
 (22) من نكت القرآن

 ويسألونك عن ذي القرنين

 

 .ًراكْ سأتمو عميكم منو ذِ  لْ قُ  رنينِ عن ذي القَ  سألونكَ ويَ  -
 .بًباسَ  شيءٍ  ن كلّ وآتيناه مِ  ا لو في األرضِ ا مكنّ إنّ  -
 .بًباسَ  عَ بَ فأتْ  -
ىا قوًما قمنا عندَ  ووجدَ  ئةٍ مِ حَ  في عينٍ  بُ غرُ ىا تَ الشمس وجدَ  بَ غرِ مَ  حتى إذا بمغَ  -

ما أن تتخذَ  بَ عذّ ا أن تُ إمّ  القرنينِ ياذا   .ًناسْ فييم حُ  وا 
 .ًراكْ و عذاًبا نُ بُ و فيعذّ رّد إلى ربّ و ثم يُ بُ نعذّ  فسوفَ  مَ مَ ن ظَ ا مَ أمَ  قالَ  -
 .ًراسْ نا يُ ن أمرِ لو مِ  نى وسنقولُ سْ صالًحا فمو جزاًء الحُ  لَ مِ وعَ  نَ ن آمَ ا مَ وأمّ  -
 .بًباسَ  بعَ ثم أتْ  -
يا ن دونِ ليم مِ  جعلْ نَ  عمى قوم لمْ  عُ مُ طْ ىا تَ وجدَ  الشمسِ  عَ مِ طْ مَ  حتى إذا بمغَ  -

 .ًراتْ سِ 
 .ًرابْ نا بما لديو خُ وقد أحطْ  كذلكَ  -
 .بًباسَ  عَ بَ ثم أتْ  -
 .ون قوالً يُ ون يفقَ يما قوًما ال يكادُ ن دونِ مِ  وجدَ  ينِ السدّ  بينَ  حتى إذا بمغَ  -
ًجا رْ خَ  لكَ  فيل نجعلْ  في األرضِ  مفسدونَ  ومأجوجَ  يأجوجَ  إنّ  وا ياذا القرنينِ قالُ  -

 .ًدايم سَ نا وبينَ بينَ  عمى أن تجعلَ 



 .ًمادْ يم رَ بينكم وبينَ  أجعلْ  فأعينوني بقوةٍ  ي خيرٌ ي فيو ربّ ما ما مكنّ  قالَ  -
و ناًرا وا حتى إذا جعمَ خُ قال انفُ  نِ يْ فَ الصدَ  حتى إذا ساوى بينَ  الحديدِ  رَ بَ آتوني زُ  -

 .ًراطْ عميو قِ  رغْ آتوني أفْ  قالَ 
 .وا لو نقًباظيروه وما استطاعُ وا أن يَ طاعُ فما اسْ  -
( ي حًقاربّ  وعدُ  اَء وكانَ كّ عمو دَ ي جَ ربّ  وعدُ  ن ربي فإذا جاءَ مِ  ىذا رحمةٌ  قالَ  -

 .43-33الكيف 

 

 5يأجوج ومأجوج مفسدون

 .مفسدان، وىو من باب الحمل عمى المعنى، وىو الجمع5 لم يقل

 

 5ًراكْ ذِ 

 .قرآًنا

 

 5آتيناه من كل شيء سبًبا

 .سبًبا إلى ما يريد

 



 5سبًبا عَ بَ أتْ 

 .من األسباب التي أوتيياسبًبا  عَ بِ تَ أي 

 

 5ئةمِ عين حَ 

 .حامية، حاّرة

 

 5قوًما

  (.إما أن تعّذب5 )بداللة. كافرين5 أي

 

 5قمنا يا ذا القرنين

ن كان ممِ . القائل ىو اهلل   .ًكا فيو إليامإن كان نبًيا فيو وحي، وا 

 

 5يأجوج ومأجوج

 .وىما من ذوي القوة والبطش والفساد .المغول والتتار



 

 5إما أن تعّذب

 .تعّذبيم، تعاقبيم5 أي

 

ما أن تتخذ فييم حسًنا  5وا 

 .حسن إلييم وال تعذبيمتُ 5 أي

 

 5عذاًبا ُنكًرا

 .اآلخرة عذابَ 

 

 5سنىالحُ 

 .ةالجنّ 

 

 5جزاًء الحسنى



 .، أو تمييزمةحال مقدّ 5 جزاءً 

 .الُحسنى جزاءً 5 أي

 

 5وفي قراءة

 .الحسنى، باإلضافة جزاءُ 

 

 5بًراخُ 

 .وأطمقت الفتحة ألًفا لرعاية الفاصمةبرة، حذفت الياء خُ 5 األصللعل 

 .الخبير5 ومنو .بمعنى واحد5 ُخبرة وِخبرة

 

 5ال يكادون يفقيون قوالً 

 .يفيم لغتيم أحد، وال أحدَ  ال يفيمون لغةَ 

 .عممون شيًئا، ال يَ أو أنيم جيمة متخمفون ضعفاء

 



 5رًجاخَ 

 .عاًل، أجًرا، ماالً جُ 

 

 5السد

 .الفاصلالجبل، أو الجدار 

 

 5ينّ ما مكّ 

  .ننيما مكّ 5 في قراءة

 

 5ردًما

 .سًدا

 

 5نيْ الصدفَ  بين

 .بين الجانبين، جانبي الجبل



 

 5آتوني أفرْغ عميو ِقْطًرا

 (.أفرغْ )و( آتوني5 )عمى التنازع مفعول لمفعمين5 ِقْطًرا. و عميوًرا أفرغْ طْ آتوني قِ 5 أي

 

 5اسطاعوا

 .قراءةوفييا . استطاعوا

تحذف التاء لقرب مخرجيا من الطاء، وصعوبة ( الميجات)في بعض المغات ربما 
 . نطقيما مًعا

 

 5ربي وعدُ 

 .القيامة أي يومُ 

 .ذلك قبلَ  موعدٌ 5 أو

 

 5اءَ جعمو دكّ 

 .سّوى بو األرض. دّكو دًكا5 أي



، أو لن ينيدم قبل مرور مدة كأنو يقصد أن ىذا السد ال يستطيع أحد ىدمو إال اهلل
 !طويمة

 

 5ذو القرنين

 .وقيل غير ذلك .ذو الضفيرتين من الشعر5 ذو القرنين -

 .نبي5 وقيل .كمِ مَ  -

 .مؤمن -

والظاىر أن ىذه الممالك القديمة كانت  .سميمان ، كممكِ وشاسع عظيم مكٍ ذو مُ  -
 .، واهلل أعمممتقدمة، وربما أكثر تقدًما من البمدان المتقدمة في عصرنا ىذاقوية 

 .فتح كثيًرا من البمدان .فاتحمجاىد  -

لكن ال يبعد أن يكون . أو معو فريق من الميندسين والخبراء .ميندس كبير -
 .ميندًسا، وىذا مما آتاه اهلل من أسباب القوة والعمم والممك

 .عظيًما بنى سًدا -

 .(النحاس المذاب) رطْ الحديد، والقِ ( قطع) رَ بَ خدم فيو زُ استَ  -



ال 5 )، ألنو ثري عفيف، وألنو اقتدى باألنبياء الذين كانوا يقولونلم يأخذ عميو أجرة -
لم يأخذ أجًرا عمى بناء  ، وىوفمم يأخذوا أجًرا عمى التبميغ والدعوة ،(أجًرا كم عميوِ أسألُ 
من عممائنا اليوم من ال يكادون يفعمون شيًئا إال ويطمبون عميو أجًرا، بل أجًرا  !سدال

 رضي اهلل عنو عمرىذا ما كان يقولو ويفعمو و  !فتوىال أجًرا عمى كبيًرا، حتى لو كان
ن استعففتُ  إن استغنيتُ 5 في شأن راتبو بوصفو خميفة المسممين وأمير المؤمنين ، وا 

 !بالمعروف أكمتُ  افتقرتُ 

 

 5كمية ىندسة باسم ذي القرنين

تسمى باسم ذي في البالد اإلسالمية،  ،ذا لو تكون ىناك كمية ىندسة معماريةحبّ 
الذي مّكنو اهلل في حكمو، وآتاه من كل  ،المؤمن العظيم تخميًدا ليذا الحاكم ،القرنين
ألنو ، كلم يكن يأخذ راتب الممِ ولم يقبل األجر عمى بناء السد، واألغمب أنو ! شيء
 !عفيفصالح و وألنو  ثرّي،

 

 م                                   رفيق يونس المصري14/5/2012السبت 


