
 

 (901) القرآن ت  ك  ن ن  م  

 فأتبع سبًبا

 

 وآتيناه   في األرض   ا لو  ا مكن  إن  . ًراك  سأتمو عميكم منو ذ   ل  ق   ن  ي  عن ذي القرن   سألونك  وي  )
 .38-38الكيف ( ... الشمس   ب  مغر   حتى إذا بمغ  . سبًبا فأتبع  . سبًبا شيء   ن كل  م  

 

 !عبارات غريبةكما أن ىناك ألفاًظا غريبة، ىناك 

 

 :ذو القرنين

 .نبي -

 ممك -

 .صالحعبد  -

 . قيل في أقوال أخرى بأنو سمي كذلك ألنو كان ذا ضفيرتين

 ...فمثمت فاىا آخًذا بقرونيا : قال عمر بن أبي ربيعة



        
 

 

 :سأتبع السبب في السورة

اآليتان ( ئة  م  ح   في عين   ب  ر  غ  ىا ت  وجد   الشمس   ب  ر  غ  م   حتى إذا بمغ  . سبًبا فأتبع  ) -
38-38. 

اآليتان ( مو  عمى ق   ع  طم  ىا ت  وجد   الشمس   ع  طم  م   حتى إذا بمغ  . سبًبا أتبع   ثم  ) -
31-10. 

 يما قوًما ال يكادون  ن دون  م   وجد   ين  السد   بين   حتى إذا بمغ  . سبًبا أتبع   ثم  ) -
 .18-19آليتان ا( قوالً  فقيون  ي  

 

 :يسألونك عن ذي القرنين

 .عن خبره: أي

 

 :سأتمو عميكم منو

 .من خبره: أي



 

 :ذكًرا

 .قرآًنا

 

 :ا لومكن  

 .اهمكن  

 

 :السبب

 .استعير لكل ما يتوصل بو إلى شيء .الحبل

 .ما يتوصل بو إلى المقصود من عمم أو قدرة أو آلة: السبب

 

 :أتبع سبًبا

 .سمك طريًقا

 



 :قراءتان

 .ىي أولى القراءتين بالصواب: قال الطبري. سار، سمك: أي .ات بع -

 .لحق: أي. أتبع -

 .بمعنى واحد ت ب ع  وات بع  وأتبع  كميا: وقيل

 

 :آتيناه من كل شيء سبًبا

 .سببو: لعل أصميا

 .األسباب: وقد يراد بو الجمع

 

 :أقوال المفسرين

 .من كل شيء يحتاج إليو الخمق -

 .لفتح البمدان وقير األعداء من كل شيء يحتاج إليو المموك -

 .بالًغا إلى حيث أراد -

 .من كل شيء عمًما يتسبب بو إلى ما يريد -

 



 :فأتبع سبًبا

 .سببو: قد يكون أصميا -

 .سبًبا من األسباب: أي. وقد تكون عمى بابيا -

 

 :من كل شيء

 .إلى كل شيء لكل شيء؟: لعل المراد

 .، واهلل أعممالوصول إليوآتيناه سبًبا من كل شيء يريد : وقد يكون التقدير
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