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 الثاني الباب

 ص سورة و النعت

 

 يالنحو علم في النعت:  األول المبحث

  النعت مفهوم .أ

النعت قسم من اقسام التوابع فهي الكلمة التي ال يمسها اإلعراب 

إال على سبيل التبع لغيرها. بمعنى أنها تعرب اعراب ما قبلها. وهي 

والبدل وعطف البيان و المعطوف  : النعت و التوكيد1خمسة انواع 

 بالحرف.

قال ابن عقيل بأن النعت هو التابع المكمل متبوعه ببيان صفة 

من صفاته، نحو مررت برجٍل كريٍم، او من صفات ما تعلق به وهو 

 2سببيُّه، نحو مررت برجٍل كريٍم ابوه".

عت عند احمد الهاشمي أن النعت هو تابع يبين بعض أحوال اما الن

متبوعه و يكمله بداللته على معنى فيه نحو : جاء الجل األديب، او يبين 

 3بعض أحوال ما يتعلق بمتبوعه نحو : جاء الرجل الحسن وجهه

ويقال له الوصف والصفة وقيل النعت خاص بما يتغير كقائم 

والوصف والصفة ال يختصان به بل يشمالن نحو عالم  وضارب
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وأوصافه وال يقال نعوته والذي  وفاضل وعلى الثاني يقال صفات هللا

وأن الصفة  في القاموس أن النعت والوصف مصدران بمعنى واحد

 4.ماً لما قام بالذات كالعلم والسوادتطلق مصدراً بمعنى الوصف واس

أن كل النعت تنعت اإلسم الذي قبلها، يعني تدل على صفة من 

إذن  5صفاته، و لذلك تسمى نعتا، و يسمى اإلسم الذي قبلها منعوتا.

النعت هي لفظ يدل على صفة في إسم قبله، و يسمى اإلسم الموصوف 

 تبع المنعوت في رفعه و نصبه وجره.منعوتا، و النعت ي

 معنى النعت .ب

 6وهي  فائدة، معنى معان للنعت أن

 معرفة كان إذا اإلسم في المشتركين بين التفريقة وهو لإليضاح .1

 .التاجر   يوسف   جاء:  نحو

 زارني:  نحو نكرة كان إذا اإلشتراك تقليل وهو للتخصيص .2

 .عالم   رجل  

 .الرحيم الرحمن هللا بسم:  نحو:  المدح مجرد .3

 .الرجيم الشيطان من باهلل أعوذ:  نحو للذم، .4

 .يعود ال الدابر أمس:  نحو للتوكيد، .5

 النعت شرط .ج

                                                             

 مكتبة ،مالك ابن أللفية األشمونى شرح على الصبان حاشية الصبان، علي بن محمد 4

 .المطبع دون السنة، بدون شاملة،
. ص(  السنة بدون. المعارف دار:  لبنان)  ،الواضح النحو امين، مصطفى و الجارم على  5
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 او احواله بعض لبيان اسم بعد يذكر ما هو النعت أن أيضا ويقال

 فيما وهو مشتقا، اسما يكون أن النعت في األصل 7.به يتعلق ما احوال

 : يلي

 المجتهد التلميذ جاء:  نحو الفاعل، اإلسم .1

 المحبوب خالدا اكرم:  نحو المفعول، اإلسم .2

 خل قه حسن   رجل   هذا:  نحو المشبهة، الصفة .3

 مدرسته في األجمل   التلميذ   جاء:  نحو التفضيل، اإلسم .4

 

 8.صور تسع في ذلك و. بمشتق مؤوال جامدا اسما يكون وقد

 : وهي

 عدل   ل  رج انت:  نحو المصدر، .1

 هذا رجالً  اكرم:  نحو اإلشارة، اسم .2

:  نحو صاحبة، بمعنى التي ذات و صاحب، بمعنى التي ذو، .3

 فضل ذات امرأة و علم ذو رجل جاء

 اجتهد الذي الرجل جاء:  نحو بأل، المقترن الموصول اإلسم .4

 أربعة   رجل جاء:  نحو المنعوت، عدد على دل ما .5

 دمشقيا رجال رأيت:  نحو النسبة، ياء لحقه الذي اإلسم .6

 أسدا رجال رأيت:  نحو تشبيه، على دل ما .7

 ما رجال اكرم:  نحو اإلبهام، بها يراد التي النكرة ما .8

                                                             
 221. ص. العربية الدروس جامع الغالييني، مصطفى 7
 ،.المرجع نفس  8
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 للصفة، الموصوف استكمال على الدالتين" أي" و" كل" كلمتا .9

 .الرجل كل رجل انت:  نحو

 أنواع النعت .د

فة ) النعت (، فشرع قبل ان يشرح الباحث عن أنواع الص

الباحث إلى أن يقسم الصفة من جهة استعمالها مباشرة و غير مباشرة و 

 وجه الكلمة التي هي الصفة.

 النعت الحقيقي .1

قال الغاليين في جامع الدروس أن الصفة ) النعت ( الحقيقي هي 

 نحو " جاء خالد  األديب   9ما يبيّن الصفة من صفة متبوعه

وفي تخفة السانية أن الصفة الحقيقي هي ما يرفع الضمير يعود 

 10إلى موصوفه.

أما في ملخص قواعد اللغة العربية أن الصفة او النعت الحقيقي 

 11هي ما يدل على صفة من صفة موصوفه.

اد بالنعت الحقيقي في هذا إعتمادا إلى التعريفات السابقة، فالمر

البحث هو الصفة التي يبيّن صفة من صفات متبوعه ويوافقه إلى أربعة 

 من عشرة امور، وهي :

1 2 3 4 

 رفع معرفة مفرد مذكر

                                                             
 597:  ص الغليين، 9

 141 ص ، السانية تخفة 10
 51 ص  العربية، اللغة قواعد ملخص 11
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 نصب نكرة تثنية مؤنث

 جرّ   جمع 

 واالسم ،وأنت أنا: نحو المضمر االسم: أشياء خمسة والمعرفة

 واالسم وهؤالء وهذه هذا: نحو المبهم   واالسم ومكة ، زيد  : نحو العلم

 من واحدٍ  إلى أضيف وما والغالم ، الرجل  :نحو والالم االلف فيه الذي

 .األربعة هذه

 المثال :

               العاقل  لرجل  ا جاء العاقلة  مةجائت فاط

             العاقلَ  لرجلَ ا أيتر العاقلةَ َ مةفاط

         العاقلِ رجِل بال مررت العاقلةَ ِ مةبفاط مررت

           لعاقالنِ الرجالِن ا جاء العاقلتانفاطمتان  جائت

         العاقلَينرايت  الرجلَين  العاقلتَينِ رايت فطمتَين 

     العاقلَينمررت بالرجلَين  العاقلتَينِ مررت بفاطمتَيِن 

               العقالءجاء الرجال  العاقالت  جائت فاطمات  

           العقالءريت الرجال  العاقالتِ ت فاطماِت راي

         العقالءمررت بالرجال  العاقالتِ مررت بفاطماِت 

 

 النعت السببي .2

النعت السببي هو صفة تدل على معنى في شيئ بعده، له صلة 

وارتباط بالمنعوت، نحو مررت  برجٍل كريٍم أبوه، فكلمة " كريٍم " صفة 
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نى، وهو يرتبط بالمنعوت " رجل  " من حيث القربة لألب من حيث المع

 وهو "أبوه".

 وقال هللا تبرك وتعالى ) ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها

 .13( ، وقال تعالى ) يخرج من بطونها شراب مختلف الونه12(

به مشتمل والبد أن يذكر بعد النعت السببي اسم ظاهر مرفوع 

على ضمير يعود إلى المنعوت مباشرة، ويرتبط بينه وبين هذا اإلسم 

الظاهر الذي ينصب عليه معنى النعت. ويطابق النعت السببي المنعوت 

في اثنين من خمسة : واحد من أوجه اإلعراب وهي الرفع والنصب 

والجر، وواحد من التعريف او التنكير، والخمسة الباقية وهي التذكير 

تأنيث والإلفراد والتثنية والجمع فحكمه يجري حكم الفعل اذا رفع وال

 ظاهراً.

وإن رفع النعت ظاهرا، او الضمير البارز، اعطي حكم الفعل 

ولم يعتبر حال المنعوت، فالمثال : "مررت برجل قائمة امه، وبإمرأة 

قائم ابوها، كمثل قول" قامت أمه وقام أبوها، وقول " مررت برجلَين 

 بوهما " كمثل قول " قام أبوهما"قائٍم أ

 النعت أشكال .ه

 المفرد النعت .1

:  نحو. جمعا او مثنى كان ولو شبهها، ال و جملة غير كان ما هو

 .العقالء الرجال و العاقالن، الرجالن و العاقل، الرجل جاء

                                                             
 75سورة النساء :  12
 9سورة النحل :  13
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 الجملة النعت .2

يقول المعربون على سبيل التقريب أن الجمل بعد النكرات 

 .14ما بعد المعارف فهو احوال  صفات  ، وأ

وتقع الجملة نعتا كما تقع خبرا حاال, ألنه مؤولة بالنكرة، ولذلك 

الينعت بتلك الجملة اال النكراة، كمثل " مررت برجٍل قام ابوه " او " 

ٍد قاَم ابوه " او " مررت  برجٍل ابوه قائم . وال يجوز مثل " مررت  بزي

 مررت  بزيٍد ابوه قائم  "

َل علَْينا ِكتاباً  أما الصور في القرآن قوله تعالى : ) حتَّى ت نَّزِ

ه ب هم (15(نَْقَرؤ  هِلك هم او معذِّ ، وقوله تعالى : ) ِلم تَِعظ ون قَْوماً هللا م 
16. 

 

 الجملة بشبهالنعت  .3

شبه الجملة الجار والمجرور ، والظرف سواء كان يشمل ما ي

طرف الزمان او طرف المكان. ويرى بعض النحويين ان النعت بشبه 

الجملة من اضرب النعت بالجملة. الظرف والجار والمجرور يتعلقان 

 .17(بمحذوف صفة ، قال هللا تعالى ) او كصيٍِّب ِمن السَّماِء 

 به الجملة بعد المعارف والنكرات :قال ابن هشام عن حكم ش

" حكمها بعدهما حكم الجمل، فهما صفتان في نحو : رايت طائرا 

فوق غصٍن، او على غصٍن، ألنهما بعد نكرة محضة. وهما حاالن في 

                                                             
 236(:   :  الفكر دار:  بيروت)  لبيب مغنى هشام ابن 14

 93:  اإلسراء 15
 164:  األعراف 16
 19:  البقرة 17
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نحو : رايت الهالل بين السحاب او في األفق ، ألنهما بعد معرفة 

 18محضة ".

 النعتاب اعر .و

قبل ان يشرح الباحث عن اعراب النعت فالبد ان يعرف 

 باإلعراب.

في الكتاب "الكواكب الدرية" أن اإلعراب هو تغيير أواخر الكلم 

 19الختالف العوامل الداخلة عليها لفظا او تقديرا.

ن اإلعراب هو تغيير شطر أخر الكلمة بهذا التحديد فمعروف ا

الختالف العوامل الدخلة من رفع او نصب او خفض او جر او جزم. 

واما اعرب النعت فهو احوال شطر األخر من ذلك النعت بإتباع شطر 

 األخر من منعوته.

اذا كانت المنعوت مرفوعا فالنعت البد مرفوعا. إما بالضمة ان 

، إما باأللف ان كان مثنى وإما بالواو كان اسم مفرد وجمع المؤنث سالم

 ان كان جمع المذكر سالم.

 المثال :

، فإعرابه : جاء فعل ماض زيد فاعل العاقل صفة جاء زيد  العاقل  

 لزيد مرفوع وعالمة رفعه ضمة ألنه مفرد

، : العاقالن صفة لزيد مرفوع وعالمة رفعه جاء الزيدان العاقالن

 الف نيابة عن الضمة ألنه مثنى.

                                                             
 315.ص  ،لبيب مغني هشام، ابن  18
 12. ص(  فوترا طه:  سمارنج)  ،الدرية الكواكب احمد، ابن محمد  19
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، : العاقلون صفة لزيد مرفوع وعالمة جاء الزيدون العاقلون

 رفعه واو نيابة عن الضمة ألنه جمع مذكر سالم.

، : جاء فعل ماض التاء تاء تأنيث فاطمة جائت فاطمة  العاقلة  

فاعل العاقلة صفة لفاطمة مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة في 

 .أخره ألنه اسم مفرد

: جاء فعل ماض التاء تاء تأنيث فاطمة  جائت فاطمتان العاقلتان

فاعل العاقلتان صفة لفاطمتان مرفوع وعالمة رفعه الف نيابة عن 

 الضمة ظاهرة في أخره ألنه مثنى.

: جاء فعل ماض التاء تاء تأنيث فاطمات  جاءت فاطمات العاقالت  

فاعل العاقالت صفة لفاطمات مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة 

 مؤنث سالم.في أخره ألنه جمع 

 

اذا كانت المنعوت منصوبا فالنعت البد منصوبا. إما بالفتحة ان 

كان اسم مفرد، إما بالياء ان كان مثنى و جمع المذكر سالم، وإما بالكسر 

 ان كان جمع المؤنث سالم.

 المثال :

، فإعرابه : العاقل صفة لزيد منصوب وعالمة رايت زيداً العاقلَ 

 نصبه فتحة ألنه مفرد 

، : العاقلين صفة لزيد منصوب وعالمة الزيدَْين العاقلَْين رايت

 نصبه ياء نيابة عن الفتحة ألنه مثنى.
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، : العاقلين صفة لزيد منصوب وعالمة رايت الزيِدين العاقِلين

 نصبه ياء نيابة عن الفتحة ألنه جمع مذكر سالم.

، : العاقلة صفة لفاطمة منصوب وعالمة رايت فاطمةَ العاقلةَ 

 فتحة ظاهرة في أخره ألنه اسم مفرد.نصبه 

: العاقلتين صفة لفاطمتين منصوب  رايت فاطمتَين العاقلتَين

 وعالمة نصبه ياء نيابة عن الفتحة ألنه مثنى.

: العاقالت صفة لفاطمات مرفوع  رايت فاطماِت العاقالتِ 

منصوب وعالمة نصبه كسرة ظاهرة في أخره ألنه جمع مؤنث 

 سالم.

 

عوت مجرورا فالنعت البد مجرورا. إما بالكسر ان اذا كانت المن

كان اسم مفرد منصرف، إما بالياء ان كان مثنى و جمع المذكر سالم و 

 جمع المؤنث سالم ، وإما بالفتحة ان كان من اإلسم غير المنصرف.

 المثال :

، فإعرابه : العاقل صفة لزيد مجرور وعالمة مررت بزيدً العاقلِ 

 جره كسرة ألنه مفرد

، : العاقلين صفة لزيد مجرور وعالمة ررت بالزيدَْين العاقلَْينم

 جره ياء نيابة عن الكسرة ألنه مثنى.

، : العاقلين صفة لزيدين مجرور وعالمة مررت بالزيِدين العاقِلين

 جره ياء نيابة عن الكسرة ألنه جمع مذكر سالم.
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 ، : العاقلة صفة لفاطمة مجرور وعالمةمررت بفاطمةَ العاقلةِ 

 جره كسرة ظاهرة في أخره ألنه اسم مفرد.

: العاقلتين صفة لفاطمتين مجرور  مررت بفاطمتَين العاقلتَين

 وعالمة جره ياء نيابة عن الكسرة ألنه مثنى.

: العاقالت صفة لفاطمات مجرور  مررت بفاطماِت العاقالتِ 

 وعالمة جره كسرة ظاهرة في أخره ألنه جمع مؤنث سالم.

 

 

 

 

 

 

 ص سورة:  ثانيال المبحث

 ص سورة من اللمحة .أ

 .آية وثمانون ثمان آياتها وعدد ، الجميع عند مكية هي

 وذكر ، عليهم والرد عقائدهم في المشركين مناقشة تشمل وهي

 وسليمان داود قصة وخاصة المعنى هذا تؤيد التي األنبياء بعض قصص

 قصة ذكر عم القيامة يوم حالهم وبيان ، للمشركين والتعرض ، وأيوب ،

 .له المالئكة وسجود آدم خلق
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 آالف ثالثة مكيةوهي سورة هذه السالم، عليه داوود سورة لها يقال

 ثمانون و وثمانية كلمة، ثالثون و واثنان وسبعمائة حرفا، وستون وسبعة

 الحروف من غيرها في قيل كما أية وحدها ص إن أحد يقل ولم قيل. اية

 ذكر إنه حيث من قبلها لما كالمتممة وهي بحث فيه و السور، أوائل في

 لما و. سليمان و كداوود السالم عليهم األنبياء من فيها يذكر لم ما فيها

 من ذكرا عندنا أن لو قالوا أنهم الكفار عن قيل فيما تعالى و سبحنه ذكر

 بدأ. جاءهم لما بالذكر كفروا أنهم و 20.المخلصين هللا عباد لكنا األولين

 اجمل ما فصل و الذكر ذي بالقرآن السورة هذه في جل و عز سبحانه

 21.فيه ما المناسبة من ذلك في و. كفرهم من هناك

 سلم، و عليه هللا صلى للنبي معارضتهم و الكفار لموافق حكاية فيها

 في الحلقات متعددة سلسلة فيها و. بأمثالهم لهم تذكير و عليهم، حمله و

 و. التنويه و التذكير و التسلية معرض في أقوامهم دون األنبياء قصص

 و بليغة تلقينات و مواعظ تحللها وقد. وابليس والمالئكة آدم قصة فيها

 فصول و رسالته وعموم السالم و الصالة عليه النبي مهمة عن تقريرات

 نزولها وحدة على يدل مما متوازنة و متسحمة متربطة آياتها و السورة

 و نزولها ترتيب صحة على قرائن فيها و. النزول في فصولها تالحق او

 22.ق و القمر سورتي بعد بخاصة

 

 ص سورة من النزول سبابأ .ب
                                                             

 169:  الصفات سورة 20

 154. ص 12. ج.  المغاني روح  األلوسي، تفسير  21

 298. ص 2.ج الحديث، التفسير  22
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 الكريمة، األيات معنى فهم في كبير أثر له النزول أسباب معرفة

 له أفرد حتى النزول، أسباب بمعرفة العلماء من كثير اعتنى ولهذا

 شيخ( المدني على)أقدمهم من كان العلماء من جماعة بالتصنيف

 النزول أسباب كتاب الفن هذا في كتب ما أشهر من و.هللا رحمه البخاري

 العالمة أيضا فيه ألف و حجر ابن اإلسالم شيخ فيه ألف كما للواحدي،

 23.النزول أسباب في النقول لباب سماه عظيما حافال كتابا السيوطي

 عنهم هللا رضي الصحابة ولكن العامة، لهذه ابتداء نزل القرآن أكثر

 وقد سيرة،ال أحدث شهدوا قد وسلم عليه هللا صلى رسوهلل مع حياتهم في

 عليهم يلتبس او فيه، هللا شريعة بيان إلى يحتاج خاص حادث بينهم يقع

 اإلسالم حكم لمعرفة عنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسزل فيسألون أمر

 هذا ومثل الطارئ، السؤال لهذا او الحادث، لذالك القرآن فينزل فيه،

 24.النزول بأسباب يعرف

 إلى( الذكر ذي والقرآن ص) تعالى قوله(. الرحيم الرحمن هللا بسم)

 و والحكيم النسائ و الترمذي و احمد أخرج( العذاب يذوقوا لما بل) قوله

 وجاءه قريش فجائته طالب أبو مرض:  قال عباس ابن عن صححه

 تريد ما أخي ابن يا فقال طالب أبي إلى كوهفش وسلم عليه هللا صلى النبي

 العجم اليهم تؤدي و العرب بها لهم تدين كلمة منهم أريد قال قومك، من

 إن واحدا الها فقالوا هللا إال الإله قال ؟ هي ما قال واحدة، كلمة الجزية

                                                             

 الكتب دار ، جاكرتا) ، األول الطبعة الفرآن، علوم في التبيان محمد، علي الصبوني، 23

 19. ص( 2003 اإلسالمية،
 75. ص. (السنة دون ، سورابايا:  الهداية) ، آنالقر علوم في مباحث القطان، مناع 24
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"  قوله إلى الذكر ذي والقرآن ص سورة فيهم فنزلت عجاب، لشيئ هذا

 25.ذابالع يذوقوا لما بل

 دخل طالب أبو مرض لما"  قال عباس ابن عن جرير ابن روى

 و آلهتنا يشتم أخيك ابن ان"  فقالوا جهل أبو فيهم قريش من رهط عليه

 طالب أبو فبعث فنهيتهه، إليه بعثت فلو يقول، و يقول و يفعل و يفعل

 ابي بين و بينهم و البيت فدخل سلم و عليه هللا صلى النبي فجاء إليه

 جنب إلى جلس ان جهل أبو فخشي قال واحد، رجل مجلس قدر طالب

 لم و المجلس، ذالك في جلس و فوثب عليه، ارقَّ  يكون أن طالب أبي

:  طالب أبو له لفقا الباب عند فجلس عمه قرب مجلسا هللا رسول يجد

 تقول و تقول و آلهتنا تشتم أنك يزعمون يشكونك لقومك ما أخي ابن أي

 إني:  عم يا فقال هللا رسول تكلم و القول، من عليه أكثروا و قال ؟

 اليهم تؤدي و العرب، بها لهم تدين يقولونها، واحدة كلمة على أريدهم

 أبيك، و هي ما قومال فقال لقوله و لكلمته ففرحوا الجزية، العجم بها

 فقاموا(  هللا إال إله ال)  سلم و عليه هللا صلى قال عشرا، و لنعطينكها

 هذا إن ؟ واحدا إلها اآللهة أجعل) ويقولون اثوابهم ينفضون فزعين

 يذوقوا لما بل) تعالى قوله إلى الموضع هذا من فنزل(  عجاب لشيئ

 26(. العذاب

 ص سورة مضمون .ج

                                                             
 الهدية:  سورابايا)  الجاللين، تفسير هامش في النزول اسباب في النقول لباب السيوطي،  25

 299-298. ص( 

 8. ج(  20006 العلمية الكتب دار:  بيروت)  المراغي، تفسير المراغي، مصطفى احمد 26

 204. ص
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 العقيدة أصول بيان في المكية السور كسائر السورة هذه موضوع

 في المشركين مناقشة خالل من «والبعث والنبوة، التوحيد،» اإلسالمية

 والعبرة، للعظة األنبياء قصص وإيراد األصول، لتلك المناقضة عقائدهم

 النار، أهل عذاب ووصف القيامة، يوم والمشركين الكفار حال انوبي

 .الجنة أهل ونعيم

 وإباء الكبرياء من المشركين لصفات الناقد بالوصف السورة ابتدأت

 عن حادوا الذين الماضين بعاقبة تذكيرهم مع عنه، واإلعراض الحق

 وأصحاب لوط وقوم وثمود وفرعون وعاد نوح قوم مثل فهلكوا، الحق،

 محمد نبوة وإنكار الوحدانية، إنكار: ثالث الصفات تلك أهم ومن .األيكة

 .والحساب البعث وإنكار ص،

 وإسحاق وإبراهيم مفصال، وأيوب وسليمان داود قصة ذكرت ثم

 .السالم عليهم مجمال الكفل وذي واليسع وإسماعيل ويعقوب

 والحساب البعث إثبات وهي الكبرى الغاية إلى البيان وانتقل

 بدء بقصة السورة توجهت ثم .النار أهل وعذاب الجنة أهل نعيم وصفو

 من وطرده إبليس، إال له المالئكة وسجود السالم عليه آدم قصة -الخلق

 جهنم بملء وأتباعه وتوعده القيامة، يوم إلى عليه اللعنة وصبّ  الجنة،

 .منهم
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 دون رسالته تبليغ في ص النبي إخالص ببيان السورة وختمت

 رسالة القرآن كون بإعالن وأردفه نبوته، على يدل مما جر،أ طلب

 27.أمره حقيقة يعلمون موتهم بعد المشركين وأن والجن، اإلنس: للثقلين

 28: المواعظ و العبر من ص سورة تضمنته ما إجمال إن

 لهم المثل ضرب مع الحق عن اعراضهم و المشركين صلف .1

 فهلكت الحق عن حادت التي الماضية باألمم

 للوحدانية إنكارهم .2

 السالم و الصالة عليه محمد لنبوة إنكارهم .3

 الحساب و للبعث إنكارهم .4

 يعقوب و إسحاق و إبراهم و أيوب و انسليم و داود قصص .5

 السالم عليهم النبيين من وغيرهم

 الجنة أهل نعيم وصف .6

 عن سؤالهم و بعضا، بعضهم تالعن و النار، أهل عذاب وصف .7

 ؟ النار في يروهم لم لم المؤمنين

 السالم عليه أدم قصص .8

 المخلصين هللا عباد إال أدم بني ليغوينّ  – إبليس قسم .9

 تبليغ على أجرا منكم أطلب ما:  للمشركين يقول أن نبيه هللا أمر .10

 .يعرفه ال هو شيئ علم يدّعي بالذي أنا ال و رسالتي

 .كافة للثقلين أنزل القرآن إن .11
                                                             

 دار دمشق،) والمنهج والشريعة العقيدة في المنير التفسير الزهيلي، وهبة الدوكتور األستاذ 27

 (.1991 الفكر،
  238. ص المراغي، تفسير المراغي، مصطفى احمد  28
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 .أمره حقيقة يعلمون موتهم بعد المشركين إن .12


