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  الغصُن امُلللَّل 

 من معاني املفصل

 

 

)إذا أردتُؿ العؾَؿ فاكثروا الؼرآن، فنن فقف طؾَؿ إولقـ وأخريـ (. 

 ابـ مسعقد رضل اهلل طـف .

 

 

) تالوة الؼرآن تعؿؾ يف أمراض الػماد، ما يعؿؾف العسؾ يف طؾؾ 

 إجساد ( العالمة ابـ الجقزي رحؿف اهلل .

 

) ما رأيُت شقًئا يغذي العؼَؾ والروح، ويحػُظ الجسؿ، ويضؿـ 

( شقُخ  -تعالك-السعادة أكثَر ِمـ إدامة الـظر يف كتاب اهلل 

 اإلسالم ابـ تقؿقة رحؿف اهلل .
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 أهُؾ  كان ولفذا طؿالً٪ تالوتف فاَتَخذوا بف لُقعَؿؾ الؼرآنُ  )كزل

 طـ يحػظقه لؿ وإن فقف، بؿا والعامؾقن بف، العامؾقن هؿ الؼرآن

 فؾقس فقف، بؿا يعؿؾ ولؿ يػفؿف ولؿ حػظف مـ وأما قؾب، ضفر

 .اهلل رحؿف الؼقؿ ابـ العالمةُ  السفؿ( إقامة حروفف أقام وإن أهؾف مـ

 

ؿفا، تصػُّحفا، أي: العظقؿ الؼرآن هذا آياِت  )تدبُّر  وإدراكُ  وتػفُّ

 .اهلل رحؿف الشـؼقطل إمقـ محؿد العالمة. ( بفا والعؿؾ معاكقفا،
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ...التقديم
 

ـّ  هلل الحؿُد   والـعؿة، الخقرِ  مـ وزادكا ، والحؽؿة بالؽتاب امت

 ، العطاء مزيد طؾك وكشؽُره ، آٓء مـ بف تػضؾ ما طؾك كحؿُده

 الزكّل، والرسقل إمل، الـبل طؾك وسام طؾك وسؾؿ اهلل وصّؾك

 التالقل يقم إلك إتؼقاء البررة وصحبف آلفِ  وطؾك طؾقف اهلل صؾك

 . والبؼاء

 بعد: أما
 لؽؾ ُوفِّؼ فؼد ، وضاللف معاكقف يف والعقشِ  ، الؼرآن لتدبرِ  ُوفِّؼ فؿـ

 طبلرةٍ  كلؾ   وحصَد  حؽؿة، كؾ وحّصؾ فضؾ، كؾُّ  بف وُأكقطَ  ، خقر

 ..!وفائدة
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 مـ إخقر وقسؿـا ، الرابع مؼصقَدكا كتؿ ومـتف، اهلل بحؿدِ  هـا وها

 ( الؿػصلؾ جلزء ) ملـ آسلتـباصقة والخلقاصر ، التدبريلة الؿعاين

 كللالمٍ  وأجللزل ،وأصقبللف كتللاٍب  أجللّؾ  يف مـقػللة خصللقبةٍ  رحؾللة بعللد

ُـ  ) لفا طـقن وقد ، وأحسـف ؾ معاين مـ الُؿؽؾ ؾ الغص  .( الُؿػص 

 سلعادتفا، وكاللت ، حؾقاءهلا بلف وذاقلت ، الؼؾلقب بلف تبؾؾت وقد

 محروملة كاكلت لؽلكفلا! … بركتفلا وأصلابت ، حقاتفلا وطاشت

 وتسللعُد  وُتؽللرم، ُتللـع ؿ أن هللل ففللا..  السللعادة طديؿللة البركللة،

 قللال وقللد ، أوقاتفللا وأحسللـ ، لحظاتفللا أصقللَب  وتصللقب ، وتغللـؿ

 َمَؽلانَ  ُأْططِقلُت  ). والطبلراين أحؿلد طـد كؿا وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

للْبَع، الت للْقَراةِ  ُبللقرِ  َمَؽللانَ  َوُأْططِقللُت  الس  ، الز  ـَ  َمَؽللانَ  َوُأْططِقللُت  اْلِؿئِللق

ْكِجقؾِ  ْؾُت  ، اْلَؿَثاكِلَ  اإْلِ ؾِ  َوُفضِّ  .( بِاْلُؿَػص 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ابلـ الحافظ قال ق(، سقرة ) مـ الصحقح طؾك يبتدئ والؿػصُؾ 

 طؾللك الؼللرآن آخللر إلللك ق مللـ الؿػصللؾ أول ": اهلل رحؿللف حجللر

 طؾلك بالبسؿؾة سقره بقـ الػصؾ لؽثرة مػصال وسؿل ، الصحقح

 ." الصحقح

 حسللب ، السللقر يف وتللدبراً  تلللمالً  ، أجللزاء أربعللة الؽتللُب  فؽاكللت

  : كالتالل وهل ، الؿـؼقل الحديث

 .الطقال بالسبع آحتػاُل  إول:

ـُ  : الثاين  . الؿئقـ بؿعاين التزيقـ محاس

ـُ  : الثالث  .الؿثاين لّب  مـ التداين ُحْس

ـُ  : والرابع   . الؿػصؾ معاين مـ الؿؽؾؾ الغص
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 وتؾلذذًا، تلالوة كؾلف الؼلرآن جلرد آسلتـباصات هلذه أتقحلت وقد

 ذات حللدائَؼ  يف والعللقش ، وتعؾؿللً تػفؿللا تػاسللقر طللدة ومطالعللة

 ولللذتفا الػريللد، لجؿالفللا تـتللف لللؿ أكفللا اإلكسللان ود ومتعللة، بفجللة

 كعؿللللة طؾللللك هللِ  فالحؿللللُد  ، الؿتللللدفؼ وسللللرورها الؿتـاهقللللة،

ُل  )…وتدبره وتذوقف  كتابف ـَ  َوُكـَزِّ  َوَرْحَؿلةٌ  ِشلَػاءٌ  ُهلقَ  َما اْلُؼْرآنِ  ِم

ـَ  َٓ  لِّْؾُؿْمِمـِق ـَ  َيِزيُد  َو ٓ   الظ الِِؿق   .٨٨ : اإلسراء سقرة ( َخَساًرا إِ

 . ٨٢َأْقػاُلفا( سقرة محؿد :  ُقُؾقٍب  َطؾك َأمْ  اْلُؼْرآنَ  َيَتَدب ُرونَ  َأَفال )

وأشؽُر جؿقَع ملـ كصلَح ووجلف وسلّدد يف بعضلفا ، حقلث كاكلت 

 ًٓ تـشللر أحقاكللً يف أصللبقحة القاتسللات الققمقللة ، والحؿللُد هللِ أو

 وآخرًا.

 محايؾ طسقر

 هل3٢٢1/٨٢/٧
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ...!صورُة ق/ 1
 

 هلذا ملداد طلـ تباطدٍ  يف زلـا وما ، وشرف مجدٍ  ذو ربِّـا كتاُب  -3

 .(لَؿِجقدِ ٱ لُؼرَءانِ ٱوَ  ق )… الشرف

 وحػظلا طؾؿلً الؽتلاب بفلذا فعؾقلف ، العلالل الشلرَف  أراد مـ -٨

 .( الؿجقد والؼرآن )..وتدبراً  وتػفًؿا

 ووفاقفؿ ، مؾتبس أمرهؿ مختؾػقن، لؾدطقة تؽذيبفؿ يف حتك -1

ُبقا َبللؾ )..مضللطرب للا لَحللؼِّ ٱِب  َكللذ   رَأملل فِلل  َفُفللؿ َءُهؿَجللا َلؿ 

رِيٍج   .(م 

 لفلؿ طبلرةٌ  الشلؼقق ملـ وسلالمتفا وخؾؼتفلا السؿاء جؿال يف -٢

لَؿاءِ ٱ إَِللك اَيـُظلُرو َأَفَؾلؿ ).. رسلؾـا صدق طؾك  َػ َكقل َقُفؿَفلق لس 

ـ لَٰفا ـَلَٰفاَبـَق  .(…ُفُروج ِمـ َلَفا َوَما َوَزي 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

ـّ  -٥  الؿستبصللللللر العؼللللللؾ يف تجللللللدي أيللللللات هللللللذا لؽلللللل

ـِقب دَطب لُِؽؾِّ  َرىٰ َوِذك ِصَرة)َتب…الؿـقب  .(مُّ

 الثاكقلللة تعجلللزهُ  ٓ إوللللك الخؾؼلللة خؾلللؼ ملللـ اهلل سلللبحان -٦

لِ ٱ لَخؾِؼ ٱِب  َأَفَعقِقـَا )…واإلطادة لـ سَلب فِ  ُهؿ َبؾ َٕو   ؼَخؾل مِّ

 .(َجِديد

 يف وتؽللقن ، وتراقبللف اهلل، بؼللدرة تؼللرّ  تجعؾللؽ أيللةِ  هللذه مثللُؾ  -٧

ـَ ٱ ـَلاَخَؾؼ َوَلَؼد )..وطال جؾ لخالؼؽ تام استعدادٍ   َؾلؿُ َوَكع إِلكَسللٰ

 . (لَقِريدِ ٱ ؾِ َحب ِمـ فِ إَِلق َرُب َأق ـُ َوَكح ۥُۖسفُ َكػ ۦبِفِ  ِقُس ُتَقس َما

للا ).. مرصللقدة ووشللاياتؽ وتحريشللؽ ، محػللقظٌ  كالمللؽ -٨  م 

ٓ   لٍ َقق ِمـ ِػظُ َيؾ  .(َطتِقد َرقِقٌب  فِ َلَدي إِ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 كالمـلا تحسلقـ طؾلك لـتعلاون ، محػقضلة الؽؾؿلات ماداملت -٩

 .( طتقد رققب )…

 وٓ ، جلللاهٌ  وٓ ملللاٌل  يلللدفعفا ٓ التلللل الؼاصعلللة، الحؼقؼلللةُ  -3١

 فُ ِمـل ُكـلَت  َملا لَِؽ  ٰ ذَ  لَحؼِّ ٱِب  لَؿقِت ٱ َرةُ َسؽ َءتَوَجا )…أطقان

 .َتِحقُد(

 َءت)َوَجا… الـجاة فؽقػ طؾقؽ، ومشفقدا مسققً ستجئ -33

َعَفا سَكػ ُكؾُّ   .(َوَشِفقد ي ِؼَسا م 

ـ لاع )… أولئلؽ فتشابف ، الخقر مـع يف سبًبا تؽـ ٓ -3٨  َخقلرِ لِّؾ م 

رِيٍب  َتدُمع  .(مُّ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 فللراغ فقفللا زاَل  وٓ طؾقفللا، مللروا البشللر مللـ ضللخؿةٌ  أطللدادٌ  -31

 مَتََلِت ٱ َهؾِ  لَِجَفـ ؿَ  َكُؼقُل  مَ َيق )…وصػحا طػًقا الؾفؿ..  وسعة

ِزيد ِمـ َهؾ َوَتُؼقُل   .(م 

 الؿتؼللقـ لعبللاده اهلل هقلهللا قللد ، قريبللة جذابللة ، مزيـللة جـللةٌ  -3٢

ـَ لِؾ لَجـ ةُ ٱ لَِػِت )َوُأز  .(..َبِعقدٍ  رَ َغق ُؿت ِؼق

 طؾللك حػقظللا ، الخطللل طـللد أوابللً تؽللقنُ  حقـؿللا مـللؽ يؼظللةٌ  -3٥

اٍب  لُِؽؾِّ  ُتقَطُدونَ  َما َهلَٰذا ).. الدوام  .(َحِػقظ َأو 

ـ ) والغقب الخؾقة ساطاُت  الؿحافظة أوقات أشدُّ  -3٦  َخِشل َ  م 

ـَ ٱ حَؿلٰ ـِقٍب  ببَِؼؾ ءَ َوَجا لَغقِب ٱِب  لر   .(…مُّ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 لتؾؼلللل الـللاسأقلللرُب  الصللاغل، والسلللؿع الحللل، الؼؾللُب  -3٧

 َؼلكَأل َأو ٌب َقؾل ۥَللفُ  َكلانَ  لَِؿلـ َرىٰ َلِذك لَِؽ  ٰ ذَ  فِ  إِن   ) …الؿقاطظ

ؿعَ ٱ  .(َشِفقد َوُهقَ  لس 

 مَ َيلق )..سلراع والعلالؿُ  قريلب، والصلقت شديدة، الصاطؼةُ  -3٨

ُؼ   . (َيِسقر ـَاَطَؾق رٌ َحش لَِؽ  ٰ ذَ  اِسَراط ُفؿَطـ َٕرُض ٱ َتَشؼ 

ر، رحقؿٌ  أكَت  إكؿا -3٩  بَِؿلا َؾلؿُ َأط ـُ ك ح )… متسؾط جبارٌ  ٓ مقسِّ

ر بَِجب للار ِفؿَطَؾللق َأكللَت  َوَمللا َيُؼقُلللقنَ   َيَخللاُف  َمللـ لُؼللرَءانِ ٱِب  َفللَذكِّ

 .(َوِطقدِ 

 وطقلده، ملـ وارتجلػ للف، أصغك مـ يف الؼرآن يجدي إكؿا -٨١

ر ).. مصقره يف وفؽر  .(َوِطقدِ  َيَخاُف  َمـ لُؼرَءانِ ٱِب  َفَذكِّ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

  صورُة الذاريات/ 2

 

 السػـ وجري ، لؾؿاء السحب وحؿؾ لؾتراب، الرياح ذرو يف -3

 اهلل قللدرة طؾللك لبرهللانٌ  ، لَلمللقر الؿالئؽللة وقسللؿة بسللفقلة،

اِرَياِت  ).. ووحداكقتلللف  (٨) ِوْقلللًرا َفاْلَحلللاِماَلِت  (3) َذْرًوا َواللللذ 

للَؿاِت  (1) ُيْسللًرا َفاْلَجاِرَيللاِت  َؿللا (٢) َأْمللًرا َفاْلُؿَؼسِّ  ُتقَطللُدونَ  إِك 

 .(..َلَصاِدٌق 

 الخراصقن قتؾ ).وضقاطف غػؾتف شدة كذبف إلك الؽاذب يزيد -٨

ـَ   .( ساهقن غؿرةٍ  يف هؿ الذي

 ، إحسـ بالجزاء كقفئ ، سؾقكف وحُسـ أطؿاُلف، صابت مـ -1

ـَ ُمح لَِؽ  ٰ ذَ  َؾ َقب َكاُكقا إِك ُفؿ ) الطقبة والؽرامة  .(ِسـِق
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 مللا الؾقللؾ مللـ قؾللقاًل  كللاكقا )…كفللارهؿ ورحللؿ لللقؾفؿ، زانَ  -٢

 حلللؼ أملللقالفؿ ويف ، يسلللتغػرون هلللؿ وبإسلللحار ، يفجعلللقن

 .والؿحروم( لؾسائؾ

 ومتللللابفؿ ربفللللؿ اسللللتغػارَ  ُيـسللللفؿ لللللؿ ققللللامفؿ صللللقُل  -٥

 .( يستغػرون هؿ )وبإسحار…الدائؿ

 خاشلعة، وصلالة صقيلؾ، ققام بؾ لؾقؾ، ققام مجردَ  يؽقكقا لؿ -٦

ـَ  َقِؾقال َكاُكقا ).مستديؿ وتػؽر  .(َجُعقنَ َيف َما ل قؾِ ٱ مِّ

 وتعظقؿللف خالؼفللا قللدرة طؾللك تللدل إرض يف أيللات غالللُب  -٧

ـَ لِّؾ َءاَيلٰت َٕرضِ ٱ َوفِ  )… وتعالك سبحاكف  .(ُؿققِـِق

 وخؾؼفا كػسف يػَؼف أن مـ أقؾ   فال ، أرضف طجائَب  يػَؼف لؿ مـ -٨

 .(ِصُرونَ ُتب َأَفاَل  َأكُػِسُؽؿ َوفِ  )…العجقب
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 بفلللللا يحلللللقط وٓ بشلللللر، يؿؾؽفلللللا ٓ اهلل طـلللللد أرزاقُؽلللللؿ -٩

َؿاءِ ٱ )َوفِ …مخؾقق  .(ُتقَطُدونَ  َوَما ُقُؽؿِرز لس 

 َفللَقَربِّ  )… تـطؼللقن أكؽللؿ كؿللا ، مؼسللقم حللؼ ذلللَؽ  وكللؾُّ  -3١

َؿاءِ ٱ ث َلَحّؼ  ۥإِك فُ  َٕرضِ ٱوَ  لس   .(َتـطُِؼقنَ  َأك ُؽؿ َما َؾ مِّ

 وٓ يشلللللاور ٓ اكسلللللالٓ، يـسلللللؾ الؽلللللريؿُ  الؿضلللللّقُػ  -33

 .(َسِؿقـ ؾبِِعج ءَ َفَجا ِۦؾفِ َأه إَِلكٰ  )َفَراغَ …يستلذن

 َتَخلػ َٓ  َقلاُلقا )…غزيلر طؾلؿٍ  وبشلرى ، بفقج غالمٍ  بشرى -3٨

ُروهُ   ..!(َطِؾقؿ بُِغَؾلٰؿٍ  َوَبش 

 وهطؾللت ، العؼللقؿ ولللدت ، العظقؿللة بؼدرتللف اهلل قضللك إذا- 31

 لِللِؽ  ٰ َكللَذ  َقللاُلقا )…إرزاق ودرت ، إرض وأكبتللت السللؿاء،

 .(لَعِؾقؿُ ٱ لَحؽِقؿُ ٱ ُهقَ  ۥإِك فُ  َربُِّؽ  َقاَل 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 وشللقهقا أطرضللقا بللالعؾِؿ، الللرد طللـ الؿجرمللقن طجللز إذا -3٢

 . (ـُقنَمج َأو َسلِٰحرٌ  َوَقاَل  ۦـِفِ بُِرك َفَتَقل كٰ  )… الصقرة

 ، والبركللة الخقللر طديؿللةَ  ، طؼقؿللا ريحللا طللاد ريللُح  كاكللت -3٥

 َسلؾـَاَأر إِذ َطلادٍ  َوفِل  ).…شلء كؾ تػتت قد كالرمقؿ جعؾتفؿ

يَح ٱ ِفؿُ َطَؾق  .(لَعِؼقؿَ ٱ لرِّ

 مؿفلللدا ، أطالهلللا بسلللط اهلل أن إٓ ، إرض كرويلللة رغلللؿَ  -3٦

 .(لَؿلِٰفُدونَ ٱ ؿَ َفـِع ـَلَٰفاَفَرش َٕرَض ٱوَ  ).لؾـاس مـافع مبسقصً،

 والجـلقن بالسلحر اللدطاة ووصػفا ، السابؼة إمؿ تؽذيب -3٧

ـَ ٱ َأَتك َما لَِؽ  ٰ َكَذ  )…بذلؽ فتسّؾ  ، مللقفة طادة  ِؾِفؿَقلب ِملـ ل لِذي

ـ ُسقلٍ  مِّ ٓ   ر   . (ـُقنٌ َمج َأو َساِحرٌ  َقاُلقا إِ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 اللللدطقة حلللرب يف أسلللالقبفؿ الظؾؿلللة يتلللقارُث  ملللا كثقلللرا -3٨

 .(َصاُغقنَ  مَقق ُهؿ َبؾ ۦۚبِفِ  اَأَتَقاَصق ،،) اإلسالمقة

 اللللللذكرى تتلللللرك فلللللال الصلللللدود حجلللللؿُ  كلللللان مفؿلللللا -3٩

ر.والؿقاطظ كَرىٰ ٱ َفنِن   )َوَذكِّ ـَ ٱ َتـَػعُ  لذِّ  .(لُؿمِمـِق

 هلللذه مؼتضلللك ملللـ الخلللروُج  طاقلللؾ، لؿخؾلللقق يؿؽلللـ ٓ -٨١

ـ  ٱ ُت َخَؾؼ َوَما )…أية ٓ   إِلكَس ٱوَ  لِج  .(ُبُدونِ لَِقع إِ

اُق ٱ ُهللقَ  هللَ ٱ إِن   ) ، واقتللدار وغـللك ورزق، قللقةٌ  -٨3 ز  ةِ ٱ ُذو لللر   لُؼللق 

ـُ ٱ  .(لَؿتِق
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ..!صورُة الطور/3

 

 إِن   )…محاللة ٓ واقلع ففلق اهلل طلذاب مـ الؿجرمقن يػر   لـ -3

 .( دافع مـ لف ما ، قِع ٰ َلقَ  َربَِّؽ  َطَذاَب 

 طلـ بفلا واكشلغالفؿ اللدكقا يف خقضلفؿ الؿـحرفقـ صبقعة مـ -٨

ـَ ٱ )…أخرة مؼاصد  .(َعُبقنَ َيؾ ضَخق فِ  ُهؿ ل ِذي

ـَ ٱوَ  ).. والذريلة بإزواج ، الؿؼقؿ الـعقؿ أروعَ  ما -1  َءاَمـُلقا ل لِذي

َبَعتُفؿٱوَ  ُتُفؿ ت  ي  ـٍ  ُذرِّ َتُفؿ( بِِفؿ َحؼـَاَأل بِنِيَؿلٰ ي   .ُذرِّ

 ٓ ، الؿتؾلللللذذيـ تعلللللاصل الجـلللللة يف الؽلللللموس يتعلللللاصقن -٢

َٓ  فِقَفا قَلغ ٓ   ساَكل فِقَفا َيَتـَلَٰزُطقنَ  ).. الؿتخاصؿقـ  .(ثِقؿَتل َو
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ، العبلادة وحسلـ اهلل خلقِف  طؾلك حؿؾفلؿ اللدكقا يف إشػاُقفؿ -٥

ا اَقاُلق ).الجـان مـ الرفقعة الؿـازل تؾؽ بقأهؿ وقد  ُؾ َقبل ُكـ لا إِك 

ـَ ُمش ِؾـَاَأه فِ   .(ِػِؼق

 ويـتظللرون بالشللعر، اتفؿللقه ، فؽريللا الحللؼ طللـ طجللزوا لؿللا -٦

َتللَرب ُص  َشللاِطر َيُؼقُلللقنَ  َأم ).الشللعراء كبؼقللة هالكللف  َب َريلل ۦبِللفِ  ك 

 .(لَؿـُقنِ ٱ

 ولللق يضللاهقف بشلللء فلللتقا ، والبالغللة الػصللاحة رؤوُس  هللؿ -٧

ث بَِحِديث َقلُتقاَفؾ )…واحدا حرًفا ـَ  َكاُكقا إِن ۦِۤؾفِ مِّ  .(َصلِٰدقِق

 أو خلالؼ، فلال العلدم ملـ جلاءوا أكفلؿ إملا..  هـلا مؾزمقن هؿ -٨

 َأم ءٍ َش  رِ َغق ِمـ ُخِؾُؼقا َأم )..باصالن وكالهؿا ، أكػسفؿ خؾؼقا
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 فتعلقـ.. لفلؿ اهلل بخؾلؼ مؼلرون وهلؿ سلقؿا ٓ. (لَخللِٰؾُؼقنَ ٱ ُهؿُ 

 ..!اإليؿاين اإلقرار طؾقفؿ

 وأيؼـلقا اهلل قدرة لعؾؿقا ، الؿطروحة إدلة هذه يف تػؽروا لق -٩

ـَ ُسب هللِ ٱ رُ َغق إَِللٰفٌ  َلُفؿ َأم )… بقحداكقتف ا هللِ ٱ َحلٰ  . (رُِكقنَ ُيش َطؿ 

 استعصلؿَت  ملا ، أذاهلؿ ملـ مصقًكا مـفؿ، محػقضا تزال ٓ -3١

ـِ  بالصبر  َفنِك لَؽ  َربِّلَؽ  ؿِ لُِحؽل صلبِرٱوَ  )… والؼقلام الذكر وُحس

 .(ُقـِـَابَِلط
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

  ..!صورُة النجم /4
 

 وخطابف ، الفدايات وسؾقكف ، إكقار شريعتف مـ يضؾُّ  كقػ -3

 .(َغَقىٰ  َوَما َصاِحُبُؽؿ َضؾ   َما ) الصادقات الؿقاطظ

للؿٌ  -٨  السللالم طؾقللف جبريللؾ خللالل مللـ إلقللف، ومللقحك اهلل مللـ معؾ 

َؿفُ  ).. الؼقى شديد  .(لُؼَقىٰ ٱ َشِديُد  ۥَطؾ 

 والعؾؿ الـقر مـ لف الؿعراج يف  حصؾ ما حؼقؼقة مرائل كاكت -1

 .(َرَأىٰ  َما لُػَمادُ ٱ َكَذَب  َما )… والتثبقت

 والبراهقـ العؾؿ دون التؼؾقد طؾك قائؿ البشري اإلشراك كؾُّ  -3٢

ٓ   ِه َ  إِن ) ق َؿاءَأس إِ ا ُؤُكؿَوَءاَبا َأكُتؿ ُتُؿقَهاَسؿ   ِمـ بَِفا هللُ ٱ َأكَزَل  م 

ـٍ ُسؾ  .(َطلٰ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 الـػسلقة آهلقاء أو ، الػارغلة الظـقن بقـ غالًبا دائرون وهؿ -3٥

ٓ   َيت بُِعقنَ  )إِن ـ  ٱ إِ ـ َءُهؿَجا َوَلَؼد َٕكُػُس ٱ َقىَتف َوَما لظ  بِِّفلؿُ  مِّ  ر 

 .(لُفَدىٰ ٱ

 كسللبتفؿ يف الشللـعاء الؿؼقلللة بفللذه تؿسللؽفؿ مللـ تعجللب -3٦

َـ ٱ إِن   ) اهلل بـللات الؿالئؽللة قنَ  للللاَاِخَرةِ ٱِب  ِمـُللقنَ ُيم َٓ  ل للِذي  َلُقَسللؿُّ

 ..! استـارة وٓ دلقؾ ٓ .(ُٕكَثكٰ ٱ ِؿَقةَ َتس لَؿَؾلٰق َِؽةَ ٱ

 فال ، طؾقفا الدكقا وآثرَ  فردها العؾؿقةُ  الحجج طؾقف قامت مـ -3٧

لـ َطـ رِضَفَلط )…معف الحديث تطؾ  َوَللؿ رَِكلاِذك َطلـ َتلَقل كٰ  م 

ٓ   ُيرِد كَقاٱ لَحَقٰقةَ ٱ إِ  .(لدُّ

 ومتعلة ضـلقن ٕكلف بلف يػتخلر طؾؿلً الدكققية الدراية تؽـ لؿ -3٨

ـَ  َؾُغُفؿَمب لَِؽ  ٰ )ذَ   .(لِعؾؿِ ٱ مِّ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 وسللللارعْ  ، اهلل مغػللللرة سللللعة ضللللؾ يف ذكقبللللؽ تسللللتثؼؾ ٓ -3٩

 (.لَؿغِػَرةِ ٱ ِسعُ  ٰ وَ  َرب َؽ  إِن   )…بالرجقع

 يف وأحقاكلا ، إرض مـ أوجدكا وقد سبحاكف يعظ ؿ ٓ كقػ -٨١

ـَ  َأكَشلَلُكؿ إِذ بُِؽلؿ َؾؿُ َأط ُهقَ  )… إمفات بطقن ل  َوإِذ َٕرضِ ٱ مِّ

َفلٰتُِؽؿ( ُبُطقنِ  فِ  َأِجـ ة َأكُتؿ  .ُأم 

لق َفلاَل  ).. وتؼلقاهؿ بعباده أطؾؿ اهلل -٨3  َؾلؿُ َأط ُهلقَ  َأكُػَسلُؽؿ اُتَزكُّ

ـِ  َؼكٰ ٱ بَِؿ  .(ت 

 الـلللاس يعلللرففؿ وإكؿلللا ، بلكػسلللفؿ يعرفلللقن ٓ الؿتؼلللقن -٨٨

ـِ  َؾؿُ َأط )ُهقَ  …طؾقفؿ مطؾعٌ  وربؽ ، بلطؿالفؿ َؼكٰ ٱ بَِؿ  .(ت 



 

25 
 

  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 تسلللللقف وٓ ، أطؿالفلللللا تلللللـؼص ٓ الؽبقلللللرة الـّػلللللقُس  -٨1

 …كبلاًرا الـػقس كاكت وإذا. (َوف كٰ  ل ِذیٱ ِهقؿَ  ٰ رَ )َوإِب…مفامفا

 ..!إجسامُ  مرادها يف تعبت

 ..وجقراكلف أهؾلف طؾك تعؿؿ وٓ صاحبفا بفا يماخذ الخطقئة -٨٢

(   ٓ  .(َرىٰ ُأخ رَ ِوز َواِزَرة َتِزرُ  َأ

 ، ويعقدون وشرها خقرها بلطؿالفؿ اهلل إلك الجؿقعُ  سقـتفل -٨٥

 .(لُؿـَتَفكٰ ٱ َربَِّؽ  إَِلكٰ  َوَأن   )..الغرارة الدكقا هذه وتضؿحؾ

 يف يؼضل الحؽؿ، بقده شلء، كؾ أسباب مقجُد  هق سبحاكف -٨٦

لفُ  )…يشلاء ما الخؾؼ لفُ  َؽلكٰ َوَأب َحَؽ َأضل ُهلقَ  ۥَوَأك   َأَملاَت  ُهلقَ  ۥَوَأك 

ـِ ٱ َخَؾَؼ  ۥَوَأك فُ  َقاَوَأح وَجق َكرَ ٱ لز   .(ُٕكَثكٰ ٱوَ  لذ 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 فقفللا تجللادلقن فؽقللػ ، والؿعللايش والللذات الؽللقن يف كِعللؿٌ  -٨٧

َٓ  َفبَِلیِّ  )..تعالك ربؽؿ طـ وتعرضقن  . (َتَتَؿاَرىٰ  َربَِّؽ  ءِ َءا

 ٓ ، وتسؾقؿ اكدهاش طجُب  هق الؼرآن مـ الحؼقؼل الَعجُب  -٨٨

 .(َجُبقنَ َتع لَحِديِث ٱ َهلَٰذا َأَفِؿـ )… وتؽذيب سخرية طجب

 الضلللحؽ ٓ البؽلللاء طؾلللك حؿالكؽلللؿ الؼلللران هلللذا َحللللؼُّ  -٨٩

َٓ  َحُؽقنَ َوَتض ) …أسقػة وقصصف مرقؼة، فؿقاطظف..والعتق  َو

 .(ُؽقنَ َتب

 طؾلللك حؿؾلللف ، مقضلللقطاتف يف وخشلللعَ  معاكقلللف، تلملللؾ ملللـ -1١

لفِ  سُجُدواٱَف  )… والضقاع الغػؾة ولقس والتعظقؿ، السجقد  لِؾ 

 .(طُبُدواٱوَ 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ..!صورُة القمز/ 5
 

 تحؼللؼ أو ، الللدكقا َمللـ بؼللل مللا باطتبللار قريبللةً  باتللت السللاطةُ  -3

اَطةُ  اْقَتَرَبِت  )… وققطفا  .اْلَؼَؿُر( َواْكَشؼ   الس 

 الؿجرمقـ لؽـ ، الؿستـقرة العؼقل إيؿانِ  يف كافقةٌ  الؿعجزاُت  -٨

 رِسللح َوَيُؼقُلللقا رُِضللقاُيع َءاَيللة اَيللَرو َوإِن )…بالسللحر يسللؿقكفا

س  .(َتِؿرّ مُّ

للر -1  ، وتػفؿللا وقللراءةً  حػًظللا القجللقه جؿقللع مللـ كتابللف اهلل يس 

ر )َوَلَؼد…واكتػاطا ك لُؼرَءانَ ٱ َكاَيس  كِر( ِمـ َفَفؾ رِ لِؾذِّ د   .مُّ

 .. وسلفؿؤر طؾلك وتؾؼقفؿ ، شديًدا كزطً طاد ققم الريح تـزعُ  -٢

ـَؼِعر ؾَكخ َجازُ َأط َكَلك ُفؿ لـ اَس ٱ َتـِزعُ  )  .(مُّ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 بلسلقأ قلقمفؿ ملـ يقصلػقن وتقاضلعفؿ إكبقلاء صقبلةِ  برغؿ -٥

كرُ ٱ ِؼ َ )َأُءل.…الصػات اٌب  ُهقَ  َبؾ ـِـَاَبق ِمـ فِ َطَؾق لذِّ  .(َأِشر َكذ 

ـْ  -٦  َزمُ )َسُقف… الؿعاصرة مآسقـا يف لـا بؾسًؿا أية هذه مثؾ لتؽ

ُبرَ ٱ َوُيَقلُّقنَ  لَجؿعُ ٱ  .(لدُّ

 تعسلر وٓ صلعقبة بلال البصلر كؾؿلح وقلع تعالك دهاأر ما كؾُّ  -٧

ٓ   ُرَكاَأم )َوَما  .(لَبَصرِ ٱِب  ِح َكَؾؿ ِحَدة ٰ وَ  إِ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ..!صورُة الزمحن/6

 

 مـّلللةً  وكاكلللت ، معاكقلللف ألػاضلللف وسلللفؾ ، كتابلللف طبلللاَده طّؾلللؿَ  -3

ـُ  )…طؾقفؿ  .(لُؼرَءانَ ٱ َطؾ ؿَ  الرحؿ

 اهلل ملـ فضلاًل  يختؾطلانِ  فلال بالؿالحلة، العذبلة الؿقلاه تتالقك -٨

ـِ ٱ َمَرَج  )..وكعؿة  .(ِغَقانِ َيب ٓ   َزخَبر ـَُفَؿا، َبق َتِؼَقانِ َيؾ لَبحَري

 ومدهشة ضخؿة ومخؾققات كائـات مـ إرض طؾك ما كؾُّ  -1

 َؼلكٰ َوَيب  فلانٍ   َفلاَطَؾق َملـ ُكلؾُّ  )… إحد القاحد ويبؼك ستػـك

 .(إِلكَرامِ ٱوَ  لَجَؾلٰؾِ ٱ ُذو َربَِّؽ  فُ َوج

 ويعتبلر اهلل، حلؼ يضلقع ٓ أن العاقلؾ، لؾؿلممـ ووطقد تفديٌد  -٢

 .(لث َؼاَلنِ ٱ َأيُّفَ  َلُؽؿ ُرغُ َسـَػ )…بآياتف
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 والجفاملة السلقاد ملـ طؾلقفؿ تلدل الؼقامة يف الؽئقبة صػاتفؿ -٥

 َخلللُذ َفُقم بِِسقَؿللللُٰفؿ لُؿجرُِملللقنَ ٱ َرُف ُيعللل )… تعؾلللقهؿ التلللل

 .(َٕقَدامِ ٱوَ  ِص  ٰ لـ قَ ٱِب 

 طؾللك واصالطللف بللف اهلل إحاصللة فقتللذكر بالؿعصللقة بعضللفؿ يفللؿ-٦

 . (َجـ َتانِ  ۦَربِّفِ  َمَؼامَ  َخاَف  َولَِؿـ )… فقرتدع وسؽـاتف، أحقالف

 لؿلـ أخلرة يف جؿلاَلفـ فتلذكر اللدكقا، كساء بػتـة ابتؾقت إذا -٧

ـ   )…اهلل واتؼك صبر ُف  .(لَؿرَجانُ ٱوَ  لَقاُققُت ٱ َكَلك 

 اهلل مـ وقرباكف الؿممـ طؿؾ حسب وكعقؿفا الجـاُت  تتػاضُؾ  -٨

 .(َجـ َتانِ  ُدوكِِفَؿا َوِمـ )…تعالك
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

  ..!صورُة الواقعة/ 7
 

 ذٓ أخلرة يف اكخػضلقا ثلؿ اللدكقا، يف ارتػعلقا أكلاسٍ  مـ كؿ -3

افَِعةٌ  َخافَِضة )… وتعاسة وخقبةً   .(ر 

 مللـ مظفللر يف وتـفللار، الجبللال وتػتللت رجللً، إرض ُتللرجُّ  -٨

للِت  رجللا إرض ُرجللت اذا )…وشللدتفا الؼقامللة مظللاهر  َوُبس 

 .(اَبّس  لِجَباُل ٱ

للٰبُِؼقنَ ٱوَ  )… الخقلرات واهتبلال الؿسابؼة صبعؽ مـ لقؽـ-1  لس 

لٰبُِؼقنَ ٱ  .( الؿؼربقن هؿ أولئؽ ،لس 

 َٓ  )…َباصِلؾ وٓ فحلش فقفلا يسلؿع ٓ أن ، الجـلة روطلة مـ -٢

َٓ  قاَلغ فِقَفا َؿُعقنَ َيس  .(ثِقًؿاَتل َو
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

ُفلؿ  اهلل ذكلر أكسلاهؿ حتلك اللدكققي، تلرُففؿ طؾقفؿ غؾَب  -٥  )إِك 

ـَ ُمت لَِؽ  ٰ ذَ  َؾ َقب َكاُكقا  .(َرفِق

 )َفَؿالِلاُقنَ  بطقكفؿ مـف يؿالؤون ذلؽ ومع جفـؿ، يف ردئ أكٌؾ  -٦

 .(لُبُطقنَ ٱ َفاِمـ

 اللذي القؼلقـ حلؼ مـ هل وبقـات براهقـ مـ الؼرآن يف ما كؾُّ  -٧

ـِ ٱ َحؼُّ  َلُفقَ  َهلَٰذا إِن   ).. الشؽ يؼبؾ ٓ  .(لَقِؼق
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ..!صورُة احلديد/ 8
 

 قاسلقًة، قؾقبـلا تلزاُل  وٓ الؿقاطظ واكتشرت ، أياُت  اتسعت -3

ـَ  نِ َيللل َأَلللؿ )… آتعللاظ قؾقؾللة للِذي  ُقُؾللقُبُفؿ َشللعَ َتخ َأن اَءاَمـُللق لِؾ 

ـَ  َكَزَل  َوَما هللِ ٱ رِ لِِذك َٓ  لَحؼِّ ٱ ِم ـَ ٱكَ  َيُؽقُكقا َو  .(لؽَِتلَٰب ٱ ُأوُتقا ل ِذي

 الغػؾة طؾك طقتب ذلَؽ  ومع وأصقطف وأحسـُف جقؾٍ  أكرمُ  هذا -٨

ـَ  نِ َيل َأَلؿ )…أحقاكا ِذي  .(هللِ ٱ رِ لِِذك ُقُؾقُبُفؿ َشعَ َتخ َأن اَءاَمـُق لِؾ 

 الؼاسللقة الؼؾللقب كللذاك بالغقللث، الؿقتللة إرُض  حقللت كؿللا -1

 تَِفلاَمق َد َبع َٕرَض ٱ  ِ ُيح هللَ ٱ َأن   طَؾُؿقاٱ )..والؼرآن بالذكر تحقا

 .(ِؼُؾقنَ َتع َلَعؾ ُؽؿ للاَاَيلِٰت ٱ َلُؽؿُ  َبق ـ ا َقد
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

طؾلك صلدقة الػؼلراء كسب الؼرض إلك كػسف تعلالك، لقحلثفؿ  -٢

 اَحَسلللـ ًضلللاَقر هللَ ٱ َرُضلللقا) َوَأقوالؿسلللاكقـ وطلللدم كسلللقاكفؿ..

 َكرِيؿ..(. رَأج َوَلُفؿ َلُفؿ ُيَضلَٰعُػ 

 يف يتفلللاون للللؿ اللللدكقا حؼقؼلللةَ  وطؾلللؿ ، الخقلللرات فؼلللف ملللـ -٥

للـ ِػللَرةَمغ إَِلللكٰ  اَسللابُِؼق )…الؿسللابؼة بُِّؽللؿ مِّ  ُضللَفاَطر َوَجـ للةٍ  ر 

َؿاءِ ٱ ضِ َكَعر  .(…َٕرضِ ٱوَ  لس 

 ، خؾؼلف يف اهلل سلر والؼلدر ، القجقد هذا يف مؽتقب شلء كؾُّ  -٦

ِصللقَبة ِمللـ َأَصللاَب  َمللا ).…كثقللًرا تفللتؿ فللال َٓ  َٕرضِ ٱ فِلل  مُّ  َو

ٓ   فِقَلكُػِسُؽؿ ـ كَِتلٰب فِ  إِ ب َأن ؾِ َقب مِّ  .(َرَأَهاك 

 والجزع الحزن بؽؿ يطقل ٓ أن الؿؽتقب، الؼدر حؽؿة ومـ -٧

 اَل )لَِّؽلق أشلقاء طؾلك والبطلر الػرح بؽؿ يتػاقؿ أو الػقات، طؾك
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

َٓ  َفاَتُؽؿ َما َطَؾكٰ  َسقاَتل  ُكلؾ   ُيِحلبُّ  َٓ  هللُ ٱوَ  َءاَتٰقُؽلؿ بَِؿا َرُحقاَتػ َو

 .(…َفُخقرٍ  َتالُمخ

 الـصلرة أدوات ملـ وهلق فقفلا، داخلؾ والحديلد إٓ آلة مـ ما -٨

 لِؾـ لاسِ  َوَمـَللِٰػعُ  َشلِديد سَبلل فِقلفِ  لَحِديَد ٱ ـَاَوَأكَزل )… وآطتزاز

 .(ۥَوُرُسَؾفُ  ۥَيـُصُرهُ  َمـ هللُ ٱ َؾؿَ َولَِقع
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ..! صورة اجملادلة/ 9

 

ُفلؿ مستشلـع مـؽلرٌ  كلالم وإخلت كإم الزوجة تحريؿُ  -3  )َوإِك 

ـَ  اُمـَؽر َلَقُؼقُلقنَ   ..(.اَوُزور لَؼقلِ ٱ مِّ

إسللرية مللـ حللدود اهلل الؿتقطللدة ، ومعالؿللف تؾللؽ إحؽللام  -٨

 هللِ ٱ ُحلللُدودُ  َؽ ) َوتِؾللل…الؿغؾظلللة، فلللال يجلللقز التسلللاهُؾ فقفلللا

ـَ َولِؾ  .(َألِقؿٌ  َطَذاٌب  َؽلِٰػرِي

 ويػلللللؾُّ  اهلل، سلللللقبؽتفؿ وتجبلللللروا، الؽػلللللار طلللللال مفؿلللللا -1

ـَ ٱ )إِن  …جؿقطفؿ  ُكبِلَت  َكَؿلا ُكبُِتلقا ۥَوَرُسلقَلفُ  هللَ ٱ دُّونَ ُيَحلا ل ِذي

ـَ ٱ  .(ِؾِفؿَقب ِمـ ل ِذي

 أطؿلالفؿ كلؾُّ  ُأحصقت وقد ، الؼقامة يف كؾفؿ الـاُس  سقجؿعُ  -٢

 َوَكُسقهُ  هللُ ٱ َصٰقفُ َأح اَطِؿُؾق بَِؿا َفُقـَبُِّئُفؿ )… إكؼاص وٓ تؼؾقؾ بال

 .(َشِفقٌد  ءَش  ُكؾِّ  َطَؾكٰ  هللُ ٱوَ 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 يجللدي ٓ أخللرة يف ولؽللـ الللدكقا، يف الحؾللػ كػعفللؿ ربؿللا -٥

 ِؾُػقنَ َيح َكَؿا ۥَلفُ  ِؾُػقنَ َفَقح اَجِؿقع هللُ ٱ َعُثُفؿُ َيب مَ َيق )…شقئا طـفؿ

 .(ءٍ َش  َطَؾكٰ  َأك ُفؿ َسُبقنَ َوَيح َلُؽؿ

 تؼصللقًرا ذلللؽ مػتللاح أططللاه مللـ طؾللك الشللقطان يسللقطر إكؿللا -٦

ـُ ٱ ِفؿُ َطَؾق سَتحَقذَ ٱ)… وغػؾة قَطلٰ  .(هللِ ٱ رَ ِذك َفَلكَسٰقُفؿ لش 

 ذللللللةً  الشلللللقطان ٓكلللللدفع ، اللللللذاكر الؼؾلللللُب  حضلللللر للللللق -٧

ـُ ٱ ِفؿُ َطَؾق سَتحَقذَ ٱ)…وهزيؿةً  قَطلٰ  .(هللِ ٱ رَ ِذك َفَلكَسٰقُفؿ لش 

ـَ ٱ إِن   )… مفلزوم ملذلقٌل  وشرائعف ورسقلف هلل محادٍ  كؾُّ  -٨  ل لِذي

ـَ ٱ فِلل  َللللٰق َِؽ ُأو ۥَۤوَرُسللقَلفُ  هللَ ٱ دُّونَ ُيَحللا  يف قاطللدةً  وخللذها .(ََٕذلِّللق

 . حقاتؽ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 هللُ ٱ َكَتللَب  )..تتخؾللػ ٓ ثابتللة سللـة ودطاتللف، لديـللف اهلل اكتصللار -٩

َغ ـ  َٕ  .(َطِزيز َقِقی   هللَ ٱ إِن   َوُرُسِؾ  َأَكا ِؾَب

 ملـ كلاكقا وللق اهلل أطلداء محبلة ملـ يؿـع الصحقح اإليؿانُ  -3١

 دُّونَ ُيلَقا لللاَاِخرِ ٱ لَقلقمِ ٱوَ  هللِ ٱِب  ِمـُلقنَ ُيم ماَقق َتِجُد  ٓ   )… الؼرابة

 َكُفلؿ ٰ قَ إِخل َأو ـَاَءُهؿَأب َأو َءُهؿَءاَبا اَكاُكق َوَلق ۥَوَرُسقَلفُ  هللَ ٱ د  َحا َمـ

 .َطِشقَرَتُفؿ( َأو

 َتِجلُد  ٓ   )…بقـفؿلا الخؾط يؿؽـ ٓ وبراء، وٓء الديـ لفذا -33

 ۥَوَرُسلقَلفُ  هللَ ٱ د  َحلا َملـ دُّونَ ُيَقا للاَاِخرِ ٱ لَققمِ ٱوَ  هللِ ٱِب  ِمـُقنَ ُيم ماَقق

 .(.َطِشقَرَتُفؿ َأو َكُفؿ ٰ قَ إِخ َأو ـَاَءُهؿَأب َأو َءُهؿَءاَبا اَكاُكق َوَلق
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ..!صورُة احلغز/10
 

ـفؿ ققتفؿ رغؿَ   -3  فقلذهُب  ، اكسالٓ فقفؿ الرطُب  يـسُؾ  وتحصُّ

 ُقُؾلقبِِفؿُ  فِل  َوَقلَذَف  َتِسلُبقاَيح َلؿ ُث َحق ِمـ هللُ ٱ َفَلَتٰقُفؿُ  ).بؼقتفؿ

طَب ٱ  ( .لرُّ

وا بلللديـفؿ هلل ورسلللقلف ، وضلللحقا باللللديار وإملللقال .. -٨  فلللرُّ

ـَ ٱ ُػَؼللَراءِ )لِؾ ـَ ٱ لُؿَفلللِٰجرِي  لِِفللؿ ٰ قَ َوَأملل ِدَيلللٰرِِهؿ ِمللـ رُِجللقاُأخ ل للِذي

ـَ  الَفض َتُغقنَ َيب  ٱ مِّ
 (.ۥَۤوَرُسقَلفُ  هللَ ٱ َوَيـُصُرونَ  اك ٰ قَ َوِرض هللِ

وكاكلللت إكصلللاُر الغايلللة يف آستضلللافة ومحبلللة إخلللقاكفؿ  -1

ـَ ٱ..) وَ الؿفاجريـ  ُءو ل ِذي ارَ ٱ َتَبق  ـَ ٱوَ  لد   ُيِحبُّلقنَ  ِؾِفؿَقب ِمـ إِليَؿلٰ

 (.ِفؿإَِلق َهاَجرَ  َمـ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

َٓ  )…والػؼر الحاجة مع وإيثار قؾب، صفارة مع طالٍ  إكرام -٢  َو

ا َحاَجة ُصُدوِرِهؿ فِ  َيِجُدونَ  ؿ   َأكُػِسلِفؿ َطَؾلكٰ  ثُِرونَ َوُيلم ُأوُتقا مِّ

 .َخَصاَصة( بِِفؿ َكانَ  َوَلق

 فلزت فؼلد الحلرص، مع البخؾ وهق كػسؽ اهللُ شح وقاك إذا -٥

 .(لُؿػِؾُحقنَ ٱ ُهؿُ  َللٰق َِؽ َفُلو ۦِسفِ َكػ ُشح   ُيقَق  َوَمـ )..وأفؾحت

 وٓ غللش بللال طللـفؿ والترضللل سللبؼ، لؿللـ الللدطاء القاجللُب  -٦

ـَ ٱوَ  )…تحامللؾ  َلـَللا غِػللرٱ َرب ـَللا َيُؼقُلللقنَ  ِدِهؿَبعلل ِمللـ ُءوَجللا ل للِذي

ِخ
ِ
ـَ ٱ كِـَا ٰ قَ َوإل ـِ ٱِب  َسلَبُؼقَكا ل ِذي َٓ  إِليَؿللٰ  ِغلاّل  ُقُؾقبِـَلا فِل  َعلؾَتج َو

ـَ  ِذي  .َءاَمـُقا( لِّؾ 

 إخقاكلللللؽ طؾلللللك والحؼلللللد الغلللللش حؿلللللالن يجلللللقزُ  ٓ -٧

َٓ …الؿممـقـ ( ِغاّل  ُقُؾقبِـَا فِ  َعؾَتج )َو ـَ ِذي  .لِّؾ 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ..كالؿـلافؼقـ أكلاس طلدوهؿ ملع يؼلػ أو الؿممـقـ يخذل ٓ -٨

ـَ ٱ إَِلك َترَ  )َأَلؿ ِخل َيُؼقُللقنَ  َكلاَفُؼقا ل ِذي
ِ
ـَ ٱ كِِفلؿُ  ٰ قَ إل  ِملـ َكَػلُروا ل لِذي

ـ  َلـَخ رِجُتؿُأخ َلق ِـ لؽَِتلِٰب ٱ ؾِ َأه  .َمَعُؽؿ( ُرَج

ـٍ  أهلللَؾ  كلللاكقا ولؿلللا -٩  ملللققػفؿ يف اهلل فضلللحفؿ وهؾلللع ُجلللب

 ُرُجلقنَ َيخ َٓ  رُِجلقاُأخ َلق ِلـ )…يصلؿدون ٓ وأكفؿ وكصرتفؿ،

ـ   ك َصلُروُهؿ َوَلق ِلـ َيـُصُروَكُفؿ َٓ  ُققتُِؾقا َوَلق ِـ َمَعُفؿ  َٕدَبللٰرَ ٱ َلُقلَقلُّ

 .ُيـَصُروَن( َٓ  ُثؿ  

 آجتؿلاع حال يف مقاجفةً  يؼاتؾقن ٓ أكفؿ القفقد جبـ ومـ -3١

ٓ   َجِؿقًعلا ُيَؼلٰتُِؾقَكُؽؿ َٓ  ) لـَةٍ  ىُقلر فِل  إِ َحص   ُجلُدرِ  ءِ َوَرا ِملـ َأو مُّ

 .َشِديد( ـَُفؿَبق ُسُفؿَبل
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 كؿثلؾ ، الؽتلاب أهلؾ ملـ إخلقاكفؿ الؿـلافؼقـ خذٓنِ  مثُؾ  -33

ـِ ٱ َكَؿَثؾِ  )…مـف تبرأ ثؿ.. اكػر لإلكسان قال إذ الشقطان قَطللٰ  لش 

ـِ لإِلِ  َقاَل  إِذ ا كُػرٱ كَسلٰ ـلَؽ  ءَبلرِی إِكِّ  َقاَل  َكَػرَ  َفَؾؿ   َأَخلاُف  إِكِّل  مِّ

ـَ ٱ َرب   هللَ ٱ  .(لَعلَٰؾِؿق

 وأزوادا ، صلالًحا وطؿلاًل  ، جاًدا استعدادا مـا يحتاج غًدا إن -3٨

َفاَيلٰ )…مباركة ـَ ٱ َليُّ ُؼقاٱ َءاَمـُقا ل ِذي ا سَكػ َتـُظرَول هللَ ٱ ت  َمت م   َقلد 

 .لَِغد(

 الجـللة أصللحاب وٓ ، وإشللرار إخقللار بللقـ تسللاوي ٓ -31

 َحلُٰب َأص ۚۚ لَجـ ةِ ٱ َحلُٰب َوَأص لـ ارِ ٱ َحلُٰب َأص َتِقیَيس َٓ  )..والـار

 .(لَػاي ُِزونَ ٱ ُهؿُ  لَجـ ةِ ٱ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ملادة وأوتل إصؿ الحجر طؾك الؼرآنُ  هذا أكزل لق طجًبا يا -3٢

 لُؼلرَءانَ ٱ َهللَٰذا ـَلاَأكَزل َللق )…اهلل خشلقة ملـ وخشلع لتللثر الػفؿ

ط اَخلِٰشع ۥَتفُ ل َرَأي َجَبؾ َطَؾكٰ  َتَصدِّ ـ امُّ  .(هللِ ٱ َقةِ َخش مِّ

 أن وكقللػ ، إمثللال بفللذه يـتػعللقا أن اإليؿللان بلهللؾ خؾقللٌؼ  -3٥

 ، والصللدود الغػؾللة ولللقس والخضللقع، التلللثر محللؾُّ  الؼللرآن

 ﴿َللق )…اهلل بؽتلاب متللثرة الصلؿ، الجبالِ  مـ العبرة ويلخذوا

ط اَخلِٰشع ۥَتفُ ل َرَأي َجَبؾ َطَؾكٰ  لُؼرَءانَ ٱ َهلَٰذا ـَاَأكَزل َتَصدِّ لـ امُّ  َقةِ َخشل مِّ

 .(هللِ ٱ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ..!صورُة املمتحنة/11
 

ـُ  ٓ -3  ملا لتـلايف ورسلقلف اهلل أطلداء مقادة الصادق لؾؿممـ يؿؽ

َفاَيلللٰ )…بقـفؿللا ـَ ٱ َليُّ ی َتت ِخللُذوا َٓ  َءاَمـُللقا ل للِذي ُكؿ َطللُدوِّ  َوَطللُدو 

ةِ ٱِب  ِفؿإَِلق ُؼقنَ ُتؾ ءَ ۚۤ لَِقاَأو  .(لَؿَقد 

 تقثؼلقا فلال الػرصلة، سـحت ما متك أذيتِؽؿ يف يطَؿعقن إكفؿ -٨

 ُسلُطقاَوَيب َداءَأطل َلُؽلؿ َيُؽقُكلقا َؼُػقُكؿَيث إِن )… أحقاًكا بتاليـفؿ

قءِ ٱِب  ِسـََتُفؿَوَأل ِدَيُفؿَأي ُؽؿإَِلق وا لسُّ  .(ُػُرونَ َتؽ َلق َوَودُّ

 حقلللث ، أخلللرة يف تـػلللع فؾلللـ اللللدكقا يف الؼرابلللةُ  كػعلللت إن -1

َٓ  َحاُمُؽؿَأر َتـَػَعُؽؿ َلـ )… والؿػارقة  آكػصال  ۚۚ َللُٰدُكؿَأو َو

 .(ـَُؽؿَبق ِصُؾ َيػ لِؼَقلَٰؿةِ ٱ مَ َيق
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 طؼقلللدةً  الصلللالحقـ ملللـ سلللَؾػؽ بؿلللـ آئتسلللاء أحؾلللك ملللا -٢

ـَ ٱوَ  ِهقؿَ  ٰ رَ إِب فِ  َحَسـَة َقةٌ ُأس َلُؽؿ َكاَكت َقد )…وسؾقًكا  ۥَۤمَعفُ  ل ِذي

ا ِمِفؿلَِؼق َقاُلقا إِذ ا ِمـُؽؿ ُؤا  ٰ ُبَرءَ  إِك   .(هللِ ٱ ُدونِ  ِمـ ُبُدونَ َتع َوِمؿ 

 الشللركِ  مللـ البللراءة يف وأتباطللف السللالم طؾقللف إبللراهقؿَ  فضللُؾ  -٥

ا ِمِفؿلَِؼق َقاُلقا إِذ )..وأهؾف ا ِمـُؽؿ ُؤا  ٰ ُبَرءَ  إِك   ُدونِ  ِمـ ُبُدونَ َتع َوِمؿ 

 .(هللِ ٱ

 وإرحلللللام الؼرابلللللات بلللللقـ حؼقؼلللللل فاصلللللؾ اإليؿلللللان -٦

 لَبغَضلاءُ ٱوَ  َوةُ  ٰ لَعَد ٱ ـَُؽؿُ َوَبق ـَـَاَبق َوَبَدا بُِؽؿ َكاَكَػر )…الؿتعاضدة

 .(ۥَۤدهُ َوح هللِ ٱِب  ِمـُقاُتم َحت كٰ  َأَبًدا



 

46 
 

  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 بلصلللـام ويتعؾلللؼ اهلل، غقلللر يعبلللد ملللـ ويلللقالك يحلللب كقلللػ -٧

 َأَبلًدا لَبغَضاءُ ٱوَ  َوةُ  ٰ لَعَد ٱ ـَُؽؿُ َوَبق ـَـَاَبق َوَبَدا بُِؽؿ َكاَكَػر ) …فاسدة

 .(ۥَۤدهُ َوح هللِ ٱِب  ِمـُقاُتم َحت كٰ 

 وللقس ،  البلراءة يف لؽلؿ أسقةٌ  وأصحابف السالم طؾقف إبراهقؿُ  -٨

ٓ   )… إيلاه وطلده مقطدةٍ  َطـ كان ٕكف ٕبقف استغػاره يف أسقةً   إِ

َبِقلفِ  ِهلقؿَ  ٰ رَ إِب َل َقق َسل ِٕ ـَ  َللَؽ  ِؾلُؽ َأم َوَملا َللَؽ  َتغِػَرن  َٕ  ِملـ هللِ ٱ ِمل

 .(ءَش 

 الؽػلار الُؾلف يسؾطَ  ٓ أن أيًضا الؿستحب الؿممـقـ دطاء ومـ -٩

ـَ  ـَةفِت َعؾـَاَتج َٓ  َرب ـَا ).بذلؽ فُقػتـقا طؾقفؿ لِذي  غِػلرٱوَ  َكَػلُروا لِّؾ 

 .(لَحؽِقؿُ ٱ لَعِزيزُ ٱ َأكَت  إِك َؽ  َرب ـَا َلـَا
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 بلأخرة قؾُبلف ُأشلبع ملـ ، الحسـة الؼدوات بتؾؽ يلخذ إكؿا -3١

 َكللانَ  لَِّؿللـ ࣱَحَسللـَة َقةٌ ُأسلل فِللقِفؿ َلُؽللؿ َكللانَ  َلَؼللد )…وتخقففللا

 .(للاَاِخرَ ٱ لَققمَ ٱوَ  هللَ ٱ ُجقاَير

 ٕولئلؽ اهلل بفدايلة العلداواِت  وتذوُب  ، إمقر تـؼؾُب  ربؿا -33

ـَ ٱ ـَ َوَبلق ـَُؽؿَبقل َعلَؾ َيج َأن هللُ ٱ َطَسك )…الؿجرمقـ  ُتؿَطلاَدي ل لِذي

ـ ة ُفؿمِّ َقد  ِحقؿ َغُػقر هللُ ٱوَ  َقِدير هللُ ٱوَ  م   .(ر 

 الؽػلار ملـ العفلد أهلؾ بلر طلـ يؿـلع ٓ بحؽؿتلف تعالك اهلل -3٨

 يظلاهروا ٓ أن وطؾك ، الؼتال ترك طؾك الؿممـقـ طاهدوا الذيـ

 هللُ ٱ َفٰقُؽؿُ َيـ ٓ   )…بالعدل معامؾتفؿ طـ يـفك ٓ طؾقفؿ، الؽػار

ـِ  ـَ ٱ َط ـِ ٱ فِ  ُيَؼلٰتُِؾقُكؿ َلؿ ل ِذي ي ـ رُِجقُكؿُيخ َوَلؿ لدِّ  َأن ِدَيلٰرُِكؿ مِّ

وُهؿ  .(ِفؿإَِلق ِسُطقاَوُتؼ َتَبرُّ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

ًٓ  ومـاصرتفؿ تقلقفؿ طـف الؿـفل إكؿا -31 َؿلا )… فعلال أو قق  إِك 

ـِ  هللُ ٱ َفٰقُؽؿُ َيللـ ـَ ٱ َطلل ـِ ٱ فِلل  َقلللَٰتُؾقُكؿ ل للِذي ي للـ َرُجللقُكؿَوَأخ لللدِّ  مِّ

 .(ُهؿَتَقل ق َأن َراِجُؽؿإِخ َطَؾكٰ  َوَضلَٰفُروا ِدَيلٰرُِكؿ

 يحللؾ وٓ ، الؽػلار إلللك ترجلع للؿ الؿسللؾؿة إيؿلان صلح إذا -3٢

َؿا )…مـفؿ كؽاحفا ـِ  هللُ ٱ َفٰقُؽؿُ َيـ إِك  ـَ ٱ َط ـِ ٱ فِ  َقلَٰتُؾقُكؿ ل ِذي ي  لدِّ

ـ َرُجقُكؿَوَأخ  .(ُهؿَتَقل ق َأن َراِجُؽؿإِخ َطَؾكٰ  َوَضلَٰفُروا ِدَيلٰرُِكؿ مِّ

َفاَيللٰ )…والشلرك اإليؿلان بلقـ الؿػاصؾة يف برهانُ  -3٥ ـَ ٱ َليُّ  ل لِذي

 .(.ِفؿَطَؾق هللُ ٱ َغِضَب  ًماَقق اَتَتَقل ق َٓ  َءاَمـُقا

 فؽقللللػ والبعللللث، لمخللللرة وجاحللللدون بللللاهلل، كػللللار -3٥

ـَ  َيق ُِسللقا َقللد )…تقالللقكفؿ للارُ ٱ َيق ِللَس  َكَؿللا للللاَاِخَرةِ ٱ ِملل  ِمللـ لُؽػ 

 .(لُؼُبقرِ ٱ َحلِٰب َأص
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ..!صورُة الصف/12

 

 يعؿللللؾ وٓ كثقللللرا يؼللللقل لؿللللـ وتللللقبقخ ، شللللديد تؼريللللعٌ  -3

ـَ ٱ َليَُّفا)َيلٰ…شقًئا  .(َعُؾقنَ َتػ َٓ  َما َتُؼقُلقنَ  لِؿَ  َءاَمـُقا ل ِذي

 َملا َتُؼقُللقنَ  لِؿَ  ) لفا أهالً  ولست مزاطؿ وتزطؿ ، أماين ُتعطِ  ٓ -٨

 .(َعُؾقنَ َتػ َٓ 

 بإفعلال ُتعلرُف  وٓ ، قلقآ تؽلقنَ  أن آجتؿاطقة الَؿعّرةِ  مـ -1

 .(َعُؾقنَ َتػ َٓ  َما َتُؼقُلقا َأن هللِ ٱ ِطـَد  ًتاَمؼ َكُبرَ  ) …والؿقاقػ

 بلالؽالم يتالطلب ملـ الـلاس، وطـد اهلل طـد مبغقض شخٌص  -٢

 َأن هللِ ٱ ِطـللَد  ًتللاَمؼ َكُبللرَ  ) جؿقللؾ أو مققللٍػ  السللؾقك يف لللف ولللقس

 .(َعُؾقنَ َتػ َٓ  َما َتُؼقُلقا
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ويقسللعُ  ققلللَؽ، يصللدُق  العؿللؾ أن فتللذكر الـللاس وطظللَت  إذا -٥

 .(َعُؾقنَ َتػ َٓ  َما َتُؼقُلقا َأن هللِ ٱ ِطـَد  ًتاَمؼ َكُبرَ  )…بؽ آقتداء

 وقللت لللق حتللك ومشللروع ولطػفللا، الحقللاة زيـللة مللـ الـظللامُ  -٦

ر َقلٰـُبـ َكَلك ُفؿ اَصػّ  ).الرؤوس  التحام  .(ُصقصم 

 وإن ، كػسلف طؾك إٓ جانٍ  يجـل وٓ العؿؾ، جـس مـ الجزاءُ  -٧

ا ) وَمؼاتؾ لتبعاٍت  لؾذكقب  .ُقُؾقَبُفؿ( هللُ ٱ َأَزاغَ  اَزاُغق َفَؾؿ 

 … الخلذٓن ويلقرث التقفقؼ يحرم قد الؿعاصل يف التؿادي -٨

ا  .ُقُؾقَبُفؿ( هللُ ٱ َأَزاغَ  اَزاُغق )َفَؾؿ 

ُق  إكبقللاء دَطللقاُت  -٩  مـفجللً وتـسللجؿ ، بعًضللا بعضللفا تصللدِّ

ق ُؽؿإَِللق هللِ ٱ َرُسلقُل  إِكِّ  )…ومصدًرا َصلدِّ ـَ  َيلَدی   ـَ َبلق لَِّؿلا امُّ  ِمل

رَ  لت قَرٰيةِ ٱ  .(.َؿُد َأح ۥۤسُؿفُ ٱ ِدیَبع ِمـ تِ َيل بَِرُسقل اَوُمَبشِّ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 بللذلؽ وسللؿاه والسللالم، الصللالة طؾقللف وأحؿللد محؿللد هللق -3١

 السللللللللؿاء يف الخالئللللللللؼ وأحؿللللللللد محؿللللللللقدا لؽقكللللللللف

رَ …وإرض  .(َؿُد َأح ۥۤسُؿفُ ٱ ِدیَبع ِمـ تِ َيل بَِرُسقل ا)َوُمَبشِّ

 يف ذكلر وقلد إسلرائقؾ بـلل طؾلك اهلل مـ حجةٌ  البشارة وهذه -33

لرَ  )…طقسك كبقفؿ لسان وطؾك كتبفؿ  ِملـ تِ َيلل بَِرُسلقل اَوُمَبشِّ

لا َؿلُد َأح ۥۤسلُؿفُ ٱ ِدیَبع  رِسلح َهللَٰذا َقلاُلقا لَبقِّـَللِٰت ٱِب  َءُهؿَجلا َفَؾؿ 

بِقـ  .(مُّ

 والػلرج الـصر استقؼـ ، هلل ديـ طؾك الحرب صالعَت  ما كؾُّ  -3٨

  . (لَؽلِٰػُرونَ ٱ َكرِهَ  َوَلق ۦُكقِرهِ  ُمتِؿُّ  هللُ ٱوَ  )..بؼقلف

 بالـفايلللة اصؿئـاكلللا الػلللماد يؿلللَل تعلللالك البلللاري ملللـ تحلللدٍ  -31

ـِ ٱ َطَؾك ۥِفَرهُ لُِقظ )…الؿشرقة ي  .(لُؿشرُِكقنَ ٱ َكرِهَ  َوَلق ۦُكؾِّفِ  لدِّ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 وتحؿلؾ بصدق، حؿؾف لؿـ رابحة رائحة تجارةٌ  اإلسالم يف -3٢

 تَِجلللَٰرة َطَؾللكٰ  َأُدلُُّؽللؿ َهللؾ ).الػارغللة الللدكقا تجللارةَ  تػللقُق  تبعاتللف

ـ ُتـِجقُؽؿ  .(َألِقؿ َطَذاٍب  مِّ

 تحؼؼت ما بذلؽ يظػرون  الصادققن الؿجاهدون يزال وٓ -3٥

ـَ  رَكص ُتِحبُّقَكَفا َرىٰ َوُأخ )… الـصر أسباب ل  َقرِيلب حَوَفلت هللِ ٱ مِّ

رِ  ـَ ٱ َوَبشِّ  .(لُؿمِمـِق

 واسللتـارة ودطللقة، طؾؿللا اهلل ديللـ كصللرة يف تشللارك لعؾللؽ -3٦

َفاَيلٰ ) وإصالًحا ـَ ٱ َليُّ  .(هللِ ٱ َأكَصارَ  اُكقُكق َءاَمـُقا ل ِذي

 زادت ، ومسلللللمولقتؽ وطؾؿلللللؽ تلللللديـُؽ طُظلللللؿ كؾؿلللللا -3٧

َفاَيلٰ )…كصرتؽ ـَ ٱ َليُّ  .(هللِ ٱ َأكَصارَ  اُكقُكق َءاَمـُقا ل ِذي

 َكاَفَلي للد )…وتليقللده اهلل كصللر دون وتؿاسللُؽـا ققُتـللا تغـللل ٓ -3٨

ـَ ٱ ِهؿ َطَؾكٰ  َءاَمـُقا ل ِذي ( َبُحقاَفَلص َطُدوِّ ـَ  .َضلِٰفرِي
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ..!صورُة اجلمعة/13

 

 آٓت وٓ الرسلؾ وٓ الؽتلب تعلرف ٓ أمقةً  أمةً  العرُب  كاكت -3

ـَ ٱ فِ  َبَعَث  ل ِذیٱ ُهقَ  ).…الؽتابة قِّل ـ َرُسقٓ ُٕمِّ  ذللَؽ  ويف (ُفؿمِّ

 .!…يخػك ٓ ما الحجة إقامة مـ

 ِفؿَطَؾلق ُؾلقاَيت ).حجتلف وأضفلرَ  طؾلقفؿ اهلل طؾؿلف أمًقلا كقكف مع -٨

قِفؿ ۦَءاَيلٰتِفِ  ُؿُفُؿ( َوُيَزكِّ  .َوُيَعؾِّ

 ُؾللقاَيت )…والتعؾللقؿ والتزكقللة الللتالوة كبقتللف وضللائػ كاكللت -1

قِفؿ ۦَءاَيلٰتِفِ  ِفؿَطَؾق ُؿُفُؿ( َوُيَزكِّ  .َوُيَعؾِّ

 وضللقاع ضللالل يف حللالفؿ قبؾفللا إذ طؾللقفؿ اهلل كعؿللة وهللل -٢

ُؿُفللؿُ   َضَؾلللٰؾ َلِػلل  ُؾ َقبلل ِمللـ َكللاُكقا َوإِن لِحؽَؿللةَ ٱوَ  لؽَِتلللَٰب ٱ )َوُيَعؾِّ

بِقـ  .(مُّ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

ـَ ٱ َمَثُؾ  ).بلماكتف يؼؿ ولؿ لؾعؾؿ، حامؾ لؽؾ تؼبقٌح  -٥ ُؾلقا ل ِذي  ُحؿِّ

 .(َػاَراَأس ِؿُؾ َيح لِحَؿارِ ٱ َكَؿَثؾِ  ِؿُؾقَهاَيح َلؿ ُثؿ   لت قَرٰيةَ ٱ

 ِؿُؾقَهلاَيح َلؿ ُثؿ   ) الـاس يف وتبؾقغف امتثالف يعـل العؾؿ حؿالنُ  -٦

 .اِر(لِحؿَ ٱ َكَؿَثؾِ 

 الختلام حسلـ كسللل فلاهللَ  طـفا، الػرار يؿؽـ ٓ حتؿقة لحظةٌ  - ٧

ونَ  ل ِذیٱ لَؿقَت ٱ إِن   )ُقؾ  .ُمَؾلِٰؼقُؽؿ( ۥَفنِك فُ  فُ ِمـ َتِػرُّ

 والؾفللق البقللع وتللرك بآسللتعداد ؾجؿعللةل مخصللقص كللداءٌ  -٨

ـَ ٱ َليَُّفا)َيلٰ َؾٰقةِ  ُكقِدیَ  إَِذا اَءاَمـُق ل ِذي  سَعقاٱَف  لُجُؿَعةِ ٱ مِ َيق ِمـ لِؾص 

 .(لَبقعَ ٱ َوَذُروا هللِ ٱ رِ ِذك إَِلكٰ 

 ُقِضلَقِت  َفلنَِذا )… التؽسلب، ملـ حلرج فلال الصلالة أديتؿ إذا -٩

َؾٰقةُ ٱ  .(هللِ ٱ ؾِ َفض ِمـ بَتُغقاٱوَ  َٕرضِ ٱ فِ  كَتِشُرواٱَف  لص 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

َؾٰقةُ ٱ ُقِضَقِت  َفنَِذا )…وأخرة الدكقا بقـ الجؿعَ  أحؾك ما -3١  لص 

 .(هللِ ٱ ؾِ َفض ِمـ بَتُغقاٱوَ  َٕرضِ ٱ فِ  كَتِشُرواٱَف 

 ًقاَلفلل َأو تَِجلللَٰرةً  اَرَأو َوإَِذا )…بالـللاس الؿللال فتـللةَ  أشللد   مللا -33

قاٱ  .(ي ِؿاَقا َوَتَرُكقكَ  َفاإَِلق كَػضُّ

 يؽتللرث فللال سللبب ٕدكللك الـللاس بـػللقر الداطقللة ُيبتؾللك قللد -3٨

لللقاٱ ًقاَلفللل َأو تَِجللللَٰرةً  اَرَأو )َوإَِذا…للللذلؽ  َوَتَرُكلللقكَ  َفلللاإَِلق كَػضُّ

 .(ي ِؿاَقا

 .(ي ِؿاَقا َوَتَرُكقكَ  ) جؾقس والؿتحدثقن ققامٌ  الخطباء -31

 َما ُقؾ )  وتجارتفا الدكقا لفق مـ أطظؿ وثقابفا أخرةُ  تبؼك -3٢

ـَ  رَخق هللِ ٱ ِطـَد  ـَ  لؾ فقِ ٱ مِّ ـَ  ٰ لر  ٱ رُ َخق هللُ ٱوَ  لتَِّجلَٰرةِ ٱ َوِم  .(ِزقِق
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 َءكَ َجلللا إَِذا )… لؼلللاء أول ملللـ الؽلللذُب  الؿـلللافؼقـ صبقعلللةُ  -3٥

لللَؽ  َفُد َكشللل َقلللاُلقا لُؿـَللللِٰػُؼقنَ ٱ لللَؽ  َؾلللؿُ َيع هللُ ٱوَ  هللِ ٱ َلَرُسلللقُل  إِك   إِك 

 .(ۥَلَرُسقُلفُ 

 ُتروسللللللا إيؿللللللان وجعللللللؾ الحؾللللللُػ  دأبفللللللؿ ومللللللـ -3٦

وا ُجـ لة َؿللٰـَُفؿَأي ت َخلُذواٱ).ٕكاذيبفؿ ُفلؿ هللِ ٱ َسلبِقؾِ  َطلـ َفَصلدُّ  إِك 

 .(َؿُؾقنَ َيع َكاُكقا َما ءَ َسا

 ،ولؽلللـفؿ الـلللاضر تغلللر فاتـلللة، وألسلللـتفؿ حسلللـة هقئلللاتفؿ -3٧

 ِجُبلللَؽ ُتع َتُفؿَرَأيللل َوإَِذا ) فلللقفؿ خقلللر ٓ الؿسلللـدة كالُخشلللب

َسـ َدة( ُخُشب َكَلك ُفؿ لِِفؿلَِؼق َؿعَتس َيُؼقُلقا َوإِن َساُمُفؿَأج  .مُّ

 ، الـللاس أجللبـ ففللؿ ، شللقًئا طللـفؿ تغللـ لللؿ الؿظللاهر وهللذه -3٨

 .(ِفؿَطَؾق َحةٍ َصق ُكؾ   َسُبقنَ َيح )..هؾًعا وأشدهؿ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 والؿظلاهر والؽلذب التؼؾلب ملـ الصلػات بفلذه كلان ومـ -3٩

 لَعللُدوُّ ٱ )ُهللؿُ …  يتؼللك الللذي الحؼقؼللل العللدو هللؿ الؽاذبللة،

 .(َفُؽقنَ ُيم َأك كٰ  هللُ ٱ َقلَٰتَؾُفؿُ  حَذرُهؿٱَف 

 قِقلَؾ  َوإَِذا )…لفؿ اهلل رسقل استغػار حتك كرهقا لػسادهؿ -٨١

و هللِ ٱ َرُسقُل  َلُؽؿ َتغِػرَيس اَتَعاَلق َلُفؿ  .ُرُءوَسُفؿ( اَلق 

 الؽػللر طؾللك إلصللرارهؿ اهلل رسللقل اسللتغػارُ  يللـػعفؿ لللؿ -٨3

 َللـ َلُفلؿ َتغِػرَتسل َلؿ َأم َلُفؿ َتغَػرَت َأس ِفؿَطَؾق ءٌ َسَقا ) وتؿاديفؿ

 .َلُفؿ( هللُ ٱ ِػرَ َيغ

 أهللللؿ مللللـ ورجآتفللللا الللللدطقة طؾللللك الؿللللالل التضللللققُؼ  -٨٨

ـَ ٱ ُهؿُ  )…مؼاصدهؿ  َرُسقلِ  ِطـَد  َمـ َطَؾكٰ  ُتـِػُؼقا َٓ  َيُؼقُلقنَ  ل ِذي

قا( َحت كٰ  هللِ ٱ  .َيـَػضُّ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

ـُ  ٓ -٨1  طللز هلل كؾفللا وهللل ، إمللقال احتؽللارُ  صائػللة ٕيللة يؿؽلل

ـُ َخلَزا َولِؾ فِ  )… وجؾ َؿللٰقَ ٱ ي ِ ـ   َٕرضِ ٱوَ  ِت  ٰ لس 
ـَ ٱ َوَلللٰؽِ  لُؿـَللِٰػِؼق

 .(َؼُفقنَ َيػ َٓ 

 َيُؼقُللقنَ  )… بالؽػر الؿجاهرة طؾك حؿَؾفؿ الداخؾل ِغؾُّفؿ -٨٢

َجع َلق ِـ ـ  َلُقخ لَؿِديـَةِ ٱ إَِلك ـَار   .(ََٕذل  ٱ َفاِمـ ََٕطزُّ ٱ رَِج

 والػلائز … والقلد الؿال حّب  مع الصؾقات تتـازعُ  ما غالًبا -٨٥

َفاَيلللٰ ) تجاوزهؿللا مللـ ـَ ٱ َليُّ َٓ  ُلُؽللؿ ٰ قَ َأملل ِفُؽللؿُتؾ َٓ  َءاَمـُللقا ل للِذي  َو

 .(هللِ ٱ رِ ِذك َطـ َللُٰدُكؿَأو

 حؾللللقل قبللللؾ الصللللحة سللللاطاِت  يسللللتثؿرُ  مللللـ العاقللللُؾ  -٨٦

لا ِملـ )َوَأكِػُؼلقا…إجؾ لـ ـَللُٰؽؿَرَزق م   َأَحلَدُكؿُ  تِ َ َيلل َأن ؾِ َقبل مِّ

 .(لَؿقُت ٱ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ..!صورة التغابن/14

 

 وقلد اختلار، ملا طبلاده ملـ فاختلار والؽػلر، اإليؿلان اهلل خؾؼ -3

لم َوِمـُؽؿ َكافِر َفِؿـُؽؿ َخَؾَؼُؽؿ ل ِذیٱ ُهقَ  )  أزًٓ  ذلؽ قضك  ِمـمُّ

 .(َبِصقرٌ  َؿُؾقنَ َتع بَِؿا هللُ ٱوَ 

 اَفَؼلاُلق )…أكػسلفؿ طـد مـ ولقسقا اهلل أرسؾفؿ البشر همٓء -٨

 .(هللُ ٱ سَتغـَكٱو   َوَتَقل قا َفَؽَػُروا ُدوَكـَاَيف َأَبَشر

ـَ ٱ َزَطلؿَ  ).متحدًيا بف يجزم تعالك واهلل البعث الؽػارُ  يـػل -1  ل لِذي

ـ  َلُتب َوَربِّ  َبَؾكٰ  ُقؾ َعُثقاُيب ل ـ َأن اَكَػُرو  .(ُتؿَطِؿؾ بَِؿا َلُتـَب ُمن   ُثؿ   َعُث

 مَ )َيلق وحسلابً وكثلرةً  ضلخامةً  لف كظقر ٓ جؿعٍ  يقمُ  الؼقامة يف -٢

 .(لَجؿعِ ٱ مِ لَِقق َؿُعُؽؿَيج
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

ـٌ  ، وشؼاء اجتؿاعٌ  -٥ ـِ ٱ مُ َيلق لِلَؽ  ٰ ذَ  ).وخسلران وتغاب  َوَملـ لت َغلاُب

ر اَصلِٰؾح َؿؾَوَيع هللِ ٱِب  ِمـُيم  .(.َسقِّلاَاتِفِ  فُ َطـ ُيَؽػِّ

 ِملـ َأَصلاَب  َما ) اهلل طـد مـ مؼدرٌ  شلءٍ  وكؾ كثقرا تؽترث ٓ -٦

ِصقَبةٍ  ٓ   مُّ  .(ۥَۚبفُ َقؾ دِ َيف هللِ ٱِب  ِمـُيم َوَمـ هللِ ٱ نِ بِنِذ إِ

 ِمـُيللم َوَمللـ ) …كاإليؿللان شلللءٌ  الؿصللائب شللدةَ  يقاجللفُ  ٓ -٧

 .(َطِؾقؿ ءٍ َش  بُِؽؾِّ  هللُ ٱوَ  ۥَۚبفُ َقؾ دِ َيف هللِ ٱِب 

َفاَيلٰ )…العداوة كتجت الؼرابة اكحرفت إذا -٨ ـَ ٱ َليُّ  إِن   اَءاَمـُلق ل ِذي

 .(حَذُروُهؿٱَف  ل ُؽؿ اَطُدوّ  َللِٰدُكؿَوَأو ِجُؽؿ ٰ وَ َأز ِمـ

 ، صاحبفا طؾك ضرًرا كاكت ، اهلل صاطة طـ الؼرابة ُصرفت إذا -٩

ـُ  َفاَيلللٰ ).. معالجتفللا والؿتعللق ـَ ٱ َليُّ  ِجُؽللؿ ٰ وَ َأز ِمللـ إِن   اَءاَمـُللق ل للِذي

 .(حَذُروُهؿٱَف  ل ُؽؿ اَطُدوّ  َللِٰدُكؿَوَأو
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

ُؼلقاٱَف  ).. بآسلتطاطة مـقصلةٌ  التؼلقى أن اهلل ملـ تخػقٌػ  -3١  ت 

 .َوَأصِقُعقا( سَؿُعقاٱوَ  سَتَطعُتؿٱ َما هللَ ٱ

 راَخقل َوَأكِػُؼلقا )…واللذات الـػس طؾك الـػؼة بركات أولك -33

َكُػِسُؽؿ( ِّٕ. 

 ُيلقَق  َوَملـ )… مػؾلح ففلق مـلف طلقيف مـ مرير شح   لؾـػسِ  -3٨

 . (لُؿػِؾُحقنَ ٱ ُهؿُ  َللٰق َِؽ َفُلو ۦِسفِ َكػ ُشح  
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ..!صورة الطالق/15
 

 أوقاتلللللف وللللللف العشلللللرة، سلللللقء طـلللللد معالجلللللةٌ  الطلللللالُق  -3

ؼل إَِذا لـ بِل ُّ ٱ َليَُّفا)َيلٰ…الؿـاسبة ـ   لـَِّسلاءَ ٱ ُتؿُ َصؾ  ُؼلقُه ـ   َفَطؾِّ تِِف  لِِعلد 

ةَ ٱُصقاَوَأح  .(لِعد 

ًٓ  ، الزوجقة لؾحقاة صقًكا العدة وقت الخروج يجقز ٓ -٨  وتػلاؤ

ـ  ُتخ َٓ  )…بالتصللالح ـ   ِمللـ رُِجللقُه َٓ  ُبُقللقتِِف ـَ َيخلل َو ٓ   ُرج  َأن إِ

ـَ َيل َبقِّـَة(. بَِػلِٰحَشة تِق  مُّ

 القاجلللللب اهلل حلللللدود ملللللـ إسلللللرية إحؽلللللام هلللللذه -1

 َضَؾللؿَ  َفَؼلد هللِ ٱ ُحلُدودَ  َيَتَعلد   َوَمللـ هللِ ٱ ُحلُدودُ  َؽ )َوتِؾل…تقققرهلا

 .(ۥَۚسفُ َكػ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

ـَ  إذا -٢  أقللرب كللان بقتفللا يف الؿطؾؼللة وبؼقللت الغضللُب، سللؽ

 لِللَؽ  ٰ ذَ  َد َبعلل ِدُث ُيحلل هللَ ٱ َلَعللؾ   ِریَتللد َٓ  )… وآطتللذار لؾتللراحؿ

 [.3 الطالق] (راَأم

ّـُ  -٥  يف الؿفجلقرة السلــ مـ وهق ، فراًقا أو إمساًكا اإلشفادُ  يس

ـ   ـَ َبَؾغ َفنَِذا )… الزوجقة الؿعاشرة ـ  َفَلم َأَجَؾُف  ُروٍف بَِؿع ِسُؽقُه

ـ   َأو ـُؽؿ( لَطد َذَوی ِفُدواَوَأش ُروفبَِؿع َفاِرُققُه  .مِّ

 فداحللة طؾللك ذلللؽ دل بللالتؼقى الطللالق مسللائُؾ  تؼللرنُ  حقـؿللا -٦

 ِملـ ُزقلفُ َوَير َرجلاَمخ ۥل لفُ  َعلؾَيج هللَ ٱ َيت لِؼ  َوَملـ )…فقلف التساهؾ

 (.َتِسُب َيح َٓ  ُث َحق

 َعلؾَيج هللَ ٱ َيت لِؼ  َوَملـ )…وإرزاق الؿضايؼ مػتاُح  اهلل تؼقى -٧

 .(َتِسُب َيح َٓ  ُث َحق ِمـ ُزقفُ َوَير َرجاَمخ ۥل فُ 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

لؾ َوَملـ )…اهلل طؾلك الصادق الؿتقكؾ َلػقز يا -٨  هللِ ٱ َطَؾلك َيَتَقك 

ۚۚ ُبفُ َحس َفُفقَ   .(…ۦۚرِهِ َأم َبلِٰؾغُ  هللَ ٱ إِن   ۥۤ

 حللؼ اهلل اتؼللك مللـ إٓ بفللا يشللعر ٓ خػقللة تقاسللقرُ  التؼللقى يف -٩

 . (ارُيس ۦرِهِ َأم ِمـ ۥل فُ  َعؾَيج هللَ ٱ َيت ِؼ  َوَمـ )…التؼقى

لر هللَ ٱ َيت لِؼ  َوَملـ )…باهر وثقاٌب  كادر، تؽػقرٌ  التؼقى يف -3١  ُيَؽػِّ

 . (ًراَأج ۥَۤلفُ  ظِؿَوُيع ۦَسقِّلاَاتِفِ  فُ َطـ

 اكتؿالللف طؾللك دلقللٌؾ  الزوجقللة لؿشللاكؾ الشللرع اسللتقعاب يف -33

ـ  َأسل )…وسؿاحتف لـ َسلَؽـُتؿ ُث َحقل ِملـ ؽِـُقُه َٓ  ِدُكؿُوجل مِّ  َو

ـ  ُتَضا وُه ـ  َطَؾق لُِتَضقُِّؼقا رُّ ـ   َوإِن ِف ـ  َطَؾق َفَلكِػُؼقا ؾَحؿ َللِٰت ُأو ُك  ِف

ـ  َحؿ ـَ َيَضع َحت كٰ   .(َؾُف
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

للُػ  َٓ  )… وقللدرتفا صاقتفللا فللقق كػللٌس  تؽؾللػ ٓ -3٨  هللُ ٱ ُيَؽؾِّ

ٓ   ًساَكػ  .َءاَتٰقَفا( َما إِ

 طؿلللللا واكلللللدحاره الُعسلللللرِ  اسلللللتطالة طلللللدم يف بشلللللارةٌ  -31

 .(راُيس رُطس َد َبع هللُ ٱ َعُؾ )َسَقج…قريب

بت، حقسللبت إٓ اسللتؽبرت، أو طتللت قريللةٍ  مللـ مللا -3٢  وُطللذِّ

ـ )َوَكَليِّـ  اِحَسلاب ـَللَٰفاَفَحاَسب ۦَوُرُسلِؾفِ  َربَِّفلا رِ َأمل َطـ َطَتت َيةٍ َقر مِّ

ب اَشِديد  (.…راكُّؽ اَطَذاب ـَلَٰفاَوَطذ 

 ل لِذیٱ هللُ ٱ )… والعظؿة الخؾؼ يف كالسؿقات سبع إرُض  -3٥

ـَ  ت ٰ َسَؿلٰقَ  عَ َسب َخَؾَؼ  ـ  ِمث َٕرضِ ٱ َوِم ُل  َؾُف ـ  َبق َٕمرُ ٱ َيَتـَز   .(..ـَُف
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ..!صورة التحزيم/16

 

َفاَيللٰ )…القاقلع الخطلل طؾلك ويـبفلف يعاتبف، قرآكف -3  لِلؿَ  لـ بِل ُّ ٱ َليُّ

مُ   َغُػللقر هللُ ٱوَ  ِجللَؽ  ٰ وَ َأز َضللاَت َمر َتِغلل َتب َلللَؽ  هللُ ٱ َأَحللؾ   َمللا ُتَحللرِّ

ِحقؿ  .(ر 

 الؽػلللللارةُ  فقفلللللا والحـلللللث القؿلللللقـ طؼلللللد طـلللللد السلللللـةُ  -٨

لللةَ  َلُؽلللؿ هللُ ٱ َفلللَرَض  )﴿َقلللد…الؿشلللفقرة  هللُ ٱوَ  َؿللللٰـُِؽؿَأي َتِحؾ 

 .(َلٰقُؽؿَمق

 القاجلِب  طلـ ملالقا اذا الػضلؾ أهلؾ معاتبة يف الؼرآنُ  يتردد ٓ -1

 َتَظللَٰفَرا َوإِن ُقُؾقُبُؽَؿلا َصَغت َفَؼد هللِ ٱ إَِلك َتُتقَبا إِن )… الشرطل

  .(رِيُؾ َوِجب َلٰقفُ َمق ُهقَ  هللَ ٱ َفنِن   فِ َطَؾق
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 …طؾقللف سللقجترئ فؿللـ وكصللقره، مللقٓه اهللُ  كللان لؿللـ هـقًئللا -٢

ـَ ٱ َوَصللِٰؾُح  رِيلُؾ َوِجب َلٰقلفُ َمق ُهقَ  هللَ ٱ )َفنِن    َد َبعل لَؿَؾللٰق َِؽةُ ٱوَ  لُؿلمِمـِق

 . َضِفقرٌ  لَِؽ  ٰ ذَ 

 مؿللا خقللرا سللقخؾػفؿ اهلل فللنن لؾطللالق الصللؾحاء اضللطر لللق -٥

ـ   إِن ۥَۤربُّللفُ  َطَسللكٰ  )…سللبؼ َؼُؽلل ـ   راَخقلل ًجللا ٰ وَ َأز ۥِۤدَلللفُ ُيب َأن َصؾ  للـُؽ  مِّ

م ِؾَؿلٰتُمس  .َقلٰـَِتلٰت( ِمـَلٰتمُّ

 .(َؽاراَوَأب َثقَِّبلٰت ) تبعؾ وحسـ خقرٌ  الثقبات يف حتك -٦

َفاَيللٰ ).. والتعؾلقؿ التربقلة بحسلـ وقايُتفؿ -٧ ـَ ٱ َليُّ  اُقلق َءاَمـُلقا ل لِذي

 .(لِحَجاَرةُ ٱوَ  لـ اُس ٱ َوُققُدَها اَكار ِؾقُؽؿَوَأه َأكُػَسُؽؿ

.. الحجللارة مللع الـللاس جسللقمُ  تشللعؾفا معظؿللة، غؾقظللة كللار -٨

 .(لِحَجاَرةُ ٱوَ  لـ اُس ٱ َوُققُدَها ) واياكؿ اهلل طافاكا
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ِغللاَلظ ق َِؽةٌ َمَؾلللٰ َفللاَطَؾق )…متـاهقللة وغؾظللة الؿـظللر، مللـ تـػقللرٌ  -٩

 .(َمُرونَ ُيم َما َعُؾقنَ َوَيػ َأَمَرُهؿ َما هللَ ٱ ُصقنَ َيع ٓ   ِشَداد

 ومماكسللة اسلترحامٌ  وٓ معاتبلة، وٓ اطتلذارٌ  أخلرة يف للقس -3١

ـَ ٱ َليَُّفا)َيلللٰ َؿللا لَقللقمَ ٱ َتللِذُرواَتع َٓ  َكَػللُروا ل للِذي  ُكـللُتؿ َمللا َزونَ ُتجلل إِك 

 .(َؿُؾقنَ َتع

ـِ  مـ -33 َفاَيللٰ ).. الصلادقة الـصلقح تقبتلف الؿممـ شقؿةِ  أحس  َليُّ

ـَ ٱ  ك ُصقًحا(. َبةَتق هللِ ٱ إَِلك اُتقُبق َءاَمـُقا ل ِذي

 َٓ  مَ َيلق )… الؿخلالػقـ ملـ سلقاهؿ ملـ طؾلك الخلزي إكؿا -3٨

ـَ ٱوَ  لـ بِ   ٱ هللُ ٱ ِزیُيخ  .(ۥَۖمَعفُ  َءاَمـُقا ل ِذي
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 بالحجللة والؿـللافؼقن ، والسللـان بالسللقػ الؽػللارُ  يجاهللُد  -31

َفاَيلللٰ )…  والبقللان للارَ ٱ َجلللِٰفدِ  لـ بِلل ُّ ٱ َليُّ ـَ ٱوَ  لُؽػ   غُؾللظٱوَ  لُؿـَلللِٰػِؼق

 .(ِفؿَطَؾق

 غُؾلللظٱوَ  )… الؿتؿلللادي الؿعاكلللد حلللؼ يف اإلغلللالظ إكؿلللا -3٢

 .(ِفؿَطَؾق

 قلللللدرات الشلللللر يف كلللللذلؽ ، قلللللدوات الخقلللللر يف كؿلللللا -3٥

ـَ  َملَثال هللُ ٱ )َضَرَب …ومثٌؾ  لِذي  ملَرَأَت ٱوَ  ُكلقح ملَرَأَت ٱ َكَػلُروا لِّؾ 

ـِ َطب َت َتح َكاَكَتا ُلقط  َفَخاَكَتاُهَؿا(. ـِ َصلِٰؾَحق ِطَباِدَكا ِمـ َدي

 َت َتحلل َكاَكَتللا )…الؼقامللة يف تـػعللف ٓ بللالؿممـ الؽللافر صللؾةُ  -3٦

ـِ َطب ـَ  ُفَؿلاَطـ ـَِقلاُيغ َفَؾلؿ َفَخاَكَتاُهَؿا ـِ َصلِٰؾَحق ِطَباِدَكا ِمـ َدي  هللِ ٱ ِمل

 .(لااَشق
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 صلدقت لؿلـ والظؾؿات، الظؾؿ بققت يف اإليؿانُ  يتقالُد  قد -3٧

ـَ  َملَثال هللُ ٱ َوَضلَرَب  ) كقتف لِذي  َقاَللت إِذ َطلقنَ فِر ملَرَأَت ٱ َءاَمـُلقا لِّؾ 

ـِ ٱ َربِّ   (.لَجـ ةِ ٱ فِ  تاَبق ِطـَدكَ  لِ  ب

 الجـلللة، يف اهلل مجلللاورةَ  فرجلللت اإليؿلللاين شلللقُقفا طُظلللؿ -3٨

ـِ ٱ َربِّ  )…الدار قبؾ الجارَ  واختارت  لَجـ ةِ ٱ فِ  تاَبق ِطـَدكَ  لِ  ب

ـِ  ـِ  ۦَوَطَؿِؾفِ  َطقنَ فِر ِمـ َوَكجِّ ـَ  َوَكجِّ ـَ ٱ لَؼقمِ ٱ ِم  .(لظ لِٰؾِؿق

 واحتسللبت صللبرت ولؽـفللا إيؿاكفللا مللـ معاكللاةٍ  يف كاكللت -3٩

ـِ  ـِ  ۦَوَطَؿِؾفِ  َطقنَ فِر ِمـ )َوَكجِّ ـَ  َوَكجِّ ـَ ٱ لَؼقمِ ٱ ِم  .(لظ لِٰؾِؿق

 َيؿَ َوَملر )… وصفارتفلا بعػتفلا ملدحفا ، لؾـساء مدٍح  أطظؿُ  -٨١

 .(َجَفاَفر َصـَتَأح ل تِ ٱ نَ  ٰ رَ ِطؿ بـََت ٱ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 لؿلريؿ وآمتثلال والصلديؼقة والعؿؾ، العؾؿ يف طالٍ  وصٌػ  -٨3

َقت  )… السالم طؾقفا ـَ  َوَكاَكلت ۦَوُكُتبِلفِ  َربَِّفلا بَِؽِؾَؿلِٰت  َوَصد   ِمل

ـَ ٱ  .(لَؼلٰـِتِق

 وديـلا طػلةً  الؽقاملؾ الـسلاء ملـ السلالم طؾقفلا ملريؿُ  كاكت -٨٨

ـَ  َوَكاَكت ) وطبادةً  ـَ ٱ ِم  .(لَؼلٰـِتِق
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

  ..!صورُة امللم/17

 

د تعالك -3  ، خقلره طلؿّ  وقلد شللٍء، كلؾ مؾؽلقت بقده مـ وتؿج 

 ءَشل  ُكؾِّ  َطَؾكٰ  َوُهقَ  لُؿؾُؽ ٱ بَِقِدهِ  ل ِذیٱ َتَبلَٰركَ  ).إحساُكف وتعاضؿ

 .(َقِديرٌ 

 َخَؾلَؼ  ل لِذیٱ )… لالبلتالء والؿقت والحقاة القجقدُ  كان إكؿا -٨

ـُ َأح َأيُُّؽؿ ُؾَقُكؿلَِقب لَحَقٰقةَ ٱوَ  لَؿقَت ٱ  .(َطَؿال َس

ـُ َأح َأيُُّؽللؿ ُؾللَقُكؿلَِقب )…العؿللؾ بُحسللـ مطللالبقن كؾـللا -1  َسلل

 .(َطَؿال

ـُ  إكؿا -٢  الؿحرملات ومباطلدة ، والؿتابعلة بالصدق العؿُؾ  يحس

 . طؿالً( أحسـ )أيؽؿ



 

73 
 

  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 يف كلاٍف  ، وإرض السلؿقات يف وطجائبِلف الؽلقنِ  هلذا خؾُؼ  -٥

ـِ ٱ ِؼ َخؾ فِ  َتَرىٰ  ما ) العؼالء تقحقد حَؿلٰ  .َتَػلُٰقت( ِمـ لر 

 جؿلللال إٓ تلللرى ٓ.. وملللرات ملللرات البصلللرَ  ودّقلللؼ كلللّرر -٦

َتق لَبَصرَ ٱ رِجعِ ٱ ُثؿ   ) الجبروت وكؿال ، الؿؾؽقت  َيـَؼِؾلب ـِ َكلر 

 .َحِسقر( َوُهقَ  اَخاِسئ لَبَصرُ ٱ َؽ إَِلق

 يف وخؾلللؾ ثغلللرة طؾلللك العثلللقر طلللـ البشلللري البصلللرُ  َيعجلللزُ  -٧

 َوُهلللقَ  اَخاِسلللئ لَبَصلللرُ ٱ َؽ إَِلقللل َيـَؼِؾلللب )…الربلللاين الؿؾؽلللقت

 .!(َحِسقر

 ، لؾشللقاصقـ ورجقمللا لؾسللؿاء، زيـللةً  الـجللقم هللذه اهلل جعللؾ -٨

ـ لا َوَلَؼلد )…والبحلر، البر ضؾؿات يف لؾـاس وهدايةً  لَؿاءَ ٱ َزي   لس 

كَقاٱ ( اُرُجقم ـَلَٰفاَوَجَعؾ بَِؿَصلٰبِقَح  لدُّ ـِ َقلٰطِق  .لِّؾش 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

ـَ  َتَؿق للزُ  )َتَؽللادُ … ثقراكفللا شللدة مللـ تتؼطللع جفللـؿ تؽللاد -٩  ِملل

 !وجـبـا طافـا فالؾفؿ. (لَغقظِ ٱ

 أسلللػَؾ  بصلللاحبف يلللـحط ، وتػؽقلللَره آلَتلللف العؼلللؾ فؼلللدانُ  -3١

 َحللِٰب َأص فِل  ُكـ لا َملا ِؼُؾ َكع َأو َؿعُ َكس ُكـ ا َوَقاُلقاَلق ).…سافؾقـ

ِعقرِ ٱ  . (لس 

 كػَسلؽ تحلرمْ  فلال ، آطتلراضأدواِت  مـ لديَؽ  كان مفؿا -33

 فِ  ُكـ ا َما ِؼُؾ َكع َأو َؿعُ َكس ُكـ ا َلق َوَقاُلقا )…والعؼؾ السؿع كعؿةَ 

ِعقرِ ٱ َحلِٰب َأص  .(لس 

 لالكتػلاع الذاتقة اإلرادة فؾديف كػسف مـ وسعادتف العبد شؼاءُ  -3٨

َص ؼاَفُسح بِِفؿبَِذك طَتَرُفقاٱَف  ) ِعقرِ ٱ َحلِٰب ِّٕ  .(لس 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 )إِن  .…فترفضفا الؿعاصل تؼصدك الغقب، خشقةَ  أطظؿَ  ما -31

ـَ ٱ غ َلُفؿ لَغقِب ٱِب  َرب ُفؿ َشقنَ َيخ ل ِذي  .(َكبِقر رَوَأج ِػَرةم 

 وأسلّروا )..طؾقلؽ الؿطؾلع العؾقؿ تذكر ، بسقء كقيَت  كؾؿا -3٢

ُدورِ ٱ بَِذاِت  َطِؾقؿُ  ۥإِك فُ  ۦۤبِفِ  جَفُرواٱ َأوِ  َلُؽؿَقق  .(لصُّ

 فؽقللػ ، وإلقللف مـللف والـعؿللة كقكللف، والؽللقنُ  خؾؼللف، الَخؾللُؼ  -3٥

َٓ  ) طؾقف يخػقن  .(لَخبِقرُ ٱ لؾ طِقُػ ٱ َوُهقَ  َخَؾَؼ  َمـ َؾؿُ َيع َأ

 بلال مترزقلً فقفا فاسعَ  ، آمتـان وجف طؾك مسخرةٌ  إرُض  -3٦

 فِلل  مُشللقاٱَف  َذُلللقٓ َٕرَض ٱ َلُؽللؿُ  َجَعللَؾ  ل للِذیٱ ُهللقَ  ).اكتللراث

ز ِمـ َوُكُؾقا َمـَاكِبَِفا  (.قِفِ رِّ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 وتقحقده اهلل قدرة طؾك دلقؾ ،واكؼباضً ارتػاطا الطقر حركة -3٧

لٰتَصلٰ َقُفؿَفق لط قرِ ٱ إَِلك اَيَرو َأَوَلؿ )… ـَ َوَيؼ ػ  ـ  ُيؿ َما بِض  ِسلُؽُف

  ٓ ـُ ٱ إِ حَؿلٰ  .(لر 

 فؿلللـ ،  مجرملللقن يلللا جـلللقدكؿ أو قلللقتؽؿ كاكلللت مفؿلللا -3٨

لـ )…اهلل طلذاب ملـ سقـصركؿ  ل ُؽلؿ ُجـلد ُهلقَ  ل لِذیٱ َهللَٰذا َأم 

ـ َيـُصُرُكؿ ـِ ٱ ُدونِ  مِّ حَؿلٰ  .(لر 

لـ )…الخقرات وحبس ، إرزاَق  لعطَؾ  سبحاكف شاء لق -3٩  َأم 

 .(ۥَۚقفُ ِرز َسَؽ َأم إِن ُزُقُؽؿَير ل ِذیٱ َهلَٰذا

ـٍ  بقـ استقاءَ  ٓ -٨١  متخلبطٍ  ضال، وكافرٍ  ربف، مـ كقر طؾك ممم

لـ ۚۤ َدىٰ َأهل ۦِۤفلفِ َوج َطَؾلكٰ  ُمؽِبًّا ِش َيؿ َأَفَؿـ ) الحقاة دروب يف  َأم 

س ط ٰ ِصرَ  َطَؾكٰ  َسِقيًّا ِش َيؿ  .(َتِؼقؿمُّ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 َأَفَؿلـ )…اللديـل مسلارك صلحة طؾلك البلراهقـ أقلقى مـ -٨3

لـ َدىٰ َأهل ۦِۤفلفِ َوج َطَؾكٰ  ُمؽِبًّا ِش َيؿ  ط ٰ ِصلرَ  َطَؾلكٰ  َسلِقيًّا ِشل َيؿ َأم 

س  .(َتِؼقؿمُّ

 فؽلللؿ ، إرض يف غلللاب للللق فلللقاهلل ، الؿلللاء كعؿلللةَ  صلللقكقا -٨٨

 تِقُؽؿَيلل َفَؿلـ راَغق ُؤُكؿَما َبَح َأص إِن ُتؿَأَرَءي ُقؾ ) لؽؿ سقخرجف

ـِ  ءبَِؿا ِعق  .(م 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

  ..!صورُة القلم/18

 

                     شلللءٍ  كللؾ بللف يؽتللب الللذي والؼؾللؿ ، العؾللؿ لشلللنِ  تعظللقؿ -3

 .(ُطُرونَ َيس َوَما لَؼَؾؿِ ٱوَ  )ن

 َلَعَؾلكٰ  َوإِك َؽ  )…طظقؿة وشعائره ، طظقؿ وخُؾؼف ، طظقؿ ديـُف -٨

 .(َطظِقؿ ُخُؾٍؼ 

 فقفللا يـؽشللػ التللل السللاطة ستحضللر ، الصللدود صللال مفؿللا -1

بلليؽُؿ الؿػتلقن  ِصلُرونَ َوُيب ِصرُ َفَسُتب ) الجـقن ويعرف ، الغطاء

.) 

 طؾلك والؿقافؼلة التـلازل ملـ فقفلا لؿلا الؿداهـلُة، حرمت إكؿا -٢

وا )… الباصؾ ـُ ُتد َلق َودُّ  .(ِهـُقنَ َفُقد ِه
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

َٓ  )…الؿعدن خسقس ،حاّلٍف  مـ الحقاة يف تؾؼك كؿ -٥  ُتطِلع َو

ف ُكؾ   ـٍ  َحال  ِفق  .(م 

ـ اع… لؾخقر مـعؽ مـفا تعد فال الصػات مـ ابتؾقت مفؿا -٦  )م 

 .(َأثِقؿٍ  َتدٍ ُمع َخقرِ لِّؾ

 أو الؼؾلب، مطبلقع آ ، إوللقـ أسلاصقر أيات طـ يؼقُل  ٓ -٧

ـَ ٱ َأَسلٰطِقرُ  َقاَل  َءاَيلُٰتـَا فِ َطَؾق َؾكٰ ُتت إَِذا ) الـفج مستعؾل لِق  (.َٕو 

 خرصقمللف إللك القاصلؾ بالعؼلاب تقطللده طـلاده استشلرى لّؿلا -٨

 . (لُخرُصقمِ ٱ َطَؾك ۥَسـَِسُؿفُ  )…فقف ما أكرم وهق ووجفف،

لا…أسلالففؿ ويف فلقفؿ ماضلقة سـةٌ  آبتالء -٩  َكَؿلا َكللُٰفؿَبَؾق )إِك 

ـَ ُمص رُِمـ َفاَلَقص َسُؿقاَأق إِذ لَجـ ةِ ٱ َحلَٰب َأص َكاَبَؾق  .(بِِحق
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 وسللحؼفا بؿحؼفللا مللمذنٌ  غقللره دون بالـعؿللة الؿللرء اسللتئثارُ  -3١

ـ ي ِػَصا َفاَطَؾق )َفَطاَف  بَِّؽ  مِّ  .(ي ُِؿقنَ َكا َوُهؿ ر 

 حلللال ستحرسلللف ففلللؾ ، القؼظلللة حلللال ماللللَؽ  حرسلللَت  -33

ـ ي ِػَصا َفاَطَؾق )َفَطاَف …الؿـام بَِّؽ  مِّ  .(ي ُِؿقنَ َكا َوُهؿ ر 

 ٓ   َأن )… الؿسلاكقـ معلاداة إغـقلاء بعلض حلال سقءِ  مـ -3٨

س ُؽؿَطَؾق لَققمَ ٱ ُخَؾـ َفاَيد  .(ؽِقـمِّ

 والؿراجعلة التقبلة طؾلك اللبالءَ  يحؿؾؽ أن طؾقؽ الـعؿة مـ -31

 .(َيَتَؾلَٰقُمقنَ  ضَبع َطَؾكٰ  ُضُفؿَبع َبَؾ )َفَلق

 وآسللتغػار لؾتقبللة دفُعللؽ ، القسللقر الللدكقا لعللذاب يـبغللل -3٢

 .(َؾُؿقنَ َيع َكاُكقا َلق َبرُ َأك للاَاِخَرةِ ٱ َوَلَعَذاُب  لَعَذاُب ٱ لَِؽ  ٰ )َكَذ 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 والطاطلات ، كاطؿة والصحة الدكقا، يف مقاتقة الػرصة كاكت -3٥

 َهُؼُفؿَتر َصلُٰرُهؿَأب َخلِٰشَعةً  )…وكذبقا أطرضقا ولؽـفؿ جذابة،

ُجقدِ ٱ إَِلك َطقنَ ُيد َكاُكقا َوَقد ِذل ة  .(َسلِٰؾُؿقنَ  َوُهؿ لسُّ

 ملللـ كلللقع ، بلللاصؾفؿ طؾلللك وهلللؿ طؾلللقفؿ اللللـعؿ تلللقالل -3٦

ـ َتدِرُجُفؿَسـَس )..  آستدراج  . (َؾُؿقنَ َيع َٓ  ُث َحق مِّ

ـِ  مـ -3٧  واللـعؿ بإمقال ومدهؿ إمالؤهؿ، الظالؿقـ يف اهلل ُسـ

ـٌ  ِدیَكق إِن   َلُفؿ ِؾ َوُأم )  .(َمتِق

 خطلللقة تخلللطُ  وٓ واحتؿلللال، صلللبرٍ  ملللـ لؾلللدطقة ٓبلللد -3٨

َٓ  َربِّللَؽ  ؿِ لُِحؽلل صلبِرٱَف  ) السللالم طؾقلف كقللقكس الؿسلتعجؾ  َو

 .(ُظقمَمؽ َوُهقَ  َكاَدىٰ  إِذ لُحقِت ٱ َكَصاِحِب  َتُؽـ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ۥَرَكلفُ  ٰ َتَد  َأن َٓ ل ق ) وتسبقحف كدائف بسبب بف ولطػ اهلل ُ  رحؿف -3٩

ـ َؿةكِع بِّفِ  مِّ  .(ُمقمَمذ َوُهقَ  لَعَراءِ ٱِب  َلـُبَِذ  ۦر 

ـُ  -٨١  بللمر فقصلقب يـػجلر وحسلد، وغلقظ زللٌؼ  ولفا حؼ، العق

ـَ ٱ َيَؽلللادُ  َوإِن )…اهلل لللا َصللللٰرِِهؿبَِلب لُِؼقَكلللَؽ َلُقز َكَػلللُروا ل لللِذي  َلؿ 

كرَ ٱ ۚ  َسِؿُعقا  .(لذِّ

 القققعلةَ  لقتؿـلقا حتك ، الصؾحاء طؾك الؿجرمقـ حـُؼ  يشتد -٨3

ـَ ٱ َيَؽللادُ  َوإِن )..بللالعقـ للا َصلللٰرِِهؿبَِلب لُِؼقَكللَؽ َلُقز َكَػللُروا ل للِذي  َلؿ 

كرَ ٱ َسِؿُعقا  .(ـُقنَلَؿج ۥإِك فُ  َوَيُؼقُلقنَ  لذِّ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ..!صورة احلاقة/19

 

لةُ ٱ ).والخقايف الحؼائؼ وتـؽشػ شلء، كؾ فقفا يتحؼؼ -3  لَحاق 

ةُ ٱ َما ،  (. لَحاق 

لا )… الؿلدمرة الطاغقلة بالصلقحة ثؿقد مفؾُؽ  كان -٨  َثُؿلقدُ  َفَلم 

 . (لط اِغَقةِ ٱِب  ِؾُؽقاَفُله

 .. والفلقاء بلالريح دملرهؿ ، أشلداء طتاًة، ققما طاد كاكت لؿا -1

ا  .(َطاتَِقة َصرٍ َصر بِرِيح ِؾُؽقاَفُله َطاد )َوَأم 

 رابقلا شلديًدا أخذهؿ كان ، شديدا الباصؾ يف تؿاديفؿ كان لؿا -٢

ابَِقةً  َذةَأخ َفَلَخَذُهؿ َربِِّفؿ َرُسقَل  اَفَعَصق )  .(ر 

 وطبلللاده كقًحلللا اهللُ  فـجلللك الطقفلللان، واكفؿلللر الؿلللاء، صغلللك  -٥

ا )…الؿممـقـ ا إِك   .(لَجاِرَيةِ ٱ فِ  ـَلُٰؽؿَحَؿؾ ءُ ۚۤ لَؿاٱ َصَغا َلؿ 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

ت ٓ -٦  آيللات مللـ الؽللقن يف اهلل يحدثللف مللا القاطقللة إذنُ  تػللقِّ

 . (ِطَقة ٰ وَ  ُأُذن َوَتِعَقَفاكَِرةَتذ َلُؽؿ َعَؾَفالِـَج )…وأطاجقب

 أحؿللالؽؿ وكللؾ بلطؿللالؽؿ فقللف، ريللب ٓ يللقم يف ُتعرضللقن -٧

 .(َخافَِقة ِمـُؽؿ َػكٰ َتخ َٓ  َرُضقنَ ُتع َمق ِذ)َيق

 كفلايتفؿ كاكلت ربفلؿ، صاطلة يف وجّدوا دكقاهؿ، يف صبروا لؿا -٨

 .(لَخالَِقةِ ٱ َٕي امِ ٱ فِ  َؾػُتؿَأس بَِؿا لاَاَهـِق شَرُبقاٱوَ  ُكُؾقا )…سعقدة

لا )…والغػؾلة الشؼاوة أرباب طؾك شديدة الغؿ مـ ساطةٌ  -٩  َوَأم 

 .(كَِتلٰبَِقف ُأوَت  َلؿ َتـِ َيلَٰؾق َفَقُؼقُل  ۦبِِشَؿالِفِ  ۥكَِتلَٰبفُ  ُأوتِ َ  َمـ

 سلقء ملـ يشلاهد ملا جلراء ملـ الـفائقة الؿقتة الؽافرُ  يتؿـك -3١

  . (لَؼاِضَقةَ ٱ َكاَكِت  َتَفاَيلَٰؾق )… والـتقجة العؿؾ

 الريلاح أدراَج  ذهبلت وأمجلاد وسؾطان مال مـ مؾؽف ما كؾُّ  -33

 .(َطلٰـَِقفُسؾ َطـِّ  َهَؾَؽ  َمالَِقف َطـِّ  ـَكٰ َأغ )َما
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 والعؿلللللؾ التؼلللللقى سلللللؾطانُ  إٓ أخلللللرة يف سلللللؾطانَ  ٓ -3٨

 .(َطلٰـَِقفُسؾ َطـِّ  َهَؾَؽ  )…الصالح

َٓ  )…لؾؿسلاكقـ كلراهقتفؿ ، الػظقلع شركفؿ طؾك زادوا -3٨  َو

ـِ ٱ َصَعامِ  َطَؾكٰ  َيُحضُّ   .(لِؿسؽِق

لـ َتـِزيؾ )…والؽفاكة الشعر طـ تـزه ، َطظِقؿٌ  مـزٌل  كتاُب  -31  مِّ

بِّ  ـَ ٱ ر   .(لَعلَٰؾِؿق

 طؾقـللا، أكللرمفؿ كللان ولللق طؾقـللا يتؼللقل أن لبشللرٍ  يؿؽللـ ٓ -3٢

َل  َوَلق ) العؼقبة وستعاجؾف ََخلذََٕقاِويلؾِ ٱ َض َبعل ـَلاَطَؾق َتَؼق  َٕ  َكا، 

ـِ ٱِب  فُ ِمـ ـَ ٱ فُ ِمـ ـَاَلَؼَطع ُثؿ   لَقِؿق  .(لَقتِق

 خؾقؼ ففق ، ومعظؿف وأطاله القؼقـ حؼ   الؼرآنُ  يؽقن حقـؿا -3٥

ـِ ٱ َلَحؼُّ  ۥَوإِك فُ  )..الـازلة إسؼام كؾِّ  بؿداواة  .(لَقِؼق
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 باسلللتعجالفؿ ، اللللقيالت طؾلللقفؿ يجلللر كػلللرهؿ يلللزاُل  ٓ -3٦

 .دافع( لف لقس لؾؽافريـ ،َواقِع بَِعَذاب ي ُِؾ َسا َسَلَل  )…العذاب

 هالكفلؿ اسلتعجؾقا ولؿلا لعظؿلقه، تعالك اهلل قدر طرفقا لق -3٧

ـَ َخؿ ۥَداُرهُ ِمؼ َكانَ  مَيق فِ  فِ إَِلق والروُح  لَؿَؾلٰق َِؽةُ ٱ ُرُج )َتع  َػ َألل ِسلق

 .(َسـَة

 والشلمون والـلزول العلروج يف طظؿتلف ملـ الخالئؼ تشاهُد  -3٨

 ٓ الؿجلرمقـ ولؽلـ ، وتقحقلده تعظقؿلف طؾلك يدل  ما اإللفقة،

وُح ٱوَ  لَؿَؾلٰق َِؽةُ ٱ ُرُج َتع )… يػؼفقن  ۥَداُرهُ ِمؼل َكلانَ  مَيلق فِل  فِ إَِلقل لرُّ

ـَ َخؿ  .(َسـَة َػ َأل ِسق

 .. شللؽقى بللال وتحؿللؾ مؾللؾ، بللال صللبر مللـ لؾداطقللة ٓبللّد  -3٩

 . (َجِؿقاًل  راَصب صبِرٱ)َف 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

َٓ  )… يقمئللذٍ  إرحللام وتللذوب ، الؼرابللات تتؼطللع -٨١  لاَُؾ َيسلل َو

 .(اَحِؿقؿ َحِؿقؿٌ 

 هؾعفلللؿ فتلللذهب ، أصلللحابفا تفلللذب أن لؾصلللالة شلللرٌف  -٨3

فُ  إَِذا )… وبخؾفؿ رُّ ٱ َمس  فُ  ، َوإَِذا اَجُزوط لش  ٓ   لَخقرُ ٱ َمس   َمـُقًطلا إِ

ـَ ٱ ق  .(لُؿَصؾِّ

 أوقاتفلللا يف اسلللتدامقها ملللـ الحؼقؼقلللقن الؿصلللؾقن إكؿلللا -٨٨

ـَ ٱ )…وشرائطفا  .(ي ُِؿقنَ َدا َصاَلتِِفؿ َطَؾكٰ  ُهؿ ل ِذي

 يحصلؾ ثلؿ وملـ ، اإلشػاق طؾك يحؿؾفؿ لمخرة تذكرهؿ -٨1

ـَ ٱوَ  ) آستعداد ـ ُهؿ ل ِذي ش َربِِّفؿ َطَذاِب  مِّ  .(ِػُؼقنَ مُّ

 ُرُجقنَ َيخ مَ َيق ) الذلقؾ والؼفر الشديدة، آستجابة مـ حالة -٨٢

ـَ   .(ُيقفُِضقنَ  ُكُصب إَِلكٰ  َكَلك ُفؿ اِسَراط َٕجَداِث ٱ ِم
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ..!صورة نوح/20

 

 بسلاطة مؿتـلةً  ولقسلت ،وقلاتإ لؽؾ استغراٌق  الدطقةُ  هؽذا -3

 .(اَوَكَفار الَلق ِم َقق ُت َدَطق إِكِّ  َربِّ  َقاَل  ).. ساطتقـ أو

 إِكِّل  ُثلؿ   )..،يؿؾُّ  وٓ أسالقبف ويـقعُ  ، يقلس ٓ مـ الداطقة إكؿا -٨

 .(َراراإِس َلُفؿ َررُت َوَأس َلُفؿ َؾـُت َأط

 والزمللللللقا بالتقبللللللة، لللللللقذوا ذكللللللقبؽؿ، كاكللللللت مفؿللللللا -1

ار َكانَ  ۥإِك فُ  َرب ُؽؿ سَتغِػُرواٱ ُت )َفُؼؾ…آستغػار  .(اَغػ 

 ، الؿللدرارِ  والؿطللر ، إرزاق حصللقل آسللتغػار فقائللد مللـ -٢

للَؿاءَ ٱ ِسللؾِ ُير ).…والبـللقـ إمللقال ومللدد للد ُؽؿَطَؾللق لس   َراراً مِّ

ـَ  ل ٰ قَ بَِلم ِددُكؿَوُيؿ  (َفلٰراَأك ل ُؽؿ َعؾَوَيج َجـ لٰت ل ُؽؿ َعؾَوَيج َوَبـِق

. 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

لا ) … مؽلان كؾ يف وآياتف اهلل، طظؿةَ  تخافقن ٓ كقػ -٥  َلُؽلؿ م 

 .(اَوَقار لِؾ فِ  ُجقنَ َتر َٓ 

 َوَقلد ).…معؾقملة مراحلؾ ويف أصلقاًرا خؾؼؽلؿ طظؿتلف ومـ -٦

 .(َقاًراَأص َخَؾَؼُؽؿ

 تللارة إخللراجؽؿ ثللؿ ، فقفللا وإطللادتؽؿ ، إرض مللـ إكبللاتؽؿ -٧

ـَ  َبلَتُؽؿَأك هللُ ٱوَ  )… طظؿتلف دٓئلؾ أبؾلغ ملـ بالبعلث  أخرى ل  مِّ

 .َراجاإِخ رُِجُؽؿَوُيخ فِقَفا ُيِعقُدُكؿ ُثؿ   َكَباتً َٕرضِ ٱ

 ، اهلل سلبقؾ طلـ والصلد الػتـلة أسلباب مـ والقلد الؿاُل  يبؼك -٨

بِّ  ُكلقح )َقاَل …بعضفؿ لدى ُفلؿ ر  َبُعلقاٱوَ  كِ َطَصلق إِك   ل لؿ َملـ ت 

ٓ   ۥَۤوَوَلُدهُ  ۥَماُلفُ  هُ َيِزد  .(اَخَسار إِ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 والؽقللللللد الُؽبللللللار، الؿؽللللللرِ  مللللللـ العصللللللقر تخؾللللللق ٓ -٩

 .(اُكب ار راَمؽ )َوَمَؽُروا…العظقؿ

 الللللقثـل بللللالتراث التؿسللللؽ يف صللللريحةٌ  طصللللبقة دطللللقة -3١

َٓ  َءالَِفَتُؽؿ َتَذُرن   َٓ  َوَقاُلقا )…طؾقف والؿحافظة َٓ  اَودّ  َتَذُرن   َو  َو

َٓ  اُسَقاط  . (راَوَكس َوَيُعقَق  َيُغقَث  َو

 اللذكقب بسلبب والشلؼاوات والغلرق الفؾؽلةُ  تؽقنُ  ما غالًبا -33

ا )… والخطايا ؿ   .(اَكار ِخُؾقاَفُلد رُِققاُأغ لاَلٰتِِفؿَخطِق مِّ

 طؾللللقفؿ دطللللا ، بالػسللللاد وتقاصللللقا ، مللللـفؿ يللللئس لؿللللا -3٨

بِّ  ُكلقح )َوَقاَل …باإلبادة ـَ  َٕرضِ ٱ َطَؾلك َتلَذر َٓ  ر  ـَ ٱ ِمل  لَؽللِٰػرِي

 .(َدي اًرا
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ..اللدوام طؾلك الؿلممـ حؾقلةَ  الؿغػلرة وسماُل   الدطاء يبؼك -31

بِّ  ـَ َولِؾ ِمـللاُمم تِلل َ َبق َدَخللَؾ  َولَِؿللـ لِللَدی   ٰ َولِللقَ  لِلل  غِػللرٱ )ر   ُؿللمِمـِق

 .(لُؿمِمـَلِٰت ٱوَ 

بِّ  ).اللدطاءِ  يف ُيفؿالن فال طؾقَؽ  فضٌؾ  لَلبقيـ -3٢  لِل  غِػلرٱ ر 

( ٰ َولِقَ   .لَِدی 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ..!صورُة اجلن/21
 

 )ُقؾ…معاكقف وغزارة فصاحتف مـ يتعّجبقنَ  مستؿعقهُ  يزاُل  ٓ -3

للفُ  إَِللل    ُأوِحلل َ  ـَ  َكَػللر سللَتَؿعَ ٱ َأك  لل ِـّ ٱ مِّ للا اَفَؼللاُلق لِجلل  َءاًكللاُقر ـَاَسللِؿع إِك 

 .(اَطَجب

 ومصلالح مـلافعُ  وتقجقفاتلف ُرشلد، وأحؽاملف طَجلٌب، ألػاُضف -٨

 .الرشد( إلك يفدي )…لؾـاس

 اإليؿلان سلقى الرشلد واستقضلاح الحلؼ، جالءِ  بعد يـبغل ما -1

شدِ ٱ إَِلك ِدیَيف )… والتؿسؽ  .(اَأَحد بَِربِّـَا رِكَ كُّش َوَلـ ۦۖبِفِ  َفلاَاَمـ ا لرُّ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

، إخقاكـا مـ لـتعؾؿْ  -٢ ـّ ـَ  الجل  الشلر إضلافتفؿ طلدم إدب ُحسل

لا ).. بلالخقر وتصريحفؿ مباشرًة، اهلل الك  ُأِريلَد  َأَشلر   ِریَكلد َٓ  َوَأك 

 . (اَرَشد َربُُّفؿ بِِفؿ َأَرادَ  َأم َٕرضِ ٱ فِ  بَِؿـ

ا )..والؿدافعة آختالف البشر يف اهلل سـة -٥ للِٰؾُحقنَ ٱ ِمـ لا َوَأك   لص 

 . (اقَِدد ي َِؼ َصَرا ُكـ ا لَِؽ  ٰ ذَ  ُدونَ  َوِمـ ا

لا )… اهلل ملـ الػلرار  أو فقاتلف، اطتؼد لق اإلكسانَ  أحؼرَ  ما -٦  َوَأك 

 .(اَهَرب ۥِجَزهُ كُّع َوَلـ َٕرضِ ٱ فِ  هللَ ٱ ِجزَ كُّع ل ـ َأن َضـَـ ا

 فضلائؾف وباكلت ، خقلره وقلع إذا ، بالفدى آكتػاع يف تتردد ٓ -٧

ا )َوَأك ا  .(ۦۖبِفِ  َءاَمـ ا لُفَدىٰ ٱ ـَاَسِؿع َلؿ 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

ا )…الفدى صريؼ وسؾَؽ  أسؾؿَ  لؿـ هـقًئا -٨  لُؿسلِؾُؿقنَ ٱ ِمـ ا َوَأك 

و َللٰق َِؽ َفُلو َؾؿَ َأس َفَؿـ ۚۖ لَؼلِٰسُطقنَ ٱ َوِمـ ا  .(اَرَشد اَتَحر 

 لؾخقلللرات سلللبب السلللؾقؿ والفلللدي ، الصلللحقحة آسلللتؼامة -٩

َس لط رِيَؼةِ ٱ َطَؾك سَتَؼلُٰؿقاٱ َوَأل قِ  ).. والؿـافع ا َؼقـَلُٰفؿَٕ  (.اَغَدق ءً م 

 َوَملللـ فِقلللفِ  تِلللـَُفؿلِّـَػ  )…وابلللتالء فتـلللةٌ  إرزاق اتسلللاع ويف -3١

 .(اَصَعد اَطَذاب ُؾؽفُ َيس ۦَربِّفِ  رِ ِذك َطـ رِضُيع

 ٓ هللِ  فؽؾُّفللا إطضللاء، أو أمللاكـ كاكللت سللقاء الؿسللاجُد  -33

 َملعَ  ُطقاَتلد َفلاَل  لِؾ فِ  لَؿَسلِٰجَد ٱ َوَأن   ).وتعالك سبحاكف لسقاه تصرف

 .(اَأَحد هللِ ٱ



 

95 
 

  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ۥَوَأك فُ  ) والتزاحؿ آكصقاع طؾك يحؿُؾ  وسر   جاذبقة الؼرآن يف-3٨

ا  .(الَِبد فِ َطَؾق َيُؽقُكقنَ  َكاُدوا ُطقهُ َيد هللِ ٱ ُد َطب َقامَ  َلؿ 

 كػلع يسلتطقع ٓ بشلرٌ  ولؽـلف والسلالم الصالة طؾقف فضؾف مع -31

َٓ  اَضرّ  َلُؽؿ ِؾُؽ َأم َٓ  إِكِّ  ُقؾ )…قط مخؾقق  َلـ إِكِّ  ُقؾ ، اَرَشد َو

ـَ  ُيِجقَركِ   . (َتَحًداُمؾ ۦُدوكِفِ  ِمـ َأِجَد  َوَلـ َأَحد هللِ ٱ ِم

 إِكِّ  )ُقؾ وحده باهلل وآستعاذة التقحقد طؾقف تػرُض  بشريُتف -3٢

ـَ  ُيِجقَركِ  َلـ  . (َتَحًداُمؾ ۦُدوكِفِ  ِمـ َأِجَد  َوَلـ َأَحد هللِ ٱ ِم
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ..!صورة املشمل/22

 

 لللف وجللدد تعللالك، بربللؽ صللؾتَؽ  قللقّ  بثقابللف، الؿتغطللل أيفللا يللا -3

َفاَيلٰ )…الطاطة ُؾ ٱ َليُّ مِّ ٓ   ل قَؾ ٱ ُقؿِ  لُؿز   (.َقِؾقال إِ

 يف الَعللَرِب  طللاَدةِ  َطؾللك وُمالَصَػللةٌ  َلللفُ  َتللْلكِقٌس .. الؿزمللُؾ  أيفللا يللا - ٨

َفاَيللٰ )…َطَؾْقفا هق ال تِل ِصَػتِفِ  ِمـ آْشتِؼاِق  لُؾ ٱ َليُّ مِّ  ل قلَؾ ٱ ُقلؿِ  لُؿز 

  ٓ  قؾقاًل(. إِ

 يسلفؾ ملا الجسؿاكقة والؼقة اإليؿاكقة الطاقة مـ الؾقؾ ققام يف - 1

 .(تِقاًل َتر لُؼرَءانَ ٱ َوَرتِّؾِ  فِ َطَؾق ِزد َأو )… الدطقة أطباءَ  طؾقف

للا )..وحللدوده أحؽامللف والتللزام بللف، العؿللؾ يف ثؼقللٌؾ  الؼللرآنُ  -٢  إِك 

  .(َثِؼقاًل  َٓقق َؽ َطَؾق ِؼ َسـُؾ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

ا )…اتباطف يف شديد وثؼقؾ تالوتف، يف سفٌؾ  -٥  َؽ َطَؾقل ِؼ َسلـُؾ إِك 

 .(َثِؼقاًل  َٓقق

 إِن   )…الؼؾلب ملع الؾسلانُ  فقفلا يتقاصل ، دافئة لقـةٌ  الؾقؾ تالوة -٦

 .(قِقاًل  َقمُ َوَأق لااَوص َأَشدُّ  ِه َ  ل قؾِ ٱ َكاِشَئةَ 

 ففـالللؽ الـفللار، صللالة طؾللك الؾقللؾ صللالة ُفضللؾت ولللذلؽ -٧

 .(َصِقيال حاَسب لـ َفارِ ٱ فِ  َلَؽ  إِن   ).. الطقيؾ والسبح الشغقل

 سلؿَ ٱ ذُكلرِ ٱوَ  ).إلقلف وآكؼطلاع اهلل، بلذكر إٓ الحقاةُ  بتاص ما - ٨

 .(تِقالَتب فِ إَِلق َوَتَبت ؾ َربَِّؽ 

 بللال واهجللرهؿ طؾقفللا، فاصللبرْ  متاطللب، مللـ الللدطقة يف ٓبللد -٩

  . (َجِؿقال راَهج هُجرُهؿٱوَ  َيُؼقُلقنَ  َما َطَؾكٰ  صبِرٱوَ  )…أذى
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 بشللرائع وكللذب يرطفللا، لللؿ كعؿللة ذي لؽللؾ شللِديٌد  تقطللٌد  -3١

ـَ ٱوَ  كِلل َوَذر )…اهلل بِق ؾ لـ عَؿللةِ ٱ لِلل ُأو لُؿَؽللذِّ  إِن   ، َقِؾللقاًل  ُفللؿَوَمفِّ

 .(اَوَجِحقؿ َأكَؽآ ـَاَلَدي

 يجللد ٓ أخللرة ويف ، شللاًقا يابسللا صعامللا تبتؾللع ٓ الللدكقا يف -33

ة َذا اَوَصَعام )… الؿضـل البشعَ  إٓ الؽػرةُ   .(اَألِقؿ َوَطَذاًبا ُغص 

ُسقَل ٱ َطقنُ فِر َفَعَصكٰ  )…وأخذا وتبعةً  شمًما لؾؿعصقة إنّ  -3٨  لر 

 .(َوبِقال ذاَأخ َكلٰفُ َفَلَخذ

 َػ )َفَؽقل ، أشلؽالفؿ وتتغقر القلدان، يشقُب  الؼقامة هقلِ  مـ -31

  .(ِشقًبا نَ  ٰ لِقلَد ٱ َعُؾ َيج ماَيق ُتؿَكَػر إِن َتت ُؼقنَ 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 .طلـفؿ اهلل خػلػ ثؿ إمر، أول يف ملمقًرا شديدا الؼقامُ  كان -3٢

للرَ  َمللا قللَرُءواٱَف  ُؽؿَطَؾللق َفَتللاَب  ُصللقهُ ُتح ل للـ َأن َطِؾللؿَ  ) ـَ  َتَقس   ِملل

ر ِمـُؽؿ َسَقُؽقنُ  َأن َطِؾؿَ  لُؼرَءانِ ٱ  .(َضكٰ م 

 َوَمللا ).…العظؿللة فائؼللة وطاقبُتفللا لؾللـػس، أصللاًل  الصللدقةُ  -3٥

ُمقا َكُػِسللُؽؿ ُتَؼللدِّ للـ ِٕ  َظللؿَ َوَأط راَخقلل ُهللقَ  هللِ ٱ ِطـللَد  َتِجللُدوهُ  رَخقلل مِّ

 .(راَأج
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ..!املدثز صورُة/23
 

 باإلكلذار ُأملرَ  ذلؽ ومع القحل، هقل مـ وتغطك مرطقًبا تدثر -3

َفا َيا ) والؼقام رُ  َأيُّ ثِّ  .َفَلْكِذْر( ُقؿْ  اْلُؿد 

 بالـظافلة خلارجل وتطفقلر والصلػاء، بالتقحقلد داخؾل تطفقرٌ  -٨

ر َوثَِقاَبَؽ  )… والتعامالت  .(َفَطفِّ

 اهللُ  كعؿلةَ  فقجحلد بلالـعؿ طؾقلف اهللُ  فقؿلتـ ، وحقلًدا الؿرء يـشل -1

ؿ َمآ ۥَلفُ  ُت َوَجَعؾ )…طؾقف  .(ُدودام 

لفُ  َكلال   )…العـلاد ٓ الشؽر والػقاضؾ الـعؿِ  تؾؽ حؼُّ  -٢  َكلانَ  ۥإِك 

 .(اَطـِقد لِلاَاَيلٰتِـَا
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 الؼلرآن وصلػ إللك اللدفقـ وحؼلده الخبقلث، كػلره بلف اكتفك -٥

ٓ   َهلَٰذا إِن َفَؼاَل  ).. مـؼقل سحر بلكف ، سابًؼا طظؿف الذي  رِسح إِ

 .(َثرُ ُيم

 .طشللر تسلعة تعلدادهؿ شلداد، غلالظٌ  وحراسلفا جفلـؿ خزكلةُ  -٦

 . (َطَشرَ  َعةَ تِس َفا)َطَؾق

 بَِؿا سِ َكػ ُكؾُّ  )…طؿؾف غقره يتحؿؾ ٓ بعؿؾف مرهقن فرد كؾ -٧

 !(َرِهقـَةٌ  َكَسَبت

 ولللقجفؿ أسللباب مللـ الؿسللاكقـ وجحللُد  الصللالة تللرك كللان -٨

ـَ  َكُؽ  َلؿ َقاُلقا سؼر يف سؾؽؽؿ ما )..جفـؿ ـَ ٱ ِم ق  َكُؽ  َوَلؿ لُؿَصؾِّ

 .(لِؿسؽِقـٱ ِعؿُ ُكط
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 َوُكـ لا ).التلديـ ملـ واكسلالٌخ  ، الـلار إللك بلاب الباصؾ غشقان -٩

ـَ ٱ َمعَ  َكُخقُض   . (لَخاي ِِضق

وا -3١  إُسللللد مللللـ الفاربللللة كللللالُحُؿر الؿللللقاطظ مللللـ فللللرُّ

س ُحُؿر )َكَلك ُفؿ…الؼساور  . (َتـِػَرةمُّ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ..!صورُة القيامة/24

 

 طؾلك قلادرٌ  وآرض السلؿقات وأوجد العدم، مـ خؾؼؽ مـ -3

ـُ ٱ َسُب َأَيح )…ديدج مـ تجؿقعؽ  .(ۥِطَظاَمفُ  َؿعَ ك ج َأل ـ إِلكَسلٰ

 ومػارقتللف ، والؿـللافع العؿللؾ طؾللك قدرتللف وأصرافللف بـاكللف ويف -٨

ـَ  َبَؾكٰ  ) الـاس لسائر یَ  َأن َطَؾكٰ  َقلِٰدِري  .(ۥَبـَاَكفُ  كَُّسقِّ

 الـلللللاس يسلللللتجؾب مرصللللقد، ومـتفلللللك مقطلللللقد، ختللللام -1

 .(لُؿسَتَؼرُّ ٱ َمق ِذٍ َيق َربَِّؽ  إَِلكٰ  )…وأطؿالفؿ

 أجللللؾ طؾللللك الؿتؾللللذذ العاجللللؾ إيثللللار آكسللللان صبقعللللةُ  -٢

 .(للاَاِخَرةَ ٱ َوَتَذُرونَ  ٨١ لَعاِجَؾةَ ٱ ُتِحبُّقنَ  َبؾ )َكال  …الؿـتظر

ـٌ  -٥  إللك ك اِضلَرةٌ  َمق ِلذَيق ُوُجلقه )…ومعايـلة وتؾذذ وجؿاٌل، حس

 .كاضرة( ربفا
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 خزيفلا ترتؼلب وطبسلت، كؾحت قد لؾضالقـ أخرى ووجقه -٦

ّـُ  َباِسَرة َمق ِذِ َيق )َوُوُجقه  .فاقرة( بفا ُيػعؾ أن تظ

لِت ٱوَ  )..طصلقب قلاهر وكرب شديدة،  احتضار لحظات -٧  لَتػ 

اُق ٱ اِق ٱِب  لس   .(لس 

 )ُثؿ   بالـفايات مبال غقر ومختال ، وأيات الذكر طـ معرٌض  -٨

 . (َيَتَؿط كٰ  ِۦؾفِ َأه إَِلكٰ  َذَهَب 

 والللدروس الؿللقاطظَ  سللؿعت وقللد وهؿللالً، ُسللدى تخؾللؼ للؿ -٩

ـُ ٱ َسُب )َأَيح  .(ُسًدى َركَ ُيت َأن إِلكَسلٰ

 طؾلك قلادر فاهلل.. سقًيا بشًرا ثؿ كطػة، مـ.. جئَت  مؿا تػؽر -3١

 .(لَؿقَتكٰ ٱ لِ َ ُيح َأن َطَؾكٰ  بَِؼلِٰدرٍ  لَِؽ  ٰ ذَ  َس َأَلق )…ذلؽ بعد بعثؽ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

  ..!صورُة اإلنضان/25

 

 ، معروًفلا شلقًئا يؽـ لؿ ، صقيؾ زمـ اإلكسان طؾك مر قد حؼً -3

 َطَؾلك َأَتلكٰ  هؾ )..بؼدرتف اهلل خؾؼف حتك مادة، ذكر،وٓ لف ولقس

ـِ ٱ ـَ  ِحقـ إِلكَسلٰ هرِ ٱ مِّ ذ لااَشق َيُؽـ َلؿ لد   .(ُكقًرام 

ـَ  أصللؾَؽ  فتللذكر الؽبريللاءُ  أخلذك اذا -٨ للا ).. الؿسللتؼذر الؿفللق  إِك 

ـَ ٱ ـَلللاَخَؾؼ ب َشلللاجَأم َػلللةٍ كُّط ِملللـ إِلكَسللللٰ  اَسلللِؿقعَ  ـَللللٰفُ َفَجَعؾ َتِؾقلللفِ ك 

 ..!(َبِصقًرا

 إلك يجروكفا  شاءوا، كقػ صافقةٍ  طقـ مـ الجـة أهُؾ  يشرُب  -1

ُروَكَفا ).أرادوا كقػ بفا ويـتػعقن ، يريدون حقث  (ِجقراَتػ ُيَػجِّ

. 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 وفللقا طؾللقفؿ تعللقـ إذا ولؽللـ ، طللادةً  يـللذرون ٓ الؿممـللقن -٢

هُ  َكلللانَ  ملللاَيق َوَيَخلللاُفقنَ  لـ لللذرِ ٱِب  ُيقُفلللقنَ  )…وأحسلللـقا  ۥَشلللرُّ

 .(َتطِقراُمس

 ..ووصلللآً  ورحؿللةً  إيثلللارا يجللقدون ، الؿلللال حللبِّفؿ بللرغؿ -٥

 .(َوَأِسقًرا اَوَيتِقؿ ؽِقـاِمس ۦُحبِّفِ  َطَؾكٰ  لط َعامَ ٱ ِعُؿقنَ )َوُيط

 طؾقـا وجَب  ، مؽروبا أو سجقـًا أو ، مظؾقما كان إسقرُ  حتك -٦

 .َوَأِسقًرا( اَوَيتِقؿ ؽِقـاِمس  ) كصرتف

َؿلا )…تعلالك هلل الؿتجللرد اإلخلالُص  للقؽـ كلذا -٧  ِعُؿُؽللؿُكط إِك 

َٓ  ءَجَزا ِمـُؽؿ ُكرِيُد  َٓ  هللِ ٱ فِ لَِقج  .(ُشُؽقًرا َو

للا )…العؿلؾ طؾلك ويحؿؾفلا الللـػس يرهلُب  الؼقاملة، تلذكرُ  -٨  إِك 

بِّـَا ِمـ َكَخاُف   .(َطرِيراَقؿ اَطُبقس ًماَيق ر 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 َٓ  ) قاتؾ برد وٓ ، شديد حر ٓ ، فقاض وكعقؿ كادر، استؿتاعٌ  -٩

َٓ  ساَشؿ فِقَفا نَ َيَرو  . (َفرِيراَزم َو

 َوُذلَِّؾلت ضَِؾللُٰؾَفا ِفؿَطَؾق َوَداكَِقةً  ).مذلؾة والثؿار داكقٌة، الظالُل  - 3١

 .(لِقالَتذ ُقُطقُفَفا

 ويطقللللللب ، لللللللذتفؿ ،لتؽتؿللللللؾ لفللللللؿ إواين مؼللللللدرةٌ  -33

ة ِمـ )َقَقاِريَرا…هـاؤهؿ ُروَها فِض   .(ِديراَتؼ َقد 

 َوَيُطللقُف  )…وجؿللآً  ُحسللـًا يخطػللقن الجـللة خللدم حتللك -3٨

َخؾ ُدونَ  ن ٰ َد ِول ِفؿَطَؾق ـُثقر ُلماُلم َتُفؿَحِسب َتُفؿَرَأي إَِذا مُّ  .(ام 

 بلللالـعقؿ تشلللعرك ٓ وبسلللاتقـ وبفجلللةٌ  وقصلللقر، أملللالكٌ  -31

 ؽاَوُمؾ اَكِعقؿ َت َرَأي َثؿ   َت َرَأي َوإَِذا )…الْعظِقؿ بالؿؾؽ بؾ  فؼط،

 .(َكبِقًرا
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 َهللَٰذا إِن   )…تعالك اهلل فلثابفؿ سعقفؿ، وزان طؿؾفؿ، صاب -3٢

ش ُقُؽؿَسع َوَكانَ  ءَجَزا َلُؽؿ َكانَ   .(ُؽقًرام 

ر -3٥  واإلصالح العؿؾ مخاصر طؾك لُقـبفَ  التـزيؾِ  بعد بالصبر ذك 

َٓ  َربَِّؽ  ؿِ لُِحؽ صبِرٱَف  )  . (اَكُػقر َأو َءاثًِؿا ُفؿِمـ ُتطِع َو

  الحقلاة صقؾلةَ  فتسلعد صلؾقات، وٓ أذكلار بلال يقمَؽ  يؿرُّ  ٓ -3٦

 .(َوَأِصقال َرةُبؽ َربَِّؽ  سؿَ ٱ ذُكرِ ٱ)وَ 

ـَ  )…لؾللـػس وبـللاء الـللاس، طللـ ُغـقللة الؼقللام يف -3٧  ل قللؾِ ٱ َوِملل

 .(َصِقياًل  الَلق فُ َوَسبِّح ۥَلفُ  سُجدٱَف 

 الثؼقلؾ الققم كآبةَ  فتذكر بزهراتفا، العاجؾةُ  لؽ ٓحت كؾؿا -3٨

ءِ َهلٰ إِن   ) َٓ  .(َثِؼقال ماَيق َءُهؿَوَرا َوَيَذُرونَ  لَعاِجَؾةَ ٱ ُيِحبُّقنَ  ُم

 يعجللزه ٓ البالغللة، واإلرادة الؿطؾؼللة، الؼللدرةُ  لللف سللبحاكف -3٩

ل ـَاِشئ َوإَِذا )..شلءٌ   . (ِدياًل َتب َثلَٰؾُفؿَأم ـَاَبد 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

  ..!صورة املزصالت/26

 

َؿا )..قؾبؽ يف مستقؼـةً  الحؼ مقاطقد لتؽـ -3  .(قِع ٰ َلقَ  ُتقَطُدونَ  إِك 

 لـُُّجللقمُ ٱ َفللنَِذا )…وتللـطؿس سللتتـاثر الجؿقؾللة الـجللقم هللذه -٨

 .(ُصِؿَست

ـَ  أن دائؿلللللللا تلللللللذكر -1  يف اهلل طـلللللللد سلللللللـتفؿ لؾؿجلللللللرمق

ـَ ٱِب  َعُؾ َكػ لَِؽ  ٰ )َكَذ …الفالك  .(لُؿجرِِمق

 زٓلفلللا، يف الؿقلللاه وتسللتطعؿُ  رسلللقخفا، يف الجبلللاُل  تشللاهُد  -٢

 َشلِٰؿَخلللٰت ِسلل َ  ٰ َروَ  فِقَفللا ـَللاَوَجَعؾ )…كعؿللف طؾللك هلل والحؿللد

ا َؼقـَلُٰؽؿَوَأس  (.اُفَرات ءم 

َفا ) .والضخامة والشدة، الػظاطة غاية يف جفـؿ شررُ  -٥  ِمل َتر إِك 

 .(رُصػ ِجَؿلَٰؾت ۥَكَلك فُ  لَؼصرِ ٱكَ  بَِشَرر
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 فاسلللتـؽػقا ، والصلللحة الراحلللة وقلللَت  الصلللالة إللللك ُدطلللقا  -٦

 .(َكُعقنَ َير َٓ  رَكُعقاٱ َلُفؿُ  قِقَؾ  َوإَِذا )…طـفا

 فبؿللاذا ، وُسللرجف والفللدي وأكللقاره، بللالحؼ يممـللقا لللؿ إذا -٧

 .(ِمـُقنَ ُيم ۥَدهُ َبع َحِديِث  َفبَِلیِّ  ) بعده سقممـقن
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

  ..!صورُة النبأ/27

 

 لعـللادهؿ ولؽللـفؿ ، الشللؽ يؼبللؾ ٓ طظقؿللا كبلللً  البعللُث  كللان -3

ـِ  ) واسللتؽبروا فقللف اختؾػللقا  فقللف هللؿُ  الللذي لَعظِللقؿِ ٱ لـ َبللنِ ٱ َطلل

 .يختؾػقن(

 صلللللال إذا ولؽـلللللف ، لَلجسلللللاد وصلللللحة راحلللللةٌ  الـلللللقم يف -٨

 .(اُسَبات َمُؽؿَكق ـَا)َوَجَعؾ..ضرّ 

 تقهجفلا يف الشلؿَس  فطالع ، القهاج السراج معرفةَ  أردَت  اذا -1

اج اِسَراج ـَاَوَجَعؾ )…الؿستعر وتدفؼفا وجؿالفا  . (اَوه 

 هلللذه يف تػّؽلللرت هلللؾ.. أفقاجلللا سلللتـبعث الخالئلللِؼ  جؿقلللعُ  -٢

قرِ ٱ فِ  ُيـَػُخ  مَ َيق ) …الساطة  .(َقاجاَأف ُتقنَ َفَتل لصُّ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 شللللءٍ  كلللؾ سلللقجدون.. شللللء أطؿلللالفؿ ملللـ يضلللقعَ  للللـ -٥

 .(اكَِتلٰب َصقـَلٰفُ َأح ءٍ َش  )َوُكؾ  …أمامفؿ

 إِن   )…خللالب سللاحرٌ  متعللدد، متـللقع يقمئللذٍ  الؿتؼللقـ مػللازُ  -٦

ـَ لِؾ  .(.واطـابا حدائؼ. َمَػاًزا ُؿت ِؼق

 مَ َيلق )… الققم ذاك شدة مـ وتذلؾ ورهبةٌ  ، وخشقع خضقع -٧

وُح ٱ َيُؼقمُ   .َيَتَؽؾ ُؿقَن( ٓ   اَصػّ  ي َِؽةُ ۚۤ لَؿَؾلٰٱوَ  لرُّ

ـُ  -٨  َيـُظلرُ  مَ َيق )…قارفتفا وحركة وسؾقك طؿؾ كؾ   حؼقؼةً  تعاي

َمت َما لَؿرءُ ٱ  . (ابَ  ٰ ُترَ  ُكـُت  َتـِ َيلَٰؾق لَؽافِرُ ٱ َوَيُؼقُل  َيَداهُ  َقد 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

  ..!صورة الناسعات/28

 

 ُتعلرْف  للؿ شديد، اكفقار حالة يف وتضطرب آرض سترجػ -3

اِجَػةُ ٱ ُجُػ َتر مَ َيق ) قبؾ مـ بف  (.…تتبعفا الرادفة  لر 

 َهلؾ )…وكصلرة وتليقلد ، ورحؿة طظة مقسك حديث يف كان -٨

 .ُمقَسٰك( َحِديُث  َأَتٰقَؽ 

 حتللك ذلللؽ، طؾللك قللدر لؿللـ التللذكار وجللب الطغقللان َٓح  اذا -1

 إللك للؽ هلؾ فؼلؾ َصَغٰك، ۥإِك فُ  َطقنَ فِر إَِلكٰ  ذَهبٱ ).الحقاة تصػق

 .تزكك( أن

 وآكصلللقاع اإليؿلللان طؾلللك كاضريفلللا تحؿلللُؾ  كبلللرى كاكلللت -٢

 .(لُؽبَرىٰ ٱ للاَاَيةَ ٱ )َفَلَرٰيفُ …
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 )َفَؼلاَل … الربقبقلة ادطلك ثؿ العـاد، يفف أك فرطقَن، سخػ مـ -٥

 .(َٕطَؾكٰ ٱ َربُُّؽؿُ  َأَكا

 َفَلَخلَذهُ  )…والػتلؽ إخَذ  إٓ معاكد، مستؽبر كؾِّ  جزاءُ  لقَس  -٦

 .(ُٕوَلكٰ ٱوَ  للاَاِخَرةِ ٱ َكَؽاَل  هللُ ٱ

 .السؿقات أم أكػسفؿ خؾؼا أطظؿُ  أيفؿا البعث، مـؽرو لقتعظ -٧

َؿاءُ ٱ َأمِ  ًؼاَخؾ َأَشدُّ  َءَأكُتؿ )  .فسقاها( سؿؽفا رفع َبـَٰقَفا لس 

 لقعتبلروا اهلل أوجدها وقد خؾؼفؿ، مـ أطظؿُ  أيات هذه جؾُّ  -٨

 .(َدَحٰقَفا لَِؽ  ٰ ذَ  َد َبع َٕرَض ٱوَ  )

 َفلنَِذا )..والشلدائد اللدواهل كلؾ تغؾلُب  شلديدة، صامة الؼقامة -٩

ةُ ٱ َءِت َجا  .(لُؽبَرىٰ ٱ لط ام 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

َزِت  )…طقاكلا الـلار ويشلاهدون ، وأطؿلاَلفؿ ُيحضرون-3١  َوُبلرِّ

 .(َيَرىٰ  لَِؿـ لَجِحقؿُ ٱ

 مللع فتفؾللؽ ، أخللرة طؾللك الللدكقا تللقثر أو تطغللك، أن احللذر -33

 )فلما مـ صغك وآثر الحقاة الدكقا(. الفالؽقـ

لا )… مػارقلة يف هلقاكَ  وطلـ مخافة، يف اهلل مـ كـ -3٨  َملـ َوَأم 

ـِ  لـ ػَس ٱ َوَكَفك ۦَربِّفِ  َمَؼامَ  َخاَف   .(لَفَقىٰ ٱ َط

 طالمللات لفللا جعللؾ ـولؽلل بللف، اهلل اسللتلثرَ  السللاطة طؾللؿُ  -31

 .(ُمـَتَفٰقَفا َربَِّؽ  إَِلكٰ  )…تـذر

 لبللثفؿ ويـؽللرون ذلللؽ، يتالشللك ، الللدكققي تعؿقللرهؿ رغللؿ -3٢

ٓ   َبُثقاَيؾ َلؿ َكَفاَيَرو مَ َيق َكَلك ُفؿ )… الطقيؾ  ُضَحٰقَفا(. َأو َطِشق ةً  إِ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ..!صورة عبط/29

 

 الضلعػاء طـ بالُؽبراء يـشغَؾ  لئال اهلل، لرسقل صريحة معاتبة -3

 (.…طبَس وتقلك أن جاءه إطؿك )

لا ) الراغلب الضلعقػ وتترك ، الؿعاكد بالغالل تعتـل كقػ -٨  َأم 

ـِ  ىٰ  ۥَللفُ  َفَلكللَت  سللَتغـَكٰ ٱ َمل ٓ   َؽ َطَؾقل َوَمللا َتَصللد  للكٰ  َأ ك  للا  َيز   َمللـ َوَأم 

كٰ  فُ َطـ َفَلكَت  َشكٰ َيخ َوُهقَ  َعكٰ َيس َءكَ ۚۤ َجا  .(…َتَؾف 

 ُقتِلَؾ  ) صاطتلف طلـ ويسلتؽبر ربف، كعؿ يعقش ، آدم بـل أكػرَ  ما -1

ْكَسانُ   َأْكَػَرُه﴾. َما اإْلِ

 لللف اهلل سللخره وكقللػ جللاء، كقللػ صعامللف، يف الؿللرءُ  لقتػؽللر -٢

ـُ ٱ َقـُظرِ َفؾ )…ولؿعاشف  .(ۦَۤصَعاِمفِ  إَِلكٰ  إِلكَسلٰ



 

117 
 

  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 القحداكقلة طؾلك داللة ، قلاهرة وآيلةٌ  بلاهرة، معجزةٌ  الـبات ويف -٥

 (.…فلكبتـا فقفا حًبا اَشؼّ  َٕرَض ٱ ـَاَشَؼؼ ُثؿ   )…والتسؾقؿ

 فاحؿلدوا وٕكعلامؽؿ، لؽؿ متاطا الؿعقشل التسخقر ذلَؽ  كؾُّ  -٦

َتلٰع )…طؾقف خالؼؽؿ َك ل ُؽؿ ام  ِٕ  .(َعلِٰؿُؽؿَو

 لؾشللدة فللارون، متؼللاربقن أخللرة ويف ، متقاصللؾقن الللدكقا يف -٧

 .(َأِخقفِ  ِمـ لَؿرءُ ٱ َيِػرُّ  مَ َيق )… والفقل

 )ُوُجقهويف الؼقامة فريؼان: ضحٌؽ وسرور، وجفؿٌة وطبقس  -٨

س َمق ِذَيق  .(.مستبشرة ضاحؽة ِػَرةمُّ

 مغبلرة وجلقه أو ، مشلرقة وجلقه خلالل ملـ الجؿقع يـؽشُػ  -٩

 .غبرة( طؾقفا يقمئذٍ  )ووجقه
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ..!صورة التلويز/30

 

 ٓ يلقم يف وتؽلقر، سلُتؾػ الؿتقهجلة الجؿقؾلة الشلؿس هذه  -3

ؿُس ٱ إَِذا ) فقف ريب َرت لش   !…(ُكقِّ

 كاإلبلؾ وكػائسلفا أملقالفؿ طلـ الـاس يغػُؾ  الؽرب شدة مـ -٨

 تعطؾ ويزهد فقفا..!. (ُططَِّؾت لِعَشارُ ٱ )َوإَِذا…الػاخرة

الحساب طام، ويشؿؾ الحققاكلات، طداللة ٓ يضلاهقفا شللٌء  -1

 . (ُحِشَرت لُقُحقُش ٱ )َوإَِذا

 َوإَِذا )… وفعائؾللف بلطؿالللف الؿدوكللة صللحقػتف شللخص لؽللؾِّ  -٢

ُحُػ ٱ  !…الؿقطقد الققم يف ستؽشػ (ُكِشَرت لصُّ

 بللاهرا، وبقاكللا مبللقـ، بللذكرٍ  جللاء وقللد ، مجـقًكللا يؽللقنُ  كقللػ -٥

 .(ـُقنبَِؿج َصاِحُبُؽؿ َوَما ) ..والعؼقل الؼؾقَب  خطػ

 َوَملا )…الخرافلات وزطؿلقا الباصؾ، فؼالقا ، طؼقلفؿ ذهبت -٦

ِجقؿ، َطلٰـَشق لِ بَِؼق ُهقَ   .تذهبقن( فليـ ر 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

  ..!صورُة االنفطار/31

 

لَؿاءُ  إَِذا )…ويتبلدل سُقؽسلػ ، الجؿقلؾ الؽلقنِ  هذا كؾُّ  -3  الس 

َرْت  اْلبَِحارُ  َوإَِذا اْكَتَثَرْت  اْلَؽَقاكُِب  َوإَِذا اْكَػَطَرْت   لُؼُبلقرُ ٱ َوإَِذا ُفجِّ

 .(ثَِرتُبع

 ملللا كػلللس كلللؾُّ  سلللتعرف الثؼقلللؾ، الصلللعب القلللقمِ  ذللللؽ يف -٨

ا سَكػ َطِؾَؿت )…قدمت َمت م  َرت َقد   .(َوَأخ 

 الللذي الؽللريؿ بربللؽ كػللرت حتللك وخللدطؽ غللّرك الللذي مللا -1

 بربللؽ غللرك مللا اإلكسللانُ  أيفللا يللا )..الللدكقا يف طؾقللؽ تػضللؾ

 .الؽريؿ(

 َوإِن   )…هقاك سقؽػ ، مرصقد مراقب بلكَؽ  استحضر دائًؿا -٢

ـَ  ُؽؿَطَؾق ( اكَِرام َلَحلِٰػظِق ـَ  .َكلٰتِبِق
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 مللـ ٓقللقا مفؿللا ، وأخللراهؿ دكقللاهؿ يتـللاول إبللرار كعللقؿُ  -٥

 .(َكِعقؿ َلِػ  َٕبَرارَ ٱ إِن   )…شدائد

ارَ ٱ َوإِن   )…الظاهر يف تـعؿقا ولق دكققي جحقؿ ولؾػجار -٦  لُػج 

 .(َجِحقؿ َلِػ 

 سَكػل ِؾلُؽ َتؿ َٓ  مَ َيلق ) … بعؿؾف ومرهقنٌ  بـػسف، مشغقٌل  كٌؾ  -٧

 .(لِّؾ فِ  َمق ِذَيق َٕمرُ ٱوَ  لااَشق سلِّـَػ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

  ..!صورُة املطففني/32
 

 كلؾ طلـ كفلل الظؾلؿ، وتحلريؿ العلدل طؾلك قائؿة الحقاة ٕن -3

ـَ لِّؾ ؾَوي )..التطػقػ أشؽال ِػق  .(ُؿَطػِّ

 مباشلرةً  يسلرق ملـ حلال فؽقلػ ، يسلقًرا شقًئا الُؿطػػ تقطَد  -٨

ـَ لِّؾ ؾ)َوي ِػق  .(ُؿَطػِّ

َٓ  ) اهلل إلللك رجقطللؽ فتللذكر ضؾؿللت أو صػػللَت  اذا -1 ّـُ  َأ  َيُظلل

ب َأك ُفؿ َللٰق َِؽ ُأو  .َطظِقؿ( مٍ لَِقق ُعقُثقنَ م 

ـٌ  -٢  يف ومسلتؼرهؿ الػجلار مللوى السلابعة، إرض أسػؾ سجق

ارِ ٱ كَِتلَٰب  إِن   َكال   ) معادهؿ قـ(. َلِػ  لُػج   ِسجِّ

 )َوَملا والعدوان اإلثؿُ  قؾبف أوحش مـ إٓ ، الحؼائَؼ  يؽذُب  ٓ -٥

ُب  ٓ   ۦۤبِفِ  ُيَؽذِّ  ..!(َأثِقؿٍ  َتدٍ ُمع ُكؾُّ  إِ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 فقحرمفللللا الؼؾللللقب طؾللللك يطبللللع وصللللابع ريللللـ لؾللللذكقب -٦

ا ُقُؾقبِِفؿ َطَؾكٰ  َرانَ  َبؾ َكال   )…الطاطات  ..!(ِسُبقنَ َيؽ َكاُكقا م 

 حلال إخقار وسقراه السخط، حال ربفؿ طـ إشرار ُحجب -٧

بِِّفؿ َطـ إِك ُفؿ َكال   ) الرضا  .(ُجقُبقنَ ل َؿح َمق ِذَيق ر 

 إبلرار كتلاب كلان ، الؿـلازل اسػؾ يف الػجار كتاب كان لؿا -٨

 إبلرار كتلاب ان كلان ).. وأبفاها وأفسحفا وأوسعفا، أطالها يف

 .طؾققـ( لػل

 ََٕراي ِلللِؽ ٱ َطَؾلللك )…وكضلللارة وكظلللرٌ  ، واسلللتؿتاع جؾلللقٌس  -٩

 ..!(َيـُظُرونَ 

 الـعلقؿ ذللَؽ  ٕجلؾ ، العلزائؿُ  وتحتلرُق  الفؿلؿ، تشتعُؾ  إكؿا -3١

 ..! (لُؿَتـَلِٰػُسقنَ ٱ َقَتـَاَفسِ َفؾ ) العالقة والؿراتب
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 )َوإَِذا واسلتفزاءً  وسلخريةً  وصخؽً، غؿزا الدكقا يف ستالقل -33

وا  . الصبر والقاجُب  …(َيَتَغاَمُزونَ  بِِفؿ َمرُّ

 تبلادلفؿ اللذي القلقم يجلئ حتلك تؾؼلك، ملا طؾك كثقرا اصبر -3٨

ـَ ٱ لَققمَ ٱَف  ) الضحَؽ  ذلَؽ  ـَ  َءاَمـُقا ل ِذي ارِ ٱ ِم  ..!(َحُؽقنَ َيض لُؽػ 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

  ..!صورة االنغقاق /33

 

 ، شؿُسلفا وتؿحلك ، كقاكبفلا وتتـلاثر وتـػطلر، السؿاء تـشؼ -3

لَؿاءُ ٱ إَِذا )…تعلالك اهلل ٕمر اكصقاطا  لربفلا وأذكلت كَشلؼ تٱ لس 

 .وحؼت(

 طؿللا وسللقالققف الحقللاة، هللذه يف وكدحللف طؿُؾللف إكسللانٍ  لؽللؾِّ  -٨

َفاَيللللٰ )…قريلللب ـُ ٱ َليُّ لللَؽ  إِلكَسللللٰ  حاَكلللد َربِّلللَؽ  إَِللللكٰ  َكلللاِدٌح  إِك 

 ..!(َفُؿَؾلِٰؼقفِ 

 َف َفَسلق )… الـلاجقـ اإليؿلان ٕهؾ هق إكؿا القسقر الحساُب  -1

 .(اَيِسقر اِحَساب ُيَحاَسُب 

 هالكلً كػسلف طؾلك ويلدطق ققة بؽؾ الؼقامة يقم الؽافر يصقُح  -٢

 ..!(ُثُبقًرا َيْدُطق َفَسْقَف  ) طايـ مؿا وثبقرا
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 الؼللدرة لللدلقؾ وإكللف ، اإلبللدار لقللالل يف اكتؿالللفُ  الؼؿللر اتسللاُق  -٥

 ..!(ت َسَؼ ٱ إَِذا لَؼَؿرِ ٱوَ  ) يعؼؾقن هؿ لؾذيـ والقحداكقة

 الخشللقع طؾللك وسللامعف قارئللف يحؿللؾ العظللقؿ الؽتللاب هللذا -٦

 َطَؾللْقِفؿُ  ُقللرِئَ  َوإَِذا ) قاسللقة قؾللقٌب  تعقللف ٓ فؽقللػ..  والسللجقد

 ..!(َيْسُجُدونَ  َٓ  اْلُؼْرآنُ 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

  ..!صورة الربوج/34

 

 حقث ، اإليؿان ٕهؾ الؿققدة ، الـارية الحػائر أصحاُب  ُلعـ -3

 ذات الـلللار ُٕخلللُدودِ ٱ َحللللُٰب َأص ُقتِلللَؾ  )…ديلللـفؿ يف فتـلللقهؿ

 .القققد(

 شـاطٌة شديدة، وحـٌؼ غائر يف آكتؼام مـ مخالػقفؿ يف اللديـ -٨

 ) الـار ذات القققد إذ هؿ طؾقفا قعقد(.

 ديلـفؿ ملـ ضلاققا ولؽـفؿ مؾؽفؿ، يـالقا أو مالَفؿ، يـفبقا لؿ -1

ٓ   ُفؿِمللـ َكَؼُؿللقا َوَمللا )…التقحقللدي  لَعِزيللزِ ٱ هللِ ٱِب  ِمـُللقاُيم َأن إِ

 .(لَحِؿقدِ ٱ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 الؿجلرمقـ الػلاتـقـ الؼلقم ملـ بآكتؼلام ، تعالك اهلل مـ وطقٌد  -٢

ـَ ٱ )إِن   ـَ ٱ َفَتـُقا ل ِذي  َطلَذاُب  َفَؾُفؿ َيُتقُبقا َلؿ ُثؿ   لُؿمِمـَلِٰت ٱوَ  لُؿمِمـِق

 .(لَحرِيِؼ ٱ َطَذاُب  َوَلُفؿ َجَفـ ؿَ 

 َطلَذاُب  َفَؾُفلؿ )…الحريلؼ طذاب يف اهلل حرقفؿ حرققهؿ لؿا -٥

 .(لَحرِيِؼ ٱ َطَذاُب  َوَلُفؿ َجَفـ ؿَ 

 لؽلللؾ مػتلللقٌح  التقبلللة فبلللاُب  الؿؼترفلللة الشلللـاطة ملللع حتلللك -٦

 .َجَفـ َؿ( َطَذاُب  َفَؾُفؿ َيُتقُبقا َلؿ )ُثؿ  …تائب

 )إِن  … ذاهبةٌ  الدكقا أفقاز فؽؾ ، أخرة يف الحؼقؼل الػقزُ  إكؿا -٧

ـَ ٱ لِٰؾَحلِٰت ٱ َوَطِؿُؾقا َءاَمـُقا ل ِذي  تَِفلاَتح ِملـ رِیَتجل َجـ لٰت َلُفؿ لص 

 .(لَؽبِقرُ ٱ لَػقزُ ٱ لَِؽ  ٰ ذَ  َٕكَفلٰرُ ٱ

 الؼلقي آ لَلققيلاء وللقس الؼلقي، الشلديد إٓ لَلشداء لقس -٨

 ..(َلَشِديٌد  َربَِّؽ  َش َبط إِن   )  العزيز
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 طظؿلةً  والؽرسلل وإرض السلؿقات وسلعَ  قلد طظقؿ طرُشف -٩

 .(لَؿِجقُد ٱ لَعرشِ ٱ ُذو )… ومجادةً 

 يحجبللف وٓ ، مللاكع يؿـعللف ٓ وتعللالك، سللبحاكف فعللال قللديرٌ  -3١

ال ) حاجب  .(ُيرِيُد  لَِّؿا َفع 

 محلقط فلاهلل ، الؿتضلخؿة والحشلقد ، الؿجـدة الجـقد كؾُّ  -33

ِحقطُ  ي ِِفؿَوَرا ِمـ هللُ ٱوَ  )… هزيؿتفا وطؾك طؾقفا، قادر بفا  .(مُّ

 كلريؿ ، الؿعلاين غزيلر الؿؽاكة، طالل ، شريػ كتاٌب  الؼرآن -3٨

ِجقد َءانُقر ُهقَ  َبؾ )…الػضائؾِ   .(م 

 كرمللللف يصللللقَب  أن بللللف، وطؿللللؾ حػظللللف بؿللللـ خؾقللللٌؼ  -31

ِجقد َءانُقر ُهقَ  )َبؾ…وكرائؿف  .(م 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 !..صورة الطارق/35

 

 إِن ).. وسلرائرها أطؿالفلا طؾقفلا يحػظ مؾٌؽ  طؾقفا كػس كؾُّ  -3

ا سَكػ ُكؾُّ   .(َحافِظ َفاَطَؾق ل ؿ 

ـُ ٱ َقـُظرِ َفؾ ) مستؽبر ولؽؾ لؽؾ، مقطظة خؾؼؽ حؽايةُ  -٨  إِلكَسللٰ

 .(ُخِؾَؼ  ِمؿ  

 العلللدم بعلللد بعثلللف طؾلللك قلللادرٌ  دافلللؼ، ملللاء ملللـ خؾلللؼ اللللذي -1

 . (َلَؼاِدر ۦِعفِ َرج َطَؾكٰ  ۥإِك فُ  )…الؿحتقم

 مَ َيلق )…الؿخػقة السرائرُ  وتـجؾل الؼقامة، يف إمقرُ  تـؽشُػ  -٢

َراي ِرُ ٱ َؾكُتب  ..!(لس 

 يؽقدونَ  إكفؿ )…فققفؿ اهلل وكقد إٓ ، لؾؿجرمقـ كقدٍ  مـ ما -٥

 . (داَكق َوَأكِقُد  ، كقًدا
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

  ..!صورة األعلى/ 36

 

 آفللة كللؾ طللـ ويـزهللف ، بعظؿتللف يؾقللؼ تسللبقحً تعللالك سللّبحف -3

 .(َٕطَؾكٱ َربَِّؽ  سؿَ ٱ َسبِِّح  )… وكؼص

 وتـزيلللفٌ  ، وإجلللالل وتعظلللقؿٌ  وذكلللر، صلللالةٌ  التسلللبقح وملللـ -٨

 .إطؾك( ربؽ اسؿ سبح )..وتقققر

 )سلبح تػؽركلا لق وتعظقؿف تسبقحف طؾقـا تػرض قدرتف دٓئؾ -1

ىٰ  َخَؾَؼ  ل ِذیٱ إطؾك ربؽ اسؿ  .ففدى( قدر والذي ، َفَسق 

 وإكبللات السللؿاء مللـ الؿللاء إكللزال وقدرتللف، صللـعف جؿللال مللـ -٢

 ل للِذیٱ) وَ  وبفللائؿفؿ الـللاس فللاكتػع الؽثقللر، والعشللب الللزروع

 فجعؾف غثاًء أحقى(. لَؿرَطٰك،ٱ َرَج َأخ



 

131 
 

  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 اهلل مللـ هللق إكؿللا ، الـللقراين والحػللظ العؾؿللل، التقفقللُؼ  إكؿللا -٥

 ..!(َتـَْسك َفاَل  َسـُْؼرُِئَؽ  ) وتقفقؼف

 يسلتطعؿف ٓ ، مقسلرا قريبلا وجعؾلف اللديـ، هذا بتقسقر بشرى -٦

ُركَ  )…مـف فقضقؼ أحد  .(لِْؾُقْسَرى َوُكَقسِّ

 إلقامللة تـػللع لللؿ وإن كػعللت ، الـللاس لجؿقللع طامللة الللذكرى -٧

ر ) واإلطذار اإلكذار َػَعِت  إِن َفَذكِّ كَرىٰ ٱ ك   (.لذِّ

 وكلره قؾبلف، طؾلك ُصبلع قلد شلؼل، إٓ اللذكرى طـ يعرُض  ٓ -٨

 .( لُؽبَرىٰ ٱ لـ ارَ ٱ َؾكَيص ل ِذیٱ َٕشَؼكٱ َوَيَتَجـ ُبَفا )…اهلل شرائع

 وٓ حقلاة وٓ ، ارتقلاح وٓ فقلف راحلة ٓ فتاك، طذاٌب  جفـؿ يف -٩

َٓ  فِقَفا َيُؿقُت  َٓ  ُثؿ   ) مؿات  (.…َقكٰ َيح َو
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 َملـ َؾلَح َأف َقلد )…إدران ملـ وزكاهلا كػَسلف صّفلر ملـ كؾُّ  -3١

كٰ   .(َتَزك 

 َوَذَكلرَ  تزكك مـ أفؾَح  قد )… وتقاصٌؾ  وطقد وصالة، زكاة -33

 . (َفَصؾ كٰ  ۦَربِّفِ  سؿَ ٱ

 إحؽللام بعللض يف الشللرائع تـسللجؿ ، الحللؼ يف ٓجتؿاطفللا -3٨

ُحِػ ٱ َلِػ  َهلَٰذا إِن   ).. والتقجقفات  إبراهقؿَ  صحػ ُٕوَلكٰ ٱ لصُّ

 .ومقسك(

 

 

 

 



 

133 
 

  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

  ..!صورة الغاعية/36

 

 سلللللؿقت بلهقالفلللللا الؿحشلللللر يف الـلللللاَس  غشلللللقت لؿلللللا -3

 .(لَغلِٰشَقةِ ٱ َحِديُث  َأَتٰقَؽ  )َهؾ…بالغاشقة

 والفدايللة إكللقار فحرمفللا اهلل، مغاضللب يف وتعبللت شللؼقت -٨

 . (ك اِصَبة )َطاِمَؾة

 حريؼ هق ما ومـف ، مقحش وشرابفؿ ردئ، جفـؿ يف صعاُمفؿ -1

 .(َءاكَِقة ـٍ َطق ِمـ َؼكٰ ُتس )… الحرارة يف الغاية بؾغ قد بطقكفؿ يف

 ملـ يشلبعفؿ وٓ  صلحًة، يسلؿـفؿ فلال الشلقك، مـ ُيطعؿقنَ  -٢

ـُ ُيس ٓ   ) ، جقع َٓ  ِؿ  (.ُجقع ِمـ ـِ ُيغ َو

 َمق ِلذَيق ُوُجلقه )..الؼقامة يف طبقسفا أو القجقه كعقمةُ  تتؽشػ -٥

اِطَؿة  .راضقة( لسعقفا ك 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 طالقللة الجـللانُ  كاكللت ولللذلؽ وتؾللذذ، وجؿللال متعللةٌ  العؾللق يف -٦

 .(َطالَِقة َجـ ةٍ  فِ  )… فاخرة

 جؿقللؾ، تؾلذذٍ  يف وهللؿ لفلؿ ُأحضللرت قلد إشللربة أكلقاع كلؾُّ  -٧

ق َقابَوَأك )…بفقجة وزيـة  .(ُضقَطةم 

 للق وتقحقلده الخلالؼ طظؿة طؾك دلقؾ حقلـا مـ الؿخؾققاُت  -٨

 خؾؼللت ، َوإَِلللك َػ َكقلل إِلبِللؾِ ٱ إَِلللك َيـُظللُرونَ  َأَفللاَل  ).…تػؽللروا

َؿاٱ  .(ُرفَِعت َػ َكق ءِ ۚۤ لس 

تسطحت إرُض لؿـلافع الـلاس، وٓ يـلايف ذللؽ كرويتفلا يف  -٩

َْرضِ  ) َوإَِلك…إصؾ  ْٕ  .(ُسطَِحْت  َكْقَػ  ا

رْ …أطظللُؿ َمفؿللة لللؽ الللذكرى والـصللح -3١ َؿللا ) َفللَذكِّ  َأْكللَت  إِك 

رٌ   .(ُمَذكِّ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ِفؿَطَؾللق َت ) ل سلل وذكللراَك لفللؿ دوَن تسللؾٍط أو تجّبللرٍ أو قفللر -33

 .(طِرٍ بُِؿَصق

الرجقُع إلك اهلل يف يقم معؾقم، وساطٍة مؼدرة، فِؾلؿ الطغقلان  -3٨

 ثؿ إن طؾقـا حسابفؿ(. ،إَِياَبُفؿ ـَاإَِلق ) إِن   …يف هذه الحقاة 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ..!صورُة الفجز/37

 

الؾقالل العشُر هل لقالل ذي الحجة، ُيستحبُّ اغتـامفلا وللقَس  -3

 .!(رَطش ) والػجر َوَلَقالٍ …الغػؾَة طـفا

 )َهؾ طؼؾ يـؽرها وٓ بفا، بالؼسؿ خؾقؼةٌ  إمقر هذه كؾ كعؿ -٨

 .(رٍ ِحج لِِّذی َقَسؿ لَِؽ  ٰ ذَ  فِ 

 َفَعلَؾ  َػ َكقل َترَ  َأَلؿ )…لالتعاظ مقضًعا إولقـ قصص لتؽـ -1

 .العؿاد( ذات إرمَ  بَِعاٍد، َربَُّؽ 

 لؿللا الؿؽتؿللؾ جؿاُلفللا وٓ الػللاخرة، مللديـُتفؿ طللـفؿ تغللـ لللؿ -٢

 (.لبَِؾلٰدِ ٱ فِ  ُؾَفاِمث َؾؼُيخ َلؿ ل تِ ٱ) وكػروا  كذبقا

 )َوَثُؿلقدَ  بلف والبـلاء الصلخر خرق طؾك قدرة لديفؿ كان ثؿقدُ  -٥

ـَ ٱ خرَ ٱ َجاُبقا ل ِذي  … (شؽروا وٓ حؿدوا وٓ لَقادِ ٱِب  لص 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 لَػَسللاَد،ٱ فِقَفللا َثُرواَفللَلك ) اإلفسللاد وٓ لؾطغقللان لقسللت الللدكقا -٦

 .طذاب( سقط ربؽ طؾقفؿ فصّب 

 الؿزيػلة، ك ضلخامتفؿ وٓ ، الؿجلرمقـ تطلاول ملـ تخػ ٓ -٧

 .(…لِؿرَصادِ ٱَلِب  َرب َؽ   ِن   ) قريب طؿا وآخذهؿ راصدهؿ فاهلل

 إهاكة واكؼطاطف ، لف كرامةٌ  الرزق أن اطتؼاده اإلكسان جفؾ مـ -٨

للا ) ـُ ٱ َفَلم  َؿللفُ  ۥَرَمللفُ َفَلك ۥَربُّللفُ  بَتَؾٰقللفُ ٱ َمللا إَِذا إِلكَسلللٰ  َربِّلل  َفَقُؼللقُل  ۥَوَكع 

ـِ َأك  !!… العقاقب يػَؼف وٓ.. (َرَم

 مللع إخللقي تقاصللؾف مسللؾؿ مجتؿللعٍ  كللؾ طؾللك القاجللُب  -٩

 وٓ لَقتِلللقَؿ،ٱ رُِملللقنَ ُتؽ ٓ   َبلللؾ َكلللال   )… الؿحتلللاجقـ إخلللقاكفؿ

 .الؿسؽقـ( صعام طؾك تحاضقن
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

ـُ  إٓ يخػػفا وٓ ، كثقرون بفا ُفتـ الؿال محبةُ  -3١  ، التديـ حس

 .(اَجؿّ  اُحبّ  لَؿاَل ٱ َوُتِحبُّقنَ  )…العاقبة سقء يف والتػؽر

 إللللك الـللاس وتػللرق العبللاد، بلللقـ لؾػصللؾِ  طظللقؿ مجلللء -33

 .!(اَصػّ  اَصػّ  لَؿَؾُؽ ٱوَ  َربَُّؽ  ءَ َوَجا )…فريؼقـ

معايـٌة حؼقؼقة تحؿؾف طؾك تلذكر أطؿاللف الدكققيلة وتؼصلقره  -3٨

رُ  َمق ِذَيق بَِجَفـ ؿَ  َمق ِذِ َيق یءَ ) َوِجا…البئقس ـُ ٱ َيَتلَذك   َللفُ  َوَأك لكٰ  إِلكَسللٰ

كَرىٰ ٱ  . (لذِّ

 اللداخؾل آكفقلار مزيد إٓ لفا جدوى ٓ ، ماحؼة كدم ساطةُ  -31

م َتـِ َيلَٰؾق َيُؼقُل  )  (.…لَِحَقاتِ  ُت َقد 

وكلكف ٓ حقاَة حؼقؼقة ، ُيسعك مـ أجؾفا ويتـافُس يف سلبقؾفا  -3٢

م َتـِ َيلَٰؾق ) َيُؼقُل كالدار أخرة   لَِحَقاتِ ..(. ُت َقد 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

  ..!صورُة البلد/38

 

 يف الديـا شدائُد ومؽابدة، ويف أخرة كذلؽ حساب وأهلقال -3

ـَ ٱ ـَاَخَؾؼ ) َلَؼد  . (َكَبدٍ  فِ  إِلكَسلٰ

 َسلُب َأَيح )…طؾقف اهلل وقدرة حالف ويـسك يبطر الظؾؿة بعُض  -٨

 . (َأَحد فِ َطَؾق ِدرَ َيؼ ل ـ َأن

 وٓ مبلللالٍ  غقلللرَ  اهلل معصلللقة يف ماللللف يػـلللل ملللـ اقلللبَح  ملللا -1

 لَُّبًدا(. َمآ َؾؽُت َأه )َيُؼقُل …معتبر

 ملدون وإسلرافَؽ  ، مثبتلة وحركاتلؽ مرصلقدة، أحقاللؽ كؾ -٢

 ..! (َأَحٌد  ۥَۤيَرهُ  ل ؿ َأن َسُب )َأَيح

ـِ َطق ۥل لفُ  َعلؾَكج َأَللؿ )…والتعؾؿ الجؿال كعؿُ  لديؽ -٥  اَولَِسلاك ـَلق

  .(ـِ َوَشَػَتق
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

ـٌ  إٓ أخرة معققات وٓ العؼبة، يتجاوز ٓ -٦  مطقلع باذل محس

 . (لَعَؼَبةَ ٱ قَتَحؿَ ٱ َفاَل  )

 فِل  َعللٰؿإِص أو )…والشدائد الؿجاطات وقت البذل أطظؿَ  ما -٧

 . (َغَبةَمس ِذی مَيق

 ُثؿ   )… لؾعبادِ  ومرحؿةٌ  وصبر، إيؿانٌ  فقؽ يجتؿع أن أروعَ  ما -٨

ـَ  َكللللانَ  ـَ ٱ ِملللل للللبرِ ٱِب  اَوَتَقاَصللللق َءاَمـُللللقا ل للللِذي  اَوَتَقاَصللللق لص 

 .(لَؿرَحَؿةِ ٱِب 

 الؿحؽلؿ، اإلغلالق ذات العاتقلة، جفـؿَ  يف لؾؽػار بئقسة كفايةٌ  -٩

م َكار ِفؿَطَؾق )..تـػس وٓ فرج فال  . (َصَدةُ مُّ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ..!صورة الغمط/ 39

 

 َقلد )…الرذائؾ كؾ مـ كػسف تطفقر طؾك طؿؾ مـ وأفؾح فاز -3

ٰقَفا َمـ َؾَح َأف  .(َزك 

لؿلللا كاكلللت التزكقلللة طظقؿلللًة، جلللاء بفلللا بعلللد سلللبعة أقسلللام  -٨

 )والشؿس وضحاها  قد أفؾَح مـ زكاها(.…تؼريًبا

 خالؼفلللا بؿعصلللقة وأخؿؾفلللا كػسلللفا ضلللقع ملللـ خقبلللةَ  ويلللا -1

 .دساها( مـ خاب )وقد…تعالك

َبت )…رسللؾفؿ تؽللذيبفؿ يف سللبٌب  إمللؿ بعللضِ  صغقللانُ  -٢  َكللذ 

 .(َؼٰقَفاَأش كَبَعَث ٱ إِذِ  َقٰيَفابَِطغ َثُؿقدُ 

 كَبَعلَث ٱ إِذِ  )…الفالك يف سبًبا والسادة إشؼقاء يؽقن ما غالبا -٥

 .(َؼٰقَفاَأش
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 َرُسلقُل  َلُفلؿ )َفَؼاَل  والطغقان الباليا وقت الـاصحقن يـعدمُ  ٓ -٦

 . (َقلَٰفاَوُسؼ هللِ ٱ َكاَقةَ  هللِ ٱ

 أيلللللللة اهلل كاقلللللللة قتلللللللؾ يف وزادوا ، رسلللللللقلفؿ كلللللللذبقا -٧

ُبقهُ …الؿعؾقمة  (.ِفؿَطَؾق َدمَ َفَدم َفَعَؼُروَها )َفَؽذ 

 ِفؿَطَؾللق َدمَ .) َفَدملل…لؽللؾ ضللالٍؿ كفايللة ، ولؽللؾ مػسللد طاقبللة  -٨

ٰيَفا بِِفؿبَِذك َربُُّفؿ  .(َفَسق 

إكؿلللا يخلللاُف تبعلللات أطؿلللالفؿ أهلللؾ اللللدكقا ، لؼؾلللة طؾؿفلللؿ  -٨

 ِفؿَطَؾلق َدمَ ) َفَدمل…التصرف يف طبلاده مطؾُؼ  لفوهقاكفؿ، وربـا 

ٰيَفا بِِفؿبَِذك َربُُّفؿ  .(َفَسق 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

  ..!صورُة الليل -40

 

 وصللالحا ، وشللًرا خقللرا وأخللرة الللدكقا يف مختؾػللقن الـللاُس  -3

 .(َلَشت ك َسْعَقُؽؿْ  إِن   )… وفسادا

ـُ  -٨ ا )… مختال وٓ باخٌؾ  ٓ ، معطاء متٍؼ  الؿمم  َطكٰ َأط َمـ َفَلم 

َؼكٰ ٱوَ    .(ت 

لُرهُ  )… والتقسقر لؾـجاة سبٌب  الصالح والعؿؾ التؼقى -1  ۥَفَسـَُقسِّ

 . (ُقسَرىٰ لِؾ

َب  )…شلـقعة كفايتفلا ومعاكلدة واستغـاء وبخؾ، كذٌب  -٢  َوَكلذ 

  (.لُحسـَكٰ ٱِب 

 فُ َطـل ـِ ُيغ َوَما )…وإمساكفؿ بخؾفؿ يقمئذٍ  بالبخالء سقحقطُ  -٥

 .(َتَرد ىٰ  إَِذا ۥَۤماُلفُ 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 اَكللار ُتُؽؿَفَلكللَذر )… الؿػجللع وتؾظقفللا وكارهللا أخللرة تللذكر -٦

 .(.َتَؾظ كٰ 

ٓ   َؾٰقَفاَيصل َٓ  ) هؿ وسؽاكفا -٧ َب  ل لِذیٱ َٕشلَؼكٱ إِ . َوَتلَقل ٰك( َكلذ 

 .!… مجالستفؿ فحاذرْ 

 تِ ُيلم ل لِذیٱ )… وحلبس ادخلار وللقس ، وزكاة اكتػاع الؿاُل  -٨

ٰك( ۥَماَلفُ   .َيَتَزك 

ََحدٍ  َوَما )…مؽافلةً  ٓ ابتداًء، الؿممـ يجقد -٩  َؿلةكِّع ِملـ ۥِطـَدهُ  ِٕ

 .(َزىٰ ُتج

ٓ   )…الـلاس واحتقلاج ، اإلخلالص فضلؾ استقؼانُ  -3١  بتَِغلاءَ ٱ إِ

 .(َٕطَؾكٰ ٱ َربِّفِ  فِ َوج
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ..!صورُة الضحى -41

 

َطلَؽ  َما )…طـف اهلل تباطدِ  مـ الؿممـ طؾك أشد شلء لقس -3  َود 

 .َقَؾٰك( َوَما َربَُّؽ 

 لاَاِخَرةُ َوَلؾلل ) التطؾعللات ومـتفللك ، آمللاين محللؾ   أخللرة تبؼللك -٨

ـَ  ل َؽ  رَخق  (.ُٕوَلكٰ ٱ ِم

 َف َوَلَسلق )… حلدود وٓ للف حصلرَ  ٓ أحبابلف طؾلك اهلل فضؾ -1

 ..!(َضكٰ َفَتر َربَُّؽ  طِقَؽ ُيع

ـُ  يضقرُ  ٓ -٢  كَ َيِجلد َأَللؿ )… ويحػظلف يرطلاه فاهلل ، القتؿَ  الؿمم

 .(َفلاَاَوىٰ  اَيتِقؿ

 بفلا اهلل ففلداه ، إكلقار وٓ الؽتلاب يعؾلؿ الـبلقة قبلؾ يؽـ لؿ -٥

 ..!(َفَفَدىٰ  ّٓ َضا َوَوَجَدكَ  )…وكقره
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 .…كلذلؽ رسقلؽؿ كان فؼد ، الثالثة إصـاف هذه تؼفر ٓ -٦

 ي اِلَطلا َوَوَجلَدكَ  َفَفلَدىٰ  ّٓ َضلا َوَوَجَدكَ  َفلاَاَوىٰ  اَيتِقؿ كَ َيِجد َأَلؿ )

 (.…ـَكٰ َفَلغ

 َوَوَجلَدكَ  )…  كثقلرا تحزن فال متداولة، والحقاة ُقؾ ب، إيامُ  -٧

 .(ـَكٰ َفَلغ ي اِلَطا

لا ).…شلؼل مـ إٓ الرحؿةُ  تـزع فال ، رحقؿا مممـا طش -٨  َوَأم 

اي َِؾ ٱ  ..!(َفرَتـ َفاَل  لس 

للا )..وتؼؾباتفللا الحقللاةَ  صللالتفؿ أطللزةٌ  أحقاًكللا هللمٓء ويف -٩  َوَأم 

اي َِؾ ٱ  ..!(َفرَتـ َفاَل  لس 

ا).. طؾقف كتسؾط فؽقػ.. وضعٌػ  وِصَغرٌ  يتؿٌ  -3١  َفلاَل  لَقتِلقؿَ ٱ َفَلم 

 . (َفرَتؼ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 سلللبٌب  ، أهؾلللف هلللق بؿلللا طؾقلللف والثـلللاء مسلللديفا، شلللؽرُ  -33

ا…لبؼائفا ث َربَِّؽ  َؿةِ بِـِع )َوَأم   . (َفَحدِّ

 بعللد والؿطللاطؿ والفدايللة، والللذكر اإلسللالم الللـعؿ أجللؾُّ  -3٨

ا )..ذلؽ ث َربَِّؽ  َؿةِ بِـِع َوَأم   . (َفَحدِّ

ًٓ  الـعؿ يف الحديُث  إكؿا -31  .. مصلؾحة ذللؽ يف كلان إذا ، معتد

ا ث َربَِّؽ  َؿةِ بِـِع )َوَأم   . (َفَحدِّ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ..!صورُة الغزح -42

 

 َأَللؿ )..طؾقلف أكزللت التلل آلفقلة وآكقار بالذكرِ  الشرُح  إكؿا -3

 (.َركَ َصد َلَؽ  َرحَكش

 َللَؽ  َرحَكشل َأَللؿ )…واكتللب ضلاق اللذكر، الصدرُ  اكحرم اذا -٨

 .(َركَ َصد

 ل لِذیٱ )…وضلاهره باصـف الجسؿ يعتري وضقؼ ثؼٌؾ  لؾذكقِب  -1

 . (َركَ َضف َأكَؼَض 

 ملسو هيلع هللا ىلص لرسلقلف الـلاس فللتبعُ  ":اهلل رحؿلف الؼلقؿ ابـ العالمةُ  قال -٢

 وكؾؿللا ذكللرا، وأرفعفللؿ وزرا، وأوضللعفؿ صللدرا، أشللرُحفؿ

 هلللذه ققيلللت وجفلللادا، وحلللآ وطؿلللال طؾؿلللا متابعتلللف ققيلللت

 .(…َركَ َصد َلَؽ  َرحَكش َأَلؿ )..الثالثة
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

، بف ُيػتتح ، لف كظقرَ  ٓ طاٍل، فخؿ ذكرٌ  ذكره -٥ ـُ  بلف وتعلرف اللدي

 .(َركَ ِذك َلَؽ  ـَاَوَرَفع )…والخطب الصؾقات

 َفلنِن   )… والؿؼفلقريـ لؾؿتشائؿقـ وتسؾقة ، لؾؿتعبقـ بشرى -٦

 . (ًراُيس لُعسرِ ٱ َمعَ 

 . (ًراُيس لُعسرِ ٱ َمعَ  َفنِن   )…متػائاًل  فعش الدكقا، طسرُ  يدوم لـ -٧

 . (راُيس لُعسرِ ٱ َمعَ  إِن   )… واصؿئـان وفتٌح  كصرٌ  تؽرارها ويف -٨

 وصللللالةً  ذكللللراً  لخالؼللللؽ بآكتصللللاب إٓ لللللؽ حقللللاةَ  ٓ -٩

 .(كَصبٱَف  َت َفَرغ )َفنَِذا…وإكابةً 

 َربِّلللَؽ  َوإَِللللكٰ  )…الؼقلللقم لؾحلللل دائؿلللا رغبتلللؽ وأخؾلللص -3١

 . (رَغبٱَف 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ..!صورُة التني -43

 

 ذللؽ يف ِحؽلؿ وللف ، مخؾققاتف مـ شاء بؿا يؼسؿ أن تعالك هللِ  -3

ـِ ٱوَ  )..مـفلا كثقلر ويخػك ، بعضفا كدركُ  يُتلقنِ ٱوَ  لتِّلق  َوُصلقرِ   لز 

، ـَ ـِ ٱ لَبَؾدِ ٱ َوَهلَٰذا ِسقـِق  .(،َِٕمق

 إمؽـة بفذه سبحاكف أقسؿ ": اهلل رحؿف  الؼقؿ ابـ اإلمام قال -٨

 الشرائع أصحاب ورسؾف أكبقائف مظاهر هل التل العظقؿة الثالثة

 كػللس بللف الؿللراد والزيتللقن فللالتقـ ، الؽثقللرة وإمللؿ العظللام

 فنكفلا الؿؼدس بقتف أرض وهق ومـبتفؿا الؿعروفتقـ الشجرتقـ

 ." وتقـًا زيتقًكا البؼاع أكثر

ـِ ٱ لَبَؾدِ ٱ َوَهلَٰذا )… وأماكا وقدسقةً  حرمةً  مؽةُ  شُرفت -1  .(َِٕمق
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ـَلاَخَؾؼ َلَؼلد )..طجقلب وتـاسلؼ جؿقلؾ، وشلؽٌؾ  ، ققيؿ خؾٌؼ  -٢

ـَ ٱ ـِ َأح فِ  إِلكَسلٰ  .(ِقيؿَتؼ َس

 ، وبللالء شللقخقخةٍ  إلللك يـتفللل ثللؿ ، أمللره اول جؿللقاًل  ُيللرى -٥

ـَ  َػَؾ َأس َكلٰفُ َرَدد ُثؿ   ).. وشؼاء ومتاطب  .(َسلِٰػِؾق

 محػقضلقن ففلؿ ، اإليؿان أهُؾ  والؿتاطب السػال مـ ُيستثـك -٦

ٓ   )… الـعقؿ جـات يف ومؽرمقن كفايًة، ـَ ٱ إِ  َوَطِؿُؾقا َءاَمـُقا ل ِذي

لِٰؾَحلِٰت ٱ  .(ـُقنَمؿ رُ َغق رٌ َأج َفَؾُفؿ لص 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 صورة العلق -44

 

 العؾلؿ سلؿق طؾلك الداللة والؼراءة لؾعؾؿ دطقةٌ  ، قرآكقة آية أول -3

 .َخَؾَؼ( ل ِذیٱ َربَِّؽ  سؿِ ٱِب  قَرأٱ )…وحقاتفؿ الـاس يف وأثره

 أيلللة بفلللذه فالؼؿلللف العؾلللؿ ضلللد اإلسلللالم للللؽ: يؼلللقل ملللـ -٨

 .َخَؾَؼ( ل ِذیٱ َربَِّؽ  سؿِ ٱِب  قَرأٱ ).…الجؾّقة

ـَ ٱ َخَؾَؼ  ) وضعػؽ بخؾؼؽ تذكقرٌ  -1  .َطَؾٍؼ( ِمـ إِلكَسلٰ

 اإلكسللان طؾللك اهلل كْعَؿللة َتلمللؾ "اهلل: رحؿللف الؼللقؿ ابللـ قللال -٢

 .بالؼؾؿ( طؾؿ الذي )  الخطل والَبقان الـطؼل الَبقان بالبقاكقـ

 أمسللؽت وقللد حالللؽ وَتلمللؾ الؽِتاَبللة، حللال يف وْقَػللة فؼللػ " -٥

 ملـ فتقللد جؿاد، وهق الؼرصاس طؾك وضعتف جؿاد وهق الَؼَؾؿ

 الؿراسللالت وفـللقن الُعُؾللقم، وأصللـاف الحؽللؿ أكللقاع َبقـفؿللا
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 طؾلؿ اللذي ). " الؿسلائِؾ وجقابلات والـثلر، والـّظؿ والخطب

 .(…بالؼؾؿ

 ورسلؿفا َقْؾبلؽ، طؾك الؿعاكِل فؾؽ أجرى ال ِذي َفؿـ ": ولف -٦

 ثلؿ   لسلاكؽ، طؾلك َطَؾْقفلا الّدال لة العبلارات أجلرى ثؿ   ذهـؽ، يف

 ملـ أطجلب َمْعـلاهُ  طجقبلا كؼشلا صلاَرت َحّتلك بـاكلؽ بفا حرك

 ."..صدرك يف حاَجة بِفِ  وتبؾغ مآربؽ، بِفِ  فتؼضل صقرتف،

 الَؿراتِللب يسللتؾزمُ  بللالؼؾؿ والتعؾللقؿ ": اهلل رحؿللف ايضللا ولللف -٧

ْػظِللّل، والقجللقد الللذْهـِل، الُقُجللقد مرتَبللة الث الَثللة  والقجللقد الؾ 

 الُؿْعطِلل هلق ُسلْبحاَكفُ  أكلف طؾك بالؼؾؿ الت ْعِؾقؿ دّل  فؼد .الرسؿل

 .(…بالؼؾؿ طؾؿ الذي )."الَؿراتِب لَفِذهِ 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 الخؾلؼ بلقـ يجؿلع ملا كثقرا الؼرآن يف سبحاكف وهق أيًضا: ولف -٨

 بِاْسلؿِ  ﴿اْقلَرأْ  رسلقلف: طؾلك أكزلفا سقرة أول يف كؼقلف والفداية

 ال ِذي إْكَرمُ  وَربَُّؽ  اْقَرأْ  َطَؾٍؼ  ِمـ اإلْكسانَ  َخَؾَؼ  َخَؾَؼ  ال ِذي َربَِّؽ 

 .َيْعَؾْؿ﴾ َلؿْ  ما اإلْكسانَ  َطؾ ؿَ  بِالَؼَؾؿِ  َطؾ ؿَ 

 قؾبلؽ اهلل أودطفلا ، وجقاهر ومعانٍ  ، وفتقحات طؾقمٍ  مـ كؿ -٩

ـَ ٱ َطؾ ؿَ  ) وآخراً  أوٓ هلل فالحؿد …قؾُؿؽ صاغفا أو ،  َملا إِلكَسلٰ

 .(َؾؿَيع َلؿ

ـِ  قبح مـ -3١ ـَ  صغقاكلف ، وجفؾف آدمَ  اب  إبلانَ  وضؾؿلف الثلراء، حلق

ـَ ٱ إِن   َكال   ).. الغـك َءاهُ  َأن َغكٰ َلَقط إِلكَسلٰ  .( سَتغـَكٰ ٱ ر 

 اهلل، فللالؿرجعُ  ، صغقاُكللؽ وتؿللادى طللدواُكؽ، صللال مفؿللا -33

جَعكٰ ٱ َربَِّؽ  إَِلكٰ  إِن   ).الؼقامة والؿقطد  .(لرُّ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 هللَ ٱ بَِلن   َؾؿَيع َأَلؿ  )…وفاجرهؿ مممـفؿ بالجؿقع محقطٌ  اهلل -3٨

 .(َيَرىٰ 

 َيـَتلفِ  ل لؿ َلق ِلـ َكلال   )…والؿعتدي والظالؿ الـاهل لذلؽ ويؾ -31

 .(لـ اِصَقةِ ٱِب  َػَعاَلـَس

 ومـافللللذ محللللارٍب  كللللؾ   سللللتطقل طـقػللللة إذٓلٍ  ُصللللقَرةُ  -3٢

  ..! بؼقة الرأس مؼدم جذُب . (لـ اِصَقةِ ٱِب  َػَعاَلـَس )…لؾدطقة

ره وإن حتللك -3٥ دوه، وطّظؿللقه ققمللف، صللد   كللاذب ففللق وسللق 

 .(َخاصَِئة َكلِٰذَبةٍ  َكاِصَقة )… خطاء

 ..الحتؿلل والشلؼاء اللبالء طـلف يلدفعقا وقلقة جؿاطتلف لقدعُ  -3٦

 سـدُع الزباكقة(. ،ۥَكاِدَيفُ  َقدعُ )َفؾ



 

156 
 

  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 بللالِغالظ فؽقللػ التاففللة، الللدكقا أمللقر بللبعض الؽللافرُ  ُيللذّل  -3٧

َباكَِقةَ ٱ عُ َسـَد ) …الشداد  .(لز 

 َكال   )…لفؿ تصغِ  وٓ ، الصالة واستدمْ  الطريؼ، طؾك اثبت -3٨

 .(قَترِبٱوَ  سُجدٱوَ  فُ ُتطِع َٓ 

 َٓ  َكلال   ).. الخالؼ معصقة يف لؿخؾقق صاطةَ  فال ، استؿسْؽ  -3٩

 (.قَترِبٱوَ  سُجدٱوَ  فُ ُتطِع
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ..!صورُة القدر -45

 

 بالسلرور معؾؿلةٌ  مضلقئة، وأكلقار ، مجقلدة لقؾة يف كريؿ تـزيٌؾ  -3

ا ) الباهر  .!.(لَؼدرِ ٱ َؾةِ َلق فِ  ـَلٰفُ َأكَزل إِك 

 لَؼلدرِ ٱ َؾلةُ َلق )…مذمقم غافؾ أو ، محرومٌ  إٓ فضَؾفا ُيضقعُ  ٓ -٨

ـ رَخق  ..!(رَشف ِػ َأل مِّ

 َسَؾللٰؿٌ  ،)..زاهرة وبركاتفا مـعدمة، وشرورها ، كثقرة خُققرها -1

 .(لَػجرِ ٱ َؾعِ َمط َحت كٰ  ِه َ 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ..!صورة البينة -46

 

 باقامللة إٓ ، لتؼـللع إقللقاُل  وٓ ، لتثبللت الحؼللائؼ يؽللـ لللؿ -3

ـِ  َلؿ )…والحجج البقـات ـَ ٱ َيُؽ  لؽَِتللِٰب ٱ ؾِ َأهل ِملـ َكَػلُروا ل لِذي

ـَ ٱوَ  ـَ  لُؿشرِكِق ق  .(..لَبقِّـَةُ ٱ تَِقُفؿُ َتل َحت كٰ  ُمـَػؽِّ

 طؾللقفؿ، الحجللة قامللت وقللد طللذرٌ  الؿجللرمقـ لفللمٓء لللقس -٨

ـَ  ) البرهان وسطعفؿ ق  .(..لَبقِّـَةُ ٱ تَِقُفؿُ َتل َحت كٰ  ُمـَػؽِّ

لر زكللّ  كتاٌب  -1  َيْتُؾلق )  سلقاه ملـ الخقلر ُيؾلتؿس فؽقلَػ  ، مطف 

َرةً  ُصُحًػا  . (ُمَطف 

 )فِقَفا…صقبة طادلة ودروسف ، كقرة وتقجقفاتف قّقؿة، وأحؽامف -٢

 . (َققَِّؿة ُكُتب
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

َق  ) َوَملا…ما أقبَح الخالَف بعد البقلان والحجلج  -٥ ـَ ٱ َتَػلر   ل لِذي

ٓ   لؽَِتلَٰب ٱ ُأوُتقا  . (لَبقِّـَةُ ٱ َءتُفؿُ َجا َما دِ َبع ِمـ إِ

ٓ   اُأِمُرو َوَما )…وتقحقد وصدق ، وإسالم إخالٌص  -٦  ُبُدوالَِقع إِ

ـَ ُمخ هللَ ٱ ـَ ٱ َلفُ  ِؾِصق ي  (.ظُحـََػا لدِّ

 الضلاللةَ  فؼلّدم البقـلات، وٓملَس  ، الحلؼ طلايـ مـ البرية شر -٧

 .(لَبرِي ةِ ٱ َشرُّ  ُهؿ َللٰق َِؽ ُأو )… طؾقفا

 ببقـاتلف وطرفقه ، لؾحؼ استجابقا الذيـ الؿممـقن البرية وخقرُ  -٨

ـَ ٱ إِن   )…يستؽبروا ولؿ ، لِٰؾَحلِٰت ٱ َوَطِؿُؾقا َءاَمـُقا ل ِذي     ِكَ  َللُأو لص 

 .(لَبرِي ةِ ٱ رُ َخق ُهؿ

 وٓ رحقلٌؾ  فلال الـعلقؿ، جـلات يف أبدي، وخؾقد ، دائؿة إقامةٌ  -٩

 .(َطْدنٍ  َجـ اُت  َربِِّفؿْ  ِطـَْد  َجَزاُؤُهؿْ  )… إزطاج



 

160 
 

  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ..!صورة الشلشلة -47

 

 وتخللرُج  ، بلإرواح تلخلذ ، حؼقؼقللة زلزللة الؼقاملة يف زلزلُتفلا -3

 . (َزاَلَفاِزل َٕرُض ٱ ِزَلِت ُزل إَِذا ).. مدافـفا

 َمق ِلذَيق )…وشلرهؿ بخقلرهؿ الجؿقلع طؾك شفادتفا أخباُرها -٨

ُث   .(َباَرَهاَأخ ُتَحدِّ

 والعؿللللللؾ السللللللؾقك مختؾػللللللل بلطؿللللللالفؿ ُيجؿعللللللقن -1

 ..!(َؿلَٰؾُفؿَأط الُِّقَرو َتاتاَأش لـ اُس ٱ ُدرُ َيص َمق ِذ)َيق…أصـاًفا

 واإلكتلللللاج العؿلللللؾ يف وأرغُبفلللللا ، وأكؿلللللُؾ  آيلللللة أجؿلللللعُ  -٢

ةٍ  َؼاَل ِمث َؿؾَيع )َفَؿـ…واإلفادة  َؼلاَل ِمث َؿلؾَيع َوَملـ ۥَيلَرهُ  راَخق َذر 

ة  .( ۥَيَرهُ  اَشرّ  َذر 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ..طقاقلب فؾفؿلا ، تضلرك هقـلةً  وٓ.. تسعدك حسـةً  تتؼال   ٓ -٥

ةٍ  َؼللاَل ِمث َؿللؾَيع )َفَؿللـ ة َؼللاَل ِمث َؿللؾَيع َوَمللـ ۥَيللَرهُ  راَخقلل َذر   اَشللرّ  َذر 

 .(ۥَيَرهُ 

ةٍ  ِمْثؼلاَل  َيْعَؿلْؾ  َفَؿـ) الػاذة: الجاِمَعةُ  أَيةُ  َهِذهِ  -٦  ، َيلَرهُ  َخْقلًرا َذر 

ةٍ  ِمْثؼاَل  َيْعَؿْؾ  وَمـ ا َذر   رحؿلف مسلؾؿ صلحقح يف كؿلا ( َيلَرهُ  َشرًّ

 .اهلل
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

  ..!صورُة العاديات -48

 

 الباهرة، آياتف مـ فقفا لؿا بالخقؾ، وتعالك تبارك اهلل أقسؿَ  إكؿا -3

 .(حاَضب لَعلِٰدَيلِٰت ٱوَ  ).…،الظاهرة وكعؿف

 إِن   )…تعلالك ربلف تجلاه وتؼصلقر جحلقد ملـ اإلكسلانِ  يف كؿ -٨

ـَ ٱ  .َلَؽـُقد( ۦلَِربِّفِ  إِلكَسلٰ

ـَ ٱ إِن   )…وأصلغراه طقـلاه والجحلُد  تغشاه، الـعؿ -1  ۦلَِربِّلفِ  إِلكَسللٰ

 َلَشِفقد..(. لَِؽ  ٰ ذَ  َطَؾكٰ  ۥَوإِك فُ  ،َلَؽـُقد

لفُ  )… والحؼلقق لؾقاجبلات ُمضقعة فتـة الؿال فتـةُ  -٢  لُِحلبِّ  ۥَوإِك 

 ..!الؿال هق والخقر.  (َلَشِديٌد  لَخقرِ ٱ

 ذهـلؽ يف حاضلرةً  الؿتؽشلػة والصلدور البعثلرِة، ساطةُ  لتؽـ -٥

 وحصؾ ما يف الصدور(. لُؼُبقِر،ٱ فِ  َما ثِرَ ُبع إَِذا َؾؿُ َيع )َأَفاَل 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

  ..!صورُة القارعة -49

 

 لَؼاِرَطُة،ٱ )…بلهقالفا وتزطجفؿ الـاس تؼرعُ  ٕكفا قارطة هل -3

 .الؼارطة( ما

 يف الؿـتشلر كلالػراش بعلض فلقق بعضلفؿ ملائج شديد مـظرٌ  -٨

 .(لَؿبُثقِث ٱ لَػَراشِ ٱكَ  لـ اُس ٱ َيُؽقنُ  مَ َيق ).. مؽان كؾ

 اللذي الؿـػلقش، كالصلقف تصبح الصالُب، الصؿ والجباُل  -1

 الجبللاُل  وتؽللقن ).. ريللح، أدكللك بللف تطقللر جللًدا، ضللعقًػا بؼللل

 .الؿـػقش( كالعفـ

للا )…يقمئللذ وخػتفللا الؿللقازيـ بثؼللؾ العبللرةُ  -٢  َثُؼَؾللت َمللـ َفَلم 

 (.…ففق يف طقشة راضقة ۥِزيـُفُ  ٰ َمقَ 

 الؿسلتعرة أخلرة َكلارَ  فجـبـلا اللدكقا، كلار طؾك كؼقى ٓ الؾفؿ -٥

 ..! (َحاِمَقةُ  )َكارٌ 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

  ..!صورة التلاثز -50

 

 الحؼقؼلل، ومسلتؼبؾـا أهلدافـا ضلقعـا تؽلاثرٍ  ملـ اللديـا يف كؿ -3

 ..!(لت َؽاُثرُ ٱ َفٰقُؽؿُ َأل ) الغػالت وأورثـا

مـ الؿمسػ صقل الغػؾة، وطدم استقؼاظ الؿرء ، حتك يـتفل  -٨

 .(اْلَؿَؼابِرَ  ُزْرُتؿُ  ..) َحت كالك الؿؼبرة 

 ) زرتُؿ الؿؼابر(. ويف الؿؼابر زيارة ٓ إقامة -1

 بُِؽللؿُ  َكللَزَل  إَِذا َوَتَػللاُخرُِكؿْ  َتَؽللاُثرُِكؿْ  َطاقَِبللةَ  َتْعَؾُؿللقنَ  َسللْقَف  -٢

 .(..َؾُؿقنَ َتع َف َسق َكال   ُثؿ   ، َؾُؿقنَ َتع َف َسق َكال   )…اْلَؿْقُت 

 ُثلؿ   )…حؼقؼقلة معايـلة إللك جحلدتؿقه الذي العؾؿُ  سقتحقل -٥

َفا ـِ ٱ ـَ َطق َلَتَرُوك   (.لَقِؼق
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

ـ  َلُتسلل ) ُثللؿ  …كللؾُّ لللذة ومتعللٍة، ذقتؿقهللا ، ستسللللقن طـفللا -٦  لاَُؾ

ـِ  َمق ِذٍ َيق  .(لـ ِعقؿِ ٱ َط

 وإيلقاء واجتؿلاعٌ  وشلراب، وُصعؿ ، وراحة صحةٌ  الـعقؿ ومـ -٧

ـ  َلُتس )ُثؿ   ـِ  َمق ِذٍ َيق لاَُؾ  .(لـ ِعقؿِ ٱ َط

 طللـ )..تحقصللؽ وكعللؿ كعللقؿ فثؿللةَ  طؾقللؽ، ضللاقت لللق حتللك -٨

 .الـعقؿ(
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ..!صورة العصز -51

 

 جفلة ملـ العبلر ملـ فقف لؿا الدهر وهق بالعصر سبحاكف أقسؿ -3

 الظلللالم وتعاقلللب إدوار تؼلللدير طؾلللك والـفلللار الؾقلللؾ ملللرور

 .خسر( لػل اإلكسانَ  إن والعصرِ  )..،والضقاء

 آمللـ مللـ آ وضللقاع، خسللارٍ  يف اإلكسللان جللـس اإلكسللان كللؾ -٨

ـَ ٱ إِن   )…صالًحا وطؿؾ  .(رٍ ُخس َلِػ  إِلكَسلٰ

 إٓ )…الخسلارة تؾلَؽ  ُجـبلقا أن الؿلممـقـ طؾلك كبلرى كعؿةٌ  -1

 .آمـقا( الذيـ

 دطلقى وٓ مبلادرة، بلال تلديـ وٓ ، طؿلؾٍ  بال إيؿانٌ  يجدي ٓ -٢

ٓ   ) ادطاء بال ـَ ٱ إِ لِٰؾَحلِٰت ٱ َوَطِؿُؾقا َءاَمـُقا ل ِذي  .(.. لص 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 العصللر سللقرة يف الـللاس فؽللر لللق ":اهلل رحؿللف الشللافعل قللال -٥

 ." لؽػتفؿ

ؿ سبحاكف فنكف ":اهلل رحؿف الؼقؿ ابـ قال -٦  فقفا اإلكسان كقع قس 

 باإليؿللان كػسللف كصللح مللـ فللالرابح ورابحللا، خاسللرا قسللؿقـ:

 الؿتضللؿـة بللالحؼ بالقصللقة الخؾللؼ وكصللح الصللالح، والعؿللؾ

 ."..وإرشاده، لتعؾقؿف

 وباسللتؽؿالفا أربعللة الَؿراتِللب أن َذلِللؽ َوَبقللانُ  "٪ أيًضللا ولللف -٧

للْخص يحصللؾ  الّثاكَِقللة ، الحللؼ معرَفللة َكؿالف:إحللداها غاَيللة لؾش 

 تعؾؿلف طؾك صبره الّرابَِعة ُيحسـُف، ٓ مـ َتْعِؾقؿف الّثالَِثة ، بِفِ  طؿؾف

 ."وتعؾقؿف بِفِ  والَعَؿؾ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

للقَرة َفَفلِذهِ  ": وللف -٨  سللقر أْجَؿلعْ  مللـ هلل اختصللارها طؾلك السُّ

 َطلـ كافِقا كِتابف جعؾ ال ِذي هلل والَحْؿد بحذافقره، لؾخقر الُؼْرآن

 ." خقر كؾ إلك هاديا داء، كؾ مـ شافقا سقاُه، ما كؾ

ّٓ  خاِسلرٌ  أَحلدٍ  ُكلؾ   أن   ُسلْبحاَكفُ  أْقَسؿَ  ":أيًضا ولف -٩ لَؾ  َملـ إ  َكؿ 

َتفُ  َتفُ  بِاإليؿاِن، الِعْؾِؿق ةَ  ُقق  لَؾ  الّصلالِِح، بِالَعَؿلؾِ  الَعَؿِؾق لةَ  وُقق   وَكؿ 

ْبرِ  بِالَحؼِّ  بِالت ْقِصَقةِ  َغْقَرهُ   . ".. َطَؾْقِف، والص 

 للؿ ملـ كلؾ طؾك طاما حؽؿا بالخسران حؽؿ سبحاكف إكف " -3١

 ."…والصبر الحؼ أهؾ مـ يؽـ ولؿ يممـ،

 الحللؼ أصللؾقـ: طؾللك مبـللل الللديـ أن اطؾللؿ ":أيًضللا ولللف -33

 بللالحؼ ﴿وتقاصللقا تعللالك ققللف يف الؿللذكقران وهؿللا والصلبر،

 ..!بالصبر﴾ وتقاصقا
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 كػسلف يف بلالحؼ العؿلؾ هق العبد مـ الؿطؾقُب  كان ولؿا " -3٨

 ذللؽ يؿؽـف لؿ ، الشؽر حؼقؼة هق هذا وكان الـاس، يف وتـػقذه

 سللبحاكف واهلل اإليؿللان كصللَػ  الصللبرُ  فؽللان طؾقللف، بالصللبر إٓ

 . "أطؾؿ وتعالك

 أي: الصلالح، والعؿلؾ اإليؿان هق الذي بالحؼ، والتقاصل -31

 فقلللف ويرغبلللف طؾقلللف، ويحثلللف بلللذلؽ، بعًضلللا بعضلللفؿ يقصلللل

 .(.. بالحؼ )وتقاصقا

 التقاصلللللللل بلللللللدون اإليؿلللللللان ٕهلللللللؾ اسلللللللتدامة ٓ -3٢

 .)وتقاصقا(…والتـاصح

 التػلللرق ويؿـعـلللا ، الثبلللات  يؿـحـلللا وتـاصلللحـا تقاصلللقـا -3٥

 .(.. بالصبر وتقاصقا بالحؼ وتقاصقا ) وآختالف
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 الطريللؼ، لللؽ ويضللئ يعقـللؽ، صللبر، بللال اإليؿللانُ  يبؼللك ٓ -3٦

  …إراجقػ طـؽ ويصد

 اهلل، معصللقة وطللـ اهلل، صاطللة طؾللك صللبرٌ  :  أكللقاعٌ  والصللبر -3٧

 ..الؿملؿة اهلل أقدار وطؾك
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ..!اهلمشةصورة  -52

 

 )ويٌؾ  بؼقلف ويؾؿزهؿ بػعؾف، الـاس يفؿز لؾذي وتفديد تقطد  -3

 . (ُلَؿَزةٍ  ُهَؿَزةٍ 

 ل لِذیٱ )… لئلقؿ مسلتبخٌؾ  ، أخالقلف يف فاسلد لساكف، فساد مع -٨

َدهُ  َمآ َجَؿعَ   .(ۥَوَطد 

 بالؿللال الخؾللقدَ  اطتؼللد طـللدما قاصللرة، ورؤيتللف ضللقٌؼ، طؼُؾللف -1

 .(ۥَؾَدهُ َأخ ۥَۤماَلفُ  َأن   َسُب َيح )…الذاهب

 َسلُب َيح )…وخطقئتلف خطلله لقطك ، سبؼف مـ الؿاُل  خّؾد لق -٢

 .(ۥَؾَدهُ َأخ ۥَۤماَلفُ  َأن  
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 َسلُب َيح )…دوٌل  الحقلاة ولؽلـ ، إلقف وصؾ لؿا خّؾدهؿ ولق -٥

 .(ۥَؾَدهُ َأخ ۥَۤماَلفُ  َأن  

 َبلَذن  َلُقـ َكلال   )…ولققكةً  رحؿة ٓ ، وكبذاً  صرًحا الـار يف يقضع -٦

 .(لُحَطَؿةِ ٱ فِ 

 مللـ آيسللقن فقفللا، محبقسللقن هللؿ البؾقغللة الحللرارة هللذه ومللع -٧

َفا )… باهلل طقاذاً  مـفا، الخروج  .(ُمْمَصَدةٌ  َطَؾْقِفؿْ  إِك 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ..!صورة الفيل -53

 

 وأدللة بعبلاده، ورحؿتلف شللكف، وطظلقؿ اهلل قدرة مـ رأيَت  أما -3

َفَعلَؾ  َػ ) َأَللؿ َتلَر َكقل… الػقلؾ، بلصلحاب اهلل فعؾف ما تقحقده،

 .(لِػقؾِ ٱ َحلِٰب َربَُّؽ بَِلص

 َفَعَؾ  َػ َكق َترَ  َأَلؿ )…إن يف إهالكفؿ ٔيًة لؽؾ ذي طؼؾ ولب -٨

 .(لِػقؾِ ٱ َحلِٰب بَِلص َربَُّؽ 

 اهلل طظؿلة يف تافلف ولؽـلف ، متقـا وجقشفؿ طظقؿا، كقدهؿ كان -1

 .(ِؾقؾَتض فِ  َدُهؿَكق َعؾَيج َأَلؿ ).. وجبروتف

 الجؿاطللللللللات وهللللللللل إبابقللللللللؾ بللللللللالطقر أهؾؽفللللللللؿ -٢

 .(َأَبابِقَؾ  ًراَصق ِفؿَطَؾق َسَؾ )َوَأر…الؿتػرقة
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ملـ تلدخؾ سلجقؾ، ملـ حارقلةً  محؿلاة حجلارة الطقرُ  تحؿؾ -٥

ـ بِِحَجاَرة ِمقِفؿَتر )..ٕسػؾفؿ أطالهؿ قؾ مِّ  . (ِسجِّ

 ترمقفؿ )..صغقرة وحجارة بطقر فعذبفؿ اهلل طؾك أهقنَ  كاكقا -٦

 .سجقؾ( مـ بحجارة

 ..والفؾؽللة والػتللات التشللرد مللـ مػظعللةٍ  حالللة إلللك اكتفللقا -٧

ل ػَكَعص )َفَجَعَؾُفؿ  .(ُكقلِ م 

 َفَجَعَؾُفللؿ )..ويللدحر سللقغؾب وبقتللف وشللرَطف اهللَ  يغالللب مللـ -٨

ل ػَكَعص  .(ُكقلِ م 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ..!صورة قزيػ -54

 

 واستؼامةِ  وأمـفؿ، قريش ٕجؾ الػقؾ بلصحاب فعؾـا ما فعؾـا -3

يَؾلللِٰػ  )…معايشللفؿ واكتظللام مصللالحفؿ، ِ
ِ
 َللللِٰػِفؿۦإِ  ، شٍ ُقللَري إل

َتاءِ ٱ َؾةَ ِرح قِػ ٱوَ  لشِّ  .(لص 

 ومصللالح تجللارة بعللض، مللـ بعضللفؿ يـتػللع البشللر يللزاُل  ٓ -٨

َتاءِ ٱ َؾةَ ِرح ) وطالقات قِػ ٱوَ  لشِّ  ..(.لص 

 غّشللف ٓ ، وتقحقللده اهلل طبللادة طؾللك الللـعؿ تؾللؽ لللتحؿؾفؿ -1

 ..! (لَبقِت ٱ َهلَٰذا َرب   َقعُبُدواَفؾ )..وكػراكف

 بعللد وأمـللا جللقع، بعللد شللبًعا خللالؼفؿ أرزاُق  طّؿللتفؿ وقللد -٢

ـ َعَؿُفؿَأص ل ِذیٱ )…مخافة ـ َوَءاَمـَُفؿ ُجقع مِّ  .(ِف َخق مِّ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ملـ أبؾلغ والثاكقلةُ  ، حقاتلف يف الؿلرء يحتاجفؿلا كعؿتلقـ أطظؿُ  -٥

ـ َعَؿُفؿَأص ل ِذیٱ )… إولك ـ َوَءاَمـَُفؿ ُجقع مِّ  .(ِف َخق مِّ

ـُ  وٓ ، شلؽران بال الطعامُ  يدوم ٓ -٦  ل لِذیٱ )…إيؿلان بلال إمل

ـ َعَؿُفؿَأص ـ َوَءاَمـَُفؿ ُجقع مِّ  .(ِف َخق مِّ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ..!صورة املاعون -55

  

 وغللرور شللّؽ  يف يللزال وٓ ، والـشللقر البعللث أدلللةُ  احتشللدت -3

ُب  ل ِذیٱ َت )َأَرَءي ـِ ٱِب  ُيَؽذِّ ي  .(لدِّ

 .(لَقتِقؿَ ٱ َيُدعُّ  ل ِذیٱ لَِؽ  ٰ َفَذ  )… لئقؿ وجبارٌ  طـقد، مؽذٌب  -٨

َٓ  )…إكسللاكًقا الرحؿللة وطللديؿ اجتؿاطقللا، الصللؾة مؼطللقعُ  -1  َو

ـِ ٱ َصَعامِ  َطَؾكٰ  َيُحضُّ   ..!(لِؿسؽِق

 إللللك كقافلللذ ٓإو الجـلللة، إللللك مػلللاتقح والؿسلللاكقـ إيتلللام -٢

َٓ …الـار ـِ ٱ َصَعامِ  َطَؾكٰ  َيُحضُّ  )َو  (لِؿسؽِق

 شلروصفا دون ولؽلـ ويػعؾقكفلا ، يمخروكفا ولؽـفؿ يصؾقن -٥

ـَ ٱ)  .(َساُهقنَ  َصاَلتِِفؿ َطـ ُهؿ ل ِذي

ـَ ٱ )…طؿؾف يف راءى بعُضفؿ صؾك وإذا -٦  .(ُءونَ ُيَرا ُهؿ ل ِذي
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ـَُعلقنَ )َوَيؿ بخلالء ملراؤون ففلؿ ، أيضلا البخؾ صػاتفؿ ومـ -٧

 .(لَؿاُطقنَ ٱ

 والػللس، اللدلق ملـ بقلـفؿ ملا الـلاس يتعلاورَ  أن العادةُ  جرت -٨

 ـَُعقنَ َوَيؿ )…لؾممفؿ ذلؽ استشـعقا ولؽـفؿ ، والؿاء والؿؾح

 .(لَؿاُطقنَ ٱ
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ..!صورة اللوثز -56

 

 الؽثقلللر، الخقلللرُ  وهلللق  الؽلللقثر، أططقـلللاك طـلللدكا لؿؽاكتلللؽ -3

 لللف يؼللال الللذي الـفللر جؿؾتللف، مللـ الللذي الغزيللر، والػضللؾ

ا ).الحقض ومـف ﴿الؽقثر﴾  . (لَؽقَثرَ ٱ َطقـَلَٰؽ َأط إِك 

 العبلادات أفضلؾ ملـ ٕكفؿلا باللذكر، العبلادتقـ هلاتقـ خص   -٨

 .(…واكحر لربؽ فصؾ ) واستجابةً  خضقطا الؼربات وأجؾ

 إٓ يشلللتؿف وٓ ملللرذول، إٓ يذّملللفُ  وٓ مبتلللقٌر، إٓ يبغُضلللف ٓ -1

 ..!(َٕبَترُ ٱ ُهقَ  َشاكَِئَؽ  إِن   )…محروم
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ..!اللافزونصورة  -57

 ُقللؾ )…حجللاب بللال باإليؿللان فصللرح الطللرق تؿاحؽللت إذا -3

َفاَيلٰ  ٓ أطبد ما تعبدون(. لَؽلِٰػُروَن،ٱ َليُّ

َٓ  )!…شللرك مللع ايؿللان لؽللؿ يجتؿللع ٓ -٨  َمللا َطلللٰبُِدونَ  َأكللُتؿ َو

 ..!(ُبُد َأط

ـِ  َولِ َ  ِديـُُؽؿ َلُؽؿ )…الحقاة يف الؿتضادات تتالقك لـ -1  .(ِدي

 َولِلل َ  ِديللـُُؽؿ َلُؽللؿ )..وضللاللة بؽػللرٍ  اإليؿللان خؾللط يصللعُب  -٢

ـِ   .(ِدي
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ..!صورة النصز -58

 

 وتـػس مدة، قبؾ الؿطرود ودخؾفا الـصُر، وحصؾ الػتُح، تؿ -3

 هللِ ٱ رُ َكصلل ءَ َجللا إَِذا )…ورحؿللة اهلل مللـ بػضللؾ الصللعداء الـللاس

 .(لَػتُح ٱوَ 

 رُ َكصل ءَ َجا إَِذا )…طتاد وٓ ققة وٓ جقش مـ ٓ اهلل مـ الـصرُ  -٨

 .(لَػتُح ٱوَ  هللِ ٱ

 َفَسلبِّح )…وآسلتغػار واللذكر الشؽللرُ  آكتصلار ذللؽ حؼُّ  -1

ابَ  َكانَ  ۥإِك فُ  سَتغِػرهُ ٱوَ  َربَِّؽ  دِ بَِحؿ  .(اَتق 

 َفَسلبِّح )…والسلالم الصلالةُ  طؾقلف أجؾف باقتراب إيؿاءةٌ  وفقفا -٢

ابَ  َكانَ  ۥإِك فُ  سَتغِػرهُ ٱوَ  َربَِّؽ  دِ بَِحؿ  .(اَتق 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 يؼقل أن ويؽثر صالتف، يف ذلؽ ويؼقل الؼرآن، يتلول ملسو هيلع هللا ىلص كان -٥

 اغػللر الؾفللؿ وبحؿللدك، الؾفللؿ سللبحاكؽ " وسللجقده: ركقطللف يف

 ."لل

 وُكلؾِّ  سلالٍِؽ  ُكلؾِّ  كِفاَيلةُ  هل فالت ْقَبةُ  :)اهلل رحؿف الؼقؿ ابـ قال -٦

ِف، ولِل   تِلِف، بِلاهللِ  العلاِرُفقنَ  إَلْقفلا َيْجلرِي ال تِلل الغاَيةُ  وهل لِؾ   وُطُبقِدي 

 .(..َلُف، َيـَْبِغل وما
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ..!صورُة املضد -59

 

 )َتب ت… بالدطقة الؿؽّذبةِ   الؿذمقمة القد لتؾؽ وخسارٌ  تباٌب  -3

 . )َوَتب   َلَفب َأبِ  َيَدا

 َيَدا َتب ت )..شقًئا قرابتف طـف تغـ ولؿ ، لئقؿ مؽذب ولؽـف طؿف -٨

 .)َوَتب   َلَفب َأبِ 

 ۥَماُلفُ  فُ َطـ ـَكٰ َأغ َما )…ثروتف طـف تدفع ولـ ماُلف، كافراً  يـػع لـ -1

 .)َكَسَب  َوَما

 اهلل لرسللللللقل والعللللللداء الخبللللللث يف شللللللريؽتف زوجتللللللف -٢

اَلةَ  ۥمَرَأُتفُ ٱ)وَ …والدطقة  . )لَحَطِب ٱ َحؿ 

 ۥمَرَأُتللفُ ٱ)وَ …والعلدوان الػسلاد طؾللك الؿعقـلة الشلريؽةُ  بئسلت -٥

اَلةَ   . )لَحَطِب ٱ َحؿ 

 الؼلللرآن صللحة طؾللك ضللاهرة معجللزةٌ  بفالكفؿللا اإلخبللار يف -٦

ـ ؾَحب ِجقِدَها فِ  ).. حّققـ كاكا ٕكفؿا والـبقة، َسدِ  مِّ  .)م 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ..!صورة اإلخالص -60

 

 وخالؼللللؽ ربللللؽ بقحداكقللللة وجازمللللا معتؼللللدا ذلللللؽ قللللؾ -3

 .(َأَحٌد  هللُ ٱ ُهقَ  )ُقؾ…تعالك

 يف إلقلللف والؿصلللؿقد وحلللده الؿؼصلللقد هلللق وتعلللالك تبلللارك -٨

َؿُد ٱ هللُ ٱ )..والحقائج الؿؾؿات   . (لص 

ْمُدِد، يف الُؿَتـاِهل هق والصؿد -1  .َشْلءٍ  ُكؾِّ  ِمـ الَؽؿالِ  ويف السُّ

 وٓ صلللاحبةً  اتخلللَذ  ملللا والؼلللدرة، والغـلللك اللللذات كاملللُؾ  -٢

 .(ُيقَلد َوَلؿ َيِؾد )َلؿ…ولدا

 يف وٓ أوصللافف، يف وٓ أسللؿائف يف ٓ ، أحللد يشللبفف ٓ كامللٌؾ  -٥

 .(…أحد كػقاً  لف يؽـ ولؿ ).وتعالك تبارك أفعالف،
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ُأكلزل الؼلرآن ٕن.. الؼلرآن ثؾلث الشلريػة السلقرة هذه طدلت -٦

 ، والقطقد لؾقطد وثؾث ، لَلحؽام مـفا ثؾث : أقسام ثالثة طؾك

 جؿعلللت السلللقرة وهلللذه ، والصلللػات لَلسلللؿاء مـفلللا وثؾلللث

 . الصػات إسؿاء

 يف بفلا يؼلرأُ  والسلالم الصلالة طؾقلف الرسلقل كلان السقرة هذه -٧

 ركعتللل ويف الؿغللرب، ُسللـ ة ويف الػجللر، ُسللـ ة يف الثاكقللة الركعللة

 طؾلك مبـق لةٌ  ٕكفلا اللقتر٪ يف الثالثلة يف بفا يؼرأُ  وكذلؽ الطقاف،

ك ولفذا هلل، التامِّ  اإلخالص  .اإلخالص سقرة ُتَسؿ 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ..!الفلقصورة  -61

 

 ﴿بِللَربِّ  وأطتصللؿ ألجللل، أي: ﴿َأُطللقُذ﴾ متعللقًذا دائًؿللا قللؾ -3

 سللبحاكف اإلصللباح وفؾللَؼ  والـللقى، الحللب فؾللَؼ  الللذي اْلَػَؾللِؼ﴾

 .لَػَؾِؼ﴾ٱ بَِربِّ  َأُطقذُ  ُقؾ﴿  وتعالك

 صللحقح يف ورد كؿللا بؿللثؾفـ متعللقذٌ  تعللقذ مللا تعقيللذة وهللل -٨

 .(…الػؾؼ برب أطقذ قؾ )..مسؾؿ

 وآكللس الجللـ مللـ خؾللَؼ  مللا جؿقللع تشللؿؾ آسللتعاذة وهللذه -1

 .َخَؾَؼ﴾ َما َشرِّ  ﴿ِمـ…وأفات والشرور

 وإرواح أفللات اكتشللار حقللث الؾقللؾ دخللقل مللـ واسللتعاذ -٢

 َوَقَب﴾. إَِذا َغاِسٍؼ  َشرِّ  َوِمـ﴿.. الخبقثة
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 حؼقؼلة وللف العؼد، يف يـػثـ الؾقاتل السقاحر شرّ  مـ واستعاذ -٥

لَٰثلِٰت ٱ َشرِّ  َوِمـ﴿… أغؾب الـساء ويف  . لُعَؼِد﴾ٱ فِ  لـ ػ 

 إللك وتزيقـلف الشلقطان بػعلؾ يتحلقل الؾطقلػ الؿخؾقُق  ذلَؽ  -٦

لَٰثلِٰت ٱ َشرِّ  َوِمـ ﴿ ..فاسدات سقاحرَ   . لُعَؼِد﴾ٱ فِ  لـ ػ 

 َشلرِّ  َوِملـ ﴿ ..مـفؿ استعاذَ  آدم بـل يف صبعةً  الحسد كان ولؿا -٧

 َحَسَد﴾. إَِذا َحاِسدٍ 

 شلرير حاسد مـ إٓ تصدر ٓ ٕكف العايـ، الحاسد يف ويدخؾ -٧

 مللـ آسللتعاذة تضللؿـت ، وجازتفللا مللع السللقرة ففللذه الطبللع،

 .أفضالف طؾك هلل فالحؿد الشرور، أكقاع جؿقع
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

  ..!صورُة الناظ -62

 

 وملالؽفؿ الـلاس بلرب آسلتعاذة طؾك مشتؿؾة السقرة وهذه -3

 ) ُقؾ ..ومادتفا، الشرور كؾ أصؾ هق الذي الشقطان مـ وإلففؿ،

 لَقسلَقاسِ ٱ َشلرِّ  ِملـ لـ لاسِ ٱ إَِلللٰفِ  ، لـ لاسِ ٱ َمِؾلِؽ  لـ لاسِ ٱ بِلَربِّ  َأُطقذُ 

 ..(.لَخـ اسِ ٱ

 آسلتعاذة يف خاصلة سلقرة لف ُجعؾت الخطقرة بفذه كان لؿا -٨

 ..!ووساوسف

-وإلففلؿ ومؾؽفؿ ربفؿ كان فؿـ "٪ اهلل رحؿف الؼقؿ ابـ قال -1

 بسلقاه يستـصلروا وٓ بغقلره، يسلتعقذوا ٓ أن جديرون ففؿ  -اهلل

 وكاصللرهؿ وحسللبفؿ كللافقفؿ ففللق حؿللاه، غقللر إلللك يؾجئللقا وٓ

 .".. بربقبقتف جؿقعا أمقرهؿ ومتقلل وولقفؿ،
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 هلق اللذي الشلر ملـ آسلتعاذة طؾلك مشتؿؾة السقرة وهذه " -٢

 اإلكسلان، يف اللداخؾ الشلر وهلق. كؾفلا والؿعاصل الذكقب سبب

 ." وأخرة الدكقا يف العؼقبات مـشل هق الذي

 اللذي الشر مـ آستعاذة تضؿـت الػؾؼ: فسقرة ":أيًضا ولف -٥

 وسلقرة. خلارج ملـ شلر وهق. والحسد بالسحر لف الغقر ضؾؿ هق

 العبلد ضؾلؿ سلبب هلق اللذي الشلر مـ آستعاذة تضؿـت الـاس:

 ."داخؾ مـ شر وهق كػسف

 هللذه تضللؿـتفا التللل العظؿللة، وهللذه الجاللللة، هللذه فتلمللْؾ  " -٦

 مؾؽ الـاس، رب» سقاق وأحسـ كظام، أبدعِ  طؾك الثالثة إلػاظُ 

 طؾلك اللثالث اإلضلافات هلذه اشلتؿؾت وقلد«. الـاس إلف الـاس،

 ."..الحسـك أسؿائف معاين وتضؿـت اإليؿان، ققاطد جؿقع
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 رجلب شلفر ملـ السلبت لقؾلة يف مملػلف مـف فرغ التعؾقؼات وبفذه

 هل3٢٢1/٧/٨٢ الؿحّرم

 الحلديِث  يف إربعلة إقسلام طؼد يؽتؿؾ وبف والؿـة، الحؿُد  فؾؾف

بعَ  الت قراةِ  مؽانَ  ُأططِقُت  )..الؿشفقر  مؽانَ  وُأططِقُت  ، الطِّقاَل  الس 

بللقرِ  للؾُت  ، الؿثللاينَ اإلكجقللؾِ  مؽللانَ  وُأططِقللُت  ، الؿئللقـ الز   وُفضِّ

ؾِ   .( بالُؿػص 

 طللـ طبللارةً  وكاكللت.  والؿػصللؾ -والؿثللاين - والؿئللقـ - الطللقال

 ذلللؽ ولللل إكللف أجرهللا، لـللا وكتللب اهلل تؼبؾفللا وحؽللؿ، اقتباسللات

 . إكرمقـ وأكرم ، الراحؿقـ أرحؿ وهق ، طؾقف والؼادر
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 : املؤلف إصدارات

 : منها كتاب ( ٠١١ ) من أكجز له صدر

  ُالػفؿ ومدارُج  العؾؿِ  ساللؿ . 

  الحديثقة الخطُب  

 الؿعالل أربعقن  

 إكثرية إربعقن  

  الؼرآين التدبر مققظاُت  

 العؾؿ كثار  

 الـبقية السقرة جؿالقات مـ  

 ( شعر ) محائؾقات. 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

  ُالرمضاكقة الَقراطة  

 ( تؽقيـ دار ) مـ وكؾفا. إسالف لَلئؿة طؾؿقة مقاقػ. 

  ُخزيؿة ابـ دار - السؾقان صالئع . 

  الؼرى أم مـ كسؿاٌت . 

  ( شعر ) الؿروءة مقاُت 

 ( شعر ) ومــ وصـ. 

 شعر( ) إطظؿ الطِّالب 

 شعر( ) اهلل بنذن ففزمقهؿ 

 ( شعر الـقؾ) تقهجات 

 شعر( ولقؿقكا كقروكا( 
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  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 ( شعر ).إلباين مدائـ 

 ( شعر ) الحزم طاصػة 

 العؾقم تؼريب يف الؿـظقم الؾملم . 

 متـقطة حديثقة أربعقـقات سؾسؾة . 

 الروضة أزاهقر  

 الؿـابر شجـ 

 الدطقة لػفؿ قرآكقة ققاطد . 

 الـبقي التغققر مؼدمات . 

 السقرة جؿالقات مـ . 

  الطقال بالسبع آحتػاُل . 



 

194 
 

  الغصُن امُلللَّل

 من معاني املفصل

 

 الؿئقـ بؿعاين التزيقـ محاسـ  

  ُـ  . الؿثاين لّب  مـ التداين حس

  ُـ ـُ  الؿـابر شج  .الؿحابر وهت

  ُكقراكقة( ســ ) الشؿس صؾعة. 

 الؿتـبل أكغام طؾك أدبقة مسامرات. 

  : للتواصل

hamzah10000@outlook.com 

 


