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 بونوتجعلون رزقكم أنكم تكذ  

 .26سورة الواقعة 

 

 :قراءتان

 .ُتكذ بون، بتشديد الذال -

 .َتكِذبون، بتخفيفها -

 

 : وجوًها" رزقكم: "ذكر العلماء في تفسير

؛ أي (لغةة أزد شةنوءة)شكركم، حسب لغة من لغات العرب : أي" رزقكم: "الوجه األول
  .اإلحسانجعلوا اإلساءة في مقابل 

شةةةكر الةةةرز   ، بةةةل بمعنةةة  أنشةةةكركم، لكنهةةةا ليسةةةت لغةةةة: أي" رزقكةةةم: "الوجةةةه اليةةةاني
يكون الشكر رزًقا علة  ، ف7إبراهيم  (لئن شكرتم ألزيدنكم): قال تعال . يقتضي زيادته

  .هذا المعن ، ألن الشكر يؤدي إل  الرز 



  .شكر رزقكم: أي" رزقكم: "الوجه اليالث

قةةابلوا رز  بةةدل أن ت" تكةةذبون"بةةدل شةةكر رزقكةةم، أي إنكةةم : أي" مرزقكةة: "الوجةةه الرابةة 
 .، بدل الشكرأي إنكم تقابلون الرز  بالتكذيب ،اهلل بالشكر

 

، ر؛ وحسةةةب الوجةةه اليالةةةثوحسةةب الةةةوجهين األول واليةةاني، لةةةيو هنةةا  محةةةذو  مقةةد  
 رانمحةذوفان مقةد   ، هنةا ؛ وحسةب الوجةه الرابة "شةكر: "ر هةوا  محذو  واحد مقد  هن
  ."بدل شكر: "هما

قةةةال . نصةةةيبكم مةةةن القةةةرآن أنكةةةم تكةةةذبون بةةةهحظكةةةم أو : أي" زقكةةةمر : "الوجةةةه الخةةةامو
 .زقوا من كتاب اهلل إال التكذيبر لم يُ : الحسن

 تجعلةةةون الكةةةذب مصةةةدر دخلكةةةم، أي معاشةةةكم وكسةةةبكم: أي" رزقكةةةم: "الوجةةةه السةةةادو
شةديد، ؛ كمةا تقةرأ بةدون تبتقةرأ بتشةديد الةذال، مةن التكةذي" تكةذبون"الحْظ أن . ويروتكم

  .من الكذب

، والقر بةةةةي 62/427، والةةةةرازي 2/451، وابةةةةن الجةةةةوزي 67/607تفسةةةةير ال بةةةةري )
، وابةن 42/65، والقاسةمي 40/667، والدر المصون 40/23، وأبي حيان 47/662

 . (67/332عاشور 

 



م لة  )الم ةر، أو ال عةام، أو النعمةة : والرز ، حسب الوجهين اليالث والرابة ، معنةا 
 .  نعمة مخصةةوصة، أو النعمة بشكل عام: ، أي معنا (النعمة

 

فةةةي أي مجةةةال مةةةن  ال يجةةةوز االرتةةةزا  مةةةن الكةةةذب، نجةةةد أنةةةه وحسةةةب الوجةةةه السةةةادو
راعةةةةةة ، كةةةةةالفتوب والبحةةةةةث العلمةةةةةي والتعلةةةةةيم واإلعةةةةة م واإلعةةةةة ن والز مجةةةةةاالت الحيةةةةةاة

ذا صةةار ، فةة األصةةل ممنةةو ذب بحةةد ذاتةةه هةةو فةةي فالكةة. والصةةناعة والتجةةارة والخةةدمات
والمةؤمن ال يكةذب، والكةذب شةائ  فةي عصةرنا، حتة  . ًبةامصدر رز  صار منعةه مرك  

 .في األوسا  الدينية

 

 م            رفي  يونو المصري42/1/6043الخميو 

 

 


