 

š É) Å¡≈ xÿ ø9$#{  ،"علم ألنّه،  العقاب بهذا اإلخبار على تفريع عـن  فنهـاه ،  ذلك يحزنه موسى أن 

  )1(".لفسقهم ألجلهم الحزن يستأهلون ال ألنّهم الحزن
  

  :عـع الرابـات المقطـآي
  ةـق والسرقـع الطريـد قطـل وحـة القتـان حرمـبي

#$?ã≅ø{: قال تعالى uρ öΝÍκ ö�n= tã r' t6tΡ ó o_ö/$# tΠyŠ#u Èd, ys ø9$$Î/ øŒÎ) $ t/§� s% $ZΡ$t/ö�è% Ÿ≅ Îm6à) çFsù ô ÏΒ $yϑÏδ Ï‰ tnr& öΝ s9uρ ö≅ ¬6s) tF ãƒ 

z ÏΒ Ì�yz Fψ$# tΑ$s% y7̈Ψ n= çF ø% V{ ( tΑ$s% $ yϑ̄ΡÎ) ã≅ ¬7s)tG tƒ ª!$# z ÏΒ tÉ) −F ßϑø9 $# * .È⌡ s9 |MÜ|¡ o0 ¥’n<Î) x8 y‰ tƒ  Í_n=çF ø) tGÏ9 

!$tΒ O$ tΡr& 7Ý Å™$t6Î/ y“ Ï‰ tƒ y7 ø‹s9Î) y7n= çF ø% L{ ( þ’ÎoΤ Î) Ú’%s{ r& ©! $# ¡>u‘ tÏϑn=≈yèø9$# * þ’ÎoΤÎ) ß‰ƒÍ‘é& β r& r& þθç6 s? ‘Ïϑ øOÎ*Î/ 

y7Ïÿ ùS Î)uρ tβθ ä3tF sù ôÏΒ É=≈ ysô¹r& Í‘$̈Ψ9$# 4 y7 Ï9≡sŒuρ (# äτℜt“ y_ tÏΗ Í>≈©à9$# * ôMtã §θsÜsù … çµ s9 …çµ Ý¡øÿ tΡ Ÿ≅÷Fs% ÏµŠ Åzr& 

…ã& s#tGs) sù yxt6ô¹ r'sù zÏΒ š Î�Å£≈sƒ ø:$# * y]yèt7sù ª! $# $\/#{� äî ß]ysö7 tƒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# …çµtƒ Î�ã� Ï9 y#ø‹x. ”Í‘≡ uθãƒ 

nο uöθ y™ Ïµ‹ Åzr& 4 tΑ$s% # tLn= ÷ƒuθ≈tƒ ßN÷“yf tãr& ÷βr& tβθ ä. r& Ÿ≅÷WÏΒ # x‹≈ yδ É>#{� äóø9$# y“ Í‘≡ uρé' sù nο uöθ y™ Å� r& ( yxt7ô¹ r'sù 

z ÏΒ tÏΒ Ï‰≈̈Ψ9$# * ôÏΒ È≅ô_ r& y7Ï9≡sŒ $oΨ ö;tF Ÿ2 4’n? tã ûÍ_t/ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) … çµ̄Ρr&  tΒ Ÿ≅ tFs% $G¡ øÿ tΡ Î�ö� tó Î/ C§øÿ tΡ ÷ρ r& 

7Š$|¡ sù ’Îû ÇÚö‘F{ $# $yϑ̄Ρr' x6 sù Ÿ≅ tFs% }̈ $̈Ζ9$# $Yè‹Ïϑy_ ô tΒuρ $yδ$uŠôm r& !$uΚ ¯Ρr' x6 sù $uŠ ôm r& }̈ $̈Ψ9$# $Yè‹Ïϑy_ 4 
ô‰ s) s9uρ óΟßγø? u!$y_ $uΖè= ß™â‘ ÏM≈uΖ Éi�t7 ø9$$Î/ ¢ΟèO ¨βÎ) # Z��ÏW x. Οßγ÷Ψ ÏiΒ y‰ ÷èt/ š�Ï9≡sŒ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# šχθ èù Î� ô£ßϑ s9 * 
$yϑ̄ΡÎ) (# äτℜt“ y_ tÏ%©!$# tβθ ç/ Í‘$ptä† ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘uρ tβ öθ yèó¡ tƒ uρ ’Îû ÇÚö‘F{ $# #·Š$|¡ sù β r& (#þθ è= −Gs) ãƒ ÷ρ r& (#þθ ç6̄= |Áãƒ ÷ρ r& 

yì©Ü s) è? óΟÎγƒÏ‰÷ƒ r& Ν ßγè= ã_ö‘ r&uρ ôÏiΒ A#≈n=Åz ÷ρ r& (# öθ xÿΨãƒ š∅ ÏΒ ÇÚ ö‘F{$# 4 š� Ï9≡ sŒ óΟßγ s9 Ó“ ÷“Åz ’ Îû $u‹÷Ρ‘‰9$# ( 
óΟßγs9 uρ ’ Îû Íο t�Åz Fψ$# ë>#x‹ tã íΟŠÏàtã * �ω Î) šÏ%©!$# (#θ ç/$s?  ÏΒ È≅ö6s% β r& (#ρ â‘Ï‰ ø) s? öΝ Íκ ö�n= tã ( (#þθ ßϑ n= ÷æ$$sù 

�χr& ©! $# Ö‘θ àÿ xî ÒΟ‹Ïm§‘ * $yγ •ƒ r'̄≈tƒ šÏ%©!$# (#θ ãΖ tΒ#u (#θ à)®?$# ©!$# (# þθäó tGö/ $#uρ Ïµ ø‹s9Î) s's#‹Å™uθ ø9$# (#ρß‰ Îγ≈y_ uρ ’Îû 

Ï& Î#‹Î6 y™ öΝà6 ¯=yè s9 šχθ ßsÎ=øÿ è? * ¨βÎ) zƒÏ%©! $# (#ρã� xÿŸ2 öθs9 �χ r& Οßγs9 $̈Β ’Îû ÇÚö‘ F{ $# $YèŠÏΗsd … ã&s#÷WÏΒuρ 

                                                
  .168ص، 6ج، 4مج) التحرير والتنوير) (1(



  )70( 

…çµ yètΒ (#ρß‰ tG øÿu‹Ï9 Ïµ Î/ ô ÏΒ É># x‹tã ÏΘöθtƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9 $# $ tΒ Ÿ≅ Îm6 à)è? óΟßγ ÷Ψ ÏΒ ( öΝ çλm;uρ ë>#x‹tã ÒΟŠÏ9r& * šχρß‰ƒÌ�ãƒ 

βr& (#θã_ ã�øƒ s† z ÏΒ Í‘$̈Ψ9$# $tΒ uρ Ν èδ šÅ_Ì�≈sƒ¿2 $pκ÷] ÏΒ ( óΟßγs9 uρ Ò>#x‹tã ×ΛÉ)•Β * ä−Í‘$¡¡9$# uρ èπs% Í‘$¡¡9$#uρ 

(#þθ ãèsÜ ø% $$sù $yϑßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& L !# t“y_ $ yϑÎ/ $t7|¡ x. Wξ≈s3tΡ zÏiΒ «!$# 3 ª!$# uρ î“ƒÍ• tã ÒΟŠÅ3ym * yϑ sù z>$s? .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 

Ïµ ÏΗ ø>àß yxn= ô¹r& uρ  χ Î*sù ©!$# ÛUθçG tƒ Ïµø‹n= tã 3 ¨β Î) ©!$# Ö‘θ àÿ xî îΛÏm   )39- 27 :المائدة( }‘§

  :اآیاتھ والرابعالمناسبة بین فواصل المقطع 

#$?ã≅ø{:  قوله تعالى- 1 uρ öΝ Íκ ö�n= tã r' t6 tΡ óo_ö/ $# tΠyŠ#u Èd, ys ø9$$Î/ øŒÎ) $t/ §�s% $ZΡ$ t/ö� è% Ÿ≅ Îm6 à)çFsù ô ÏΒ $yϑÏδ Ï‰tn r& öΝ s9uρ 

ö≅¬6 s) tF ãƒ zÏΒ Ì�yzFψ$# tΑ$s% y7̈Ψ n=çF ø% V{ ( tΑ$s% $yϑ ¯ΡÎ) ã≅ ¬7s) tGtƒ ª!$# z ÏΒ tÉ) −F ßϑ ø9$#{ )27 :المائدة(  

 على اليهود ومن شابههم في حسدهم  بأن يقص اًمحمديأمر اهللا تعالى نبيه  :المعنى اإلجمالي
فتقبل اهللا ، حين تقرب كل منهما إلى اهللا تعالى بقربان، "قابيل وهابيل"ي آدم خبر ابن، لآلخرين

فوقع الحسد من قابيل ألخيه وقرر ، ولم يتقبل قربان قابيل لعدم إخالصه، قربان هابيل إلخالصه
 ببيان أن علة قبول اهللا تعالى للقربان هو التقوى في وهفرد عليه أخ، وقد توعده بذلك، أن يقتله
  .)1( ال واألعمالاألقو

فيه الحديث عن حسد أحد ابني آدم ألخيه على ما امتن           لما كان موضوع اآلية      : مناسبة الفاصلة 
$tΑ )...{ ناسب أن تكون الفاصـلة    ،  من قبول القربان  ،  اهللا تعالى به عليه    s% $ yϑ ¯Ρ Î) ã≅¬7 s) tG tƒ ª! $# z ÏΒ 

tÉ) −F ßϑ ø9$#{        التـي  وهي التقوى   ،  الى من عباده القربات   موضحة للعلة التي من أجلها يتقبل اهللا تع

وفي هذا إشارة واضحة للعالقة بـين فاصـلة         ،  تحمل صاحبها على اإلخالص هللا تبارك وتعالى      
  .، وهذا تصديراآلية وموضوعها

$ %tΑ$s ) ...{ : فـي قولـه تعـالى   اإلمام النسفي  يقول  yϑ ¯Ρ Î) ã≅ ¬7 s) tG tƒ ª! $# z ÏΒ t É) −F ßϑ ø9 $#{ ،

 مـن  اهللا يتقبـل  إنما: فقال،  قرباني يقبل ولم قربانك قبل اهللا ألن: قال ؟: تقتلني لم قال: وتقديره"
   )2(".قبلي من ال التقوى لباس من النسالخها نفسك قبل من أوتيت فإنما متق غير وأنت المتقين

$ %tΑ$s ) ...{: ويقول اإلمام الشوكاني في قوله تعـالى       yϑ ¯Ρ Î) ã≅ ¬7 s) tG tƒ ª! $# z ÏΒ t É) −F ßϑ ø9 $#{ ،

 القربان اهللا يتقبل إنما أي: للحصر وإنما قربانه؟ تقبل الذي قال فماذا: قيل كأنه كاألول استئناف"

                                                
 . 150ص، )تخبالمن(و، 229-228ص، السعدي) تيسير الكريم الرحمن: (انظر) 1(
 . 264ص، 1مج) النسفي) (2(



  )71( 

 لـتقب عدم فإن قبلي من ال نفسك قبل من أتيت إنما: ألخيه يقول وكأنه غيرهم من ال المتقين من
  )1(".تقواك عدم بسبب قربانك
التي تفيـد الحـصر، أي أن اهللا يتقبـل          ) إنما(يظهر جمال الفاصلة في استخدام      :  الفاصلة تحليل

  .القربان من المتقين ال من غيرهم

¡|È⌡s9 |MÜ.{:  قوله تعالى- 2 o0 ¥’n<Î) x8 y‰tƒ  Í_n=çF ø) tGÏ9 !$ tΒ O$tΡr& 7ÝÅ™$t6 Î/ y“ Ï‰ tƒ y7ø‹s9 Î) y7 n=çF ø% L{ ( þ’ÎoΤÎ) 

Ú’%s{r& ©!$# ¡>u‘ tÏϑ n=≈yèø9$#{ )28 :المائدة(  

حين التقي من ولدي آدم عليه السالم  سبحانه في هذه اآلية موقف  اهللايبين :المعنى اإلجمالي
لئن طوعت لك نفسك بإغواء من الشيطان أن تقتلني : حيث قال ألخيهوذلك ، توعده أخوه بالقتل

  .)2( فإني أخاف العقاب من رب العالمين، ما أنا بماد يدي إليك ألقتلك

فيه الحديث عما دار بين ابني آدم والذي مفاده امتنـاع           لما كان موضوع اآلية      :مناسبة الفاصلة 
كان من  ،  التقي من ولدي آدم عن التعرض ألخيه باألذى على الرغم من أن أخاه قد توعده بالقتل               

’þ...{المناسب أن تكون الفاصلة      ÎoΤ Î) Ú’% s{ r& ©! $# ¡> u‘ t Ïϑ n=≈ yè ø9$#{        مبينة لعلـة االمتنـاع عـن 

  .، وهذا تمكينالعالمينالمعصية وهي مخافة اهللا رب 
’þ...{ : في قولهاإلمام أبو حيان يقول  ÎoΤ Î) Ú’% s{ r& ©! $# ¡> u‘ t Ïϑ n=≈ yè ø9$#{ ،" لعلة ذكر هذا 
  )3( ".اهللا يخاف ال القاتل أن على تنبيه وفيه، للقتل إليه يده بسط في االمتناع

’þ...{: وقولـه تعـالى   : "فـي تفـسيره   ويقول اإلمام األلوسـي      ÎoΤ Î) Ú’% s{ r& ©! $# ¡> u‘ 

t Ïϑ n=≈ yè ø9$#{  ،     وفيه إرشاد قابيل إلى خشية اهللا تعالى على أتـم     ،  تعليل لالمتناع عن بسط يده ليقتله
   )4(".وتعريض بأن القاتل ال يخاف اهللا تعالى، وجه

  .نالحظ أن جملة الفاصلة تعليلية، عللت ماورد في آيتها  :تحليل الفاصلة
’þ{:  قوله تعالى- 3 ÎoΤÎ) ß‰ƒÍ‘é& βr& r& þθç6s? ‘ ÏϑøO Î*Î/ y7Ïÿ ùSÎ) uρ tβθ ä3 tFsù ô ÏΒ É=≈ys ô¹r& Í‘$̈Ψ9$# 4 y7Ï9≡ sŒuρ (#äτℜt“ y_ 

tÏΗÍ>≈ ©à9$#{ )29 :المائدة(  

                                                
  .45ص، 2مج) فتح القدير ()1(
تحقيق أحمد عبد ، 213ص، 10ج، أبي جعفر محمد بن جرير الطبري) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (انظر) 2(

خة مقابلة نس، إشراف األستاذ الدكتور عبد الحميد عبد المنعم مدكور، الرازق البكري ومحمد عادل محمد وآخرون
 ،2، طدار السالم، على مخطوط كامل مراجعة على نسخة الشيخين محمود محمد شاكر وأحمد محمد شاكر

 . 150ص) المنتخب(و، م2007-هـ1428

  .477ص، 3مج) البحر المحيط ()3(
 .113 ص6ج، 3مج) روح المعاني) (4(



  )72( 

 عليه السالم التقي من ولدي آدمسبحانه في هذه اآلية بيان ما قاله  اهللا يتابع :المعنى اإلجمالي
وإثم عدم إخالصك من قبل حين قربت ، تلك لي إني أريد أال تبوء بإثم ق: حيث نصحه قائالًألخيه

فتكون من الخالدين في ، فيحل عليك غضب اهللا تعالى، القربان الذي لم يقبله اهللا تعالى منك
  .)1(وذلك جزاء من يظلم نفسه وغيره، النار

لما كان موضوع اآلية بيان النصيحة التي وجهها الصالح من ولدي آدم ألخيـه    :مناسبة الفاصلة 
y7...{ناسب أن تكون الفاصلة     ،  لظلمبعدم ا  Ï9≡ sŒ uρ (# äτℜ t“ y_ t ÏΗ Í>≈ ©à9 ألنه يؤدي  ،   منفرة من الظلم   }#$

وبهذا يتبين لنـا أن هنـاك عالقـة وثيقـة بـين فاصـلة اآليـة        ،  إلى نار جهنم وبئس المصير    
  .، وهذا إيغالوموضوعها

y7...{: الشيخ سيد قطب رحمه اهللا في قوله تعالى يقول Ï9≡ sŒ uρ (# äτℜ t“ y_ t ÏΗ Í>≈ ©à9  وبذلك"، }#$

 تحدثـه  الذي هذا من وليخجله،  نفسه به تراوده عما ليثنيه،  القتل جريمة من هو إشفاقه له صور
 الخـالص  له ويزين،  منه لينفره القتل جريمة وزر له وعرض،  تقي وديع مسالم أخ تجاه نفسه به
 إنـسان  يبلغـه  ما أقصى ذلكو هذا من وبلغ العالمين؛ رب اهللا من بالخوف،  المضاعف اإلثم من
  )2(".إنسان قلب عن ودوافعه الشر صرف في

ôMtã{:  قوله تعالى- 4 §θ sÜsù …çµ s9 …çµÝ¡ øÿ tΡ Ÿ≅ ÷Fs% ÏµŠÅzr& … ã&s# tGs)sù yxt6 ô¹r' sù z ÏΒ š Î� Å£≈sƒ ø:$#{ )30:المائدة(  

ن ولدي آدم العاصي م سبحانه في هذه اآلية الرد السيئ الذي قابل به  اهللايبين :المعنى اإلجمالي
، سهلت ويسرت له أن يقتل أخاه ففعلذلك أن نفسه قد  و،توجيهه وعليه السالم نصيحة أخيه

  .)3( وخسر أخاه، فصار بذلك الجرم في حكم اهللا تعالى خاسراً إذ خسر إيمانه

، لما تحدثت هذه اآلية عن قيام العاصي من ولدي آدم عليه السالم بقتـل أخيـه       :مناسبة الفاصلة 
yxt6{ المناسب أن تكون الفاصلة      كان من  ô¹ r' sù… z ÏΒ š Î� Å£≈ sƒ ø:   مبينة للحالة التي أصـبح       }#$

وبهـذا  ،  خاسراً ألخيه ،  وهي أنه أصبح خاسراً إليمانه    ،  وقت أن قام بتنفيذ الجريمة    ،  عليها القاتل 
  . ، وهذا تمكينيتبين لنا أن هناك عالقة وثيقة بين فاصلة اآلية وموضوعها

yxt6...{:  قطب رحمه اهللا في قوله سـبحانه   يقول الشيخ سيد   ô¹ r' sù z ÏΒ š Î� Å£≈ sƒ ø: $#{ ،
  أ ـفما تهن، وخسر دنياه، د الناصر والرفيقـوخسر أخاه ففق، نفسه فأوردها موارد الهالكخسر "

                                                
 . 47ص، 2مج، الشوكاني) فتح القدير: (انظر) 1(

 .876ص، 2مج) في ظالل القرآن ()2(
 . 150ص) المنتخب(و، 48-47ص، 2مج، الشوكاني) فتح القدير: (انظر) 3(



  )73( 

  )1(".خسر آخرته فباء بإثمه األول وإثمه األخير، للقاتل حياة

[y{:  قوله تعالى- 5 yèt7 sù ª!$# $\/#{� äî ß]ysö7tƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# … çµ tƒÎ� ã� Ï9 y#ø‹ x. ”Í‘≡uθ ãƒ nοu öθ y™ Ïµ‹Åzr& 4 tΑ$s% 

# tLn= ÷ƒ uθ≈tƒ ßN÷“ yf tã r& ÷βr& tβθ ä.r& Ÿ≅÷WÏΒ #x‹≈yδ É>#{�äó ø9$# y“Í‘≡uρ é' sù nο uöθ y™ Å� r& ( yx t7ô¹ r'sù z ÏΒ tÏΒ Ï‰≈̈Ψ9$#{ 
  )31 :المائدة(

كي ، أرسل غراباً ينبش في تراب األرضد  سبحانه بعد ذلك أنه ق اهللايبين :المعنى اإلجمالي
فما كان من ،  ليدل القاتل من ولدي آدم كيف يستر جسد أخيه المقتولذلك و،يدفن غراباً ميتاً

،  يا هالكي أضعفت أن أكون كهذا الغراب:قال حينهاالعاصي من ولدي آدم عليه السالم إال أن 
اً على عدم اهتدائه للقيام بما قام به فأصبح بذلك نادم، فأخفي جثة أخي في التراب كما فعل

  .)2( وعلى فقدان أخيه، الغراب

لما كان موضوع اآلية بيان ما حدث مع قاتل أخيه من ولدي آدم عليه الـسالم                 :مناسبة الفاصلة 
yxt7...{ناسب أن تكون الفاصلة     ،  بعد قتله له   ô¹ r' sù z ÏΒ t ÏΒ Ï‰≈ ¨Ψ9  مبينة للحالة التـي أصـبح        }#$

  .، وهذا تمكينل بعد تنفيذه لجريمة القتلعليها القتا

yx...{ : في قوله تعـالى    يقول اإلمام محمد الطاهر بن عاشور      t7ô¹ r' sù z ÏΒ t ÏΒ Ï‰≈ ¨Ψ9$#{ ،

z{ ومعنى" ÏΒ t ÏΒ Ï‰≈ ¨Ψ9 z{ ألن، ندامة أشد نادماً أصبح }#$ ÏΒ t ÏΒ Ï‰≈ ¨Ψ9  الندامة تمكّن على أدّل }#$

  )3( .")نادماً (يقال أن من، نفسه من

{: قوله تعالى-6 ÏΒ È≅ô_ r& y7 Ï9≡ sŒ $ oΨ ö; tF Ÿ2 4’ n? tã û Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ u� ó  Î) … çµ ¯Ρr&  tΒ Ÿ≅tFs% $G¡ øÿ tΡ Î� ö� tóÎ/ C§øÿ tΡ ÷ρ r& 

7Š$ |¡ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# $ yϑ ¯Ρ r' x6 sù Ÿ≅tF s% }̈ $ ¨Ζ9$# $ Yè‹ Ïϑ y_ ô tΒ uρ $ yδ$ uŠ ôm r& !$uΚ ¯Ρr' x6 sù $uŠômr& }̈ $̈Ψ9$# $Yè‹Ïϑy_ 4 
ô‰ s) s9 uρ óΟ ßγ ø? u !$y_ $ uΖ è= ß™â‘ ÏM≈ uΖ Éi� t7 ø9 $$ Î/ ¢Ο èO ¨βÎ) # Z�� ÏW x. Ο ßγ ÷Ψ ÏiΒ y‰ ÷è t/ š� Ï9≡ sŒ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# šχθ èù Î� ô£ ßϑ s9{ 

  .)32 :المائدة(

نه من أجل أن ابن آدم قد قتل أخاه ظلما أ سبحانه في هذه اآلية  اهللايبين :المعنى اإلجمالي
مة من بني إسرائيل خاصة النتشار يعرفون للدم حر وعدوانا وأن ذلك قد يتكرر من قبل من ال

الفساد بينهم أو من العباد كافة قد جعل قتل الفرد الواحد ظلما يعدل قتل الناس جميعا وبالمقابل 

                                                
 .877- 876ص، 2مج) في ظالل القرآن) (1(

 . 150ص) المنتخب(و، 504ص، 3القرطبي مج) الجامع ألحكام القرآن: (انظر) 2(
  .174ص، 6ج، 4مج) التحرير والتنوير ()3(



  )74( 

ثم يؤكد سبحانه على أنه قد أرسل الرسل لبني ، جعل السعي في إنقاذ حياته كإحياء الناس جميعا
ن غالبيتهم يسعون في األرض فسادا بالقتل إسرائيل بالبينات الموجبة إلتباع الحق ومع ذلك فإ

  .)1(وسفك الدماء
 ا كانت هذه اآلية مشتملة على الزجر لمن ارتكب جريمة القتل بغير حق أولم : مناسبة الفاصـلة  

‰ô...{ ناسب أن تكـون الفاصـلة     ،  أفسد في األرض بأي شكل من أشكال الفساد        s) s9 uρ óΟ ßγ ø? u !$ y_ 

$uΖ è= ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi� t7 ø9 $$ Î/ ¢Ο èO ¨β Î) # Z�� ÏW x. Ο ßγ ÷Ψ ÏiΒ y‰ ÷è t/ š� Ï9≡ sŒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# šχθ èù Î� ô£ ßϑ s9{  متضمنة المعاتبة 
، وهـذا   لبني إسرائيل على إجرامهم وإفسادهم في األرض بعد تحريم ذلك عليهم فـي التـوراة              

  .توشيح
‰ô...{: يقول اإلمام البيضاوي في قوله تعـالى       s) s9 uρ óΟ ßγ ø? u !$ y_ $ uΖ è= ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi� t7ø9 $$ Î/ ¢Ο èO ¨β Î) 

# Z�� ÏW x. Ο ßγ ÷Ψ ÏiΒ y‰ ÷è t/ š� Ï9≡ sŒ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# šχθ èù Î� ô£ ßϑ s9{ ،"العظيم التشديد هذا عليهم كتبنا ما بعد أي 

 كي للعهد وتجديدا لألمر تأكيدا الواضحة باآليات الرسل إليهم وأرسلنا ايةالجن ذلك أمثال أجل من
 بمـا  القـصة  اتصلت وبهذا به يبالون وال تلبالق األرض في يسرفون منهم وكثير عنها يتحاموا
  )2( ".األمر في االعتدال حد عن التباعد واإلسراف قبلها

‰ô...{: وقولـه : يقول اإلمام محمد الطاهر بن عاشور  و s) s9 uρ óΟ ßγ ø? u !$ y_ $ uΖ è= ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi� t7ø9 $$ Î/ 

¢Ο èO ¨β Î) # Z�� ÏW x. Ο ßγ ÷Ψ ÏiΒ y‰ ÷è t/ š� Ï9≡ sŒ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# šχθ èù Î� ô£ ßϑ s9{ ،" على القصاص شرع لحكم تذييل 
 فـي  عليهم شدد ما مع وأنّهم،  الشريعة عن إعراضهم عن كناية مستعمل خبر وهو،  إسرائيل بني
‰y{ قوله به أشعر كما،  يقتلون يزالوا ولم القتل شأن ÷è t/ š� Ï9≡ sŒ{  ،رسـلنا  جـاءتهم  أن بعد أي 

 قتـل  منها الّتي المفاسد في مسرفون والمراد . التّعميم لقصد }ونفُرِسمـ { متعلِّق وحذف. بالبينات

’{: قوله بقرينة األنفس Îû ÇÚ ö‘ F{$#{  ،ذكر القرآن استعمال في كثر فقد }’ Îû ÇÚ ö‘ F{$#{  )البقرة :

  )3(".اإلفساد ذكر مع  )60
 يظهر جمال الفاصلة من خالل توكيدها بالقسم الذي يدل عليه واو القسم، والالم               : الفاصلة تحليل

وهـو الحـال   ) بالبينـات (قسم، كما يظهرمن خالل إضمار متعلق الجار والمجـرور      الموطئة لل 
فهذا من شأنه التنفير من     التي تفيد الترتيب الرتبي،     ) ثم(، كما يظهر من خالل استخدامها       متلبسين

     . الفساد، واإلفساد
                                                

 . 49ص، 2ج، للشوكاني) فتح القدير(و، 878 -877ص، 2مج ،سيد قطب) في ظالل القرآن: ( انظر)1(

 .319ص، 1ج، البيضاوي) أنوار التنزيل وأسرار التأويل) (2(
 .179ص، 6ج) التحرير والتنوير) (3(



  )75( 

yϑ${:  قوله تعالى- 7 ¯ΡÎ) (#äτℜ t“ y_ tÏ%©! $# tβθç/ Í‘$ ptä† ©!$# …ã&s!θß™ u‘uρ tβöθyè ó¡tƒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# # ·Š$|¡ sù βr& 

(#þθè= −Gs) ãƒ ÷ρr& (# þθ ç6̄= |Áãƒ ÷ρ r& yì©Üs) è? óΟÎγƒÏ‰ ÷ƒr& Ν ßγè= ã_ ö‘r& uρ ô ÏiΒ A#≈n= Åz ÷ρ r& (#öθ xÿΨãƒ š∅ ÏΒ ÇÚ ö‘F{ $# 4 š�Ï9≡ sŒ óΟßγ s9 

Ó“ ÷“Åz ’Îû $u‹÷Ρ‘‰9$# ( óΟßγs9uρ ’Îû Íο t�ÅzFψ$# ë>#x‹ tã íΟŠÏà tã{ )33 :المائدة(  

بسفك ، عقوبة الذين يحاربون اهللا تعالى ورسوله  سبحانه في هذه اآلية اهللايبين : اإلجماليالمعنى
أو يقتلوا ،  أن يقتلوا بما قتلوا:وذلك الدماء والخروج على نظام الحكم اإلسالمي وأحكام الشرع

، فقطأو أن تقطع أيديهم اليمنى مع أرجلهم اليسرى إن سرقوا ،  إن أخذوا المال وقتلواويصلبوا
ثم يبين سبحانه أن هذه هي ، أو أن يحبسوا إن أخافوا، أو أن يطردوا ويبعدوا من بلد إلى بلد

  .)1( عذاب النار فهيلمن لم يتب منهموأما العقوبة األخروية ، على إجرامهمعقوبتهم الدنيوية 

ـ        اهللا لما بين  :مناسبة الفاصلة  ، ي الـدنيا  سبحانه في هذه اآلية عقوبة من حارب اهللا ورسـوله ف
óΟßγ...{ناسب أن تكون الفاصلة      s9 uρ ’ Îû Íο t� Åz Fψ $# ë># x‹ tã íΟŠ Ïà tã{     مبينة لعقوبة المحـاربين فـي 

  . ، وهذا تمكيناآلخرة

فالجزاء الذي يلقونه إذن في الـدنيا ال يـسقط عـنهم       : "يقول الشيخ سيد قطب رحمه اهللا     
  ظ ـوهذا كذلك تغلي، د األخرىوال يطهرهم من دنس الجريمة كبعض الحدو، العذاب في اآلخرة

  )2(".وتشنيع للجريمة، للعقوبة

�ω{:  قوله تعالى- 8 Î) šÏ% ©!$# (#θ ç/$s?  ÏΒ È≅ö6s% βr& (#ρâ‘ Ï‰ ø)s? öΝÍκ ö�n= tã ( (#þθ ßϑn= ÷æ $$sù �χ r& ©! $# Ö‘θàÿ xî 

ÒΟ‹Ïm§‘{ )34 :المائدة(  

 المحاربين من قبل أن  من تاب من هؤالء اهللا تعالى في هذه اآليةيستثنى :المعنى اإلجمالي
 ،فهؤالء تسقط عنهم العقوبة المذكورة للمحاربين بشرط أن يعيدوا للعباد حقوقهم، يقبض عليه

  .)3(واسع المغفرة والرحمة لمن تاب وأناب بأنه يأمر سبحانه الناس بأن يعلموا يقيناًمن ثم و

ـ       اهللا لما عفى  :مناسبة الفاصلة  ، ن المحـاربين هللا ورسـوله   سبحانه في هذه اآلية عن التائبين م
#)...{ ناسب أن تكون الفاصلة    þθ ßϑ n= ÷æ $$ sù �χ r& ©! $# Ö‘θ àÿ xî ÒΟ‹ Ïm  مبينة أن سـبب عفـو اهللا         }‘§

رحيم فيسقط عنـه    ،  سبحانه غفور فيجاوز عن المعاصي إذا تاب       اهللا   عن التائبين هو أن   ،  تعالى
                                                

 .517-509ص، 6ج، 3مج، للقرطبي) الجامع ألحكام القرآن(و، 243ص، 10ج، الطبري) جامع البيان: (انظر) 1(
 .880ص، 2مج، يد قطبس) في ظالل القرآن) (2(

، الشيخ محمد علي الصابوني) صفوة التفاسير(و، 518-517ص، 6ج، 3مج، للقرطبي) الجامع ألحكام القرآن: (انظر) 3(
 .م1997-هـ1417 ،1، طدار الصابوني، 314ص، 1مج



  )76( 

، وهـذا  بين فاصلة اآلية وموضوعها  وبهذا يتبين لنا أن هناك عالقة وثيقة        ،  عقوبة الدنيا واآلخرة  
  . تمكين

#)...{: قوله: " يقول اإلمام محمد الطاهر بن عاشور þθ ßϑ n= ÷æ $$sù �χr& ©!$# Ö‘θ àÿ xî ÒΟ‹Ïm§‘{ 
فالفاء فـصيحة عمـا دل      ،  تذكير بعد تمام الكالم ودفع لعجب من يتعجب من سقوط العقاب عنهم           

إن عظم عندكم سقوط العقوبة عمـن     : المعنىو،  عليه االستثناء من سقوط العقوبة مع عظم الجرم       
علـى تنزيـل    " فـاعلموا : "وقـد دّل قولـه    ،  تاب قبل أن يقدر عليه فاعلموا أن اهللا غفور رحيم         

أن " اعلـم "إن شأن فعل    : وقال... المخاطبين منزلة من ال يعلم ذلك نظراً الستعظامهم هذا العفو         
  )1(".يدل على أهمية الخبر

yγ•ƒ${:  قوله تعالى- 9 r' ¯≈tƒ šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ à)®? $# ©! $# (# þθäó tGö/ $# uρ Ïµø‹s9Î) s' s#‹Å™ uθ ø9$# (#ρ ß‰ Îγ≈ y_uρ ’ Îû Ï& Î#‹Î6y™ 

öΝ à6 ¯= yès9 šχθßs Î= øÿè?{ )35 :المائدة(  

عذاب اهللا  سبحانه في هذه اآلية عباده المؤمنين بأن يجنبوا أنفسهم  اهللايأمر :المعنى اإلجمالي
 كما، واجتهدوا في نيل مرضاته بفعل الطاعاتباالجتهاد ، ن معصيتهبالبعد ع، تعالى وسخطه

  )2( .فوزوا بالنعيم الدائم المقيميلكي ، عال وته جلم إلعالء كلمه غاية ما في وسعببذل يأمرهم و

، وفعل الطاعات ،  لما كان موضوع اآلية حث المؤمنين على اجتناب المعاصي         :مناسبة الفاصلة 
öΝ...{ ن الفاصلة كان من المناسب أن تكو     à6 ¯= yè s9 šχθ ßs Î= øÿ è?{      وهـي  ،   مبينة للعلة من ذلـك

، وهـذا   وبهذا يتبين لنا أن هناك عالقة وثيقة بين فاصلة اآلية وموضـوعها           ،  الفوز بالنعيم المقيم  
  . تمكين

وحين يطلبون ، والبشر حين يشعرون بحاجتهم إلى اهللا     : "يقول الشيخ سيد قطب رحمه اهللا     
ويكونون بهـذا فـي أصـلح       ،  ن في الوضع الصحيح للعبودية أمام الربوبية      عنده حاجتهم يكونو  

  )3(".أوضاعهم وأقربها إلى الفالح المرجو

!©%βÎ) zƒÏ¨{ :قوله تعالى - 10 $# (#ρã� xÿ Ÿ2 öθs9 �χr& Οßγs9 $̈Β ’Îû ÇÚ ö‘ F{$# $YèŠÏΗ sd …ã&s#÷WÏΒuρ …çµyè tΒ 

(#ρ ß‰ tGøÿ u‹ Ï9 Ïµ Î/ ô ÏΒ É>#x‹tã ÏΘ öθtƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9$# $tΒ Ÿ≅Îm6à) è? óΟßγ÷Ψ ÏΒ ( öΝ çλm;uρ ë>#x‹tã ÒΟŠÏ9r&{ )36:المائدة(  

                                                
 .187-186ص، 6ج4مج) التحرير والتنوير) (1(
، 518ص، 6ج، 3مج، للقرطبي) جامع ألحكام القرآنال(و، 292-289ص، 10ج، الطبري) جامع البيان: (انظر) 2(

 .314ص، 1مج، الصابوني) صفوة التفاسير(و
 .881ص، 2مج، سيد قطب) في ظالل القرآن) (3(



  )77( 

 وعبدوا غيره وهلكوا تهالذين جحدوا ربوبيسبحانه في هذه اآلية أن  اهللا يبين :المعنى اإلجمالي
وأرادوا أن يقدموا كل ذلك ، أن لهم ملك ما في األرض كلها وضعفه معه دون توبة لوعلى ذلك 

فال سبيل بالتالي  و،ه جل وعالما كان ذلك نافعاً لهم عند، من عذاب يوم القيامةفداءاً ألنفسهم 
  )1( .شديدالمؤلم العذاب من ال، إلى نجاتهم

وسـعيهم  ،  فيه اإلشارة إلى حال الكافرين يوم القيامـة       لما كان موضوع اآلية      :مناسبة الفاصلة 
öΝ ...{ ن الفاصـلة  كان من المناسب أن تكـو     ،  للتخلص من العذاب مهما كان الثمن      çλ m; uρ ë># x‹ tã 

ÒΟŠ Ï9r&{      وهو الـتخلص مـن العـذاب    ،  موضحة للسبب الذي أراد الكافرون من أجله تقديم الفدية

كما أن الفاصلة قاطعة لرجاء الكـافرين فـي   ، ما سعوا لتقديم الفدية ،  فلوال شدة ألم العذاب   ،  األليم
  . ، وهذا إيغالالتخلص من النار

öΝ ...{: رحمه اهللا في قوله تعالى    يقول الشيخ سيد قطب      çλ m; uρ ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r&{ "أقصى إن 

. جميعـاً  األرض في ما كل كفروا للذين يكون أن هو: االفتراض أساس على الخيال يتصوره ما
 األرض في ما لهم أن  فيفرض .االفتراض عالم في الخيال فوق هو ما لهم يفترض السياق لكنو

. القيامـة  يـوم  عذاب من به لينجوا،  وذلك بهذا االفتداء يحاولون ويصورهم معه؛ ومثله،  جميعاً
 فـي  وبقـاءهم ،  الهـدف  بلوغ عن عجزهم ثم. النار من الخروج يحاولون وهم مشهدهم ويرسم
   )2(".المقيم األليم العذاب

�šχρß‰ƒÌ{ :قوله تعالى - 11 ãƒ βr& (#θ ã_ã�øƒ s† z ÏΒ Í‘$̈Ψ9$# $tΒuρ Ν èδ š Å_Ì�≈sƒ¿2 $pκ÷]ÏΒ ( óΟ ßγs9uρ Ò>#x‹tã 

×ΛÉ)•Β{ )37 :المائدة(  
الخروج من النار بعد  سبحانه في هذه اآلية بأن الكافرين سيريدون  اهللايخبر :المعنى اإلجمالي

فهم في عذاب ال يزول عنهم وال ، ولكن هيهات لهم أن يتحقق مرادهم، إدخالهم فيها يوم القيامة
  .)3( ينتقل أبداً
وهم في العذاب األليم الذي يريدون ، وضوع اآلية بيان حال الكافرينلما كان م :الفاصلةمناسبة 

óΟßγs9 ...{ كان من المناسب أن تكون الفاصلة، الخالص منه uρ Ò>#x‹tã ×ΛÉ) •Β{ مبينة حكم اهللا 
وفي ذلك قطع لرجاء ، وهو الخلود في العذاب الشديد غير المنقطع في جهنم، تعالى فيهم

  .إيغال، وهذا الكافرين في النجاة
                                                

 .314ص، 1مج، الصابوني) صفوة التفاسير(و، 292ص، 10ج، الطبري) جامع البيان: (انظر) 1(

 .882ص، 2مج، سيد قطب) في ظالل القرآن) (2(
 .230ص، السعدي) تيسير الكريم الرحمن(و، 293ص، 10ج، الطبري) جامع البيان: (انظر) 3(



  )78( 

óΟßγ... { : في قوله تعالىيقول اإلمام األلوسي s9uρ Ò># x‹tã ×ΛÉ) •Β{ ،" أشير بما تصريح 
  )1(."أبداً ينتقل وال يزول ال ثابت دائم عذاب يأ، شدته بيان بعد العذاب مدة تناهى عدم من ليهإ

óΟßγ... { : في قوله تعالىيقول اإلمام محمد الطاهر بن عاشورو s9uρ Ò>#x‹tã ×ΛÉ) •Β{ ،

tΒuρ Νèδ šÅ_Ì�≈sƒ¿2 $pκ$...{: لقوله تأكيد دائم أي" ÷]ÏΒ...{".)2(   

−ä{ :قوله تعالى - 12 Í‘$¡¡9$#uρ èπ s%Í‘$¡¡9$#uρ (#þθ ãèsÜ ø% $$sù $ yϑßγ tƒÏ‰ ÷ƒ r& L !# t“y_ $yϑ Î/ $t7 |¡x. Wξ≈s3 tΡ zÏiΒ «! $# 3 ª! $#uρ 

î“ƒÍ• tã ÒΟŠÅ3 ym{ )38 :المائدة(  

ماالً من الحرز ، حكم من سرق سواء كان رجالً أو امرأةأن  تعالى يبين اهللا :المعنى اإلجمالي
وذلك إذا بلغ المسروق من ، هو قطع اليد اليمنى من الكوع، دون رضا صاحبه، الذي يحفظ فيه

واهللا سبحانه ، وهذا عقاب من اهللا تعالى لمن سرق، المال ما يعدل ربع دينار أو ثالثة دراهم
حكيم ، يزجر بها عن فعل ما يخل بأمن المجتمع المسلم وأخالقهعزيز فيشرع من العقوبات ما 

أيضاً فيشرع بمقتضى حكمته ما شأنه إصالح المجتمع المسلم والمحافظة عليه من عبث 
  )3( .العابثين

ناسـب أن تكـون     ،  وهو قطع اليـد   ،  حد السرقة لما كان موضوع اآلية بيان       : مناسبة الفاصلة 
!ª ...{ الفاصلة $# uρ î“ƒ Í• tã ÒΟŠ Å3 ym{               مبينة أن هذا الحكم ال يصدر إال عن عزيـز فيـشرع مـن

وإن كانت تبدو فيه القسوة لدى مـن ضـعفت بـصيرته بعظـم الجـرم      ، العقوبات ما هو رادع  
وبالتالي تكون العقوبة مالئمة لألمر الـذي       ،  حكيم فال يشرع حكماً إال عن حكمة بالغة       ،  المرتكب

  .، وهذا تمكينع بالحفاظ على أمنه من جهة أخرىومصلحة ألمر المجتم، يتعلق به من جهة

أو ،  حكيم في إيجـاب القطـع     ،  واهللا عزيز في شرع الردع    : ".... يقول اإلمام األلوسي  
  )4( ..."حكيم في فرائضه وحدوده، عزيز في انتقامه من السارق وغيره من أهل المعاصي

yϑ{ :قوله تعالى - 13 sù z>$s? . ÏΒ Ï‰ ÷èt/ Ïµ ÏΗ ø>àß yx n= ô¹r&uρ  χÎ* sù ©! $# ÛUθ çGtƒ Ïµ ø‹n= tã 3 ¨βÎ) ©! $# Ö‘θ àÿ xî 

îΛÏm§‘{ )39 :المائدة(.  

  ، وبـوب وأصلح األعمال والعيـيبين اهللا تعالى أن من تاب وأناب وترك الذن :المعنى اإلجمالي
                                                

 .189ص، 6ج، 4مج) التحرير والتنوير) (1(
 .131ص، 6ج، 3مج) روح المعاني) (2(

 .152ص، )المنتخب(و، 531-519ص، 3مج، القرطبي) الجامع ألحكام القرآن: (انظر) 3(
 .134، 6 ج3امج) روح المعاني) (4(



  )79( 

به رحيم به فال يعذ، فإن اهللا تعالى غفور لمن رجع إليه تائباً، فإن اهللا تعالى يقبل توبته ويغفر له
  .)1(على ما كان منه قبل التوبة النصوح

لما كان موضوع اآلية يدور حول إعطاء الفرصة للعصاة بأن يتوبوا إلـى اهللا               :مناسبة الفاصلة 
مـع  ،  والعزم على عدم الرجوع إليه    ،  والندم عليه ،  وذلك باإلقالع عن الذنب   ،  تعالى توبة نصوحاً  

 كان من المناسب أن تكون الفاصـلة ، آلخرينإن كان في ذمته حقوق ل ،  رد الحقوق إلى أصحابها   
}...¨βÎ) ©! $# Ö‘θ àÿ xî îΛ Ïm هو أنه سـبحانه    ،  مبينة أن علة قبول اهللا تعالى توبة عباده المسرفين         }‘§

وما لم  ،  رحيم فيقبل توبة عبده العاصي ما لم يغرغر       ،  غفور فيتجاوز عن إثم من آب إليه بالتوبة       
  .ة واضحة للعالقة بين فاصلة اآلية وموضوعهاوفي هذا إشار، تطلع الشمس من مغربها

!© (βÎ¨...{: يقول اإلمام األلوسي في قوله تعالى $# Ö‘θàÿ xî îΛÏm  موضع يف وهو "}‘§

  )2(".تعالى منه تفضل التوبة قبول أن إلى إشارة وفيه قبله لما التعليل

  . ماورد في آيتهانالحظ أن جملة جاءت تعليلية، عللت  :تحليل الفاصلة

  :الخامسع ـات المقطـآي
  الحاكميـة هللا تعالـى وحـده

óΟs9r& öΝ{: قال تعالى n=÷è s? ¨βr& ©!$# …ã& s! Û�ù=ãΒ ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ Ü> Éj‹yèãƒ  tΒ â !$t± o„ ã� Ïÿøó tƒuρ  uΚÏ9 

â !$t±o„ 3 ª!$# uρ 4’n? tã Èe≅ à2 & ó x« Ö�ƒÏ‰ s% * $yγ•ƒ r'̄≈tƒ ãΑθ ß™§�9$# Ÿω y7Ρâ“ øts† š Ï%©!$# tβθ ããÌ�≈|¡ ç„ ’Îû Ì� øÿä3 ø9$# 

z ÏΒ šÏ%©!$# (#þθ ä9$s% $̈Ψ tΒ#u óΟÎγ Ïδ≡uθ øùr' Î/ óΟs9uρ  ÏΒ ÷σ è? öΝ ßγ ç/θè= è% ¡ š∅ ÏΒuρ tÏ%©!$# (#ρßŠ$yδ ¡ šχθ ãè≈£ϑ y™ 

É>É‹x6 ù= Ï9 šχθãè≈£ϑy™ BΘöθ s) Ï9 tÌ�yz# u óΟs9 š‚θ è?ù' tƒ ( tβθ èù Ìh�ptä† zΟÎ= s3ø9$# . ÏΒ Ï‰ ÷è t/  Ïµ ÏèÅÊ#uθtΒ ( 
tβθ ä9θ à) tƒ ÷β Î) óΟçF� Ï?ρ é& #x‹≈ yδ çνρä‹ ã‚ sù βÎ)uρ óΟ©9 çνöθ s?÷σ è? (#ρâ‘x‹ ÷n$$sù 4 tΒ uρ ÏŠ Ì�ãƒ ª!$# … çµ tFt⊥÷F Ïù  n= sù y7 Î= ôϑ s? … çµs9 

š∅ ÏΒ «! $# $º↔ø‹ x© 4 š�Í× ¯≈s9'ρ é& t Ï%©!$# óΟs9 ÏŠÌ� ãƒ ª! $# βr& t� ÎdγsÜ ãƒ óΟßγ t/θè= è% 4 öΝçλm; ’Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9$# Ó“ ÷“ Åz ( óΟßγ s9uρ ’Îû 

Íο t�Åz Fψ$# ëU#x‹tã ÒΟŠÏàtã * šχθ ãè≈£ϑ y™ É>É‹s3 ù=Ï9 tβθ è=≈�2r& ÏMós�¡=Ï9 4 βÎ*sù x8ρâ !$y_ Ν ä3÷n $$ sù 

öΝ æηuΖ ÷� t/ ÷ρ r& óÚ Í� ôã r& öΝ åκ÷]tã ( βÎ) uρ óÚ Ì�÷è è? óΟßγ ÷Ψ tã  n= sù x8ρ •�ÛØ o„ $\↔ø‹x© ( ÷βÎ)uρ |M ôϑs3 ym Ν ä3 ÷n $$sù Ν æηuΖ ÷�t/ 

ÅÝ ó¡É) ø9$$ Î/ 4 ¨βÎ) ©! $# �=Ïtä† tÏÜ Å¡ø) ßϑø9 $# * y# ø‹x. uρ y7tΡθ ãΚ Åj3ptä† ÞΟèδ y‰Ζ Ïãuρ èπ1 u‘öθ −G9$# $pκ�Ïù ãΝõ3 ãm «! $# ¢ΟèO 
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  )80( 

šχ öθ©9uθ tG tƒ . ÏΒ Ï‰÷è t/ š� Ï9≡sŒ 4 !$tΒ uρ y7 Í×̄≈s9'ρ é& šÏΖÏΒ ÷σßϑø9$$Î/ * !$̄ΡÎ) $uΖ ø9t“Ρr& sπ1u‘ öθ−G9$# $pκ�Ïù “ W‰èδ Ö‘θ çΡuρ 4 
ãΝ ä3øts† $ pκÍ5 šχθ–Š Î;̈Ψ9$# tÏ%©!$# (#θ ßϑ n=ó™ r& tÏ%©#Ï9 (#ρ ßŠ$yδ tβθ –ŠÏΨ≈−/ §�9$# uρ â‘$t6ômF{ $# uρ $yϑ Î/ (#θ ÝàÏÿ ósçGó™ $#  ÏΒ 

É=≈tF Ï. «! $# (#θ çΡ%Ÿ2 uρ Ïµø‹n= tã u !# y‰ pκà− 4 Ÿξsù (#âθ t±÷‚ s? }̈ $̈Ψ9$# Èβöθt± ÷z $# uρ Ÿω uρ (#ρç� tIô± n@  ÉL≈tƒ$t↔Î/ $YΨ yϑ rO WξŠÎ= s% 4 
 tΒuρ óΟ©9 Οä3øts† !$yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$# y7 Í×̄≈s9'ρ é' sù ãΝèδ tβρã� Ïÿ≈s3 ø9$# * $oΨö;tFx. uρ öΝÍκ ö�n= tã !$pκ�Ïù ¨β r& }§ øÿ̈Ζ9$# Ä§øÿ ¨Ζ9$$Î/ 

š÷ yèø9$# uρ È÷ yèø9 $$Î/ y#ΡF{$#uρ É#ΡF{ $$Î/ šχèŒ W{$#uρ Èβ èŒW{ $$Î/ £ Åb¡9$#uρ ÇdÅb¡9$$Î/ yyρ ã� àfø9$#uρ ÒÉ$|ÁÏ% 4 yϑ sù 

šX £‰ |Ás? Ïµ Î/ uθ ßγsù ×οu‘$¤ÿ Ÿ2 …ã& ©! 4  tΒ uρ óΟ ©9 Νà6 øt s† !$yϑ Î/ tΑ t“Ρr& ª! $# y7Í×̄≈s9'ρ é' sù ãΝ èδ tβθ ßϑÎ=≈ ©à9$# * 
$uΖ ø‹¤ÿ s% uρ #’ n?tã Ν ÏδÌ�≈rO#u  |¤ŠÏèÎ/ Èø⌠ $# zΝtƒ ó�tΒ $]%Ïd‰ |ÁãΒ $yϑ Ïj9 t÷ t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ zÏΒ Ïπ1 u‘ öθ−G9$# ( çµ≈ oΨ ÷�s?# uuρ Ÿ≅ŠÅgΥM}$# 

ÏµŠÏù “ W‰ èδ Ö‘θ çΡuρ $]% Ïd‰ |ÁãΒuρ $yϑ Ïj9 t÷t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ z ÏΒ Ïπ1u‘ öθ −G9$# “ Y‰ èδuρ ZπsàÏãöθ tΒuρ tÉ) −Gßϑ ù=Ïj9 * ö/ ä3ósu‹ ø9uρ 

ã≅÷δr& È≅ŠÅgΥM}$# !$yϑÎ/ tΑ t“Ρr& ª!$# ÏµŠÏù 4  tΒuρ óΟ©9 Νà6 øt s† !$yϑÎ/ tΑ t“Ρr& ª!$# y7Í×̄≈s9 'ρ é'sù ãΝèδ šχθà) Å¡≈xÿ ø9$# * 
!$uΖ ø9t“Ρr&uρ y7ø‹s9Î) |=≈ tGÅ3 ø9$# Èd,ysø9$$Î/ $]% Ïd‰ |Á ãΒ $yϑ Ïj9 š ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ z ÏΒ É=≈tG Å6ø9$# $·Ψ Ïϑø‹ yγãΒ uρ Ïµ ø‹n= tã ( 

Ν à6÷n $$sù Οßγ oΨ ÷� t/ !$yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª! $# ( Ÿω uρ ôìÎ6®K s? öΝ èδ u!#uθ ÷δ r& $£ϑ tã x8 u !%ỳ z ÏΒ Èd,ys ø9$# 4 9e≅ ä3Ï9 $oΨ ù=yè y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ 

Zπ tã ÷�Å° %[`$yγ ÷ΨÏΒ uρ 4 öθs9 uρ u !$x© ª!$# öΝ à6 n= yèyf s9 Zπ̈Β é& Zοy‰ Ïn≡uρ  Å3≈ s9uρ öΝä. uθè= ö7uŠÏj9 ’Îû !$tΒ öΝ ä38s?#u ( (#θ à)Î7 tF ó™$$sù 

ÏN≡u�ö� y‚ø9$# 4 ’n< Î) «!$# öΝ à6 ãèÅ_ ö�tΒ $Yè‹Ïϑ y_ Ν ä3ã∞ Îm6t⊥ãŠ sù $yϑ Î/ óΟçGΨ ä. ÏµŠÏù tβθ àÿÎ= tF øƒrB * Èβr&uρ Νä3 ôm $# Νæη uΖ ÷�t/ 

!$yϑ Î/ tΑ t“Ρr& ª!$# Ÿωuρ ôì Î7®K s? öΝ èδu !# uθ÷δr& öΝ èδö‘x‹ ÷n $# uρ βr& š‚θ ãΖÏF øÿ tƒ . tã ÇÙ÷è t/ !$tΒ tΑ t“Ρr& ª!$# y7ø‹ s9Î) ( βÎ*sù 

(# öθ©9 uθ s? öΝ n= ÷æ$$sù $uΚ ¯Ρr& ß‰ƒÌ�ãƒ ª!$# β r& Ν åκz:� ÅÁãƒ ÇÙ÷èt7Î/ öΝ ÍκÍ5θ çΡèŒ 3 ¨βÎ)uρ # Z��ÏWx. z ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9$# tβθ à)Å¡≈xÿ s9 * 
zΝ õ3ßs sùr& Ïπ ¨ŠÎ= Îγ≈yf ø9$# tβθ äóö7tƒ 4 ôtΒuρ ß |¡ ôm r& z ÏΒ «! $# $Vϑ õ3ãm 5Θöθ s) Ïj9 tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ{ )50- 40 :المائدة(  

  :اآیاتھ والخامسالمناسبة بین فواصل المقطع 

óΟs9r& öΝ{:  قوله تعالى- 1 n=÷è s? ¨βr& ©! $# …ã& s! Û�ù= ãΒ ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $#uρ Ü>Éj‹yè ãƒ  tΒ â !$t± o„ ã� Ïÿøó tƒuρ 

 uΚ Ï9 â !$t± o„ 3 ª!$# uρ 4’ n? tã Èe≅ à2 &óx« Ö�ƒÏ‰ s%{ )40 :المائدة(  
أنه ما من شيء في السموات لكل عبد مكلف  سبحانه في هذه اآلية  اهللايبين :المعنى اإلجمالي

ويغفر لمن يشاء أن ، فيعذب من أراد أن يعذبه، وتصرفه  تعالىهواألرض إال واقع تحت ملك
  .)1(فهو سبحانه صاحب القدرة المطلقة، وال شيء يعجزه عن فعل ما يريد، يغفر له
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  )81( 

ية هو بيان ملكية اهللا تعالى للخلق جميعاً وأنه قادر علـى            لما كان موضوع اآل    :مناسبة الفاصلة 
!ª ...{ناسب أن تكون الفاصلة   ،  التعذيب والمغفرة كما يشاء    $# uρ 4’ n? tã Èe≅à2 & ó x« Ö�ƒ Ï‰ s%{   مبينة 

، وفيها التحذير الشديد لكل من خالف أمر اهللا جـل وعـال           ،  فال يعجزه شيء  ،  أن اهللا تعالى قدير   
  . وهذا تمكين

<Ü... {: إلمام األلوسي في قوله تعالىيقول ا Éj‹ yè ãƒ  tΒ â !$ t± o„ ã� Ïÿ øó tƒ uρ  uΚ Ï9 â !$ t± o„{ ،" وإنما

وقد قدمت السرقة في اآليـة      ،  والمغفرة للتائب منها  ،  عكس هنا ألن التعذيب للمصر على السرقة      
، عذيب القطع أو ألن المراد بالت   ،  أوالً ثم ذكرت التوبة بعدها فجاء هذا الالحق على ترتيب السابق          

 بـه علـى   ءفجـي ، والثاني في اآلخرة، واألول في الدنيا، وبالمغفرة التجاوز عن حق اهللا تعالى  
والقـدرة فـي   ،  أو ألن المقصود وصفه تعالى بالقدرة     ،  أو ألن المقام مقام الوعيد    ،  ترتيب الوجود 

وفي التعذيب  ،  ورألنه ال إباء في المغفرة من المغف      ،  تعذيب من يشاء أظهر من القدرة في مغفرته       
والجملـة تـذييل   ، فيقدر على ما ذكر من التعذيب والمغفـرة ، واهللا على كل شيء قدير، إباء بين 

   )1(".مقرر لمضمون ما قبلها

${:  قوله تعالى- 2 yγ •ƒ r'̄≈tƒ ãΑθ ß™ §�9$# Ÿω y7Ρâ“ øts† šÏ% ©!$# tβθ ããÌ�≈|¡ ç„ ’Îû Ì�øÿ ä3 ø9$# zÏΒ š Ï%©! $# (#þθ ä9$s% 

$̈Ψ tΒ#u óΟÎγ Ïδ≡uθ øùr'Î/ óΟs9uρ ÏΒ ÷σ è? öΝ ßγç/θ è=è% ¡ š∅ÏΒ uρ tÏ%©! $# (#ρßŠ$yδ ¡ šχθ ãè≈£ϑ y™ É>É‹x6 ù= Ï9 šχθ ãè≈ £ϑy™ 

BΘöθ s) Ï9 tÌ� yz#u óΟs9 š‚θ è?ù' tƒ ( tβθ èùÌh� ptä† zΟÎ= s3ø9 $# . ÏΒ Ï‰ ÷è t/  ÏµÏè ÅÊ#uθtΒ ( tβθä9θ à) tƒ ÷βÎ) óΟçF� Ï?ρ é& #x‹≈yδ 

çνρ ä‹ã‚ sù β Î)uρ óΟ ©9 çν öθ s?÷σ è? (#ρ â‘x‹ ÷n $$sù 4 tΒuρ ÏŠÌ�ãƒ ª! $# … çµtFt⊥÷F Ïù  n= sù y7 Î=ôϑ s? …çµs9 š∅ ÏΒ «! $# $º↔ø‹x© 4 
š� Í× ¯≈s9'ρé& tÏ%©!$# óΟ s9 ÏŠÌ�ãƒ ª!$# β r& t�Îdγ sÜ ãƒ óΟßγ t/θ è= è% 4 öΝçλm; ’Îû $u‹÷Ρ ‘‰9$# Ó“ ÷“Åz ( óΟ ßγs9uρ ’Îû Íοt� ÅzFψ $# ëU# x‹tã 

ÒΟŠÏàtã{ )41 :المائدة(.  

لصنيع الذين يسعون  عن التأثر والحزن  اًتعالى رسوله محمدينهى اهللا  :المعنى اإلجمالي
سواء من المنافقين الذين يظهرون اإليمان على ، جاهدين للتوصل إلى أعلى مراتب الكفر وأشدها

رهم فيما يأمرونهم ومن اليهود الذين يبالغون في طاعة أحباأ، ويبطنون الكفر في قلوبهم، ألسنتهم
بالغون أيضاً في كما ي، به من المفتريات التي عطلوا بها العمل على وفق شريعة اهللا تعالى

االستماع واالستجابة ليهود خيبر الذين لم يحضروا مجلسك أيها النبي حقداً وتكبراً عليك وعلى 
لتوراة بأحكام أخرى كحد التي أنزلها في ا، وهؤالء هم الذين بدلوا أحكام اهللا تعالى، المسلمين

وإن أمركم بالرجم ، ن أمركم محمد بالجلد فاقبلواإفقد قال لهم أحبارهم ، الرجم الذي بدلوه بالجلد
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  )82( 

 هداية هؤالء المذكورين من المنافقينستطيع يلن  سبحانه لنبيه اهللا من ثم يبين و، فال تقبلوا
وتحريفهم ، لك إلدبارهم عن الحقوذ، تعالى لم يرد أن يشرح صدورهم لإليماناليهود ألنه و

لهم في هذه الحياة  بين اهللا تعالى أن عقوبة هؤالء هي أن أخيراًو، للكتب التي أنزلها اهللا تعالى
  .)1(وفي اآلخرة الخلود في عذاب السعير، الدنيا الذل والفضيحة

 من المناسب كان، الحديث عن فظائع المنافقين واليهودلما كان موضوع اآلية   :مناسبة الفاصـلة  
öΝ...{أن تكون الفاصلة     çλ m; ’ Îû $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Ó“ ÷“ Åz  óΟ ßγ s9 uρ ’ Îû Íο t� Åz Fψ $# ëU# x‹ tã ÒΟŠ Ïà tã{  مبينة لعقابهم

، وفي هذا إشارة واضحة للعالقة بين فاصلة اآليـة وموضـوعها          ،  في الدنيا وعقابهم في اآلخرة    
  .وهذا إيغال

öΝ...{ : في قوله تعالىيقول اإلمام أبو حيان çλm; ’Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9$# Ó“ ÷“ Åz...{" وفضيحة ذل أي .

 اليهود وخزي، المسلمون كفرهم على اطلع إن القتل من وخوفهم سترهم بهتك المنافقين فخزي
. إيالته وفي غيرهم ذمة تحت األرض أقطار في وكونهم، عليهم الجزية وضرب تمسكنهم

}...óΟ ßγ s9uρ ’Îû Íο t�ÅzFψ $# ëU#x‹tã ÒΟŠÏàtã{ ألمه لتزايد أو، له انقضاء فال لتزايده بالعظم وصف 

  )2(".لهما أو
öΝ...{:  في قوله تعالىويقول اإلمام السمرقندي çλm; ’ Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9$# Ó“÷“ Åz...{"  ذلك يعني 

óΟßγ...{. يتوبوا لم إن لذنوبهم كفارة ذلك يكون وال الدنيا في وعقوبة عذاب لهم والقطع القتل s9uρ   

’Îû Íο t�ÅzFψ$# ëU#x‹tã ÒΟŠÏàtã{ 3( ".النار عذاب وهو الدنيا في كان مما أشد(   

šχθ{:  قوله تعالى- 3 ãè≈£ϑ y™ É> É‹s3ù= Ï9 tβθ è=≈�2r& ÏMós �¡= Ï9 4 βÎ* sù x8ρâ !$y_ Ν ä3÷n$$ sù öΝ æηuΖ ÷� t/ ÷ρ r& 

óÚ Í�ôãr& öΝ åκ ÷]tã ( βÎ) uρ óÚÌ�÷èè? óΟßγ ÷Ψ tã  n=sù x8ρ •�ÛØ o„ $\↔ ø‹x© ( ÷βÎ)uρ |Môϑ s3ym Νä3 ÷n $$sù Ν æηuΖ ÷� t/ ÅÝó¡ É)ø9 $$Î/ 4 ¨β Î) 

©!$# �=Ït ä† tÏÜ Å¡ ø)ßϑ ø9$#{ )42 :المائدة(  

ن في الكفر فضالً عن أنهم يهؤالء المسارعيبين اهللا تعالى في هذه اآلية أن  :المعنى اإلجمالي
من ثم يبين  و،كثيرو االستماع للباطل فإنهم كثيرو األكل للمال الحرام كالربا والرشوة وغيرهما

حكم يفإما أن ،  حينها مخيرهفأن، حكم بينهميلكي  أنه إن أتاه هؤالء اليهود  محمد هسبحانه لنبي
 هوإما أن تعرض عنهم فهم ال يريدون اتباع الحق بتحكيم،  أحكام التشريع اإلسالميبينهم وفق
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  )83( 

 الضرر منهم فإن هنهم لن يسبب لع من ثم يبين سبحانه لنبيه أن إعراضهو، وإنما اتباع أهواءهم
بالعدل كما  في حالة حكمه أن يحكم من ثم يأمر سبحانه نبيه و، من الناس له  تعالى عاصماهللا
  .)1(فإنه سبحانه يرضى عن العادلين، تعالىه أمر

 بين أن يحكـم وأال يحكـم بـين    التخيير لرسول اهللا لما كان موضوع اآلية      :مناسبة الفاصلة 
β¨...{ ناسب أن تكون الفاصلة   ،  اليهود Î) ©! $# �= Ït ä† t ÏÜ Å¡ ø) ßϑ ø9 معللة ألمر اهللا تعـالى لنبيـه        }#$

 بأن يحكم بالقسط، ومبينة أن الحكم ال بد أن يكون بالعدل كما يحب اهللا تعالى، وفي هذا                  محمد  
  .، وهذا تصديرإشارة واضحة للعالقة بين فاصلة اآلية وموضوعها

β¨...{: يقول اإلمام البيضاوي في قوله تعـالى       Î) ©! $# �= Ït ä† t ÏÜ Å¡ ø) ßϑ ø9$#{  ،"  فـيحفظهم 

  )2(".شأنهم ويعظم
  .نالحظ أن جملة الفاصلة تعليلية، عللت ماورد في آيتها  :تحليل الفاصلة

y#ø‹x.uρ y7tΡθ{:  قوله تعالى- 4 ãΚ Åj3ptä† ÞΟèδy‰ΖÏã uρ èπ1u‘öθ −G9$# $pκ�Ïù ãΝ õ3ãm «! $# ¢ΟèO šχöθ©9uθ tG tƒ . ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 

š� Ï9≡sŒ 4 !$tΒ uρ y7Í×̄≈s9'ρ é& š ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$$Î/{ )43 :المائدة(  

  محمد ألنهم يطلبون من اليهودتعالى في هذه اآلية على  وينكر الحق تبارك :المعنى اإلجمالي
من ثم يبين سبحانه و، مع أنه عندهم التوراة فيها حكم اهللا تعالى، حكم بينهم فيما شجر بينهميأن 
، وهؤالء ليسوا بمؤمنين، يوافق هواهمأنهم معاندون يسعون للحصول على حكم  هو الحقأن 

فضالً عن أنهم يبدلون أحكام اهللا تعالى التي وردت في ، ألنهم ال يطبقون حكم النبي 
  .)3(التوراة

هو كشف حقيقة اليهود ببيـان مـوقفهم الـسلبي مـن            لما كان موضوع اآلية      :مناسبة الفاصلة 
$!... { ناسب أن تكون الفاصلة   ،  تشريعات اهللا تعالى   tΒ uρ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $$ Î/{    نافية لـصفة 

وفي هذا إشارة واضحة    ،  اإليمان عن هؤالء اليهود المتنكرين للحق الذي أنزله اهللا تعالى في كتبه           
  .، وهذا تمكينللعالقة بين فاصلة اآلية وموضوعها

$!... {: ويقول اإلمام األلوسي في قوله عز وجل  tΒ uρ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$$ Î/{ ،"  تـذييل

سم اإلشارة موضع ضميرهم قصداً إلى إحضارهم في الذهن بمـا           امقرر لفحوى ما قبله ووضع      
                                                

 .62-61ص، 2جم، الشوكاني) فتح القدير(و، 68ص، 2مج، ابن كثير) تفسير القرآن العظيم: (انظر) 1(

 .326ص، 1ج) أنوار التنزيل وأسرار التأويل) (2(
 .232ص، السعدي) تيسير الكريم الرحمن(و. 62ص، 2مج، الشوكاني) فتح القدير: (انظر) 3(



  )84( 

وصفوا به من القبائح إيماء إلى علة الحكم مع اإلشارة إلى أنهم قد تميزوا بذلك عن غيرهم أكمل                  
   )1(".تميز حتى انتظموا في سلك األمور المشاهدة

، والباء بغرض توكيد    )ما(الفاصلة من خالل استخدامها ألداة النفي       يظهر جمال    : الفاصلة تحليل
  .   إيمان من يرفض تطبيق شرع اهللانفي

ΡÎ) $uΖ̄$!{:  قوله تعالى- 5 ø9t“Ρr& sπ1 u‘öθ −G9$# $pκ�Ïù “ W‰ èδ Ö‘θ çΡuρ 4 ãΝ ä3øt s† $pκÍ5 šχθ –ŠÎ;̈Ψ9$# tÏ%©!$# (#θ ßϑ n= ó™r& 

tÏ%©# Ï9 (#ρ ßŠ$yδ tβθ –Š ÏΨ≈−/ §�9$#uρ â‘$t6 ômF{ $#uρ $ yϑÎ/ (#θ ÝàÏÿós çG ó™$#  ÏΒ É=≈ tFÏ. «!$# (#θ çΡ%Ÿ2uρ Ïµø‹ n=tã u !# y‰ pκà− 4 Ÿξsù 

(#âθ t±÷‚ s? }̈ $̈Ψ9$# Èβöθ t± ÷z$#uρ Ÿωuρ (#ρç�tI ô± n@ ÉL≈tƒ$t↔Î/ $YΨyϑ rO WξŠÎ=s% 4  tΒuρ óΟ©9 Οä3 øts† !$yϑ Î/ tΑ t“Ρr& ª!$# y7 Í×̄≈s9'ρ é' sù 

ãΝ èδ tβρ ã�Ïÿ≈s3 ø9$#{ )44 :المائدة(.  

فيها ، التوراة على موسى عليه السالمأنزل  سبحانه في هذه اآلية أنه  اهللايبين :المعنى اإلجمالي
يحكم بما جاء فيها ، التي يهتدي باتباعها الناس إلى طريق الهدى والنورمه جل وعال بيان ألحكا

  قدن اهللا تعالىفإ، والعلماء من فقهاء بني إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل والذين أخلصوا لربهم
من ثم ينهى  و،وهم رقباء عليه لئال يبدل ويضيع،  والتضييعأمرهم بحفظ كتابه من التبديل

، بطش الناس في إظهار ما جاء في التوراة كصفة محمد  عن الخوف من علماء اليهودسبحانه 
هاهم عن أن ينبعدها و، في الكتم لما أنزلمن ثم يأمرهم بالخوف منه تعالى وحده  و،وحكم الرجم

، أحكام اهللا تعالى بأحكام وضعية مقابل ثمن بخس من متاع الدنيا الزائل كالرشوة والجاهيستبدلوا 
 مما أودعه في كتبه المنزلة على همن أعرض عن الحكم بما أراد يبين سبحانه أن كل أخيراً و

  .)2(فهو من الكافرين الغارقين في الكفر  األنبياء

ناسـب  ،  األمر من اهللا تعالى بالحكم بما أنزل في كتبه        كان موضوع اآلية    لما   : مناسبة الفاصلة 
y7... {أن تكون الفاصلة   Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ tβρ ã� Ïÿ≈ s3 ø9  من أعرض عن ذلـك جحـوداً         محذرة كل   }#$

  .، وهذا تمكينواستكباراً
y7... {: يقول اإلمام األلوسي في قوله تعالى      Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ tβρ ã� Ïÿ≈ s3 ø9 الجملة تـذييل   "،  }#$

  )3(". وتحذير عن اإلخالل به أشد تحذير،مقرر لمضمون ما قبلها أبلغ تقرير

نالحظ أن جملة الفاصلة جاءت جواباً للشرط الوارد في اآلية، فجملة الفاصـلة               :تحليل الفاصلة 
  .في محل جزم جواب الشرط

                                                
 .142ص، 6 ج،3مج )روح المعاني) (1(

 .154ص، )المنتخب(و. 898-896ص، 2مج، سيد قطب) في ظالل القرآن: (انظر) 2(
 .145ص، 6 ج3مج)روح المعاني) (3(



  )85( 

oΨ${:  قوله تعالى- 6 ö;tFx.uρ öΝ Íκö�n= tã !$pκ�Ïù ¨βr& }§øÿ̈Ζ9$# Ä§ øÿ̈Ζ9$$Î/ š÷ yèø9$# uρ È ÷yè ø9$$Î/ y#ΡF{$# uρ É#ΡF{$$Î/ 

šχ èŒW{ $#uρ Èβ èŒW{$$Î/ £ Åb¡9$# uρ ÇdÅb¡9$$ Î/ yyρã�àf ø9 $#uρ ÒÉ$|ÁÏ% 4 yϑ sù šX£‰ |Ás?  ÏµÎ/ uθßγ sù ×οu‘$¤ÿŸ2 …ã& ©! 4 
 tΒuρ óΟ©9 Ν à6 øts† !$yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª! $# y7Í× ¯≈s9'ρ é'sù ãΝèδ tβθßϑ Î=≈©à9$#{ )45 :المائدة(  

 فرض على اليهود في التوراة بأن تؤخذ  قد سبحانه في هذه اآلية أنه اهللايبين :المعنى اإلجمالي
وكذلك ، وكذلك تقلع العين إذا قلع صاحبها عين غيره ظلماً، النفس القاتلة بالنفس المقتولة ظلماً
وكذلك ، ره ظلماًوكذلك السن فإنه يقلع إذا قلع صاحبه سن غي، يجدع األنف باألنف إذا قطع ظلماً

الجروح فيقتص من جانيها بأن يفعل به كما فعل بالمجني عليه وذلك إذا أمكن وأمن عدم 
 تعالى هفإن، فمن تنازل من المجني عليهم عن حقه في القصاص من الجاني المعتدي، التجاوز

حكام التي من لم يحكم بما شرع اهللا تعالى من األأنه و، يكفر للمتنازل ذنوبه لعفوه وإسقاطه حقه
  .)1( في الظلم لمخالفته شرع اهللا تعالىفحكمه أنه يدرج مع المبالغين ، أنزلها في كتبه

هو بيان أن اهللا تعالى قد أنزل حكـم القـصاص فـي             لما كان موضوع اآلية      :مناسبة الفاصلة 
ناسـب   ،ية توافق أهواءهم  ضعالتوراة التي تنكر لها اليهود فحرفوها واستبدلوا أحكامها بأحكام و         

y7...{ أن تكون الفاصلة   Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ tβθ ßϑÎ=≈ ©à9  مبينة أن كل من ترك الحكم بمـا أنـزل اهللا            }#$

وظالم لغيره ألنه لم يطبق     ،  تعالى كما فعل اليهود فهو ظالم لنفسه ألنه كتب عليها الشقاء والهالك           
  .، وهذا تمكينحكمه شرع اهللا تعالى الذي يعطي لكل ذي حق حقهفي 

y7...{: في قوله تعالى ل اإلمام أبو السعود   يقو Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ tβθ ßϑ Î=≈ ©à9$#{ ،" في المبالغون 
 إليجـاب  مقرر تذييل والجملة موضعه غير في للشيء الواضعون تعالى لحدوده المتعدون الظلم
  )2(". المذكورة باألحكام العمل

y7...{: في قولـه تعـالى     ويقول اإلمام الشوكاني   Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ tβθ ßϑ Î=≈ ©à9  ضـمير  "،  }#$
 بـالغ  عظـيم  ظلم منهم الصادر الظلم هذا أن منها يستفاد الخبر وتعريف اإلشارة اسم مع الفصل
  )3(". الغاية إلى

y7...{: في قولـه تعـالى     ويقول اإلمام السمرقندي   Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ tβθ ßϑ Î=≈ ©à9  يعنـي  "،  }#$
 فقـد  للعقوبـة  نفـسه  عرض فالذي ،موضعه يرغ في الشيء وضع هو والظلم ،أنفسهم يظلمون
  )4(". موضعه غير في الشيء وضع

                                                
 .319ص، 1مج، الصابوني، )صفوة التفاسير(و. 559-545ص، 3مج، القرطبي) الجامع ألحكام القرآن: (انظر) 1(
 .43ص، 3ج، )إرشاد العقل السليم) (2(

 .68ص، 2مج) فتح القدير) (3(
 .418ص، 1ج) بحر العلوم) (4(



  )86( 

نالحظ أن جملة الفاصلة جاءت جواباً للشرط الوارد في اآلية، فجملة الفاصـلة               :تحليل الفاصلة 
  .في محل جزم جواب الشرط

ö/ä3{:  قوله تعالى- 7 ós u‹ø9uρ ã≅÷δ r& È≅ŠÅgΥM} $# !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρr& ª! $# ÏµŠ Ïù 4  tΒuρ óΟ©9 Ν à6 øts† !$yϑ Î/ tΑ t“Ρr& ª! $# 

y7Í×̄≈s9 'ρ é'sù ãΝ èδ šχθ à) Å¡≈xÿø9$#{ )47 :المائدة(  

  أن يحكموا عيسى بن مريم عليه السالم وأتباعه سبحانه في هذه اآلية  اهللايأمر :المعنى اإلجمالي
مه أنه  فحكلم يحكم بما شرع اهللا في كتبه ثم يبين أن من ومن، بما جاء في اإلنجيل من األحكام

  .)1(عال له جل وعلى اإليمان والطاعةمع الخارجين المتمردين 

سبحانه في اآلية السابقة أنه أرسل عيسى بن مريم عليـه الـسالم              اهللا   ذكرلما   :مناسبة الفاصلة 
ومن ثم أمر أهل اإلنجيل بالحكم بمـا        ،  وأنزل عليه اإلنجيل وفيه هداية إلى الحق وبيان لألحكام        

y7...{ناسب أن تكون الفاصـلة    ،  في هذه اآلية  ،  فيهأنزل اهللا تعالى     Í×̄≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ šχθ à) Å¡≈ xÿ ø9 $#{  
فهو فاسق أي خارج عـن طاعـة   ، مبينة أن من ترك الحكم بما أنزل اهللا في كتبه غير جاحد لها  

  . ، وهذا تمكيناهللا تعالى
y7... {: يقول اإلمام األلوسي في قوله تعالى      Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ šχθ à) Å¡≈ xÿ ø9 والجملـة  "،  }#$

  )2(".ومؤكدة لوجوب االمتثال باألمر، تذييل مقرر لمضمون الجملة السابقة

نالحظ أن جملة الفاصلة جاءت جواباً للشرط الوارد في اآلية، فجملـة الفاصـلة     :تحليل الفاصلة 
  .في محل جزم جواب الشرط

›uΖø9t“Ρr&uρ y7ø$!{:  قوله تعالى- 8 s9Î) |=≈ tGÅ3ø9$# Èd,ys ø9$$Î/ $]%Ïd‰ |ÁãΒ $yϑÏj9 š ÷t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ zÏΒ É=≈tG Å6ø9$# 

$·Ψ Ïϑø‹ yγãΒ uρ Ïµø‹n= tã ( Ν à6 ÷n $$sù Οßγ oΨ÷� t/ !$yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª! $# ( Ÿωuρ ôìÎ6 ®Ks? öΝèδ u !#uθ÷δ r& $£ϑ tã x8 u !%ỳ z ÏΒ Èd,ysø9 $# 4 
9e≅ ä3Ï9 $oΨ ù=yèy_ öΝä3Ζ ÏΒ Zπ tã÷� Å° %[`$yγ ÷Ψ ÏΒuρ 4 öθ s9uρ u !$ x© ª! $# öΝ à6n= yèyf s9 Zπ̈Β é& Zο y‰ Ïn≡ uρ  Å3≈s9uρ öΝ ä. uθè= ö7uŠÏj9 ’ Îû !$ tΒ 

öΝ ä38 s?#u ( (#θà) Î7 tF ó™$$ sù ÏN≡u�ö� y‚ ø9 $# 4 ’ n<Î) «!$# öΝ à6 ãèÅ_ ö�tΒ $Yè‹Ïϑ y_ Ν ä3ã∞ Îm6t⊥ ãŠsù $yϑÎ/ óΟçGΨ ä. ÏµŠÏù tβθ àÿÎ= tF øƒrB{ 
  )48 :المائدة(

،  القرآن أنه أنزل عليه لنبي محمد يبين الحق جل وعال في هذه اآلية ل :المعنى اإلجمالي
، ومصدقاً للكتب السماوية السابقة كالتوراة واإلنجيل وغيرهما، مالزماً للحق في أحكامه وأخباره

  عليهما أنزلبناس  بين ال أن يحكم من ثم يأمر سبحانه نبيه  و،ومؤكداً على صحتها وثباتها

                                                
 .234ص، السعدي، )ر الكريم الرحمنتيسي(و. 901-900ص، 2مج، سيد قطب) في ظالل القرآن: (انظر) 1(
 .151ص، 6 ج3مج)روح المعاني) (2(



  )87( 

، بالتزامهه سبحانه  عن الحق الذي أمرهرفوفي أهوائهم فيصينهاه عن موافقتهم  وكما،  القرآنفي
أمة شريعة وطريقاً واضحاً من األحكام تسير عليه دون ثم يبين سبحانه أنه قد جعل لكل و

ولكنه أراد أن ، و أراد أن يجعل الناس جميعاً على شريعة واحدة لفعليبين أنه لكما ، غيرها
وبعد ، ويعاقب العاصي، فيثيب المطيع، لينظر مدى تطبيق كل أمة لشريعتها، يجعلهم أمماً شتى

وبتطبيق ،  تعالى بفعل الخيرات والمداومة عليهاتهإلى طاع أن يسابقوا العبادسبحانه  ذلك يأمر
 فيه في وا قد اختلفانوام بما كهووقتها سيخبر،  تعالى يوم القيامةيهم جميعاً إلهفإن مرد، شرعه

  .)1(مهم على أعمالهيحاسبسومن ثم ، الدنيا من أمر الدين

  موضوع اآلية فيه بيان أن اهللا تعالى أنـزل القـرآن علـى سـيدنا               كان  لما   : مناسبة الفاصلة 
’... { ةناسـب أن تكـون الفاصـل      ،  لكي يكون دستوراً يحكم به بين النـاس       ،  محمد   n< Î) «! $# 

öΝ à6 ãè Å_ ö� tΒ $ Yè‹ Ïϑ y_ Ν ä3 ã∞ Îm6 t⊥ ãŠ sù $ yϑ Î/ óΟ çGΨ ä. ÏµŠ Ïù tβθ àÿ Î= tF øƒ rB{ محذرة من ترك العمل به أي بالقرآن  ،

، فإن اهللا تعالى سيحاسب العباد جميعاً يوم القيامة على مدى التزامهم بالشريعة التي أنزلها إلـيهم               
  .وهذا إيغال

’... { : في قوله تعالى   يقول اإلمام الرازي   n< Î) «! $# öΝ à6 ãè Å_ ö� tΒ $ Yè‹ Ïϑ y_...{  ،"استئناف 

Ν ...{ .الخيرات الستباق التعليل معنى في ä3 ã∞ Îm6 t⊥ ãŠ sù $ yϑ Î/ óΟ çGΨ ä. ÏµŠ Ïù tβθ àÿ Î= tF øƒ rB{ ال بمـا  ركمبفيخ 

 أن والمـراد ،  العمل في ومقصركم وموفيكم،  ومبطلكم محقكم بين الفاصل الجزاء من معه تشكون
 المحـسن  مجـازاة  عنـد  وذلـك ،  اليقين همع ويحصل وككالش معه يزول ما إلى سيؤول األمر

  )2(".بإساءته والمسيء بإحسانه

Èβ{:  قوله تعالى- 9 r&uρ Νä3 ôm $# Ν æηuΖ ÷� t/ !$yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$# Ÿωuρ ôìÎ7®K s? öΝ èδu!# uθ ÷δr& öΝèδ ö‘x‹ ÷n $# uρ β r& 

š‚θ ãΖÏF øÿ tƒ . tã ÇÙ÷èt/ !$tΒ tΑt“Ρr& ª! $# y7 ø‹s9 Î) ( βÎ*sù (# öθ ©9uθs? öΝ n=÷æ $$sù $uΚ ¯Ρr& ß‰ƒÌ�ãƒ ª! $# βr& Ν åκz:� ÅÁãƒ ÇÙ÷èt7Î/ 

öΝ Íκ Í5θçΡ èŒ 3 ¨β Î)uρ #Z��ÏW x. z ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9$# tβθ à)Å¡≈xÿ s9{ )49 :المائدة(  

 ه عليهبين أهل الكتاب بما أنزل  اًمحمد سبحانه في هذه اآلية نبيه  اهللايأمر :المعنى اإلجمالي
 عن هيصرفويأمره بالحذر منهم من أن و كما، رغباتهم في الحكمينهاه عن أن يتبع  و،في القرآن

من ثم يبين سبحانه لنبيه أنه إن  و،فإنهم ماكرون مخادعون، باتباعهإليه وأمره شيء مما أنزله 

                                                
، مصطفى الحسن المنصوري، )المقتطف من عيون التفاسير(و. 377ص، 10ج، الطبري) جامع البيان: (انظر) 1(

 .م1996- هـ1417 ،1، طدار السالم، محمد علي الصابوني، تحقيق، 44ص
 .371ص، 12ج) التفسير الكبير) (2(



  )88( 

تعالى يريد أن يعذبهم ببعض فليعلم أنه ، ه جل وعالورفضوا اإلذعان لحكمأعرض أهل الكتاب 
ثيراً من الناس مائلون عن الحق بالخروج  ك أنكما ويبين سبحانه لنبيه ، ما اقترفوه من جرائم

  .)1( جل وعالهعن حكم

بأن يحكم بين أهل الكتاب بما      ،  كانت اآلية مشتملة على األمر من اهللا تعالى       لما   :مناسبة الفاصلة 
وعلى توعد اهللا تعـالى للمعرضـين عـن    ، جاء في القرآن وتحذيره من اتباع أهوائهم في الحكم  

β¨...{ الفاصلةناسب أن تكون    ،  حكمه فيهم  Î) uρ # Z�� ÏW x. z ÏiΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# tβθ à) Å¡≈ xÿ s9{  ،    مبينة أن أكثـر

وفي ذلك طمأنة من اهللا تعالى لعباده الثابتين علـى   ،  الناس مخالفون للحق منهمكون في المعاصي     
، وفي هذا إشارة واضحة للعالقة بين فاصلة اآلية وموضـوعها         ،  العاملين بمقتضى شرعه  ،  الحق

  .وهذا إيغال

(βÎ¨...{: ل اإلمام الـرازي فـي قولـه تعـالى         يقو uρ # Z�� ÏW x. z ÏiΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# tβθ à) Å¡≈ xÿ s9{ ،
 والعتداء العظيم التمرد من تعالى اهللا حكم عن التولي أن يعني،  فيه معتدون الكفر في لمتمردون"

  )2(".الكفر في
β...{ : في قوله تعالىويقول اإلمام محمد الطاهر بن عاشور Î* sù (# öθ ©9 uθ s? öΝ n= ÷æ $$ sù $ uΚ ¯Ρ r& ß‰ƒÌ�ãƒ 

ª! $# β r& Ν åκ z:� ÅÁ ãƒ ÇÙ ÷è t7 Î/ öΝ Íκ Í5θ çΡ èŒ...{ "أي إصابتهم في كافية ذنوبهم بعض أن عـن  تولّيهم وأن 

(βÎ¨...{: بقوله ذيله وقد .إياهم اهللا خذالن أمارة حكمك uρ # Z�� ÏW x. z ÏiΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# tβθ à) Å¡≈ xÿ s9{  ـونهلي 
 كـونهم  عـن  كناية فالكالم منهم وهؤالء أي،  النّاس أكثر أنش هو إذ ضاللهم على بقاؤهم عنده

   )3(".فاسقين

zΝ{:  قوله تعالى- 10 õ3 ßssùr& Ïπ ¨ŠÎ= Îγ≈yf ø9$# tβθ äóö7 tƒ 4 ô tΒuρ ß |¡ôm r& z ÏΒ «! $# $Vϑ õ3ãm 5Θöθs) Ïj9 tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ{ 
  )50 :المائدة(

هم يبغون أن نه ألعلى شرعن ينكر الحق تبارك وتعالى على الفاسقين المتمردي :المعنى اإلجمالي
من ثم يتبع سبحانه هذا اإلنكار باالستفهام المقرر أنه  و،يعملوا وفق أحكام جاهلية ال عدل فيها

في عدلها وثباتها ، من يصدر أحكاماً أحسن من تلك التي تصدر عن اهللا تعالىليس هناك 
 سن وغيره من األحكامما يدركه كل قوم يميزون بين الحوهذا ، وصالحيتها لكل زمان ومكان

  .)4( يوقنون بأنه ال أحسن من حكم اهللا تعالى لعبادهو
                                                

 .71ص، 2مج، الشوكاني، )فتح القدير(و، 79-78ص، 2مج، ابن كثير) تفسير القرآن العظيم: (ظران) 1(
 .373ص، 12ج) التفسير الكبير) (2(

 .227ص، 6ج، 4مج) التحرير والتنوير) (3(
 .905-904ص، 2مج، سيد قطب) في ظالل القرآن(و، 71ص، 2مج، الشوكاني) فتح القدير: (انظر) 4(



  )89( 

لى الفاسقين الذين يريدون العمـل وفـق        عاإلنكار    موضوع اآلية فيه   لما كان  : مناسبة الفاصلة 
ô...{ ناسب أن تكـون الفاصـلة     ،  أحكام وضعية ال إنصاف فيها وتوبيخهم      tΒ uρ ß |¡ ôm r& z ÏΒ «! $# 

$ Vϑ õ3 ãm 5Θ öθ s) Ïj9 tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ{  ،       مقررة أنه ال حكم أحسن للعباد من حكم اهللا تعالى الـذي أنزلـه فـي

  .، وهذا إيغالوفي هذا إشارة واضحة للعالقة بين فاصلة اآلية وموضوعها، كتابه

  اهللا رسول حكم قَبول أبوا الذين لهؤالء موبخا ذكره تعالى قال  ":الطبرييقول اإلمام   
، اليهـود  أيها،  حكما أحسن هو الذي هذا ومن: منهم ذلك فعلَهم ومستجهال،  هودالي من ولهم عليهم
 حكـم  أي: ذكره تعالى يقول بربوبيته؟ ويقر،  اهللا بوحدانية يوقن كان من عند ذكره تعالى اهللا من

  )1(".به؟ وإقرار توحيد أهل وكنتم، ربا لكم أن موقنين كنتم إن، اهللا حكم من أحسن

ô...{ :فـي قولـه تعـالى   الـشوكاني   ام  يقول اإلم و tΒ uρ ß |¡ ôm r& z ÏΒ «! $# $ Vϑ õ3 ãm 5Θ öθ s) Ïj9 

tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ{  ،"الجهـل  أهـل  عنـد  ال اليقـين  أهل عند اهللا حكم من أحسن ال أي: أيضا لإلنكار 
  )2(".واألهواء

ô...{: فـي قولـه تعـالى      األلوسـي ويقول اإلمام    tΒ uρ ß |¡ ôm r& z ÏΒ «! $# $ Vϑ õ3 ãm 5Θ öθ s) Ïj9 

tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ{ ،" 3(".له مساوٍ أو تعالى حكمه من أحسن حكمه أحد يكون ألن إنكار(  

ô...{:  فـي قولـه تعـالى      السمرقنديويقول اإلمام    tΒ uρ ß |¡ ôm r& z ÏΒ «! $# $ Vϑ õ3 ãm 5Θ öθ s) Ïj9 

tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ{ ،" 4(".بالقرآن يصدقون يعني )يوقنون لقوم( قضاء اهللا من أعدل ومن يقول(  

  :السادسع ـات المقطـآي

  الوالء هللا ولرسوله وللمؤمنين

pκ${: قال تعالى š‰r' ¯≈tƒ tÏ%©!$# (#θ ãΨ tΒ#u Ÿω (#ρ ä‹ Ï‚−G s? yŠθ åκu�ø9$# #“t�≈|Á̈Ζ9$# uρ u !$u‹Ï9÷ρ r& ¢ öΝ åκÝÕ ÷èt/ â !$ uŠÏ9÷ρr& <Ù÷èt/ 4 
 tΒuρ Νçλ °; uθ tGtƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ …çµ̄ΡÎ*sù öΝ åκ÷]ÏΒ 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰ ôγ tƒ tΠöθ s)ø9 $# tÏϑÎ=≈©à9$# * “u� tIsù zƒÏ%©! $# ’Îû Ν ÎγÎ/θ è=è% 

ÖÚ t�̈Β šχθãã Ì�≈|¡ ç„ öΝ Íκ�Ïù tβθä9θ à) tƒ # ý øƒ wΥ βr& $oΨ t7� ÅÁè? ×ο t�Í← !#yŠ 4  |¤yè sù ª! $# β r& u’ÎA ù'tƒ Ëx ÷Fxÿ ø9$$Î/ ÷ρ r& 9�øΒr& 

                                                
 .394ص، 10 ج)جامع البيان) (1(
 .71ص، 2مج) فتح القدير) (2(

 .155ص، 6ج، 3مج) روح المعاني) (3(
 .420ص، 1ج) بحر العلوم) (4(



  )90( 

ô ÏiΒ  ÍνÏ‰Ψ Ïã (#θ ßs Î7óÁã‹ sù 4’n? tã !$tΒ (#ρ •� | r& þ’ Îû öΝ Íκ Å¦àÿΡr& š ÏΒÏ‰≈tΡ * ãΑθ à) tƒ uρ tÏ%©!$# (#þθ ãΖtΒ#u ÏIω àσ ¯≈yδ r& 

tÏ%©! $# (#θ ßϑ|¡ ø% r& «! $$Î/ y‰ ôγ y_ öΝ ÍκÈ]≈ yϑ ÷ƒr&   öΝ åκ̈Ξ Î) öΝ ä3yè pRmQ 4 ôMsÜ Î6ym öΝ ßγè=≈yϑôã r& (#θ ßst7ô¹ r'sù tÎ�Å£≈ yz * $pκš‰ r'̄≈tƒ 

tÏ%©! $# (#θ ãΖ tΒ# u  tΒ £‰ s?ö�tƒ öΝ ä3Ψ ÏΒ tã Ïµ ÏΖƒÏŠ t∃öθ |¡sù ’ÎA ù' tƒ ª!$# 5Θ öθ s)Î/ öΝ åκ™:Ïtä† ÿ…çµ tΡθ ™6Ïtä† uρ A' ©!ÏŒr& ’n? tã 

tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# >ο̈“Ïã r& ’n? tã t Í�Ïÿ≈s3ø9 $# šχρß‰ Îγ≈ pgä† ’ Îû È≅‹ Î6y™ «!$# Ÿωuρ tβθ èù$sƒs† sπtΒ öθs9 5ΟÍ←Iω 4 y7 Ï9≡ sŒ ã≅ ôÒsù 

«!$# ÏµŠÏ?÷σãƒ  tΒ â!$t± o„ 4 ª! $# uρ ììÅ™≡ uρ íΟŠÎ=tæ * $uΚ̄ΡÎ) ãΝ ä3–Š Ï9uρ ª! $# …ã&è!θ ß™u‘ uρ tÏ% ©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u tÏ%©!$# tβθßϑ‹É) ãƒ 

nο 4θn=¢Á9$# tβθ è?÷σãƒ uρ nο 4θ x.̈“9$# öΝèδ uρ tβθ ãèÏ.≡u‘ *  tΒuρ ¤Α uθ tG tƒ ©!$# …ã&s!θ ß™ u‘uρ tÏ%©!$# uρ (#θ ãΖ tΒ#u ¨βÎ* sù z>÷“Ïm «!$# 

ÞΟèδ tβθ ç7 Î=≈tóø9$# * $pκ š‰r' ¯≈tƒ tÏ%©!$# (#θ ãΖ tΒ#u Ÿω (#ρ ä‹Ï‚ −G s? tÏ%©!$# (#ρä‹sƒªB $# óΟä3uΖƒÏŠ #Yρâ“ èδ $Y6Ïè s9uρ z ÏiΒ š Ï%©!$# 

(#θ è?ρé& |=≈ tGÅ3 ø9$# ÏΒ óΟä3Î= ö6s% u‘$¤ÿä3 ø9$# uρ u!$u‹ Ï9÷ρ r& 4 (#θ à) ¨?$# uρ ©!$# β Î) ΛäΨ ä. tÏΖ ÏΒ ÷σ •Β * #sŒÎ) uρ öΝ çG ÷ƒyŠ$tΡ ’n<Î) 

Íο 4θn=¢Á9$# $yδρä‹sƒªB $# # Yρâ“èδ $Y6Ïè s9uρ 4 š�Ï9≡ sŒ óΟßγ̄Ρ r'Î/ ÓΘ öθ s% �ω tβθ è= É)÷è tƒ{ )58 - 51 :المائدة(  

  :تهاآياالمناسبة بين فواصل المقطع السادس و

‰pκš${: قوله تعالى - 1 r'̄≈tƒ tÏ%©!$# (#θ ãΨ tΒ#u Ÿω (#ρ ä‹ Ï‚−G s? yŠθåκu� ø9$# #“t�≈|Á̈Ζ9$#uρ u !$u‹Ï9÷ρr& ¢ öΝ åκÝÕ÷è t/ â!$uŠÏ9÷ρ r& 

<Ù÷è t/ 4 tΒuρ Ν çλ °;uθ tG tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ …çµ ¯ΡÎ* sù öΝ åκ ÷]ÏΒ 3 ¨β Î) ©!$# Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ tΠöθ s)ø9$# tÏϑÎ=≈©à9$#{ )51:المائدة(  

ؤمنين في هذه اآلية عن اتخاذ اليهود والنصارى مينهى اهللا تعالى عباده ال :المعنى اإلجمالي
ومن ثم يبين سبحانه حكم من جعل واليته لليهود ، فهم يد واحدة في عداوتهم للمسلمين، أولياء

وإن اهللا تعالى ال يهدي إلى اإليمان ، تهم وحكمه حكمهموالنصارى وهو أنه يكون حينها من جمل
  .)1(من ظلم نفسه بمواالة اليهود والنصارى

لما كان موضوع اآلية هو نهي اهللا تعالى لعباده المؤمنين عن اتخـاذ اليهـود                :مناسبة الفاصلة 
!© (βÎ¨ ...{ناسب أن تكون الفاصلة   ،  والنصارى نصراء  $# Ÿω “ Ï‰ ôγ tƒ tΠ öθ s) ø9 $# t Ïϑ Î=≈ ©à9 مبينـة   }#$

، وهـذا   وفي هذا إشارة واضحة للعالقة بين فاصلة اآلية وموضوعها        ،  ردة من خالف هذا النهي    
  .  تمكين

β¨... {: ويقول اإلمام األلوسي في قولـه تعـالى        Î) ©! $# Ÿω “ Ï‰ ôγ tƒ tΠ öθ s) ø9 $# t Ïϑ Î=≈ ©à9 $#{ ،

يتضمن عـدم نفـع     : خر على ما قيل   أو المؤمنين بمواالة أعدائهم تعليل آ     ،  أنفسهم بمواالة الكفار  "
                                                

، 98ص، 2ج، محمد األمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: (انظر) 1(
 .152ص، )المنتخب(و، القاهرة، مكتبة ابن تيمية



  )91( 

 علـى هو تعليل لكون من يتوالهم منهم أي ال يهديهم  : وقيل،  مواالة الكفرة بل ترتب الضر عليها     
   )1(...".اإليمان بل يخليهم وشأنهم فيقعون في الكفر والضاللة

  .نالحظ أن جملة الفاصلة جاءت هنا معللة آليتها :تحليل الفاصلة

�u“{:  قوله تعالى- 2 tIsù zƒÏ%©! $# ’Îû ΝÎγ Î/θ è= è% ÖÚ t�̈Β šχθãã Ì�≈|¡ ç„ öΝ Íκ�Ïù tβθ ä9θ à)tƒ #ý øƒ wΥ βr& $oΨ t7� ÅÁè? 

×ο t�Í←!# yŠ 4 |¤ yèsù ª! $# βr& u’ÎA ù'tƒ Ëx÷Fxÿ ø9$$Î/ ÷ρ r& 9� øΒr& ô ÏiΒ Íν Ï‰ΨÏã (#θ ßs Î7óÁã‹sù 4’n? tã !$tΒ (#ρ •�|  r& þ’Îû öΝ ÍκÅ¦ àÿΡr& 

š ÏΒ Ï‰≈ tΡ{ )52 :المائدة(  

 بأنه سيرى الذين في قلوبهم مرض الشك  اًيخاطب اهللا تعالى سيدنا محمد :اإلجماليالمعنى 
، والنفاق كابن سلول وأصحابه يسارعون إلى مواالة أعداء اهللا تعالى يحرصون على مرضاتهم

فعسى اهللا أن ، معللين فعلهم هذا بقولهم نخاف أن تصيبنا نائبة من نوائب الدهر فال يساعدونا
أو أن يظهر نفاق أولئك المنافقين فيصبحوا ساعتها على ، نين على أعدائهم الكفارينصر المؤم

  .)2(مواالتهم ألعداء اهللا نادمين

وهي مـواالة أعـداء اهللا      ،  لما كان موضوع اآلية بيان أبرز عالمات المنافقين        :مناسبة الفاصلة 
θ#)...{ كان من المناسب أن تكون الفاصلة     ،  تعالى طمعاً في دعمهم ونصرتهم     ßs Î7 óÁ ã‹ sù 4’ n? tã !$ tΒ 

(#ρ •� | r& þ’ Îû öΝ Íκ Å¦ àÿΡr& š ÏΒ Ï‰≈ tΡ{  ،         لعبـاده  ،  مبينة حال المنافقين عندما يتحقق وعـد اهللا تعـالى

وفي هـذا إشـارة واضـحة       ،  المؤمنين بالنصر والتمكين بالقضاء على الكافرين وكسر شوكتهم       
  .، وهذا تمكينللعالقة بين فاصلة اآلية وموضوعها

θ#)...{ : فـي قولـه تعـالى      مام أبو حيان  يقول اإل  ßs Î7 óÁ ã‹ sù 4’ n? tã !$ tΒ (#ρ •� |  r& þ’ Îû öΝ Íκ Å¦ àÿΡ r& 

š ÏΒ Ï‰≈ tΡ{ "أنفسهم حدثتهم ما على نادمين يصيرون أي الدولة تكون وال،  يتم ال النبي أمر أن 
  )3(".عنده من أمر أو بالفتح اهللا أتى إذا لهم

θ#)...{: قوله تعـالى   في   يقول اإلمام أبو الليث السمرقندي    و   ßs Î7óÁ ã‹ sù 4’ n? tã !$ tΒ (#ρ •� |  r& þ’ Îû 

öΝ Íκ Å¦ àÿΡr& š ÏΒ Ï‰≈ tΡ{" والنضير قريظة بني أمر من رأوا لما المنافقين ألن )نادمين( النفاق من 
   )4(".قالوا ما على ندموا

                                                
 .157ص، 6ج، 3مج) لمعانيروح ا) (1(
 .235ص، )تيسير الكريم الرحمن(و، 80ص، 2مج، ابن كثير) تفسير القرآن العظيم: (انظر) 2(

 .520ص، 3مج) البحر المحيط) (3(
 .421ص، 1ج) بحر العلوم) (4(



  )92( 

ãΑθ{:  قوله تعالى-3 à) tƒuρ t Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u Ï Iω àσ ¯≈ yδr& tÏ% ©!$# (#θ ßϑ|¡ ø% r& «!$$Î/ y‰ ôγ y_ öΝ Íκ È]≈yϑ÷ƒr&   öΝ åκ ¨ΞÎ) öΝ ä3yè pR mQ 

4 ôM sÜ Î6 ym öΝ ßγ è=≈ yϑ ôã r& (#θ ßs t7 ô¹ r' sù t Î� Å£≈ yz{ )53 :المائدة(  
عباده المؤمنين على أعداءه  يبين الحق تبارك وتعالى أنه عندما سينصر :المعنى اإلجمالي

أهؤالء ، وهم متعجبون، لبعضهمسيقول المؤمنون ، وتظهر ندامة المنافقين، الكافرين من اليهود
أي المنافقين هم الذين أقسموا باهللا تعالى األيمان المغلظة أنهم معكم ينصرونكم على أعدائكم؟ 

ولعدم إيمانهم باهللا ، لعدم اعتقادهم بوجوبها عليهم، كذبوا وبطلت أعمالهم التي عملوها في الدنيا
  .)1(ابهافأصبحوا بذلك خاسرين ألجرها وثو، ورسوله ، تعالى

 سبحانه في هذه اآلية كذب المنافقين في أيمانهم التي زعموا بهـا              اهللا لما أظهر  :مناسبة الفاصلة 
ناسـب أن تكـون فاصـلة اآليـة         ،  بأنهم سيكونون عوناً للمؤمنين في جهادهم ألعداء اهللا تعالى        

}...ôM sÜ Î6 ym öΝ ßγ è=≈ yϑ ôã r& (#θ ßs t7 ô¹ r' sù t Î� Å£≈ yz{    ين سـيكون مـن ضـمن       مبينة أن كذب المنافق

  .، وهذا إيغالاألسباب المؤدية إلى إحباط عملهم وخسرانهم في اآلخرة
ôM...{: يقول اإلمام األلوسي في قوله تعـالى       sÜ Î6 ym öΝ ßγ è=≈ yϑ ôã r& (#θ ßs t7ô¹ r' sù t Î� Å£≈ yz{ ،

 ادعـاء  مـن  صـنعوه  ما مآل لبيان تعالى جهته من مسوقة مستأنفة جملة هذا يكون أن يحتمل"
 جملـة  من يكون وأن،  باالستفهام بطالنه إلى اإلشارة إثر حال كل في المعية على والقسم الوالية
  )2(".اإلشارة السم ثانياً خبراً يجعل بأن المؤمنين مقول

${:  قوله تعالى-4 pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u  tΒ £‰ s? ö� tƒ öΝ ä3Ψ ÏΒ  tã  ÏµÏΖƒÏŠ t∃öθ |¡ sù ’ÎA ù' tƒ ª!$# 5Θöθ s) Î/ öΝ åκ™:Ïtä† 

ÿ… çµtΡθ ™6 Ït ä† uρ A' ©! ÏŒ r& ’ n? tã t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# >ο̈“ Ïã r& ’ n? tã tÍ�Ïÿ≈s3ø9$# šχρ ß‰ Îγ≈pg ä† ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# Ÿωuρ tβθ èù$sƒs† sπtΒ öθ s9 

5Ο Í← Iω 4 y7 Ï9≡ sŒ ã≅ ôÒ sù «! $# ÏµŠ Ï? ÷σ ãƒ  tΒ â !$ t± o„ 4 ª! $# uρ ìì Å™≡ uρ íΟŠ Î= tæ{ )54 :المائدة(  
عالى عباده المؤمنين في هذه اآلية من اإلرتداد عن اإلسالم وذلك يحذر اهللا ت :المعنى اإلجمالي

فلن يؤثر على اهللا ، يتضح من خالل بيانه أنه من يرجع من المؤمنين عن اإلسالم إلى الكفر
محبين هللا ، وسيبدله بمؤمنين خيراً منه صادقين في إيمانهم ال يبدلون وال يغيرون دينهم، تعالى
يبذلون ما في وسعهم إلعالء كلمة ،  بالمؤمنين أشداء على الكافرينرحماء، ومحب لهم، تعالى

الذي يهبه لمن يشاء من عباده ، ذلك الفضل من اهللا تعالى، وال يردهم عن ذلك راد، اهللا تعالى
  .)3(واهللا سبحانه واسع كثير الفضل عليم بمن يستحق هذا الفضل، المخلصين

                                                
 .235ص، )تيسير الكريم الرحمن(و، 409-407ص، 10ج، الطبري) جامع البيان: (انظر) 1(

  .159ص، 6ج، 3 مج)روح المعاني) (2(
 .156ص، )المنتخب(و، 82-81ص، 2مج، ابن كثير) تفسير القرآن العظيم: (انظر) 3(



  )93( 

ذير المؤمنين من االرتداد عن اإليمـان إلـى الكفـر    لما كان موضوع اآلية تح  :مناسبة الفاصلة 
بمواالة الكافرين أو بغيرها من أسباب الكفر فيستحقوا بذلك أن يستبدل بهم اهللا تعالى قوماً آخرين                

y7 ...{ناسب أن تكون الفاصلة     ،  مؤمنين مخلصين  Ï9≡ sŒ ã≅ ôÒ sù «! $# ÏµŠ Ï? ÷σ ãƒ  tΒ â !$ t± o„ 4 ª! $# uρ ìì Å™≡ uρ 

íΟŠ Î= tæ{  وفي هذا إشارة   ،  ن اهللا تعالى يؤتي فضله العظيم لمن علم أنه مستحق له من عباده            مبينة أ

  .، وهذا تمكينواضحة للعالقة بين فاصلة اآلية وموضوعها
y7 ...{: في قولـه تعـالى    : "يقول سيد قطب رحمه اهللا تعالى      Ï9≡ sŒ ã≅ôÒ sù «! $# ÏµŠ Ï? ÷σ ãƒ  tΒ 

â !$ t± o„ 4 ª! $# uρ ìì Å™≡ uρ íΟŠ Î= tæ{  ،   الـذي  ،  وما أوسع هذا العطـاء    ،  ويعطي عن علم  ،  سعةيعطي عن
   )1(".يختار اهللا له من يشاء عن علم وعن تقدير

uΚ${:  قوله تعالى- 5 ¯Ρ Î) ãΝ ä3 –ŠÏ9uρ ª! $# …ã& è!θ ß™u‘ uρ tÏ%©!$# uρ (#θ ãΖtΒ#u tÏ%©!$# tβθ ßϑ‹É)ãƒ nο 4θn= ¢Á9$# tβθè? ÷σ ãƒuρ 

nο 4θx. ¨“9$# öΝ èδuρ tβθ ãèÏ.≡u‘{ )55 :المائدة(  

خوانهم  وإليبين اهللا تعالى للمؤمنين أن واليتهم البد أن تكون له ولرسوله  :المعنى اإلجمالي
ويؤتون الزكاة في ، المؤمنين الذين يتميزون بإقامة الصالة على الوجه الذي يرضي اهللا تعالى

  .)2(موعدها لمستحقيها عن رضا ورغبة

ناسـب أن  ، منين بتولي اهللا ورسوله والمـؤمنين     سبحانه عباده المؤ    اهللا لما أمر  :مناسبة الفاصلة 
öΝ ...{تكون الفاصلة  èδ uρ tβθ ãè Ï.≡ u‘{         مبينة لصفة المؤمنين الذين تجب مواالتهم وهم الخاضـعون 

  .، وهذا تمكينهللا تعالى

öΝ ...{: في قوله تعالى  : "يقول سيد قطب رحمه اهللا تعالى      èδ uρ tβθ ãè Ï.≡ u‘{  ،  ذلك شـأنهم ،

tβθ{ :ومن ثم لم يقف عند قوله     ،  همكأنه الحالة األصلية ل    ßϑ‹É) ãƒ nο 4θ n= ¢Á9  فهذه الـسمة الجديـدة   }#$

، هي هذه الـسمة ، فأبرز سمة لهم  ،  إذ أنها ترسمهم للخاطر كأن هذا هو شأنهم الدائم        ،  أعم وأشمل 
   )3(".وبها يعرفون

  .نالحظ أن جملة الفاصلة جاءت هنا حالية، فهي في محل نصب حال  :تحليل الفاصلة

                                                
 .920ص، 2مج) في ظالل القرآن) (1(

 .323ص، 1مج، للصابوني، )صفوة التفاسير(و، 83ص، 2مج، ابن كثير) تفسير القرآن العظيم: (انظر) 2(
 .921ص، 2مج) في ظالل القرآن) (3(



  )94( 

{: له تعالىقو - 6 tΒuρ ¤ΑuθtG tƒ ©!$# …ã& s!θß™ u‘ uρ tÏ%©! $#uρ (#θãΖ tΒ#u ¨βÎ*sù z>÷“ Ïm «!$# ÞΟèδ tβθ ç7 Î=≈tóø9$#{ 
  )56 :المائدة(

   سبحانه في هذه اآلية أن كل من يطيعه في مواالته ومواالة  اهللايبين :المعنى اإلجمالي
  .)1(لمنصورين في الدنيا واآلخرةفإنه من حزب اهللا تعالى المفلحين ا، والمؤمنين، رسوله 

 سبحانه عباده المؤمنين في اآلية السابقة بمواالته ومـواالة رسـوله            اهللالما أمر : مناسبة الفاصلة 
ناسـب  ، وبين لهم في هذه اآلية أن كل من ينصاع ألمره هذا فهو من حزبه وخاصته      ،  والمؤمنين

β¨ ...{أن تكون الفاصلة   Î* sù z> ÷“Ïm «! $# ÞΟ èδ tβθ ç7Î=≈ tó ø9 ،  مؤكدة على أنه سبحانه ناصر لحزبـه       }#$

وفي هـذا إشـارة واضـحة    ،  وفي هذا تثبيت للمؤمنين المخلصين في كل زمان ومكان        ،  معز له 
  .، وهذا تمكينللعالقة بين فاصلة اآلية وموضوعها

*βÎ¨ ...{: فـي قولـه تعـالى   : "يقول سيد قطـب رحمـه اهللا تعـالى      sù z> ÷“ Ïm «! $# ÞΟ èδ 

tβθ ç7 Î=≈ tó ø9$#{  ،    وأنها هـي الـوالء هللا   ، وقد جاء هذا الوعد بالغلب بعد بيان قاعدة اإليمان في ذاتها

واعتباره خروجاً مـن الـصف      ،  وبعد التحذير من الوالء لليهود والنصارى     ،  ورسوله وللمؤمنين 
  )2(".وارتداداً عن الدين، المسلم إلى صف اليهود والنصارى

 جملة شرطية، وقد جاءت الفاصلة جوابـاً للـشرط،          نالحظ أن اآلية عبارة عن    : تحليل الفاصلة 
   . فالفاصلة في محل جزم جواب الشرط

‰pκš${:  قوله تعالى- 7 r' ¯≈tƒ tÏ%©! $# (#θ ãΖ tΒ#u Ÿω (#ρä‹ Ï‚ −G s? tÏ%©! $# (#ρ ä‹sƒ ªB$# óΟä3 uΖƒÏŠ #Yρ â“ èδ $Y6 Ïès9uρ zÏiΒ 

š Ï%©!$# (#θ è?ρ é& |=≈tGÅ3 ø9$# ÏΒ óΟä3Î= ö6s% u‘$¤ÿ ä3ø9 $#uρ u!$u‹ Ï9÷ρ r& 4 (#θ à)̈? $#uρ ©! $# βÎ) Λ äΨ ä. tÏΖ ÏΒ÷σ •Β{ )57 :المائدة(  

ينهى اهللا تعالى في هذه اآلية عباده المؤمنين عن اتخاذ أعداءه من اليهود  :المعنى اإلجمالي
، ويستنصرون بهم، يحبونهم، الذين اتخذوا اإلسالم هزواً ولعباً أولياء، والنصارى والمشركين

وبعد هذا النهي يأمر اهللا تعالى من كان مخلصا في إيمانه من ، خبار المسلمينويعرفونهم أ
  .)3(المؤمنين بالتزام مخافته جل وعال كما أنه يحذرهم من مخالفة أمره ونهيه سبحانه

لما كان موضوع اآلية النهي من اهللا تعالى لعباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين  : مناسبة الفاصـلة  
θ#)...{ ن تكون الفاصلة  ناسب أ ،  أولياء à) ¨? $# uρ ©! $# β Î) Λ äΨ ä. t ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β{  ،     محذرة من مخالفـة نهيـه

                                                
 .156ص، )المنتخب(و، 427ص، 10مج، الطبري) امع البيانج: (انظر) 1(

 .921ص، 2مج) في ظالل القرآن) (2(
 .323ص، 1مج، الصابوني، )صفوة التفاسير(و، 237-236ص، السعدي) تيسير الكريم الرحمن: (انظر) 3(



  )95( 

وفي هذا إشارة واضحة للعالقة بين      ،  ومبينة أن االلتزام بهذا النهي شرط لصدق اإليمان       ،  سبحانه
  .، وهذا إيغالفاصلة اآلية وموضوعها

θ#)...{ : في قوله تعالى   يقول اإلمام أبو حيان    à) ¨?$# uρ ©! $# β Î) Λ äΨ ä. t ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β{  ،" نهـى  لمـا 

 واجتنـاب  األوامر امتثال على الحاملة هي فإنها،  اهللا بتقوى أمرهم،  أولياء اتخاذهم نالمؤمنين ع 
 اإليمـان  وهو التقوى على الحامل الوصف على نبه ثم،  الكفار مواالة في اهللا اتقوا: أي. النواهي

  )1(".الدين اءأعد مواالة يأبى حقاً مؤمناً كان من: أي

     . من اآلية)التتخذوا(الفاصلة معطوفة على جملة من  )اتقوا اهللا (نالحظ أن جملة :تحليل الفاصلة

#{:  قوله تعالى- 8 sŒÎ) uρ öΝçG ÷ƒ yŠ$tΡ ’n<Î) Íο 4θn=¢Á9$# $ yδρ ä‹sƒªB$# # Yρ â“èδ $Y6 Ïè s9uρ 4 š� Ï9≡sŒ óΟßγ̄Ρ r'Î/ ÓΘ öθ s% �ω 
tβθ è= É)÷è tƒ{ )58 :المائدة(  

لى لعباده المؤمنين في هذه اآلية أنه من أدلة استهزاء أعداء ايبين اهللا تع :ى اإلجماليالمعن
، اإلسالم بالمؤمنين أنهم إذا سمعوا المؤمنين ينادون إلى الصالة باآلذان اتخذوها هزواً ولعباً
، وذلك ألنهم قوم ال يدركون بعقولهم المعطلة التي ال تميز بين الهدى والضالل قيمة الصالة

  .)2(ومكانتها عند اهللا تعالى

لما كان موضوع اآلية إظهار عالمة من عالمات استهزاء الكافرين من اليهود            : مناسبة الفاصلة 
 ناسب أن تكـون الفاصـلة     ،  والنصارى والمشركين باإلسالم من خالل بيان استهزائهم بالصالة       

} ...š� Ï9≡ sŒ óΟßγ ¯Ρ r' Î/ ÓΘ öθ s% �ω tβθ è= É) ÷è tƒ{    التي أدت بهم إلى هذا االسـتهزاء القبـيح         مبينة العلة

وفي هـذا إشـارة واضـحة    ، وعاقبة المستهزئين بها، وهي أنهم ال يعقلون أهميتها،  بعمود الدين 
  .، وهذا تمكينللعالقة بين فاصلة اآلية وموضوعها

�š... { : في قوله تعالى   يقول اإلمام البيضاوي   Ï9≡ sŒ óΟ ßγ ¯Ρ r' Î/ ÓΘ öθ s% �ω tβθ è= É) ÷è tƒ{  ،" فـإن 

  )3(".منه يمنع والعقل به والهزؤ بالحق الجهل إلى يؤدي السفه

 أمراً يختار أن إلى العقل يدفع الذي هو الهوى إن ":ويقول الشيخ محمد متولي الشعراوي    
 إال الـصواب  جادة عن اإلنسان يميل وال. الهوى الرأي وآفة. الضالل إلى بالعقل فيجنح. مخالفاً
  )4(".هواه يخدم أن أراد إذا

                                                
 .526ص، 3مج) البحر المحيط) (1(
 .157ص ،)المنتخب(و، 432ص، 10مج، الطبري) جامع البيان: (انظر) 2(

 .341ص، 1ج، البيضاوي) أنوار التنزيل وأسرار التأويل) (3(
 .2244ص، 1مج) تفسير الشعراوي) (4(



  )96( 

  :السابـعع ـات المقطـيآ

  عداوة كثير من أهل الكتاب للمؤمنين وبيان افترائهم على اهللا

≅ö≅è% Ÿ{: قال تعالى ÷δ r'̄≈tƒ É=≈tGÅ3 ø9$# ö≅ yδ tβθ ßϑÉ)Ζs? !$̈Ζ ÏΒ HωÎ) ÷βr& $̈ΖtΒ#u «!$$Î/ !$tΒuρ tΑ Ì“Ρé& $oΨøŠ s9Î) !$tΒuρ tΑ Ì“Ρé& 

 ÏΒ ã≅ ö7s% ¨β r&uρ ö/ä. u� sYø.r& tβθ à) Å¡≈sù * ö≅ è% ö≅ yδ Ν ä3ã⁄ Îm;tΡé& 9h� |³ Î0  ÏiΒ y7Ï9≡sŒ ºπt/θ èWtΒ y‰Ψ Ïã «! $# 4  tΒ çµ uΖ yè©9 ª!$# 

|=ÅÒxî uρ Ïµ ø‹n= tã Ÿ≅ yèy_ uρ ãΝ åκ ÷]ÏΒ nο yŠt�É)ø9 $# t�ƒÎ—$uΖ sƒø: $#uρ y‰ t7 tãuρ |Nθ äó≈©Ü9$# 4 y7Í×̄≈s9'ρ é& @�Ÿ° $ZΡ%s3̈Β ‘≅|Êr& uρ tã 

Ï!# uθ y™ È≅‹Î6¡¡9$# * # sŒÎ)uρ öΝä.ρâ !%ỳ (# þθä9$s% $̈Ψ tΒ#u ‰ s%uρ (#θ è= yz̈Š Ì� øÿä3 ø9$$Î/ öΝèδ uρ ô‰ s% (#θ ã_t�yz  ÏµÎ/ 4 ª!$# uρ 

ÞΟn= ÷ær& $ yϑÎ/ (#θçΡ%x. tβθ ßϑçF õ3 tƒ * 3“t�s? uρ #Z�� ÏWx. öΝ åκ÷]ÏiΒ tβθããÌ�≈|¡ ç„ ’Îû ÉΟøO M}$# Èβ≡uρ ô‰ ãèø9$# uρ ÞΟÎγÎ= ò2 r&uρ 

|Mós �¡9$# 4 š[ ø⁄Î6 s9 $ tΒ (#θçΡ%x. tβθ è= yϑ ÷ètƒ * Ÿω öθs9 ãΝ ßγ8pκ÷]tƒ šχθ –ŠÏΨ≈−/§�9$# â‘$ t7ômF{ $#uρ  tã ÞΟÏλ Î;öθ s% zΟøO M}$# 

ÞΟÎγÎ= ø. r&uρ |Mós �¡9$# 4 š[ ø⁄Î6 s9 $tΒ (#θ çΡ%x. tβθ ãèoΨ óÁtƒ * ÏMs9$s% uρ ßŠθ åκu�ø9 $# ß‰ tƒ «! $# î' s!θ è= øótΒ 4 ôM̄=äî öΝÍκ‰É‰ ÷ƒ r& 

(#θãΨ Ïè ä9uρ $oÿÏ3 (#θ ä9$s% ¢ ö≅ t/ çν#y‰ tƒ Èβ$tG sÛθÝ¡ ö6tΒ ß,ÏÿΨãƒ y#ø‹ x. â!$t± o„ 4 �χy‰ƒÍ” z� s9uρ # Z��ÏVx. Νåκ ÷]ÏiΒ !$ ¨Β tΑ Ì“Ρé& y7ø‹ s9Î) 

 ÏΒ y7 Îi/¢‘ $YΖ≈u‹ øóèÛ #\�øÿ ä. uρ 4 $uΖ øŠs)ø9 r&uρ ãΝæη uΖ ÷� t/ nο uρ≡ y‰ yèø9$# u !$ŸÒøót7ø9$# uρ 4’ n<Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9$# 4 !$yϑ ¯=ä. (#ρß‰ s% ÷ρ r& # Y‘$tΡ 

É>ö� ysù= Ïj9 $ yδr' xÿôÛ r& ª!$# 4 tβöθ yèó¡tƒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# # YŠ$|¡sù 4 ª! $# uρ Ÿω �=Ïtä† tÏ‰Å¡øÿ ßϑø9 $# * öθ s9uρ ¨βr& Ÿ≅ ÷δ r& 

É=≈tG Å6ø9$# (#θ ãΨ tΒ# u (#öθ s)̈? $#uρ $ tΡö�¤ÿ x6s9 öΝåκ ÷]tã öΝÍκ ÌE$t↔ÍhŠ y™ óΟßγ≈oΨ ù= s{÷Š V{uρ ÏM≈̈Ψy_ ÉΟŠÏè ¨Ζ9$# ∩∉∈∪ öθ s9 uρ öΝ åκ̈Ξr& 

(#θãΒ$s%r& sπ1u‘öθ −G9$# Ÿ≅‹ÅgΥM}$# uρ !$tΒuρ tΑ Ì“Ρé& Ν Íκö�s9 Î)  ÏiΒ öΝ ÍκÍh5 §‘ (#θ è= Ÿ2V{  ÏΒ óΟÎγ Ï% öθsù ÏΒuρ ÏMøt rB ΟÎγ Î=ã_ö‘ r& 4 
öΝ åκ÷]ÏiΒ ×π ¨Βé& ×ο y‰ ÅÁtFø) •Β ( ×��ÏV x. uρ öΝ åκ ÷]ÏiΒ u !$y™ $tΒ tβθ è= yϑ ÷ètƒ{ )66-59:المائدة(  

  :تهاآياالمناسبة بين فواصل المقطع السابع و
≅ö{: قوله تعالى - 1 è% Ÿ≅ ÷δr' ¯≈tƒ É=≈tGÅ3 ø9$# ö≅ yδ tβθßϑ É)Ζs? !$̈Ζ ÏΒ HωÎ) ÷βr& $̈Ζ tΒ#u «!$$ Î/ !$tΒuρ tΑÌ“Ρé& $oΨ øŠs9Î) !$tΒuρ 

tΑ Ì“Ρé& ÏΒ ã≅ ö7s% ¨βr& uρ ö/ä.u� sYø. r& tβθ à)Å¡≈sù{ )59:المائدة(  

هل تنقمون منا وتناصبوننا : أن يقول ألهل الكتابيأمر اهللا تعالى نبيه  :جماليالمعنى اإل
وبما أنزل على األنبياء السابقين من ، وبما جاءنا به الوحي األمين، ألننا آمنا باهللا تعالى، العداء

ن سبب وإنما ما نفتقد به هو أ، الكتب السماوية؟ والحق أن هذا ال يعد مبرراً مقنعاً لتلك العداوة
  .)1(هو خروجكم عن الطريق المستقيم الذي نسلكه استجابة ألمر اهللا تعالى، عداوتكم لنا

                                                
 .324ص، 1مج) صفوة التفاسير(و، 926-923ص، 2مج، سيد قطب) في ظالل القرآن: (انظر) 1(
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لما كان موضوع اآلية هو اإلنكار على أهل الكتاب بسبب عداوتهم للمـؤمنين             : مناسبة الفاصلة 
β¨... { ناسب أن تكون الفاصلة  ،  الصادقين السالكين طريق الهدى والرشاد     r& uρ ö/ ä. u� sYø. r& tβθ à) Å¡≈ sù{ 

وهو تمردهم علـى اهللا     ،  مبينة للباعث الذي يحمل الفاسدين من أهل الكتاب على معاداة المسلمين          
، وهـذا   وحقدهم على من يطيعه من عبـاده الـصادقين        ،  وخروجهم عن صراطه السوي   ،  تعالى
  .  توشيح

β¨... {: يقول اإلمام األلوسي في قوله تعـالى       r& uρ ö/ ä. u� sY ø. r& tβθ à) Å¡≈ sù{  ،"   أي متمـردون
  )1(..." فإن الكفر بالقرآن العظيم مستلزم للكفر بسائر الكتب، خارجون عن دائرة اإليمان بما ذكر

β¨... { :ويقول اإلمام السمرقندي في قوله تعالى      r& uρ ö/ä. u� sY ø. r& tβθ à) Å¡≈ sù{"  تؤمنوا لم يعني 
   )2(".وعصيانكم لفسقكم

≅ö{: قوله تعالى - 2 è% ö≅ yδ Νä3 ã⁄Îm;tΡ é& 9h� |³ Î0  ÏiΒ y7 Ï9≡sŒ ºπ t/θèW tΒ y‰ΨÏã «!$# 4 tΒ çµuΖ yè ©9 ª! $# |= ÅÒxî uρ Ïµø‹n= tã 

Ÿ≅ yèy_ uρ ãΝ åκ ÷]ÏΒ nοyŠ t�É)ø9 $# t�ƒÎ—$uΖ sƒø: $# uρ y‰ t7tã uρ |Nθ äó≈©Ü9$# 4 y7Í× ¯≈s9'ρ é& @�Ÿ° $ZΡ%s3 ¨Β ‘≅|Ê r& uρ tã Ï !#uθ y™ È≅‹ Î6¡¡9$#{ 
  )60 :المائدة(

هل أخبركم بما هو األسوأ في : أن يقول ألهل الكتابلى نبيه يأمر اهللا تعا :المعنى اإلجمالي
وسخط عليكم ، العقوبة عند اهللا تعالى؟ أنه عملكم الفاسد الذي بسببه طردكم اهللا تعالى من رحمته

وبذلك ، وعباد للطواغيت الخارجين عن حدود اهللا تعالى وشرعه، وجعل منكم قردة وخنازير
وأبعد الناس عن طريق الحق ،  خالف من تنتقمون منهمفأنتم شر مكاناً في اآلخرة على

  .)3(المستقيم

 سبحانه في هذه اآلية قبح ما اتصف به المفسدون من أهل الكتـاب               اهللا لما بين : مناسبة الفاصلة 
y7... {ناسب أن تكون الفاصلة   ،  في الدنيا  Í× ¯≈ s9 'ρ é& @� Ÿ° $ ZΡ% s3 ¨Β ‘≅|Ê r& uρ  tã Ï !# uθ y™ È≅‹ Î6 ¡¡9  مبينـة   }#$

، وهـذا  ومقررة انحرافهم عن منهج اهللا تعالى في الـدنيا ،  ما سيلقونه من الجزاء في اآلخرة  لقبح
  .تصدير

×y7Í... {: يقول اإلمام األلوسي في قوله تعالى ¯≈s9'ρ é& @�Ÿ° $ZΡ% s3̈Β ‘≅ |Ê r&uρ  tã Ï!# uθy™ 

È≅‹Î6 وهو عطف  ،وهو دين اإلسالم والحنفية، أي أكثر ضالالً عن طريق الحق المعتدل"، }9$#¡¡
  ه من ـ ألن ما يسلكون،على شر مقرر له وفيه داللة على كون دينهم شراً محضاً بعيداً عن الحق

                                                
 .173ص، 6ج، 3مج) روح المعاني) (1(

 .425ص، 1ج، )بحر العلوم) (2(
 .157ص، )المنتخب(و، 86ص، 2مج، ابن كثير) آن العظيمتفسير القر: (انظر) 3(
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   )1(" فإذا كانوا أضل كان دينهم ضالالً مبيناً ال غاية وراءه،دينهم الطريق

#{:  قوله تعالى- 3 sŒÎ)uρ öΝ ä.ρâ !%ỳ (#þθä9$s% $̈Ψ tΒ#u ‰ s% uρ (#θ è= yz̈Š Ì�øÿä3 ø9$$Î/ öΝ èδuρ ô‰ s% (#θ ã_t� yz Ïµ Î/ 4 ª!$# uρ 

ÞΟn= ÷ær& $yϑ Î/ (#θçΡ% x. tβθ ßϑ çF õ3tƒ{ )61 :المائدة(  

يبين اهللا تعالى في هذه األية عالمة أخرى من عالمات المنافقين وهي أنهم إذا  :المعنى اإلجمالي
، اإليمانوالحق كما يبين سبحانه أنهم كاذبون في دعواهم ، جاءوا إلى المؤمنين فإنهم يقولون آمنا

واهللا تعالى هو األعلم ، وهم يكتمون الكفر، وأنهم يدخلون على المؤمنين ويخرجون من عندهم
  .)2(ومعاقبهم عليه، بما يخفونه من الكفر والنفاق

ناسب ،  لما كان موضوع اآلية الكريمة بيان كذب المنافقين في دعواهم اإليمان          : مناسبة الفاصلة 
!ª... { أن تكون الفاصلة   $# uρ ÞΟ n= ÷æ r& $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ ßϑ çF õ3 tƒ{  ،    مبينة أن اهللا تعالى مطلع علـى مـا

وفي ذلك وعيد شديد من اهللا      ،  والحقد على اإلسالم وأهله   ،  تخفيه صدور أولئك المنافقين من الكفر     
  .، وهذا إيغالتعالى للمنافقين في كل زمان ومكان

#$!ª...{: يقول اإلمام األلوسي في قوله تعالى uρ ÞΟn= ÷ær& $yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ ßϑçF õ3 tƒ{ ،"من وفيه 
   )3("يخفى ال ما الوعيد

!ª...{: في قوله تعالى ويقول اإلمام أبو الليث السمرقندي $#uρ ÞΟn= ÷ær& $yϑ Î/ (#θ çΡ% x. 

tβθ ßϑ çF õ3 tƒ{ ،" 4("لهم تهديد وهذا بمجازاتهم عليم يعني(   

!ª...{: في قوله تعالىويقول اإلمام سيد قطب  $#uρ ÞΟn= ÷æ r& $yϑÎ/ (#θ çΡ%x. tβθ ßϑçF õ3 tƒ{ ،"يقولها 

؛ عدوهم كيد من وحفظهم لهم ربهم كالءة إلى المؤمنون يطمئن لكي ثم؛ الحقيقة ألنها سبحانه اهللا
   )5( "ينتهون لعلهم الكيد هذا أصحاب ليهدد ثم المكتوم الكيد بهذا علما وإحاطته

# t�s?uρ“3{:  قوله تعالى- 4 Z��ÏWx. öΝ åκ ÷]ÏiΒ tβθ ãã Ì�≈|¡ç„ ’ Îû ÉΟøO M}$# Èβ≡uρ ô‰ãèø9$# uρ ÞΟ ÎγÎ=ò2 r&uρ |Mós �¡9$# 4 
š[ ø⁄Î6 s9 $tΒ (#θ çΡ%x. tβθ è=yϑ ÷ètƒ{ )62 :المائدة(  

                                                
 .177ص، 6ج، 3مج) روح المعاني) (1(
، أحمد مصطفى المراغي) تفسير المراغي(، 444ص، 10مج، الطبري) جامع البيان عن تأويل آلي القرآن:(انظر) 2(

 .237ص، السعدي) تيسير الكريم الرحمن(و، 149ص، 4ج
 .177ص، 6ج، 3مج) روح المعاني) (3(

 .426ص، 1ج) بحر العلوم) (4(
 .928ص، 2مج، سيد قطب) في ظالل القرآن) (5(
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يبين اهللا تعالى في هذه اآلية عالمة أخرى من عالمات المنافقين اليهود وهي  :المعنى اإلجمالي
وبأكل األموال الحرام ، وماًأنهم يسارعون إلى مخالفة أمر اهللا تعالى بالمعاصي والظلم عم

  .)1(لبئس ما يقومون به من األعمال التخريبية الفاسدة، خصوصاً كالرشوة والربا

وهـي المـسارعة   ، لما كان موضوع اآلية إبراز الـسمة المميـزة للمنـافقين   : مناسبة الفاصلة 
كـل المـال    مما نهى عنه من المحرمات وفي مقدمتها أ       ،  والمسابقة في عمل ما يغضب اهللا تعالى      

]š...{ناسب أن تكون الفاصلة   ،  الحرام ø⁄ Î6 s9 $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ{      قادحة فيهم بتأكيدها على أن

وفي هـذا تنفيـر مـنهم    ، كافة ما يصدر عن هؤالء المنافقين من أعمال إنما هي أعمال مذمومة         
  .، وهذا تمكيناوبهذا يتبين لنا أن هناك عالقة وثيقة بين فاصلة اآلية وموضوعه، وتحقير لهم

]š...{ : في قوله تعالى   السعود يقول اإلمام أبو   ø⁄ Î6 s9 $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ{" لبـئس  أي 

   )2(".االستمرار على للداللة والمستقبل صيغتي الماضي بين والجمع يعملونه كانوا شيئا

Ÿωöθ{:  قوله تعالى- 5 s9 ãΝ ßγ8pκ ÷]tƒ šχθ–ŠÏΨ≈ −/§�9$# â‘$t7ômF{ $#uρ  tã ÞΟÏλ Î;öθ s% zΟøO M}$# ÞΟÎγ Î= ø.r& uρ |Mós�¡9$# 4 
š[ ø⁄Î6 s9 $tΒ (#θ çΡ%x. tβθ ãèoΨ óÁtƒ{ )63 :المائدة(   

يبين اهللا تعالى في هذه اآلية أنه كان يجدر بعلماء اليهود وأحبارهم الذين من  :المعنى اإلجمالي
نعوا الناس عن ويم، أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، اهللا تعالى عليهم بالعلم والحكمة
، وبذلك يقيموا الحجة على من أعرض، وأكل المال الحرام، القول الفاسد في حق اهللا تعالى

بدالً من أن يتركوا الجهلة من الناس يعيثون ، ويبرؤوا ذمتهم أمام اهللا تعالى بأن نصحوا وأنذروا
إنهم لبئس ، هللا تعالىويذكرهم با، في األرض فساداً دون أن يكون هنالك من يمنعهم عن فسادهم

  .)3(ما كانوا يصنعون من ترك لإلرشاد والتوجيه
لما كان موضوع اآلية بيان ما كان يجب على علماء اليهود فعله تجاه ما : مناسبة الفاصلة

]š...{ ناسب أن تكون الفاصلة، يصدر عن اليهود من الفساد والتخريب ø⁄ Î6s9 $tΒ (#θ çΡ% x. 

tβθãè oΨ óÁtƒ{كاء في المعصية ما داموا تركوا واجبهم من األمر بالمعروف والنهي  مبينة أنهم شر
وتمكين ، ففيه تغييب لشرع اهللا تعالى، ومؤكدة على أن صنيعهم هذا هو األسوأ، عن المنكر

وبيان لواجب ، وفي ذلك إشارة إلى أهمية األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للفساد والمفسدين

                                                
صفوة (و، 80ص، 2مج، الشوكاني) فتح القدير(و، 446ص، 10مج، الطبري) جامع البيان عن تأويل آي القرآن(انظر) 1(

 .325ص، 1مج، الصابوني) التفاسير

  .57ص، 3ج، )إرشاد العقل السليم) (2(
 .158ص، )المنتخب(و، 448ص، 10مج، الطبري)  البيانجامع: (انظر) 3(
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وبهذا يتبين لنا أن هناك عالقة ،  اهللا تعالى تجاه العامة من الناسالعلماء الذين يعرفون حدود
  .، وهذا تمكينوثيقة بين فاصلة اآلية وموضوعها

 المجتمعـات  سمات من أخرى سمة إلى السياق ويشير":  سيد قطب رحمه اهللا    لشيخيقول ا 
 العلـم  أمر على نالقائمي واألحبار الشريعة على القائمين الربانيين سكوت يستنكر وهو ؛ الفاسدة
 الـشر  هذا عن نهيهم وعدم؛ السحت وأكل والعدوان اإلثم في القوم مسارعة على سكوتهم الديني
 كـانوا  ما لبئس السحت وأكلهم اإلثم قولهم عن واألحبار الربانيون ينهاهم لوال فيه يتسابقون الذي

 المجتمـع  في يقع عما الديني والعلم الشريعة أمر على القائمين سكوت سمة السمة فهذه يصنعون
 يتناهون ال كانوا إسرائيل وبنو باالنهيار وآذنت فسدت التي المجتمعات سمة هي وعدوان إثم من
   )1(".الكريم القرآن عنهم حكى كما فعلوه منكر عن

%ÏMs9$s{:  قوله تعالى- 6 uρ ßŠθåκ u� ø9$# ß‰ tƒ «!$# î's!θ è=øó tΒ 4 ôM̄= äî öΝÍκ‰É‰ ÷ƒ r& (#θ ãΨ Ïèä9 uρ $oÿÏ3 (#θ ä9$s% ¢ ö≅ t/ çν#y‰ tƒ 

Èβ$tG sÛθÝ¡ ö6 tΒ ß, ÏÿΨãƒ y#ø‹x. â !$t±o„ 4 �χy‰ƒÍ”z� s9uρ #Z��ÏV x. Ν åκ ÷]ÏiΒ !$̈Β tΑ Ì“Ρé& y7ø‹ s9Î)  ÏΒ y7Îi/¢‘ $ YΖ≈u‹øóèÛ #\�øÿ ä. uρ 4 
$uΖøŠs) ø9r&uρ ãΝ æηuΖ ÷� t/ nοuρ≡y‰ yèø9$# u!$ŸÒøó t7ø9$# uρ 4’ n<Î) ÏΘöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9$# 4 !$yϑ ¯=ä. (#ρß‰ s% ÷ρ r& #Y‘$tΡ É>ö� ysù=Ïj9 $yδ r' xÿôÛ r& ª!$# 4 

tβöθ yèó¡ tƒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# # YŠ$|¡ sù 4 ª! $#uρ Ÿω �=Ïtä† tÏ‰ Å¡øÿ ßϑ ø9$#{ )64 :المائدة(  
 مقبوضة فال أي" يد اهللا مغلولة:"يبين اهللا تعالى في هذه اآلية أن اليهود قد قالت :المعنى اإلجمالي

أن طردوا من رحمة  :ثانياً، أن غلت أيديهم :والًأتنبسط بالخير والعطاء وهذه المقالة سببت لهم 
لك ببيان أن الحقيقة هي أن يداه تعالى وقد أتبع اهللا تعالى هذه المقالة بالرد عليها وذ.اهللا تعالى

  وطغياناًن هذا القرآن يزيد اليهود كفراًأثم يخبر اهللا تعالى ، مبسوطتان ينفق ويعطي كيف يشاء
ثم يبين اهللا تعالى أنه ،  عن الحق وذلك لما فيهم من الحقد والحسد والبغض لإلسالم وأهلهوبعداً

، قهم الضالة نيران العداوة والكراهية إلى يوم القيامةقد أذل اليهود في الدنيا بأن أشعل بين فر
ألنهم ، وأفشل إعدادهم، وأعدوا لها عدة شتت اهللا تعالى جمعهم، وكذلك كلما جمعوا للحرب جمعاً

ثم يعقب الحق تبارك وتعالى بتقرير ، على الدوام يسعون جاهدين لإلفساد والتخريب في األرض
  .)2(أنه ال يحب المفسدين وإفسادهم

لما بينت اآلية الصفة المميزة لليهود وهي اإلفساد والتخريب بـالقول والفعـل             : مناسبة الفاصلة 
!ª...{ ناسب أن تكون الفاصلة   ،  وذلك على وفق أقصى ما تبلغه مقدرتهم العقلية والجسدية         $# uρ Ÿω 

�= Ït ä† t Ï‰ Å¡ øÿ ßϑ ø9 اليهود مفسدون  و،  فهو سبحانه ال يحب المفسدين    ،  مبينة بغض اهللا تعالى لهم     }#$
  .، وهذا تمكينوفي ذلك وعيد شديد لهم، بل هم الفساد بعينه

                                                
  .928ص، 2مج، سيد قطب) في ظالل القرآن) (1(
  .158 ص، )المنتخب(و، 84-83ص، 2مج، الشوكاني) فتح القدير: (انظر) 2(
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!ª...{ : فـي قولـه تعـالى      يقول اإلمام أبو حيان    $# uρ Ÿω �= Ït ä† t Ï‰ Å¡ øÿ ßϑ ø9  ظـاهر  "،}#$

 عـن  كنايـة  المحبة وانتفاء. هؤالء وهم،  للعهد أل: وقيل. فيهم هؤالء فيندرج،  العموم المفسدين
 بين واسطة ال إذ،  معاقبهم فهو يثبهم لم وإذا. يثيبهم فهؤالء،  وإحسانه بفضله عليهم يعود ال كونه
   )1(".والثواب العقاب

öθs9uρ ¨β{ : قوله تعالى- 7 r& Ÿ≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6 ø9 $# (#θ ãΨ tΒ#u (# öθs) ¨?$#uρ $tΡö� ¤ÿx6 s9 öΝ åκ÷]tã öΝ ÍκÌE$t↔ÍhŠy™ óΟßγ≈oΨ ù= s{÷ŠV{uρ 

ÏM≈̈Ψ y_ ÉΟŠÏè̈Ζ9$# * öθ s9uρ öΝ åκ̈Ξr& (#θ ãΒ$s% r& sπ1u‘ öθ −G9$# Ÿ≅‹ÅgΥ M}$#uρ !$tΒuρ tΑÌ“Ρé& Ν Íκö� s9Î) ÏiΒ öΝÍκ Íh5§‘ (#θ è= Ÿ2V{  ÏΒ 

óΟÎγÏ% öθ sù ÏΒ uρ ÏMøtrB ΟÎγ Î=ã_ ö‘r& 4 öΝ åκ÷]ÏiΒ ×π̈Β é& ×οy‰ ÅÁtF ø) •Β ( ×��ÏV x. uρ öΝåκ ÷]ÏiΒ u!$y™ $tΒ tβθè= yϑ÷è tƒ{   
  ) 66-65: المائدة(

 وتعالى أنه لو أن سار أهل الكتاب على درب الصالح يبين الحق تبارك :المعنى اإلجمالي
والتزموا تقواه ، فآمنوا به وبكل ما أوجب عليهم اإليمان به، والفالح الذي أمرهم بالسير عليه

دخالهم الجنة في اآلخرة كما يبين أنهم لو التزموا إلكانت النتيجة أن كافأهم بتكفير سيئاتهم و
وصدقوا بما أنزل اهللا تعالى على أنبياءه من الكتب ،  واإلنجيلالعمل على وفق ما جاء في التوراة

لكانت النتيجة أن كافأهم بأن وسع ، السماوية التي كان آخرها القرآن الذي أنزل على محمد 
ثم يعقب اهللا تعالى بعد هذا ببيان أن أهل ، يحتسبون عليهم أرزاقهم بحيث تأتيهم من حيث ال

: الثاني،  وهؤالء هم األقليةثل من آمن باهللا تعالى وبنبيه ويم: الكتاب على ضربين األول
  .)2(وهؤالء هم األغلبية، المستنكفين عن اتباعه، ويمثل المستكبرين على الحق

لما كان موضوع هاتين اآليتين بيان ما هو الجدير بأن يفعله أهل الكتاب مـن               : مناسبة الفاصلة 
ناسـب أن تكـون     ،  لزمهم به اهللا تعـالى    ألتزام بما   االومن  ،  وبنبيه محمد   ،  اإليمان باهللا تعالى  

öΝ ...{ الفاصلة åκ ÷] ÏiΒ ×π ¨Β é& ×ο y‰ ÅÁ tF ø) •Β ( ×�� ÏV x. uρ öΝ åκ ÷]ÏiΒ u !$ y™ $tΒ t βθ è= yϑ ÷è tƒ{  مبينة أن األقلية فقط من أهل

  .، وهذا إيغالب يتبعون الحق بخالف غالبيتهمالكتا

öΝ ...{ :في قوله تعالى   :يقول اإلمام الشوكاني   åκ ÷] ÏiΒ ×π̈Β é& ×ο y‰ ÅÁ tF ø) •Β ...{،" سؤال جواب 
   ؟الـبعض  دون الـبعض  أو الـسابقة  باألوصـاف  متـصفون  جمـيعهم  هـل  قيـل  كأنه مقدر

   النـصارى  مـن  وطائفـة  تبعـه  ومـن  سـالم  بن اهللا كعبد المؤمنون هم منهم دونـوالمقتص

                                                
  .537ص، 3مج) البحر المحيط) (1(
-84ص، 2مج، الشوكاني) القديرفتح (و، 461-460ص، 10مج، الطبري) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (انظر) 2(

85.  



  )102(  

}×�� ÏV x. uρ öΝ åκ ÷] ÏiΒ u !$ y™ $ tΒ t βθ è= yϑ ÷è tƒ{ محمـد  إجابـة  عن المتمردون رالكف على المصرون وهم 
  .)1("به جاء بما واإليمان

  :الثامنع ـات المقطـآي
  وعداوة بني إسرائيل لهم، بيان وظيفة الرسل عليهم الصالة والسالم

'pκš‰r${: تعالى قال ¯≈ tƒ ãΑθ ß™§�9$# õ÷ Ïk=t/ !$tΒ tΑÌ“Ρé& š� ø‹s9Î)  ÏΒ y7Îi/ ¢‘ ( βÎ)uρ óΟ©9 ö≅ yèøÿ s? $yϑsù |M øó̄= t/ …çµtG s9$y™ Í‘ 4 
ª! $# uρ š�ßϑ ÅÁ÷ètƒ zÏΒ Ä¨$̈Ζ9$# 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ tΠ öθs) ø9 $# tÍ�Ïÿ≈s3 ø9$# * ö≅è% Ÿ≅ ÷δr' ¯≈tƒ É=≈tGÅ3 ø9$# ÷Λ äó¡ s9 4’n? tã 

> óx« 4®Lym (#θßϑŠÉ) è? sπ1u‘ öθ−G9$# Ÿ≅‹ÅgΥM} $#uρ !$tΒuρ tΑÌ“Ρé& Νä3 ø‹s9Î) ÏiΒ öΝä3 În/ §‘ 3 �χ y‰ƒÍ” z�s9uρ #Z��ÏV x. Ν åκ÷]ÏiΒ !$̈Β 

tΑ Ì“Ρé& y7ø‹ s9Î)  ÏΒ y7Îi/ ¢‘ $YΖ≈ u‹øó èÛ # \�øÿ ä.uρ ( Ÿξsù }̈ ù' s? ’n? tã ÏΘöθ s) ø9$# tÍ�Ïÿ≈s3ø9$# * ¨βÎ) šÏ%©!$# (#θ ãΨ tΒ#u 

š Ï%©!$# uρ (#ρßŠ$yδ tβθ ä↔ Î6≈¢Á9$# uρ 3“t�≈|Á̈Ψ9$# uρ ô tΒ š∅ tΒ#u «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $# uρ Ì� ÅzFψ $# Ÿ≅Ïϑ tã uρ $[sÎ=≈|¹ Ÿξsù 

ì∃ öθyz óΟÎγøŠ n=tæ Ÿωuρ öΝ èδ tβθ çΡt“ øts† * ô‰ s)s9 $tΡõ‹s{ r& t,≈sV‹ÏΒ û Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) !$uΖ ù=y™ö‘ r&uρ öΝ Íκ ö�s9Î) Wξß™ â‘ ( $uΗ©> à2 

öΝ èδu !%ỳ 7Αθß™ u‘ $yϑÎ/ Ÿω #“uθ ôγ s? öΝ åκß¦ àÿΡr& $Z)ƒÌ� sù (#θç/ ¤‹ Ÿ2 $Z)ƒÌ�sùuρ tβθ è=çG ø) tƒ * (#þθ ç7Å¡ ymuρ �ωr& 

šχθ ä3s? ×πuΖ ÷G Ïù (#θ ßϑyè sù (#θ ‘ϑ |¹uρ ¢ΟèO z>$s? ª!$# óΟÎγ øŠ n=tæ §Ν èO (#θ ßϑ tã (#θ ‘ϑ |¹uρ ×�� ÏVŸ2 öΝ åκ÷]ÏiΒ 4 ª!$#uρ 7��ÅÁt/ 

$yϑ Î/ šχθ è= yϑ÷è tƒ{ )71-67:المائدة(  

  :ھاآیاتوالثامن المناسبة بین فواصل المقطع 

‰pκš${: قوله تعالى - 1 r'̄≈tƒ ãΑθ ß™§�9$# õ÷ Ïk= t/ !$tΒ tΑÌ“Ρé& š�ø‹s9Î)  ÏΒ y7 Îi/¢‘ ( βÎ) uρ óΟ©9 ö≅yè øÿs? $yϑ sù |Møó̄= t/ 

…çµ tGs9$y™ Í‘ 4 ª!$# uρ š�ßϑÅÁ÷è tƒ zÏΒ Ä¨$̈Ζ9$# 3 ¨β Î) ©!$# Ÿω “ Ï‰ öκu‰ tΠöθ s)ø9$# tÍ� Ïÿ≈s3 ø9$#{ )67:المائدة(  

 بتبليغ كل ما أوصاه به وأمره  اًهذه اآلية نبيه محمدفي يأمر اهللا تعالى  :المعنى اإلجمالي 
كما يبين سبحانه لنبيه أنه إن لم يفعل ذلك فما أدى ، وأال يخشى أذى الناس وبطشهم، بتبليغه

ثم يعقب تعالى ذكره بتقرير ، افرون بسوءوأنه تعالى حافظه من أن يناله الك، مهمته الموكلة إليه
وعلى ، أنه ال يوفق الكافرين إلى التمكن من تحقيق مآربهم بالقضاء على الدين اإلسالمي الحنيف

  .) )2النبي محمد 

                                                
 .85-84ص، 2مج، الشوكاني) فتح القدير) (1(
 .262-261ص، 5مج، وهبة الزحيلي) التفسير المنير(و، 940-937ص، 2مج، سيد قطب) في ظالل القرآن: (انظر) 2(



  )103(  

،  بأن يبلغ كل ما كلـف بتبليغـه         اًلما أمر اهللا تعالى في هذه اآلية نبيه محمد        : مناسبة الفاصلة 
β¨...{ أن تكون الفاصلة    ناسب،  ووعده بأن يحفظه   Î) ©! $# Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s) ø9 $# t Í�Ïÿ≈ s3 ø9 مطمئنـة   }#$

للمسلمين ومثبتة للدعاة منهم من خالل تأكيدها على أن اهللا تعالى لـن يجعـل للكـافرين سـبيالً       
، وهـذا  وبهذا يتبين لنا العالقة الوثيقة بين فاصلة اآلية وموضـوعها ، للقضاء على دعوة اإلسالم  

  .تمكين

β¨... {قوله  : "يقول اإلمام الشوكاني   Î) ©! $# Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s) ø9$# t Í� Ïÿ≈ s3 ø9 جملة متضمنة  ،  }#$

أي إن اهللا ال يجعل لهم سبيالً إلى اإلضرار بك فال تخف ما أمـرت            : لتعليل ما سبق من العصمة    
  )1("بتبليغه

   . ما ورد في آيتهانالحظ هنا أن الفاصلة جاءت جملة تعليلية، فقد عللت :تحليل الفاصلة

≅ö{:  قوله تعالى- 2 è% Ÿ≅÷δr' ¯≈ tƒ É=≈tG Å3ø9 $# ÷Λäó¡ s9 4’n? tã > ó x« 4®Lym (#θ ßϑŠÉ) è? sπ1 u‘ öθ−G9$# Ÿ≅‹ÅgΥ M}$# uρ !$tΒuρ 

tΑ Ì“Ρé& Νä3 ø‹s9Î)  ÏiΒ öΝ ä3În/ §‘ 3 �χy‰ƒÍ”z� s9uρ # Z��ÏVx. Ν åκ÷] ÏiΒ !$̈Β tΑ Ì“Ρé& y7 ø‹s9Î)  ÏΒ y7Îi/ ¢‘ $YΖ≈u‹ øóèÛ # \�øÿ ä.uρ ( Ÿξsù 

}̈ ù's? ’n? tã ÏΘ öθ s)ø9$# tÍ� Ïÿ≈s3 ø9$#{ )68 :المائدة(  

لستم على :  أن يقول ألهل الكتاب اًيأمر اهللا تعالى في هذه اآلية نبيه محمد :المعنى اإلجمالي
وآمنتم بما جاء في القرآن الكريم الموحى ، الحق إال إذا قمتم بتطبيق ما جاء في التوراة واإلنجيل

، كما يخبره أن المفسدين من أهل الكتاب وهم األكثرية،  تعالى إلى رسوله لهداية الناسبه من اهللا
  .)2(ثم ينهاه عن األسف على هؤالء الذين طبعوا على الجحود، يزدادون بالقرآن كفراً وعناداً

لما كان موضوع اآلية الدعوة ألهل الكتاب إلى سلوك الطريق الحق المـستقيم             : مناسبة الفاصلة 
األغلبية منهم سـيزدادون كفـراً بنـزول    أن  علىواإلشارة ، يمان بالتوراة واإلنجيل والقرآن  باإل

Ÿξ... {ناسب أن تكـون الفاصـلة       ،  القرآن لحسدهم وحقدهم   sù }̈ ù' s? ’ n? tã ÏΘ öθ s) ø9$# t Í� Ïÿ≈ s3 ø9 $#{ 
  .، وهذا إيغال إلى عدم الحزن على من كان دأبهم تكذيب األنبياءمتضمنة إرشاد النبي 

̈{ Ÿξsù... {: يقول اإلمام األلوسي في قوله تعالى ù' s? ’ n? tã ÏΘ öθs) ø9$# tÍ�Ïÿ≈s3 ø9$#{ ،" أي ال

وفي ، وتبعته عائدة إليهم، تأسف وال تحزن لزيادة طغيانهم وكفرهم فإن غائلة ذلك موصولة بهم
، ووضع المظهر موضع المضمر للتسجيل عليهم بالرسوخ في الكفر، المؤمنين غنى لك عنهم

                                                
 .87ص، 2مج) فتح القدير) (1(
 .329-328ص، 1مج، الصابوني) وة التفاسيرصف(و، 264-263ص، 5مج، وهبة الزحيلي) التفسير المنير: (انظر) 2(



  )104(  

ووضع الظاهر موضع الضمير للتنبيه على العلة ، المراد ال تحزن على هالكهم وعذابهم: وقيل
   )1(".الموجبة لعدم األسى

β¨{:  قوله تعالى- 3 Î) šÏ%©!$# (#θãΨ tΒ#u šÏ% ©!$# uρ (#ρ ßŠ$yδ tβθ ä↔Î6≈¢Á9$# uρ 3“t�≈|Á̈Ψ9$#uρ ôtΒ š∅tΒ#u 

«! $$Î/ ÏΘöθ u‹ø9$# uρ Ì� ÅzFψ$# Ÿ≅ Ïϑ tãuρ $ [s Î=≈|¹ Ÿξsù ì∃öθyz óΟÎγøŠ n= tæ Ÿωuρ öΝ èδ tβθ çΡt“ øts†{ )69 :المائدة(  

يخبر الحق جل وعال في هذه اآلية أن الذين آمنوا والذين اتبعوا موسى عليه  :المعنى اإلجمالي
من التزم منهم ، والذين اتبعوا عيسى عليه السالم، والخارجين عن األديان الزائفة، السالم

أو بما أوصى به ، ر اهللا تعالى التصديق به مما أنزل من الكتب السماويةالتصديق بكل ما أم
فهو في ، واتبع هذا التصديق الجازم بعمل الصالحات على الوجه المشروع، أنبياءه عليهم السالم

وال عليه مما كان فيه من ، مأمن من العذاب األليم الذي توعد اهللا تعالى به المفسدين يوم القيامة
  .) )2لنبي الخاتم محمد قبل بعثة ا

لما ذكرت اآلية عدة طوائف ممن جاءتهم الرسل من اهللا تعـالى فـآمنوا بهـم                : مناسبة الفاصلة 
Ÿξ...{ناسب أن تكـون الفاصـلة       ،  وصدقوهم وثبتوا على الدين الصحيح حتى قبضوا       sù ì∃ öθ yz 

óΟ Îγ øŠ n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ tβθ çΡ t“øt s†{   ومطمئنة لهم على ما تركوه ، رةمبشرة لهم باألمن من العذاب في اآلخ

  .، وهذا تمكينخلفهم في الدنيا

Ÿξ...{ : في قوله تعالى   يقول اإلمام سيد قطب    sù ì∃ öθ yz óΟ Îγ øŠ n= tæ Ÿωuρ öΝ èδ tβθ çΡ t“ øt s†{  ،" ال 

. المتراكمـة  والجاهليـة  الباطل قوى من عليهم خوف ال.. اآلخرة في وال الدنيا في عليهم خوف
   )3( ".يحزنون هم وال ..الصالحة العاملة المؤمنة أنفسهم من عليهم خوف وال

‰ô{:  قوله تعالى- 4 s) s9 $tΡõ‹s{ r& t,≈sV‹ÏΒ û Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜu� ó  Î) !$uΖù= y™ö‘r& uρ öΝÍκ ö�s9Î) Wξß™â‘ ( $ uΗ ©>à2 öΝ èδu !%ỳ 7Αθß™ u‘ 

$yϑ Î/ Ÿω #“uθ ôγs? öΝ åκß¦ àÿΡr& $Z)ƒÌ�sù (#θ ç/¤‹ Ÿ2 $Z)ƒÌ�sù uρ tβθ è= çGø) tƒ{ )70 :المائدة(  

يبين اهللا تعالى في هذه اآلية أنه قد أخذ من بني إسرائيل العهد المؤكد على  :المعنى اإلجمالي
وأنه قد أرسل لهم الرسل الكثيرين ليرشدوهم طريق ، اإليمان به تعالى وبرسله عليهم السالم

                                                
 .200ص، 6ج، 3مج) روح المعاني) (1(
عمدة (و، 91-90ص، 2مج، الصابوني) صفوة التفاسير(و، 942ص، 2مج، سيد قطب) في ظالل القرآن: (انظر) 2(

 .تراث اإلسالم، اختيار وتحقيق أحمد محمد شاكر، 195ص، 4ج) التفسير عن الحافظ ابن كثير
 .942ص، 2مج، سيد قطب) في ظالل القرآن (:انظر) 3(



  )105(  

نقضوا فما كان منهم أي من بني إسرائيل إال أن ، ويبينوا لهم استحقاقات الدين الصحيح، الحق
  .)1(وكذبوا األنبياء وقتلوا عدداً منهم، العهد

لما كان موضوع اآلية بيان موقف بني إسرائيل من العهد الذي أخذه اهللا تعالى               :مناسبة الفاصلة 
$... {ناسب أن تكون الفاصلة     ،  عليهم Z)ƒ Ì� sù (#θ ç/ ¤‹ Ÿ2 $ Z)ƒ Ì� sù uρ tβθ è= çG ø) tƒ{      مبينة لموقـف بنـي 

  .، وهذا تمكينن أرسلهم اهللا تعالى إليهمإسرائيل من األنبياء الذي

Z)ƒ$... {قوله  : "يقول اإلمام الشوكاني   Ì�sù (#θ ç/ ¤‹ Ÿ2 $Z)ƒ Ì�sù uρ tβθ è= çG ø) tƒ{  ،   جملة مـستأنفة

فريقـاً مـنهم    : كيف فعلوا بهم فقيـل    : أيضاً جواب عن سؤال ناس عن الجواب األول كأنه قيل         
   )2(".قتلوهموفريقاً آخر منهم ، كذبوهم ولم يتعرضوا لهم بضرر

þθç7#){:  قوله تعالى- 5 Å¡ ymuρ �ωr& šχθä3 s? ×πuΖ ÷GÏù (#θ ßϑ yèsù (#θ ‘ϑ|¹ uρ ¢ΟèO z>$s? ª!$# óΟÎγøŠ n= tæ §Ν èO (#θ ßϑ tã 

(#θ ‘ϑ |¹uρ ×�� ÏVŸ2 öΝåκ ÷]ÏiΒ 4 ª! $#uρ 7��ÅÁ t/ $yϑ Î/ šχθ è= yϑ÷ètƒ{ )71 :المائدة(  

ن بني إسرائيل يظنون أنه تعالى لن يبين الحق تبارك وتعالى في هذه اآلية أ :المعنى اإلجمالي
أو ليختبرهم ، يسلط عليهم المحن والشدائد ليعاقبهم على ما كان منهم من تكذيب وقتل للرسل

، فعموا عن إبصارهم الهدى، فيرى من يرجع منهم نادماً تائباً ومن يبقى منهم مستكبراً معانداً
ثم عاد ، فتاب عليهم، ورجعوا إليه تعالىفلما نزلت بهم الشدائد تابوا ، وصموا عن استماع الحق

 وأرادوا قتل عيسى وغيره من األنبياء، كثير منهم إلى الضالل والفساد فقتلوا يحيى عليه السالم
ثم يبين أنه تعالى مطلع على ما يقومون ، فصاروا كالعمي الصم، عليهم جميعا الصالة والسالم

  .)3(به من إفساد

ية موقف بني إسرائيل السلبي من الهدى الـذي جـاءهم عـن اهللا              لما بينت اآل  : مناسبة الفاصلة 
!ª... {ناسب أن تكون الفاصلة    ،  تعالى $# uρ 7�� ÅÁ t/ $ yϑ Î/ šχθ è= yϑ ÷è tƒ{ متضمنة الوعيد الشديد على 

  .، وهذا تمكينموقفهم الجاحد للحق

!ª... {: يقول اإلمام األلوسي في قوله تعـالى       $# uρ 7�� ÅÁ t/ $ yϑ Î/ šχθ è= yϑ ÷è tƒ{  ،"   أي بمـا

عملوا وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية استحضاراً لصورتها الفظيعة مع ما في ذلك من              

                                                
 .159ص، )المنتخب(و، 943-942ص، 2مج، سيد قطب) في ظالل القرآن: (انظر) 1(

 .91ص، 2مج) فتح القدير) (2(
 .159ص، )المنتخب(و، 943ص، 2مج، سيد قطب) في ظالل القرآن: (انظر) 3(
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والجملة تذييل أشير به إلى حسبانهم المذكور ووقوع العذاب مـن حيـث لـم               ،  رعاية الفواصل 
   )1(".يحتسبوا إشارة إجمالية اكتفى بها تعويالً على ما فصل نوع تفصيل في سورة بني إسرائيل

  :التاسعع ـات المقطـآي
  التأكيد على بشرية عيسى عليه السالم وكفر القائلين بألوهيته

‰ô{: قال تعالى s)s9 t�xÿ Ÿ2 šÏ% ©!$# (# þθä9$s% �χ Î) ©!$# uθèδ ßxŠÅ¡ yϑ ø9$# ß ø⌠ $# zΟtƒó� tΒ ( tΑ$s% uρ ßxŠÅ¡ yϑø9$# 

û Í_t7≈ tƒ Ÿ≅ƒÏℜu�ó Î) (#ρ ß‰ç6ôã $# ©!$# ’În1u‘ öΝ à6−/ u‘uρ ( …çµ̄Ρ Î)  tΒ õ8 Î� ô³ç„ «!$$Î/ ô‰ s) sù tΠ§�ym ª! $# Ïµø‹ n=tã sπ̈Ψ yf ø9$# 

çµ1 uρù'tΒ uρ â‘$̈Ψ9$# ( $tΒuρ š ÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 ôÏΒ 9‘$|ÁΡr& * ô‰s) ©9 t�xÿ Ÿ2 tÏ%©! $# (#þθ ä9$s% �χÎ) ©! $# ß] Ï9$rO 7πsW≈n= rO ¢ 
$tΒ uρ ô ÏΒ >µ≈s9Î) Hω Î) ×µ≈s9 Î) Ó‰ Ïn≡ uρ 4 βÎ) uρ óΟ©9 (#θ ßγ tG⊥tƒ $£ϑ tã šχθ ä9θà) tƒ £ ¡¡yϑ u‹s9 šÏ% ©!$# (#ρ ã� xÿx. óΟßγ÷Ψ ÏΒ 

ëU# x‹tã íΟŠÏ9r& * Ÿξsùr& šχθç/θ çG tƒ †n<Î) «! $# … çµ tΡρã�Ïÿ øótG ó¡o„ uρ 4 ª! $#uρ Ö‘θ àÿ xî ÒΟ‹Ïm §‘ * $̈Β ßxŠÅ¡ yϑ ø9$# 

Ú∅ö/ $# zΟtƒ ö�tΒ �ω Î) ×Αθ ß™u‘ ô‰s% ôMn= yz  ÏΒ Ï& Î#ö7s% ã≅ß™ ”�9$# … çµ•Β é& uρ ×π s)ƒÏd‰ Ï¹ ( $tΡ% Ÿ2 ÈβŸξà2 ù'tƒ tΠ$yè©Ü9$# 3 
ö�ÝàΡ$# y#ø‹Ÿ2 Ú Îit6 çΡ ÞΟßγs9 ÏM≈tƒ Fψ$# ¢ΟèO ö�ÝàΡ$# 4†̄Τr& šχθ ä3sù ÷σ ãƒ * ö≅ è% šχρß‰ ç7÷ès?r&  ÏΒ ÂχρßŠ 

«!$# $tΒ Ÿω à7Î=ôϑ tƒ öΝà6 s9 #u� ŸÑ Ÿωuρ $Yè øÿtΡ 4 ª!$# uρ uθ èδ ßìŠÏϑ ¡¡9$# ãΛÎ= yèø9$#{ )76- 72 :المائدة(  

  :تھاآیاوالتاسع  المناسبة بین فواصل المقطع

‰ô{: قوله تعالى - 1 s) s9 t�xÿ Ÿ2 š Ï%©! $# (#þθä9$s% �χÎ) ©! $# uθèδ ßxŠÅ¡ yϑø9 $# ßø⌠ $# zΟtƒ ó�tΒ ( tΑ$s%uρ 

ßxŠÅ¡yϑø9 $# û Í_t7≈tƒ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) (#ρ ß‰ ç6 ôã$# ©!$# ’În1u‘ öΝ à6 −/ u‘uρ ( … çµ̄ΡÎ)  tΒ õ8 Î� ô³ ç„ «! $$Î/ ô‰ s)sù tΠ§� ym ª! $# Ïµø‹ n=tã 

sπ ¨Ψ yfø9$# çµ1uρ ù' tΒuρ â‘$̈Ψ9$# ( $ tΒuρ šÏϑ Î=≈©à= Ï9 ô ÏΒ 9‘$|ÁΡr&{ )72:المائدة(  

يبين الحق تبارك وتعالى في هذه اآلية أنه قد كفر الذين زعموا أن المسيح  :المعنى اإلجمالي
وقد قال لهم عيسى عليه السالم ، وهم الضالون من بني إسرائيل، عيسى بن مريم عليه السالم إله

وأمرهم أيضاً بعبادة اهللا تعالى ونهاهم ، وال ابن اهللا، ولم يقل إني إله، "إني عبد اهللا... : "مؤكداً
فهل يجوز القول بأنه كان يدعو نفسه أو ، واللهم، وقد كان يدعو قائالً يا اهللا، عن اإلشراك به

هؤالء وما للظالمين أنفسهم بالكفر أمثال ، يناديها؟ هذا قول غاية في السقوط واضح البطالن
  .)2(الضالين من نصراء ينصرونهم فيدخلونهم الجنة أو يخلصونهم من النار

                                                
  .206ص، 6ج، 3مج) روح المعاني) (1(
 .330ص، 1مج، الصابوني) صفوة التفاسير(و، 92ص، 2مج، لشوكانيا) فتح القدير: (انظر) 2(



  )107(  

 سبحانه في هذه اآلية أن حكم من ادعى ألوهية المسيح عيسى عليه  اهللالما بين :مناسبة الفاصـلة  
، وأثبت بطالن هذه الدعوى من خالل ذكر ما قاله المسيح عليه الـسالم نفـسه          ،  السالم هو الكفر  

$... {كون الفاصلة   ناسب أن ت   tΒ uρ š Ïϑ Î=≈ ©à= Ï9 ô ÏΒ 9‘$ |ÁΡ r&{        مبينة أنه ال نجاة لمن أصر على 

  .،و هذا إيغالالشرك بادعاء ألوهية المسيح عليه السالم بعد ما ذكر في هذه اآلية

$... {: يقول اإلمام األلوسي في قوله تعالى tΒ uρ š Ïϑ Î=≈ ©à= Ï9 ô ÏΒ 9‘$ |ÁΡ r&{ ، " أي ما لهم

   )1("وإدخالهم الجنة إما بطريق المغالبة أو بطريق الشفاعة، رهم بإنقاذهم من النارمن أحد ينص

  .وذلك يفيد تأكيد النفي) من(و النافية،) ما(يمكن جمال الفاصلة في استخدامها  :تحليل الفاصلة

‰ô{:  قوله تعالى- 2 s) ©9 t� xÿŸ2 tÏ% ©!$# (# þθä9$s% �χÎ) ©! $# ß] Ï9$rO 7πsW≈n= rO ¢ $tΒuρ ô ÏΒ >µ≈s9Î) Hω Î) ×µ≈s9Î) Ó‰ Ïn≡ uρ 4 
βÎ)uρ óΟ©9 (#θ ßγtG⊥tƒ $£ϑ tã šχθ ä9θà) tƒ £ ¡¡ yϑ u‹s9 š Ï%©! $# (#ρã� xÿ x. óΟßγ÷Ψ ÏΒ ëU# x‹tã íΟŠÏ9r&{ )73:المائدة(  

يؤكد الحق جل وعال في هذه اآلية على أنه قد كفر الذين زعموا أن اهللا تعالى  :المعنى اإلجمالي
، المحيي، الرازق، لى إله واحد فهو وحده المستحق للعبادة فهو الخالقفإن اهللا تعا، ثالث ثالثة
فسيصيبهم ، كما يؤكد سبحانه على أنه إن لم يرجع هؤالء الضالون عن قولهم الفاسد، المميت

  .)2(عذاب أليم في الدنيا واآلخرة

ناسـب  ،  ن بها وكفر المعتقدي ،  لما كان موضوع اآلية بيان بطالن عقيدة التثليث       : مناسبة الفاصلة 
£...{أن تكون الفاصلة   ¡¡ yϑ u‹ s9 š Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ ëU# x‹ tã íΟŠ Ï9 r&{      محذرة من عواقـب 

  . تمكينوهذا، القول أو االعتقاد بأن اهللا ثالث ثالثة

β... {: وقوله: " يقول اإلمام الطاهر بن عاشور Î)uρ óΟ ©9 (#θ ßγtG⊥tƒ $£ϑ tã šχθ ä9θ à) tƒ 

£ ¡¡ yϑu‹ s9 šÏ%©!$# (#ρã�xÿ x. óΟßγ÷Ψ ÏΒ ëU#x‹tã íΟŠÏ9r&{ ، عطف على جملة}ô‰ s) ©9 t� xÿŸ2 tÏ% ©!$# (# þθä9$s% 

�χÎ) ©! $# ß] Ï9$rO 7π sW≈n= rO{ومعنى ، أصابهم عذاب أليم،  أي لقد كفروا كفراً إن لم ينتهوا عنه

}$£ϑtã šχθä9θ à) tƒ{ًالمضارع وقد جاء ب، وهو إن اهللا ثالث ثالثة،  أي عن قولهم المذكور آنفا

قوله لقد ، قالوا، كما ناسب قوله، إذ االنتهاء إنما يكون عن شيء مستمر، ألنه المناسب لالنتهاء
، معنى عما يقولون عما يعتقدون، ألن الكفر حصل بقولهم ذلك ابتداءاً من الزمن الماضي، كفر

                                                
  .207ص، 6ج، 3مج) روح المعاني) (1(
 .945ص، 2مج، سيد قطب) في ظالل القرآن(و، 481ص، 10مج، الطبري) جامع البيان: (انظر) 2(
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شأن القول ال يصدر فلما كان ، ألنهم لو انتهوا من القول باللسان وأضمروا اعتقاده لما نفعهم ذلك
وأكد الوعيد بالم ، إال عن اعتقاد كان صالحاً ألن يكون كناية عن االعتقاد مع معناه الصريح

¡¡yϑ£{والقسم في قوله  u‹s9{ ،ألن صلب عيسى كان كفارة ، مرداً العتقادهم أنهم ال تمسهم النار

   )1(".عن خطايا بني آدم
جواباً للشرط الوارد في اآلية،فالفاصلة في محل       ت  نالحظ أن جملة الفاصلة جاء     :تحليل الفاصلة 

  .جزم جواب الشرط

Ÿξsùr& šχθ{:  قوله تعالى- 3 ç/θçG tƒ †n<Î) «! $# …çµtΡρ ã� Ïÿøó tGó¡ o„ uρ 4 ª! $# uρ Ö‘θ àÿ xî ÒΟ‹Ïm§‘{ )74 :المائدة(  

Ÿξsù{يستفهم الحق جل وعال في هذه اآلية بقوله :المعنى اإلجمالي r& šχθ ç/θçG tƒ †n<Î) «!$# 

……çµ tΡρã�Ïÿ øótG ó¡ o„uρ{ن ـع، وبالتثليث، أال ينتهي هؤالء القائلون بألوهية عيسى عليه السالم: يعني  

  م ـث، مـويسألون اهللا تعالى المغفرة على ما صدر عنه، واألقاويل الباطلة، هذه المعتقدات الزائفة
  .)2(نه أنه واسع المغفرة والرحمة لمن تاب وأنابا سبح اهللايبين

لما كان موضوع اآلية حث الذين زعموا أن عيسى عليه السالم إلهـاً وقـالوا               : صلةمناسبة الفا 
!ª... {ناسب أن تكون الفاصـلة ، على التوبة والرجوع عن معتقداتهم الفاسدة،  بالتثليث $# uρ Ö‘θ àÿ xî 

ÒΟ‹ Ïm رحيم فـال  ،  مبينة أن اهللا تعالى غفور فيغفر لمن تراجع عن المعصية قبل فوات األوان     }‘§
،وهذا ويبدل لهم سيئاتهم حـسنات    ،  ذ عباده التائبين على ما كان منهم من الضالل قبل التوبة          يؤاخ
  .تمكين

!ª... {: وقوله: " يقول اإلمام الطاهر بن عاشور $# uρ Ö‘θ àÿxî ÒΟ‹Ïm§‘{ ، تذييل ثناء على
لى شدة اهللا بأنه يغفر لمن تاب واستغفر ما سلف منه ألنه غفور رحيم من أمثلة المبالغة يدالن ع

وصفح ، فهو وعد بأنهم إن تابوا واستغفروه رفع عنهم العذاب برحمته، الغفران وشدة الرحمة
   )3(".عما سلف منهم بغفرانه

¡Β ßxŠÅ̈${:  قوله تعالى- 4 yϑø9 $# Ú∅ö/ $# zΟtƒ ö�tΒ �ωÎ) ×Αθ ß™u‘ ô‰ s% ôMn= yz  ÏΒ Ï&Î#ö7 s% ã≅ ß™”�9$# … çµ•Β é&uρ 

×πs)ƒÏd‰ Ï¹ ( $tΡ%Ÿ2 ÈβŸξ à2ù'tƒ tΠ$yè©Ü9$# 3 ö�ÝàΡ$# y#ø‹Ÿ2 ÚÎi t6çΡ ÞΟßγs9 ÏM≈tƒ Fψ$# ¢ΟèO ö�ÝàΡ$# 4†̄Τ r& 

šχθä3sù ÷σ ãƒ{ )75 :المائدة(  

                                                
 .283ص، 6ج، 4مج) التحرير والتنوير) (1(

 .240ص، السعدي) تيسير الكريم الرحمن(و، 484ص، 10مج، الطبري) جامع البيان: (انظر) 2(
 .284ص، 6ج، 4مج) التحرير والتنوير) (3(
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يبين الحق تبارك وتعالى في هذه اآلية أنه ليس المسيح عيسى بن مريم عليه  :المعنى اإلجمالي
وأنه ، ألقوامهمالسالم إال رسول من جنس رسل اهللا تعالى الذين بعثهم قبله مبشرين ومنذرين 

كما زعم أصحاب ، وأنها ليست غير ذلك، وأن أمه مريم صديقة، ليس إله وال ابن هللا تعالى
ومما يدلل على بشرية المسيح وأمه أنهما كانا يأكالن الطعام شأنهما في ذلك بقية ، العقائد الفاسدة

في حال أولئك المصرين وبعد هذا البيان الشافي الكافي يدعو سبحانه كل عاقل إلى النظر ، الناس
  .)1(حقا إنه الكفر والعناد!! وأمه، على القول بألوهية عيسى عليه السالم

وبيان الصواب في قـضية المـسيح       ،  لما كان موضوع اآلية تصحيح االعتقاد     : مناسبة الفاصلة 
�ö...{ناسب أن تكون الفاصـلة      ،  عليه السالم وأمه   ÝàΡ $# y# ø‹ Ÿ2 Ú Îi t6 çΡ ÞΟ ßγ s9 ÏM≈ tƒFψ $# ¢ΟèO ö� ÝàΡ $# 

4† ¯Τ r& šχθ ä3 sù ÷σ ãƒ{               موضحة أنه ال بيان لما يجب االعتقاد به نحو عيسى عليه السالم وأمه فوق
وأنه من أعجب العجب االنصراف عن هذا الحـق الـذي وضـحه             ،  هذا البيان الوارد في اآلية    

   .، وهذا ايغالسبحانه في هذه اآلية

�ö...{ : في قولـه تعـالى     يقول اإلمام البيضاوي   ÝàΡ $# y# ø‹ Ÿ2 ÚÎi t6 çΡ ÞΟßγ s9 ÏM≈ tƒ Fψ$# ¢Ο èO 

ö� ÝàΡ$# 4† ¯Τ r& šχθ ä3 sù ÷σ ãƒ{ ،"العجيبين بين ما لتفاوت وثم وتأمله الحق استماع عن يصرفون كيف 
  )2(".أعجب عنها وإعراضهم عجب لآليات بياننا إن أي

ö�ÝàΡ...{: في قولـه تعـالى     ويقول اإلمام أبو الليث السمرقندي     $# y# ø‹ Ÿ2 Ú Îi t6çΡ ÞΟ ßγ s9 

ÏM≈ tƒ Fψ$# ¢Ο èO ö� ÝàΡ $# 4† ¯Τ r& šχθ ä3 sù ÷σ ãƒ{  ،"ما إلهين كانا لو أنهما ومريم عيسى في العالمات يعني 
  )3(".واحد بأني بإنكارهم يكذبون أين من يقول )يؤفكون أنى انظر ثم( الطعام أكال

≅ö{:  قوله تعالى- 5 è% šχρß‰ ç7÷è s?r&  ÏΒ ÂχρßŠ «!$# $tΒ Ÿω à7Î= ôϑtƒ öΝà6 s9 #u� ŸÑ Ÿω uρ $Yèøÿ tΡ 4 ª!$# uρ 

uθ èδ ßìŠÏϑ¡¡9$# ãΛÎ= yèø9$#{ )76 :المائدة(  

 أن يقول لهؤالء الضالين الذين  اًيأمر اهللا تعالى في هذه اآلية نبيه محمد :المعنى اإلجمالي
أتعبدون ماال يملك ضراً لمن ترك عبادته؟ أو نفعاً لمن عبده؟ : يعبدون المسيح عليه السالم

                                                
تيسير الكريم (و، 331-330ص، 1مج، الصابوني) صفوة التفاسير(و، 93ص، 2مج، الشوكاني) فتح القدير: (انظر) 1(

 .240ص، السعدي) الرحمن

 .354ص، 1ج، )أنوار التنزيل وأسرار التأويل) (2(
 .432ص، 1ج، )بحر العلوم) (3(
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ة اهللا تعالى المالك للضر والنفع؟ وهو السميع فيسمع كل ما يصدر عن عباده من وتتركون عباد
  .)1(العليم بما تنطوي عليه صدورهم من المعتقدات فيجازيهم بها، أقوال فيحاسبهم عليها

لما كان موضوع اآلية اإلنكار على عبادة غير اهللا تعالى الذي ال يملك جلـب               : مناسبة الفاصلة 
!ª...{ ناسب أن تكون الفاصلة   ،  نفع أو دفع مضرة    $# uρ uθ èδ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ãΛ Î= yè ø9$#{     مبينة أنه سـبحانه

وجـاءت  ، عليم بما يعتقده كل مكلـف ، سميع فيسمع كل من قال عبارة مفادها الشرك أو التوحيد       
  .وهذا تمكين ،الفاصلة فيها وعيد شديد لمن عبد غير اهللا تعالى

!ª...{ : في قوله تعـالى يقول اإلمام الرازي  $# uρ uθ èδ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ãΛÎ= yè ø9  منـه  والمـراد  "،}#$
   )2(".بضمائرهم عليم بكفرهم سميع يعني التهديد

  :العاشـرع ـات المقطـآي

  بيان أسباب ضالل كثير من أهل الكتاب وأسباب هداية طائفة منهم

'ö≅è% Ÿ≅÷δr{: قال تعالى ¯≈ tƒ É=≈tGÅ6 ø9$# Ÿω (#θ è=øó s? ’Îû öΝ à6 ÏΖƒÏŠ u� ö� xî ÈdY ysø9$# Ÿωuρ (# þθãèÎ6 ®Ks? u !#uθ ÷δ r& 7Θ öθs% 

ô‰ s% (#θ �=|Ê  ÏΒ ã≅ö6 s% (#θ �=|Ê r&uρ # Z��ÏVŸ2 (#θ�= |Ê uρ  tã Ï !# uθy™ È≅‹Î6 ¡¡9$# * š∅ Ïèä9 tÏ%©!$# (#ρ ã�xÿ Ÿ2 . ÏΒ 

û_Í_ t/ Ÿ≅ƒÏℜu�ó  Î) 4’ n?tã Èβ$ |¡ Ï9 yŠ…ãρ# yŠ |¤ŠÏãuρ Ç ö/ $# zΟ tƒö� tΒ 4 y7Ï9≡ sŒ $yϑ Î/ (#θ |Á tã (#θ çΡ%Ÿ2̈ρ šχρß‰ tF ÷ètƒ 

* (#θ çΡ$Ÿ2 Ÿω šχöθ yδ$uΖ oKtƒ tã 9� x6Ψ•Β çνθ è= yèsù 4 š[ ø⁄Î6 s9 $ tΒ (#θ çΡ$Ÿ2 šχθ è= yèøÿ tƒ * 3“t�s? 

#Z�� ÏVŸ2 óΟßγ ÷ΨÏiΒ šχöθ ©9uθtG tƒ tÏ%©!$# (#ρã� xÿ Ÿ2 4 }§ø⁄Î6 s9 $tΒ ôMtΒ £‰ s% óΟçλm; öΝ åκß¦ àÿΡr& β r& xÝÏ‚ y™ ª!$# óΟÎγøŠn= tæ 

’ Îûuρ É># x‹yèø9$# öΝèδ tβρ à$Î#≈yz * öθ s9uρ (#θ çΡ$Ÿ2 šχθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ Äc_É< ¨Ψ9$#uρ !$tΒuρ tΑ Ì“Ρé& Ïµø‹s9Î) $tΒ 

öΝ èδρ ä‹sƒªB $# u!$uŠÏ9÷ρ r& £ Å3≈s9uρ #Z��ÏV Ÿ2 öΝ åκ ÷]ÏiΒ šχθà)Å¡≈sù * ¨βy‰ ÉftG s9 £‰ x©r& Ä¨$̈Ψ9$# Zοuρ≡y‰ tã tÏ%©#Ïj9 (#θ ãΨ tΒ#u 

yŠθßγ u‹ø9 $# šÏ%©!$# uρ (#θ ä.u� õ°r& ( �χ y‰ ÉftG s9uρ Οßγt/ t� ø% r& Zο̈Š uθ̈Β zƒÏ%©#Ïj9 (#θ ãΨtΒ#u š Ï%©! $# (#þθ ä9$s% $̄ΡÎ) 

3“t�≈ |ÁtΡ 4 š� Ï9≡ sŒ ¨β r'Î/ óΟßγ ÷ΨÏΒ šÅ¡‹Åb¡ Ï% $ZΡ$t7 ÷δâ‘ uρ óΟßγ̄Ρ r&uρ Ÿω tβρ ç�É9 ò6 tGó¡ tƒ * #sŒÎ) uρ (#θ ãèÏϑ y™ !$tΒ 

tΑ Ì“Ρé& ’n<Î) ÉΑθ ß™ §�9$# #“t�s? óΟßγuΖ ãŠôã r& âÙ‹Ïÿs? š∅ ÏΒ ÆìøΒ ¤$!$# $£ϑ ÏΒ (#θ èùz� tä z ÏΒ Èd, ysø9$# ( tβθ ä9θ à)tƒ !$uΖ −/u‘ 

$̈Ψ tΒ#u $uΖ ö;çGø. $$sù yì tΒ tÏ‰ Îγ≈¤±9$# * $tΒuρ $uΖ s9 Ÿω ßÏΒ ÷σ çΡ «!$$Î/ $tΒuρ $tΡu!% ỳ š∅ ÏΒ Èd,ysø9$# ßìyϑ ôÜtΡuρ βr& 

$uΖ n= Åzô‰ ãƒ $oΨ š/ z’ yìtΒ ÏΘ öθs) ø9 $# tÅsÎ=≈¢Á9$# * ÞΟßγ t6≈rO r'sù ª!$# $yϑ Î/ (#θ ä9$s% ;M≈ ¨Ζ y_ “ Ì�øgrB  ÏΒ $yγ ÏF øtrB ã�≈yγ÷ΡF{ $# 

                                                
 .159ص، )المنتخب(و، 943ص، 2مج، سيد قطب) في ظالل القرآن: (انظر) 1(
 .410ص، 12ج، )التفسير الكبير) (2(



  )111(  

tÏ$Î#≈yz $pκ�Ïù 4 š� Ï9≡ sŒuρ â !#t“ y_ tÏΖ Å¡ ósßϑ ø9$# * tÏ%©!$# uρ (#ρã�xÿ x. (#θ ç/¤‹Ÿ2 uρ !$ oΨÏF≈tƒ$t↔Î/ y7Í× ¯≈s9'ρ é& Ü=≈ ptõ¾r& 

ÉΟŠÅs pgø:$#{ )86-77:المائدة(  

  :آياتهاالعاشر والمناسبة بين فواصل المقطع 
∅š{:  قوله تعالى- 1 Ïèä9 t Ï%©! $# (#ρ ã�xÿ Ÿ2 .ÏΒ û_Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜ u� ó Î) 4’n? tã Èβ$|¡ Ï9 yŠ…ãρ#yŠ |¤Š Ïãuρ Ç ö/$# 

zΟtƒ ö�tΒ  y7Ï9≡ sŒ $yϑÎ/ (#θ |Átã (#θ çΡ%Ÿ2̈ρ šχρ ß‰ tF ÷ètƒ{ )78:المائدة(  
 الحق تبارك وتعالى في هذه اآلية أنه قد طرد من رحمته الكفار من بني يبين :المعنى اإلجمالي

، وفي اإلنجيل على لسان عيسى عليه السالم، إسرائيل في الزبور على لسان داود عليه السالم
  .)1(ألنهم تجاوزوا حدهم في الظلم بالتمادي في ارتكاب المعاصي واالعتداءات

ه في اآلية السابقة أهل الكتاب عن تجاوز الحد فـي قـضايا       سبحان  اهللا لما نهى : مناسبة الفاصلة 
أو حطـه عـن مرتبتـه       ،  كما يدعي النصارى  ،  االعتقاد الديني كإثبات إلهية عيسى عليه السالم      

ثم بين ضالل الكثير من أهـل الكتـاب بأنفـسهم           ،  الشريفة كإدعاء اليهود بأنه ابن غير شرعي      
ه اآلية أنه سبحانه قد لعنهم في الكتب السماوية على          ثم بين في هذ   ،  وإضالل الكثيرين من غيرهم   
y7 4...{ناسـب أن تكـون الفاصـلة      ،  ألسنة الرسل علـيهم الـسالم      Ï9≡ sŒ $ yϑ Î/ (#θ |Á tã (#θ çΡ% Ÿ2 ¨ρ 

šχρ ß‰ tF ÷è tƒ{ وهذا تمكين وهو أنهم كانوا غاية في اإلفساد والتخريب، مبينة سبب هذا اللعن.  

y7... {قوله  : "يقول اإلمام الشوكاني   Ï9≡ sŒ $ yϑ Î/ (#θ |Á tã ...{  ،     جملة مستأنفة جواب عـن

أي ذلك اللعن بـسبب المعـصية واالعتـداء ال بـسبب            : واإلشارة بذلك إلى اللعن   ،  سؤال مقدر 
   )2(".آخر

θ#){:  قوله تعالى- 2 çΡ$Ÿ2 Ÿω šχöθyδ$uΖ oKtƒ tã 9�x6Ψ •Β çνθ è= yè sù 4 š[ ø⁄Î6s9 $tΒ (#θ çΡ$Ÿ2 

šχθ è=yèøÿ tƒ{ )79:المائدة(  

يخبر اهللا تعالى في هذه اآلية أنه كان دأب الكفرة من بني إسرائيل أال  :ى اإلجماليالمعن
وهذا أسوأ ما كان ، فال ينهى بعضهم بعضاً عن إتيان القبيح من األقوال واألفعال، يتناصحوا

  .)3(يصدر عنهم من الفعل
                                                

) المنتخب(و، 331ص، 1مج، الصابوني) صفوة التفاسير(و، 947ص، 2مج، سيد قطب) في ظالل القرآن: (انظر) 1(
 .160ص

  .95ص، 2مج) فتح القدير) (2(
 .241ص، السعدي) تيسير الكريم الرحمن(و، 95ص، 2مج، الشوكاني) لقديرفتح ا: (انظر) 3(
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معروف والنهـي عـن     لما بينت اآلية أن بني إسرائيل كانوا يتركون األمر بال         : مناسبة الفاصلة 
]š... {ناسب أن تكون الفاصلة     ،  المنكر ø⁄ Î6 s9 $ tΒ (#θ çΡ$Ÿ2 šχθ è= yè øÿ tƒ{   مؤكدة على أن هـذا 

ألن التناصـح فـي     ،  الترك هو من أخطر الموبقات التي تسببت في طردهم من رحمة اهللا تعالى            
مجتمـع  وأجل الفرائض الشرعية الذي يكـون بـه صـالح ال          ،  الدين من أهم القواعد اإلسالمية    

  .واستقامة أفراده

⁄š[ø... {وقوله سبحانه : "يقول اإلمام األلوسي Î6s9 $tΒ (#θ çΡ$Ÿ2 šχθè= yèøÿtƒ{ ، تقبيح

وفي هذه اآلية زجر ، لسوء فعلهم وتعجيب منه والقسم لتأكيد التعجيب أو لفعل المتعجب منه
   )1(".شديد لمن يترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

�t“3{:  قوله تعالى- 3 s? # Z��ÏVŸ2 óΟßγ÷Ψ ÏiΒ šχöθ©9uθ tGtƒ tÏ%©! $# (#ρ ã� xÿŸ2 4 }§ø⁄Î6 s9 $ tΒ ôMtΒ £‰ s% óΟçλm; 

öΝ åκ ß¦àÿΡr& β r& xÝÏ‚y™ ª!$# óΟÎγ øŠn= tæ ’Îû uρ É>#x‹yèø9 $# öΝ èδ tβρ à$Î#≈yz{ )80 :المائدة(  

رائيل يتحالفون  في هذه اآلية أن كثيراً من بني إسيبين اهللا تعالى لنبيه محمد  :المعنى اإلجمالي
، ويجعلونهم أولياء لهم يحبونهم ويستنصرون بهم في حربهم على اإلسالم وأهله، مع المشركين

ومن ثم يقرر اهللا سبحانه أن هذا من أقبح ما قدمته لهم أنفسهم من األعمال الفاسدة التي ستكون 
  .)2(سبباً في خلودهم في العذاب األليم يوم القيامة

ن من بني وا كان موضوع اآلية بيان ما يعد من أقبح ما قام به المفسدلم :مناسبة الفاصلة
 ناسب أن تكون الفاصلة، إسرائيل من أعمال وهو مواالة المشركين بغية القضاء على المسلمين

}...}§ø⁄ Î6s9 $tΒ ôMtΒ £‰ s% óΟçλm; öΝåκ ß¦ àÿΡr& β r& xÝÏ‚ y™ ª! $# óΟÎγ øŠ n=tæ ’Îûuρ É>#x‹yèø9$# öΝèδ tβρ à$Î#≈yz{  
وفي هذا إشارة واضحة ، متضمنة للوعيد الشديد لهم على سوء ما قدمته لهم أنفسهم من موبقات

  .للعالقة بين فاصلة اآلية وموضوعها
§{...{ : في قوله تعالى   يقول اإلمام السمرقندي   ø⁄ Î6 s9 $ tΒ ôM tΒ £‰ s% óΟ çλ m; öΝ åκ ß¦ àÿΡ r& β r& xÝ Ï‚ y™ 

ª! $# óΟ Îγ øŠ n= tæ...{  ،"العقوبة لهم وتجب تعالى اهللا من السخط به ستوجبوني الذي الفعل لبئس معناه 

  )3(".دائمون يعني )خالدون هم العذاب وفي( والعذاب

                                                
 .213ص، 6ج، 3مج) روح المعاني) (1(

 . 597ص، القرطبي) الجامع ألحكام القرآن(و، 496ص، 10مج، الطبري) جامع البيان: (انظر)2(
 .433ص، 1ج) بحر العلوم) (3(



  )113(  

β ...{: في قوله تعالى   يقول اإلمام محمد متولي الشعراوي    و   r& xÝ Ï‚ y™ ª! $# óΟ Îγ øŠ n= tæ ’ Îû uρ 

É># x‹ yè ø9$# öΝ èδ tβρ à$ Î#≈ yz{  ،"طريـق  عـن  البعدو. الهداية طريق عن االبتعاد السخط عن وينشأ 

 فـي  قلـيالً  متاعاً أخذتم أنكم فرض على: لهم يوضح الحق كأن. الخالد العذاب إلى يقود الهداية
   )1(".اآلخرة في تنتظركم أزلية بمتاعب ألنفسكم أتيتم ولكنكم، الحياة

öθ{:  قوله تعالى- 4 s9uρ (#θ çΡ$Ÿ2 šχθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ «!$$Î/ Äc_É<̈Ψ9$# uρ !$ tΒuρ tΑÌ“Ρé& Ïµø‹s9 Î) $tΒ öΝèδρ ä‹sƒªB$# u!$ uŠÏ9÷ρ r& 

£ Å3≈s9uρ # Z��ÏVŸ2 öΝ åκ ÷]ÏiΒ šχθ à) Å¡≈sù{ )81 :المائدة(  

، تبين هذه اآلية أنه لو صدق إيمان الغالبية من بني إسرائيل باهللا تعالى :المعنى اإلجمالي
ولكن أغلب بني إسرائيل ، لما اتخذوا المشركين أولياء، وبالقرآن الكريم، وبرسوله محمد 

، والمواالة هللا تعالى، رجون عن الدين الصحيح الذي يقتضي البراءة من أعداء اهللا تعالىخا
  .)2(وللمؤمنين، ولرسوله 

لما كان موضوع اآلية بيان عدم صحة إيمان الغالبية من بني إسرائيل بسبب : مناسبة الفاصلة
£...{ ناسب أن تكون الفاصلة، مواالتهم المشركين Å3≈ s9uρ #Z��ÏV Ÿ2 öΝ åκ ÷]ÏiΒ šχθà) Å¡≈sù{،  مبينة

  .وفسقهم مالزم ألقوالهم وأفعالهم ومعتقداتهم فكلها خارجة عن حدود اهللا تعالى، أنهم فاسقون

£...{:  فـي قولـه تعـالى      يقول الشيخ سـيد قطـب رحمـه اهللا         Å3≈ s9 uρ # Z�� ÏV Ÿ2 öΝ åκ ÷] ÏiΒ 

šχθ à) Å¡≈ sù{  ،"اهللا لرسـو  عهد على - اليهود حال على ينطبق كما التقرير وهذا   ينطبـق 

 معظم في الكتاب أهل من اآلخر الفريق على ينطبق كذلك. حين كل وفي ،وغداً اليوم حالهم على
  )3(".اليوم األرض أرجاء

β¨{:  قوله تعالى- 5 y‰ Éf tGs9 £‰ x©r& Ä¨$̈Ψ9$# Zοuρ≡y‰ tã tÏ% ©#Ïj9 (#θãΨ tΒ#u yŠθßγ u‹ø9$# šÏ% ©!$#uρ (#θ ä.u� õ°r& ( 
�χ y‰ ÉftGs9 uρ Οßγ t/t� ø% r& Zο̈Š uθ̈Β zƒÏ%©#Ïj9 (#θãΨ tΒ#u šÏ% ©!$# (#þθ ä9$s% $̄ΡÎ) 3“t�≈|Á tΡ 4 š� Ï9≡sŒ ¨βr' Î/ óΟßγ÷Ψ ÏΒ 

šÅ¡‹Åb¡ Ï% $ZΡ$t7÷δâ‘ uρ óΟßγ̄Ρr& uρ Ÿω tβρ ç� É9 ò6tG ó¡ tƒ{ )82 :المائدة(  

                                                
 .2306ص، 6مج) تفسير الشعراوي) (1(

 .497ص، 10مج، الطبري) البيانجامع : (انظر) 2(
  .952ص، 2مج، سيد قطب) في ظالل القرآن) (3(



  )114(  

، ن ولمن تبعه من المؤمنيتبين هذه اآلية أن أكثر الناس كرهاً ومعاداة للنبي  :المعنى اإلجمالي
للنبي  مودة ومحبة) أي الناس( وأن أقربهم، والذين أشركوا مع اهللا غيره في العبادة، هم اليهود

وذلك ألن منهم العلماء ، هم أتباع عيسى عليه السالم الذين سموا أنفسهم نصارى،  وللمؤمنين
د لشرع وألنهم ال يتعالون عن االنقيا، والذين يخشون ربهم، الذين ال يستكبرون عن قول الحق

  .)1(اهللا تعالى

 لما كان موضوع اآلية التأكيد على أن أشد طوائف الناس بغضاً للرسول : مناسبة الفاصلة
، هم النصارى،  والمؤمنينوعلى أن أشد الناس محبة للرسول ، هم اليهود والمشركين، وأتباعه

≡š�Ï9...{ ناسب أن تكون الفاصلة sŒ ¨β r'Î/ óΟßγ ÷Ψ ÏΒ šÅ¡‹Åb¡Ï% $ZΡ$t7 ÷δâ‘ uρ óΟßγ ¯Ρr& uρ Ÿω tβρ ç� É9ò6 tG ó¡ tƒ{  
وهو أن فيهم العلماء والعباد والزهاد الذين يسعون لطلب ، مبينة سبب هذه المودة من النصارى

  .،وهذا توشيحالحق واتباعه
óΟßγ...{: يقول اإلمام األلوسي في قوله تعالى      ¯Ρ r& uρ Ÿω tβρ ç� É9 ò6 tGó¡ tƒ{  ،"أن علـى  عطف 

 وال يتواضـعون  أنهـم  أو فهمـوه  إذا له واالنقياد الحق اتباع عن برونيستك ال وبأنهم أي منهم
   )2(".كاليهود يتكبرون

'ÞΟßγt6≈rOr{:  قوله تعالى- 6 sù ª!$# $yϑ Î/ (#θ ä9$ s% ;M≈̈Ζ y_ “ Ì�øgrB  ÏΒ $yγÏF øt rB ã�≈ yγ÷Ρ F{$# tÏ$Î#≈yz $pκ�Ïù 4 
š�Ï9≡sŒ uρ â!#t“ y_ tÏΖÅ¡ ósßϑø9   )85 :المائدة( }#$

تبين هذه اآلية أن اهللا تعالى قد أنعم على الذين آمنوا من النصارى لما عرفوا   :جماليالمعنى اإل
بجنات ، بأن أثابهم على إيمانهم الصادق وقولهم الصالح، الحق واتبعوه طمعاً في رضا الرحمن

وذلك النعيم هو جزاء ، عرضها السماوات واألرض تجري من تحتها األنهار خالدين فيها
 ويلتزمون الحق في معتقداتهم وأفعالهم ذين يؤمنون باهللا تعالى وبرسوله المحسنين ال

  .)3(وأقوالهم
لما كان موضوع اآليتين قبلها هو الثناء على المؤمنين من النصارى على : مناسبة الفاصلة

 ناسب أن تكون الفاصلة، استحقوا بها دخول الجنان، حسن ما صدر عنهم من أقوال
}...š� Ï9≡sŒuρ â !#t“ y_ tÏΖÅ¡ ósßϑø9$#{ مبينة أن هذا الجزاء الحسن إنما هو جزاء كل من يؤمن بما 

  .، وهذا ايغالوجب اإليمان به

                                                
 .159ص، )المنتخب(و، 943ص، 2مج، سيد قطب) في ظالل القرآن: (انظر) 1(

  .2ص، 7ج، 3مج) روح المعاني) (2(
 .159ص، )المنتخب(و، 943ص، 2مج، سيد قطب) في ظالل القرآن: (انظر) 3(
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�š...{: في قوله تعالى   يقول اإلمام الطبري   Ï9≡ sŒ uρ â !# t“ y_ t ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9  وهـذا : يقول"،  }#$

 فيهـا  هـم  التي الجنات من قالوا، ما على قيلهم من عنهم وصفتُ بما القائلين هؤالء جزيتُ الذي
  )1(".وفعله قيله في محسنٍ كل جزاء خالدون،

�š...{:  في قوله تعالى   :ويقول اإلمام السمرقندي   Ï9≡ sŒ uρ â !# t“ y_ t ÏΖ Å¡ ós ßϑø9  يعنـي "،  }#$

  )2(".المطيعين الموحدين ثواب

  :الحادي عشـرع ـات المقطـآي

  بيان بعض األحكام الشرعية

${: قال تعالى  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ tÏ% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u Ÿω (#θ ãΒ Ìh� pt éB ÏM≈ t6 Íh‹ sÛ !$ tΒ ¨≅ym r& ª! $# öΝ ä3 s9 Ÿωuρ (# ÿρ ß‰ tG÷è s? 4 �χ Î) ©! $# 

Ÿω �= Ït ä† t Ï‰ tF ÷è ßϑ ø9 $# * (#θ è= ä. uρ $ £ϑ ÏΒ ãΝ ä3 x% y— u‘ ª! $# Wξ≈ n= ym $Y7 Íh‹ sÛ 4 (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# ü“ Ï% ©! $# Ο çFΡ r&  ÏµÎ/ 

šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãΒ * Ÿω ãΝ ä. ä‹ Ï{# xσ ãƒ ª! $# Èθ øó ¯=9$$Î/ þ’Îû öΝ ä3ÏΖ≈yϑ÷ƒr&  Å3≈s9uρ Ν à2ä‹ Ï{#xσ ãƒ $yϑÎ/ ãΝ ›?‰ ¤) tã z≈yϑ÷ƒF{$# ( 
ÿ… çµ è? t�≈ ¤ÿ s3 sù ãΠ$ yè ôÛ Î) Íο u� |³ tã t Å3≈ |¡ tΒ ô ÏΒ ÅÝ y™÷ρ r& $ tΒ tβθ ßϑ Ïè ôÜ è? öΝ ä3Š Î= ÷δ r& ÷ρ r& óΟ ßγ è? uθ ó¡ Ï. ÷ρ r& ã�ƒ Ì� øt rB 7π t6 s% u‘ ( 

 yϑ sù óΟ ©9 ô‰ Åg s† ãΠ$ u‹ ÅÁ sù Ïπ sW≈ n= rO 5Θ$ −ƒ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ äοt�≈ ¤ÿ x. öΝ ä3 ÏΨ≈ yϑ ÷ƒr& # sŒ Î) óΟ çF øÿ n= ym 4 (# þθ Ýà xÿ ôm $# uρ öΝ ä3 oΨ≈ yϑ ÷ƒ r& 4 
y7 Ï9≡ x‹ x. ß Îi t7 ãƒ ª! $# öΝ ä3 s9  Ïµ ÏG≈ tƒ# u ÷/ä3 ª= yè s9 tβρ ã� ä3 ô± n@ * $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u $yϑ ¯Ρ Î) ã� ôϑ sƒ ø: $# ç� Å£ øŠ yϑ ø9 $# uρ 

Ü>$ |ÁΡ F{ $# uρ ãΝ≈ s9 ø— F{ $# uρ Ó§ ô_ Í‘ ô ÏiΒ È≅ yϑ tã Ç≈ sÜø‹ ¤±9 $# çνθ ç7 Ï⊥ tGô_ $$ sù öΝ ä3 ª= yè s9 tβθ ßs Î= øÿ è? * $ yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ì� ãƒ 

ß≈ sÜ ø‹ ¤±9$# β r& yì Ï%θ ãƒ ãΝ ä3 uΖ ÷� t/ nο uρ≡ y‰ yè ø9 $# u !$ ŸÒ øó t7 ø9 $# uρ ’ Îû Ì� ÷Κ sƒ ø: $# Î� Å£ ÷� yϑ ø9 $# uρ öΝ ä. £‰ ÝÁ tƒ uρ  tã Ì� ø. ÏŒ «! $# Ç tãuρ 

Íο 4θ n= ¢Á9$# ( ö≅ yγ sù Λ äΡ r& tβθ åκ tJΖ •Β * (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §�9 $# (#ρ â‘ x‹ ÷n $# uρ 4 β Î* sù öΝ çG øŠ ©9uθ s? (# þθ ßϑ n= ÷æ $$ sù 

$ yϑ ¯Ρr& 4’ n? tã $ uΖ Ï9θ ß™ u‘ à÷≈ n= t7 ø9 $# ß Î7 ßϑ ø9 $# * }§ øŠ s9 ’ n? tã š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# Óy$ uΖ ã_ 

$ yϑŠ Ïù (# þθ ßϑ Ïè sÛ # sŒ Î) $ tΒ (#θ s) ¨? $# (#θ ãΖ tΒ# u ¨ρ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# §Ν èO (#θ s) ¨?$# (#θ ãΖtΒ#u ¨ρ §Ν èO (#θ s) ¨?$# (#θ ãΖ|¡ ôm r&̈ρ 3 
ª! $# uρ �= Ït ä† t ÏΨ Å¡ ós çR ùQ $# * $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u ãΝ ä3 ¯Ρuθ è= ö7 uŠ s9 ª! $# & ó ý Î/ z ÏiΒ Ï‰ øŠ ¢Á9 $# ÿ… ã& è!$ oΨ s? öΝ ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r& 

                                                
  .512ص، 10ج) جامع البيان) (1(
  .435ص، 1ج) بحر العلوم) (2(
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öΝ ä3 ãm$ tΒ Í‘ uρ zΟ n= ÷è u‹ Ï9 ª! $#  tΒ … çµèù$ sƒ s† Í= ø‹ tó ø9 $$ Î/ 4 Ç yϑ sù 3“ y‰ tG ôã $# y‰ ÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ … ã& s#sù ë># x‹ tã ×Λ Ï9 r& * $pκš‰r' ¯≈tƒ 

t Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u Ÿω (#θ è= çG ø) s? y‰ øŠ ¢Á9 $# öΝ çFΡr&uρ ×Π ã�ãm 4  tΒuρ …ã&s#tFs% Ν ä3Ζ ÏΒ #Y‰ ÏdϑyètG•Β Ö!# t“yfsù ã≅÷WÏiΒ $tΒ Ÿ≅tFs% z ÏΒ 

ÉΟyè ¨Ζ9$# ãΝ ä3 øt s†  Ïµ Î/ # uρ sŒ 5Α ô‰ tã öΝ ä3Ψ ÏiΒ $ Nƒ ô‰ yδ x÷ Î=≈ t/ Ïπt7 ÷è s3 ø9 $# ÷ρ r& ×ο t�≈ ¤ÿ x. ßΘ$yèsÛ tÅ3≈ |¡tΒ ÷ρ r& ãΑô‰ tã y7Ï9≡sŒ 

$YΒ$ u‹ Ï¹ s−ρ ä‹ u‹ Ïj9 tΑ$ t/ uρ  Íν Í� ö∆ r& 3 $ xÿ tã ª! $# $ £ϑ tã y# n= y™ 4 ô tΒ uρ yŠ$ tã ãΝ É) tFΖ uŠ sù ª! $# çµ÷Ζ ÏΒ 3 ª! $# uρ Ö“ƒ Í• tã ρ èŒ 

BΘ$ s) ÏGΡ$# * ¨≅ Ïm é& öΝ ä3 s9 ß‰ ø‹ |¹ Ì� ós t7 ø9 $# … çµ ãΒ$ yè sÛ uρ $ Yè≈ tF tΒ öΝ ä3 ©9 Íο u‘$ §‹ ¡¡= Ï9 uρ ( tΠ Ìh�ãmuρ öΝ ä3ø‹n= tæ ß‰ ø‹|¹ Îh� y9ø9$# $tΒ 

óΟ çF øΒ ßŠ $YΒ ã� ãm 3 (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# ü” Ï% ©! $# Ïµ øŠ s9 Î) šχρ ç� |³ øt éB{ )96-87:المائدة(  

  :آیاتھاوالحادي عشر المناسبة بین فواصل المقطع 

pκ${:  تعالى قوله- 1 š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θ ãΖ tΒ#u Ÿω (#θ ãΒ Ìh� ptéB ÏM≈t6 Íh‹sÛ !$tΒ ¨≅ ym r& ª!$# öΝ ä3 s9 Ÿωuρ (# ÿρ ß‰ tG÷ès? 4 �χÎ) 

©!$# Ÿω �=Ïtä† tÏ‰ tF ÷èßϑø9$#{ )87:المائدة(  
المؤمنين الصادقين في إيمانهم عـن أن   تعالى في هذه اآلية وينهى الحق تبارك  :المعنى اإلجمالي 

التي جعلها  ،  وعن أن يتجاوزوا حدوده وتشريعاته    ،  ا على أنفسهم ما أحله لهم من الطيبات       يحرمو
  .)1(فإنه تعالى ال يحب المعتدين المتجاوزين لحدوده، متوافقة مع مصالحهم العامة والخاصة

وتوعد الكافرين الجاحدين بالعقـاب فـي     ،  لما وعد اهللا عباده المؤمنين بالثواب      :مناسبة الفاصلة 
ثم نهى في هذه اآلية عن مخالفة أمر اهللا تعالى ونهيه بتحـريم مـا أحـل أو                  ،  يتين السابقتين اآل

�χ...{ناسب أن تكون الفاصلة   ،  العكس Î) ©! $# Ÿω �= Ït ä† t Ï‰ tF ÷è ßϑø9  مبينة لعلة هذا النهي وهو      }#$

  .،وهذا تصديرأن اهللا تعالى ال يرضى عن المعتدين المتجاوزين ألحكامه

�χ...{: أللوسي في قوله تعالىيقول اإلمام ا  Î) ©! $# Ÿω �= Ït ä† t Ï‰ tF ÷è ßϑ ø9 في موضع "، }#$
وقد تقدمت اإلشارة إلى أن نفي محبة اهللا سبحانه لشيء مستلزم لبغضه له لعـدم               ،  التعليل لما قبله  

   )2(".الواسطة في حقه تعالى
�χ...{وجملة  : "ويقول اإلمام محمد الطاهر بن عاشور      Î) ©! $# Ÿω �= Ït ä† t Ï‰ tF ÷è ßϑ ø9 $#{ ،

   )3(".تذييل للتي قبلها للتحذير من كل اعتداء

                                                
) صفوة التفاسير(و، م1985-هـ1405، 1، طدار السالم، 1496ص، 3مج، سعيد حوى) األساس في التفسير: (انظر) 1(

 .331ص، 1مج، الصابوني

  .9ص، 7ج، 3مج) روح المعاني) (2(
  .17ص، 7ج، 4مج) التحرير والتنوير) (3(
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  .نالحظ أن الفاصلة جاءت تعليلية ،عللت ما ورد في آيتها :صلةاتحليل الف

θ#){:  قوله تعالى- 2 è=ä. uρ $£ϑÏΒ ãΝä3 x% y—u‘ ª! $# Wξ≈n= ym $Y7Íh‹ sÛ 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# ü“ Ï%©!$# ΟçFΡr&  ÏµÎ/ 

šχθãΖ ÏΒ ÷σãΒ{ )88:ةالمائد(  

مما ، أباح اهللا تعالى لعباده في هذه اآلية األكل مما يسر لهم الحصول عليه :المعنى اإلجمالي
  .)1(كما أمرهم بلزوم تقواه وذلك ما داموا به مؤمنين، أحل من الطيبات

ناسب أن تكـون  ، لما كان موضوع اآلية التأكيد على حل الطيبات من األطعمة      : مناسبة الفاصلة 
θ#)...{ الفاصلة à) ¨? $# uρ ©! $# ü“ Ï% ©! $# Ο çFΡr&  Ïµ Î/ šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãΒ{       مشتملة على األمر بالتقوى الذي يحمل 

أو بمنـع   ،  صاحبه على عدم تجاوز حدود شرع اهللا تعالى باإلسراف في تناول األطعمـة مـثالً              
أو ،  أو باألكل مما حرمـه سـبحانه      ،  وصولها إلى اآلخرين كما يفعل أعداء اهللا تعالى بالمسلمين        

 . ،وهذا تمكينإطعام اآلخرين طعاماً محرماً أو بغير ذلك من وسائل المخالفة لشرع اهللا تعالىب

θ#)...{ : فـي قولـه تعـالى   يقول الشيخ سيد قطب رحمه اهللا   à) ¨? $# uρ ©! $# ü“ Ï% ©! $# ΟçFΡ r&  Ïµ Î/ 

šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãΒ{"إليـه  تـرتكن  الـذي  والحق. األلوهية بقضية مرتبطة بجملتها التشريع قضية إن 

 فهـو . ورازقهـم  البشر هؤالء خالق هو اهللا أن هو،  البشر حياة بتنظيم االختصاص في األلوهية
 وهـو  .. يـشاء  ما عليهم يحرم وأن رزقه من يشاء ما لهم يحل أن في إذن الحق صاحب وحده
 والخـارج . فيـه  التصرف في الحق صاحب هو الملك فصاحب. أنفسهم البشر به يعترف منطق
 اهللا علـى  الحال بطبيعة يعتدون ال آمنوا والذين! اعتدائه في شك ال معتد بديهيال المبدأ هذا على
  )2( ".!اإلطالق على واحد قلب في به يمانواإل اهللا على االعتداء يجتمع وال. مؤمنون به هم الذي

θ#)...{ : في قوله تعالى   ويقول اإلمام محمد متولي الشعراوي     à) ¨? $# uρ ©! $# ü“ Ï% ©! $# ΟçFΡ r&  Ïµ Î/ 

šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãΒ{"3(".به أقروه وإيمان، به خوطبوا إيمان، بإيمانين لطاعة وإحاطة تسوير هو(  

مـن  " كلـوا "من الفاصلة جاءت معطوفة على جملة       " اتقوا اهللا "نالحظ أن جملة     :تحليل الفاصلة 
  .اآلية

                                                
 .242ص، السعدي) تيسير الكريم الرحمن(و، 522ص، 10مج، الطبري) جامع البيان: (انظر) 1(

  .970ص، 2مج، سيد قطب) في ظالل القرآن) (2(
  .2328ص، 1مج، )تفسير الشعراوي) (3(
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Ÿω ãΝ{:  قوله تعالى- 3 ä. ä‹ Ï{# xσãƒ ª! $# Èθøó̄=9$$Î/ þ’ Îû öΝ ä3ÏΖ≈yϑ ÷ƒr& Å3≈ s9uρ Ν à2ä‹Ï{#xσ ãƒ $ yϑÎ/ ãΝ ›?‰ ¤)tã 

z≈yϑ÷ƒ F{$# ( ÿ… çµè?t�≈¤ÿ s3sù ãΠ$yèôÛ Î) Íοu� |³ tã tÅ3≈ |¡ tΒ ôÏΒ ÅÝ y™÷ρ r& $tΒ tβθ ßϑÏè ôÜè? öΝ ä3ŠÎ=÷δ r& ÷ρ r& óΟßγ è?uθ ó¡ Ï. ÷ρ r& 

ã�ƒÌ�øtrB 7πt6 s% u‘ (  yϑsù óΟ©9 ô‰ Åg s† ãΠ$u‹ÅÁsù ÏπsW≈n= rO 5Θ$−ƒ r& 4 y7Ï9≡ sŒ äοt�≈ ¤ÿ x. öΝ ä3ÏΨ≈yϑ÷ƒ r& #sŒÎ) óΟçF øÿ n= ym 4 (#þθ Ýàxÿ ôm$#uρ 

öΝ ä3oΨ≈yϑ ÷ƒr& 4 y7Ï9≡x‹x. ßÎi t7ãƒ ª! $# öΝ ä3 s9  ÏµÏG≈tƒ#u ÷/ä3 ª= yès9 tβρ ã�ä3ô± n@{ )89 :المائدة(  

تعالى في هذه اآلية أنه ال يعاقب عباده على ما سبقت إليـه              و يبين الحق تبارك   :المعنى اإلجمالي 
فإذا مـا وثقـوا   ، وإنما يحاسبهم بما وثقوه منها   ،  توثيقألسنتهم من األيمان التي لم يقصدوا منها ال       

وإمـا  ،  وتكون إما بإطعام عشرة مساكين من الطعام الوسـط        ،  اليمين ثم حنثوا فيه فعليهم الكفارة     
فإن لم يتمكن الحانث في يمينه أداء أحد هذه         ،  وإما بتحرير رقبة من الرق    ،  بكسوتهم كسوة معتادة  

ثـم  ، فهذه هي كفارة اليمين الشرعية عند الحنث فيه    ،  ام ثالثة أيام  األمور الثالث فيلزمه حينها صي    
وال يتجاهلوا التكفير عنهـا     ،  يأمر اهللا تعالى عباده بأن يصونوا أيمانهم فال يحلفوا لغير ضرورة          

ا النسق مـن البيـان      ثم يعقب اهللا تعالى ببيان أنه يوضح لعباده أحكامه على هذ          ،  عند الحنث فيها  
  .)1(جاء أن يشكروه على إرشاده وتوجيهه لهمر، الشافي الكافي

ناسـب أن تكـون     ،  لما كان موضوع اآلية بيان ما يتعلق باأليمان من أحكـام          : مناسبة الفاصلة 
y}...y7الفاصلة   Ï9≡ x‹x. ß Îit7 ãƒ ª! $# öΝ ä3 s9  Ïµ ÏG≈ tƒ# u ÷/ ä3 ª= yè s9 tβρ ã� ä3 ô± n@{،        ملفتة إلى وجـوب شـكر اهللا

،وهـذا  ام وعلى هدايته وتوفيقه لعباده لاللتـزام بـشرعه جـل وعال    تعالى على بيانه لهذه األحك    
  .تمكين

pκ${:  قوله تعالى- 4 š‰r' ¯≈tƒ tÏ%©!$# (#þθãΨ tΒ#u $yϑ̄Ρ Î) ã�ôϑ sƒø:$# ç� Å£øŠyϑ ø9$# uρ Ü>$|ÁΡF{ $#uρ ãΝ≈ s9ø— F{ $#uρ Ó§ô_ Í‘ ô ÏiΒ 

È≅ yϑ tã Ç≈sÜø‹ ¤±9$# çνθ ç7Ï⊥tG ô_$$sù öΝ ä3ª= yè s9 tβθ ßsÎ= øÿ è?{ )90 :ةالمائد(  

يبين الحق تبارك وتعالى في هذه اآلية لعباده المؤمنين المستجيبين ألمره أن  :المعنى اإلجمالي
واتخاذ السهام لالستقسام بها ، واألصنام المنصوبة لعبادتها، ولعب القمار، المسكرات بأنواعها
عنها كل البعد ومن ثم يأمرهم باالبتعاد ، ليس هي إال خبائث زينها الشياطين، بشكل غير عادل

  .)2(حتى يتحقق لهم الفالح والصالح في الدنيا واآلخرة

                                                
، 3مج، سعيد حوى) األساس في التفسير(و، 622-605ص، 3مج، القرطبي) الجامع ألحكام القرآن: (انظر) 1(

 .1497-1496ص
 .163ص، )المنتخب(و، 106ص، 2مج، بن كثيرا) تفسير القرآن العظيم: (انظر) 2(
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، لما كان موضوع اآلية تحريم ما هو نجس مستقذر من وسائل الفساد واإلفساد            : مناسبة الفاصلة 
çνθ... { ناسب أن تكون الفاصلة    ç7 Ï⊥ tG ô_ $$ sù öΝ ä3 ª= yè s9 tβθ ßs Î= øÿ è?{،         مبينة أن االبتعاد عنها إنمـا هـو 

  .،وهذا توشيحفالح في الدنيا واآلخرةسبيل ال
 كـذلك  مـصحوباً  النهـي  يـصدر  اللحظة هذه وفي" :يقول الشيخ سيد قطب رحمه اهللا     

çνθ... { :العميـق  النفسي اإليحاء لمسات من أخرى لمسة وهي - الفالح في باإلطماع ç7 Ï⊥ tG ô_ $$ sù 

öΝ ä3 ª= yè s9 tβθ ßs Î= øÿ è?{".)1(  
${:  قوله تعالى- 5 yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒÌ�ãƒ ß≈sÜ ø‹¤±9$# β r& yìÏ%θ ãƒ ãΝ ä3 uΖ÷� t/ nο uρ≡y‰ yèø9$# u!$ŸÒøó t7ø9$#uρ ’ Îû Ì�÷Κ sƒø:$# Î� Å£ ÷� yϑø9$# uρ 

öΝ ä. £‰ ÝÁtƒ uρ  tã Ì�ø. ÏŒ «!$# Çtã uρ Íο4θ n= ¢Á9$# ( ö≅ yγsù ΛäΡr& tβθåκ tJΖ•Β{ )91 :المائدة(  
،  كشرب المسكراتتبين هذه اآلية أن الشيطان يهدف بتزيينه للعباد المحرمات :المعنى اإلجمالي
إلى إيقاع العداوة والكراهية الشديدة بينهم ذلك فضالً عن هدفه األساسي من ، أو لعب القمار

وعن أداء ، ورائها وهو إبعادهم عن صراط اهللا تعالى المستقيم بإلهائهم عن الصالة وعن الذكر
 قوى باالستفهام التاليالت واآلية عند المؤمنين مشاعر اإليمان العبادات بعد هذا البيان تستنفر

}...ö≅ yγ sù ΛäΡr& tβθ åκtJΖ •Β{ 2( فهل أنتم بعد هذا البيان الواضح مجتنبون لتلك الخبائث؟أي(.  

لما كان موضوع اآلية بيان العلة التي من أجلها حرم اهللا تعالى الخمر والقمار              : مناسبة الفاصلة  
≅ö...{وغيرهما من الخبائث ناسب أن تكون الفاصلة         yγ sù Λ äΡ r& tβθ åκ tJΖ •Β{     متضمنة ألمر اهللا تعالى 

  .،وهذا توشيحلعباده باالبتعاد عن المفاسد التي حرمها في اآلية السابقة
≅ö ...{: يقول اإلمام أبو حيان عن قوله تعالى yγ sù Λ äΡ r& tβθ åκ tJΖ •Β{ " وهذا االستفهام من أبلغ

فهل أنتم منتهون أم    ،  تي توجب االنتهاء  قد يتلى عليكم ما فيها من المفاسد ال       : ما ينهى به كأنه قيل    
وجعل الجملة اسمية والمواجهة لهم بـأنتم أبلـغ مـن       ،  باقون على حالكم مع علمكم بتلك المفاسد      

  )3(".جعلها فعلية
≅ö ...{: ويقول اإلمام محمد الطاهر بن عاشور عن قوله تعالى yγ sù Λ äΡr& tβθ åκ tJΖ •Β{ " جاء

  بحال من بين له المتكلم حقيقة شيء ثم اختبر مقدار تأثير ذلك باالستفهام لتمثيل حال المخاطبين 
  )4(".البيان نفسه

                                                
  .975ص، 2مج، )في ظالل القرآن) (1(
 .163ص، )المنتخب(و، 565ص، 10مج، الطبري) جامع البيان: (انظر) 2(

 .18ص، 4مج) البحر المحيط) (3(
 .22ص، 7ج، 4مج) التحرير والتنوير) (4(



  )120(  

øŠ§{{:  قوله تعالى- 6 s9 ’n? tã š Ï%©!$# (#θ ãΖ tΒ#u (#θè= Ïϑtã uρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# Óy$ uΖ ã_ $yϑŠÏù (# þθ ßϑÏèsÛ #sŒ Î) $tΒ 

(#θ s) ¨?$# (#θ ãΖ tΒ#u ¨ρ (#θè= Ïϑtã uρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9$# §Ν èO (#θ s)̈?$# (#θãΖ tΒ# u ¨ρ §Ν èO (#θ s)̈? $# (#θ ãΖ |¡ ômr& ¨ρ 3 ª!$#uρ �=Ïtä† 

tÏΨÅ¡ós çR ùQ$#{ )93 :المائدة(  

تبين هذه اآلية أنه ليس على الذين صدقوا بما يجب عليهم التصديق بـه مـن                 :المعنى اإلجمالي 
واتبعوا ذلك بالمداومة على فعل الصالحات إثم فيما تناولوه من األطعمة بـشرط             ،  أركان اإليمان 

، وأن يتبعـوا شـرعه    ،  أن يتقوا اهللا تعالى فيبتعدوا عن كل ما حرم عليهم تناوله كالخمر وغيره            
مع التـصديق   ،  ى اهللا تعالى بالبعد عن المحرمات     ويستمروا على تقو  ،  ويالزموا عمل الصالحات  

كما تبين اآلية أنه ال إثم على المؤمنين ما دامـوا مـداومين علـى               ،  والرضا بما حكم جل وعال    
وتـركهم لمـا نهـاهم    ، وعلى إخالصهم في أداء ما أمرهم به، هم من اهللا تعالى في كل حال     خوف
  .)1(فإن اهللا تعالى يرضى عن المخلصين في عبادته ويحبهم، عنه

 في فعـل   سبحانه في اآلية السابقة عباده المؤمنين بطاعة رسوله  اهللا لما أمر : مناسبة الفاصلة 
، وغير ذلك من المحرمات   ،   عنه من شرب للخمر ولعب للقمار      وفي ترك ما نهاهم   ،  ما أمرهم به  

ثم جاء في هذه اآلية ببيان عفو اهللا تعالى عن عباده المؤمنين بسبب تنـاولهم المحرمـات قبـل                   
، بشرط أن يبتعدوا عنها فور تحريمها إيماناً بوجوب االبتعاد عما نهى سـبحانه عنـه              ،  تحريمها

!ª...{ناسـب أن تكـون الفاصـلة      ،  تعـالى وحرصاً على اإلخالص في عبـادة اهللا         $# uρ �= Ït ä† 

t ÏΨ Å¡ ós çR ùQ محبة تقتضي أال يعـذبهم  ،   مؤكدة على حب اهللا تعالى لعباده المخلصين في إحسانهم         }#$

وفي ذلك طمأنة مـن اهللا تعـالى لعبـاده المـؤمنين          ،  على ما فعلوه من المحرمات قبل تحريمها      
  .هذا تصدير،ومخلصين في طاعة اهللا تعالى ورسوله لا

!ª...{: وجملة: "يقول اإلمام األلوسي   $# uρ �= Ït ä† t ÏΨ Å¡ ós çR ùQ تذييل مقرر لمضمون ما    ،  }#$

وذكر بعضهم أنه كان الظاهر واهللا يحب هؤالء فوضع المحسنين موضع إشارة            ،  قبله أبلغ تقرير  
  . )2("إلى أنهم متصفون بذلك

pκ${:  قوله تعالى- 7 š‰r' ¯≈tƒ tÏ%©!$# (#θ ãΖ tΒ#u ãΝ ä3̄Ρ uθ è=ö7 uŠs9 ª! $# &ó ý Î/ zÏiΒ Ï‰ øŠ¢Á9$# ÿ… ã&è!$oΨs? öΝ ä3ƒÏ‰ ÷ƒr& 

öΝ ä3ãm$tΒ Í‘ uρ zΟn=÷è u‹Ï9 ª!$#  tΒ …çµ èù$sƒs† Í=ø‹tóø9$$Î/ 4 Ç yϑ sù 3“y‰ tG ôã$# y‰÷èt/ y7Ï9≡ sŒ …ã& s#sù ë>#x‹tã ×ΛÏ9 r&{ 
  )94:المائدة(

                                                
 .337-336ص، 1مج، الصابوني)  التفاسيرصفوة(و، 979-978ص، 2مج، سيد قطب) في ظالل القرآن: (انظر) 1(
 . 21ص، 7ج، 3مج) روح المعاني) (2(



  )121(  

ر اهللا جل وعال أن اهللا تعالى مختبرهم تبين هذه اآلية للمؤمنين الخاضعين ألم :المعنى اإلجمالي
ليرى ، بتحريمه عليهم صيد الحيوانات البرية والطيور حال إحرامهم مع كونها سهلة المنال لهم

ثم تبين أنه من اعتدى على صيد ، وخوفهم من عقابه األخروي، مدى التزامهم بشرعه جل وعال
ر جهنم على مخالفته لشرع اهللا البر وهو محرم بعد بيان حرمة ذلك فله عذاب أليم في نا

  .)1(تعالى

لما كان موضوع اآلية التحذير للمؤمنين من اصـطياد الحيوانـات والطيـور             : مناسبة الفاصلة 
Ç...{ناسب أن تكون الفاصلة   ،  البرية حال اإلحرام   yϑ sù 3“ y‰ tGôã $# y‰ ÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ … ã& s# sù ë># x‹ tã ×Λ Ï9 r&{  

،وهـذا  ف أمر اهللا تعالى بالتعرض لصيد البـر وهـو محرم          مشتملة على الوعيد الشديد لمن خال     
  .توشيح

…...{:  في قوله تعالى   يقول اإلمام األلوسي   ã& s#sù ë># x‹ tã ×Λ Ï9 r&{  ،"واالعتداء التعرض ألن 

 خوفـه  عـن  وانخـالع  طاعته عن وخروج تعالى اهللا بتدبير مباالة وعدم محضة مكابرة حينئذ
 الهينـة  الباليا هذه أمثال في تعالى اهللا حكم يراعي وال فسهن زمام يملك ال ومن،  بالكلية وخشيته

  . )2("المداحض عظائم في يراعيه يكاد ال

Ç...{: اإلمام السمرقندي في قوله تعالى     يقولو   yϑ sù 3“ y‰ tG ôã $# y‰ ÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ ...{  ،" يعني 

&ã…...{ النهي بعد الصيد أخذ من s# sù ë># x‹ tã ×ΛÏ9 r&{ الـدنيا  في والتعزير رةالكفا يعني وجيع يعني 
  )3(". توبة بغير مات إن بالعذاب اآلخرة وفي

pκ${:  قوله تعالى- 8 š‰r' ¯≈tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u Ÿω (#θ è=çG ø) s? y‰ øŠ¢Á9$# öΝ çFΡr&uρ ×Πã�ãm 4 tΒuρ …ã&s# tFs% Νä3Ζ ÏΒ #Y‰ Ïdϑ yètG•Β 

Ö!# t“yf sù ã≅÷WÏiΒ $tΒ Ÿ≅ tFs% zÏΒ ÉΟyè ¨Ζ9$# ãΝä3 øts† Ïµ Î/ #uρsŒ 5Αô‰ tã öΝ ä3Ψ ÏiΒ $Nƒ ô‰ yδ x÷Î=≈t/ Ïπt7÷è s3 ø9$# ÷ρ r& ×ο t�≈¤ÿ x. ßΘ$yèsÛ 

tÅ3≈|¡ tΒ ÷ρ r& ãΑô‰ tã y7Ï9≡sŒ $YΒ$u‹Ï¹ s−ρä‹u‹ Ïj9 tΑ$t/ uρ Íν Í�ö∆r& 3 $xÿ tã ª! $# $£ϑtã y#n=y™ 4 ô tΒuρ yŠ$tã ãΝ É)tFΖ uŠ sù 

ª!$# çµ ÷Ζ ÏΒ 3 ª! $#uρ Ö“ƒÍ• tã ρ èŒ BΘ$s)ÏGΡ$#{ )95 :المائدة(  
، ينهى اهللا تعالى عباده المؤمنين في هذه اآلية عن قتل صيد البر وهم محرمون :نى اإلجماليالمع

من ، ثم يبين أن من قتله منهم قاصداً فعليه الكفارة وتكون بأن يؤدي نظير ما قتل من الصيد
وإما  ،ويقدمه للفقراء عند الكعبة، يحكم بذلك رجالن عدالن من المسلمين، اإلبل أو البقر أو الغنم

                                                
أبو بكر جابر ) أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير(و، 114-113ص، 2مج، ابن كثير) تفسير القرآن العظيم: (انظر) 1(

 .م1993-هـ1414، الطبعة األولى الخاصة بالمؤلف، 14ص، 2مج، الجزائري

 . 21ص، 7ج، 3 مج)روح المعاني) (2(
 . 440ص، 1ج، )بحر العلوم) (3(



  )122(  

، أو أن يشتري طعاماً بمال يعادل قيمة الصيد المقتول ويطعمه للفقراء، أن يدفع مقابل ذلك ماالً
ثم يبين اهللا تعالى أنه قد ، أو أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً، لكل فقير ما يسد حاجته يوماً

وأنه ، ء فعلتهشرع  هذه الكفارة لكي يشعر المعتدي على صيد البر وهو محرم نتاج جرمه وسو
وأن من رجع إلى المخالفة فعاود ، قد عفا  عما سلف من المخالفة قبل تحريمها ونزول الكفارة

ثم يعقب ، إن لم يتب من جرمه، وفي اآلخرة قتل الصيد وهو محرم فإنه تعالى سيعاقبه في الدنيا
  .)1( على المعصية عاقبهفإن أراد االنتقام من أحد، اهللا تعالى ببيان أنه ال يمتنع عليه ما يريده

ثم أعقب ببيان   ،   سبحانه في هذه اآلية حرمة صيد البر على المحرم          اهللا لما بين : مناسبة الفاصلة 
!ª ...{ناسب أن تكون الفاصـلة ، كفارة من خالف هذا الحكم $# uρ Ö“ƒ Í• tã ρ èŒ BΘ$ s) ÏGΡ  متـضمنة  }#$

صوصاً في قضية التعرض لـصيد      ونهيه خ ،  للوعيد الشديد لمن قصد الخروج عن أمر اهللا تعالى        
  .،وهذا تمكينالبر حال اإلحرام

!ª ...{: يقول اإلمام محمد الطاهر بن عاشور في قوله تعـالى  $# uρ Ö“ƒ Í• tã ρ èŒ BΘ$ s) ÏGΡ $#{ ،

أي ألن مـن صـفاته      ،  ولذلك وصف بأنه ذو انتقـام     ،  تذييل والعزيز الذي ال يحتاج إلى ناصر      "
  )2(".د لتكون نتائج األعمال على وفقهاوهي تقتضي االنتقام من المفس، الحكمة

≅¨{:  قوله تعالى- 9 Ïmé& öΝ ä3s9 ß‰ ø‹|¹ Ì� óst7ø9$# …çµãΒ$yèsÛ uρ $Yè≈tFtΒ öΝ ä3©9 Íοu‘$§‹¡¡= Ï9uρ ( tΠ Ìh�ãm uρ öΝ ä3ø‹ n=tæ ß‰ ø‹|¹ 

Îh� y9ø9 $# $tΒ óΟçF øΒßŠ $YΒ ã� ãm 3 (#θ à) ¨?$#uρ ©! $# ü”Ï%©!$# Ïµ øŠ s9Î) šχρç� |³ øtéB{ )96 :المائدة(  

لعمرة أن يصطاد من البحر ي هذه اآلية لمن أحرم للحج أو لأحل اهللا تعالى ف :معنى اإلجماليال
وحرم عليه صيد البر ما دام ، وأن ينتفع منها مقيماً كان أو مسافراً، وأن يأكل من حيواناته

وم فإنهم سيحشرون إليه ي، ثم يأمر اهللا تعالى عباده أن يخافوا عقابه إن خالفوا أمره، محرماً
  .)3(وسيحاسبهم على ما كان منهم في الدنيا من أعمال، القيامة

وتحريم ،  لما كان موضوع اآلية بيان حل صيد البحر لمن نوى الحج أو العمرة            : مناسبة الفاصلة 
θ#) ...{ناسب أن تكون الفاصلة، صيد البر عليه à) ¨? $# uρ ©! $# ü” Ï% ©! $# ÏµøŠ s9 Î) šχρ ç� |³ øt éB{ معقبة على 

ذه اآلية من أحكام باألمر بتقوى اهللا تعالى الذي يكون إليه مصير الخالئق أجمعين              ما صدر في ه   
وفي ذلك تفعيل لدور الوازع الديني لدى المؤمنين فال يخالفوا أمر ربهـم بطريقـة               ،  يوم القيامة 

                                                
 .244ص، السعدي، )تيسير الكريم الرحمن(و، 113ص، 2مج، الشوكاني) فتح القدير: (انظر) 1(

 .51ص، 7ج، 4مج) التحرير والتنوير) (2(
 .164ص) المنتخب(و، 30ص، 7ج، 3مج، األلوسي) روح المعاني: (انظر) 3(



  )123(  

وال بطريقة غير مباشرة بنصب الشباك لها كما فعل أصـحاب        ،  مباشرة باالعتداء على صيد البر    
  .وهذا تمكين ،اليهودالسبت من 

θ#) ...{: وذيل ذلك بقوله: "يقول اإلمام محمد الطاهر بن عاشور à) ¨? $# uρ ©! $# ü” Ï% ©! $# ÏµøŠ s9 Î) 

šχρ ç� |³ øt éB{  ،   وفي إجراء الوصف بالموصول  ،    وتلك الصلة تذكير بأن المرجع إلـى اهللا ليعـد

   )1(".الناس ما استطاعوا من الطاعة لذلك اللقاء

من " أحل لكم "من الفاصلة جاءت معطوفة على جملة       " اتقوا اهللا "نالحظ أن جملة     :تحليل الفاصلة 
  .اآلية

  :الثاني عشـرع ـات المقطـآي

  أهمية تعظيم شعائر اهللا واتباع الرسل
≅Ÿ{: قال تعالى yè y_ ª! $# sπt6 ÷è s3 ø9 $# |M øŠ t7 ø9 $# tΠ# t�ys ø9$# $Vϑ≈uŠÏ% Ä¨$̈Ζ= Ïj9 t�öκ ¤¶9$#uρ tΠ#t�ysø9$# y“ ô‰ oλ ù;$# uρ y‰ Í×̄≈n= s) ø9$# uρ 4 

y7 Ï9≡ sŒ (# þθ ßϑ n= ÷è tG Ï9 ¨β r& ©! $# ãΝ n= ÷è tƒ $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# �χ r& uρ ©! $# Èe≅ä3 Î/ > ó x« íΟŠ Î= tæ * 
(# þθ ßϑ n= ôã$# �χ r& ©! $# ß‰ƒ Ï‰ x© É>$ s) Ïè ø9 $# ¨β r& uρ ©! $# Ö‘θ àÿ xî ÒΟ‹ Ïm §‘ * $ ¨Β ’ n? tã ÉΑθ ß™§�9 $# �ω Î) à÷≈ n= t6 ø9 $# 3 ª! $# uρ 

ãΝ n= ÷è tƒ $ tΒ tβρ ß‰ ö7 è? $ tΒ uρ tβθ ßϑ çF õ3 s? * ≅è% �ω “ Èθ tG ó¡ o„ ß]Š Î7 sƒ ø: $# Ü= Íh‹ ©Ü9$# uρ öθ s9 uρ y7 t7 yf ôã r& äο u� øY x. Ï]Š Î7 sƒ ø: $# 4 
(#θ à) ¨? $$ sù ©! $# ’ Í< 'ρ é' ¯≈ tƒ É=≈ t6 ø9 F{$# öΝ ä3 ª= yè s9 šχθ ßs Î= øÿ è? *{ )100-97:المائدة(  

  :تهاآياالثاني عشر والمناسبة بين فواصل المقطع 
≅Ÿ{:  قوله تعالى- 1 yèy_ ª! $# sπ t6÷ès3 ø9$# |MøŠt7 ø9$# tΠ#t�ysø9 $# $Vϑ≈uŠ Ï% Ä¨$̈Ζ=Ïj9 t�öκ ¤¶9$#uρ tΠ#t�ysø9 $# y“ ô‰ oλ ù;$#uρ 

y‰ Í×̄≈n= s) ø9 $#uρ 4 y7Ï9≡ sŒ (# þθ ßϑ n=÷è tGÏ9 ¨βr& ©! $# ãΝ n= ÷ètƒ $tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# $tΒuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# �χ r&uρ ©! $# Èe≅ ä3 Î/ >ó x« 

íΟŠÎ= tæ{ )97:المائدة(  
يبين الحق تبارك وتعالى في هذه اآلية أنه قد جعل الكعبة وهي البيت الحرام  :المعنى اإلجمالي

، لقيام أمورهم الدينية بالحج أو العمرة أو الصالة أو االعتكاف، مركز صالح ورشاد للناس
كذلك األشهر الحرم فقد و، وأمورهم الدنيوية بالتجارة وغيرها من سبل تحقيق المنافع المختلفة

وكذلك ما يهدي إلى بيته الحرام من األنعام باألخص ما ، جعلها  قياماً ألمن الناس فال قتال فيها

                                                
 .53ص، 7ج، 4مج) التحرير والتنوير) (1(



  )124(  

فقد جعلها قياماً للناس بتحريم االعتداء عليها وعلى أصحابها وبجعلها ، كان منها مميزاً بالقالدة
ذلك ببيان أنه قد جعل هذه الحرمة للبيت ثم يعقب اهللا تعالى على ، وسيلة لتحصيل النفع والثواب

وللهدي والقالئد لتعلموا أنه يعلم دقائق أمور السماوات واألرض وما ، الحرام ولألشهر الحرم
وهذا من لطف اهللا تعالى ، ودفع للمضار عنكم، فيهن وما فيه تحقيق لمصالحكم الدينية والدنيوية

  .)1(بعباده
ية بيان حرمة البيت الحرام والشهر الحرام والهدي لما كان موضوع اآل: مناسبة الفاصلة

y7..{ناسب أن تكون الفاصلة ، وبيان نفعها للناس، والقالئد Ï9≡sŒ (#þθßϑ n= ÷ètG Ï9 ¨β r& ©!$# ãΝ n= ÷ètƒ $tΒ ’Îû 

ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# $tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘F{$#.�χ r&uρ ©!$# Èe≅ä3 Î/ > óx« íΟŠÎ= tæ{  مبينة العلة التي من أجلها جعل اهللا
وذلك أنه سبحانه لطيف يعلم على وجه الدقة ما يصلح شؤون ، عالى هذه األمور قياماً للناست

  .وهذا تمكين ،عباده
y7... {: يقول اإلمام القرطبي في قوله تعالى      Ï9≡ sŒ (# þθ ßϑ n= ÷è tG Ï9...{  ،"y7 Ï9≡ sŒ  "   إشارة إلـى

يعلم تفاصيل أمـور الـسموات      والمعنى فعل اهللا ذلك لتعلموا أن اهللا        ،  جعل اهللا هذه األمور قياماً    
   )2(".فانظروا لطفه بالعباد على حال كفرهم، واألرض ويعلم مصالحكم أيها الناس قبل وبعد

þθ#){:  قوله تعالى- 2 ßϑn= ôã$# �χr& ©!$# ß‰ƒÏ‰ x© É>$ s) Ïèø9 $# ¨βr& uρ ©!$# Ö‘θ àÿ xî ÒΟ‹Ïm   )98:المائدة( }‘§

آلية بأن يعلموا أنه شديد العقوبة لمن خالفه يأمر اهللا تعالى الناس في هذه ا :المعنى اإلجمالي
  .)3(كما أنه غفور رحيم لمن التزم شرعه واجتنب مخالفته، باستباحة حرماته

ناسب ، لما كان موضوع اآلية السابقة بيان حرمة ما هو عظيم عند اهللا تعالى: مناسبة الفاصلة
 حرمة ما حرم سبحانه في اآلية أن تكون هذه اآلية متضمنة الوعيد الشديد لمن خالفه باستباحة

 الفاصلة تضمنناسب أن تكما ، وما حرم من سائر المحرمات بشكل عام، السابقة بشكل خاص
}...¨β r&uρ ©! $# Ö‘θ àÿ xî ÒΟ‹Ïm§‘{  الوعد بالمغفرة والرحمة لمن تاب وأناب إليه وعظم حرماته جل 

   .وهذا تمكين ،وعال

#){:  تعـالى  يقول الشيخ محمد متولي الشعراوي فـي قولـه         þθ ßϑ n= ôã $# �χ r& ©! $# ß‰ƒ Ï‰ x© 

É>$ s) Ïè ø9$# ¨β r& uρ ©! $# Ö‘θ àÿ xî ÒΟ‹ Ïm فمن يخـالف   ،  وكونوا طوع ما يريد   ،  أي تيقظوا ألحكام اهللا   "،  }‘§
  ومن كان يطيع اهللا فليعلم أنه سبحانه غفور ، اهللا فعليه أن يعرف أنه سبحانه وتعالى شديد العقاب

                                                
 .245ص، السعدي) تيسير الكريم الرحمن(و، 114ص، 2مج، الشوكاني) فتح القدير: (انظر) 1(

  .657ص، 3مج) الجامع ألحكام القرآن) (2(
 .340ص، 1مج، الصابوني) صفوة التفاسير(و، 657ص، 3مج) المرجع السابق: (انظر) 3(



  )125(  

فـصفة  ، ات الجالل لتتقابل مع صفتين من صـفات الجمـال     وجاء سبحانه بصفة من صف    ،  رحيم
وكل الناس ليـسو    ،  ألن كل الناس ليسو أخياراً    ،  )غفور رحيم : (تتقابل مع صفتي  ) شديد العقاب (

وجاء لألشرار بما يناسبهم من شدة      ،  لذلك جاء لألخيار بما يناسبهم من المغفرة والرحمة       ،  أشراراً
   صفة واحدة من صفات ءونلحظ ذلك من مجي، وعقابهوغلبت رحمته ومغفرته غضبه ، العقاب
   )1( )".غفور رحيم: (ويقابلها صفتان من صفات الجمال وهما) شديد العقاب: (الجالل

  .نالحظ أن جملة الفاصلة معطوفة على جملة اآلية :تحليل الفاصلة

’ Β̈${:  قوله تعالى- 3 n? tã ÉΑθ ß™§�9$# �ω Î) à÷≈n=t6 ø9$# 3 ª! $#uρ ãΝ n= ÷ètƒ $tΒ tβρß‰ ö7è? $tΒuρ tβθ ßϑçF õ3 s?{ )99 :المائدة(  

 إال تبليغ الناس وأمرهم باتباع ما تبين هذه اآلية أنه ليس على الرسول  :المعنى اإلجمالي
وإن اهللا تعالى مطلع على عباده فيعلم ما يظهرونه ، وأمره أن يبلغهم إياه، أوحى به اهللا تعالى إليه

  .)2(معتقدات وأسرار وسيحاسبهم عليها يوم القيامةوما يخفونه من ، من أقوال وأعمال

الذي أوحى ، لما كان موضوع اآلية إرشاد الناس إلى االنقياد لشرع اهللا تعالى: مناسبة الفاصلة
!ª...{ ناسب أن تكون الفاصلة، به إلى رسول اهللا  $#uρ ãΝ n= ÷ètƒ $tΒ tβρß‰ ö7 è? $ tΒuρ tβθ ßϑçF õ3 s?{، 

ألن اهللا تعالى يعلم كل ما يصدر عن عباده مما ، لرسول متضمنة التحذير من معصية ا
فمن بدا على ، وكل ما يستقر في قرار أنفسهم مما يخفونه ومحاسبهم على ذلك كله، يظهرونه

وانطوت نفسه على الصالح ، لسانه وجوارحه الطيب الذي يرضي اهللا تعالى من األقوال واألفعال
  . وهذا تمكين ،كان خالف ذلك فال يلومن إال نفسهومن ، من المعتقدات فلن يجد إال خيراً

${: يقول اإلمام الرازي في قوله تعالى ¨Β ’ n? tã ÉΑθ ß™§�9 $# �ω Î) à÷≈ n= t6 ø9 $# ª! $# uρ ãΝ n= ÷è tƒ $ tΒ tβρß‰ ö7è? 

$ tΒ uρ tβθ ßϑ çF õ3 s?{  ،"بقولـه  والترغيـب  الترهيـب  قدم لما تعالى أنه واعلم: }�χ r& ©! $# ß‰ƒ Ï‰ x© 

É>$ s) Ïè ø9$# ¨β r& uρ ©! $# Ö‘θ àÿ xî ÒΟ‹ Ïm ${ :بقولـه  بالتكليف أتبعه )98 :المائـدة ( }‘§ ¨Β ’ n? tã ÉΑθ ß™ §�9 $# �ω Î) 

à÷≈ n= t6 ø9$#{ عـالم  وأنا جانبكم من األمر وبقي العهدة عن خرج بلغ فلما بالتبليغ مكلفاً كان أنه يعني 
  )3(".تبدون بما

!ª...{: يقول اإلمام األلوسي في قولـه تعـالى       و $# uρ ãΝ n= ÷è tƒ $ tΒ tβρ ß‰ ö7è? $ tΒ uρ tβθ ßϑ çF õ3 s?{ ،

  .)4("ذلك في تستحقونه بما فيعاملكم"

                                                
 .2366ص، 1مج) تفسير الشعراوي) (1(
 .245ص، السعدي) تيسير الكريم الرحمن(و، 115-114ص، 2مج، الشوكاني) رفتح القدي: (انظر) 2(

 .85ص، 12ج) التفسير الكبير) (3(
  . 37-36ص، 7ج، 3مج) روح المعاني) (4(



  )126(  

≅{:  قوله تعالى- 4 è% �ω “Èθ tGó¡ o„ ß]ŠÎ7sƒ ø:$# Ü=Íh‹©Ü9$# uρ öθ s9uρ y7t7 yf ôãr& äο u�øYx. Ï]ŠÎ7sƒø: $# 4 (#θ à)̈? $$sù ©! $# 

’ Í<'ρé' ¯≈ tƒ É=≈ t6ø9F{ $# öΝ ä3ª= yès9 šχθßs Î=øÿè?{ )100 :المائدة(  
ال يتساوى بحال :  بأن يقول للناس اًيأمر اهللا تعالى في هذه اآلية نبيه محمد :جماليالمعنى اإل

ولو أعجبك ، وما حرمه عليهم من الخبائث، من األحوال ما أحله اهللا تعالى لعباده من الطيبات
 إال في الطيب الذي أحله، فما في الخبيث مما حرم اهللا تعالى من لذة، أيها السامع كثرة الخبيث

والزيادة هي أن الذي يتمتع بالحالل الطيب يأمن على نفسه من سوء العاقبة ، تعالى مثلها وزيادة
وشتان بين من يأتي األمر ، في الدنيا واآلخرة وذلك بخالف الذي يمتع نفسه بالخبيث المحرم

عالى فاجتنبوا أيها العقالء عقاب اهللا ت، وهو مطمئن هادئ البال وبين من أتاه وهو قلق حيران
  .)1(رجاء أن يحصل لكم الفالح في الدنيا واآلخرة، بالبعد عما حرم من الخبائث

لما كان موضوع اآلية التنفير من المحرم الخبيث على كثرته وكثرة إعجاب : مناسبة الفاصلة
، من خالل اإلشارة إلى المفارقة الكبيرة التي بينه وبين الحالل الطيب، المضلين من الناس به

θ#)... { تكون الفاصلةناسب أن à) ¨?$$sù ©!$# ’ Í<'ρ é'̄≈tƒ É=≈t6 ø9F{$# öΝ ä3ª= yè s9 šχθßs Î=øÿ è?{  مبينة أن البعد

هو شأن ، عن المحرمات بعد نزول تحريمها وإدراك الفرق الشاسع الذي بينها وبين المباحات
أما نواهيه . اد لهافيستقبلونها بالطاعة واالنقي، األتقياء العقالء الذين يترقبون أوامر اهللا تعالى

 ،وخبث ما حرمه عليهم، فيبتعدون عنها ويدركون بعقولهم النيرة طيب ما أحل اهللا تعالى لهم
  .وهذا تمكين

öΝ ...{: يقول اإلمام محمد الطاهر بن عاشور فـي قولـه تعـالى    ä3 ª= yè s9 šχθ ßs Î= øÿ è?{ 
يـث مـن الطيـب وعـدم        تقريب لحصول الفالح لهم إذا اتقوا هذه التقوى التي منها تميز الخب           "

   )2(".االغترار بكثرة الخبيث وقلة الطيب في هذا

  :الثالث عشـرع ـات المقطـآي
  المسؤولية الفردية وضرورة الوقاية من أسباب الضالل

${: قال تعالى pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u Ÿω (#θ è= t↔ó¡n@ ô tã u !$u‹ô©r& βÎ) y‰ ö6è? öΝ ä3s9 öΝ ä. ÷σ Ý¡ n@ βÎ)uρ (#θ è= t↔ó¡ n@ $pκ÷]tã 

t Ïm ãΑ ¨” t∴ ãƒ ãβ# u ö� à) ø9 $# y‰ ö7 è? öΝ ä3 s9 $ xÿ tã ª! $# $ pκ ÷] tã 3 ª! $# uρ î‘θ àÿ xî ÒΟŠ Î= ym * ô‰ s% $yγ s9r' y™ ×Πöθ s%  ÏiΒ öΝ à6 Î= ö6s% 

                                                
، 984- 983ص، 2مج، سيد قطب) في ظالل القرآن(و، 117-116ص، 2مج، الشوكاني) فتح القدير: (انظر) 1(

  .165ص، )المنتخب(و
 .64ص، 7ج، 4مج) تنويرالتحرير وال) (2(



  )127(  

¢Ο èO (#θ ßs t7 ô¹ r& $ pκ Í5 š Ì� Ïÿ≈ x. * $ tΒ Ÿ≅ yè y_ ª! $# . ÏΒ ;ο u�� Ït r2 Ÿωuρ 7πt6 Í← !$ y™ Ÿω uρ 7' s#‹ Ï¹ uρ Ÿωuρ 5Θ% tn   £ Å3≈s9uρ 

t Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. tβρ ç� tIøÿ tƒ ’ n? tã «! $# z> É‹ s3 ø9 $# ( öΝ èδ ç� sY ø. r& uρ Ÿω tβθ è= É) ÷è tƒ * # sŒ Î) uρ Ÿ≅‹ Ï% óΟ çλ m; (# öθ s9$ yè s? 4’ n< Î) !$ tΒ 

tΑ t“Ρr& ª! $# ’ n< Î) uρ ÉΑθ ß™§�9 $# (#θ ä9$ s% $ uΖ ç6 ó¡ ym $ tΒ $ tΡ ô‰ ỳ uρ Ïµø‹ n= tã !$ tΡ u !$ t/# u 4 öθ s9 uρ r& tβ% x. öΝ èδ äτ !$ t/# u Ÿω tβθ ßϑn= ôè tƒ 

$ \↔ ø‹ x© Ÿωuρ tβρ ß‰ tG öκ u‰ * $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u öΝ ä3 ø‹ n= tæ öΝ ä3 |¡ àÿΡ r& ( Ÿω Ν ä. •� ÛØ tƒ  ¨Β ¨≅ |Ê # sŒ Î) óΟ çF ÷ƒ y‰ tF ÷δ $# 4 
’ n< Î) «! $# öΝ ä3 ãè Å_ ó� tΒ $ YèŠ ÏΗ sd Ν ä3 ã∞ Îm; uΖ ãŠ sù $ yϑ Î/ öΝ çGΖ ä. tβθ è= yϑ ÷è s?{ )105-101:المائدة(  

  :تهاآياالثالث عشر وصل المقطع المناسبة بين فوا

pκ${:  قوله تعالى- 1 š‰r' ¯≈tƒ š Ï%©! $# (#θ ãΖ tΒ#u Ÿω (#θ è=t↔ ó¡ n@ ôtã u !$ u‹ô©r& β Î) y‰ ö6 è? öΝ ä3s9 öΝ ä.÷σ Ý¡ n@ βÎ) uρ (#θ è= t↔ ó¡n@ 

$pκ ÷] tã tÏm ãΑ ¨”t∴ ãƒ ãβ#uö�à) ø9$# y‰ ö7è? öΝä3 s9 $xÿ tã ª! $# $pκ ÷] tã 3 ª! $# uρ î‘θ àÿxî ÒΟŠÎ= ym{ )101 :مائدةال(  

عباده المؤمنين عن السؤال عن أمور ال ضرورة  ينهى الحق جل وعال :المعنى اإلجمالي
  كما يبين لهم إنهم إن يسألوا عن هذه األمور وقت نزول الوحي على ، لمعرفتها أو لمعرفة حكمها

،  عفا عنهامع أنه تعالى قد، وبذلك يكونوا قد أوقعوا أنفسهم في المشقة،  فتبين لهمرسول اهللا 
ثم يعقب اهللا سبحانه ببيان أنه واسع المغفرة عظيم ، ولم يظهرها لهم رأفة بهم وشفقة عليهم

  .)1(الفضل واإلحسان

لما كان موضوع اآلية النهي عن السؤاالت الشائكة الموقعة حال بيانها في : مناسبة الفاصلة
!ª ...{ ناسب أن تكون الفاصلة، الحرج والمشقة $#uρ î‘θ àÿxî ÒΟŠÎ= ym{  مبينة أن اهللا تعالى واسع

عظيم الفضل واإلحسان فال يعاجل ، المغفرة فال يؤاخذ من وقع في المحذور قبل النهي عنه
  .وهذا تمكين ،بالخطايا

!ª ...{:  في قوله تعالى   يقول اإلمام البيضاوي   $# uρ î‘θ àÿ xî ÒΟŠ Î= ym{، "بعقوبـة  يعاجلكم ال 

  )2(".كثير عن ويعفوا منكم يفرط ما

ô‰s% $yγ{:  قوله تعالى- 2 s9r' y™ ×Πöθ s%  ÏiΒ öΝ à6 Î= ö6s% ¢Ο èO (#θ ßst7ô¹ r& $pκÍ5 šÌ� Ïÿ≈x.{ )102:المائدة(   

 سبحانه عن السؤاالت الفاسدة وبين علة هذا النهي ناسب أن تكون  اهللالما نهى :المعنى اإلجمالي
  .فحق عليهم العذابهذه اآلية منفرة من تلك السؤاالت ببيان أنها كانت سببا في كفر قوم 

                                                
، دكتور محمد محمود حجازي) التفسير الواضح(و، 124-121ص، 2مج، ابن كثير) تفسير القرآن العظيم: (انظر) 1(

 .م1969-هـ1389، 6، طاالستقالل الكبرى، 20-19ص، 1ج
 .371ص، 1ج، البيضاوي) أنوار التنزيل وأسرار التأويل) (2(



  )128(  

لما كان موضوع اآلية التنفير من السؤاالت الفاسدة ناسب أن الفاصلة : مناسبة الفاصلة 
}...¢ΟèO (#θßs t7ô¹r& $pκ Í5 šÌ� Ïÿ≈x.{  مؤكدة على هذا التنفير وذلك من خالل بيان النتيجة التي

  .وهذا تمكين ،السيئة التي توصل إليها هذه األسئلة

 غيرهم بأن ذلك علل ،حالها ليتعرف عنها السؤال عن نهى ولما : "اعييقول اإلمام البق   
 يوافقه أن غيره وسأل شرعها بأن وإما،  ذلك غيره سأل بأن إما،  يعطاها أن وطلب أشياء عرف
 ولـم ،  أمثالهـا  يعني )سألها قد(: فقال شقائه سبب فكانت الحسن في غاية بأنها قاطع وهو عليها
  األمور في وقيام وبأس عزم أولو أي )قوم( أبدته ما إلى إشارة، عنها سأل: يقل

 من(: فقال الجار أدخل،  القبل زمان يستغرق لم سؤالهم عن فضالً القوم وجود كان ولما
 كان إذا فكيف ملك من كان إذا سيما ال بالقبول جديراً مسألة عن جاء إذا الشيء كان ولما )قبلكم
  . الملوك ملك من

 أي) بهـا  أصـبحوا  ثم(: قوله في العبد بأداة استبعاده عن عبر،  البعد غاية في رده فكان
 يعـودوا  ألن بليغ زجر هذا،  الكفر في ثابتين أي )كافرين( مهلة غير من سواء إياها إتيانهم عقب
: بقولـه  عنـه  المنهي الدين في والتعمق الرهبانية إلى ميالً لهم أحل ما تحريم من أرادوا ما لمثل

  )1(". . ]87: المائدة) [ لكم اهللا أحل ما طيبات تحرموا ال(

Ο¢ ...{: يقول اإلمام البيضاوي في قولـه تعـالى       و èO (#θ ßs t7 ô¹ r& $ pκ Í5 š Ì�Ïÿ≈ x.{  ،" أي 

  )2(".جحودا سألوا بما يأتمروا ال حيث بسببها

≅tΒ Ÿ${:  قوله تعالى- 3 yèy_ ª! $# . ÏΒ ;οu�� Ïtr2 Ÿωuρ 7π t6 Í←!$y™ Ÿωuρ 7's#‹Ï¹ uρ Ÿω uρ 5Θ% tn   £ Å3≈ s9uρ tÏ%©!$# (#ρ ã�xÿ x. 

tβρç� tIøÿ tƒ ’n? tã «! $# z>É‹s3 ø9$# ( öΝèδ ç�sYø. r& uρ Ÿω tβθ è=É) ÷ètƒ{ )103:المائدة(  
يبين اهللا تعالى أنه ماجعل في الدين اإلسالمي من بحيرة وهي الناقة التي تشق  :المعنى اإلجمالي

ة وهي الناقة التي كانوا في  وال سائب– أي من أجل الطواغيت –أذنها ويمنع درها للطواغيت 
وال وصيلة وهي الناقة التي وصلت أنثيين ليس بينهما ذكر ، الجاهلية يسيبونها لطواغيتهم

وال حام وهو الفحل من اإلبل إذا نتجت من صلبه عشرة أبطن فيترك وال ، فيذبحونها لطواغيتهم
حرم اهللا : ليه كذباً بقولهمكما بين اهللا سبحانه أن الكافرين يفترون ع، يمنع من ماء وال مرعى

وأكثرهم ال يدركون بطالن ما يقولونه مما ورثوه عن آبائهم ، علينا كذا وكذا مما لم يحرم
  .)3(وأجدادهم

                                                
 . 550ص، 2ج) نظم الدرر) (1(

 .372ص، 1ج، البيضاوي) نوار التنزيل وأسرار التأويلأ) (2(
 .166ص) المنتخب(و، 669-664ص، 3مج، القرطبي) الجامع ألحكام القرآن: (انظر) 3(



  )129(  

لما بينت اآلية براءة الشريعة اإلسالمية من أباطيل المشركين التي ينسبونها : مناسبة الفاصلة
öΝ...{اصلة زوراً ناسب أن تبين الف وإلى اهللا تعالى كذباً èδç� sYø. r&uρ Ÿω tβθ è=É) ÷ètƒ{  علة هذا التجرؤ

كما أنهم ال يعقلون مدى عقوبة ، وهي أنهم ال يعقلون طريق الحق، من المشركين على اهللا تعالى
  .،وهذا توشيحتجرئهم وافترائهم على اهللا تعالى

öΝ...{: يقول اإلمام السمرقندي في قوله تعالى      èδ ç� sY ø. r& uρ Ÿω tβθ è= É) ÷è tƒ{  ،" لهم ليس يعني 

  )1(".ويحرم يحل أن لغيره وليس والمحرم المحلل هو اهللا أن به يعقلون عقل

ادعوا هذا االدعاء بالكفر ثـم       ولذلك يصم اهللا الذين     ":ويقول الشيخ سيد قطب رحمه اهللا     
 بواحس ما يعقلون كانوا ولو. اهللا على افتروا ما يعقلون كانوا ولو! يعقلون ال بأنهم كذلك يصمهم

  )2( ".!االفتراء هذا يمر أن

sŒ#{:  قوله تعالى- 4 Î)uρ Ÿ≅‹Ï% óΟçλm; (# öθs9$yè s? 4’n<Î) !$tΒ tΑt“Ρr& ª! $# ’n<Î)uρ ÉΑθ ß™§�9$# (#θ ä9$s% $uΖ ç6 ó¡ ym $tΒ $tΡ ô‰ ỳ uρ 

Ïµ ø‹n= tã !$ tΡu!$t/#u 4 öθ s9uρr& tβ% x. öΝèδ äτ !$t/# u Ÿω tβθßϑ n= ôètƒ $\↔ø‹x© Ÿωuρ tβρ ß‰ tGöκ u‰{ )104 :ائدةالم(  
تبين هذه اآلية أنه إذا ما خوطب الكفرة المذكورين في اآلية السابقة بالمنطق  :المعنى اإلجمالي

أعرضوا ، لمعرفة الحالل والحرام، السليم الذي يقتضي الرجوع إلى حكم اهللا تعالى ورسوله
 ولو كانوا ال يعرفون أيتبعونهم، نكتفي باتباع ما ورثناه عن آبائنا وأجدادنا من التشريعات: وقالوا

  .)3(الحق وال يهتدون إليه؟

، لما كان موضوع اآلية بيان إعراض الكافرين عن شرع اهللا تعالى القويم :مناسبة الفاصلة 
ناسب أن تكون ، واتباع ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم من انحرافات وضالالت

öθ...{الفاصلة s9uρ r& tβ%x. öΝèδ äτ !$t/#u Ÿω tβθßϑ n=ôè tƒ $\↔ø‹ x© Ÿωuρ tβρ ß‰ tG öκu‰{  متضمنة اإلنكار عليهم لفساد 

  .وهذا تمكين ،المذهب الذي ذهبوا إليه
öθ...{ : في قوله تعـالى    يقول اإلمام البيضاوي   s9 uρ r& tβ% x. öΝ èδ äτ !$ t/# u Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ $ \↔ ø‹ x© Ÿωuρ 

tβρ ß‰ tGöκ u‰{ "وجـدوا  ما حسبهم أي لالحا هذه على الفعل إلنكار عليها دخلت والهمزة للحال الواو 
 وذلـك  مهتد عالم أنه علم بمن يصح إنما اإلقتداء أن والمعنى ضالين جهلة كانوا ولو آباءهم عليه
  )4(".التقليد يكفي فال بالحجة إال يعرف ال

                                                
  .445ص، 1ج، السمرقندي) بحر العلوم) (1(
 .991ص، 2مج، سيد قطب) في ظالل القرآن) (2(

 .21ص، 1ج، محمد حجازي) التفسير الواضح(و، 127ص، 2مج، ابن كثير) تفسير القرآن العظيم: (انظر) 3(
 .373ص، 1ج، البيضاوي) أنوار التنزيل وأسرار التأويل) (4(
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‰pκš${:  قوله تعالى- 5 r'̄≈ tƒ t Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u öΝ ä3 ø‹n= tæ öΝ ä3|¡ àÿΡr& ( Ÿω Ν ä. •� ÛØtƒ  ¨Β ¨≅|Ê # sŒÎ) óΟ çF ÷ƒy‰ tF ÷δ $# 4 ’n<Î) 

«!$# öΝä3 ãèÅ_ ó� tΒ $YèŠÏΗ sd Ν ä3 ã∞Îm;uΖ ãŠ sù $yϑ Î/ öΝ çGΖ ä. tβθè= yϑ ÷ès?{ )105 :المائدة(  
يأمر الحق جل وعال المؤمنين الصادقين بأن يلتزموا بإصالح أنفسهم بالمداومة  :المعنى اإلجمالي
يضرهم ما داموا كما بين لهم أن فساد غيرهم لن ، وعلى عمل الصالحات، على ذكره تعالى

أن مرد العباد جميعاً إليه تعالى يوم القيامة فيحاسبهم على ما ، متمسكين بطريق الهداية والصالح
  .)1(كان منهم في الدنيا

ما كان موضوع اآلية الحث للمؤمنين على لزوم طريق الهداية المتمثل ل: مناسبة الفاصلة
ى من أصر على كفره وعناده وسلوكه طرق وعدم االلتفات إل، بالتمسك بتعاليم الدين الحنيف

!» (n<Î’...{ناسب أن تكون الفاصلة، الضالل $# öΝ ä3 ãèÅ_ó� tΒ $YèŠÏΗsd Ν ä3 ã∞Îm;uΖ ãŠsù $ yϑÎ/ öΝ çGΖ ä. tβθ è=yϑ ÷ès?{  
وهذا  ،لن يؤخذ أحد بجريرة غيره،  على عمله يوم القيامةملفتة إلى أن اهللا تعالى سيحاسب كالً

  .تمكين
’...{ :في قوله تعـالى    :اوييقول اإلمام البيض   n< Î) «! $# öΝ ä3 ãè Å_ ó� tΒ $ YèŠ ÏΗ sd Ν ä3 ã∞ Îm; uΖ ãŠ sù $ yϑ Î/ 

öΝ çGΖ ä. tβθ è= yϑ ÷è s?{" 2("غيره بذنب يؤاخذ ال أحدا أن على وتنبيه للفريقين ووعيد وعد(  

’...{ : في قوله تعالى   يقول اإلمام السمرقندي  و n< Î) «! $# öΝ ä3 ãè Å_ ó� tΒ $ YèŠ ÏΗ sd Ν ä3 ã∞ Îm; uΖ ãŠ sù $ yϑ Î/ 

öΝ çGΖ ä. tβθ è= yϑ ÷è s?{" وال الخيـرات  لتـستبقوا  يعني وتهديد وعيد فهذا القيامة يوم والسنن الدين من 

  )3(".الكتاب تخالفوا وال البدعة تتبعوا

  :الرابع عشـرع ـات المقطـآي
  ةـق بالوصيـام تتعلـأحك

${: قال تعالى pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u äο y‰≈ pκ y− öΝ ä3ÏΖ ÷� t/ #sŒ Î) u� |Ø ym ãΝ ä. y‰ tnr& ßNöθ yϑø9$# tÏm Ïπ§‹Ï¹uθ ø9$# Èβ$uΖ øO$# 

# uρ sŒ 5Α ô‰ tã öΝ ä3Ζ ÏiΒ ÷ρ r& Èβ# t� yz# u ô ÏΒ öΝ ä. Î� ö� xî ÷βÎ) óΟçFΡr& ÷Λäö/ u� ŸÑ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# Ν ä3 ÷Gt6≈ |¹r' sù èπt6ŠÅÁ•Β ÏNöθ yϑø9$# 4 
$ yϑ ßγ tΡθ Ý¡ Î; øt rB . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ Íο 4θ n= ¢Á9 $# Èβ$yϑÅ¡ ø) ãŠsù «!$$Î/ ÈβÎ) óΟçGö6s?ö‘$# Ÿω “ Î� tIô± tΡ  ÏµÎ/ $YΨ yϑrO öθ s9uρ tβ%x. #sŒ 4’n1ö�è%   

Ÿω uρ ÞΟ çF õ3 tΡ nο y‰≈ pκ y− «! $# !$̄Ρ Î) # ]Œ Î) z Ïϑ ©9 t Ïϑ ÏO Fψ $# * ÷β Î* sù u� ÏY ãã #’ n? tã $ yϑ ßγ ¯Ρ r& !$ ¤) ys tG ó™ $# $ Vϑ øOÎ) Èβ# t� yz$ t↔ sù 

                                                
 .246ص، السعدي، )تيسير الكريم الرحمن(و، 127ص، 2مج، ابن كثير) تفسير القرآن العظيم: (انظر) 1(

 .373ص، 1ج، البيضاوي) أنوار التنزيل وأسرار التأويل) (2(
 .419ص، 1ج، السمرقندي) بحر العلوم) (3(
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Èβ$ tΒθ à) tƒ $yϑ ßγ tΒ$ s) tΒ š∅ ÏΒ t Ï% ©! $# ¨, ys tGó™$# ãΝ Íκö�n= tã Ç≈uŠs9÷ρ F{$# Èβ$yϑÅ¡ ø) ãŠsù «!$$Î/ !$oΨ è?y‰≈pκy¶s9 �Yymr&  ÏΒ 

$ yϑ Îγ Ï? y‰≈ uη x© $ tΒ uρ !$ oΨ ÷ƒ y‰ tF ôã $# !$ ¯Ρ Î) # ]Œ Î) z Ïϑ ©9 t Ïϑ Î=≈ ©à9   )107-106:المائدة( }#$

  :تهاآياالرابع عشر والمناسبة بين فواصل المقطع 
pκ${:  قوله تعالى- 1 š‰r' ¯≈tƒ tÏ%©!$# (#θ ãΖ tΒ#u äο y‰≈pκ y− öΝ ä3ÏΖ ÷� t/ #sŒÎ) u� |Ø ym ãΝ ä. y‰ tnr& ßNöθyϑø9$# tÏm Ïπ§‹Ï¹uθ ø9 $# 

Èβ$uΖ øO$# # uρ sŒ 5Αô‰ tã öΝ ä3Ζ ÏiΒ ÷ρ r& Èβ#t� yz# u ô ÏΒ öΝ ä. Î�ö� xî ÷β Î) óΟçFΡr& ÷Λ ä ö/u� ŸÑ ’Îû ÇÚ ö‘F{$# Ν ä3 ÷Gt6≈|¹r' sù èπt6ŠÅÁ•Β 

ÏNöθyϑ ø9$# 4 $yϑßγ tΡθ Ý¡ Î;øtrB .ÏΒ Ï‰÷è t/ Íο4θn= ¢Á9$# Èβ$yϑ Å¡ ø)ãŠ sù «!$$Î/ ÈβÎ) óΟçGö6 s?ö‘$# Ÿω “ Î� tIô±tΡ Ïµ Î/ $YΨ yϑrO öθ s9uρ tβ%x. 

#sŒ 4’n1ö�è%   Ÿωuρ ÞΟçF õ3 tΡ nοy‰≈ pκy− «!$# !$̄ΡÎ) #]Œ Î) z Ïϑ©9 tÏϑ ÏOFψ   )106 :المائدة( }#$

تخبر اآلية المؤمنين بأنه إذا ظهرت عالمات الموت على أحدهم وهو في  :المعنى اإلجمالي
أو ، يه إن كانت له وصية أن يشهد على وصيته رجالن عدالن من المسلمينسفره فإنه ينبغي عل

وإن حصل شك في شهادتهما فيحبسا إلى ما بعد أداء الصالة ، من غير المسلمين عند الحاجة
باهللا تعالى أنهما ما خانا وال كذبا وال  وذلك الستظهار الحقيقة منهما وذلك بأن يحلفا، الجامعة

ويشهدان على ، التي أوصى بها الرجل الذي مات، يرا شيئاً من الوصيةبدال وال كتما وال غ
  .)1(أنفسهما بأنهما يستحقان العذاب األليم عند اهللا تعالى في حال ظلما وكتما الشهادة

لما كان موضوع اآلية بيان أن استظهار الحقيقة من الشهود في حالة الشك : مناسبة الفاصلة
ناسب أن ، ما أن يقسما باهللا تعالى على أنهما صادقين في شهادتهمافيهما إنما يكون أن يطلب منه

# (ΡÎ̄$!...{تكون الفاصلة ]ŒÎ) z Ïϑ©9 tÏϑÏO Fψ$#{ وذلك من ،  مبينة ألهمية القسم ومكانته عند اهللا تعالى

  .،وهذا ايغالخالل التأكيد على أن من كذب في يمينه آثم يستحق العذاب األليم في اآلخرة

$!...{ الـزور  شـاهدا  عليـه  أقـسم  ما ختم ناسب: " أبو حيان  اإلمام يقول ¯Ρ Î) # ]Œ Î) z Ïϑ ©9 

t Ïϑ ÏO Fψ$#{، 2(."اإلثم إليهما يجران الشهادة وكتمهما للواقع يمينهما مطابقة عدم ألن(  

$!...{ وجملة" :ويقول اإلمام محمد الطاهر بن عاشور   ¯Ρ Î) # ]Œ Î) z Ïϑ©9 t Ïϑ ÏO Fψ$#{،  مـستأنفة 

 الـشاهدان  استشعر: جواب حرفُ فإنّه،  )إذن( وجود بدليل مقدر سؤال جواب ألنّها ياًبيان استئنافاً
 ال لعلّكمـا : نفسه في يقول،  اهللا شهادة نكتم وال ثمناً به نشتري ال: بقولهما له حلفا الذي من سؤاالً

                                                
، 126-124ص، 2مج، الشوكاني) فتح القدير(و، 130-129ص، 2مج، ابن كثير) تفسير القرآن العظيم: (انظر) 1(

 .681-673ص، 3مج، القرطبي) الجامع ألحكام القرآن(و
 . 51ص، 4مج) البحر المحيط) (2(
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 عليـه  أقسمنا بما البر عدم تبعة نَعلم إنّا أي،  اآلثمين لَمن إذَن إنّا: فأجابا،  عليه أقسمتما بما تَبِران
  )1( ."بذلك نرضى وال أي، اآلثمين من نكون أن

�βÎ*sù u÷{:  قوله تعالى- 2 ÏYãã #’n? tã $yϑßγ ¯Ρr& !$¤) ystG ó™$# $VϑøO Î) Èβ#t�yz$t↔sù Èβ$tΒθà) tƒ $yϑßγ tΒ$s) tΒ š∅ÏΒ tÏ%©!$# 

¨, ys tGó™$# ãΝ Íκö� n=tã Ç≈uŠ s9÷ρ F{$# Èβ$yϑ Å¡ ø)ãŠsù «! $$Î/ !$oΨ è?y‰≈pκ y¶s9 �Y ymr&  ÏΒ $yϑ ÎγÏ?y‰≈uη x© $tΒuρ !$oΨ÷ƒ y‰ tFôã $# !$̄ΡÎ) #]ŒÎ) 

z Ïϑ©9 tÏϑ Î=≈©à9$#{ )107:المائدة(  
أو كتما شيئاً ، تبين اآلية أنه إن اكتشف أن الشاهدين قد كذبا في شهادتهما :المعنى اإلجمالي

لفان باهللا تعالى بأن فيح، فحينها يقوم مقامهما في الشهادة أقرب رجلين للميت من أهله، منها
ثم ، شهادتهما أصدق من شهادة الرجلين اللذين كذبا في شهادتهما وأنهما لم يقوال إال الحق

إن ظلما نفسيهما بالكذب أو ، يشهدان على أنفسهما باستحقاقهما العذاب األليم عند اهللا تعالى
  .)2(غيرهما بالتهمة الباطلة

ناسب أن ، بيان الحكم الشرعي عند بيان كذب الشاهدينلما كان موضوع اآلية : مناسبة الفاصلة
ΡÎ) #]Œ̄$!...{تكون الفاصلة Î) z Ïϑ ©9 tÏϑÎ=≈©à9$#{ محذرة من ظلمهما فال بد من التأكد والتحري قبل 

كما أنها تحذر أيضاً من ظلم النفس فال بد لمن أراد أن يشهد عليه أن ، توجيه التهمة لهما بالكذب
  .،وهذا ايغالادته فال يبيع دينه بعرض زائل من الدنيايتق اهللا تعالى في شه

$!...{ : في قوله تعالى   اإلمام أبو حيان   يقول ¯Ρ Î) # ]Œ Î) z Ïϑ ©9 tÏϑ Î=≈ ©à9$#{، "الجملة بهذه ختما 

 والظلـم  واالعتـداء  )اعتَـدينَا  ومـا ( لقولهمـا  هنـا  الظلم وناسب له واستقباحاً الظلم من تبرياً
  )3(."متقاربان

  :الخامس عشـرع ـ المقطاتـآي
  تفصيل قصة عيسى عليه السالم

y7{: قال تعالى Ï9≡ sŒ #’ oΤ ÷Š r& β r& (#θ è? ù' tƒ Íο y‰≈ pκ ¤¶9 $$ Î/ 4’ n? tã !$ yγ Îγ ô_ uρ ÷ρr& (#þθ èù$sƒs† βr& ¨Št�è? 7≈ oÿ÷‡r& y‰ ÷èt/ öΝ ÍκÈ]≈ yϑ÷ƒr& 3 
(#θ à) ¨? $# uρ ©! $# (#θ ãè yϑ ó™ $# uρ 3 ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s) ø9 $# t É) Å¡≈ xÿ ø9 $# * tΠ öθ tƒ ßì yϑ øg s† ª! $# Ÿ≅ ß™”�9 $# ãΑθ à) uŠ sù !# sŒ$ tΒ 

óΟçG ö6 Å_ é& ( (#θ ä9$ s% Ÿω zΟù= Ïã !$ uΖ s9 ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ÞΟ≈ ¯= tã É>θ ã‹ äó ø9 $# * øŒ Î) tΑ$ s% ª! $#  |¤Š Ïè≈ tƒ t ø⌠ $# zΝ tƒ ó� tΒ ö� à2 øŒ $# 

                                                
  .88ص، 7ج، )التحرير والتنوير) (1(
دولة ، 165ص، الشيخ حسنين محمد مخلوف) صفوة التفاسير(و، 993ص، 2مج، يد قطبس) في ظالل القرآن: (انظر) 2(

 .وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف، اإلمارات العربية المتحدة
  . 51ص، 4مج) البحر المحيط) (3(
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 ÉL yϑ ÷è ÏΡ y7 ø‹ n= tã 4’ n? tã uρ y7 Ï? t$ Î!≡ uρ øŒ Î) š�›?‰ −ƒr& Çyρ ã�Î/ Ä ß̈‰ à) ø9$# ÞΟÏk= s3 è? }̈ $̈Ψ9$# ’Îû Ï‰ ôγ yϑø9$# Wξ ôγ Ÿ2uρ ( øŒÎ)uρ 

š� çF ôϑ ¯= tæ |=≈ tF Å6 ø9 $# sπ yϑõ3 Ït ø: $# uρ sπ1 u‘ öθ −G9 $# uρ Ÿ≅‹ ÅgΥ M} $# uρ ( øŒ Î) uρ ß, è= øƒ rB z ÏΒ È ÏeÜ9 $# Ïπt↔ øŠ yγ x. Î� ö� ©Ü9$# ’ ÎΤ øŒ Î* Î/ 

ã‡ àÿΖ tF sù $ pκ� Ïù ãβθ ä3 tF sù # M� ö� sÛ ’ ÎΤ øŒ Î* Î/ ( ä— Î� ö9 è?uρ tµyϑò2F{$# š⇑t�ö/ F{$#uρ ’ÎΤ øŒÎ*Î/ ( øŒ Î)uρ ßlÌ�øƒéB 4’tA öθ yϑø9$# ’ÎΤøŒ Î*Î/ 

( øŒ Î) uρ àM øÿ xÿ Ÿ2 û Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ u� ó Î) š�Ζ tã øŒÎ) Οßγ tGø⁄Å_ ÏM≈ uΖÉi� t7ø9$$Î/ tΑ$s) sù tÏ%©!$# (#ρã�xÿ x. öΝ åκ÷]ÏΒ ÷βÎ) !#x‹≈yδ �ωÎ) 

Ö�ós Å™ Ñ Î7 •Β * øŒ Î) uρ àM ø‹ ym ÷ρ r& ’ n< Î) z↵Îiƒ Í‘# uθ ys ø9 $# ÷βr& (#θ ãΨ ÏΒ# u † Î1 ’ Í<θ ß™ t� Î/ uρ (# þθ ä9$ s% $ ¨Ψ tΒ# u ô‰ pκ ô−$# uρ 

$ oΨ ¯Ρ r' Î/ tβθ ßϑ Î= ó¡ ãΒ * øŒ Î) tΑ$ s% šχθ •ƒÍ‘# uθ ys ø9 $# |¤ŠÏè≈ tƒ tø⌠ $# zΟtƒö�tΒ ö≅yδ ßì‹ÏÜtGó¡ o„ š� •/ u‘ βr& tΑÍi” t∴ ãƒ $oΨ øŠn= tã 

Zο y‰ Í← !$ tΒ z ÏiΒ Ï !$ yϑ ¡¡9 $# ( tΑ$ s% (#θ à) ®?$# ©! $# β Î) Ν çGΨ à2 t ÏΖÏΒ ÷σ •Β * (#θ ä9$s% ß‰ƒÌ�çΡ βr& Ÿ≅à2ù' ¯Ρ $pκ ÷]ÏΒ ¨È⌡uΚ ôÜs?uρ 

$ oΨ ç/θ è= è% zΝ n= ÷è tΡ uρ β r& ô‰ s% $ uΖ tF ø% y‰ |¹ tβθ ä3 tΡ uρ $ uη øŠ n= tæ z ÏΒ tÏ‰ Îγ≈¤±9$# * tΑ$s% |¤ŠÏã ß ø⌠ $# zΝ tƒó� tΒ ¢Οßγ ¯=9$# !$oΨ −/ u‘ 

öΑ Ì“Ρr& $ oΨ ø‹ n= tã Zο y‰ Í← !$ tΒ z ÏiΒ Ï !$ yϑ ¡¡9 $# ãβθ ä3s? $oΨ s9 #Y‰ŠÏã $oΨ Ï9̈ρ X{ $tΡÌ�Åz#u uρ Zπtƒ#u uρ y7Ζ ÏiΒ ( $oΨ ø% ã— ö‘$#uρ |MΡr& uρ ç� ö� yz 

t Ï% Î—≡ §�9$# * tΑ$ s% ª! $# ’ ÎoΤ Î) $ yγ ä9 Íi” t∴ ãΒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ (  yϑ sù ö� àÿ õ3 tƒ ß‰ ÷è t/ öΝ ä3Ζ ÏΒ þ’ÎoΤ Î*sù …çµç/ Éj‹tãé& $\/#x‹tã Hω ÿ…çµç/ Éj‹tãé& 

# Y‰ tn r& z ÏiΒ t Ïϑ n=≈ yè ø9 $# * øŒ Î) uρ tΑ$ s% ª! $#  |¤Š Ïè≈ tƒ t ø⌠ $# zΝ tƒ ó� tΒ |MΡr&u |Mù= è% Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ÎΤρä‹ ÏƒªB $# u’ÍhΓé&uρ È÷yγ≈ s9Î) 

 ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# ( tΑ$ s% y7 oΨ≈ ys ö6 ß™ $tΒ ãβθ ä3 tƒ þ’ Í< ÷βr& tΑθ è% r& $ tΒ }§ øŠ s9 ’ Í< @d, ys Î/ 4 β Î) àMΖ ä. … çµ çF ù= è% ô‰ s) sù 

… çµ tGôϑ Î= tæ 4 ãΝ n= ÷è s? $ tΒ ’ Îû  Å¤ øÿ tΡ Iω uρ ÞΟ n= ôã r& $ tΒ ’ Îû y7 Å¡ øÿ tΡ 4 y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ãΝ≈ ¯= tã É>θ ã‹ äó ø9$# * $ tΒ àM ù= è% öΝ çλ m; 

�ω Î) !$tΒ  Í_ s? ó� s∆ r& ÿ ÏµÎ/ Èβ r& (#ρ ß‰ ç6 ôã $# ©! $# ’ În1 u‘ öΝ ä3 −/ u‘uρ 4 àMΖ ä. uρ öΝ Íκ ö� n= tã # Y‰‹ Íκ y− $ ¨Β àM øΒ ßŠ öΝ Íκ� Ïù ( $ £ϑn= sù 

 Í_ tG øŠ ©ùuθ s? |MΨ ä. |MΡ r& |=‹Ï% §�9 $# öΝ Íκ ö� n= tã 4 |MΡr&uρ 4’ n? tã Èe≅ä. & óx« î‰‹Íκy− * βÎ) öΝ åκö5Éj‹yèè? öΝ åκ ¨ΞÎ*sù x8 ßŠ$t6Ïã ( βÎ)uρ 

ö� Ïÿ øó s? öΝ ßγ s9 y7 ¯Ρ Î* sù |MΡ r& â“ƒ Í• yè ø9 $# ÞΟŠ Å3 pt ø:   )118-108 :المائدة( }#$

  :تهاآياالخامس عشر والمناسبة بين فواصل المقطع 
y7{:  قوله تعالى- 1 Ï9≡sŒ #’ oΤ÷Šr& β r& (#θ è?ù' tƒ Íο y‰≈pκ ¤¶9$$Î/ 4’ n? tã !$yγ Îγô_ uρ ÷ρ r& (#þθèù$sƒs† βr& ¨Št� è? 7≈oÿ÷‡ r& y‰ ÷èt/ 

öΝ ÍκÈ]≈yϑ ÷ƒr& 3 (#θ à) ¨?$#uρ ©! $# (#θãè yϑ ó™$# uρ 3 ª!$# uρ Ÿω “ Ï‰ öκu‰ tΠöθ s) ø9$# tÉ) Å¡≈xÿø9$#{ )108 :المائدة(  
إنما هو ، تينتقرر هذه اآلية أن اإلجراء الشرعي المذكور في اآليتين السابق :المعنى اإلجمالي

ذلك إما لخوفهما من عقاب اهللا تعالى في اآلخرة إن  واألفضل لكي يؤدي الشاهدان الشهادة بالحق
، أو لخوفهما من ظهور كذبهما أو كتمهما في حال وقع ذلك منهم واكتشف أمرهم، كذبا في القسم

اهللا تعالى ال يوفق للهداية ألن ، ثم تأمر العباد بأن يخافوا اهللا ويراقبوه في أنفسهم ويطيعوا أوامره
  .)1(والرشاد من خرج عن حكمه وعصى أمره

                                                
 .25ص، 1ج، محمد حجازي) التفسير الواضح(و، 994-993ص، 2مج، سيد قطب) في ظالل القرآن: (انظر) 1(



  )134(  

لما كان موضوع اآلية بيان أن اتباع ما شرعه اهللا تعالى من أحكام الشهادة هو : مناسبة الفاصلة
!ª ...{ناسب أن تكون الفاصلة، األضمن لمعرفة حقيقة ما أوصى به الموصي قبل وفاته $#uρ Ÿω 

“ Ï‰ öκ u‰ tΠöθ s) ø9$# tÉ)Å¡≈xÿ ø9 وعدم ، ستلزم اتباع شرع اهللا تعالىذي ي األمر بالتقوى المتضمنة }#$

فإن ذلك صاد عن ، وعدم المسارعة إلى اتهام اآلخرين دون تثبت، الكذب أو الكتمان في الشهادة
   .،وهذا تمكينطريق الحق المؤدي إلى رضا الرحمن

!ª  ...{: يقول اإلمام األلوسي في قوله تعالى $# uρ Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s) ø9 $# t É) Å¡≈ xÿ ø9 تذييل "، }#$

واهللا تعالى ال يهـدي     ،  والمراد فإن لم تتقوا وتسمعوا كنتم فاسقين خارجين عن الطاعة         ،  لما تقدم 
       )1(".أو إلى طريق الجنة، القوم الخارجين عن طاعته إلى ما ينفعهم

tΠ{:  قوله تعالى- 2 öθtƒ ßìyϑøg s† ª! $# Ÿ≅ ß™ ”�9$# ãΑθà) uŠsù !# sŒ$tΒ óΟçGö6 Å_é& ( (#θ ä9$s% Ÿω zΟù=Ïã !$uΖ s9 ( y7̈ΡÎ) |MΡ r& 

ÞΟ≈̄= tã É>θ ã‹ äóø9$#{ )109:المائدة(  

تذكر هذه اآلية الناس أن اهللا تعالى سيجمع الرسل عليهم الصالة والسالم يوم  :المعنى اإلجمالي
بعد تبليغهم رسالة اهللا ، يهمسيسألهم عن اإلجابة التي القوها ممن أرسلوا إل و،القيامة أمام أقوامهم

فأنت العالم بما ظهر وما ، وسيجيب الرسل قائلين ال علم لدينا يا ربنا يفوق علمك، تعالى لهم
  .)2(خفي

لما كان موضوع اآلية تذكير الناس بمشهد مهول من مشاهد يوم القيامة : مناسبة الفاصلة
ناسب أن تكون ، لمشهدوموقف الرسل عليهم الصالة والسالم أمام ذلك ا، العظيمة
=̄≈y7̈ΡÎ) |MΡr& ÞΟ...{الفاصلة tã É>θ ã‹äó ø9$#{ متضمنة الحث على اإلعداد لذلك المشهد العظيم من 

خالل التأكيد على أن اهللا تعالى عالم الغيوب فال يخفى عليه شيء من شؤون خلقه فهو يعلم ما 
صالح باطنه وظاهره استعداداً واالعتقاد بهذا األمر يدفع بال شك اإلنسان إل، يسرون وما يعلون
كما أنها تتضمن بيان العلة التي من أجلها يقول الرسل لربهم يوم القيامة عندما ، لمالقاة اهللا تعالى

كما أنها تبرز أدب األنبياء مع ربهم جل ، يسألهم عن جواب أقوامهم لهم فيقولون ال علم لنا
  .،وهذا ايغالوعال

y7 ...{:  تعالىيقول اإلمام أبو السعود في قوله ¨Ρ Î) |MΡ r& ÞΟ≈ ¯= tã É>θ ã‹ äó ø9 تعليل لذلك "، }#$

وفيـه إظهـار للـشكاة ورد    ، أي فتعلم ما أجابوا وأظهروا وما لم نعلمه مما أضمروه في قلوبهم          
                                                

  .54ص، 7ج، 3مج، )وح المعانير) (1(
 .344ص، 1مج) صفوة التفاسير(و، 131-130ص، 2مج، الشوكاني) فتح القدير: (انظر) 2(



  )135(  

لألمر إلى علمه تعالى بما لقوا من قبلهم من الخطوب وكابدوا من الكروب والتجاء إلى ربهم في                 
  )1(".االنتقام منهم

ذلـك ألن   ،  وإجابة الرسل في قمة األدب مع اهللا      : "الشيخ محمد متولي الشعراوي   ويقول  
y7 ...{ :ولذلك جاء قـولهم ، وعلمه قد وسع كل شيء، كالً منهم قد علم أن معرفة اهللا شاملة ¨Ρ Î) 

|MΡr& ÞΟ≈ ¯= tã É>θ ã‹ äó ø9 $#{.")2(    

y7 ...{: ويقول اإلمام محمد الطاهر بـن عاشـور فـي قولـه تعـالى      ¨Ρ Î) |MΡ r& ÞΟ≈ ¯= tã 

É>θ ã‹ äó ø9$#{  ،"  ويقال لمـن يـسأل   ، تعميماً للتذكير بكل ما صدر من أممهم من تكذيب وأذى وعناد
  )3(".عن شيء ال أزيدك علماً بذلك وأنت تعرف ما جرى

øŒ{:  قوله تعالى- 3 Î) tΑ$s% ª! $#  |¤ŠÏè≈tƒ tø⌠ $# zΝ tƒ ó�tΒ ö� à2 øŒ$#  ÉL yϑ÷èÏΡ y7ø‹n= tã 4’n? tã uρ y7Ï? t$Î!≡ uρ øŒÎ) 

š� ›?‰−ƒr& Çyρ ã�Î/ Ä ß̈‰ à)ø9$# ÞΟÏk= s3è? }̈ $̈Ψ9$# ’ Îû Ï‰ ôγyϑ ø9$# Wξôγ Ÿ2 uρ ( øŒÎ)uρ š�çF ôϑ̄= tæ |=≈tF Å6 ø9 $# sπyϑ õ3 Ït ø:$# uρ 

sπ1 u‘öθ−G9$# uρ Ÿ≅‹ÅgΥM}$# uρ ( øŒ Î)uρ ß, è= øƒrB z ÏΒ ÈÏeÜ9$# Ïπt↔øŠ yγ x. Î� ö� ©Ü9$# ’ÎΤ øŒÎ*Î/ ã‡ àÿΖtFsù $pκ�Ïù ãβθ ä3tFsù # M�ö� sÛ ’ÎΤøŒ Î*Î/ ( 
ä— Î�ö9 è?uρ tµ yϑò2F{ $# š⇑t�ö/F{ $#uρ ’ÎΤ øŒÎ*Î/ ( øŒÎ)uρ ßlÌ�øƒéB 4’tA öθ yϑ ø9$# ’ÎΤøŒ Î*Î/ ( øŒÎ) uρ àMøÿxÿ Ÿ2 ûÍ_t/ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) 

š�Ζ tã øŒÎ) Οßγ tGø⁄Å_ ÏM≈uΖ Éi� t7ø9$$Î/ tΑ$s) sù tÏ%©! $# (#ρ ã�xÿx. öΝ åκ÷]ÏΒ ÷β Î) !#x‹≈yδ �ω Î) Ö�ósÅ™ ÑÎ7 •Β{ 
  )110:المائدة(

ذلك من خالل بيانها ما أنعم اهللا  وتذكر هذه اآلية للعباد ما فيه العبرة والهداية :عنى اإلجماليالم
تعالى به على عبده ورسوله عيسى عليه الصالة والسالم لماخلقه من أم دون أب وجعله بذلك آية 

ل داللة وعلى والدته عندما جعله يتكلم وهو في المهد بما يدل، دالة على تمام قدرته جل وعال
وعليه وعلى قومه لما جاءهم ، قاطعة على براءتها مما اتهمها به قومها عندما جاءتهم به تحمله
وقبل ذلك لما كان يخاطبهم في ، بما أيده اهللا تعالى به من الوحي الذي ينزل بما فيه هداية للناس

ولما كلفه اهللا ، طفولته بكالم متزن على غرار ما يخاطب به العقالء من الكهول بعضهم بعضاً
تعالى بالرسالة فجاءهم با علمه إياه ربه وأوحى إليه به من الكتب السماوية كالتوراة التي كان 

واإلنجيل الذي يشتمل على الشريعة التي كلفه اهللا تعالى ، يحتج على اليهود في أغلب جداله معهم
 الروح في جسد الطير الذي ولما أيده سبحانه بالمعجزات الدالة على صدق نبوته كنفخه، بتبليغها

                                                
  .94ص، 3ج، )إرشاد العقل السليم) (1(
  .2390ص، 1مج، )تفسير الشعراوي) (2(
  .99ص، 7ج، 4مج، )التحرير والتنوير) (3(



  )136(  

وكإبراء من ولدته أمه أعمى واألبرص بإذن ، يشكله بيديه فيصبح طيراً حقيقياً بإذن اهللا تعالى
كما تذكر العباد بالنعمة الكبرى على عيسى عليه الصالة ، وكإحيائه الموتى بإذن اهللا تعالى، اهللا

اءهم بالحجج والمعجزات الدالة على والسالم لما صرف اليهود عن قتله حين هموا بذلك عندما ج
  .)1(فكذبوه وادعوا أن كل ما جاء به ما هو إال سحر مبين، صدقه ليؤمنوا

لما كان موضوع اآلية بيان اهللا تعالى للعباد بما أنعم به على عبده ورسوله : مناسبة الفاصلة
 التي أيده بها عيسى عليه الصالة والسالم في الدنيا من الحجج والكتب والمعجزات البينات

(tΑ$s ...{ناسب أن تكون الفاصلة ، تصديقاً له في دعواه الهادفة إلى هداية بني إسرائيل sù tÏ%©!$# 

(#ρ ã� xÿx. öΝ åκ÷]ÏΒ ÷βÎ) !#x‹≈yδ �ω Î) Ö�ósÅ™ ÑÎ7•Β{ مبينة لردة فعلهم السلبية تجاه عيسى عليه الصالة

وفي ذلك ، ء به من المعجزات سحر مبينوالسالم ومعجزاته حيث اتهموه بأنه ساحر وأن ما جا
خلفهم بأال يسلكوا مسلكهم  تحذير لمن و،وبيان الستحقاقهم العذاب األليم، إقامة للحجة عليهم
  .،وهذا تمكينفيالقوا مثل جزاءهم

$tΑ ...{: يقول اإلمام الشوكاني في قوله تعالى s) sù t Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. öΝ åκ ÷] ÏΒ ÷βÎ) !#x‹≈yδ �ω Î) Ö�ósÅ™ 

Ñ Î7 •Β{  ،"        لما عظم ذلك في صدرهم وانبهروا منه لم        ،  أي ما هذا الذي جئت به إال سحر مبين

  )2(".يقدروا على جحده بالكلية بل نسبوه إلى السحر

(øŒÎ{:  قوله تعالى- 4 uρ àMø‹ ym÷ρ r& ’n<Î) z↵Îiƒ Í‘#uθys ø9$# ÷β r& (#θãΨ ÏΒ#u † Î1 ’ Í<θß™ t�Î/ uρ (# þθ ä9$s% $̈ΨtΒ#u ô‰ pκô− $# uρ 

$oΨ ¯Ρr' Î/ tβθ ßϑÎ= ó¡ ãΒ{ )111:المائدة(  

تواصل هذه اآلية بيان ماأنعم اهللا تعالى به على عبده ورسوله عيسى عليه  :المعنى اإلجمالي
ذلك حين ألهم أتباعه وقذف في قلوبهم أن يؤمنوا باهللا تعالى كإله واحد ال  والصالة والسالم

فاستجابوا ، تعالى ورسول من عندهوبرسوله عيسى عليه الصالة والسالم كعبد هللا ، شريك له
  .)3(وقالوا آمنا واشهد بأنا مسلمون

لما كان موضوع اآلية السابقة بيان ما أيد اهللا تعالى به نبيه عيسى عليه الصالة : مناسبة الفاصلة
ثم عقبت ، الموجبة لإليمان به جل وعال واآليات الدالة على قدرة اهللا تعالى ووالسالم من النعم

، ف بني إسرائيل السلبي من دعوة عيسى عليه الصالة والسالم المؤيدة بالمعجزاتببيان موق
                                                

 .132-131ص، 2مج، الشوكاني) فتح القدير(و، 134- 133ص ،2مج، ابن كثير) تفسير القرآن العظيم: (انظر) 1(
 .132ص، 2مج) المرجع السابق) (2(

) التفسير الواضح(و، 998ص، 2مج، سيد قطب) في ظالل القرآن(و، 132ص، 2مج، الشوكاني) فتح القدير: (انظر) 3(
 .28ص، 1ج، محمد حجازي. د



  )137(  

þθ#) ...{ناسب أن تكون الفاصلة ä9$s% $̈ΨtΒ#u ô‰pκ ô−$#uρ $oΨ ¯Ρr'Î/ tβθßϑ Î= ó¡ãΒ{  مبينة لموقف الحواريين من

آمنوا و،  من عنده هللا تعالى ورسوالًاًحيث صدقوا به عبد، عيسى عليه الصالة والسالم ودعوته
وحث ، ورد على النصارى الذين يدعون أنه إله، وفي ذلك بيان الستحقاقهم دخول الجنة، بدعوته

  .،وهذا تمكينللعباد على االقتداء بهم في اإليمان باهللا تعالى وبرسوله

 أن الحـواريين  إلهـام  في عليه اهللا بنعمة يذكره كذلك": يقول الشيخ سيد قطب رحمه اهللا     
 كاملـة  أنفسهم وإسالمهم إيمانهم على يشهدونه،  مستسلمون ملبون هم فإذا له؛وبرسو باهللا يؤمنوا

  )1(".هللا

$øŒÎ) tΑ{:  قوله تعالى- 5 s% šχθ •ƒÍ‘#uθ ys ø9$#  |¤ŠÏè≈tƒ t ø⌠ $# zΟtƒö� tΒ ö≅ yδ ßì‹ÏÜ tG ó¡ o„ š�•/ u‘ βr& tΑÍi” t∴ ãƒ 

$oΨ øŠn= tã Zο y‰ Í←!$tΒ zÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9$# ( tΑ$s% (#θ à)®?$# ©!$# βÎ) ΝçGΨ à2 tÏΖÏΒ ÷σ•Β{ )112:المائدة(  
يذكر اهللا تعالى لعباده قصة المائدة التي طلبها الحواريون من عيسى عليه  :المعنى اإلجمالي
هل يتفق مع الحكمة اإللهية أن تطلب من اهللا تعالى أن ينزل : حيث قالوا له، الصالة والسالم

اتقوا اهللا وال تطلبوا فوق : سالم قائالًعلينا مائدة من السماء؟ فرد عليهم عيسى عليه الصالة وال
  .)2(البراهين التي جئتكم بها من عنده إن كنتم مؤمنين صادقين في اإليمان

لما كان موضوع اآلية حكاية ما دار بين عيسى عليه الصالة والسالم وقومه : مناسبة الفاصلة
ن آخر على صدقه عليه كبرها، لما طلبوا منه أن يسأل ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء

tΑ$s% (#θ...{ناسب أن تكون الفاصلة، الصالة والسالم à)®? $# ©!$# βÎ) Ν çGΨ à2 tÏΖ ÏΒ ÷σ •Β{  موجهة 

وذلك أن التقوى تستلزم أال يكثر العبد ، األمر لهم بالتقوى على لسان عيسى عليه الصالة والسالم
ل عليه أن يكتفي بما جاءه عن ربه ب، المؤمن من طلب البراهين الدالة على صدق الوحي والنبوة

،وهذا  ويتق اهللا تعالى حتى يكتب عنده من المؤمنين الصادقين، فيؤمن بها،تعالى من البينات
  .تمكين

βÎ) Ν...{: يقول اإلمام الرازي في قوله تعالى      çGΨ à2 t ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β{  ،"    يعني إن كنتم مؤمنين

     )3(".بكونه سبحانه وتعالى قادر على إنزال المائدة

tΑ$s% {:  قوله تعالى- 6 |¤ŠÏã ß ø⌠$# zΝtƒ ó� tΒ ¢Οßγ̄=9$# !$oΨ −/u‘ öΑÌ“Ρr& $ oΨø‹ n=tã Zοy‰ Í←!$tΒ z ÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9$# ãβθä3 s? $oΨ s9 

#Y‰ŠÏã $oΨ Ï9̈ρ X{ $tΡÌ�Åz#uuρ Zπ tƒ#u uρ y7Ζ ÏiΒ ( $oΨ ø% ã—ö‘ $#uρ |MΡr& uρ ç� ö�yz tÏ% Î—≡§�9$#{ )114:المائدة(  
                                                

 .998ص، 2مج، سيد قطب) في ظالل القرآن) (1(

 .166ص، حسنين مخلوف) صفوة البيان لمعاني القرآن(و، 135ص، 2مج، ابن كثير) تفسير القرآن العظيم(: انظر) 2(
 .461ص، 12ج) التفسير الكبير) (3(



  )138(  

 هذه اآلية أنه بعد أن طلب الحواريون من عيسى عليه الصالة والسالم أن تبين :المعنى اإلجمالي
اللهم يا ربنا ورازقنا : استجاب لهم ودعا ربه قائالً، يدعوا ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء

وتكون منك دليالً قاطعاً على كمال ، أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً ألولنا وآخرنا
وارزقنا فيها من رزقك الطيب الحسن فأنت خير ، على صدق الوحي والنبوةو، قدرتك

  .)1(الرازقين

لما كان موضوع اآلية السابقة هو إظهار العلة التي من أجلها طلب الحواريون : مناسبة الفاصلة
من عيسى عليه السالم أن يسأل ربه المائدة وهي طلب البرهان القاطع على صدق الوحي 

ناسب أن ،  موضوع هذه اآلية بيان استجابة عيسى عليه الصالة والسالم لطلبهموكان، والنبوة
%oΨø$...{تكون الفاصلة ã—ö‘$# uρ |MΡr&uρ ç� ö� yz tÏ% Î—≡  مبينة أدب عيسى عليه السالم مع ربه أثناء  }�9$#§

وأنت خير : "كما أنه أثنى عليه بقوله، "وارزقنا"حيث أظهر له التذلل لما قال ، دعاءه له
وفي ذلك توجيه من عيسى عليه الصالة والسالم للحواريين بضرورة التأدب مع اهللا ، "الرازقين

فبعد أن أمرهم بالتقوى التي تحمل العبد على التخوف من التجرأ وطلب ، تعالى عند مسألته
  .،وهذا ايغالعلمهم األدب مع اهللا تعالى في الدعاء، الدليل على قدرة اهللا تعالى

&MΡr| ...{: أللوسي في قوله تعالىيقول اإلمام ا uρ ç� ö� yz t Ï% Î—≡ تذييل جار مجـرى  "، }�9$#§
  )2(".أي خير من يرزقه ألنه خالق الرزق ومعطيه بال مالحظة عوض، التعليل

وفي دعاء عيسى بن مريم كما يكرر السياق القرآني         : "ويقول الشيخ سيد قطب رحمه اهللا     
إننـي أدعـوك   ، يا ربنا، يا اهللا: فهو يناديه،  ومعرفته بربههذه النسبة أدب العبد المجتبى مع إلهه     

، فتكون لنا عيداً ألولنـا وآخرنـا      ،  تعمنا بالخير والفرحة كالعيد   ،  أن تنزل علينا مائدة من السماء     
وهـذا  ،  وأن اهللا ربه  ،  فهو إذن يعرف أنه عبد    ،  وأن هذا من رزقك فارزقنا وأنت خير الرازقين       

  )3(".يوم المشهد العظيم، في مواجهة قومه،  العالميناالعتراف يعرض على مشهد من
  .من اآلية "أنزل"من الفاصلة معطوفة على جملة  "ارزقنا"نالحظ أن جملة  :تحليل الفاصلة

!tΑ$s% ª{:  قوله تعالى- 7 $# ’ ÎoΤÎ) $yγ ä9Íi” t∴ ãΒ öΝ ä3ø‹ n=tæ (  yϑsù ö�àÿ õ3 tƒ ß‰ ÷èt/ öΝ ä3Ζ ÏΒ þ’ÎoΤÎ*sù …çµ ç/Éj‹tã é& $\/#x‹tã ω 
Hÿ…çµ ç/ Éj‹tãé& #Y‰ tn r& zÏiΒ tÏϑ n=≈yèø9$#{ )115 :المائدة(.   

، تبين هذه اآلية أنه بعد أن طلب عيسى عليه السالم من ربه إنزال المائدة :المعنى اإلجمالي
  ا أوجب اهللا ـوبين لهم بعد ذلك أن من يجحد بشيء مم، استجاب له ربه فأنزلها على الحواريين

                                                
 .169ص) المنتخب(و، 134ص، 2مج، الشوكاني) فتح القدير: (انظر) 1(

 .62ص، 7ج، 3مج) روح المعاني) (2(
 .1000ص، 2مج، سيد قطب) في ظالل القرآن) (3(



  )139(  

البرهان الساطع فسيكون مستحقاً للعذاب األليم الذي ال يعاقب اهللا تعالى به تعالى اعتقاده بعد هذا 
  .)1(أحد من العباد إال من كان سباقاً لإلنكار والجحود بآيات اهللا تعالى

لما كان موضوع اآلية بيان استجابة اهللا تعالى لدعوة عيسى عليه الصالة : مناسبة الفاصلة
...{  تكون الفاصلةناسب أن، والسالم بإنزال المائدة yϑ sù ö� àÿõ3 tƒ ß‰ ÷è t/ öΝ ä3Ζ ÏΒ þ’ÎoΤ Î*sù …çµç/Éj‹ tãé& 

$\/#x‹tã Hÿ…çµ ç/ Éj‹tã é& # Y‰ tnr& z ÏiΒ tÏϑ n=≈yèø9$#{ مشتملة على الوعيد الشديد لمن جحد قدرة اهللا تعالى أو 

هللا تعالى نبوة عيسى عليه الصالة والسالم بعد هذا اإلنزال الذي يعد دليالً قاطعاً على قدرة ا
  .وهذا ايغال ،وعلى صدق الوحي والنبوة

 ...{: يقول اإلمام الشوكاني في قولـه تعـالى   yϑ sù ö� àÿ õ3 tƒ ß‰ ÷è t/ öΝ ä3Ζ ÏΒ ...{ ،  أي بعـد

’þ...{ تنزيلها ÎoΤ Î* sù … çµç/ Éj‹ tã é& $ \/# x‹ tã ...{    ًأي تعذيبا}... Hω ÿ… çµç/ Éj‹ tã é&...{      أي ال أعذب مثل ذلك

#...{ التعذيب Y‰ tn r& z ÏiΒ t Ïϑ n=≈ yè ø9 وقيل جمع العالمين وفي هذا من      ،  لمي زمانهم االمراد ع يل   ق }#$
  )2(".التهديد والترهيب ما ال يقادر قدره

!øŒÎ)uρ tΑ$s% ª{:  قوله تعالى- 8 $# |¤Š Ïè≈tƒ t ø⌠ $# zΝ tƒó� tΒ |MΡr& u |M ù= è% Ä¨$̈Ζ=Ï9 ’ÎΤρä‹ Ïƒ ªB $# u’ ÍhΓé& uρ È ÷ yγ≈s9Î)  ÏΒ 

Èβρ ßŠ «!$# ( tΑ$s% y7oΨ≈ys ö6ß™ $tΒ ãβθä3 tƒ þ’ Í< ÷β r& tΑθè% r& $ tΒ }§øŠs9 ’ Í< @d,ysÎ/ 4 βÎ) àMΖ ä. …çµçF ù= è% ô‰s) sù …çµtG ôϑÎ= tæ 4 
ãΝ n=÷è s? $tΒ ’Îû  Å¤øÿ tΡ Iωuρ ÞΟn= ôãr& $tΒ ’Îû y7Å¡ øÿ tΡ 4 y7̈Ρ Î) |MΡr& ãΝ≈̄= tã É>θã‹äó ø9$#{ )116:المائدة(  

ن حوار بين عيسى عليه الصالة والسالم وربه تبين هذه اآلية ما سيجري م :المعنى اإلجمالي
أأنت الذي قلت للذين ادعوا : جل وعال حيث سيقول اهللا تعالى لعيسى عليه الصالة والسالم

اتخذوني أنا وأمي إلهين من دون اهللا؟ فيجيب عيسى عليه الصالة والسالم ، ألوهيتك وألوهية أمك
، نه ال يجوز لي هذا القول الذي ليس لي منه حقفإ، أنزهك يا اهللا تنزيهاً تاماً عن ذلك: بقوله

فأنت يا رب تعلم ما تخفيه نفسي وما ، وإن كنت قد قلت هذا القول الباطل فقد علمته يا رب
وأنت يا رب وحدك المحيط علماً بكل ما يغيب عن ، أما أنا فال أعلم ما تخفيه، يظهره لساني

  .)3(القول والمدارك

وضوع اآلية الحديث عن الحوار الذي دار بين عيسى عليه الصالة لما كان م: مناسبة الفاصلة
ناسب أن ، والذي يتضمن سؤال موجه من اهللا تعالى لعيسى عليه الصالة والسالم، والسالم وربه

                                                
 .29ص، 1ج، محمد حجازي) التفسير الواضح(و، 691ص، 3مج، القرطبي) الجامع ألحكام القرآن: (انظر) 1(

 .135ص، 2مج) فتح القدير) (2(
 .249ص، السعدي) تيسير الكريم الرحمن(و، 136ص، 2مج، الشوكاني) فتح القدير: (انظر) 3(



  )140(  

ãΝ...{تكون الفاصلة n= ÷ès? $tΒ ’ Îû  Å¤ øÿtΡ Iω uρ ÞΟn= ôãr& $tΒ ’ Îû y7Å¡ øÿ tΡ 4 y7̈Ρ Î) |MΡr& ãΝ≈̄= tã É>θã‹ äóø9$#{ ة  مبين

وإنما هو سؤال بغرض إقامة ، أن اهللا تعالى ال يسأل عيسى عليه الصالة والسالم لطلب المعرفة
كما أن الفاصلة مرشدة على ، الحجة على من قال بألوهية عيسى عليه الصالة والسالم وأمه

  .،وهذا تمكينلسان عيسى عليه السالم تعليم الناس األدب مع اهللا تعالى

y7 ...{: ثم قال تعـالى  ":يقول اإلمام الرازي ¨Ρ Î) |MΡ r& ãΝ≈ ¯= tã É>θ ã‹ äó ø9 وهـذا تأكيـد   ، }#$
β...{: للجملتين المتقدمتين أعني قوله Î) àMΖ ä. … çµçF ù= è% ô‰ s) sù … çµ tG ôϑÎ= tæ...{ ، وقوله}...ãΝ n= ÷è s? $ tΒ ’Îû 

 Å¤ øÿ tΡ Iωuρ ÞΟ n= ôã r& $ tΒ ’ Îû y7 Å¡ øÿ tΡ...{.")1(    

  .عللت ما ورد في آيتها،صلة تعليلية نالحظ أن جملة الفا :تحليل الفاصلة

=tΒ àMù${: تعالى قوله - 9 è% öΝçλm; �ω Î) !$tΒ Í_s?ó�s∆ r& ÿ Ïµ Î/ Èβr& (#ρ ß‰ ç6 ôã$# ©!$# ’În1 u‘ öΝ ä3−/ u‘ uρ 4 àMΖ ä. uρ öΝ Íκö�n= tã 

#Y‰‹Íκy− $̈Β àMøΒßŠ öΝÍκ�Ïù ( $£ϑn= sù Í_tGøŠ ©ùuθs? |MΨ ä. |MΡr& |=‹Ï% §�9$# öΝ Íκ ö�n= tã 4 |MΡr&uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« î‰‹Íκ y−{ 
  )117:المائدة(

تواصل هذه اآلية استعراض الحوار الذي سيدور بين عيسى عليه الصالة  :المعنى اإلجمالي
والسالم وربه جل وعال وذلك أنها تبين أن عيسى عليه الصالة والسالم قد التزم التزاما تاما بما 

: ل عرضها لمضمون دعوته والتي قال فيها لقومهأمره اهللا تعالى به وكلفه بتبليغه قومه من خال
فهو مالك ، فإنه وحده المستحق لذلك، أفردوا اهللا تعالى بكل صور العبادة وال تشركوا به شيئاً

وقد كنت يا رب شاهداً على : وبعد ذلك سيقول عيسى عليه الصالة والسالم لربه.أمري وأمركم
يك بالرفع إلى السماء كنت يا رب أنت الحفيظ فلما قبضتني إل، أعمالهم حين كنت بين أظهرهم

وأنت وحدك المطلع على كل األشياء العليم بها فال يخفى عليك ، والشاهد على أفعالهم، ألعمالهم
  .)2(شيء منها

إنما كانت ، لما كان موضوع اآلية بيان أن دعوة عيسى عليه الصالة والسالم: مناسبة الفاصلة
وأنه بريء مما قام به المفترين من ادعائهم له وألمه ،  اإلشراك بهلعبادة اهللا تعالى وحده وعدم

’MΡr&uρ 4| ...{ناسب أن تكون الفاصلة، باأللوهية n? tã Èe≅ ä. & óx« î‰‹Íκ y−{  مبينة أن اهللا تعالى مراقب

كما أن ، شهيد على أحوالهم في كل زمان ومكان سواء في حياة أنبيائهم أو بعد وفاتهم، للناس
وفي ذلك حث للمسلمين على االقتداء به ، ر ألدب عيسى عليه الصالة والسالم مع ربهفيها إظها

  .،وهذا ايغالفي التأدب مع اهللا تعالى
                                                

 .465ص، 12ج) التفسير الكبير) (1(
 .346ص، 1مج، الصابوني) صفوة التفاسير(و، 139ص، 2مج، ابن كثير) آن العظيمتفسير القر: (انظر) 2(



  )141(  

MΡ|...{: وقوله سبحانه : "يقول اإلمام األلوسي   r& uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« î‰‹ Íκ y−{    تذييل مقـرر 

 الشهيد في الحقيقة على الكل حين       وفيه على ما قيل إيذان بأنه سبحانه كان هو        ،  لمضمون ما قبله  
  )1(".كونه عليه السالم فيما بينهم

MΡ|...{: ويقول اإلمام الرازي في قوله تعالى      r& uρ 4’ n? tã Èe≅ä. & ó x« î‰‹ Íκ y−{  ،"   يعني أنـت

  )2(".وأنت الشهيد عليهم بعد مفارقتي لهم، الشهيد لي حين كنت فيهم

β{:  قوله تعالى- 10 Î) öΝåκ ö5Éj‹yè è? öΝ åκ̈ΞÎ* sù x8 ßŠ$t6Ïã ( βÎ)uρ ö�Ïÿ øós? öΝßγ s9 y7̄ΡÎ* sù |MΡr& â“ƒÍ• yèø9$# ÞΟŠÅ3ptø: $#{ 
  )118:المائدة(

يواصل هذه اآلية استعراض ما سيقوله عيسى عليه الصالة والسالم لربه جل  :المعنى اإلجمالي
ضاً وذلك حيث إنها تبين أن عيسى عليه الصالة والسالم يقول لربه مفو، وعال في حواره معه
وأنت ، فإن عذبتهم بذنوبهم فهم عبادك، إن أمر الناس جميعاً راجع إليك: أمر الناس كلهم إليه

  .)3(الحكيم في قضائه، وإن تجاوزت عنهم فإنك وحدك الغالب على أمره، مالك أمرهم

لما كان موضوع اآلية بيان أن اهللا تعالى يعذب من يشاء تعذيبه من عباده : مناسبة الفاصلة
*y7̄ΡÎ ...{ناسب أن تكون الفاصلة، ويغفر لمن يشاء المغفرة له بعفوه وغفرانه، هبذنوب sù |MΡr& 

â“ƒÍ• yèø9$# ÞΟŠÅ3ptø:  مقررة لذلك ومؤكدة على أن أحكام اهللا تعالى التي سيصدرها يوم القيامة بحق }#$

ا ،وهذوال يعذب إال لحكمة بالغة، فال يغفر عن ضعف، إنما تكون عن عزة وحكمة، عباده
  .تمكين

y7 ...{: يقول اإلمام محمد الطاهر بن عاشـور فـي قولـه تعـالى     ¯Ρ Î* sù |MΡr& â“ƒ Í• yè ø9 $# 

ÞΟŠ Å3 pt ø: أي ،  وذكر الحكيم لمناسبته للتفـويض    ،  ذكر العزيز كناية عن كونه يغفر عن مقدرة       "،  }#$

  )4(".المحكم لألمور العالم بما يليق بهم

 جواباً للشرط الوارد في اآلية ،وبالتالي فجملة نالحظ أن الفاصلة جاءت هنا :تحليل الفاصلة
  .الفاصلة في محل جزم جواب الشرط

                                                
 .201ص، 6ج، 3مج) روح المعاني) (1(
 .466ص، 12ج) التفسير الكبير) (2(

 .250ص، السعدي) تيسير الكريم الرحمن(و، 137ص، 2مج، الشوكاني) فتح القدير: (انظر) 3(
 .117ص، 7ج، 4مج) التحرير والتنوير) (4(



  )142(  

  :السادس عشـرع ـات المقطـآي
  التأكيد على البعث وأن الملك هللا وحده

$tΑ{: قــال تعــالى s% ª! $# # x‹≈ yδ ãΠ öθ tƒ ßì xÿΖ tƒ t Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# öΝ ßγ è% ô‰ Ï¹ 4 öΝ çλm; ×M≈ ¨Ψ y_ “ Ì�øg rB  ÏΒ $ yγ ÏF øt rB 

ã�≈ yγ ÷Ρ F{$# t Ï$ Î#≈ yz !$ pκ� Ïù # Y‰ t/ r& 4 z ÅÌ §‘ ª! $# öΝ åκ ÷]tã (#θ àÊ u‘ uρ çµ ÷Ζ tã 4 y7 Ï9≡ sŒ ã— öθ xÿ ø9 $# ãΛ Ïà yè ø9 $# * ¬! à7 ù= ãΒ 

ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $# uρ $ tΒ uρ £ Íκ� Ïù 4 uθ èδ uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« 7�ƒ Ï‰ s%{ )120-119 :المائدة(  

  :تهاآياالسادس عشر والمناسبة بين فواصل المقطع 
# #$!tΑ$s% ª{:  قوله تعالى- 1 x‹≈yδ ãΠöθ tƒ ßì xÿΖ tƒ tÏ% Ï‰≈¢Á9$# öΝ ßγ è%ô‰ Ï¹ 4 öΝ çλm; ×M≈ ¨Ψy_ “ Ì�øgrB ÏΒ $yγÏF øtrB 

ã�≈ yγ ÷ΡF{$# tÏ$Î#≈yz !$pκ�Ïù # Y‰ t/r& 4 zÅÌ §‘ ª! $# öΝ åκ÷]tã (#θàÊ u‘ uρ çµ ÷Ζ tã 4 y7Ï9≡ sŒ ã— öθxÿ ø9$# ãΛÏàyèø9$#{ )119:المائدة(  

سيقول اهللا تعالى يوم القيامة عقب إتمام عيسى عليه الصالة والسالم كالمه  :ماليالمعنى اإلج
x‹≈yδ ãΠöθ#...{: الذي ختمه بتفويض أمر العباد إليه tƒ ßìxÿΖ tƒ tÏ% Ï‰≈ ¢Á9$# öΝßγ è%ô‰ Ï¹...{ ، أي في هذا

اء يوم القيامة سيجني المؤمنون الصادقون ثمرة صدقهم وإخالصهم وسيالقون حسنا لجز، اليوم
العسل ، حيث إنهم سيدخلون جنات تجري من تحت غرفها وأشجارها أنهار الماء العذب الفرات

ولقد رضوا عن اهللا تعالى ، لحسن عملهم ومعتقدهم، فلقد نالوا مرضاة اهللا تعالى، واللبن والخمر
م وذلك هو الفوز الكبير الذي ليس بعده فوز فصاحبه في النعيم الدائ، لحسن جزائه وسعة فضله

  .)1(المقيم

لما بين اهللا تعالى في هذه اآلية حسن عاقبة المؤمنين الصادقين في إيمانهم : مناسبة الفاصلة
—y7Ï9≡sŒ ã ...{ناسب أن تكون الفاصلة، المخلصين لربهم öθ xÿø9 $# ãΛÏàyèø9  معبرة عن حسن ثوابهم }#$

  . تمكين،وهذابالفوز العظيم فال فوز أعظم منه وال منتهى لنعيم من يظفر به

y7 ...{: يقول اإلمام الشعراوي في قوله تعالى      Ï9≡ sŒ ã— öθ xÿ ø9 $# ãΛ Ïà yè ø9$#{  ،"    ًكأن هناك فـوزا

هو ما يعطيه اإلنسان لنفسه في دار التكليف من متعـة           : والفوز السطحي ،  سطحياً وفوزاً عظيماً  
العظيم ألن النـدم  وفي الحقيقة ليس هو الفوز      ،  قصيرة العمر واألجل فيبدو ظاهرياً وكأنه قد فاز       

ألن الدنيا بكل ما فيها من نعيم هـو نعـيم علـى قـدر     ،  وأي لذة يعقبها الندم ليس فوزاً     ،  سيعقبه
وكثيراً ما رأينا   ،  أن يزول النعيم عن اإلنسان    ،  وهو نعيم مهدد بشيئين   ،  إمكانات اإلنسان وتصوره  

                                                
 .31ص، 1ج، محمد حجازي) التفسير الواضح(و، 138ص، 2مج، الشوكاني) فتح القدير: (انظر) 1(
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وأما النعـيم   ،  ونرى ذلك كثيراً  ،  أو أن يترك اإلنسان هذا النعيم بالموت      ،  منعمين زال عنهم النعيم   
       )1(".وال يقطعه شيء، الذي هو الفوز العظيم فهو النعيم الموصول الذي ال يمنعه أحد

à7ù=ãΒ ÏN≡uθ≈yϑ !¬{:  قوله تعالى- 2 ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{$# uρ $tΒuρ £ Íκ�Ïù 4 uθ èδuρ 4’n? tã Èe≅ ä. & óx« 7�ƒÏ‰ s%{ 
  )120:المائدة(

آلية أن اهللا تعالى وحده مالك السماوات واألرض وما فيهن من تبين هذه ا :المعنى اإلجمالي
  .)2(وهو صاحب القدرة المطلقة فال يعجزه شيء، مخلوقات

لما كان موضوع اآلية تقرير أن اهللا تعالى هو رب السماوات واألرض وما : مناسبة الفاصلة
?uθèδuρ 4’n... { ناسب أن تكون الفاصلة، فيهن tã Èe≅ä. & óx« 7�ƒÏ‰ s%{ مقررة أنه المتصرف في  

  .،وهذا تمكينملكه كيف يشاء وال يعجزه فعل ما أراده فيه

uθ... { :في قوله تعالى   يقول اإلمام الشوكاني   èδ uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« 7�ƒ Ï‰ s%{" سـبحانه  جاء 

 الـسموات  ملـك  بـأن  وأخبـر  وأمه عيسى إلهية أثبت من إثبات من سبق لما دفعا الخاتمة بهذه
  )3(".غيره دون شيء كل على القادر وأنه مخلوقاته سائر ودون وأمه عيسى دون هل واألرض

uθ... { : في قوله تعـالى    ويقول اإلمام النسفي   èδ uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« 7�ƒ Ï‰ s%{"  المنـع  مـن 

    )4(".واإلفناء واإليجاد واإلعطاء

uθ... { :فـي قولـه تعـالى      ويقول اإلمام محمد الطاهر بن عاشور      èδ uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« 

7�ƒ Ï‰ s%{" الكالم بانتهاء مؤذن تذييل، ـ  هللا الموجودات كّل عبودية جمعت الجملة هذه ألن  ،ىـتعال

 تقـدم  ما فناسبت تعالى تصرفه في جميعها أن وتضمنت،  النصارى على الرد من تقدم ما فناسبت
 القرآن نزول بانتهاء فآذنت،  زلين ما كّل في تعالى هللا التفويض معنى وفيها. الصادقين جزاء من
 معنى من اآلية في لما  اهللا رسول وفاة رابـوباقت ،نزل ما آخر المائدة سورة بأن القول على

  )5(".يريد لما الفعال وأنّه هللا التسليم

                                                
  .2416ص، 1مج، )تفسير الشعراوي) (1(
 .31ص، 1ج، محمد حجازي) التفسير الواضح(و، 141ص، 2مج، ابن كثير) تفسير القرآن العظيم: (انظر) 2(
 .139ص، 2مج) فتح القدير) (3(

 . 288ص، 1مج) النسفي) (4(
 .119ص، 7ج) التحرير والتنوير) (5(
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  الفصل الثالث
 

  : وفيه مبحثان

  .فاصلة االسمية والفعلية وداللة الخطاب فيهماال :المبحث األول
  :وفيه مطلبان

  .الفاصلة االسمية والفعلية: المطلب األول
  . داللة الخطاب باالسم والفعل في فواصل آيات سورة المائدة:المطلب الثاني

  

البالغية فـي فواصـل آيـات سـورة      من المظاهر  :المبحث الثاني 
  .المائدة
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  الفصل الثالث 
   سورة المائدة فواصل آياتإلعجاز البياني فيجوانب من ا

 –سـيكون بـإذن اهللا      " جوانب من اإلعجاز البياني   "الحديث في هذا الفصل الذي بعنوان       
 حول بعض القضايا ذات الصلة بالجانب اللغوي تحديداً لكونه الوجه المعجـز للقـرآن               –تعالى  

 في بحـث لـه محكـم        – حفظه اهللا    –عبد السالم اللوح    / الكريم، وذلك كما بين أستاذي الدكتور     
وقد بين فيه أنه إذا أريد الحديث عن الوجه المعجز للقـرآن الكـريم،   " حوار مع الرماني "بعنوان  

ذلك األمر الذي وقع مـن جهتـه التحـدي،         : األول: "فإنه البد من تحري أمرين وضحهما بقوله      
العلـة التـي    : الثاني...  والبيان والقرآن قد تحدى العرب بما اشتهروا به، وقد اشتهروا بالبالغة         

وقعت سداً منيعاً في وجه الخلق جميعاً عن معارضة القرآن بمثله، بحيث كانت متحققة في كـل                 
سورة من سور القرآن بال استثناء باعتبارها الحد األدنى للتحدي، وبعد النظر والتمحيص تبـين               

ول الذي وقع من جهته التحـدي،      أن العلة في عجز الخلق عن معارضة بمثله، هو ذلك األمر األ           
   )1(".أال وهو الجانب اللغوي، فلم يعجزهم حقيقة أمر آخر غير بالغته وفصاحته

  ية والفعلية وداللة الخطاب فيهماالفاصلة االسم: المبحث األول
  :الفاصلة االسمية والفعلية: المطلب األول

  : اتنقسم فواصل آيات سورة المائدة من حيث البناء إلى قسمين هم
 كان الجزء األول منها     وهي عبارة عن جمل اسمية والجملة االسمية هي ما        : فواصل اسمية  - 1

  )2(. له، والجزء الثاني منها خبراًاسماً
كان الجـزء األول    هي ما   "فهي عبارة عن جملة فعلية، والجملة الفعلية        : أما الفاصلة الفعلية   - 2

   )3( "منها فعالً
يف فواصل آيات سورة المائدة إلى اسمية وفعليـة،         ويلي ما سبق بيانه عمل جدول لتصن      

  -:وذلك كما يلي

  الفاصلة االسمية  م

1.   }... ¨β Î) ©!$# ãΝ ä3 øt s† $ tΒ ß‰ƒ Ì� ãƒ {]1: المائدة[  
                                                

 .4ص، للدكتور عبد السالم اللوح، حوار مع الرماني) 1(
 حمدي محمود عبد المطلب، راجعه وقدم له أحمد محمد هريدي مستشار اللغة )الخالصة في علم النحو(: انظر) 2(

 .3، مكتبة ابن سينا، ط16صالعربية، 

دار الجيل ، 83ص، بي الوفاء محمد بن عبيد اهللا بن أبي سعيد أبو البركات األنباريعبد الرحمن بن أ )أسرار العربية) (3(
 .1995، 1، طبيروت
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2.   } ...¨β Î) ©! $# ß‰ƒ Ï‰ x© É>$ s) Ïè ø9   ]2: المائدة[} #$
3.   }... ¨β Î* sù ©! $# Ö‘θ àÿ xî ÒΟ‹ Ïm§‘  {]3: المائدة[  
4.   }... uθ èδ uρ ’ Îû Íο t� ÅzFψ $# z ÏΒ zƒ Î� Å£≈ sƒ ø:   ]5: المائدة[} #$
5.   }... öΝ à6 ¯= yè s9 šχρ ã� ä3 ô± n@ {]6: المائدة[  
6.   }... ¨β Î) ©!$# 7ΟŠ Î= tæ ÏN# x‹ Î/ Í‘ρ ß‰ �Á9   ]7: المائدة[}  #$
7.   }... �χ Î) ©! $# 7�� Î6 yz $ yϑ Î/ šχθ è= yϑ ÷è s? {]8: المائدة[  
8.   }...  yϑ sù t� xÿ Ÿ2 y‰ ÷èt/ š� Ï9≡ sŒ öΝ à6Ψ ÏΒ ô‰ s) sù ¨≅ |Ê u !# uθ y™ È≅‹ Î6 ¡¡9   ]12: المائدة[} #$
9.   }... ¨β Î) ©! $# �=Ït ä† š ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9   ]13: المائدة[} #$

10. }... ª! $# uρ 4’n? tã Èe≅ ä. & ó x« Ö�ƒ Ï‰ s% {]17: المائدة[  
11. }... Ïµ ø‹ s9 Î) uρ ç�� ÅÁ yϑ ø9   ]18: المائدة[} #$
12. }... ª! $# uρ 4’n? tã Èe≅ ä. & ó x« Ö�ƒ Ï‰ s% {]19: المائدة[  
13. }... þ’ÎoΤ Î) Ú’% s{ r& ©! $# ¡> u‘ t Ïϑ n=≈ yè ø9   ]28: المائدة[} #$
14. }... y7 Ï9≡ sŒ uρ (# äτℜ t“ y_ t ÏΗ Í>≈ ©à9   ]29: المائدة[} #$
15. }... yxt6 ô¹ r' sù z ÏΒ š Î� Å£≈ sƒ ø:   ]30: المائدة[} #$
16. }... yxt7 ô¹ r' sù z ÏΒ t ÏΒÏ‰≈ ¨Ψ9   ]31: المائدة[} #$
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19. }... öΝ çλ m; uρ ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& {]36: المائدة[  
20. }... óΟ ßγ s9 uρ Ò># x‹ tã ×Λ É) •Β {]37: المائدة[  
21. }... ª! $# uρ î“ƒ Í• tã ÒΟŠ Å3 ym {]38: المائدة[  
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24. }... óΟ ßγ s9 uρ ’ Îû Íο t� Åz Fψ $# ëU# x‹ tã ÒΟŠ Ïà tã {]41: المائدة[  
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27. }... y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ tβρ ã� Ïÿ≈ s3 ø9   ]44: المائدة[} #$
28. }... y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ tβθ ßϑ Î=≈ ©à9   ]45: المائدة[} #$
29. }... y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ šχθà) Å¡≈ xÿ ø9   ]47: المائدة[} #$
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33. }... ¨β Î) ©! $# Ÿω “ Ï‰ ôγ tƒ tΠ öθ s) ø9 $# t Ïϑ Î=≈ ©à9   ]51: المائدة[} #$
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35. }... ª! $# uρ ìì Å™ ≡ uρ íΟŠ Î= tæ {]54: المائدة[  
36. }... öΝ èδ uρ tβθãè Ï.≡ u‘ {]55: المائدة[  
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72. }... |MΡ r& uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« î‰‹ Íκ y− {]117: المائدة[  
73. }... y7 ¯Ρ Î* sù |MΡ r& â“ƒ Í• yè ø9 $# ÞΟŠ Å3 pt ø:   ]118: المائدة[} #$
74. }... y7 Ï9≡ sŒ ã— öθ xÿ ø9 $# ãΛ Ïà yè ø9   ]119: المائدة[}  #$
75. }... uθ èδ uρ 4’n? tã Èe≅ ä. & ó x« 7�ƒ Ï‰ s% {]120: المائدة[  
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   -:الفواصل الفعلية: ثانياً
  

  الفعليةالفاصلة   م

1.   }... (#θà) ¨? $# uρ ©! $# 4 ’n? tã uρ «!$# È≅ ©.uθ tG uŠ ù= sù šχθãΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9   ]11: المائدة[} #$
2.   }... |’ ôθ y™ uρ ÞΟ ßγ ã⁄ Îm6 t⊥ ãƒ ª! $# $ yϑ Î/ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ãè oΨ óÁ tƒ {]14: ائدةالم[  
3.   }... ô‰ s% Ν à2 u!% ỳ š∅ ÏiΒ «!$# Ö‘θçΡ Ò=≈ tG Å2 uρ Ñ Î7 •Β {]15: المائدة[  
4.   }... óΟ Îγƒ Ï‰ ôγ tƒ uρ 4’ n< Î) :Þ≡ u� ÅÀ 5ΟŠ É) tG ó¡ •Β {]16: المائدة[  
5.   }... ’ n? tã uρ «! $# (# þθ è= ©. uθ tG sù β Î) Ο çGΨ ä. t ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β {]23: المائدة[  
6.   }... Ÿξ sù }̈ ù' s? ’n? tã ÏΘ öθ s) ø9 $# š É) Å¡≈ xÿ ø9   ]26: المائدة[} #$
7.   }... tΑ$ s% $ yϑ ¯Ρ Î) ã≅ ¬7 s) tG tƒ ª! $# z ÏΒ t É) −F ßϑ ø9   ]27: المائدة[} #$
8.   }... ô‰ s) s9 uρ óΟ ßγ ø? u !$ y_ $ uΖ è= ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi� t7 ø9 $$ Î/ ¢Ο èO ¨β Î) # Z�� ÏW x. Ο ßγ ÷Ψ ÏiΒ y‰ ÷è t/ š� Ï9≡ sŒ ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# šχθ èù Î� ô£ßϑs9 {]32: المائدة[  
9.   }... (# þθ ßϑ n= ÷æ $$ sù �χ r& ©! $# Ö‘θ àÿ xî ÒΟ‹ Ïm   ]34: المائدة[} ‘§

10. }... ôM sÜ Î6 ym öΝ ßγ è=≈ yϑ ôã r& (#θ ßst7 ô¹ r' sù t Î� Å£≈ yz {]53: المائدة[  
11. }... (#θà) ¨? $# uρ ©! $# β Î) Λ äΨ ä. t ÏΖ ÏΒ÷σ •Β {]57: المائدة[  
12. }... š[ ø⁄ Î6 s9 $ tΒ (#θçΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ {]62: المائدة[  
13. }... š[ ø⁄ Î6 s9 $ tΒ (#θçΡ% x. tβθ ãè oΨ óÁ tƒ {]63: المائدة[  
14. }... Ÿξ sù }̈ ù' s? ’n? tã ÏΘ öθ s) ø9 $# t Í� Ïÿ≈ s3 ø9   ]68: المائدة[} #$
15. }... $ Z)ƒ Ì� sù (#θ ç/ ¤‹ Ÿ2 $ Z)ƒ Ì� sù uρ tβθ è= çG ø) tƒ {]70: المائدة[  
16. }... £ ¡¡ yϑ u‹ s9 š Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ ëU# x‹ tã íΟŠ Ï9 r& {]73: المائدة[  
17. }... ö� ÝàΡ $# y# ø‹ Ÿ2 Ú Îi t6 çΡ ÞΟ ßγ s9 ÏM≈ tƒ Fψ $# ¢Ο èO ö� ÝàΡ $# 4† ¯Τ r& šχθ ä3 sù ÷σ ãƒ {]75: المائدة[  
18. }... š[ ø⁄ Î6 s9 $ tΒ (#θçΡ$ Ÿ2 šχθ è= yè øÿ tƒ {]79: المائدة[  
19. }... }§ ø⁄ Î6 s9 $ tΒ ôMtΒ £‰ s% óΟ çλ m; öΝ åκ ß¦ àÿΡ r& β r& xÝÏ‚ y™ ª! $# óΟ Îγ øŠ n= tæ ’ Îû uρ É># x‹ yè ø9 $# öΝ èδ tβρ à$ Î#≈ yz {]80: ةالمائد[  
20. }... (#θà) ¨? $# uρ ©! $# ü“ Ï% ©! $# Ο çFΡ r&  Ïµ Î/ šχθ ãΖ ÏΒ ÷σãΒ {]88: المائدة[  
21. }... y7 Ï9≡ x‹ x. ß Îi t7 ãƒ ª! $# öΝ ä3 s9  ÏµÏG≈ tƒ# u ÷/ ä3 ª= yè s9 tβρ ã� ä3 ô± n@ {]89: المائدة[  
22. }... çνθ ç7 Ï⊥ tG ô_ $$ sù öΝ ä3 ª= yè s9 tβθ ßs Î= øÿ è? {]90: المائدة[  
23. }... (#θà) ¨? $# uρ ©! $# ü” Ï% ©! $# Ïµ øŠ s9 Î) šχρ ç� |³ øt éB {]96: المائدة[  
24. }... (#θà) ¨? $$ sù ©! $# ’Í< 'ρ é' ¯≈ tƒ É=≈ t6 ø9 F{ $# öΝ ä3 ª= yè s9 šχθ ßs Î= øÿ è? {]100: المائدة[  
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  الفعليةالفاصلة   م

25. }... tΑ$ s) sù t Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. öΝ åκ ÷] ÏΒ ÷β Î) !# x‹≈ yδ �ω Î) Ö� ós Å™ Ñ Î7 •Β {]110: المائدة[  
26. }... (# þθ ä9$ s% $ ¨Ψ tΒ# u ô‰ pκ ô− $# uρ $ oΨ ¯Ρ r' Î/ tβθ ßϑ Î= ó¡ ãΒ {]111: المائدة[  
27. }... tΑ$ s% (#θ à) ®? $# ©!$# β Î) Ν çGΨ à2 t ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β {]112: المائدة[  
28. }... $ oΨ ø% ã— ö‘ $# uρ |MΡ r& uρ ç� ö� yz t Ï% Î—≡ §�9   ]114: المائدة[} #$

  

فواصل آيات سـورة المائـدة      قرابة ثلثي   ومن خالل الجدولين السابقين تبين للباحث أن        
 ثمانيـة  فاصلة من فواصل آيات سورة المائـدة هـي اسـمية، و            سبعينخمساً و ، ذلك أن    ميةاس
هذا من ناحية بناء فواصل آيات سورة المائدة، أما من ناحية مـا اشـتملت            .  منها فعلية  عشرينو

عليه هذه الفواصل من خطاب باالسم أو بالفعل فهذا ما سأتحدث عنه في المطلب الثاني من هـذا         
  . -إذن اهللا تعالى ب–المبحث 

  :داللة الخطاب باالسم والفعل في فواصل آيات سورة المائدة: المطلب الثاني
 ،لقد قسمت في المطلب األول من هذا المبحث فواصل آيات سورة المائدة إلـى قـسمين               

 وفي الواقع لم يكن غرضي من ذلك سـوى التقـسيم            ، والفواصل الفعلية  ،هما الفواصل االسمية  
هذا المطلب فسأتحدث بإذن اهللا تعالى عن داللة الخطاب باالسم والخطـاب بالفعـل        أما في    ،ذاته

من خالل المفردات القرآنية التي تشتمل عليها فواصل آيات سورة المائدة، وقد عبر عـن هـذه                 
االسم يدل على الثبوت واالستمرار، والفعـل يـدل علـى           : "الداللة الشيخ مناع القطان حين قال     

فيأتي التعبير مثالً فـي النفقـة       . ولكل منهما موضعه الذي ال يصلح له اآلخر       لتجدد والحدوث،   ا
t{: بالفعل كقوله  Ï% ©! $# tβθ à) ÏÿΖ ãƒ ’ Îû Ï!# §� œ£9 $# Ï !# §� œØ9 $# uρ{ ] ويـأت  " المنفقـون "، ولم يقل    ]134: آل عمران

${: التعبير في اإليمان باالسم كقوله    yϑ ¯Ρ Î) šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u «!$$ Î/  Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ{ ] 15: الحجـرات[ ،
ألن النفقة أمر فعلي شأنه الحدوث والتجدد، بخالف اإليمـان فإنـه لـه حقيقـة تقـوم بـدوام                    

   )1(."مقتضاها
 ما ذهب إليه كوكبة من العلماء أذكر منهم على سـبيل            قد ذهب الشيخ مناع القطان إلى     و   

   -:المثال
االسم يدل على الثبوت واالستمرار، والفعل يـدل        : "ل الذي قا  - رحمه اهللا  –اإلمام السيوطي    .1

: على التجدد والحدوث وال يحسن وضع إحداهما موضع اآلخر فمـن ذلـك قولـه تعـالى                
}Ο ßγ ç6 ù= x.uρ ÔÝÅ¡≈ t/ ÏµøŠ tã# u‘ ÏŒ{ ]ألنه يـؤذن بمزاولـة   ؛، ولو قيل يبسط لم يؤد الغرض  ]18: الكهف 

  . )2(" بثبوت الصفةر أشع وأنه يتجدد له شيء بعد شيء فباسط،الكلب البسط
                                                

 . 1998  -1419، والثالثون، 5، طمؤسسة الرسالة،  206ص، )مباحث في علوم القرآن) (1(
 .1996-1416، 2ط ، تعليق محمد شريف سكر، مكتبة المعارف، الرياض،536، ص1، ج)اإلتقان في علوم القرآن() 2(
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اشتهر عند أهل البيان أن االسـم       : " الذي قال  - رحمه اهللا تعالى   – )1(ويفاإلمام أبو البقاء الك    .2
 .)2( ..."يدل على الثبوت واالستمرار والفعل يدل على التجدد والحدوث

، وأن  ومن خالل أقوال العلماء السابقة تبين أن داللة الخطاب باالسم هي الثبـوت واالسـتمرار              
التجدد والحدوث، وسيختار الباحث مثالين مـن الفواصـل االسـمية           : داللة الخطاب بالفعل هي   

ومثالين من الفواصل الفعلية آليات سورة المائدة للحديث عن داللة الخطاب باالسـم والخطـاب               
  -:بالفعل في كل مثال من األمثلة المختارة على حدة، وذلك كما يلي

  ة وع الفاصلـن  ةــالفاصل  م
  لـداللة الخطاب باالسم أو بالفع  من حيث البناء

1  

} ... yϑ sù t� xÿ Ÿ2 y‰ ÷è t/ 

š� Ï9≡ sŒ öΝ à6Ψ ÏΒ ô‰ s) sù ¨≅ |Ê 

u !# uθ y™ È≅‹ Î6 ¡¡9   )12: المائدة(} #$

 قد عبر عـن الـضالل       – تعالى   –المالحظ أن اهللا      اسمية
وذلك ألن الضالل هو أمر حادث ناتج       " ضل"بالفعل  

 له يدل على ذلك اًراً الزمعن اختيار الضال وليس أم    
ما من مولود إال ويولـد علـى        : "قول المصطفى   
  )3 (..." يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانهالفطرة فأبواه

2  
}...uθ èδ uρ ’ Îû Íο t� Åz Fψ$# z ÏΒ 

zƒ Î� Å£≈ sƒ ø:   )13: المائدة(} #$
 قد عبر عن خسارة الكافر – تعالى –المالحظ أن اهللا   اسمية

وذلـك ألن الكـافر     " الخاسـرين "م  يوم القيامة باالس  
   .سيتحمل تبعات هذه الخسارة إلى األبد دون انقطاع

3  

}...|’ ôθ y™ uρ ÞΟ ßγ ã⁄ Îm6 t⊥ ãƒ ª! $# 

$ yϑ Î/ (#θçΡ$ Ÿ2 šχθãè oΨóÁ tƒ {
  )14: المائدة(

 قد عبر عن سوء صنيع – تعالى –المالحظ أن اهللا   فعلية
وذلك ألن " يصنعون"الكافرين من النصارى بالفعل 

 أمر متجدد ومتطور علـى مـر األزمـان          الفساد
: واختالف العصور يدل على ذلك حديث النبي        

، )4 (..." السارق يسرق بيضة فتقطع يـده       اهللا لعن"
وهذا يدل على أن السرقة أمر متجدد متطور وهذا         

  .ينطبق على مختلف أنواع الفساد وصوره

4  

}...§ ø⁄ Î6 s9 $ tΒ ôM tΒ£‰ s% óΟ çλm; 

öΝ åκ ß¦ àÿΡ r& β r& xÝ Ï‚ y™ ª! $# 

óΟ Îγ øŠ n= tæ ’ Îû uρ É># x‹ yè ø9 $# öΝ èδ 

tβρ à$ Î#≈ yz {]80: المائدة[  

 قد أخبر عن المدة الزمنية  -تعالى-المالحظ أن اهللا    فعلية
 باالسـم   التي سيمكثها الذين يتولـون الكـافرين      

 والذي يدل على مالزمة الكافرين للنـار        "خالدون"
   . مفارقة لهادون انقطاع عنها، أو

                                                
الزركلي  )المعاأل(انظر  .كان من قضاة األحناف، أيوب بن موسى الحسيني القريني الكفوي أبو البقاء صاحب الكليات) 1(

 .38ص، 2ج
 .1998- 1419، بيروت، مؤسسة الرسالة،  تحقيق عدنان درويش1608ص، ألبي البقاء الكوفي، )الكليات) (2(

 .1270حديث رقم ، ...باب إذا أسلم الصبي، ئزكتاب الجنا )صحيح البخاري) (3(
 .6285حديث رقم ، باب السارق، كتاب الحدود )صحيح البخاري) (4(
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   من المظاهر البالغية في فواصل آيات سورة المائدة
  

  :وفيه خمسة مطالب

  .التقديم والتأخير في فواصل آيات سورة المائدة: المطلب األول
  . االستفهام في فواصل آيات سورة المائدة: المطلب الثاني
  .التوكيد في فواصل آيات سورة المائدة: المطلب الثالث
  .ماء اهللا الحسنى الواردة في فواصل آيات سورة المائدةأس: المطلب الرابع

.أفعال المدح والذم في فواصل آيات سورة المائدة: المطلب الخامس
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  من المظاهر البالغية في فواصل آيات سورة المائدة: المبحث الثاني
حونة إن المتأمل في فواصل آي القرآن لن يحتاج إلى طول عناء حتى يدرك أنهـا مـش                  
ر البالغية والتي تمثل جانباً مشرقاً من جوانب اإلعجاز البياني للقرآن الكريم، وسأتحدث             بالظواه

التي تجلت لدي من خـالل بحثـي   المظاهربإذن اهللا تعالى في هذا المبحث عن مجموعة من هذه      
  . في فواصل آيات سورة المائدة

  :التقديم والتأخير في فواصل آيات سورة المائدة: المطلب األول
  : د أسلوب التقديم والتأخير من األساليب البالغية الراقية، وذلك يرجع إلى أمرينيع  

  . أنه من األساليب البالغية ذات األثر الواضح في الكشف عن دقائق المعاني:األول
   )1( . أنه ال يتقنه إال من كان ذو إلمام واسع باللغة العربية:الثاني

يات سورة المائدة ألغراض متعددة وذلك كما هـو  وقد جاء التقديم والتأخير في فواصل آ     
  . موضح بالجدول اآلتي

  نوع التقديم أو التأخير  الفاصلة القرآنية  م
الغرض من التقديم 

  أو التأخير

1  
}...(#θà) ¨? $# uρ ©! $# 4 ’n? tã uρ «!$# È≅ ©.uθ tG uŠ ù= sù 

šχθ ãΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9   )11: المائدة(} #$

علـى  "تقديم الجار والمجرور    
ــى " اهللا ـــ  وعل ــة ب متعلق
  ".فليتوكل"

  .لالختصاص

2  
}... yϑ sù t� xÿ Ÿ2 y‰ ÷è t/ š� Ï9≡ sŒ öΝ à6Ψ ÏΒ ô‰ s) sù 

¨≅ |Ê u !# uθy™ È≅‹ Î6 ¡¡9  )12: المائدة(} #$

على الجار  " بعد"تقديم الظرف   
  ".منكم"والمجرور 

  .لالهتمام والتنبيه

3  
}...ô‰ s% Ν à2 u!% ỳ š∅ ÏiΒ «!$# Ö‘θçΡ Ò=≈ tG Å2 uρ 

Ñ Î7 •Β {)15: المائدة( 

مـن  "تقديم الجار والمجرور    
  ".نور"على الفاعل " اهللا

لالختــــصاص 
  .واالهتمام

4  }...ª! $# uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« Ö�ƒ Ï‰ s% {)علـى  "تقديم الجار والمجرور     )17: المائدة
  " قدير"على الخبر " كل

ــوم   ــادة العم الف
  .والشمول

5  }...Ïµ ø‹ s9 Î) uρ ç�� ÅÁ yϑ ø9 " كـائن "المضمر  تقديم الخبر    )18: المائدة(}  #$
  ".المصير"على المبتدأ 

  .لالختصاص

6  }...ª! $# uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« Ö�ƒ Ï‰ s% {)علـى  "تقديم الجار والمجرور     )19: المائدة
  " قدير"على الخبر " كل

ــوم   ــادة العم الف
  والشمول

                                                
 دار المقداد    134ص، والدكتور زكريا الزميلي، للدكتور عصام العبد زهد) أساليب البيان في القرآن والسنة: (انظر) 1(

 .م2007-هـ1428 ، 1ط
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7  }...’ n? tã uρ «! $# (# þθ è= ©. uθ tG sù β Î) Ο çGΨ ä. t ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β {
 )23: المائدة(

علـى  "ر والمجرور   تقديم الجا 
  ".فتوكلوا"على المتعلق " اهللا

لالختــــصاص 
  .واالهتمام

8  

}...ô‰ s) s9 uρ óΟ ßγ ø? u !$ y_ $ uΖ è= ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi� t7 ø9 $$ Î/ ¢Ο èO ¨β Î) 

# Z�� ÏW x. Ο ßγ ÷Ψ ÏiΒ y‰ ÷è t/ š�Ï9≡ sŒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 

šχθ èù Î� ô£ ßϑ s9 {)32: المائدة( 

ـ " بعـد "تقديم الظرف    ر اوالج
على " في األرض "والمجرور  

  ". لمسرفون"لخبر ا

ــصاص ، لالختــ
  . والبيان

9  

}...óΟ ßγ s9 uρ ’ Îû Íο t� Åz Fψ $# ë># x‹ tã íΟŠ Ïà tã{  
 )33: المائدة( 

الجار والمجرور  متعلق  تقديم  
خبـر  المـضمر   " في اآلخرة "
علـى  " كـائن "المقدر "عذاب"

  .المبتدأ

، لالختصاص
 . واالهتمام

10  
}...öΝ çλ m; uρ ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& {)الجار والمجرور  متعلق  يم  تقد )36: المائدة

 "عـذاب "خبـر  المضمر" لهم"
  .على المبتدأ "كائن"المقدر 

، لالختصاص
 . واالهتمام

11  
}...óΟ ßγ s9 uρ Ò># x‹ tã ×Λ É) •Β {)الجار والمجرور  متعلق  تقديم   )37: المائدة

" عـذاب "خبر  المضمر  " لهم"
  .على المبتدأ"كائن"المقدر 

، لالختصاص
 . واالهتمام

12  }...ª! $# uρ 4’n? tã Èe≅ à2 & óx« Ö�ƒ Ï‰ s% {)علـى  "تقديم الجار والمجرور     )40: المائدة
  ".قدير"على خبر " كل

 الفادة الشمول،

  .والعموم

13  
}...óΟ ßγ s9 uρ ’ Îû Íο t� Åz Fψ $# ëU# x‹ tã ÒΟŠ Ïà tã {  

  )41: المائدة(

الجار والمجرور  متعلق  تقديم  
" عـذاب "المضمر خبر   " لهم"

   .على المبتدأ" كائن"المقدر 

، لالختصاص
 . واالهتمام

14  

}...’ n< Î) «!$# öΝ à6 ãè Å_ ö� tΒ $ Yè‹ Ïϑ y_ Ν ä3 ã∞ Îm6 t⊥ ãŠ sù $ yϑ Î/ 

óΟ çGΨ ä. ÏµŠ Ïù tβθ àÿ Î= tF øƒ rB {)48: المائدة( 

الجار والمجرور  متعلق  تقديم  
ــى اهللا" ــر " إل ــضمر خب الم
علـى  " كائن"المقدر" مرجعكم"

   .المبتدأ

، لالختصاص
 . واالهتمام

15  
}...’ n< Î) «!$# öΝ à6 ãè Å_ ö� tΒ $ Yè‹ Ïϑ y_ Ν ä3 ã∞ Îm6 t⊥ ãŠ sù $ yϑ Î/ 

óΟ çGΨ ä. ÏµŠ Ïù tβθ àÿ Î= tF øƒ rB {)48: المائدة( 

" فيـه "تقديم الجار والمجرور    
ــى  ــة عل ــان جمل ــر ك خب

  ".تختلفون"

 . لالختصاص

16  
}...(#θ ßs Î7 óÁ ã‹ sù 4’n? tã !$ tΒ (#ρ •� |  r& þ’ Îû öΝ Íκ Å¦ àÿΡ r& 

š ÏΒ Ï‰≈ tΡ {)52: المائدة(  

علـى  "جرور  تقديم الجار والم  
  ".نادمين"على خبر أصبح " ما

 . لالختصاص

17  
}...öΝ åκ ÷] ÏiΒ ×π̈Β é& ×ο y‰ ÅÁ tF ø) •Β (×�� ÏV x. uρ öΝ åκ ÷] ÏiΒ u !$ y™ $ tΒ 

tβθ è= yϑ ÷è tƒ {)66: المائدة(  

الجار والمجـرور   متعلق  تقديم  
المقدر " أمة"المضمر خبر   " منهم"
  ".أمة ".على المبتدأ" كائنة"

 لالختصاص
  .واالهتمام



  )155(  

18  
}...$ tΒ uρ š Ïϑ Î=≈ ©à= Ï9 ô ÏΒ 9‘$ |ÁΡ r& {)كـائن "تقديم الخبر المضمر     )72: المائدة "

المجرور " أنصار"على المبتدأ   
  .لفظاً المرفوع محالً

 . هتماملال

19  
}...£ ¡¡ yϑ u‹ s9 š Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ ëU# x‹ tã 

íΟŠ Ï9 r& {)73: المائدة(  

على " الذين"تقديم المفعول به    
  ".ذابع"الفاعل 

 . لالختصاص

20  
}...ö� ÝàΡ $# y# ø‹ Ÿ2 Ú Îi t6 çΡ ÞΟ ßγ s9 ÏM≈ tƒ Fψ $# ¢Ο èO 

ö� ÝàΡ $# 4† ¯Τ r& šχθä3 sù ÷σãƒ {)75: المائدة(  

" لهـم "تقديم الجار والمجرور    
  على المفعول به األول

 . لالختصاص

21  
}...}§ ø⁄ Î6 s9 $ tΒ ôM tΒ £‰ s% óΟ çλ m; öΝ åκ ß¦ àÿΡ r& β r& xÝ Ï‚y™ 

ª! $# óΟ Îγ øŠ n= tæ ’ Îû uρ É># x‹ yè ø9 $# öΝ èδ tβρà$ Î#≈ yz {  
 )80: المائدة(

فـي  "تقديم الجار والمجرور    
  ".هم"على المبتدأ " العذاب

 . لالختصاص

22  }...(#θà) ¨? $# uρ ©! $# ü“ Ï% ©! $# Ο çFΡ r&  Ïµ Î/ šχθ ãΖ ÏΒ ÷σãΒ {
 )88: المائدة(

" بـه "تقديم الجار والمجرور     
  ".مؤمنون"على الخبر 

 . لالختصاص

23  
}...y7 Ï9≡ x‹ x. ß Îi t7 ãƒ ª! $# öΝ ä3 s9  ÏµÏG≈ tƒ# u ÷/ ä3 ª= yè s9 

tβρã� ä3 ô± n@ {)89: المائدة( 

" لكـم "تقديم الجار والمجرور    
  ".آياته"على المفعول به 

 . لالختصاص

24  
}...Ç yϑ sù 3“ y‰ tG ôã $# y‰ ÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ … ã& s# sù ë># x‹ tã 

×Λ Ï9 r& {)94: المائدة( 

" كـائن "تقديم الخبر المضمر    
  ."عذاب"على المبتدأ 

، لالختصاص
 . واالهتمام

25  }...(#θà) ¨? $# uρ ©! $# ü” Ï% ©! $# Ïµ øŠ s9 Î) šχρ ç� |³ øt éB {
 )96: المائدة(

" إليـه "تقديم الجار والمجرور    
  ".تحشرون"على متعلقه 

 . لالختصاص

26  
}...y7 Ï9≡sŒ (#þθ ßϑn= ÷ètG Ï9 ¨β r& ©! $# ãΝn= ÷è tƒ $tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# $tΒ uρ 

’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# �χ r& uρ ©! $# Èe≅ ä3 Î/ > ó x« íΟŠ Î= tæ {)97: المائدة(  

 كـل ب"تقديم الجار والمجرور    
عليم"على خبر أن " شيء.  

 .الفادة الشمول

27  }...¢Ο èO (#θ ßs t7 ô¹ r& $ pκ Í5 š Ì� Ïÿ≈ x. {)بهـا  "تقديم الجار والمجرور     )102: المائدة
  ".  كافرين"على خبر أصبح 

 . لالختصاص

28  
}...’n< Î) «!$# öΝ ä3 ãè Å_ó�tΒ $ YèŠ ÏΗ sd Νä3 ã∞Îm; uΖ ãŠ sù $ yϑ Î/ öΝçGΖ ä. 

tβθ è= yϑ ÷è s? {)105: المائدة( 

" كـائن "تقديم الخبر المضمر    
  ". مرجعكم"على المبتدأ 

 . هتمامالل

29  }...|MΡ r& uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. & óx« î‰‹ Íκ y− {)علـى  "تقديم الجار والمجرور     )117: المائدة
  ". شهيد"على الخبر " كل

 .لشمولل

30  }...uθ èδ uρ 4’n? tã Èe≅ ä. & ó x« 7�ƒ Ï‰ s% {)علـى  "تقديم الجار والمجرور     )120: المائدة
  ".قدير"على الخبر " كل

 .لشمولل



  )156(  

  : االستفهام في فواصل آيات سورة المائدة: المطلب الثاني
   )1( .هو طلب الفهم: االستفهام لغةً

   )2( .فهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل: أما االستفهام اصطالحاً
ويعتبر االستفهام نوع من أنواع اإلنشاء الطلبي، واألصل فيه طلب اإلفهـام واإلعـالم                

لتحصيل فائدة علمية مجهولة لدى المستفهم، لكن قد يراد باالستفهام غير هذا المعنى األصلي له،               
ـ   : حيث يأتي االستفهام ويراد منه أغراض بالغية هي        د، االستبطاء، والتعجب، والتنبيـه، والوعي

إما توبيخاً أو تكذيباً، والتهكم، والتحقير، والتهويـل، واالسـتبعاد،          : قرير، واإلنكار تواألمر، وال 
  )3( .والتوبيخ والتعجب معاً

  . وفيما يلي بيان لمواضع االستفهام في فواصل آيات سورة المائدة

 ةــالفاصل
أداة 

 الغرض  االستفهام

}...ô tΒ uρ ß |¡ ômr& z ÏΒ «! $# $ Vϑ õ3 ãm 5Θ öθ s) Ïj9 tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ {)50: المائدة(  مالنفي  ن  

}...ö� ÝàΡ $# y# ø‹ Ÿ2 Ú Îi t6 çΡ ÞΟ ßγ s9 ÏM≈ tƒ Fψ$# ¢Ο èO ö� ÝàΡ $# 4† ¯Τ r& šχθ ä3 sù ÷σ ãƒ{ )التعجب  أنى  )75: المائدة 

}...ö≅ yγ sù Λ äΡ r& tβθ åκ tJΖ •Β {)األمر  هل )91: المائدة 

اصل آيات سورة المائدة سـوى      فوفي  المالحظ من الجدول السابق أن االستفهام لم يأت           
وكان الهدف من االستفهام في هـذا       " نم"األول منهما استخدمت فيه أداة االستفهام       : في موضعين 

ـ  ا محمـد  ويؤيد هذا ما قاله الـشيخ  ،الموضع تقرير أنه ال أحد أحسن من اهللا حكماً         اهر بـن  لط
ô{: عاشور في قوله تعالى    tΒ uρ ß |¡ ômr& z ÏΒ «! $# $ Vϑ õ3 ãm{" :  واالستفهام إنكاري في معنى النفي، أي ال

   )4(".أحسن منه حكماً
وكان الهـدف مـن االسـتفهام األمـر       " هل"فقد استخدمت فيه أداة االستفهام      : أما الثاني    

≅ö{ :باجتناب الخمر والميسر، ويؤيد هذا ما قاله شمس الدين السرخسي في قولـه تعـالى               yγ sù Λ äΡ r& 

tβθ åκ tJΖ •Β{5(".يكون من األمر باالجتناب عنهأبلغ ما : "، قال(       

                                                
  .8ص، 1 لعلي نايف الشحود ج، )غةالخالصة في علوم البال) (1(

جمعه ورتبه وعلق عليه ونسقه الباحث في القرآن والسنة علي نايف ، لعلي الجارم ومصطفى أمين) البالغة الواضحة) (2(
  .221ص، 1ج، الشحود

 –ياء العلوم  دار إح–لجالل الدين أبو عبد اهللا محمد بن سعد الدين بن عمر القرويني ) اإليضاح في علوم البالغة) (3(
 .137-136ص، 1998، 4ط، بيروت

 .227ص، 6ج، )التحرير والتنوير) (4(

 24ج، دراسة وتحقيق خليل محيي الدين الميس، لشمس الدين أبو بكر محمد بن ابي سهل السرخسي، )المبسوط) (5(
 .م2000هـ 1421، 1ط،  لبنان– بيروت –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، 4ص



  )157(  

  : التوكيد في فواصل آيات سورة المائدة: المطلب الثالث
أصله شد السرج على ظهر الدابة بالسيور حتى ال يسقط، وتسمى هذه الـسيور         : التوكيد في اللغة  
   )1( .تواكيد وتآكيد

   )2( .زالة االتساعلفظ يتبع االسم المؤكد لرفع الملبس وإ: أما التوكيد في االصطالح
   )3( .وز في الكالمجفهي التحقيق وإزالة الت: أما فائدة التوكيد

، وذلك كقولنا للمتردد إن     )4(ويؤكد الخبر استحساناً للسائر المتردد، ومؤكداً وجوباً للمنكر       
إلزالـة  " إن"محمداً قائم، وللمنكر إن محمداً لقائم، ففي العبارة األولى استخدم المؤكد أداة التوكيد              

التردد عن المتردد، وذلك على سبيل االستحسان ال على سبيل الوجوب، فلو لم يأت المَؤكِّد بأداة                
 ولكن األولى هو أن يـضمن كالمـه أحـد    ،ما كان مقصراً في اخباره عن قيام زيد " إن"التوكيد  

اسـتخدم المَؤكِّـد أداتـي    أدوات التوكيد ليزيل التردد من نفس المخْبر، أما في العبارة الثانية فقد          
 وذلك على سبيل الوجوب ال على سبيل االستحسان،         ،بمواجهة إنكار المنكر  " الالم"و" إن"التوكيد  

  . فلو لم يأت المؤكد بمؤكد أو أكثر لمواجهة إنكار المنكر لكان مقصراً

بـر،  وقد جاء في كتاب اهللا تعالى التدرج في استخدام المؤكدات بحسب درجة إنكار المخْ               
<ó{: وذلك في قوله تعالى Î� ôÑ $# uρ Μ çλ m; ¸ξ sW ¨Β |=≈ pt õ¾ r& Ïπ tƒ ö� s) ø9 $# øŒ Î) $ yδ u!% ỳ tβθ è= y™ ö� ßϑ ø9 $# * øŒ Î) !$ uΖù= y™ ö‘ r& ãΝ Íκ ö� s9 Î) 

È ÷ uΖøO $# $ yϑ èδθ ç/ ¤‹ s3 sù $ tΡ ø— ¨“ yèsù ;] Ï9$ sV Î/ (# þθ ä9$ s) sù !$ ¯Ρ Î) Ν ä3 ø‹ s9 Î) tβθ è= y™ ó� ‘∆ * (#θ ä9$ s% !$ tΒ óΟ çFΡ r& �ωÎ) ×� |³ o0 $ oΨ è= ÷W ÏiΒ !$ tΒuρ tΑ t“Ρ r& 

ß≈ oΗ ÷q §�9 $#  ÏΒ > ó x« ÷β Î) óΟ çFΡ r& �ωÎ) tβθ ç/ É‹ õ3 x? * (#θ ä9$ s% $ uΖ š/ u‘ ÞΟ n= ÷è tƒ !$ ¯Ρ Î) óΟ ä3 ö‹ s9 Î) tβθ è= y™ ö� ßϑ s9{ ]16-13: يس[.  

: فقـالوا ". إن" أحسوا إنكارهم في المرة األولى اكتفوا بتأكيد الخبر بــ         حينفإن الرسل     
}(# þθä9$ s) sù !$ ¯Ρ Î) Ν ä3 ø‹ s9 Î) tβθ è= y™ ó� ${: ودهم قالواح، فلما تزايد إنكارهم وج}∆‘ uΖ š/u‘ ÞΟ n= ÷è tƒ !$ ¯Ρ Î) óΟ ä3 ö‹s9 Î) tβθè= y™ ö�ßϑ s9{ ،

  . التزايد في اإلنكارعوبالتالي فإن التزايد في التوكيد يتناسب طردياً م. )5(أكدوا بالقسم وإن والالم

  : مينأما أقسام التوكيد، فالتوكيد ينقسم إلى قس

                                                
 .4ص، 1ج، عبد الرحمن الميداني) غة العربية أسسها وعلومها وفنونهاالبال) (1(

: تحقيق، م1972 الكويت – دار الكتب الثقافية –ألبي الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي ، )اللمع في العربية) (2(
 .84ص، 1ج، فائز فارس

، م1995، 1ط، بيروت، دار الجيل–ن أبي سعيد لعبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبيد اهللا ب، )أسرار العربية) (3(
 .253ص، 1ج، فخر صالح قدارة. تحقيق د

جمعه ورتبه وعلق عليه ونسقه الباحث في القرآن والسنة ، لعلي الجارم ومصطفى أمين، )البالغة الواضحة: (انظر) 4(
 .185، 1ج، علي نايف الشحود

 .290ص، 1ج، )نفس المرجع السابق) (5(



  )158(  

   )1(.وهو إعادة اللفظ أو تقويته بموافقة معنى: التوكيد اللفظي .1
 عامة  – جميع   – عين   –نفس  : هو أن ترد األلفاظ التالية بعد اسم ما لتؤكده        : التوكيد المعنوي  .2

  )2( . كل– كلتا – كال –
  : هي كما يلي ووقد جاء التوكيد غير مرة في فواصل آيات سورة المائدة،

  آنيةالفاصلة القر م
1. }...¨β Î) ©! $# ãΝ ä3 øt s† $ tΒ ß‰ƒ Ì� ãƒ {)1: المائدة( 

2. }...¨β Î) ©! $# ß‰ƒ Ï‰ x© É>$ s) Ïè ø9  )2: المائدة(} #$

3. }...¨β Î* sù ©!$# Ö‘θ àÿ xî ÒΟ‹ Ïm  )3: المائدة(} ‘§

4. }...¨β Î) ©! $# ßìƒ Î� |  É>$ |¡ Ït ø:$# {)4: المائدة( 

5. }...uθ èδ uρ ’ Îû Íο t� Åz Fψ $# z ÏΒ zƒ Î� Å£≈ sƒ ø:$# {)5: مائدةال( 

6. }...¨β Î) ©! $# 7ΟŠ Î= tæ ÏN# x‹ Î/ Í‘ρ ß‰ �Á9  )7: المائدة(} #$

7. }...�χ Î) ©! $# 7�� Î6 yz $ yϑ Î/ šχθ è= yϑ ÷è s? {)8: المائدة( 

8. }... yϑ sù t� xÿ Ÿ2 y‰ ÷è t/ š� Ï9≡ sŒ öΝ à6Ψ ÏΒ ô‰ s) sù ¨≅ |Ê u !# uθ y™ È≅‹ Î6 ¡¡9  )12: المائدة(} #$

9. }...¨β Î) ©! $# �=Ït ä† š ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9  )13: ائدةالم(} #$

10. }...|’ ôθ y™ uρ ÞΟ ßγ ã⁄ Îm6 t⊥ ãƒ ª! $# $ yϑ Î/ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ãè oΨ óÁ tƒ {)14: المائدة( 

11. }...ô‰ s% Ν à2 u!% ỳ š∅ ÏiΒ «!$# Ö‘θçΡ Ò=≈ tG Å2 uρ Ñ Î7 •Β {)15: المائدة( 

12. }...β Î* sù (#θ ã_ ã� øƒ s† $ yγ ÷Ζ ÏΒ $ ¯Ρ Î* sù šχθ è= Åz≡ yŠ {)22: المائدة( 

13. }...$ ¯Ρ Î) $ oΨ ßγ≈ yδ šχρ ß‰ Ïè≈ s% {)24: المائدة( 

14. }...þ’ÎoΤ Î) Ú’% s{ r& ©! $# ¡> u‘ t Ïϑ n=≈ yè ø9  )28: المائدة(} #$

15. 
}...ô‰ s) s9 uρ óΟ ßγ ø? u !$ y_ $ uΖ è= ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi� t7 ø9 $$ Î/ ¢Ο èO ¨β Î) # Z�� ÏW x. Ο ßγ ÷Ψ ÏiΒ y‰ ÷è t/ š� Ï9≡ sŒ ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# šχθ èù Î� ô£ ßϑ s9 {
  )32:المائدة(

16. }...(# þθ ßϑ n= ÷æ $$ sù �χ r& ©! $# Ö‘θàÿ xî ÒΟ‹ Ïm   )34: المائدة(} ‘§

                                                
ألبي محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد اهللا بن علي المرادي ، اصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالكتوضيح المق) 1(

أستاذ اللغويات في جامعة . عبد الرحمن علي سليمان: شرح وتحقيق، )هـ749المتوفى سنة (المصري المالكي 
 .978ص، 2مج، م2008-هـ1428، 1 ط–دار الفكر العربي ، األزهر

 .130ص، مولدي بن عمر أبو أشرف) للغة العربية جميع المستوياتقواعد ا) (2(



  )159(  

17. }...¨β Î) ©! $# Ö‘θàÿ xî îΛ Ïm  )39: المائدة(} ‘§

18. }...¨β Î) ©! $# �=Ït ä† t ÏÜ Å¡ ø) ßϑ ø9  )42: المائدة(} #$

19. }...y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ tβρ ã� Ïÿ≈ s3 ø9  )44: المائدة(} #$

20. }...y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ tβθ ßϑ Î=≈ ©à9  )45: المائدة(} #$

21. }...y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ šχθà) Å¡≈ xÿ ø9   )47: المائدة(} #$

22. }...¨β Î) uρ # Z�� ÏW x. z ÏiΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# tβθ à) Å¡≈ xÿ s9 {)49: المائدة( 

23. }...¨β Î) ©! $# Ÿω “ Ï‰ ôγ tƒ tΠ öθ s) ø9 $# t Ïϑ Î=≈ ©à9  )51: المائدة(} #$

24. }...¨β Î* sù z> ÷“ Ïm «! $# ÞΟ èδ tβθ ç7 Î=≈ tó ø9   )56: المائدة(} #$

25. }...š� Ï9≡ sŒ óΟ ßγ ¯Ρ r' Î/ ÓΘ öθ s% �ω tβθ è= É) ÷è tƒ {)58: المائدة( 

26. }...¨β r& uρ ö/ ä.u� sY ø. r& tβθ à) Å¡≈ sù {)59: المائدة(  

27. }...¨β Î) ©! $# Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s) ø9 $# t Í� Ïÿ≈ s3 ø9  )67: المائدة(} #$

28. }...£ ¡¡ yϑ u‹ s9 š Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ ëU# x‹ tã íΟŠ Ï9 r& {)73: المائدة( 

29. }...ª! $# uρ uθ èδ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ãΛ Î= yè ø9  )76: المائدة(} #$

30. }...}§ ø⁄ Î6 s9 $ tΒ ôM tΒ £‰ s% óΟ çλ m; öΝ åκ ß¦ àÿΡ r& β r& xÝ Ï‚y™ ª!$# óΟ Îγ øŠ n= tæ ’ Îû uρ É># x‹ yè ø9 $# öΝ èδ tβρ à$ Î#≈ yz {)80: المائدة( 

31. }...š� Ï9≡ sŒ ¨β r' Î/ óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ š Å¡‹ Åb¡ Ï% $ ZΡ$ t7 ÷δ â‘ uρ óΟ ßγ ¯Ρ r& uρ Ÿω tβρ ç� É9 ò6 tG ó¡ tƒ {)82: المائدة( 

32. }...�χ Î) ©! $# Ÿω �=Ït ä† t Ï‰ tF ÷è ßϑ ø9   )87: المائدة(} #$
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41. }...y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ãΝ≈ ¯= tã É>θ ã‹ äó ø9  )116: المائدة(} #$

42. }...y7 ¯Ρ Î* sù |MΡ r& â“ƒ Í• yè ø9 $# ÞΟŠ Å3 pt ø:  )118: المائدة(} #$

 تفصيلي، ومن ثم بيـان وجـه التوكيـد        بشكلوسيقوم الباحث بتحليل فاصلتين مؤكدتين      
  :، وذلك كما يليفيهما

�χ...{: قال تعالى] 1 Î) ©! $# Ÿω �= Ït ä† t Ï‰ tF ÷è ßϑø9   )87: المائدة( }#$
  . حرف توكيد ونصب مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب:   إن
  . الجاللة اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرهلفظ :   اهللا
  . حرف نفي مبني على السكون ال محل له من اإلعراب:   ال

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخـره، والفاعـل ضـمير               :    يحب
  ". اهللا"يعود على لفظ الجاللة " هو"مستتر وجوباً تقديره 

  .به منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه جمع مذكر سالممفعول : المعتدين
  .في محل رفع خبر إن: "ال يحب المعتدين"وجملة 

وهذا يقتضي التأكيد على أن اهللا تعـالى        " ال يحب المعتدين  "وبذلك تكون إن مؤكدة للخبر      
  .سيعذب كل من يعتدي على دين اهللا تعالى بتحريم الحالل، أو بتحليل الحرام

y7...{: قال تعالى] 2 ¨Ρ Î) |MΡ r& ãΝ≈ ¯= tã É>θ ã‹ äó ø9   )116: المائدة(} #$

ـ   ضمير )الكاف(و. حرف توكيد ونصب مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب  ) إن( :     كإن
  .متصل مبني على الفتح في محل نصب اسم إن

  . ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب توكيد:  تــأن
  . رفعه الضمة الظاهرة على آخرهخبر إن مرفوع وعالمة :   المـع

  . مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره:   الغيوب

وهذا يعني أن اهللا تعـالى يعلـم        " إنك"مؤكد للكاف في    " أنت"وبذلك يكون ضمير الفصل     
على وجه الدقة والتفصيل كل ما غاب عن إدراك المخلوقات وحسهم، فضالً عن كونه يعلم ما ال                 

  .ب عن إدراكهم وحسهم كأقوالهم وأفعالهم وغير ذلك من باب أولىيغي

  :أسماء اهللا الحسنى الواردة في فواصل آيات سورة المائدة: المطلب الرابع
إن المتأمل في فواصل آيات سورة المائدة سيجد أنها مشتملة على أربعة عشر اسماً مـن             

ليم، العزيز، البصير، السميع، الحليم، الخبير،      الغفور، الرحيم، الع  : أسماء اهللا تعالى الحسنى وهي    
  -:القدير، الحكيم، الواسع، اهللا، رب العالمين، الشهيد، أما معاني هذه األسماء فهي كما يلي
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، )1("الغفور هو الذي يكثـر مـن المغفـرة      : "قال اإلمام البيهقي  ،   وهي صيغة مبالغة   :الغفور .1
ستر الذنوب وإزالتهـا، كمـا قـال    : "األشقرومعنى الغفران كما يقول الدكتور عمر سليمان  

${: تعالى uΖ −/ u‘ ö� Ïÿ øî $# $ uΖ s9 $ oΨ t/θ çΡ èŒ{ ) أي استرها وأزلهـا وامحهـا، وقـال        )147: آل عمران  :

}àM ù= à) sù (#ρ ã� Ïÿ øó tF ó™ $# öΝ ä3 −/ u‘ … çµ ¯Ρ Î) šχ% x. # Y‘$ ¤ÿ xî{ )2(".اطلبوا غفرانه وعفوه:  أي)10: نوح(   

. )3(مة، وهو صفة اهللا تعالى أيضاً يثنى على اهللا تعالى بـه       وهو اسم مشتق من الرح     :الرحيم .2
‰ß{أن العبـد إذا قـال       "وذلك كما جاء في الحـديث الـصحيح          ôϑ ys ø9 $# ¬! Ä_> u‘ š Ïϑ n=≈ yè ø9 $#{ 

≈Ç{: حمدني عبدي، فإذا قال   :  قال اهللا  )2:الفاتحة( uΗ ÷q §�9 $# ÉΟŠ Ïm §�9 أثنى علـي   :  قال )3: الفاتحة( }#$
 )4(".عبدي

!ª{وهو اسم من أسماء اهللا تعالى الدالة على علمه، كما قال تعـالى               :العليم .3 $# uρ ìì Å™≡ uρ ÒΟŠ Î= tæ{ 
 ويقول الشيخ عبـد  )5(.، والعليم صيغة مبالغة للداللة على سعة علمه جل وعال      )247: البقـرة (

   )6(".عليم، ذو علم عظيم يعلم به كل شيء: "الرحمن السعدي

  )7(". وتعالى يدل على القوة والغلبة والرفعة واالمتناعاسم من أسماء اهللا تبارك" :العزيز .4

، قـال  )8( وهي صفة البصر، يدل على صفة عظيمة من صفاته  ، وهو اسم اهللا تعالى    :البصير .5
 )9( ".ات، والبصر له صفة قائمة بذاتهئيمن له بصر يدرك به المر: البصير: "البيهقي

 وهـي صـفة   - جل وعال –ن صفاته    وهو اسم اهللا تعالى يدل على صفة عظيمة م         :السميع .6
السميع من له سمع يدرك به المسموعات والسمع لـه صـفة      : "، قال اإلمام البيهقي   )10(السمع

 )11(".قائمة بذاته

                                                
الناشر ، ألحمد بن الحسين البيهقي، 58ص، )االعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحدث( )1(

 .تحقيق أحمد عصام الكاتب، 1401 ،1ط –بيروت ، دار اآلفاق الجديدة
 .2007-1427، 2، طدار النفائس األردن، 90عمر األشقر ص) المعرفة به و إلى اهللاأسماء اهللا الحسنى الهادية) (2(
 .36ص، )المرجع السابق: (انظر) 3(
صحيح مسلم، ألبي الحسين مسلم بن الحجاج الشيري النيسابوري، دار الجيل، بيروت، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، ) 4(

 .9، ص2، ج)904(حديث رقم 
 .112ص، )نىأسماء اهللا الحس) (5(

، الجامعة اإلسالمية 48ص، 1 عبد الرحمن السعدي، دراسة وتحقيق عبيد بن علي العبيد، ج)تفسير أسماء اهللا الحسنى) (6(
 .هـ1421بالمدينة المنورة، 

 .69ص، )أسماء اهللا الحسنى) (7(
 .121ص، )أسماء اهللا الحسنى: (انظر) 8(
 .58 ص،يهقيالب) االعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) (9(

 .121ص، )أسماء اهللا الحسنى: (انظر) 10(
 .58ص، للبيهقي، )االعتقاد) (11(
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هو الذي يؤخر العقوبة على مستحقيها ثـم  : " معنى هذا االسم كما يقول اإلمام البيهقي   :الحليم .7
 يستخفه عصيان العـصاة، وال يـستفزه        الحليم الذي ال  " وفي لسان العرب     )1("قد يعفو عنهم  
 )2(".الغضب عليهم

هو العالم بكنه الـشيء المطلـع علـى         : " ومعنى هذا االسم كما يقول اإلمام البيهقي       :الخبير .8
، ويبرهن األستاذ الدكتور عمر سليمان األشقر على أن الخبرة نـوع مـن العلـم                )3("حقيقته
 بين العليم والخبيـر     – سبحانه   –علم جمعه   والدليل على أن الخبير نوع خاص من ال       : "بقوله

${في موضع واحـد، قـال سـبحانه          tΒuρ “ Í‘ô‰ s? 6§øÿ tΡ Äd“ r' Î/ <Ú ö‘r& 4ßNθ ßϑ s? ¨β Î) ©! $# íΟŠ Î= tæ 7�� Î6 yz{ 
β¨{: ، وقوله )34:لقمان( Î) ö/ ä3 tΒt� ò2 r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝ ä39 s) ø? r& 4 ¨β Î) ©! $# îΛ Î= tã ×�� Î7 yz{ )وقوله )13 :الحجرات ، :

}ôMs9$ s% ô tΒ x8 r' t7 /Ρ r& # x‹≈ yδ ( tΑ$ s% u’ ÎΤ r' ¬7 tΡ ÞΟŠ Î= yè ø9 $# ç�� Î6 y‚ø9  )4( .)3:التحريم( }#$

درة وهي القوة، فالقادر هو القوي، الذي ال يعجزه شيء في األرض وال فـي               من الق :القدير .9
السماء والقدير هو الفاعل لما يشاء على قدر ما تقتضيه الحكمة، ال زائداً عليه، وال ناقـصاً                 

 )5(".عنه

أنه تبـارك وتعـالى     : الذي أحكم األشياء وأتقنها، والمعنى الثاني     : األول:  له معنيان  :الحكيم .10
 )6(. بين عبادهاكمالحكم والح

 فـي   المـصيب الحكيم هو المحكم لخلق األشياء وقد يكـون بمعنـى           : "يقول اإلمام البيهقي  
  .)7("أفعاله

ذي وسع رزقه جميع خلقـه ووسـعت   هو ال: " ومعنى الواسع كما يقول ابن منظور      :الواسع .11
الواسع هو العالم فيرجع معناه إلى      : " ويقول اإلمام البيهقي   )8("رحمته كل شيء وغناه كل فقر     

 )9(".صفة العلم وقيل الغني الذي وسع غناه مفاقر الخلق

                                                
 .58ص، )المرجع السابق) (1(
 .210ص، 4مج، البن منظور، )لسان العرب) (2(

 .58ص، )االعتقاد) (3(
 .137ص، )أسماء اهللا الحسنى) (4(
 .237ص، عمر األشقر)أسماء اهللا الحسنى) (5(
 .129-128ص، عمر سليمان األشقر، )حسنىأسماء اهللا ال) (6(
 .60ص، للبيهقي، )االعتقاد) (7(

 .211ص، 15مج، البن منظور، )لسان العرب) (8(
 .60ص، )االعتقاد) (9(
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اسم اهللا مستلزم لجميع معنى األسـماء الحـسنى دال عليهـا      "  : يقول ابن القيم الجوزية    :اهللا .12
ق منها اسم اهللا، واسـم      تشل وتبيين لصفات األلوهية التي ا     ال واألسماء الحسنى تفصي   باإلجم

اهللا دال على كونه مألوهاً معبوداً تألهه الخالئق محبة وتعظيماً وخضوعاً وفزعاً إليـه فـي                
 وهو مشتق من اإللـه، وال      - جل وعال  –واهللا هو أشهر أسماء الرب      . )1("الحوائج والنوائب 

 وحده فهو اإلله وال إله      - جل وعال  –م إال على المستحق للعبادة وهو الخالق        يطلق هذا االس  
 )2(.غيره وهو الرب أيضاً وال رباً سواه

من أسماء اهللا الحسنى التي    : " هذا االسم كما يقول الدكتور عمر سليمان األشقر        :رب العالمين  .13
رب : ب اهللا مضافاً، مثل   يدعى بها، ويمجد بها، ويقدس بها، وأكثر ما جاء هذا االسم في كتا            

  )3("العالمين ورب السماوات ورب األرض، ورب المالئكة، ورب العرش، ونحو ذلك

هو اهللا عز وجل، وهو رب كل شيء ومالكـه، ولـه      : "ويبين ابن منظور معنى الرب بقوله     
 )4( ".الربوبية في جميع الخلق، ال شريك له، وهو رب األرباب، مالك الملوك واألمالك

الشهيد الحاضر مع كـل موجـود بالقـدرة والعلـم والـسمع             : " يقول ابن العربي   :الشهيد .14
  )5(".والبصر

  -:وأما اآليات التي وردت فيها أسماء اهللا فهي كما يلي
 االسم ةــة القرآنيــالفاصل  مسلسل

1.   }...¨β Î) ©!$# ãΝ ä3 øt s† $ tΒ ß‰ƒ Ì� ãƒ {)اهللا )1: المائدة 

2.   }...¨β Î) ©!$# ß‰ƒ Ï‰ x© É>$ s) Ïè ø9  اهللا )2: المائدة(} #$

3.   }...¨β Î* sù ©! $# Ö‘θ àÿ xî ÒΟ‹ Ïm  اهللا )3: المائدة(} ‘§

4.   }...(#θ à) ¨? $# uρ ©! $# ¨β Î) ©!$# ßìƒ Î� |  É>$ |¡ Ït ø:$# {)اهللا  )4: المائدة 

5.   }...¨β Î) ©!$# 7ΟŠ Î= tæ ÏN# x‹ Î/ Í‘ρ ß‰ �Á9  العلیم، اهللا )7: المائدة(} #$

6.   }...(#θ à) ¨? $# uρ ©! $# �χ Î) ©!$# 7�� Î6 yz $ yϑ Î/ šχθè= yϑ ÷è s? {)الخبير، اهللا )8: المائدة 

7.   }...(#θ à) ¨? $# uρ ©! $# 4 ’ n? tã uρ «! $# È≅ ©. uθtG uŠ ù= sù šχθ ãΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9  اهللا )11: المائدة(} #$

                                                
 .م2006، 1ط، مكتبة الصفا، جمع أحمد بن شعبان بن أحمد، 104ص، البن القيم الجوزية، )شرح أسماء اهللا الحسنى) (1(
 .31-29ص، عمر سليمان األشقر. د، ) الحسنىأسماء اهللا: (انظر) 2(
 .41ص، عمر سليمان األشقر، )أسماء اهللا الحسنى) (3(

 .1098ص، 1ج، )لسان العرب) (4(
 .دار الكتب العلمية، 12ص، 4ج، محمد بن عبد اهللا األندلسي ابن العربي)أحكام القرآن) (5(
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8.   }...¨β Î) ©!$# �= Ït ä† š ÏΖ Å¡ ósßϑ ø9  اهللا )13: المائدة(} #$

9.   }...|’ ôθy™ uρ ÞΟ ßγ ã⁄ Îm6 t⊥ ãƒ ª! $# $ yϑ Î/ (#θçΡ$ Ÿ2 šχθ ãè oΨ óÁ tƒ {)اهللا )14: المائدة 

10.   }...ô‰ s% Ν à2 u !% ỳ š∅ ÏiΒ «! $# Ö‘θ çΡ Ò=≈ tG Å2 uρ Ñ Î7 •Β {)اهللا )15: المائدة 

11.   }...ª! $# uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. &ó x« Ö�ƒ Ï‰ s% {)القدير، اهللا  )17: المائدة  

12.   }...’n? tã uρ «! $# (# þθè= ©.uθ tG sù β Î) Ο çGΨ ä. t ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β {)اهللا )23: المائدة 
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  :أفعال المدح والذم في فواصل آيات سورة المائدة: المطلب الخامس
وكل فعل ثالثي يجوز أن يبنى منه فعـل علـى           " حبذا"للمدح ومثله   " نعم"الفعل  يستخدم    

وكل فعل ثالثي   " ساء"وكذلك  " ال حبذا "للذم ومثله   " بئس" الفعل   يستخدملقصد المدح، و  " َلفَع"وزن  
  .)1(لقصد الذم" فَعَل"يجوز أن يبنى منه فعل على وزن 

  -:وقد وردت أفعال المدح والذم في فواصل آيات سورة المائدة كما يلي
  

 فعل المدح أو الذم ةــة القرآنيــالفاصل  مسلسل
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تأليف محمد محيي ): منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيلشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب : (انظر). 1(

 .168-161ص، 3القاهرة ج، الناشر مكتبة دار التراث، م1999/ هـ1420 2ط، الدين عبد الحميد
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 الخاتمــة

الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على محمد بـن عبـد اهللا خـاتم                 
  :وبعد............... النبوات والرساالت وعلى آله وصحبه وسلم

فإني أحمد اهللا سبحانه وتعالى أن وفقني الختيار هذا الموضوع وأعـانني علـى جمـع                
  . معلوماته والوصول إلى خاتمته فله سبحانه وتعالى علي الفضل والمنّة، وله الشكر أوالً وآخراً

إن هذا البحث العلمي الذي خضت غماره وشرفت أن أجمع أطرافه لهو موضوع جـدير    
 ويظهر جانباً من جوانـب الوجـه        ،إنه يتعلق بأشرف كالم وهو كالم اهللا      بالبحث والتحكيم حيث    
 وهو عالقة الفاصلة القرآنية بموضوع آياتها في إطار دراسـة تفـسيرية             ،المعجز للقرآن الكريم  

جانب إظهار وجـه اإلعجـاز البيـاني        بتطبيقية لسورة المائدة، وقد قام الباحث استكماالً للفائدة         
 في الفصول األولى عن سورة المائدة من حيـث عـدد آياتهـا وأسـمائها      الحديثباإلضافة إلى   

 وذكرت نمـاذج    ، كما تحدثت عن علم المناسبة     ،مقاصدها و ومكيتها ومدنيتها ومحورها وأهدافها   
 وأتبعت ذلك بالحديث عن علم الفواصـل وأقـوال     ،لوجوه المناسبات وأنواعها في القرآن الكريم     

 وختمت البحث بالحديث عن جوانب من اإلعجاز البيـاني          ،اذجهاالعلماء فيه وأنواعها وبعض نم    
  : في فواصل آيات سورة المائدة، وقد خرجت بالنتائج والتوصيات اآلتية

   :نتائج البحث: أوالً
  -:توصل الباحث خالل هذا البحث إلى مجموعة من النتائج وهذه أهمها

  .لبياني الفاصلة القرآنية تمثل جانباً هاماً من جوانب اإلعجاز ا - 1
إن المتدبر لكالم اهللا سبحانه يالحظ أن القرآن الكريم عقد فريد ارتبطت ألفاظه وكلماته فـي                 - 2

اآلية الواحدة، وارتبطت آياته ببعضها في السورة الواحدة، وارتبطت سوره ببعضها حتـى             
 .كان كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً

ت والفواصل نظراً لمساهمة هذه العلوم في خدمـة         اهتمام العلماء قديماً وحديثاً بعلم المناسبا      - 3
 . كتاب اهللا عز وجل، حيث تظهر بالغته وفصاحته وإعجازه

ال يجوز إطالق كلمة السجع على الفاصلة القرآنية وذلك ألنها بلغت حداً من البالغة تتقاصر                - 4
 . عقول البلغاء وطاقاتهم عن اإلتيان بمثلها

 . ي اهتمت ببناء المجتمع اإلسالمي داخلياً بناء محكماًسورة المائدة من السور المدنية الت - 5
تهـذيب   و ،المحور الذي تدور حوله سورة المائدة هو التشريع القائم على تحقيـق العدالـة              - 6

 .  تصحيح العقيدة، المؤدي إلى توطيد أركان الدولة اإلسالمية  والمجتمع،
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وعين كبيـرين همـا     تحدثت سورة المائدة عن موضوعات شتى يمكن تصنيفها ضمن موض          - 7
  .الحديث عن غير المؤمنين  و،الحديث عن المؤمنين

 .موضوعاتها  وظهرت لي المناسبة بين فواصل آيات سورة المائدة - 8
 .تبين لنا أن معظم فواصل آيات سورة المائدة فواصل اسمية  - 9
 فواصل آيات سورة المائدة جاء ألغراض متعددة إمـا لالختـصاص أو             فيالتأخير و التقديم - 10

 .،أو اإلحاطة و الشمولر أو لالهتمام أو للتنبيهللحص
 الغفـور، : هي و أسماء اهللا الحسنى الواردة في فواصل آيات سورة المائدة أربعة عشر اسماً            - 11

رب  الحكيم،الواسـع، اهللا،  ،  القدير الخبير، الحليم، السميع، البصير، العزيز، العليم، الرحيم،
 .. الشهيد العالمين،

سورة ألكثر من مئة مرة، وذلك يرتبط من وجة نظر بمحور الـسورة   تكرر لفظ الجاللة في      - 12
فذلك مما الشك فيه يمثل باعثاً على االلتزام بما في السورة مـن             الذي يدور حول التشريع،     

 .تشريعات لما له من أثر بالغ في نفس العبد
 

 : التوصيات: ثانياً
يهتمـوا بموضـوعات    أوصي طالب العلم الشرعي عامة والدراسات العليا خاصـة أن             

القرآن الكريم وخاصة موضوع اإلعجاز القرآني والذي تمثل الفاصلة القرآنيـة جانبـاً مـشرقاً               
  . وهاماً من جوانب أعظم نوع من أنواعه وهو اإلعجاز البياني

وقد تحريت أثناء جمع معلومات هذا البحث أن أتجنب الخلل والزلل وحرصت أن أصل                
ع إلى أقرب درجات الكمال ألني على يقين بأن الكمـال المطلـق هللا              بهذا الجهد العلمي المتواض   

    .رب العالمين

فإن كنت قد وفقت للوصول إلى ما كنت أصبو إليه وأتمنى تحقيقه فما تـوفيقي إال بـاهللا            
وإن كنت قد أخطأت أو قصرت أو زللت فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر اهللا على كل خطـأ                 

دعوه سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ما قدمت وأن يغفر لي ما قصرت            وأتوب إليه من كل زلل، وأ     
  . وأن يرزقني اإلخالص في السر والعلن والسداد في القول والعمل

  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

  الباحث
  أحمد محمود كحيل
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  الفهـــارس
  

  : ة فهارسـخمس على وتشتمل
  

  

 فهرس اآليات القرآنية.  
 اديث النبويةفهرس األح. 

 المترجم لهمفهرس األعالم  . 

 المصادر والمراجع . 

 فهرس الموضوعات. 
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  رقم الصفحة  الحديــث  م

بـسم اهللا   : " كان إذا قرأ قطع قراءته آية آيـة، يقـول          أن رسول اهللا    (   .1
الرحمن الرحيم ثم يقف، الحمد هللا رب العالمين ثم يقف، الرحمن الرحيم            

  )...ثم يقف
18  

وسورة المائدة، وسـورة الحـج،      تعلموا سورة البقرة، وسورة النساء،      (   .2
  )وسورة النور، فإن فيهن الفرائض

26  

حججت فدخلت على عائشة رضـي اهللا عنهـا         : عن جبير بن نفير قال    (   .3
أما أنها آخر سـورة  : نعم، قالت: يا جبـير تقرأ المائدة؟ فقلت   : فقالت لي 

نزلت فما وجدتم فيها من حالل فاسـتحلوه، ومـا وجـدتم مـن حـرام          
  )...فحرموه

28  

  151 )...لعن اهللا السارق يسرق بيضة فتقطع يده(   .4
ما من مولود إال ويولد على الفطرة فـأبواه يهودانـه أو ينـصرانه أو               (   .5

 )...يمجسانه
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اس، دار الفرقان،  األستاذ الدكتور فضل حسن عب:إتقان البرهان في علوم القرآن .1
 .م1997الطبعة األولى 

 جالل الدين عبد الرحمن السيوطي، تعليق األستاذ محمد :اإلتقان في علوم القرآن .2
شريف سكر، دار إحياء العلوم، بيروت، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الثانية، 

 .م1996-هـ1416

 .الكتب العلمية محمد بن عبد اهللا األندلسي ابن العربي، دار :أحكام القرآن .3

 ألبي السعود القاضي محمد بن محمد بن :إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم .4
مصطفى العمادي الحنفي، تعليق محمد صبحي حسن حالق، دار الفكر، الطبعة األولى 

 .م2001-هـ1421

 .م1985-هـ1405 سعيد حوى، دار السالم، الطبعة األولى، :األساس في التفسير .5

 للدكتور عصام العبد زهد، والدكتور زكريا الزميلي، :ب البيان في القرآن والسنةأسالي .6
 .م2007-هـ1428،  1دار المقداد، ط

دار الجيل، – لعبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبيد اهللا بن أبي سعيد :أسرار العربية .7
 .فخر صالح قدارة. م، تحقيق د1995، 1بيروت، ط

 عمر سليمان األشقر، دار النفائس :ية إلى اهللا و المعرفة بهأسماء اهللا الحسنى الهاد .8
  2007-1427األردن، الطبعة الثانية

 محمد األمين بن محمد المختار الجكني :أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .9
 .الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة

 ألحمد بن :لحدثاالعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب ا .10
، تحقيق 1401 الطبعة األولى –الحسين البيهقي، الناشر دار اآلفاق الجديدة، بيروت 

 .أحمد عصام الكاتب

محمد أحمد يوسف القاسم، .  د:اإلعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره .11
 . م1979-هـ1399، الطبعة األولى 32-31ص

حمد بن جعفر بن القاسم البصري، المعروف  محمد بن الطيب بن م:إعجاز القرآن .12
 .بالباقالني أبو بكر، دار المعارف، الطبعة الرابعة

 لخير الدين :األعالم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين .13
 .م1980 لبنان، الطبعة الخامسة، آيار مايو –الزركلي، دار العلم للماليين، بيروت 
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اإلمام ناصر الدين أبي سعيد عبد اهللا أبي عمر ابن محمد : ار التأويلأنوار التنزيل وأسر .14
الشيرازي البيضاوي، تحقيق الشيخ عبد القادر عرفات العشا حسونة، دار الفكر، الطبعة 

 م، 1996-هـ1416األولى 

أبو بكر جابر الجزائري، الطبعة األولى الخاصة : أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير .15
 .م1993-هـ1414بالمؤلف، 

 لجالل الدين أبو عبد اهللا محمد بن سعد الدين بن عمر :اإليضاح في علوم البالغة  .16
 .م1998، 4 بيروت، ط– دار إحياء العلوم –القرويني 

 لإلمام الخطيب القزويني، شرح وتعليق وتنقيح الدكتور :اإليضاح في علوم البالغة .17
روت، لبنان، الطبعة الرابعة محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتاب اللبناني، بي

 .م1975-هـ1395

: تحقيق، الحنفي الفقيه السمرقندي إبراهيم بن محمد بن نصر الليث أبو :بحر العلوم .18
  .بيروت – الفكر مطرجي دار محمود.د

 محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي، تحقيق الشيخ عادل أحمد :البحر المحيط .19
عوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة عبد الموجود، والشيخ علي عمر م

 .م2001-هـ1422األولى، 

لإلمام بدر الدين محمد بن عبد اهللا الزركشي، تحقيق محمد : البرهان في علوم القرآن .20
 . القاهرة– شارع الجمهورية 22 –أبو الفضل إبراهيم، مكتبة التراث 

اضي، المكتبة المحمودية التجارية،  تأليف عبد الفتاح الق:بشير اليسر شرح ناظمة الزهر .21
 .المطبعة العربية

 مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز :بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز .22
-هـ1406أبادي، تحقيق األستاذ محمد علي النجار، الطبعة الثانية، غرة جمادي اآلخرة 

 . م1986فبراير 

 .عبد الرحمن الميداني :البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها .23

 لعلي الجارم ومصطفى أمين، جمعه ورتبه وعلق عليه ونسقه الباحث :البالغة الواضحة .24
 .في القرآن والسنة علي نايف الشحود

 الدكتور فضل حسن عباس، دار الفرقان، :البالغة فنونها وأفنانها علم البيان والبديع .25
 .م2000-هـ1421عمان، الطبعة السابعة 
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 باب ما قيل فيه الخناصر والعصي وغيرهما، مكتبة الخانجى، القاهرة، :بيينالبيان والت .26
 . م1985-هـ1405الطبعة الخامسة 

 محمد مرتضي الزبيدي، بالمطبعة الخيرية، مـصر،     :تاج العروس من جواهر القاموس     .27
 .هـ1306الطبعة األولى، المحمدية سنة 

  . ر بن عاشور، دار سحنون األستاذ اإلمام الشيخ محمد الطاه:التحرير والتنوير .28
، 92-85 دكتور علي عبد الحليم محمود، ص:التربية اإلسالمية في سورة المائدة .29

 .م1994-هـ1414الطبعة األولى 

عبد الرحمن السعدي، دراسة وتحقيق عبيد بن علي العبيد،  :تفسير أسماء اهللا الحسنى .30
 .هـ1421الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، 

لإلمامين جالل الدين المحلي وجالل الدين السيوطي، راجعه وأعده : ينتفسير الجالل .31
 . م2004-هـ1424للنشر الدكتور محمد محمد تامر، مؤسسة المختار، الطبعة األولى 

 محمد عزة دروزة، دار الغرب اإلسالمي، :التفسير الحديث ترتيب السور حسب النزول .32
 . م2000-هـ1421بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 

 ألبي الفداء الحافظ بن كثير الدمشقي، ضبطه حسين إبراهيم :تفسير القرآن العظيم .33
 .م1999-هـ1419زهران، دار الفكر، الطبعة األولى 

  . الفخر الرازي، دار الكتب العلمية، طهران، الطبعة الثانية:التفسير الكبير .34
البركات عبد اهللا بن  اإلمام أبي :تفسير النسفي المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل .35

أحمد ابن محمود النسفي، تحقيق سيد زكريا، مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة األولى 
 . م2000-هـ1421

 دكتور محمد محمود حجازي، االستقالل الكبرى، الطبعة السادسة، :التفسير الواضح .36
 .م1969-هـ1389

ن الـسيوطي، دراسـة     لإلمام جالل الدين عبد الـرحم     : تناسق الدرر في تناسب السور     .37
وتحقيق عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيـروت، لبنـان، الطبعـة األولـى                

 . م1406-1086

 ألبي محمد بدر الدين حسن بن قاسم :توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك .38
: شرح وتحقيق: هـ749بن عبد اهللا بن علي المرادي المصري المالكي المتوفى سنة 

، 1 ط–أستاذ اللغويات في جامعة األزهر، دار الفكر العربي . د الرحمن علي سليمانعب
 . م2008-هـ1428
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 الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، :تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان .39
قدم له فضيلة الشيخ عبد اهللا بن عبد العزيز بن عقيل، والشيخ محمد صالح العثيمين، 

 لبنان، الطبعة األولى –لرحمن بن معال اللويحق، مؤسسة الرسالة، بيروت تحقيق عبد ا
 .م2000 -هـ1421

 للرماني والخاطابي وعبد القاهر الجرجاني، في :ثالث رسائل في إعجاز القرآن .40
الدراسات القرآنية والنقد األدبي، حققها وعلق عليها، محمد خلف اهللا ودكتور محمد 

 .زغلول سالم

 أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق أحمد : تأويل آي القرآنجامع البيان عن .41
عبد الرازق البكري ومحمد عادل محمد وآخرون، إشراف األستاذ الدكتور عبد الحميد 
عبد المنعم مدكور، نسخة مقابلة على مخطوط كامل مراجعة على نسخة الشيخين محمود 

 .م2007-هـ1428لثانية محمد شاكر وأحمد محمد شاكر، دار السالم، الطبعة ا

تعليق الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي، دار الحديث، :  للقرطبي:الجامع ألحكام القرآن .42
 .م2002-هـ1423القاهرة، 

 . المعارف بمصر، الطبعة الثالثةدار: جزء النكت في إعجاز القرآن .43

 العربي،  أحمد الهاشمي، دار إحياء التراث:جواهر البالغة في المعاني والبيان البديع .44
 .بيروت، لبنان، الطبعة الثانية عشرة

 .  للدكتور عبد السالم اللوح:حوار مع الرماني .45

 الدكتور إبراهيم زيد :خصائص األمة اإلسالمية الحضارية كما تبنيها سورة المائدة .46
 .م2004الكيالني، من منشورات جمعية المحافظة على القرآن الكريم، الطبعة األولى 

حمدي محمود عبد المطلب، راجعه وقدم له أحمد محمد هريدي  :لنحوالخالصة في علم ا .47
 .3مستشار اللغة العربية، مكتبة ابن سينا، ط

 . لعلي نايف الشحود:الخالصة في علوم البالغة .48

 .م1993 بيروت، – جالل الدين السيوطي، دار الفكر :الدر المنثور في التفسير المأثور .49

لفاظ الكلفي العربية المعاصرة في إطار المناهج  دراسة تأصيلية أل:الداللة والكالم .50
 . محمد محمد داود، دار غريب، القاهرة. الحديثة، د

 أبي الفضل شهاب الدين السيد :روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .51
 .محمود األلوسي البغدادي، دار الفكر
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لدين عبد الرحمن بن علي بن  لإلمام أبي الفرج جمال ا:زاد المسير في علم التفسير .52
محمد الجوزي القرشي البغدادي، تحقيق محمد عبد الرحمن عبد اهللا، خرج أحاديثه أبو 

هـ 1407هاجر السعيد بن البسيوني زغلول، دار الفكر، الطبعة األولى، جمادي األول 
 . م1978 كانون الثاني -

عبد الرحيم : ليه وقدم له الشيخ محمد متولي الشعراوي، أعده وعلق ع:زبدة التفاسير .53
 .محمد متولي الشعراوي، المكتبة التوفيقية

 لألمير أبي محمد عبد اهللا بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي، :سر الفصاحة .54
 .م1982-هـ1402دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى 

ي، حكم على أحاديثه  اإلمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذ:سنن الترمذي .55
وآثاره وعلق عليه العالمة المحدث عمر ناصر الدين األلباني، اعتنى به، أبو عبيدة 

، مكتبة المعارف مشهور بن حسن آل سلمان، كتاب القراءات عن رسول اهللا 
 .الرياضي، الطبعة األولى

 :عقيلشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن  .56
م، الناشر مكتبة دار 1999/ هـ1420 2تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد، ط

 .التراث، القاهرة

 البن القيم الجوزية، جمع أحمد بن شعبان بن أحمد، مكتبة :شرح أسماء اهللا الحسنى .57
 .م2006، 1الصفا، ط

د السعيد  اإلمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق أبي هاجر محم:شعب اإليمان .58
-هـ1410بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

 .م1990

 لإلمام شيخ الحافظ البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة :صحيح البخاري .59
طه عبد : بن بردزبه، حقق أصوله ووثق نصوصه وكتب مقدماته ورقمه ووضع فهارسه

يدة مضبوطة محققة معتنى بإخراجها أصح الطبعات وأكثرها الرؤوف سعد، طبعة جد
 .م2003-هـ1423شموالً، مكتبة اإليمان، بالمنصورة 

 –ألبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، دار الجيل  :مسلمصحيح  .60
 .بيروت–بيروت، دار اآلفاق الجديدة 

العربية المتحدة، وزارة  الشيخ حسنين محمد مخلوف، دولة اإلمارات :صفوة التفاسير .61
 .الشؤون اإلسالمية واألوقاف
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 الشيخ محمد علي الصابوني، دار الصابوني، الطبعة األولى :صفوة التفاسير .62
 .م1997-هـ1417

 . اختيار وتحقيق أحمد محمد شاكر، تراث اإلسالم:عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير .63

خير محمد بن الجزري، عني بنشره  لشمس الدين أبي ال:غاية النهاية في طبقات القراء .64
 .م1980-هـ1400 لبنان، الطبعة الثانية –برجستراسر، دار الكتب العلمية، بيروت . ج

-هـ1402عبد الفتاح الشين، دار المريخ، الرياض، طبعة .  د:الفاصلة القرآنية .65
 .م1982

بن علي بن  اإلمام محمد :فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير .66
-هـ1413محمد الشوكاني، حققه وخرج أحاديثه وفهرسها سيد إبراهيم، الطبعة األولى 

 .م1993
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  ملخص الرسالة باللغة العربية

هذا البحث يتحدث عن جانب من جوانب اإلعجاز البياني في القرآن الكريم وهو بعنوان                
  ". المائدة ةالمناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها دراسة تطبيقية لسور"

  : فصول وخاتمة على النحو التاليوتمهيد وثالثة  مقدمة حيث يتكون هذا البحث من  

  وتشمل أهمية الموضوع، وأسباب اختيار الموضـوع، وأهـداف البحـث وغاياتـه،     :المقدمـة 
  .والدراسات السابقة، ومنهج البحث

  .عن علم المناسبات والفواصل في القرآن الكريمفيه تم الحديث  :التمهيد

تعريف عام لسورة المائدة، وبيان الموضوعات التـي تحـدثت   تم الحديث فيه عن   : الفصل األول 
  .عنها السورة وبيان األهداف والمقاصد من هذه السورة

 تم الحديث فيه عن الدراسة التطبيقية لسورة المائدة، وذلك في بيان المناسبة بـين               :الفصل الثاني 
  .الفواصل القرآنية وآياتها

  .ن اإلعجاز البياني في فواصل سورة المائدةجوانب م تم الحديث فيه عن :الفصل الثالث

  . وضمنتها أهم النتائج والتوصيات:الخاتمة
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Abstract 

 

This research is talking about the miracle aspect of the chart in the Koran, 

entitled: 

(Deep divisions between appropriate and mandates- Hunger applied study of 

Surat Al-Ma'edah). 

This research consists of an introduction, a preface, three sections and  

a conclusion as follows: 

Introduction: The importance of the subject, the reasons for selecting the topic, the 

research's goals and objectives, and curriculum and research. 

Preface: the science events, and the Holy Quran's commas. 

Section I: general definition of Surat Al-Ma'edah, and statement the subjects which  

Al Sura talked about and the objectives and the purposes of Al Sura. 

Section II: application study of Surat Al-Ma'edah and that in statement of the event 

between Holy Quran's commas and it's verses. 

Section III: the miracle aspects of the chart in the commas of Surat Al-Ma'edah. 

Conclusion: The warnings included the most important findings and recommendations.  

 
  

  


