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 األنعام﴾ سورة﴿

 
 (1 )األنعام وجعل خلق ۞

 .1 األنعام (والنورَ  الظلماتِ  وَجعلَ  واألرَض  السمواتِ  َخلقَ  الذي للِ  الحمدُ تعالى:) قال

 يقل: لم

 والنور. الظلمات وخلق

 يقل: لم

 واألرض. السموات جعل

 وجعَل: خلقَ  

 (زوَجها منها وجعلَ ) ،1 النساء (زوَجها منها وخلقَ ) تعالى: قال واحد. بمعنى      -
 بمراده. أعلم وهللا والتفنن، التنويع باب من لعله الفعلين بين والمغايرة .189 األعراف

 إلى الفعل تعّدي عن فالكالم وتكّلف. نظر وفيه دقيق، واالختالف مختلف، المعنى      -
 كما واحد مفعول إلى تتعدى خلق بمعنى: (جعل) فـ حشو، مجرد مفعولين أو مفعول

 أعلم. وهللا مسّلم، غير والمعنويات الحسيات بين والتمييز النحاس. قال

*** 
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 المفسرين: أقوال

 الطبري:

  "جعل"؟ إًذا: قوله معنى فما قائل: قال فإن »

 أقوم و"جعلت كذا" أفعل "جعلت فتقول: والفعل، للخبر ظرًفا تجعلها العرب إن قيل:
 أنها ال كذا"، أفعل "علقت تقول: كما الفعل، اتصال على "جعلت" بقولها تدل وأقعد"

 سوى  هناك جعل ال وأنه أقوم"، "جعلت القائل: قول ذلك على يدل فعل. نفسها في
  )...(. ودوامه الفعل اتصال على "جعلت" بقوله: دلّ  وإنما القيام،
 في حًظا له أن ال اتصال، له فعل على دليل هو إنما الكالم، في "جعل" كل فكذلك
 الفعل. معنى

  .»نهارهما وأنار ليلهما، أظلم هو: إنما (والنورَ  الظلماتِ  وَجعلَ ) له:فقو  

 أقول: 

 كالمه. وسيأتي !تخليط بأنه حيان أبو ووصفه غامض، الطبري  كالم

*** 

 البغوي:

 «.الخلق بمعنى الجعل»

*** 
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 الرازي: 

 كقوله وأنشأ، أحدث بمعنى: كان إذا واحد مفعول إلى يتعدى (جعل) لفظ»
 واوجعل) كقوله: صّير، بمعنى: كان إذا مفعولين وإلى (،والنورَ  الظلماتِ  وجعلَ ) تعالى:

 .19 الزخرف (إناثا الرحمنِ  عبادُ  هم الذين المالئكةَ 

 التضمين معنى الجعل وفي التقدير، معنى فيه الخلق أن والجعل الخلق بين والفرق 
 وجعلَ ) :تعالى قوله نه:وم شيًئا، شيء وتصيير شيء، من شيء كإنشاء والتصيير،

 اآللهةَ  أجعلَ ) وقوله:  8 النبأ (أزواًجا وخلقناكم) وقوله:  ،189 األعراف (زوَجها منها
 تعاقبا لما والظلمة النور ألن ههنا؛ الجعل لفظ حسن وإنما ،5 ص  سورة (واحًدا إلًها

  ». اآلخر من توّلد إنما منهما واحد كل كأن صار

*** 

 القرطبي: 

 «.عطية ابن قاله غيره، يجوز ال خلق بمعنى: هنا جعل»

***  

 حيان: أبو

 (.جعل) بـ والنور والظلمات ، (خلق) بـ واألرض السماوات خّصت ِلمَ  تأمل   »
 وأنشأ، أحدث بمعنى:  كان إذا ،واحد مفعول إلى يتعدى (جعل ) :الزمخشري  قال

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=729&idfrom=2248&idto=2255&bookid=132&startno=6#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
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 وجعلوا) كقوله: صّير، بمعنى كان إذا ،مفعولين وإلى (،والنورَ  الظلماتِ  جعلَ ) كقوله:
  .19 الزخرف (إناثا الرحمنِ  عبادُ  هم الذين المالئكةَ 

 التصيير، معنى الجعل وفي التقدير، معنى فيه الخلق أن والجعل الخلق بين والفرق 
 ذلك: ومن مكان، إلى مكان من نقله أو شيًئا، شيء تصيير أو شيء، من كإنشاء

 من الظلمات ،ألن (والنورَ  الظلماتِ  وَجعلَ ) ،189 عرافاأل (زوَجها منها وَجعلَ )
 ص (واحًدا إلًها أَجعاَلآللهةَ ) (،أزواًجا َجعلكم) النار. من والنور المتكاثفة، األجرام

 انتهى. ،5

 لم ألنهم يصح، ال (المالئكة وجعلوا) قوله: في صّير بمعنى (جعل) أن من ذكره وما
 (جعل) :الطبري  وقول .سّمى بمعنى إنها النحويين: بعض قال وإنما إناثا، يصيروهم

 وجعل قال: فكأنه كذا، أفعل جعلت تقول: كما الكالم، طرف في تتصرف التي هي هنا
 وهذه والخبر، المبتدأ على تدخل ربةالمقا أفعال من تلك ألن ،تخليط وإنارتها إظالمها

 «.واستعماالً  معنى متباينان فهما واحد، مفعول إلى تعّدت اآلية، في التي

*** 

 الشوكاني: 

 مفعول إلى إال تتعدّ  لم خلق، بمعنى: كانت وإذا خلق، بمعنى: هنا جعل :النحاس قال»
 واحد.

 «.غيره يجوز ال خلق، بمعنى: هنا جعل :القرطبي وقال

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16935
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***  

 المنار: 

 معنى هو هذا ألن إيجادهما، بمعنى الحّسيات في فهو والنور الظلمات جعل أما»
 .المعنويات في معناه بيان وسيأتي واحد، مفعول إلى المتعدي الجعل

 أحدث بمعنى: كان إذا واحد مفعول إلى يتعّدى جعل :الكشاف في الزمخشري  قال
 كقوله: صّير بمعنى كان إذا مفعولين وإلى (،والنورَ  الظلماتِ  وجعلَ ) كقوله: وأنشأ،

 .19 الزخرف (إناًثا الرحمنِ  عبادُ  هم الذينَ  المالئكةَ  وجعلوا)

 التضمين، معنى الجعل وفي التقدير، معنى فيه الخلق أن والجعل الخلق بين والفرق 
 ومن مكان، إلى مكان من نقله أو شيًئا، شيء تصيير أو شيء، من شيء كإنشاء

 من الظلمات ألن (،رَ والنو  الظلماتِ  وجعلَ ) ،189 األعراف (زوَجها منها وجعلَ ) ذلك:
 إلًها اآللهةَ  أجعلَ ) ،38 الرعد (أزواًجا لهم وجعلنا) النار من والنور المتكاثفة، األجرام

 . اهـ 38 المائدة (واحًدا

 النور ألن هنا الجعل لفظ حسن وإنما قوله: عليه وزاد ،عزو غير من الرازي  أخذه وقد
 انتهى. اآلخر من توّلد كأنما منهما واحد كل صار تعاقبا لما والظلمة

 باإلنشاء مختص ذلك أن خال كالخلق، واإلبداع اإلنشاء هو والجعل :السعود أبو وقال
 وللتشريعي الكريمة، اآلية في كما له عام وهذا والتسوية، التقدير معنى وفيه التكويني.

 منه، المراد انتهى 103 المائدة  (َبحيرة   ِمن هللاُ  َجعلَ  ما) تعالى: قوله في كما أيًضا
 جعلَ ) تعالى: قوله تفسير في بينا وقد الظروف، من مفعوله يالبس فيما آخر كالم وفيه

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=6&ayano=1#docu
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 وأمر تكويني خلق فيها الجعل أن 97 المائدة (للّناسِ  قياًما الحرامَ  البيتَ  الكعبةَ  هللاُ 
 فليراجعها خمسة، فكانت الجعل استعمال وجوه مفرداته في الراغب بين وقد مًعا. شرعي

  ». شاء َمن مفرداته في

*** 

 عاشور: ابن

 قوله ومنه والنور، للظلمات الجعل ولفظ واألرض، للسماوات الخلق لفظ باختيار »
 الزوج، فإن ،189 األعراف (زوَجها منها وَجعلَ  واحدة   نفس   ِمن َخلقكم الذي هوتعالى:)

 ِلَيسُكنَ ) بقوله: عقبه ولذلك الذكر، لخلق تكملة يكون  أن إيجاده في مراعى األنثى، وهو
 اتقوا الناُس  أّيها يا) أخرى: آية في تعالى قال ولذلك اإلطالق، في أعم والخلق (،إليها
 يخلو ال تكوين كل ألن ،1 النساء (زوَجها منها وَخلقَ  واحدة   نفس   ِمن َخلقكم الذي مربك
 )...(. ونظام تقدير من

 لكل وإن الكلمات. فصاحة من معدود هنا (جعل) وفعل: (خلق) فعل: بين فالتفرقة  
 (َخلقَ ) ففعل الكلمة، برشاقة األدباء عرف في يسمى ما وهو مقاًما، صاحبتها مع كلمة
 «.ونظامها وأحوالها الذوات أعراض بإيجاد أليق (َجعلَ ) وفعل الذوات، بإيجاد أليق

*** 

    م9/3/2014 الجمعة 
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 (1 األنعام) واألرض السموات ۞
 .1 األنعام (والنورَ  الظُلماتِ  وَجَعلَ  واألرَض  السمواتِ  َخَلقَ  الذي للِ  الحمدُ )
 األرض؟ وأفرد السمواتِ  َجَمعَ  لماذا 

 مفردة؟ إال ترد ال واألرُض  ومجموعة، مفردة السمواتُ  ترد لماذا
 .السيوطي كالم فيه ألنقل إليه عدت ولكني الموضوع، لهذا تعرضت أن سبق 

 :السيوطي قال
 تجمع ولم مفردة، فإنها األرض ذكر القرآن في وقع حيث واألرض( )السماء ذلك من
 األرضين جميع ذكر أريد لما ولهذا ضون،أر  وهو جمعها لثقل - السماوات بخالف -

 .12 الطالق ِمثَلهّن( األرضِ  )وِمنَ  قال:
 المحّل، بذلك تليق لنكت   اإلفراد، بصيغة وتارة الجمع، بصيغة تارة فذكرت السماء: وأما
 الجمع بصيغة أتي العدد أريد حيث أنه والحاصل التنزيل". أسرار " في: أوضحته كما
 جميع أي: ،1الصف  (السماواتِ  في ما للِ  سّبحَ ) نحو والكثرة، ةالعظم سعة على ةالدالّ 

 على واحد كل أي: ،1 الجمعة  (السماواتِ  في ما للِ  يسّبحُ ) كثرتهم، على سكانها
 إذ ،65 النمل (هللاُ  إال الغيبَ  واألرضِ  السماواتِ  في َمن َيعلمُ  ال قل  ) عددها، اختالف

 .السماوات من واحدة في هو َمن كل عن الغيب علم نفي المراد
 أأِمنُتم)  22 الذاريات (رزُقكم السماءِ  وفينحو:) اإلفراد، بصيغة أتي الجهة أريد وحيث

 .فوقكم من أي: ،16 الملك (األرَض  بكمُ  َيخِسفَ  أن السماءِ  في َمن
 والجمع(. اإلفراد في قاعدة معرفتها: إلى المفسر يحتاج مهمة قواعد في ،42 النوع )اإلتقان،
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 قاعدة التعديد، وفنونه، القرآن أساليب من تيسر ما ذكر في ،46 النوع البرهان، قارن 
 .ومفرًدا مجموًعا القرآن في ورد فيما

 فإنك مالءمته، وعدم لطوله أنقله ولم البرهان، في الزركشي كتبه ما إلى رجعت إذا 
 أعلم. وهللا المسألة، هذه في منه أفضل السيوطي كتبه ما أن ستجد
*** 

 م30/9/2014 األحد 
 

 (1 )األنعام واألرض السموات ۞
 .1 األنعام (والنورَ  الظُلماتِ  وَجَعلَ  واألرَض  السمواتِ  َخَلقَ  الذي للِ  الحمدُ ) تعالى: قال

 النكتة: 

 بالمفرد! والثانية بالجمع، األولى :واألرض السموات

 مفردة. إال ترد لم واألرض ومفردة، مجموعة القرآن في وردت السموات:

 بالمفرد! والثانية بالجمع، األولى :والنور الظلمات

 واحدة! آية في متتابعتان عبارتان وهما
 

 واألرض: السموات في الجواب

 اجتمعتا إذا اللغة في يجوز الجمع. بمنزلة مًعا اللغة في هما واألرض السموات      -
 اليمين عن القرآن: نكت من )راجع األخرى  وإفراد إحداهما وجمع وإفرادهما جمعهما

 (.والشمائل

 األخرى. عن إحداهما بجمع اكتفى      -
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 لغوي. تفنن      -

 أراض. أرضين، ن،أرضو  اللسان: على ثقيلة بالجمع األرض      -

 تراب(. )من واحد عالم واألرض مختلفة، عوالم السموات      -

 والنور: الظلمات في الجواب 

 متعددون. وهم الناس، من والظلمات واحد، وهو هللا، من النور      -

 كسابقه. المعنى هذا يكون  وقد أشرف، النور      -

 أخف. بالمفرد والنور اللسان(، )على أخف بالجمع الظلمات      -

 أحدهما. بجمع االكتفاء اللغة في يجوز      -

 لغوي. تفنن      -

*** 

 المفسرين: أقوال 

 الطبري:

 (؟َجَعلَ ) إًذا: قوله معنى فما قائل: قال فإن »

 أقوم و"جعلت كذا" أفعل "جعلت فتقول: والفعل، للخبر ظرًفا تجعلها العرب إن قيل:
 أنها ال كذا" أفعل "علقت تقول: كما الفعل، اتصال على "جعلت" بقولها: تدل وأقعد"

 سوى  هناك جعل ال وأنه أقوم"، "جعلت القائل: قول ذلك على يدلّ  ِفعٌل. نفسها في
 «.ودوامه الفعل اتصال على "جعلت" بقوله: دلّ  وإنما القيام،

 أقول:
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 "جعل بـ (والنورَ  الظُلماتِ  لَ َجعَ ) عالقة فما الكالم! هذا الطبري  يقول أن الغريب من
 الفطور"؟! طعام يتناول

 ذكره. وسيأتي تخليط! بأنه حيان أبو وصفه الطبري  كالم
*** 

 الرازي: 

 كثيرة أيًضا األرضين أن مع ،الواحد بصيغة واألرَض  ،الجمع بصيغة السماءَ  َذكر ِلمَ  »
 .12 الطالق (ِمثُلهنّ  األرض   وِمنَ ) تعالى: قوله بدليل

 السماء كانت فلو القابل، مجرى  واألرض الفاعل، مجرى  جارية السماء أن والجواب:
 اختلفت كثيرة كانت لو أما العالم، هذا بمصالح ُيخلّ  وذلك األثر، لتشابه واحدة

 وحصل المختلفة، األحوال وسائر األربعة، الفصول بسببها فحصل الكوكبية االتصاالت
 الواحد والقابل لألثر، قابلة فهي األرض أما لعالم.ا هذا مصالح االختالفات تلك بسبب
 تلك تفسير في بينا فقد األرضين تعدد على المذكورة اآلية داللة وأما القبول. في كاف  
 )...(. أعلم وهللا فيها الحال كيفية اآلية

 من أما فنقول: الواحد؟ بصيغة والنور الجمع، بصيغة الظلمات ذكر ِلمَ  يقول: أن لقائل
 واحد الحق ألن ظاهر؛ ههنا فكالمه اإليمان، على والنور الكفر على الظلمات حمل

 عن عبارة النور أن فالجواب المحسوسة، الكيفية على حملها من وأما كثير، والباطل
 فلهذا كثيرة، المراتب وتلك قلياًل، قليالً  التناقص تقبل إنها ثم القوية، الكاملة الكيفية تلك

  «.الجمع بصيغة الظلمات عن عبر سببال
 .19 البقرة (وبرقٌ  ورعدٌ  ظلماتٌ  فيه) تعالى: قوله في الرازي  وقال

  ظلمات؟ قيل كما وبروق  رعود قيل هال»
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 إلى فاحتيج االجتماع، على الظلمات من مختلفة أنواع حصلت أنه الفرق  الجواب:
 الرعد أنواع اجتماع يمكن وال البرق، وكذا واحد، نوع فإنه الرعد أما الجمع، صيغة
  ». الجمع لفظ فيه يذكر لم جرم فال الواحد السحاب في والبرق 

 لماذا بّينوا إذ وضوًحا، أقل بصورة الرازي  له تعرض ما إلى المفسرين سائر تعرض 
 الظلمات؟ ُجمعت

*** 

 القرطبي: 

 والنور الظلمات وكذلك جمعها، بمنزلة اللفظ في فإفرادها للجنس، اسم هنا األرض»
 )...(. (طفالً  ُيخرجكم ثم) ومثله:

 تقدم وقد

   عطية. ابن قاله غيره، يجوز ال "خلق" بمعنى هنا (َجَعلَ و)

 على معطوًفا الجمع فيكون  النسق، في والمعنى اللفظ يتفق وعليه )القرطبي(: قلتُ 
 أعلم. وهللا الفصاحة، وتظهر اللفظ فيتجانس المفرد، على معطوًفا والمفرد الجمع،

 يتعّدى. والنور تتعّدى ال الظلمات ألن ،النور ووّحد ،الظلمات َجَمعَ  وقيل:
 في "جعل"  تزيد والعرب زائدة، هنا (َجَعلَ ) قال: المعاني أهل بعض أن الثعلبي وحكى
 )...(. الكالم

 مفعول إلى إال تتعدّ  لم "خلق" بمعنى كانت وإذا خلق. بمعنى (َجَعلَ ) النحاس: قال
 «.ُمستوفى "البقرة" في (جعل) ومحامل المعنى، هذا تقدم وقد واحد.

 أقول:

  غامض. قول يتعدى": والنور تتعدى ال "الظلمات قوله:
*** 
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 كثير: ابن

 عن) قال: كما أشرف، لكونه (،النور) لفظ ووّحد (،الظلمات) لفظ جمع
 ُمستقيًما ِصراطي هذا وأنّ ) السورة: هذه آخر في قال وكما ،48 النحل (والشمائلِ  اليمينِ 
ُبلَ  تتِبُعوا وال فاتِبُعوهُ   .153 األنعام (َسبيِلهِ  عن بكم فتفّرقَ  السُّ
*** 

 حيان: أبو

 أفعل جعلت تقول: كما الكالم، طرف في تتصرف التي هي هنا (جعل) الطبري  قول »
 على تدخل المقاربة أفعال من تلك ألن ؛تخليط وإنارتها إظالمها وجعل قال: فكأنه كذا،

 معنى متباينان فهما واحد، مفعول إلى تعدت اآلية، في التي وهذه والخبر، المبتدأ
 على النور وإفراد الظلمات جمع من بمتعلقها الثانية الصلة عطف وناسب واستعمااًل،

 على الكالم "البقرة" في وتقدم األرض. وإفراد السماوات، بجمع المتعلقة األولى، الصلة
  «.النور وإفراد الظلمات وجمع األرض، وإفراد السماوات جمع

 
 :164 البقرة (واألرضِ  السمواتِ  خلقِ  في إنّ ) تعالى: قوله عند البقرة في قال

 ووّحد األخرى، جنس غير جنس من سماء كل أجناس، ألنها السماوات َجمع قالوا: »
  ».تراب من كلها ألنها األرض

 :257 البقرة (النور إلى الظُلماتِ  ِمنَ  ُيخرجهم) تعالى: قوله عند البقرة في وقال
 «.واحد اإليمان ألن (النور) وُوّحد الضالالت، الختالف (الظلمات) وُجمعت قيل: »

*** 

 المنار: 
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 كان سواء والظالم، النور بين فيها قوبل آية كل وفي هنا الظلمة، وجمعت النور أفرد»
 إال الظلمةو  مفرًدا إال القرآن في النور يذكر لم بل المعنوي، أو الحسي في ذلك

 ويكون  قوًيا يكون  ولكنه مصادره، تعددت وإن واحد، شيء النور أن ذلك وحكمة جمًعا.
 كثيرة وهي النيرة غير األجسام من النور يحجب بما تحدث فهي الظلمة وأما ضعيًفا،

 جزئياته، من جزئي أو أنواعه من نوع كل في واحد شيء المعنوي  النور وكذلك جًدا،
 كثير، يقابله الذي والباطل يتعدد، ال واحد فالحق متعددة، ظلمات منهما كالً  ويقابل

 وما تعالى هللا توحيد ذلك مثال كثير، يقابله الذي والضالل يتعدد، ال واحد والهدى
 وفضيلة بأنواعه، الربوبية في والشرك بأنواعه، األلوهية في والشرك التعطيل من يقابله
  .والمائدة البقرة سورتي تفسير في ذلك بينا وقد الظلم. أنواع من يقابلها وما العدل

 «.الوجود في مقدم جنسها ألن النور على الذكر في الظلمات وُقدمت
***  

 عاشور: ابن 

 ومنها غيره، عن مستقل عالم منها كوكب كل إذ كثيرة، عوالم ألنها (السماوات) جمع»
 وأفرد نرى. فيما السبع بالسماوات القرآن في عنها المعبر المشهورة السبعة الكواكب

 )...(. جمًعا القرآن في األرض لفظ يجئ لم ولذلك واحد، عالم ألنها (األرض)

 بالجمع الظلمات لفظ ألن لالستعمال، اتباًعا (النور) وأفرد (الظلمات) َجمع وإنما 
 ولم جمًعا، إال القرآن في (الظلمات) لفظ يرد لم ولذلك أخف، باإلفراد النور ولفظ أخف،

 يستوي  الجنسي والتعريف ، الجنس على دااّلن معا وهما . مفرًدا إال (النور) لفظ يرد
  «.الكشاف في لما خالًفا االستعمال، التباع سبب لالختالف يبق فلم والجمع المفرد فيه

 أيًضا: راجع 

 .والشمائل اليمين عن القرآن: نكت من      -
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 وجعَل. خلقَ  القرآن: نكت من      -

*** 

 م2/10/2014 األربعاء 
 

 (1 األنعام) والنور الظلمات ۞
 .1 األنعام (والنُّورَ  الظُلماتِ  وَجَعلَ  واألرَض  السمواتِ  َخلقَ  الذي للِ  الحمدُ ) 
  

 النكتة:
 بالمفرد! والثانية بالجمع، األولى واألرض: السموات
 بالمفرد! والثانية بالجمع، األولى والنور: الظلمات

 واحدة! آية في متتابعتان عبارتان وهما
 الجواب: 

 اللفظ(. )خّفة الخّفة ابتغاء األرض أفرد لعله
 كثيرة. والظلمات واحد، النور أن إليه يضاف النور، في أيًضا يرد هذا ولعل
*** 
 المفسرين: أقوال

 الطبري:
 )َجَعَل(؟ إًذا: قوله معنى فما قائل: قال فإن »
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 أقوم و"جعلت كذا" أفعل "جعلت فتقول: والفعل، للخبر ظرًفا تجعلها العرب إن قيل:
 أنها ال كذا" أفعل "علقت تقول: كما الفعل، اتصال على "جعلت" بقولها: تدل وأقعد"

 سوى  هناك جعل ال وأنه أقوم"، "جعلت القائل: قول ذلك على يدلّ  ِفعٌل. نفسها في
 «.ودوامه الفعل اتصال على "جعلت" بقوله: دلّ  وإنما القيام،
 أقول:

 "جعل بـ (والنورَ  ماتِ الظلُ  َجَعلَ ) عالقة فما الكالم! هذا الطبري  يقول أن الغريب من
 الفطور"؟! طعام يتناول

 ذكره. وسيأتي !تخليط بأنه حيان أبو وصفه الطبري  كالم
*** 

 الرازي:
 أيًضا األرضين أن مع الواحد، بصيغة واألرَض  الجمع، بصيغة السماءَ  َذكر ِلمَ  »

 .12 الطالق (ِمثُلُهنّ  األرض   وِمنَ ) تعالى: قوله بدليل كثيرة،
 السماء كانت فلو القابل، مجرى  واألرض الفاعل، مجرى  جارية السماء أن والجواب:

 اختلفت كثيرة كانت لو أما العالم. هذا بمصالح ُيخلّ  وذلك األثر، لتشابه واحدة
 وحصل المختلفة، األحوال وسائر األربعة، الفصول بسببها فحصل الكوكبية االتصاالت

 الواحد والقابل لألثر، قابلة فهي األرض أما لعالم.ا هذا مصالح االختالفات تلك بسبب
 تلك تفسير في بينا فقد األرضين تعدد على المذكورة اآلية داللة وأما القبول. في كاف  
 )...(. أعلم وهللا فيها الحال كيفية اآلية
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 من أما فنقول: الواحد؟ بصيغة والنور الجمع، بصيغة الظلمات ذكر ِلمَ  يقول: أن لقائل
 واحد الحق ألن ظاهر؛ ههنا فكالمه اإليمان، على والنور الكفر على لظلماتا حمل

 عن عبارة النور أن فالجواب المحسوسة، الكيفية على حملها من وأما كثير، والباطل
 فلهذا كثيرة، المراتب وتلك قلياًل، قليالً  التناقص تقبل إنها ثم القوية، الكاملة الكيفية تلك

  «.الجمع بصيغة الظلمات عن عبر السبب
*** 

 القرطبي: 
 والنور الظلمات وكذلك جمعها، بمنزلة اللفظ في فإفرادها للجنس، اسم هنا األرض»

 )...(. (طفالً  يخرجكم ثم) ومثله:
 تقدم. وقد
   عطية. ابن قاله غيره، يجوز ال "خلق" بمعنى هنا (َجَعلَ و)

 على معطوًفا الجمع فيكون  النسق، في والمعنى اللفظ يتفق وعليه )القرطبي(: قلت
 أعلم. وهللا الفصاحة، وتظهر اللفظ فيتجانس المفرد، على معطوًفا والمفرد الجمع،
 يتعّدى. والنور تتعّدى ال الظلمات ألن النور، ووّحد الظلمات، جمعَ  وقيل:
 في "جعل"  تزيد والعرب زائدة، هنا )َجَعَل( قال: المعاني أهل بعض أن الثعلبي وحكى
 )...(. الكالم

 مفعول إلى إال تتعدّ  لم "خلق" بمعنى كانت وإذا خلق. بمعنى )َجَعَل( النحاس: قال
  «.ُمستوفى "البقرة" في )جعل( ومحامل المعنى، هذا تقدم وقد واحد.
*** 
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 كثير: ابن 
 عن) قال: كما أشرف، لكونه (،النور) لفظ ووّحد (،الظلمات) لفظ جمع

 ُمستقيًما ِصراطي هذا وأنّ ) السورة: هذه آخر في قال وكما ،48 النحل (والشمائلِ  اليمينِ 
ُبلَ  تتِبُعوا وال فاتِبُعوهُ   .153 األنعام (َسبيِلهِ  عن بكم فتفّرقَ  السُّ

 .19 البقرة وبرٌق( ورعدٌ  ظلماتٌ  )فيه
 الرازي: قال

  "ظلمات"؟ قيل: كما وبروق" "رعود قيل: هال»
 إلى فاحتيج االجتماع، على الظلمات من مختلفة أنواع حصلت أنه فرق ال الجواب:

 الرعد أنواع اجتماع يمكن وال البرق، وكذا واحد، نوع فإنه الرعد أما الجمع، صيغة
  ». الجمع لفظ فيه يذكر لم جرم فال الواحد، السحاب في والبرق 

 لماذا بّينوا إذ وضوًحا، أقل بصورة الرازي  له تعرض ما إلى المفسرين سائر تعرض 
 الظلمات؟ ُجمعت

*** 
 حيان: أبو 
 جعلت تقول: كما الكالم، طرف في تتصرف التي هي هنا )جعل( الطبري  قول »

 المقاربة أفعال من تلك ألن تخليط؛ وإنارتها إظالمها وجعل قال: فكأنه كذا، أفعل
 فهما واحد، مفعول إلى تعدت اآلية، في التي وهذه والخبر، المبتدأ على تدخل

 الظلمات جمع من بمتعلقها الثانية الصلة عطف وناسب واستعمااًل. معنى متباينان



19 

 

 في وتقدم األرض. وإفراد السماوات، بجمع المتعلقة األولى، الصلة على النور وإفراد
  «.النور وإفراد الظلمات وجمع األرض، وإفراد السماوات جمع على الكالم "البقرة"

 :164 البقرة (واألرضِ  السمواتِ  خلقِ  في إنّ ) تعالى: قوله ندع البقرة في قال 
 ووّحد األخرى، جنس غير جنس من سماء كل أجناس، ألنها السماوات َجمع قالوا: »

  ».تراب من كلها ألنها األرض
 :257 البقرة (النور إلى الظُلماتِ  ِمنَ  ُيخرجهم) تعالى: قوله عند البقرة في وقال

 «.واحد اإليمان ألن (النور) ووّحد الضالالت، الختالف (الظلمات) وجمعت قيل: »
*** 

 المنار: 
 كان سواء والظالم، النور بين فيها قوبل آية كل وفي هنا الظلمة، وجمعت النور أفرد»

 إال والظلمة مفرًدا إال القرآن في النور يذكر لم بل المعنوي، أو الحسي في ذلك
 ويكون  قوًيا يكون  ولكنه مصادره، تعددت وإن واحد، شيء النور أن ذلك وحكمة جمًعا.

 كثيرة وهي النيرة غير األجسام من النور يحجب بما تحدث فهي الظلمة وأما ضعيًفا.
 جزئياته، من جزئي أو أنواعه من نوع كل في واحد شيء المعنوي  النور وكذلك جًدا،

 كثير، يقابله الذي والباطل عدد،يت ال واحد فالحق متعددة، ظلمات منهما كالً  ويقابل
 وما تعالى هللا توحيد ذلك مثال كثير، يقابله الذي والضالل يتعدد، ال واحد والهدى

 وفضيلة بأنواعه، الربوبية في والشرك بأنواعه، األلوهية في والشرك التعطيل من يقابله
  والمائدة. رةالبق سورتي تفسير في ذلك بينا وقد الظلم. أنواع من يقابلها وما العدل

  «.الوجود في مقدم جنسها ألن النور على الذكر في الظلمات وُقدمت
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*** 
 عاشور: ابن 
 ومنها غيره، عن مستقل عالم منها كوكب كل إذ كثيرة، عوالم ألنها )السماوات( جمع»

 وأفرد نرى. فيما السبع بالسماوات القرآن في عنها المعبر المشهورة السبعة الكواكب
 )...(. جمًعا القرآن في األرض لفظ يجئ لم ولذلك واحد، عالم ألنها )األرض(

 بالجمع الظلمات لفظ ألن لالستعمال، اتباًعا )النور( وأفرد )الظلمات( جمع وإنما 
 ولم جمًعا، إال القرآن في )الظلمات( لفظ يرد لم ولذلك أخف، باإلفراد النور ولفظ أخف،

 فيه يستوي  الجنسي والتعريف الجنس، على داالن معا وهما مفرًدا. إال النور لفظ يرد
 «.الكشاف في لما خالفا االستعمال، التباع سبب لالختالف يبق فلم والجمع المفرد
***  
 أخرى: آيات

 .257 البقرة (النُّور إلى الظُُّلماتِ  ِمنَ  ُيخرجهم) -
 .257 البقرة (الظُُّلماتِ  إلى النُّور ِمنَ  ُيخرجونهم) -
 .16 الرعد (والنورُ  الظُُّلماتُ  تستوي  هل) -
 أيًضا: راجع 

 .والشمائل اليمين عن القرآن: نكت من

 م19/1/2015األحد 
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 (6 األنعام) لكم نمكن لم ما ۞

 األنعام (لكم نمّكن لم ما األرضِ  في مكّناهم قرن   ِمن َقبِلهم ِمن أهلكنا كم يَروا ألم  ) 
6.  

 المشركين. يعني: :يروا ألم

 )الهالكة(. الماضية )األمم( القرون  يعني: :مّكناهم

 لهم. :يقل لم المشركين. يعني :لكم

 إلى الضمير ويعود المعنى. حيث من فيه لبس وال اللغة، في جائًزا لكان "لهم" قال: لو
 واحد: أمر على والنفي اإلثبات يجري  فكيف المعنى. فسد وإال المشركين،
 أدناه(. منارال )قارن  التمكين؟!

 لهم. عن: عدول التفات: :لكم

 المفّسرين: من قال من قول على أوافق وال

 النبي! فيه يدخل خطاب :يروا ألم -

 كافة، الناس وسائر لهم، المعاصرين ولجميع للمؤمنين، هي (لكم) في: المخاطبة -
 لكم. العصر هذا أهل يا  (نمّكن لم ما) :قال كأنه

 عين المثبت وكون  مرجعهما، اتحاد إيهام الغيبة بضميري  الفعلين إيراد في -
 أدناه(. المنار )انظر المنفي

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=172&idfrom=751&idto=754&bookid=62&startno=2#docu
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 أعلم. وهللا القارئ، على التشويش في وتدخل لها، حاجة ال كلها األقوال فهذه

 االلتفات. غرض غير أخرى  أغراض معه تتحقق ولم االلتفات! هو حدث ما كل

 يقل: لم 

 لكم. نمّكن لم ما األرضِ  في مّكناهم قرن   ِمن قبِلكم ِمن أهلكنا كم تَروا ألم

  .قراءة هفي ليس

 يقل: لم

  نمّكنكم. لم ما

 يقل: لم

 األرض. في لهم مكّنا

 له: ومّكن مّكنه، 

 واحد. بمعنى

 مثل:

 له. ووهب وهبه، -

  له. وشكر شكره، -

 َقرن:
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 أّمة.

 َقرن. أهل

 واحد. زمن في مقترنون  قوم

  سنة. 100

 يقل: لم

 لهم. نمّكن لم ما

 المخاطب. صيغة إلى الغائب صيغة من التفات

***  

 المفسرين: أقوال

 الطبري:

 المخاطبُ  وَمن ؟ (لكم نمّكن لم ما األرض في مّكناهم) قوله: وجه فما قائل: قال فإن»
 قبِلهم ِمن أهلكنا كم يروا ألم) بقوله: غيب قوم عن اآلية أول في الخبر ابتدأ فقد بذلك؟

 (؟قرن   ِمن

 كم يَروا ألم ) بقوله: عنهم المخبر هو (،لكم نمّكن لم ما) بقوله: المخاطب إن قيل: 
 لهؤالء يامحمد، قل، ومعناه: القول، معنى الخبر في ولكن (،قرن   ِمن قبلهم ِمن أهلكنا

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=6&ayano=6#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=6&ayano=6#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=6&ayano=6#docu
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 في مّكناهم قرن   ِمن قبِلهم ِمن أهلكنا كم يَروا ألم) جاءهم: لما بالحقّ  كذبوا الذين القوم
 (.لكم نمّكن لم ما األرضِ 

 الخبر فوجهت ذلك، فعلت   "قواًل" فيه وأدخلت غائب، عن خبًرا أخبرت إذا والعرب 
 أكرمه"، ما هللا: لعبد "قلت فتقول: الخطاب، إلى وأحياًنا الغائب، عن الخبر إلى أحياًنا
 تعود ثم الغائب، عن الخبر وجه على أحياًنا عنه وتخبر أكرمك"، ما هللا: لعبد و"قلت

 في وذلك الغائب. عن الخبر إلى تعود ثم له، الخطاب وجه على وتخبر الخطاب. إلى
. كثيرٌ  وأشعارها كالمها  إعادته عن أغنى بما مضى، فيما ذلك بعض ذكرنا وقد فاش 

 الموضع. هذا في

 وسلم، عليه هللا صلى النبي أخبر كأنه ذلك: في يقول البصرة نحويي بعض كان وقد
 يونس سورة (طّيبة   بريح   بهم وجرينَ  الفلك في كنتم إذا حتى) :وقال .معهم خاطبه ثم

 «.المخاطب ألنه يخاطب، وهو الغائب، بلفظ فجاء ،22

***  

 البغوي:

 (يَروا ألم) قوله: من الخبر من رجع التلوين، خطاب من (لكم نمّكن لم ما) قوله: »
 يونس (بهم وجرينَ  الُفل كِ  في كنتم إذا حتى) كقوله: الخطاب(، )الصواب: خطاب إلى
22. 

 وسلم عليه هللا صلى محمد وفيهم (،يَروا ألم) بقوله: عنهم أخبر البصرة: أهل وقال 
 ما هللا: لعبد قلت تقول: والعرب ،معهم خاطبه( )الصواب: خاطبهم ثم وأصحابه،

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=6&ayano=6#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=6&ayano=6#docu
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 بذنوِبهم فأهلكناهم تحتهم من تجري  األنهارَ  وجعلنا) أكرمك ما هللا: لعبد وقلت أكرمه،
 «.6 اآلية تتمة (آخرينَ  قرًنا بعِدهم ِمن وابتدأنا( )خلقنا وأنشأنا

*** 

 القرطبي:

 حتى) عكسه: الخطاب; إلى الِغيبة من خروج (:لكم نمّكن لم ما األرضِ  في مّكناهم»)
 .22 يونس (طّيبة   بريح   بهم وجَرينَ  الُفل كِ  في كنُتم إذا

 وأصحابه; السالم عليه محمد وفيهم (،يَروا ألم) بقوله: عنهم أخبر البصرة أهل وقال 
 أكرمك. ما هللا: لعبد وقلت أكرمه: ما هللا: لعبد قلت تقول: والعرب ;معهم خاطبهم ثم

 لهم". نمّكن لم "ما لقال: الِغيبة من تقّدم ما على جاء ولو

 «.الدنيا من ُنعِطكم لم ما أعطيناهم أي: جميًعا; باللغتين فجاء له. ومّكن مّكنه، ويجوز:

***  

 حيان: أبو

 .التفات فهو لهم، خطاب (لكم»)

 لم ما األموال، في والسعة الدنيا، في البسطة من أُعطوا المهلكة القرون  أن والمعنى
 لهم. جرى  وما السالفة، باألمم االعتبار على حّضوا ينالذ هؤالء ُيعطَ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=6&ayano=6#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=6&ayano=6#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=6&ayano=6#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=6&ayano=6#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1259&idto=1259&bk_no=48&ID=682#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1259&idto=1259&bk_no=48&ID=682#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1259&idto=1259&bk_no=48&ID=682#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1259&idto=1259&bk_no=48&ID=682#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1259&idto=1259&bk_no=48&ID=682#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1259&idto=1259&bk_no=48&ID=682#docu
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 تمكين ومع سبق، من أحوال عن ونقصهم هؤالء، تمكين بقلة تعريض االلتفات هذا وفي
 خطتكم؟! وضيق قلتكم على بكم يحلّ  ال فكيف الهالك، بهم حلّ  فقد األرض في أولئك

 إليهم! الهالك من أسرع إليكم فالهالك

 وسائر لهم، المعاصرين ولجميع للمؤمنين، هي (لكم) في: والمخاطبة :عطية ابن وقال
 معنى يقّدر أن ويحتمل لكم. العصر هذا أهل يا (نمّكن لم ما) :قال كأنه كافة، الناس
 آلية.ا ( أهلكنا كم يروا ألم) لهم: قل محمد يا قال: كأنه الكفرة، لهؤالء القول

 العرب كالم فصيح في فلك له، يقال أن أمرت أو له، قيل لو قلت: أنك أخبرت وإذا
 في بالمعنى تأتي أن ولك المخاطبة، بلفظ فتجيء بعينها، المقولة األلفاظ تحكي أن

 لزيد: وقلت أكرمك! ما لزيد: قلت فتقول: انتهى. مخاطبة دون  غائب كذكر األلفاظ،
 «!أكرمه ما

***  

 المنار:

 الكفار أي: نمّكنهم، لم ما القرون  أي: األرض، في مّكناهم يقال: أن الظاهر كان»
 الخطاب، إلى الِغيبة عن بااللتفات ذلك عن فعدل حالهم، عن المستفهم عنهم، المحكي

 عين المثبت وكون  مرجعهما، اتحاد إيهام من الِغيبة بضميري  الفعلين إيراد في لما
  «.المنفي

***  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=172&idfrom=751&idto=754&bookid=62&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=172&idfrom=751&idto=754&bookid=62&startno=2#docu
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 عاشور: ابن

 األرض في الممّكنون  ألنهم كفروا، الذين إلى موجه التفات (:لكم) قوله: في الخطاب»
 قوله في االلتفات عكس هنا وااللتفات تمكين. يومئذ للمسلمين وليس اآلية، نزول وقت

 «.22 يونس (بهم وجَرينَ  الُفل كِ  في كنُتم إذا حتى) :تعالى

*** 

 2015 آذار 7 السبت 

 (6 )األنعام بذنوبهم فأهلكناهم ۞

 الفساد. باب من ألنها األمم، هالك إلى تؤدي الذنوب

 

 (8 األنعام) مَلكٌ  عليه أنزل لوال ۞

 َمَلًكا جعلناهُ  ولو ُينَظروَن. ال ثمّ  األمرُ  لُقضي َمَلًكا أنزلنا ولو َمَلكٌ  عليهِ  أنزلَ  لوال وقالوا)
نا رُجالً  َلجعلناهُ   .9-8 األنعام (يل ِبسونَ  ما عليهم وللَبس 

  
 يقل: لم

 مَلٌك. علينا أنزل لوال

  
 :عليه
 وسلم. عليه هللا صلى هللا رسول محمد على

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=6&ayano=6#docu
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 التقدير: لعل

 ملك. معه أنزل لوال      -

 .معه فيكون  ملك إليه أنزل لوال      -

 ملك. علينا أنزل لوال      -

***  
 أخرى: آيات

 .12 هود (مَلكٌ  معه جاء أو كنزٌ  عليه أنزلَ  لوال)      -

 َمَلكٌ  إليهِ  أنزلَ  لوال األسواقِ  في وَيمشي الطعامَ  يأكلُ  الرسولِ  لهذا ما وقالوا)      -
 .7 الفرقان (منها يأكلُ  جّنةٌ  له تكونُ  أو كنزٌ  إليه ُيلَقى أو نذيًرا معه فيكونَ 

***  
  م31/10/2012 األربعاء

 

 (9 األنعام) يلبسون  ما عليهم وللبسنا ۞

 جعلناه ولو ُينظروَن. ال ثم األمرُ  لُقضي َمَلًكا أنزلنا ولو َمَلكٌ  عليهِ  ُأنزلَ  لوال وقالوا) 
نا رجالً  َلجعلناهُ  َمَلًكا   .9-8 األنعام (َيلِبسونَ  ما عليهم وَلَلَبس 

 عليه:
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  السالم. عليه محمد على

 إذن؟ اآلية معنى فما عليه! ينزل ملك هو جبريل إن هنا: يقال قد

 :كثير ابن قال

 «.نذيًرا معه فيكون  أي:»

 .7 الفرقان (نذيًرا معهُ  فيكونَ  مَلكٌ  إليهِ  ُأنزل لوال)

***  

 :عباس ابن قال

 لك نؤمن لن محمد! يا خالد: بن ونوفل أمية أبي بن هللا وعبد الحرث بن النضر قال
 هللا، عند من أنه يشهدون  المالئكة، من أربعة ومعه هللا، عند من بكتاب تأتينا حتى
 رسوله! وأنك

 يقل: لم 

 ملك. إليه أنزيل لوال

  

 األمر: لُقضي

 عاشور(. )ابن عذابهم أمر أمرهم، لُقضي

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
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 االستئصال. عذابَ  لُعّذبوا

 :البغوي  قال

 استؤصلوا يؤمنوا، لم ثم فأنزلت، آية اقترحوا متى أنهم الكفار في هللا سّنة هذه»
 «!بالعذاب

 األمر: لقضي ملًكا أنزلنا ولو

  حيان(. )أبو فكّذبوه ملًكا أنزلنا تقديره: حذف، فيه

 رجاًل: لجعلناه ملًكا جعلناه ولو

 (؟مَلًكا جعلناه لو) األولى: تبطل (رجالً  لجعلناه) الثانية هل

 الصورة. في رجالً  لجعلناه الحقيقة في امَلكً  جعلناه لو المعنى: بل كذلك، المعنى ليس

 ولكن األنبياء، إلى مالئكة أرسل تعالى هللا ألن ملًكا، يكون  أن يمكن ال المعنى: وليس
 بشر. صورة في

 اإلناث. من أنبياء َثمّ  فليس الذكور، من بشًرا أي :رجالً 

 رؤية يطيقوا لن ألنهم البشر، صورة في ألنزلناه أي: البشر، من رجالً  لجعلناه المعنى:
 األنبياء تأتي المالئكة وكانت إليهم. النظر البشر يستطيع  ال نور من فالمالئكة الملك!

 غير من وينفر بجنسه، يأنس جنس فكل ومخاطبتهم، رؤيتهم ليطيقوا البشر، صورة في
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 صورة في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على ينزل جبريل كانو  )القرطبي(. جنسه!
 عليه! ُغشي عليه مانزل وأول الكلبي. دحية

  .164 عمران آل (أنفسهم ِمن رسوالً  فيهم َبعث)

 رجاًل؟ قال: لماذا

 :حيان أبو قال

   .«إناث المالئكة أن يزعمون  كانوا إذ بهذا، المخاطبين على رًدا رجل بلفظ جاء»

 لبس:

 الثياب. لبس من

 ويضّلله. العقل يستر التلبيس فإن البدن تستر الثياب أن كما

 التضليل. التلبيس:

  واختلط. اشتبه األمر: عليه التبس

 :الرازي  قال

 «.النفس ستر يفيد ألنه الثوب؛ لبس ومنه بالثوب، التستر من أصله»

 أقول:

  البدن. يعني: هنا النفس
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 َيلِبسون: ما عليهم لَبسنا

 ينزل الملك ألن كان، كما جديد من االلتباس إلى أمرهم وعاد الَمَلك، من ينتفعوا لم أي
 بشر؟! أم ملك هذا هل عليهم: األمر يلتبس ثم ومن بشر، صورة في

  التالية(. اآلية )انظر االستهزاء إال بكالمهم أرادوا ما وهم

 عليهم: لَبسنا

  أعلم. وهللا المشاكلة، قطري على اللبس نفسه إلى تعالى نسب

 :المنار في وقال

 منهم، العلماء حتى الناس، أكثر شأن فيه شأنهم وإنما هذا، عن غنى في كانوا وقد «
 الشبهات من يخترعونه وما اختيارهم، بسوء المشكالت من أنفسهم فيه يوقعون  فيما

 «.منها الَمخرج أمر في يحارون  ثم فهمهم، بسوء

***  

  م25/8/2014 اإلثنين

 

 (11 )األنعام المكذبين عاقبة كان كيف انظروا ۞

 يقل: لم

 كانت. كيف
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 والتأنيث. التذكير فيه يجوز مجازي  مؤنث عاقبة:

 القرآن. جميع في وردت هكذا :عاقبة كان كيف

 

 (14 )األنعام واألرض السموات فاطرِ  اوليً  أتخذ هللا رَ أغي قل   ۞

 قراءة: وفي

 فاطُر. -
 فاطَر. -

 

 (14)األنعام شركين المُ  نَ مِ  ن أسلم وال تكوننّ مَ  مرت أن أكون أولَ ي أُ إنّ  قل   ۞

 لم يقل:

 وأال أكون من المشركين.

 لعل التقدير:

 وقيل لي: وال تكونن من المشركين.

 

 (17 )األنعام هو إال له كاشف فال ۞
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كَ  وإن)  َسس  كَ  وإن هوَ  إال لهُ  كاشفَ  فال ِبُضرّ  هللاُ  َيم  َسس   شيء   كلّ  على فهو بخير   َيم 
  .17 األنعام (قديرٌ 

 يقل: لم

  ذلك. على القادر فهو

                 له: كاشف ال

 عنك. له كاشف ال

 :القرطبي قال

 غالم يا لي: فقال وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول رديفَ  كنتُ : قال عباس ابن روى 
َك، هللاَ  احفظِ  فقال: بلى. فقلُت: بهّن؟ هللاُ  ينفعكَ  كلمات   أعّلمكَ  أال - ُبني يا أو -  يحفظ 

هُ  هللاَ  احفظِ   فاسألِ  سألتَ  إذا الشّدة، في يعرف كَ  الرخاء في هللا إلى تعّرف   أمامَك، تجد 
 جميًعا كلهم الخلق أن فلو كائن، هو بما القلم جفّ  فقد بالل. فاستِعن   استعنتَ  وإذا هللَا،

 واليقين، بالشكر لل واعمل   عليه، يقدروا لم لكَ  هللا يقِضه لم بشيء يضّروك أن أرادوا
 مع الفرج وأن الصبر، مع النصر وأن كثيًرا، خيًرا تكره ما على الصبر في أن واعلم  

 "الفصل كتاب في الخطيب ثابت بن بكر أبو )أخرجه يسًرا العسر مع وأن الكرب،
 أتّم(. وهذا لترمذي،ا خرجه وقد صحيح، حديث وهو والوصل"،

 *** 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14231
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14231
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 أخرى: آيات

كَ  وإن) َسس   يونس (ِلفضِلهِ  راد   فال بخير   ُيردكَ  وإن ُهوَ  إال لهُ  كاشفَ  فال ِبُضرّ  هللاُ  َيم 
107. 

*** 

   م14/8/2014 الخميس

 

 (19)األنعام شيء  ۞

 19( األنعام شهيٌد بيني وبيَنكم هللاُ أكبُر شهادًة ُقِل  شيء  ُقل  أيُّ )

 101( األنعام وخلق كل شيء)

 40( النحل إنما قوُلنا لشيء  إذا أردناه أن نقوَل كن  فيكونُ )

 44( اإلسراء وإن ِمن شيء  إال ُيسّبح بحمِده ولكن ال تفقهون تسبيَحهم)

 54( الكهف جدالً  شيءأكثر  اإلنسانوكان )

 50( طه ربُّنا الذي أعطى كّل شيء  خل قه ثم هدى)

 30( األنبياء وجعلنا ِمَن الماِء كل  شيء  حيّ )

 11( الشورى ليس كمثله شيء)
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*** 

من هذه اآليات وغيرها نستخلص أن )الشيء( يطلق على العاقل وغير العاقل، فهو ال 
، بل هو أوسع من ذلك وأعّم. يطلق على الشيء بمعناه يقتصر على ما نفهمه اليوم

 اليوم، وعلى اإلنسان، بل على هللا تعالى.

 وليس األمر كذلك في اللغات األجنبية.

*** 

 أقوال المفسرين:

 : "لفظ شيء هنا واقع موقع اسم هللا تعالى".19في تفسير األنعام  القرطبيقال 

 : "أكبر األشياء شهادًة هو هللا".الطبري وقال 

: "في هذه اآلية ما يقتضي إطالق اسم شيء على هللا تعالى ... فلو ابن عاشوروقال 
 أطلقه المؤمن على هللا تعالى لما كان في إطالقه تجاوز لألدب وال إثم".

: تتضمن هذه اآلية أن هللا عّز وجّل يقال عليه ابن عطية: "قال أبي حيانسير وفي تف
شيء، كما يقال عليه موجود، ولكن ليس كمثله شيء ... واتفق الجمهور على ذلك 
... احتج الحمهور بهذه اآلية، وتقديره: أي األشياء أكبر شهادة؟ جاء في الجواب: قل 

 ندراجه في لفظ )شيء( المراد به العموم".هللا، وهذا يوجب إطالق شيء عليه، وا

 أقول:
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 لم تعجبني كلمة: "اندراجه"، ليت ابن عطية بحث عن كلمة أخرى.

*** 

    2012نيسان  9اإلثنين 

 

 (20 األنعام) أبناءهم يعرفون  كما يعرفونه ۞

  .20 واألنعام 146 البقرة (أبناَءهم َيعرفونَ  كما َيعرفونهُ  الكتابَ  آتيناهمُ  الذينَ )

 يعرفونه:

 على: تعود الهاء

 مذكور. على َيُعد لم وإن وسلم، عليه هللا صلى محمد -

  مكة. إلى المقدس بيت عن القبلة تحويل أمر -

  اإلنجيل. أو التوراة  هنا: به المراد ألن ،الكتاب على تعود وال

 :عاشور ابن قال

 «.القبلة تحويل إلى يعود ال يعرفونه في المنصوب الضمير»

 .حيان أبوو  الرازي  هذا إلى سبقه وقد

 «.أولى النبوة أمر إلى المعرفة هذه صرف» :الرازي  قال

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=2&ayano=146#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=2&ayano=146#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=2&ayano=146#docu
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 «.وسلم عليه هللا صلى الرسول على عائد الضمير أن ُيقّوي  » وهذا :حيان أبو وقال

 يقل: لم 

  أنفسهم. يعرفون  كما

 إعراب:

 :أبناءهم يعرفون  كما يعرفونه

 للتشبيه. جرّ  حرف الكاف:

 مصدرية :ما

 أبناءهم. معرفتهم مثلَ  معرفةً  يعرفونه :التقدير

 *** 

 المفسرين: أقوال

 البغوي:

 «.الصبيان بين من  أبناءهم يعرفون  كما  وسلم عليه هللا صلى محمًدا يعرفون  »

 *** 

 الرازي:

 الذكور؟ األبناء خّص  لم »

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=2&ayano=146#docu
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 «.ألصق وبقلوبهم ألزم، اآلباء بصحبة وهم وأشهر، أعرف الذكور ألن الجواب:

 أقول:

 ذَكر. وسلم عليه هللا صلى النبي أن السبب يكون  قد

لكَ  ِمن أرسلنا وما)  .109 يوسف (إليهم ُنوحي رجاالً  إال قب 

 .7 واألنبياء ،43 والنحل ،2 ويونس ،69و 63 األعراف وانظر

 إناًثا. ال ذكوًرا أي :رجاالً 

***  

                            القرطبي:

ر المعرفة في األبناء خّص »  يمرّ  اإلنسان ألن ألصق، كانت وإن األنفس، دون  بالذك 
 «.ابنه فيه يعرف ال وقت عليه يمرّ  وال نفسه، فيها يعرف ال برهة زمنه من عليه

 أقول:

 الطفولة. فترة نفسه فيها يعرف ال التي الفترة

***  

 كثير: ابن
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 يكون  وقد قلت: )...(. بهذا الشيء صحة في المثل تضرب كانت العرب»
 في يتمارى  وال أحد يشكّ  ال الناس أبناء بين من أبناءهم يعرفون  كما يعرفونه ) المراد
 .«كلهم الناس أبناء بين من رآه  إذا ابنه معرفة

 أقول:

 البغوي. هذا إلى سبقه

***  

 حيان: أبو

 مباشرة أكثر ألنهم بذلك؛ ُخصوا قد فيكونون  بالذكور، االختصاص األبناء ظاهر»
 اآلباء. بقلوب وأعلق وألصق لآلباء، ومعاشرة

 التغليب. باب من ذلك فيكون  األوالد، باألبناء: يراد أن ويحتمل

 برهة عليه يمرّ  قد اإلنسان ألن باألنفس؛ التشبيه من آكد األبناء بمعرفة التشبيه وكان
 يعرف وهو إال زمان عليه يمرّ  ال فإنه األبناء، بخالف نفسه، فيها يعرف ال الزمان من
  ».ابنه

 أقول:

 .القرطبي إليه سبقه األخير الكالم هذا

 .الرازي  إليه سبقه األول والكالم
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 *** 

 المنار:

 نعوته ومن به، البشارة من كتبهم في بما - وسلم عليه هللا صلى - النبي يعرفون »
 يعرفون  كما هدايته، وآثار آياته من يظهر وبما غيره، على تنطبق ال التي وصفاته
 «.شيء أمرهم من يفوتهم ال حتى وحياطتهم، تربيتهم يتولون  الذين أبناءهم

*** 

 عاشور: ابن

 «.معرفتهم فتتمكن كثيًرا، رؤيتهم من التملي فيكون  بهم، آلباءا تعلق لشدة األبناء خص»

***  

     م14/8/2014 الخميس

 

 (26 )األنعام عنه وينأون  عنه ون ينه ۞
  

 وينأونَ  عنه َينَهونَ  وهم األوليَن. أساطيرُ  إال هذا إن   كفروا: الذينَ  يقولُ ) تعالى: قال
 .26 –25 األنعام (َيشعرونَ  وما أنفَسهم إال ُيهلكون  وإن عنه،

  
 هم:
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 وقيل ،القرآن على يعود ضمير (عنه) في والهاء (،كفروا الذين) على يعود ضمير
 االستماع عن غيرهم (ينَهون ) أنهم والمعنى وسلم. عليه هللا صلى محمد على أيًضا:

 فهم واالستجابة، التأثر خشية أيًضا، إليه االستماع عن بأنفسهم (وينأون ) القرآن، إلى
 ضاّلون. ُمضّلون  أو منتهون، ناهون 

  
 الناس (ينَهون ) أنهم فالمعنى وسلم، عليه هللا صلى محمد على عائًدا الضمير كان وإذا
 وأضّلوا، فضّلوا يأتيه، أحًدا يتركون  وال يأتونه ال أي كذلك، بأنفسهم (وينأون ) اتباعه عن
 عن (وينأون ) إذايته، نع (ينَهون ) وغيره، طالب كأبي بعضهم، أن المعنى أن أو

 السّر. في عليه وأشّدهم العالنية، في معه الناس أشدّ  هم أخرى: رواية في أو هدايته،
 يفعلون  متناقضون: أو الباطن، في ويخذلونه الظاهر، في ينصرونه منافقون: فهم

    ونقيضه. الشيء
  

 جناس:
 واحدة والحروف واحد، الكلمتين فوزن  تام. شبه جناس (:ينأون و) (ينهون ) قوله: في

 )أو الهمزة مقابل في األولى، في الهاء هو واحًدا، حرًفا عدا واحد، وتسلسلها متجانسة،
 التحريف". "جناس أو التصريف" "جناس العلماء سماه ما وهذا األخرى. في األلف(

 صلى وقوله ،75 غافر (تمرحون  كنتم وبما ... تفرحون  كنتم بما) تعالى: قوله ومثله
 وقريب وغيره(. 4/34 البخاري  )رواه  "الخير نواصيها في معقود الخيل" وسلم: عليه هللا

 .104 الكهف (ُيحسنون  أنهم َيحسبون  وهم) تعالى: قوله منه
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 العرب: بعض كقول الحروف، دون  فقط، الشكل في الكلمتين بين الفرق  يكون  وربما
 الحلق. في لحمة اللهاة، بالفتح: واللهى العطّية، بالضم: واللهى "،اللـ هى تفتح اللُـّهى"

  .الشهّية تفتح العطّية أن والمعنى
 (.4/580 المصون  والدر ،4/471 حيان وأبي ،7/171 الطبري  تفسير )انظر

  
 خفاء يشبه اللفظين بين الفرق  خفاء ولكن األنعام، آية في اللفظين بين فرق  هناك نعم

 والخفية. الدقيقة الوسائل بشتى مواقفهم إخفاء يحاولون  كانوا فقد الفعلين. بين الفرق 
  

 بحثت إذا واألسرار. والدقائق والنكات اللطائف من ُيحصى ال ما القرآن في فإن وأخيًرا
  تمّل! ولن القرآن، من تشبع فلن عنها
***  

   م25/4/2013 الخميس
 

 (27 األنعام) نكّذب وال نردّ  ليتنا يا ۞
 ِمنَ  ونكونَ  ربِّنا بآياتِ  ُنَكّذبَ  وال ُنَردُّ  ليَتنا يا فقاُلوا الن ارِ  على ُوِقُفوا إذ َترى  ولو) 

  .27 األنعام (الُمؤمنينَ 
 قراءة: في
  ونكوُن. ... ُنكّذبُ  وال

 إعراب:
 النصب: قراءة على

 ونكوَن. ... نكذبَ  وال ُنردُّ  ليتنا يا
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 للتحّسر. نداء أو تنبيه أداة  :يا
 للتمّني. بالفعل مشبه حرف :ليت

 (.ُنردّ ) جملة: وخبرها ليت. اسم نصب محل في متصل ضمير :نا
 نحن. تقديره: مستتر ضمير الفاعل ونائب مرفوع. للمجهول مبني مضارع فعل :ُنردّ 
 نافية. :ال المعية. واو الواو :وال

 مستتر ضمير والفاعل المعية. واو بعد المضمرة )أن( بـ منصوب مضارع فعل :ُنكّذبَ 
 نحن. تقديره:
 (نكذبَ )   على: معطوف ناقص مضارع فعل :نكونَ  عطف. حرف الواو: :ونكونَ 

 المؤمنين. من والخبر: نحن. تقديره: مستتر ضمير واسمه منصوب.
  

 الرفع: قراءة على
 (.نردُّ ) على: معطوفان ونكوُن: ... نكذبُ 

  
 ترى: ولو
 من لكل أو وسلم، عليه هللا صلى هللا لرسول الخطابو  حالهم. ترى  ولو أي: ترى: ولو

 )الشوكاني(. الرؤية منه تتأتى
 الخيال يذهب أن منه يراد الجواب وحذفُ  شنيًعا! أمًرا لرأيت تقديره: محذوف جوابها لو:
 مذهب! كل فيه

  
 :الرازي  قال
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 وجاز للشأن، وتعظيًما لألمر تفخيًما حذف وقد جواًبا، له يقتضي (ترى  ولو) قوله:»
 والشعر. القرآن في كثيرة وأشباهه به، المخاطب لعلم حذفه

 وحذفُ  حالهم. سوء لرأيتَ  أو منقلبهم، سوء لرأيتَ  التقدير: كان الجواب قّدرت ولو
 لغالمك: قلتَ  لو أنك ترى  أال إظهاره. من المعنى في أبلغ األشياء هذه في الجواب

 الضرب، من المكروه: أنواع إلى بفكره ذهب الجواب! عن وسكتّ  إليك! قمتُ  لئن وهللاِ 
 تبغي. األقسام أي يدر ولم الخوفُ  وعظمَ  والكسر! والقتل،

 غير شيًئا تبلغ لم أنكَ  لعلم بالجواب، فأتيتَ  ألضربنَك، إليكَ  قمتُ  لئن وهللا قلَت: ولو
 في تأثيًرا أقوى  الجواب حذف أن فثبت سواه! المكروه من نوع بباله يخطر وال الضرب!
 الخوف. حصول

 على وقفوا إذ ترى  ولو والتقدير: الوجوه، بعض من مذكور "لو" جواب قال: من ومنهم
 «!نكذب وال نرد ليتنا يا ويقولون: ينوحون  النار

  
 النار: على ُوقفوا

 فيها. ُحبسوا النار، على ُحبسوا -

 الحبس. الوقف:   
 حقيقتها. عرفوا -

  
 :المؤمنين من ونكون 
 نكذب. وال قبلها: للجملة توكيد

 التكذيب مفسدة ارتكب فقد كّذب فمن مفسدة، والتكذيب مصلحة، اإليمان أن مراعاة مع
 بالصواب. أعلم وهللا اإليمان، مصلحة عليه وفاتت
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 :الطبري  قال

 تضع قد العرب أن مضى فيما قبل وصفنا لما وقفوا، إذا معناه: ":وقفوا إذ ترى  لوو «" 
 قد ما األخبار من تصاحب أن إذ""  حظ كان وإن "إذ"، مكان و"إذا" "إذا"، مكان "إذ"
 «.يوجد لم ما األخبار من تصاحب أن "إذا" وحظ فقضي، وجد

*** 

       م19/8/2014 الثالثاء

 

وا ولو ۞  (28 األنعام) لعاُدوا ُردُّ
 ِمنَ  ونكونَ  ربِّنا بآياتِ  ُنكّذبَ  وال ُنَردُّ  ليَتنا يا فقاُلوا الن ارِ  على ُوِقُفوا إذ َتَرى  ولو) 

وا ولو قبلُ  ِمن ُيخفونَ  كاُنوا ما لهم َبدا بل الُمؤمنيَن.  وإن هم عنهُ  ُنُهوا ِلما لعاُدوا ُردُّ
 .28-27 األنعام (َلكاذبونَ 

  
 النكتة:

وا لو  يعودوا أن ُيعقل كيف الغيب، لهم وانكشف جهنم، نار شاهدوا أن بعد الدنيا، إلى ُردُّ
 الكفر؟ إلى

 غيره، جواب وكذلك مقنع! غير جوابه ولكن السؤال، هذا طرح في الفضل له الزمخشري 
 وأحوالهم! الكفار بهؤالء أعلم وهللا

 أخرجوا ثم بالسجن، الدنيا في عليهم حكم المجرمين بعض أن لو نقول: المسألة ولتقريب
 نفسها! الجرائم إلى فعادوا منه،
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 جهنم. وعقوبة السجن عقوبة بين كبير فرق  هناك ال:يق قد لكن
 وهللا جهنم، نار عقوبة من عليه وقفوا مما بالرغم الزمن، مع يتناسون  أو ينسون  لعلهم
 أعلم.
***  
 راجع:

 .27 اآلية (رّبنا بآياتِ  نكّذبَ  وال ُنردُّ  ليتنا يا) -

 .28 اآلية (قبلُ  ِمن ُيخفونَ  كانوا ما لهم بدا بل) -

*** 
  م26/8/2014 الثالثاء

 

 (28 األنعام) يخفون  كانوا ما لهم بدا بل ۞

 ِمنَ  ونكونَ  ربِّنا بآياتِ  ُنكّذبَ  وال ُنَردُّ  ليَتنا يا فقاُلوا الن ارِ  على ُوِقُفوا إذ َتَرى  ولو) 
وا ولو قبلُ  ِمن ُيخفونَ  كاُنوا ما لهم َبدا بل الُمؤمنيَن.  وإن هم عنهُ  ُنُهوا ِلما لعاُدوا ُردُّ

  .28-27 األنعام (َلكاذبونَ 

 النكتة:

 ما حيث ومن "،بل" استخدام حيث من ،قبل من ُيخفون  كانوا ما لهم بدا بل معنى: ما
 جاء بما االقتناع السهل من وليس فهمه، باليسير وليس خفاء، فيه األمر .ُيخفون  كانوا

 يقولون: قلما لمفسرينا أن هنا بالي في ويخطر اآلية. من الجزء هذا في المفسرون  به
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 المحاوالت هذه تكون  قد القارئ! على غامًضا جاء ولو التفسير يحاولون  فهم نعلم. ال
 في وقالوا المواضع، بعض في التفسير بصعوبة المفّسرون  صّرح إذا سيما ال مناسبة،
 بمراده. أعلم وهللا النهاية:

 شيء! في يقّصروا لمو  شيء كل فهموا المفسرين أن ويدعي علي يزايد من يأتي قد
 واإلسالمي العربي عالمنا في علمي بحث أي إلى نحتاج  ال أننا ضمًنا يعني وهذا
 ننكر ال عليه! مزيد ال السابقون  العلماء كتبه فما مزيد، إلى نحتاج وال تمام(، )كله

 ما كل وبحثوا قوله، يلزم ما كل قالوا قد بأنهم نقبل أن يمكن ال ولكن السابقين، جهود
 تمحيص! وال مناقشة وال فهم بال أقوالهم نردد أال وعلينا بحثه! زميل

 البعث ينكرون  كانوا لقلت: قبل، من )يجحدون( ينكرون  كانوا ما الكالم: جاء لو
 يجحدون. بمعنى: ُيخفون  فعل: كان إذا صحيًحا يكون  قد وهذا والعذاب.

 المفسرين: بعض قال

 (مشركين كنا ما ربنا وهللا) فيقولون: الشرك من يجحدونه كانوا ما لهم ظهر بل قيل: »
 بدا ) حين فذلك بالكفر، عليهم فتشهد جوارحهم، هللا فينطق ،23 اآلية نفسها السورة

 والشوكاني(. )القرطبي، «(قبل من يخفون  كانوا ما لهم

 :الشوكاني وقال 

 من عنهم يخفون  الغواة  كان ما الغواة  اتبعوا للذين ظهر أنه المعنى: وقيل: »
 «.والقيامة البعث أمر
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 االسترسال يمكن ال ه.ب أعلم هللا ُيخفون؟ كانوا فماذا ظاهره، على يخفون  فعل كان وإذا
 مالئًما المختار القول يكون  أن من بد ال إذ ُيخفون، كانوا فيما كثيرة أقوال بإيراد

 لهم. بدا بل وبين: قالوا ما بين: للربط "بل"، الستخدام

 :المنار قول على أثني

 بين يربط لم ولكنه الورقة، هذه في ذكره وسيرد األقوال، هذه من قول رجحان نرى  ال
 بل. وجملة: قالوا، جملة: الجملتين:

 :عاشور ابن قول على أثني كما

 تالئم ال وهي المفّسرون، فيها تحّير التي االحتماالت عن يغني التفسير وهذا »)...(
 يساعده ما فيها وليس عجزها، يساعده وبعضها صدرها، يساعده فبعضها ،اآلية نظم

  .«جميعها

 قد مناسب. آخر تفسير بالي في خطر إذا والتعديل بالزيادة النكتة هذه إلى سأعود 
 اإلشكال طرح مجرد ففي يشترط، ال الجواب: المناسب؟ التفسير أنتظر لم لماذا يقال:
 على العثور محاولة في آخرين ينباحث إشراك وهي أخرى، فائدة هناك أن كما فائدة،

  أعلم. وهللا نعلم، لم نفهم، لم بالقول: التصريح أو مناسب، هو ما

 النار: على ُوِقُفوا

 كالم على فالًنا وقفت قولك: من :الرازي  قال عليها. ُأطلعوا منها. بالقرب ُوضعوا -
 فالن.
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 فيها. وقفوا دخلوها. -

 ُوقفوا:

 على للتنبيه الماضي بصيغة فيه وجيء يوقفون. إذ أي: االستقبال، ومعناه لفًظا ماض  
   عاشور(. )ابن خبره في خالف ال عمن لصدوره وقوعه، تحقيق

: ليتنا يا  ُنَردُّ

  الدنيا. إلى

 قبُل: ِمن ُيخفون  كانوا ما

 ومعاندتهم. وتكذيبهم كفرهم أمر من -

 كفرهم. جزاء من -

 والقيامة. البعث أمر من -

 والنصارى(. )اليهود وسلم عليه هللا صلى محمد نبوة من -

 السيادة استبقاء على والحرص العناد إال عنه يصّدهم ال الدنيا، في اإليمان أمر من -
 عاشور(. )ابن قبلهم الخيرات إلى المؤمنين وبسبق الرسول، بفضل االعتراف من واألنفة

 ُيخفوَن:

  ُيخفونه. األصل:
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 لهم: بدا بل

 مواضع وهناك كله، القرآن في "بل" مواطن تتبع أطروحة! إلى تحتاج القرآن في :بل
 خفاء! فيها ومواضع واضح، فيها األمر

        إلخ. ... نردّ  ليتنا يا قولهم: عن لإلضراب بل: هنا: يقال أن يكفي ال

 التفسير. صحة من والتأكد بدقة، اإلضراب هذا وجه بيان إلى نحتاج بل

 عن إضراًبا يكون  وقد ذكره، ورد مثبت كالم عن إضراًبا يكون  قد القرآن في فاإلضراب
 إشكال! المعنى في لكان ذلك ولوال مقدر، محذوف كالم

 بدا بل قالوا"، كما األمر "ليس المحذوفة: الجملة إن فيه يقال أن من أعقد األمر بل
 أعلم! وهللا للتفسير، كاف غير هذا ... لهم

***  

 بل: في: المفسرين لأقوا

 الطبري:

 إذا قيلهم في محمد، يا نبوتك، الجاحدين بربهم، العادلين بهؤالء ما ذكره: تعالى يقول»
 والندم األسى (منالمؤمنين ونكون  ربنا بآيات نكذب وال نرد ليتنا يا) النار: على وقفوا
 عقاب من بهم نازل هو مما اإلشفاق بهم لكن بك، والتصديق بالل اإليمان ترك على

 منهم، ويسترونها الناس أعين عن يخفونها كانوا التي معاصيهم على عذابه، وأليم هللا
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 بها جازاهم ثم بها، ففضحهم األشهاد، رءوس على وأظهرها القيامة يوم منهم هللا فأبداها
  م.جزاءه

 ذلك قبل من يخفونها كانوا التي السيئة أعمالهم من يخفون  كانوا ما لهم بدا بل :يقول
 نهوا لما لعادوافأمهلوا الدنيا إلى ردوا ولو : يقول " ردوا ولو " فظهرت. الدنيا، في

 جحود من ذلك، قبل الدنيا في يعملونه كانوا الذي العمل مثل إلى لرجعوا يقول: عنه
 "لو قيلهم: في "لكاذبون  إنهم" ربهم! عليهم يسخط بما والعمل به، كفروال هللا، آيات
 ال العذاب، خشية قالوه حين قالوه ألنهم  المؤمنين" من وكنا ربنا بآيات نكذب لم رددنا
  .«بالل إيماًنا

 أقول:

 آمنوا أنهم هؤالء في المشكلة لكن مؤمن، فهو عقابه من وخوًفا ثوابه في طمًعا آمن من
 العقاب! هذا معاينة بعد عقابه، من خوًفا

***  

                   البغوي:

 ُرّدوا لو إنهم قالوا: ما على األمر ليس أي: لقولهم، ردّ  تحته "بل" قوله: ( لهم بدا بل»)
 «.آلمنوا

***  

 الرازي:
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 التكذيب، وترك الدنيا، إلى العود تمّنوا ما أنهم والتقدير: كالمهم، ردّ  ههنا "بل" معنى »
 الذي العقاب من خوفهم ألجل بل اإليمان، في راغبين كونهم ألجل اإليمان وتحصيل

 كانت إذا إال تنفع ال والطاعة اإليمان في الرغبة أن على يدل وهذا وعاينوه. شاهدوه
 من والخوف الثواب، لطلب فيه الرغبة فأما وطاعة، إيماًنا لكونه فيه، رغبة الرغبة تلك

  .«مفيد فغير العقاب،

 أقول:

 الطبري. قول من قريب قوله

***  

 القرطبي:

 «.ُرّدوا لو اإليمان وادعائهم تمنيهم عن إضراب بل: »

***  

 كثير: ابن

 طلبوا ما فهم (قبلُ  ِمن ُيخفون  كانوا ما لهم بدا بل) قوله: في اإلضراب معنى أما»
 ما جزاء عاينوه الذي العذاب من خوًفا بل اإليمان، في ومحبة رغبة الدنيا إلى العود
 ولهذا النار؛ من شاهدوا مما ليتخلصوا الدنيا إلى الرجعة فسألوا الكفر، من عليه كانوا
  ».اإليمان في ومحبة رغبة الرجعة تمّنيهم في أي: (،عنه ُنهوا لما لعادوا ُرّدوا ولو) :قال

 أقول:
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 الطبري! قول هذا

***  

 حيان: أبو

 وهكذا سبق، لما إبطال غير من شيء إلى شيء من واالنتقال لإلضراب هنا بل(»)
 سبيل على ال تعالى، هللا إخبار من بعدها ما كان إذا تعالى، هللا كتاب في يجيء

 )...(. ( شاعر هو بل افتراه  بل) :كقوله لإلضراب، فيه )بل( تكون  قوم، عن الحكاية

 بل زيد، قام ما كقولهم: نفي، وإيجاب استدراك هنا بل( ) الزجاج: وقال
 ردّ  )بل( غيره: وقال )بل(. توجبه حتى سبق الذي النفي ما أدري  وال انتهى. عمرو قام
 بل اإليمان، في رغبة ذلك يقولوا لم ألنهم قالوه؛ ما على األمر ليس أي: تمنوه؛ لما

  .«الكالم هذا ما أدري  وال انتهى. الرحمة في وطمًعا العذاب، من إشفاًقا قالوه

*** 

 عاشور: ابن

 ربنا بآيات نكذب وال :قولهم عن إضراب (:قبلُ  ِمن ُيخفونه كانوا ما لهم بدا بل) قوله:»
 «.المؤمنين من ونكون 

  

 قبل: من يخفون  كانوا ما لهم بدا

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=174&idfrom=756&idto=771&bookid=62&startno=9#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=6&ayano=28#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=6&ayano=28#docu
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                                             :المنار في قال

 ُيخفون. كانوا ما وبالُ  التقدير: محذوف، مضاف الكالم في المبرد: قال»

 المفسرين: أقوال ذكر أن بعد أيًضا وقال

 أنه وهو آخر، قول عندنا الصواب بل ،األقوال هذه من قول رجحان نرى  ال ونحن»
 ُيخفيه كان ما الكفار من وألشباههم فيهم الكالم ورد الذين أولئك من لكل يومئذ يظهر

 عنهم. ُيخفيه من نظر أو نظره في قبيح هو مما الدنيا، في

 الحق. ذلك ُيخفون  كانوا الحق لهم ظهر الذين كالرؤساء واستكباًرا عناًدا كفروا فالذين -

 أو وضعًفا، بًناج اإليمان أظهروا الذين والمنافقون  الكتاب أهل علماء بعض ومنهم -
 المؤمنين. عن الكفر ُيخفون  كانوا وكيًدا، مكًرا

 معهم. يقترفها ال عمن ُيخفونها والمنكرات الفواحش من القبيحة األعمال وأصحاب -

 عمن حالهم حقيقة ُيخفون  الكاذبة باألعذار الواجبات ترك عن يعتذرون  والذين -
 إليهم. يعتذرون 

 كمن لما المظهر الدليل برق  من أحياًنا فيها يلوح ام أنفسهم في يخفون  والمقّلدون  -
 وألسنة اآلفاق، في هللا آيات من البرق  ذلك أومض سواء الحق، من الفطرة أعماق في

 ويختم خطيئتهم بهم تحيط أن قبل أنفسهم، في هللا آيات من أو والبرهان، الحجة حملة
 الدنيا، في حالهم ياتاآل بينت الذين هم العميان المقّلدون  وهؤالء قلوبهم، على
 الكفر، على مات من لكل عاًما اآلخرة في حالهم بيان من ذلك تال ما جعلنا وإنما
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 لذلك استعمالهم لعدم لإليمان، استعداده من منهم أحد استفادة وعدم فيه لتساويهم
                                          «.االستعداد

 عنه: ُنُهوا لما

  الكفر. من

    قراءة: في

 ونكوُن. ... نكذبُ  وال

***  

 المفسرين: أقوال

 الرازي:

 والعذاب، العقاب أنواع وشاهدوا بالضرورة، هللا عرفوا قد القيامة أهل إن قيل: فإن »
 يعودون  إنهم يقال: أن يمكن كيف األحوال هذه فمع الدنيا، إلى تعالى هللا رّدهم فلو
 هللا؟! معصية وإلى بالل الكفر إلى

 إلى الردّ  يحصل وإنما ،التكليف حالة إلى  (رّدوا ولو) :اآلية تقرير القاضي: قال قلنا:
 مشاهدة هناك يحصل ولم بالضرورة، هللا معرفة القيامة في يحصل لم لو الحالة هذه

 هذا نقول: أنا إال اآلية، في محالة ال مضمًرا يكون  الشرط فهذا جهنم، وعذاب األهوال
 وعدم الكفر على اإلصرار في غلّوهم بيان اآلية من المقصود ألن ضعيف؛ الجواب
 أهوال مشاهدة وعدم القيامة، في تعالى هللا معرفة عدم قّدرنا ولو اإليمان. في الرغبة

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=748&idfrom=2286&idto=2289&bookid=132&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=748&idfrom=2286&idto=2289&bookid=132&startno=3#docu
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 على إصرارهم ألن تعجب، مزيد األول كفرهم على القوم إصرار في يكن لم القيامة،
 الذي الشرط أن فعلمنا الدنيا، في الكفر على الكفار سائر إصرار مجرى  يجري  الكفر
 «.البتة اعتباره يمكن ال القاضي ذكره

 أقول:

   غموض. فيه كالمه

***  

  حيان أبو

 الزمخشري: عن نقالً  الرازي  ماذكره ذكر أن بعد

 مستحضرون  وهم العذاب، وعاينوا بالضرورة، هللا عرفوا وقد (،رّدوا ولو) المعنى وإنما»
 «.الكفر من عنه ُنهوا لما لعادوا له، ذاكرون  ذلك،

***  

 عاشور: ابن

 ال والدليل، النظر دون  الحس، عوامل عن الناشئة الخواطر أن على دليل هذا في »
 زال فإذا اإلحساس، ذلك يدوم ريثما إال مقتضاها، على تسير وال النفس، في لها قرار
 ويزول ونحوهما. والسوط الزجر من العجماوات انفعال يشبه به فاالنفعال أثره، زال

 «.مثله يعاوده حتى بزواله
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 ل:أقو 

 الكفر! من عليه  كانوا ما إلى ويعودون  ينسون  يعني:

 الناس تحفيز في به الوعيد كمجرد العقاب انكشاف أن المعنى هذا على يرد قد لكن
 أعلم. وهللا كذلك، األمر وليس الكفر! وترك اإليمان على

***  

  م20/8/2014 األربعاء

 

 (31 األنعام) ساعةال ۞
  

 القيامة: بمعنى الساعة

رَتنا يا قاُلوا َبغتةً  الّساعةُ  جاءتهمُ  إذا حتى)  - نا ما على َحس   .31 األنعام (فيها فّرط 

حِ  إال الّساعةِ  أمرُ  وما)      -  .77 النحل (أقربُ  هو أو البصرِ  كَلم 

ِلُس  الّساعة تقومُ  ويومَ )      - ِرُمونَ  ُيب   .12 الروم (الُمج 

  

 هنا: الساعة

 القيامة. فيها تقوم التي اللحظة بها: المقصود لعل
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 الفترة: بمعنى الساعة

رةِ  ساعةِ  في اّتبعوهُ  الذينَ  واألنصارِ  والمهاجرينَ  النبيّ  على هللاُ  تابَ  لقد)    -  (الُعس 
 .117 التوبة

  

 هنا: الساعة

رة: ساعة رة، لحظة الُعس  رة. مّدة أو الُعس   الُعس 

 اللحظة: بمعنى الساعة 

 .34 األعراف (َيستقدمونَ  وال ساعةً  َيستأِخرونَ  ال أجُلهم جاءَ  فإذا)      -

 .45 يونس (الّنهارِ  ِمنَ  ساعةً  إال َيلبثوا لم كأن َيحشُرهم ويومَ )      -

 .35 األحقاف (نهار   ِمن ساعةً  إال َيلبثوا لم ُيوَعدونَ  ما يرونَ  يومَ  كأّنهم)      -

ِرُمونَ  ُيقِسمُ  الساعةُ  تقومُ  ويومَ )      -  .55 الروم (ساعة   غيرَ  لِبثوا ما الُمج 

  

 هنا: الساعة

 .األوقات أسماء أقل ألنها بالذكر ُخّصت الساعة      -

 وأقربه. وقت أقصر      -

 الزمن. من مدة أقل      -

 *** 

 الخالصة:
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 الساعة:

 ثانية، فيمتو أقل: بل ثانية، هي بل أعلم، وهللا معناها، أصل هذا أو اللحظة، معناها
 بمعناها القرآن في الساعة وليست الناس. يعرفها زمنية وحدة أقل من أقل هي بل

 دقيقة. 60 تساوي  وهي اليوم، من جزًءا 24 من جزء اليوم: االصطالحي

***  
 مالحظة

 مليون  من جزء هي أي صفًرا، 15 يمينه وإلى واحد على مقسمة ثانية :ثانية الفيمتو
 32 إلى الثانية بين كالنسبة الثانية إلى الفيمتوثانية نسبة أي الثانية، من جزء مليار
 زويل أحمد المصري  العاِلم إليه توصل مما أقل هي القرآن في فالساعة سنة. مليون 
 أعلم. هللاو م،1999 الكيمياء في نوبل على الحائز

***  
 راجع:

ر القرآن: نكت من      -  القرآن. في يرد لم الصف 

 .نهار   ِمن ساعةً  إال َيلبثوا لم القرآن: نكت من      -

***  
  م3/12/2012 اإلثنين

 

 (31 األنعام) يزرون  ما ساء أال ۞
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 ما على حسرَتنا يا قالوا بغتةً  الساعةُ  جاءتهمُ  إذا حتى هللاِ  بلقاءِ  كذ ُبوا الذينَ  َخِسرَ  قد) 
 .31 األنعام (َيِزُرونَ  ما ساءَ  أال ُظهوِرهم على أوزاَرهم َيحِمُلونَ  وهم فيها فر طنا

 خسر: قد 

 صفقتهم. في تجارتهم، في خسروا

 المؤمنون. وربح الكافرون  خسر

 :عاشور ابن قال

 » .الدنيا ال اآلخرة خيرات حرمان هنا والخسارة »

 :حيان أبو وقال

 أخذ الذي البائع بحالة شبيًها ذلك فصار اإليمان، عن الكفر استعاضوا أنهم خسرانهم»
 لنجاته، سبًبا اإليمان من أعطاه وما لهالكه، سبًبا الكفر من أخذ ما وكان وأعطى،

  «!ماله ورأَس  الربحَ  العادمَ  صفقته في الخاسرَ  فأشبه

 هللا: بلقاء كذبوا

 والنار. الجنةو  والجزاء والحساب البعث أنكروا

 :عاشور ابن قال

 زماًنا عنه واالستقالل الغيبة بعد الحق صاحب للقاء مماثالً  إليه المصير جعل »
 في إليه، ومجيئا هللا، إلى ومصيًرا هللا، ولقاء هللا، مالقاة البعث سمي فلذلك طوياًل،
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 هللا، تصرف قبضة في هم الدنيا في الناس فإن وإال النبوية، واأللفاظ اآليات من كثير
 حالة شبهت تمثيلية: استعارة فاللقاء )...( جزاءهم إليهم ولعجل إليه، لقبضهم شاء لو

 بعد سيدهم حضور عند العبيد بحالة ووعيده هللا وعد تنفيذ إلى المصير عند الخلق
 المغيب. مدة في فعلوه ما على ليجزيهم غيبة،

 أحبّ  من قال: كما وسلم، عليه هللا صلى الرسول وكالم القرآن في التمثيل هذا وشاع
   («.15 )غافر التالق يومَ  ِلُينِذرَ  القرآن: وفي لقاءه، هللا أحبّ  هللا لقاء

     الساعة:

 فيها. الحساب لسرعة االسم بهذا وسميت القيامة،

  )فيمتوثانية(! الثانية من أقل هو ما بل اليوم، عرفنا في بالثانية أشبه القرآن في والساعة

 حسرتنا: يا

 :القرطبي قال

 التحسر! كثرة على يدل ولكنه الحقيقة، في بمنادى وليست الحسرة، على النداء وقع »
 التعجب كثرة على يدل ولكنه الحقيقة، في بمنادَيي نِ  وليسا للرخاء! ويا للعجب! يا ومثله:

 يا قولك: وكذلك إتيانك! زمن فهذا تعال، عجب يا قال: كأنه :سيبويه قال والرخاء.
 المجرى، هذا يجري  نداؤه يصح ال ما وكذلك وقتك. فهذا تعاَلي   حسرتا يا : أي حسرتي!

 «.تعجبت قولك: من أبلغ فهذا

 :الراغب قال

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=6&ayano=31#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16076
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  انحسر! قد المتحّسر كأن عليه، والندم فات ما على الغمّ  الحسرة:

 أال:

 عاشور(. )ابن بالخبر العناية يفيد وتنبيه استفتاح حرف

 المبالغة تفيد إليه، السامع ذهن وتوجيه بعدها بما العناية بها يراد التي االفتتاحية أال
  )المنار(. به باالعتبار االهتمام ووجوب مضمونه وتأكيد تقريره في

 الغائَب. الشاهدُ  فليبلغِ  أال

 لينا.ع أحدٌ  َيجهلن   ال أال

  الهاتفية. المخاطبات في )ألو(، بدل: العلماء بعض اقترحها

 فّرطنا:

 ضّيعنا.

 قّصرنا.

 تهاوّنا.

 غيرنا. عن تخّلفنا

  حيان(. )أبو تركه على القدرة مع التقصير والتفريط:

 فيها: فرطنا ما على
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 لها. االستعداد في الساعة: في -

 للساعة. العمل بترك الدنيا: في -

 اآلخرة. في -

 األعمال. في -

 الطاعة. في -

 الكفر اشتروا الصفقة! خسروا قد أي: خسر، قد قوله: من المستفادة الصفقة: في -
 اإليمان! وباعوا

  

 :حيان أبو قال

 المعنى. لهذا عليها عوده فحسن الدنيا، إال ليس التقصير موضع أن على العقل دل »
 المعنى إذ الدنيا على الضمير يعود أن يحتمل فقال: احتماالً  القول هذا عطية ابن وأورد

 «.يقتضيها

                     :المنار في وقال

 مرجع أن دعوى  من بعض عن أذكيائهم بعض نقله ما المفسرين غفالت غرائب من »
 سواه  دون  فيه المذكور هو كونه على كالمهم، في مذكور غير القول هذا في الضمير

 هي إن وقالوا) :عنهم حكاية تعالى قوله عن ذهلوا ولكنهم األخرى! الثالثة المراجع من

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=6&ayano=31#docu
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 جديًدا سياًقا ال عليه، ترتب وما لعاقبته بياًنا بعده ما كون  وعن إلخ، (الدنيا حياتنا إال
 الضمير عود فكان عنهم، ال شأنهم من هللا حكاه فيما مذكورة فهي الساعة وأما مستقاًل.

 «.القوة من الثانية المرتبة في عليها

 أوزارهم: يحملون  

 الثقيلة. ذنوبهم :أوزارهم

 بها! مثقلين وصاروا الذنوب لزمتهم

 الثقل. الوزر: أصل

 )المنار(. الظهر على الحمل كثقلِ  النفس على الوزر ثقلُ 

  واليته. أمر من إليه يسند ما أعباء يحمل ألنه الوزير، ومنه:

 إعراب:

 قالوا. ضمير: من حالية جملة أوزارهم يحملون  وهم جملة:

 :عاشور ابن قال

 مثقلين متعبين ذلك مع كانوا بل فحسب؛ اليوم ذلك خير من محرومين يكونوا لم أي:»
 «!بالعذاب

 مواضع في قلنا كما العقاب! تكلفة وتحّملوا الثواب فاتهم مضاعفة: خسارتهم فكانت
  مشابهة. أخرى 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=6&ayano=31#docu
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 يزرون: ما

 يحملون. ما

 خطأ أظنه وال واحد، والمعنى كثير(، وابن )الطبري، يعملون  ما التفاسير: بعض في
  مطبعًيا.

 يزرون: ما ساء

 يزرون. ما ساءهم -

 وزرهم! أسوأ ما يزرونه! الذي أسوأ ما -

 وزرهم! يزرونه شيًئا بئس -

  يحملون! ما بئس -

 شديد! عذابها الجزاء! في ثقيلة ألنها باألوزار الذنوب عن وعّبر

 :حيان أبو قال

 :ثالثة وجوها تحتمل هنا (ساء)

 ما ساءهم أال والمعنى: العين، بفتح )فَعل( ووزنها المتصرفة، المتعدية تكون  أن :أحدها
 يزرون!
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 ويحتمل فاعلة، فتكون  الذي، بمعنى موصولة تكون  أن الوجه هذا على (ما) وتحتمل
 ساءهم أال أي الفاعل; هو مصدر، بعدها وما منها فينسبك مصدرية، (ما) تكون  أن

 وزرهم.

 والمعنى: التعجب، معنى وأشربت العين، بضم )فُعل(، إلى حولت أنها :الثاني والوجه
 (.ما) في االحتمالين على وزرهم، أسوأ ما أو يزرونه، الذي أسوأ ما أال

 فتكون  الذم، في المبالغة بها وأريد العين، بضم )فُعل(، إلى حولت أيضا أنها :والثالث
 في (،ما) في سبق ذيال إطالق ويكون  واألحكام، المعنى في )بئس( لـ مساوية

 هنا. فيها جارًيا ،90 البقرة (أنفَسهم بهِ  اشتروا بئسما) قوله:

 فاعل في يشترط ما فيه يشترط ال قبله الذي أن قبله الذي والوجه الوجه هذا بين والفرق 
 فعل من منعقد هو إنما وخبر، مبتدأ من منعقدة جملة هو وال األحكام، من )بئس(

 وفاعل.

 )الزم(، قاصر هذين وفي متعّد، الفعل األول في أن واألول الوجهين هذين بين والفرق 
 إنشاء. هذين في وهو خبر، فيه الكالم وأن

 وزرهم، يزرون  شيًئا بئس يزرون: ما ساء فقال: فقط، )بئس( باب من الزمخشري  وجعله
 .177 األعراف (القومُ  مثالً  ساءَ ) كقوله:

 كما فاعل، (ماو) متعدية، (ساء) بأن وبدأ أخيًرا، احتماالً  الوجه هذا عطية ابن وذكر 
  «.مجرد خبر الكالم وأن األمر، هذا في ساء تقول:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=174&idfrom=756&idto=771&bookid=62&startno=14#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=174&idfrom=756&idto=771&bookid=62&startno=14#docu
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 :المنار في وقال

                                             (:ساء»)

 ذاك! حملهم أسوأ ما أي: التعجيب، أو التعجب معنى أشرب ذم، فعل -

 يحملونها! التي األثقال تلك أسوأ ما أو: -

 ساءتهم أو األوزار، لتلك حملهم وأحزنهم ساءهم أي ّد،متع فعل هنا (ساء) إن وقيل: -
 «.يحملونها التي األوزار تلك

   .أبلغ واألول

 يقل: لم

 يحملون. ما ساء أال

*** 

          م28/8/2014 الخميس

 

 ( 32 األنعام) ولهو لعب إال الدنيا الحياة وما ۞
 

 قال تعالى: 
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؟( وَللـــداُر اآلخرُة خيٌر للـــذين يتقون، أفال تعقلون ومـــا الحيـــاة الـــدنيـــا إال لعـــٌب ولهٌو، )
 . 32األنعام 

 
رأى بعض المفســرين، أو اللغويين، أن اللعب واللهو بمعنى واحد، وكرره تأكيًدا. وفّرق 
آخرون بينهما، فرأى بعضــهم أن اللعب عمل يشــغل عما ينتفع به إلى ما ال ينتفع به. 

(. وبّين ابن 484 /4الهزل )تفســــــــير أبي حيان واللهو: صــــــــرف النفس عن الجد إلى 
 . 3( األنبياء الهيًة قلوُبهمأن اللعب للجوارح، واللهو للقلب: ) 6/437القيم في تفسيره 

ا. فهنــاك مــا هو  على أن الفقهــاء ذهبوا إلى أن اللعــب واللهو ليســـــــــــــــا مــذمومين دائمــً
علم. وهناك ما هو محمود، كاأللعاب والمســــــــــــــابقات التي تعين على الجهاد أو على ال

 مباح، وما هو مذموم. 
وللمفسرين في هذه اآلية قوالن: قول بأن المقصود هنا هو حياة الكافر، والقول اآلخر 

 بأن المقصود عام بحيث يشمل حياة المؤمن والكافر مًعا. 
إن اإلخبار عن الحياة الدنيا بأنها لعب ولهو ليس تفســــــيره ســــــهاًل، ســــــواء كانت هذه  

المؤمن أو المؤمن والكافر مًعا. ذلك ألن المؤمن ليســـــــــــــت جميع أعماله  الحياة تخص
في الحياة الدنيا من هذا القبيل، وال ســـــــــــــيما على فرض أن اللعب واللهو منه ما هو 

 محمود. كذلك الكافر قد ال تكون حياته كلها من هذا الباب. 
ة. فالحياة الدنيا تبدو لعل المقصــــــود هنا هو عقد مقارنة بين الحياة الدنيا والحياة اآلخر 

بالنســـــــــبة لآلخرة أنها ال تعدو أن تكون مجرد لعب ولهو. فاآلخرة أفضـــــــــل )إذا تعلقت 
بالجنة، وأســـــــــــوأ إذا تعلقت بالنار(، وأكثر، وأيقن، وأدوم. فخيرات الجنة غير محدودة، 

( التوبة الحياِة الدنيا في اآلخرِة إال قليلٌ  فما متاعُ وخيرات الدنيا محدودة. قال تعالى: )
. وخيرات الجنة متيقنة، وخيرات الدنيا مظنونة، قابلة للزيادة والنقصـــــــــــــان والزوال. 38
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والحياة اآلخرة خلود، والحياة الدنيا أمرها محدود. والدنيا هزل، واآلخرة جد. هكذا تبدو 
( يعلمون  إّن الداَر اآلخرَة لهي الحيواُن لو كانوااألولى بالنســــــــبة لألخرى. قال تعالى: )

، أي: هي الحياة الحقيقية والجاّدة التي يجب أن يســـــــعى إليها اإلنســـــــان 64العنكبوت 
. وقال 20( الحديد متاُع الغرور وما الحياُة الدنيا إالفي الحياة الدنيا. قال تعالى: )

ا: ) . فإذا لم 70( األنعام وغّرتهُم الحياُة الدنيا وذِر الذين اتخذوا ديَنهم لعًبا ولهًوا،أيضــــً
 ا اإلنسان بالجّد والعمل والسعي واالستقامة، فال شك أنه سيصبح نادًما. يعمره

إن اإلنســــــان مفطور بطبيعته على تفضــــــيل العاجل على اآلجل. فهو يرى أن: "الدنيا 
نقد، واآلخرة نســـــيئة، والنقد خير من النســـــيئة. ولذات الدنيا يقين، ولذات اآلخرة شـــــك، 

(. قال 12بيين في غرور الخلق للغزالي ص وال ُيترك اليقين بالشـــــــــــك" )الكشـــــــــــف والت
بل ُتؤثرون . وقال أيًضا: )20( القيامة اآلخرة كاّل بل ُتحّبون العاجلَة وتَذرون تعالى: )

ا، وأدوم 17–16( األعلى وأبقى الحيــاَة الــدنيــا واآلخرُة خيرٌ  ا وكمــً ، أي هي خير نوعــً
 زمنـًا. 

ل جزاءها، لتحويل الناس من  وألجل هذه الفطرة، جعل هللا اآلخرة أفضل وأدوم، ــــــــــــــ  وثقـ
إّن تفضيل الدنيا إلى تفضيل اآلخرة، وإلغرائهم بالسعي في الدنيا لآلخرة. قال تعالى: )

 . 27( اإلنسان هؤالء ُيحّبون العاجلَة ويَذرون وراءهم يوًما ثقيالً 
*** 

 جدة في: 
 هـ                           14/2/1424
 م16/4/2003

 

 (32 األنعام) ولهو لعب إال الدنيا الحياة وما ۞
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 األنعام (َتعقلونَ  أفال يّتقونَ  للذينَ  خيرٌ  اآلخرةُ  وللّدارُ  ولهوٌ  َلِعبٌ  إال الّدنيا الحياةُ  وما) -

32. 

 (َيعلمونَ  كاُنوا لو الحيوانُ  َلِهيَ  اآلخرةَ  الدارَ  وإنّ  وَلِعبٌ  لهوٌ  إال الدنيا الحياةُ  هذهِ  وما) -
 .64 العنكبوت

 األموالِ  في وتكاثرٌ  بينكم وتفاخرٌ  وزينةٌ  ولهوٌ  َلِعبٌ  الدنيا الحياةُ  أّنما اعلموا) -
فًرا فتراهُ  َيهيجُ  ثم نباُتهُ  الكفارَ  أعجبَ  َغي ث   كَمثلِ  واألوالدِ   وفي ُحطاًما يكونُ  ثم ُمص 
 الحديد (الُغرورِ  َمتاعُ  إال االدني الحياةُ  وما وِرضوانٌ  هللاِ  ِمنَ  ومغفرةٌ  شديدٌ  عذابٌ  اآلخرةِ 

20. 

 المعاني! دقيقة األلفاظ سهلة آيات 
  

 وتأخير: تقديم
 اآليات( )وسائر األنعام آية وفي اللعب، على اللهو قّدم )واألعراف( العنكبوت آية في
 اللهو! على اللعب قّدم
 أعلم. وهللا سواء، األمرين ولعل والتأخير، التقديم هذا في نكتة لي يظهر لم
  

 الحيوان:
 الحياة.

 العظمى. الحياة الصيغة: هذه تعني وقد
 الحياة. هي اآلخرة حياة. ليست لآلخرة بالنسبة الدنيا أي
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 الُكّفار:

 وهللا واحد، وقت في المؤمنين، خالف ويعني الزّراع، هنا: يعني فهو تورية، فيه اللفظ
 أعلم.

  
 وفّرق  تأكيًدا. وكرره واحد، بمعنى واللهو اللعب أن اللغويين، أو المفسرين، بعض رأى

 به. ينتفع ال ما إلى به ينتفع عما يشغل عمل اللعب أن بعضهم فرأى بينهما، آخرون 
 القيم ابن وبّين (.484 /4 حيان أبي )تفسير الهزل إلى الجد عن النفس صرف واللهو:

 .3 األنبياء (لوُبهمق الهيةً ) للقلب: واللهو للجوارح، اللعب أن 6/437 تفسيره في
  

 محمود، هو ما فهناك دائًما. مذمومين ليسا واللهو اللعب أن إلى ذهبوا الفقهاء أن على
 وما مباح، هو ما وهناك العلم. على أو الجهاد على تعين التي والمسابقات كاأللعاب

 مذموم. هو
  

 اآلخر والقول ،الكافر حياة هو هنا المقصود بأن قول قوالن: اآلية هذه في وللمفسرين
 مًعا. والكافر المؤمن حياة يشمل بحيث عام المقصود بأن

  
 هذه كانت سواء سهاًل، تفسيره ليس ولهو لعب بأنها الدنيا الحياة عن اإلخبار إن 

 في أعماله جميع ليست المؤمن ألن ذلك مًعا. والكافر المؤمن أو المؤمن تخص الحياة
 محمود. هو ما منه واللهو اللعب أن فرض على ماوالسي القبيل، هذا من الدنيا الحياة
 الباب. هذا من كلها حياته تكون  ال قد الكافر كذلك
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 تبدو الدنيا فالحياة اآلخرة. والحياة الدنيا الحياة بين مقارنة عقد هو هنا المقصود لعل

 تعلقت )إذا أفضل فاآلخرة ولهو. لعب مجرد تكون  أن تعدو ال أنها لآلخرة بالنسبة
 محدودة، غير الجنة فخيرات وأدوم. وأيقن، وأكثر، بالنار(، تعلقت إذا وأسوأ بالجنة،
 التوبة (قليلٌ  إال اآلخرةِ  في الدنيا الحياةِ  ُ متاع فما) تعالى: قال محدودة. الدنيا وخيرات

 والزوال. والنقصان للزيادة قابلة مظنونة، الدنيا وخيرات متيقنة، الجنة وخيرات .38
 تبدو هكذا جّد. واآلخرة هزل، والدنيا محدود. أمرها الدنيا والحياة خلود، اآلخرة ياةوالح

 (َيعلمونَ  كاُنوا لو الحيوانُ  لهيَ  اآلخرةَ  الدارَ  إنّ ) تعالى: قال لألخرى. بالنسبة األولى
 في اإلنسان إليها يسعى أن يجب التي والجاّدة الحقيقية الحياة هي أي: ،64 العنكبوت

 أيًضا: وقال .20 الحديد (الُغرورِ  متاعُ  إال الدنيا الحياةُ  وما) تعالى: قال لدنيا.ا الحياة
 يعمرها لم فإذا .70 األنعام (الدنيا الحياةُ  وغّرتهمُ  ولهًوا َلِعًبا ديَنهم اّتخُذوا الذينَ  وذرِ )

 نادًما. سيصبح أنه شك فال واالستقامة، والسعي والعمل بالجد اإلنسان
  

 "الدنيا أن: يرى  فهو اآلجل. على العاجل تفضيل على بطبيعته فطورم اإلنسان إن
 وال شك، اآلخرة ولذات يقين، الدنيا ولذات النسيئة. من خير والنقد نسيئة، واآلخرة نقد،

 تعالى: قال (.12 ص للغزالي الخلق غرور في والتبيين )الكشف بالشك" اليقين ُيترك
 الحياةَ  تؤثرونَ  بل) أيًضا: وقال .20 القيامة (آلخرةَ ا وتَذرونَ  العاجلةَ  ُتحّبونَ  بل كال)

 زمنـًا. وأدوم وكًما، نوًعا خير هي أي ،17 – 16 األعلى (وأبقى خيرٌ  واآلخرةُ  الدنيا
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 من الناس لتحويل جزاءها، وثقـ ل وأدوم، أفضل اآلخرة هللا جعل الفطرة، هذه وألجل
 إنّ ) تعالى: قال لآلخرة. الدنيا في لسعيبا وإلغرائهم اآلخرة، تفضيل إلى الدنيا تفضيل

 .27 اإلنسان (ثقيالً  يوًما وراَءهم ويَذرونَ  العاجلةَ  ُيحّبونَ  هؤالءِ 
  

 ولهو! لعب الدنيا
 الدنيا؟ الحياة في ونلهو نلعب أن علينا أن يعني هل
 الدنيا؟ الحياة في واللهو اللعب من نحذر أن علينا هل

 عمل! دار العلماء: قال كما هي بل ولهو، لعب دار ليست الدنيا أن البال في يخطر
 واستمتاع جزاء دار ألنها ذلك، فهم ألمكن ولهو لعب اآلخرة قيل: لو جزاء. دار واآلخرة:
 طبًعا(. الجنة إلى ذهب )لمن والجنس والشراب بالطعام

 قيمية؟ مقولة أم وصفية مقولة هذه هل
 عليه؟ يكونوا أن يجب لما أم عليه، هم لما الناس، لواقع وصف هي هل

***  
 المفسرين: أقوال

 مّدتها. لِقَصر ولهو لعب -

 له. عاقبة ال أي: ولهو، لعب الدنيا الحياة متاع -

 قصير. وأَجل قليل، متاع -

 ولهو. لعب   أهلُ  الدنيا الحياةِ  أهلُ  -

 قريب. عن قليل، عما تزول -

 كذلك. غالُبها -
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 أعمال على األغلب هو ألنه واللعب، اللهو هو ألجله الحياة الناس يحبّ  ما معظم -
 ذلك. بعد عليهم والغالب العمر، أول في الناس

 لها. بقاء ال وغرور، باطل -

 الكافر. حياة هذه -

  
 نقد:
 من بد ال بل يكفي،  ال هذا ولكن نتائجه، أو تفسيره يذكر أن الباحث أو المفسر على

 أيًضا يبّين أن المفسر على كان وإال الغليل، يشفي التوصل تم ما أن القارئ  يشعر أن
 بعض! عن بعضهم المفسرون  يتناقلها التي التفاسير هذه عن الثقة( )درجة رضاه درجة

  

 مقترح: تفسير
 فهو لآلخرة وليس الدنيا في تفعله شيء وكل جّد، فهو لآلخرة الدنيا في عملهت شيء كل

 الدنيا في اآلخرة تأخذ أن فعليك شيًئا! ليست لآلخرة بالنسبة الدنيا الدار ألن ولهو، لعب
 الجّد. محمل على

  
 آلخرتك! فيها تعمل لم إذا ولهو لعب إال الدنيا الحياة ما

 وجدية. وعًيا أكثر كنتَ  آلخرتك فيها عملتَ  وكلما
 جّد. بغير ولآلخرة بجّد، للدنيا يعملوا أن عموًما الناس شأن ومن

 قلياًل. ولآلخرة كثيًرا، للدنيا يعملون 
 ورخاوة! بضعف ولآلخرة بقوة، للدنيا يعملون 
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 فيها. سيكون  ما يدركون  وال باآلخرة! يؤمنون  ال كأنهم
 لآلخرة. العمل في جّدية أكثر لتكون  الدنيا إلى العودة ستتمنى اآلخرة إلى تصل عندما
 العكس. تفعلِ  ال الدنيا. من القليلَ  نصيبك تنَس  وال كثيًرا، لآلخرة اعمل  
***  
 أخرى: آيات

 .77 القصص سورة (الدنيا ِمنَ  نصيبكَ  تنَس  وال اآلخرةَ  الدارَ  هللاُ  آتاكَ  فيما وابتغِ ) -

 36 محمد (ولهوٌ  لعبٌ  الدنيا الحياةُ  إّنما) -

 .70 األنعام (الدنيا الحياةُ  وغّرتهمُ  ولهًوا َلِعًبا ديَنهم اتخذوا الذينَ  وَذرِ ) -

 لقاءَ  َنُسوا كما ننساهم فاليومَ  الدنيا الحياةُ  وغّرتهمُ  وَلِعًبا َلهًوا ديَنهم اّتخذوا الذينَ ) -
 .51 األعراف (َيجحدونَ  بآياِتنا كاُنوا وما هذا يوِمهم

  
   م26/2/2013 الثالثاء

 

 (35 األنعام) بآية فتأتَيهم ۞

 في ُسّلًما أو األرضِ  في نفًقا تبتغيَ  أن استطعتَ  فإنِ  إعراُضهم عليكَ  َكُبرَ  كانَ  وإن  )
 األنعام (الجاهلينَ  ِمنَ  تكونن   فال الُهدى على َلَجَمَعُهم هللاُ  شاءَ  ولو بآية   فتأتَيهم السماءِ 

35. 

 النكتة:
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  بآية.

 .37 األنعام (رّبهِ  ِمن آيةٌ  عليهِ  ُنّزلَ  لوال وقالوا)

 .37 واآلية 35 اآلية اآليتين: بين ربط من المفسرين من أجد لم

 تأخيرها، من الحكمة أعلم ال تلك! على التقديم حقها ِمن اآلية هذه أن بالي في وخطر
 بيانها! في التكلف أقبل وال

 المعجزة. باآلية: المقصود

 والعناد! التعنت سبيل على كذل يطلبون  وهم

 اآليات. سائر عن النظر غضضنا إذا آية، ذاته في والقرآن

 الموتى. وإحياء البحر، فلق مثل: الرسل! من لغيره كاآليات له آية يطلبون  ربما

  آياته! رسول لكل

 إعراُضهم: عليك كُبر

 شّق. عُظم،

 ُسّلًما: 

 الدرج. السّلم: قتادة: قال

 المصعد. السّلم: :السدي وقال
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 )القرطبي(. تريد الذي الموضع إلى يسلمك كأنه السالمة، من مشتق :الزجاج وقال

  وَمدرجة. ِمرقاة السّلم: ويسمى :عاشور ابن وقال

     يقل: لم

 عليك. كبر إعراضهم كان وإن -

 عليك. إعراضهم كبر كان وإن -

 إعراضهم. عليك كبر وإن -

 :حيان أبو قال

 «.تأويل بال مضّيها على بقيت (،كان) على دخلت إذا (إن  ) أنّ  المبرد زعم»

 :المنار في وقال

 ، قالوا كما مستقبالً  ينقلب وال المضّي، على الشرط ليبقى للشرط؛ فعالً  (كان) بـ أتى»
  ».المضيّ  على داللته لقوة مستقبالً  (كان) تقلب ال (إن  ) فإن

 :عاشور ابن وقال

 فال المضيّ  معنى على الشرط فعل ليبقى )...( الشرطية (إن) بعد (كان) زيدت »
  «.االستقبال إلى الشرطية (إن) تخلصه

 يقل: لم
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 تبتغي. أن واستطعت -

  تبتغي. أن فاستطعت -

 :التقدير

. بآية فتأتيهم  فافعل 

. ... استطعتَ  إنِ   فافعل 

 تستطيع. لن

 كفرهم! على وبقوا يؤمنوا لم بآية وأتيتهم استطعت ولو تستطيع، لن

 سيؤمنون! هم وال ستستطيع أنت ال

 :حيان أبو قال

  «.المشقة واحتمال الصبر، التزام من بد وال هذا، من شيء على تقدر ال إنك أي:»

 األرض: في نفًقا

 األرض. في إال يكون  ال النفق

 بعدها. والسماء هنا األرض بين وطباق بيان وزيادة توكيد فيها

 بآية: 

  عاشور(. )ابن بها سلمون يُ  بآية التقدير:
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 بآية: فتأتيهم

 قوالن: فيها اآلية أن حيان أبو ذكر

 السماء. في والسلم األرض في النفق ابتغاء غير هي -

 السلم. على واالرتقاء النفق في الدخول نفس هي -

 البحث أو اآلية، بغرض هو السماء، في والسّلم األرض، في النفق ابتغاء أن أرى  أنا
 اآلية. عن

  أعلم. وهللا المنار، وصاحب الشوكاني تفسير من يفهم ما وهو

 الهدى: على َلَجمعهم

  .9 والنحل ،149 األنعام (أجمعين لهداكم) آخر: موضع في

 الجاهلين: ِمنَ  تكوننّ  فال

 حتى هللا، يعلمها لحكمة وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول مع القول في الشدة ظاهرها
 السامع! المراد: أو أّمته! والمراد: له الخطاب فيها: المفسرون  قال لو

  اآليات. من وأمثالها اآلية هذه في ورسوله هللا بين ندخل أال مذهبي

 الجاهلين:

 العلم. ضد الجهل من -
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 عاشور(. )ابن بإعراضهم صدًرا تضق   ال أي: الحلم، ضد الجهل من -

 ابن قّواه  حيان أبو ضّعفه وما ه،إلي إشارة بال حيان أبي من مستمد عاشور ابن وقول 
  المعاني. من عاشور ابن ذكره مما أوسع حيان أبو ذكره وما عاشور،

 :حيان أبو قال

 )...(. خالفه هو ما ويرومون  ذلك، يجهلون  الذين من» -

 مما ليس هذا بأن وضعف بعضهم، ويكفر بعضهم بك يؤمن أنه تجهل   ال وقيل: -
 وسلم. عليه هللا صلى يجهله

 بأنه وضعف الجاهلين، أخالق من الصبر قلة ألن له، صبر ال ممن تكونن ال وقيل: -
 يبعد خير، أنه وبيان بالصبر، له هللا أمر ومع كثيرة. آيات في بالصبر أمره قد تعالى

 الصبر. بقلة صبره بعد يوصف أن

  «.درهوق هللا بأحكام الجاهل حال فتقارب كفرهم، ألجل حزنك يشتدّ  ال وقيل: -

 إعراب:

 :عاشور ابن قال

 للشرط جواًبا وقع ثان   شرطٌ  وهو (،كُبر كان إن) جواب: (استطعتَ  فإن) قوله:»
   .«األول

 اآلية: معنى خالصة

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=6&ayano=35#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=6&ayano=35#docu
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 لتلبية آية عن البحث في تطيق ال ما نفسك تحّمل وال عنك، إلعراضهم كثيًرا تحزن  ال
 يشأ لم ولكنه جميًعا، لهداهم هللا شاء ولو أنت، بيدك وليس هللا، بيد الهداية فإن طلبهم،

 بالصواب. أعلم وهللا ذلك!

***  

 أخرى: آيات

 .8 فاطر (َحَسرات   عليهم نفُسكَ  َتذَهب   فال يشاءُ  َمن وَيهدي يشاءُ  َمن ُيِضلُّ  هللاَ  فإن  )

***  

     م27/8/2014 األربعاء

 

 (38األنعام ) أمثالكم أممٌ  ۞

 :قال تعالى

أمٌم أمثاُلكم ما فّرطنا في الكتاب وما ِمن داّبة  في األرض وال طائر  يطير بجناحيه إال )
 .38( األنعام ِمن شيء ثم إلى رّبهم ُيحشرون 

  :ممأ

 .واضحة: اإلنس أّمة، والجّن أّمة، والدواب أّمة، والطير أّمة، كما قال قتادة )الطبري(
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 .38( األعراف قال ادخلوا في أمم قد خلت  ِمن قبلكم ِمَن الجّن واإلنس)

 :أمثالكم

 .ال نعلمفي أي شيء؟ 

 .وهو مما استأثر هللا بعلمه

 :ابن عطيةقال 

 .“يحتمل أن يريد بالمماثلة أنها في كونها أمًما ال غير”

 :أقول

ومن الممكن أن يقال في معنى المماثلة بأن كل أّمة في كتاب مبين، هللا خلقها وهو 
 .يحشرها. ال نزيد على ذلك

وما من داّبة في األرض إال على هللا رزُقها ويعلُم مستقّرها ومستودَعها كلٌّ في كتاب )
 .6( هود ُمبين

 .ففي كلتا اآليتين ورد لفظ الكتاب

ومن الممكن أيًضا االعتماد في معنى المماثلة على العقل والعلم والمشاهدة والمالحظة 
ف بين كل أمة وأخرى من هذه والتجربة، للوصول إلى أوجه التماثل وأوجه االختال

 .األمم
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 .وهللا أعلم

*** 

 :أقوال المفسرين

 :الزمخشري 

ثَـُٰلُكم    .: مكتوبة أرزاُقها وآجاُلها وأعماُلها، كما ُكتبت  أرزاُقكم وآجاُلكم وأعماُلكمُأَمٌم َأم 

*** 

 :ابن عطية

  .والحشرأمم أي جماعات مماثلة للناس في الخلق والرزق والحياة والموت 

ويحتمل أن يريد بالمماثلة أنها في كونها أمًما ال غير، كما تريد بقولك: مررت برجل 
مثلك أي في رجل، ويصح في غير ذلك من األوصاف، إال أن الفائدة في هذه اآلية 

  .إنما تقع بأن تكون المماثلة في أوصاف غير كونها أمًما

  :قال الطبري وغيره

)؟( بأعمالها وتحاسب، ويقتص لبعضها من بعض، ما روي  والمماثلة في أنها يهتبل
في األحاديث، أي: فإذا كان يفعل هذا بالبهائم فأنتم أحرى، إذ أنتم مكلفون عقالء، 
وروى أبو ذر أنه:" انتطحت عنزان بحضرة النبي صلى هللا عليه وسلم فقال: أتعلمون 

  ."همافيم انتطحتا؟ قلنا: ال. قال: فإن هللا يعلم وسيقضي بين
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 .وقد قال مكي في المماثلة في أنها تعرف هللا تعالى وتعبده، وهذا قول خلف

*** 

 :الرازي 

ثَـُٰلُكم    .: في وصول فضل هللا وعنايته ورحمته وإحسانه إليهمُأَمٌم َأم 

*** 

 :القرطبي

أمم أمثالكم أي: جماعات مثلكم في أن هللا عز وجل خلقهم، وتكفل بأرزاقهم، وعدل 
 .(...) عليهم، فال ينبغي أن تظلموهم، وال تجاوزوا فيهم ما ُأمرتم به

  :وقال سفيان بن عيينة

أي: ما من صنف من الدواب والطير إال في الناس شبه منه، فمنهم من يعدو كاألسد، 
ومنهم من يشره كالخنزير، ومنهم من يعوي كالكلب، ومنهم من يزهو كالطاوس، فهذا 

  .معنى المماثلة

 . واستحسن الخطابي هذا وقال: فإنك تعاشر البهائم والسباع، فخذ  حذرك

*** 

 :أبو حيان
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  :نباري قال ابن األ

موضع االحتجاج من هذه اآلية أن هللا ركب في المشركين عقواًل، وجعل لهم أفهاًما 
ألزمهم بها أن يتدبروا أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم، كما جعل للّدواب والطير 
أفهاًما يعرف بها بعُضها إشارة بعض، وهدى الذ كر منها إلتيان األنثى، وفي ذلك دليل 

 .قدرة المركب ذلك فيهاعلى نفاذ 

  :وقال ابن عطية

 .المعنى في هذه اآلية: التنبيه على آيات هللا الموجودة في أنواع مخلوقاته

  :وقال الزمخشري  

فإن قلت: فما الغرض في ذكر ذلك؟ قلت: الداللة على عظم قدرته ولطف علمه وسعة 
المتكاثرة األصناف، وهو لما لها وما سلطانه وتدبيره تلك الخالئق المتفاوتة األجناس 

عليها مهيمٌن على أحوالها ال يشغله شأن عن شأن، وأن المكلفين ليسوا مخصوصين 
 .بذلك دون من عداهم من سائر الحيوان، انتهى

(، ولم لوال ُنّزل عليه آيٌة من ربهوالذي يظهر أنه تعالى لما حكى عن هؤالء قولهم: )
وأجيبوا بأن القدرة صالحة إلنزال آية، وهي التي اقترحتموها، يعتبروا ما نزل من اآليات، 

ونبهوا على جهلهم، حيث فرقوا بين آية وآية، أخبروا أنهم، أنفسهم وجميع الحيوان 
غيرهم، متماثلون في تعلق القدرة اإللهية بالجميع، فال فرق بين خلق من ُكلِّف وما لم 

صرف العدم إلى صرف الوجود، فكأنه قيل: يكل ف في تعلق القدرة بهما، وإبرازهما من 
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القدرة تعلقت باآليات كلها مقترحها وغير مقترحها، كما تعلقت بخلقكم وخلق سائر 
( يعني إال أمٌم أمثالكمالحيوان، فاإلمكان هو الجامع بين كل ذلك، ولذلك قال تعالى: )

 .في تعلق القدرة بإيجادها كتعلقها بإيجادكم. وكذلك اآليات

*** 

 :عاشور ابن

معنى هذه اآلية غامض بدًءا. ونهايتها أشّد غموًضا، وموقعها في هذا السياق خفي 
 . المناسبة

*** 

 :الخميس

 هـ1439ذو الحجة  05

 م2018آب  16

 

 (38 األنعام) بجناحيه يطير طائر ۞

 مقترح تفسير

  .38 األنعام (أمثاُلكم أممٌ  إال ِبَجناَحي هِ  َيطيرُ  طائر   وال األرضِ  في داّبة   ِمن وما) 
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 بجناحيه: يطيرُ 

 ؟ِبَجناَحي هِ  يطيرُ  قوله: من إذن المقصود فما بجناحيه، يطير إال طائر ال

 بيدي. وأخذتُ  بعيني، نظرتُ  كقولك: وتقرير، بيان زيادة -

 إنسان   وكل  ) كالعمل أخرى، أشياء يعني قد الطائر ألن مجاز، رفع أو إبهام إزالة -
 كذا(. لفالن )طار والنصيب ،13 اإلسراء (ُعُنِقهِ  في طائَرهُ  ألزمناهُ 

    أقول:

 !داّبة قوله: بعد المجاز، معنى يمنع السياق ألن ضعيًفا أراه  القول هذا لكن

 :عاشور ابن قال

 كما طائر، في المجاز احتمال لرفع وارًدا بجناحيه يطير فوص ليس أن تعلم وبهذا »
  «.المفسرين من كثير إليه جنح

 أقول:

 (،األرضِ  في داّبة   ِمن وما) قوله: في يدخل األرض على وضع وضعان: له الطائر
 الطائر وضع هو اآلية في فالمراد (.ِبَجناَحي هِ  يطيرُ ) قوله: في يدخل الهواء في ووضع

  .يطير وهو

 أمم:

 :الرازي  قال

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=773&idto=773&bk_no=61&ID=782#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=773&idto=773&bk_no=61&ID=782#docu
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 وفيه إال آدمي األرض في ما قال: عيينة بن سفيان عن الخطابي سليمان أبو رواه  ما»
 من ومنهم كالخنزير، َيشَره من ومنهم كاألسد، َيعدو من فمنهم البهائم؛ بعض من شبه

 المماثلة. معنى فهذا كالطاووس؛ َيزهو من ومنهم كالكلب، َيعوي 

 أخطأت فإن منها، واحدة يحفظ لم حكمة خمسين سمع لو من اآلدميين من نجد فكذلك 
  عنه. رواه  إال مجلًسا يجلس ولم حفظها، واحدة مرة

  «!حذرك فخذ   والسباع البهائم تعاشر فإنك وقال: هذا الخطابي واستحسن 

 إحالة(. بال القرطبي في )ومثله

*** 

   :المنار في وقال

 من شبه وفيه إال آدميّ  األرض في ما :قال اآلية قرأ لما أنه عيينة بن سفيان عن»
 من ومنهم الذئب، عدو يعدو من ومنهم األسد، إقدام يقدم من فمنهم البهائم، بعض

 يشبه من ومنهم الطاووس، كفعل يتزّين( )أي يتطوس من ومنهم الكلب، نباح ينبح
 فيه! ولغ رجيعه عن الرجل قام وإذا تركه، الطيب الطعام إليه ألقي لو فإنه الخنزير؛

 أخطأتَ  فإن منها، واحدة يحفظ لم حكمة خمسين سمع لو من اآلدميين من نجد فكذلك
 إنما أنك أخي يا فاعلم قال: ثم عنك. رواه  إال مجلًسا يجلس ولم حفظها واحدة مرة

 انتهى. واالحتراز. الحذر في فبالغ والسباع، البهائم تعاشر

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16008
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16008
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 اإلنسان بين المشتركة الحيوانية الصفات ضمن في دخوله صح إذا القول، وهذا
 للمشركين بها الخطاب جعل وإن ،اآلية من المراد هو يكون  أن يصح ال والحيوان،

 عقولهم استعمال عدم لبيان بل الناس، شرّ  لتحذيرهم ليس هنا السياق ألن خاصة؛
 (الغافلونَ  همُ  أضأّلولئكَ  هم بل   كاألنعام أولئكَ ) كقوله: هللا آيات في وحواّسهم
 كاألنعام إال هم إن   َيعقلونَ  أو َيسمعونَ  أكثَرهم أنّ  تحَسبُ  أم) وقوله:  ، 179 األعراف

  «. 44 الفرقان (سبيالً  أضلّ  هم بل  

 أمثالكم:

 عطّية. ابن قاله فقط؟ أمًما كونها في المماثلة هل -

 معقدة، ودراسته سهاًل، ليس الجواب مدى؟ أي وإلى ذلك، من أكثر في المماثلة هل -
 )قارن   أعلم وهللا البشر، عليها يقدر ال قد ودقيقة، عميقة كثيرة علوم إلى تحتاج ألنها

 المنار(. تفسير

***  

  م30/5/2014 الجمعة

 

 (38 األنعام) بجناحيه يطير طائر ۞
 مقترح تفسير
  مزيدة نسخة

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=339&idfrom=1019&idto=1024&bookid=65&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=339&idfrom=1019&idto=1024&bookid=65&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=339&idfrom=1019&idto=1024&bookid=65&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=339&idfrom=1019&idto=1024&bookid=65&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=339&idfrom=1019&idto=1024&bookid=65&startno=0#docu


91 

 

  .38 األنعام (أمثاُلكم أممٌ  إال ِبَجناَحي هِ  َيطيرُ  طائر   وال األرضِ  في داّبة   ِمن وما)
    بجناحيه: يطيرُ 

 ؟ِبَجناَحي هِ  يطيرُ  قوله: من إذن المقصود فما بجناحيه، يطير إال طائر ال
 السؤال. هذا المفسرون  طرح

 بيدي. وأخذتُ  بعيني، نظرتُ  كقولك: وتقرير، بيان زيادة أو ،توكيد بأنه: عنه وأجابوا
          أقول:
 أراد وتعالى سبحانه هللا فلعلّ  القارئ، إلفهام كاف   غير ولكنه صحيح، بالتوكيد القول
 النظر لفت أراد أي الطيران، عملية في الجناحين على التركيز أي ،التركيز التوكيد بهذا

 وهللا أراد ولكنه لفعل، جناحين بال الطائر يطير أن هللا أراد فلو فيهما. تأملوال إليهما
 أن البشر علماء أراد ولما الطيران، أداة  فالجناحان سبًبا، شيء لكل يجعل أن أعلم

 للطائر. كما جناحين للطائرة وجعلوا الطائر قّلدوا الطائرة يخترعوا
 في هللا بإعجاز يحّس  فإنه مختًصا، اعالمً  يكن لم ولو الطائر، جناح إلى نظر ومن

 وأدق! أعمق إحساسه كان مختًصا عالًما كان وإذا خلقه،
***  
 م31/8/2014 األحد

 
 (38 األنعام) شيء من الكتاب في فّرطنا ما ۞

 :الكتاب

 اللوح المحفوظ. -
 القرآن. -
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 الكتاب إذا كان بمعنى اللوح المحفوظ:

يعلُمها وال حّبة  في ُظلماِت األرِض  تسقُط ِمن ورقة  إالويعلُم ما في البّر والبحر وما )
 .59 األنعام( وال َرط ب  وال يابس  إال في كتاب  ُمبين  

*** 
 الكتاب إذا كان بمعنى القرآن:

 بينا حكم كل شيء:

 إما في القرآن والسّنة. -
 وإما في اإلجماع. -
 وإما بالقياس واالستصالح. -

 الفقه.كما هو معلوم في علم أصول 

*** 

 قال لي:

ال أجد في القرآن كل شيء عن علوم الرياضيات والفيزياء والكيمياء والهندسة والطب 
 وغيرها من العلوم.

 قلت:
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، واتفقنا على أن اآلية ال تعني أن 3( سورة المائدة اليوم أكملُت لكم دينكمقال تعالى: )
الدين يعني اكتمال المنهج. الدين اكتمل بجميع الوقائع والعلوم، بل تعني أن اكتمال 

ومن ثم يستطيع المسلمون، باالعتماد على هذا المنهج )القرآن والسّنة واإلجماع والقياس 
واالستصالح(، إذا جّدوا واجتهدوا، أن يعملوا على تكييف العلوم، بأصولها وفروعها، 

في بحيث تصير متوافقة مع شرعهم. فالعلوم ليست داخلة في القرآن، بل هي داخلة 
 المنهج، وهللا أعلم.

*** 

  آيات أخرى:

 .89( النحل ونّزلنا عليَك الكتاَب تبياًنا لكّل شيء) -
( فأبى أكثُر الناس إال ُكفوًرا ِمن كل َمثلولقد صّرفنا للناس في هذا القرآن ) -

 . 89اإلسراء 
( َجدالً  وكان اإلنساُن أكثَر شيء   ِمن كل َمثلصّرفنا في هذا القرآن للناس  ولقد) -

 .54الكهف 
 .27، والزمر 58( الروم ِمن كل َمثلولقد ضربنا للناس في هذا القرآن ) -
*** 

 :القرطبيقال 
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( أي: في اللوح المحفوظ، فإنه أثبت فيه ما فرطنا في الكتاب من شيءقوله تعالى: )
 ما يقع من الحوادث. 

 وقيل: أي: في القرآن، أي: 

ما تركنا شيًئا من أمر الدين إال وقد دللنا عليه في القرآن؛ إما داللة مبّينة مشروحة، 
، أو من اإلجماعوإما مجملة يتلقى بيانها من الرسول عليه الصالة والسالم، أو من 

 بت بنص الكتاب. الذي ث القياس

وأنزلنا إليك الذكر لتبين ( وقال : )ونزلنا عليك الكتاب تبياًنا لكل شيءقال هللا تعالى: )
(. فأجمل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا( وقال: )للناس ما نزل إليهم

ما في هذه اآلية وآية )النحل( ما لم ينص عليه مما لم يذكره، فصدق خبر هللا بأنه 
اليوم أكملت لكم فّرط في الكتاب من شيء إال ذكره، إما تفصياًل وإما تأصياًل؛ وقال: )

 (.دينكم

*** 

 األحد:

 هـ1438جمادى اآلخرة  14

 م2017آذار/ مارس  12
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 (40 األنعام) هللا عذاب أتاكم إن أرأيتكم ۞

 أرأيتكم في القرآن والحديث 

 الحديث:

 أرأيَتكم ليلتكم هذه؟

 عليه(.)متفق 

*** 

 لم يقل:

 أرأيتم.

 أرأيَتكم:

 وردت في سورة األنعام مرتين:

 .47و 40( األنعام أرأيَتكم إن  أتاكم عذاُب هللا)

 أرأيتكم:

 أرأيُتم.

 أرأيَتك:
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 للمفرد المخاطب.

 أرأيَتكم:

 :)  أصلها: )أرأيُتم 

(: لخطاب الجمع.   )ُتم 

( لخطاب الجمع.   و)ُكم 

(! وال يمكن هنا الجمع  ُكم   بينهما: )أرأيُتم 

 فُحذفت الميم األولى. 

: أرأيُتكم، بضم التاء، ألن هذا يؤدي إلى تناقض في الكالم، إذ تكون )التاء( ولم يقل
( للمخاطب!  للمتكلم، و)ُكم 

*** 

  2015آب  7الجمعة 

 

 (42 األنعام) إليه تدعون  ما فيكشف ۞

 بل صادقيَن. كنُتم إن   تدعونَ  هللاِ  أغيرَ  الساعةُ  أتتكمُ  أو هللاِ  عذابُ  أتاُكم إن أرأيتكم ُقل  )
  .42-41 األنعام (تشركونَ  ما وتنَسونَ  شاءَ  إن إليهِ  تدعونَ  ما فيكشفُ  تدعونَ  إياهُ 
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 أرأيتكم:

 مفتوحة. التاء

 مضمومة. التاء أرأيُتم.

 :الشوكاني قال

 اإلعراب، في لهما حظّ  وال للخطاب، البصريين عند والميم الكاف أرأيتكم: قوله:» -
   .الزجاج اختيار وهو

 عليهما. الرؤية بوقوع نصب محل في والميم الكاف إن وغيرهما: والفراء الكسائي وقال

 .أنفَسكم أرأيُتم : نىوالمع

 من الكاف يعني الثاني، للضمير محلّ  ال إنه األول: للمذهب مرجًحا الكشاف قال 
 تقول: كأنك لكنت محالً  للكاف جعلت فلو شأنه، ما زيًدا أرأيتك تقول: ألنك اإلعراب،

 «.انتهى القول من ُخل فٌ  وهو شأنه، ما زيًدا نفسك أرأيت

 أقول:

 أنفَسكم. أرأيُتم بمعنى: أرأيتكم قبول: يصعب

  مضمومة! أرأيتُــــم: وتاء مفتوحة، أرأيتَــــكم: تاء أن ذلك

 :المنار في وقال

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14888
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14888
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14888
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 حركته وتتغير له، محل ال الضمير به أكد خطاب حرف والكاف رفع، ضمير التاء»
 .«والجمع والمثنى المؤنث في مفتوحة فتظل التاء؛ دون  المخاطب باختالف

  خاصة. بورقة أفردتها

 (؟هللا عذابُ  أتاكم) لـ تكرار (الساعة أتتكم) هل

           تكراًرا. ليس

 هللا: عذابُ  أتاكم

  الدنيا. في أي:

 الساعُة: أتتكم أو

 اآلخرة. أي:

 الساعة. قيام القيامة.

 فيها. الحساب لسرعة ساعة سميت

 حسب كلّ  )فيمتوثانية(، للناس معلوم زمن أقل أو الثانية هي القرآن في والساعة
    عصره.

    تدعون: هللا أغير

 العذاب. كشف أي: كشفه، إلى تدعونه هللا أغير
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                (.هللا غير) على: تعود الهاء هنا: تدعونه

 صادقين: كنتم إن

 تزعمون. كما آلهة وأنها وتنفع تضر أصنامكم أن -

 العذاب. عنكم يكشف هللا غير بأن دعواكم في -

  كاذبين. كنتم إذا إال العذاب عنكم يرفع هللا غير بأن اآلن االدعاء يمكنكم ال -

 إليه: تدعونَ  ما فيكشفُ 

 كشفه. إلى تدعونه ما فيكشف

 عنكم. العذاب يكشف

 عنكم. العذاب كشف من إليه تدعونه ما يكشف

  )هللا(. على: تعود الهاء هنا: تدعونه

 يكشف:

 َيرفعه. ُيزيله، العذاب: يكشف

    المعنى؟ بهذا يأتي كيف )كشف( فعل في نتفكر أن علينا

 غّمه. يكشف

 ضّره. يكشف
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 الغّمة. بكشف األّمة إغاثة المقريزي: كتاب عنوان ومنه

 كشفه. يطلبون  وهم يغّطيهم العذاب أن االستعمال هذا وجه لعل

 .50 الزخرف (العذابَ  عنهمُ  كشفنا) تعالى: قوله يؤيده

 أعلم. وهللا يغطيهم، أو يلبسهم كان الذي العذاب عنهم كشفنا ير:التقد

 العذاب. غطاء كشف أصله: لعل العذاب كشف أي:

  أحد. عند هذا أجد لم

 تنسون:

 ُتعرضون. -

 الناسي. إعراض ُتعرضون  -

 َتتركون. -

 ُتشركون! ما َتتركون  المعنى: يكون  أن ويجوز الزجاج: قال

 تشركون: ما تنَسون 

 موصولة. ما: األصنام. تنَسون 

 تشركونهم. ما تنَسون 

  مصدرية. ما: شرككم. تنسون  أو:
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            أخرى: آيات

 جاءتها بها وَفرحوا طّيبة   بريح   بهم وجرينَ  الُفلكِ  في كنُتم إذا حتى) -
 َدَعوا مبه ُأحيطَ  أّنهم وظّنوا مكان   كلّ  ِمن الموجُ  وجاءهمُ  عاصفٌ  ريحٌ 
 هم إذا أنجاُهم فلّما الشاكريَن. ِمنَ  لنكونن   هذه ِمن أنجيَتنا لئن الدينَ  لهُ  ُمخلصينَ  هللاَ 

 .23-22 يونس (لحقّ ا بغيرِ  األرضِ  في َيب غونَ 

رُّ  مّسكمُ  وإذا)  - ُعونَ  َمن َضل   البحرِ  في الضُّ  .67 اإلسراء  (إّياهُ  إال َتد 

 .65العنكبوت (الدينَ  لهُ  ُمخلصينَ  هللاَ  َدَعوا الُفلكِ  في رِكبوا فإذا)  -

 ذلك غير إلى ،32 لقمان (الدينَ  لهُ  ُمخلصينَ  هللاَ  َدَعوا كالظَُّللِ  َموجٌ  َغِشَيهم وإذا)  -
  .)الشنقيطي( اآليات من

 *** 

    م29/8/2014 الجمعة

 

 (44 )األنعام شيء كل أبواب عليهم فتحنا ۞
 أخذناهم أوُتوا بما َفرحوا إذا حتى شيء   كلّ  أبوابَ  عليهم فتحنا بهِ  ُذّكروا ما َنُسوا فلّما) 

ِلُسونَ  هم فإذا َبغتةً    .44 األنعام (ُمب 
 به: ذكروا ما نسوا

 تركوه. -

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=6&ayano=40#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=6&ayano=40#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=6&ayano=40#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=6&ayano=40#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=6&ayano=40#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=6&ayano=40#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=6&ayano=40#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=6&ayano=40#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=6&ayano=40#docu
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 عنه. أعرضوا -

 كالمنسي جعلوه -

  
 شيء: كل أبواب عليهم فتحنا

 والصحة. واألمن الرزق  وسعة والرخاء والخيرات النعم من عنهم مغلًقا كان شيء كل
 مفاجأة

 واستدراج.
  

 أوتوا: بما فرحوا
 وأشر. بطر   فرحَ 

 الُمنعم. ونسيان بالنعم الزهو
  

 أخذناهم:
 شديدة. عقوبة عاقبناهم

 المعنوي، اإلهالك به أريد إذا الإ هنا، مناسب غير المعنى هذا لكن أهلكناهم،
 األولى! سيرتهم أعدناهم أي: (،42 اآلية )انظر والضّراءِ  بالبأساءِ  أخذناهم بمعنى:
 سيأتي. كما هالكون، أنهم: بمعنى مبلسون: كانت إذا مناسًبا ويكون 

  
 مبلسون:

 خير. كل من آيسون 
 مكتئبون.
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 هالكون. وقيل:
  

 :حيان أبو قال
 إسباغ من سرورهم أوجب ما إلى نقلهم ثم يتعظوا، فلم والضراء، بالبأساء أوال ابتالهم»

 لم بل إنابة، إلى أصغوا وال الشكر، قصدوا وال عندهم، ذلك ُيجدِ  فلم عليهم، النعم
 «.عليهم أسبغ بما فرح على إال يحصلوا

  
     :المنار في وقال

 الشدائد أفادتهم كما وبطًرا، فرًحا النعم أفادتهم بل المنعم، شكروا وال بالنعم، يتربوا لم»
 «.وأشًرا قسوة

  
 اآلية: من يفهم ما

 يفلحوا! فلم بالغنى وابتالهم بالفقر ابتالهم هللا ألن الفقر، إلى دعوة اآلية ليست
 من حذًرا الغني وكان شرعية، طرق  من جاء لو الغنى لكن وأشر، بطر غنى غناهم

 الغنى لكان الخير، في غناه واستعمل ُمنعم،ال ينس ولم النعم عرف له، هللا استدراج
 وللمجتمع. له وقوة وبركة خيًرا
 مسلم( )صحيح باألجور الدثور أهل ذهب الحديث: في

 الكثير. المال هو أو شيء، كل من الكثير وهو َدث ر، جمع الدثور:
 اللغة(. معاجم )راجع غنًيا كان إذا بالمال: يتدثر فالن يقال:
 شرط على وصححه )الحاكم الصالح للرجل الصالح المال عمن أيًضا: الحديث وفي

 مسلم(.
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 م24/8/2014 األحد

 
 (46 )األنعام َيصِدفون  هم ثم اآليات نصّرف كيف انظر ۞

 اآليات: نصّرف
 مختلفة. وجوه على نبّينها

 َيصِدفون:
 ُيعرضون.

 

 (47 األنعام) جهرة أو بغتة ۞
 األنعام (الظالمونَ  القومُ  إال ُيهَلكُ  هل َجهرةً  أو َبغتةً  هللاِ  عذابُ  أتاُكم إن أرأيتكم ُقل  ) 

47.  
 النكتة:

 فجأة. :بغتة
 ماذا؟ أم بغتة؟ عكس: تعني هل :جهرة

 بغتًة. كلمة: ضد هي كلمة   عن ابحث  
 عكسها! كلمة بعدها تكتب أن وتريد (بغتة) كلمة كتبتَ  كاتب، أنت

 :أرأيتكم
 أرأيتم.

 )أخبروني(. بمعنى: هي المفسرين: بعض قال
 الرؤية. من والمعنى نظر، فيه آخرون: وقال



105 

 

 السؤال. لوازم من ألنه صحيح، المعنى حيث من )أخبروني(:
 خاصة. بورقة أفردناها

  
 َجهرًة: أو َبغتةً 

 ليالً  الحاصل البغتة من المراد وليس :عاشور ابن قال نهاًرا. َجهاًرا نهاًرا. أو ليالً  -
 اآلتي القاضي قول من قريب وقوله نظر، فيه وقوله: . نهاًرا الحاصل الَجهرة ومن

 .50 يونس (َنهاًرا أو َبياًتا عذاُبهُ  أتاكم إن أرأيُتم قل  ) ذكره.

 ِعياًنا. ظاهًرا أو فجأة -

 نزوله. عند ترونه )ُتعاينون(. َتنظرون  وأنتم أو آمنين -

 .َجهرة بخالف: مقّدمات(، غير )من إعالم وال عالمة تسبقه ال :بغتة -

 العذاب ذلك جاءهم لو ألنه ذكره، تقّدم ما على الكالم هذا حمل يجب :القاضي قال
 لم بمقدمته، يشعرون  ال وهم نهاًرا جاءهم ولو ،بغتة يكن لم مقّدمته، عاينوا وقد ليالً 
   الكالم. استقام ذكره، تقدم الذي الوجه على حملناه إذا فأما .َجهرة يكن

 وألن ،50 يونس آية وجود مع خاصة وتزيُّد، تكّلف القاضي كالم في يكون  قد :أقول
 أعلم. وهللا العكس، منها يراد و)نهاًرا( المقدمات، عدم عن الكناية منها يراد قد )لياًل(

 (َجهرةً  هللاَ  َنرى  حتى لكَ  ُنؤمنَ  لن ُموَسى يا قلُتم وإذ) السّر. وضد الخفية، ضد الجهرة:
 .55 البقرة

  
 الِمجهر. ومنه: للعين، الشيء إظهار اإلجهار:
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 القول. أسرّ  عكس: أظهره، بالقول: َجَهرَ  أو القوَل، َجَهرَ 
 .10 الرعد (بهِ  َجَهرَ  وَمن القولَ  أسر   َمن)
 .75 النحل (وَجهًرا ِسًرا)
 .3 األنعام (وَجهَركم ِسر كم)

 ية.الجهر  والصالة السّرية الصالة ومنه:
  

 أقول:
 المعنى: يكون  وقد

 النهار. في بغتةً  أو الليل في بغتةً 
 النهار. في أو الليل في بغتةً 
 النهار. أو الليل في بغتةً 

 )الصب ح(. النهار معنى فيها َجهرًة:
 الفجأة. معنى: إلى إضافة الليل، معنى فيها عكسها :َبغتةً 
 (َبغتةو) الفجأة، معنى: (َبغتة) من أخذت (َجهرة) فإن األخرى، خالفُ  منهما كالً  أن بما

 أعلم. وهللا عكسها! ألنها الليل، معنى (َجهرة) من أخذت
 اللغة: معاجم ففي

 ِغّرة! على صّبحهم القوَم: َجَهرَ 
 البغتة. الفجأة، الِغّرة:
 أعلم. وهللا والنهار، الليل في البغتة تكون  قد وبهذا
 أعاله. القاضي كالمَ  قارن  
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 الظالمون: القوم الإ ُيهلك هل
 اإلضمار. مقام في إظهار لظلمكم. أنتم إال ُيهلك هل -

 وأشباهكم. أنتم إال ُيهلك هل الزجاج: قال -

 الظالمون. القوم إال ُيهلك ال أي: النفي، معناها -

 حيان(. )أبو به ُيهلك هل التقدير: محذوف، الرابط -

  
 يقل: لم

    بغتة . غيرَ  أو بغتةً 
  

 يقل: لم
 أنتم. إال ُيهلك هل -

 الظالمون. إال ُيهلك هل -

  
 يقل: لم

 به. ُيهلك هل
  

 قراءة: في
 للمعلوم(. )مبني للفاعل البناء على َيهلك،
***  
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       م30/8/2014 السبت
 

 (50 األنعام) لكم أقول ال ۞

 إال أّتبعُ  إن   َمَلكٌ  إّني لكم أقولُ  وال الغيبَ  أعلمُ  وال هللاِ  خزائنُ  ِعندي لكم أقولُ  ال ُقل  )
 .50 األنعام (إليّ  ُيوَحى ما

 هللا. خزائن عندي لكم أقول ال  -1

 الغيب. أعلم وال    -2

 مَلك. إني لكم أقول وال  -3

  

 :المنار في قال

 "لكم أقول ال" فيه أعاد أنه ( مَلك إني لكم أقول وال ) قوله: في البالغة مباحث من »
 خزائن في التصرف ونفي الغيب علم نفي أن ذلك ونكتة الغيب، علم نفي في يعدها ولم
 نفي وأما تعالى، بالل الخاصة الصفات دعوى  هي واحدة، دعوى  من التبرؤ يؤلفان هللا

 أدعي ال إنني قال: كأنه ذلك، إلفادة العامل فأعيد آخر، شيء فهو الملكية ادعاء
 أني أدعي وال هللا، إال يعلمه ال ما أو عليه يقدر ال ما مني تطلبوا حتى اإلله صفات

 يجعله ولم المالئكة، قدرة في هللا جعله ما مني تطلبوا ىحت - قبله ما دون  وهو - ملك
 ووظيفة الطاعة، العبد وظيفة وإنما ورسوله، هللا عبد أني ادعيتُ  بل البشر، مقدور من

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=6&ayano=50#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=6&ayano=50#docu
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 من أفعل ما أي: ( إليّ  ُيوَحى ما إال أتبعُ  إن) : بقوله هذا عن وعّبر التبليغ، الرسول
 واإلنذار بالتبشير دينه تبليغ من أرسلني َمن إلي يوحيه ما اتباع إال رسول عبد أنا حيث

  «.اآلية هذه قبل اللتين اآليتين في أي - آنفا لكم بينت كما به لعملوا

 :أقول

 قال: فلو المتتالية. الثالثة الجمل صياغة في للتفنن (لكم أقولُ  ال) فيها ليس الثانية لعل
 وال) التالية: الجملة شاكلة على الجملة هذه لصارت الغيب" أعلم إني لكم أقول "وال

  أعلم. وهللا (،َمَلكٌ  إّني لكم أقولُ 

 يقل: لم

 الغيب. أعلم إني لكم أقول وال     -

  ملًكا. ولستُ  الغيب أعلمُ  وال     -

 هللا: خزائن عندي لكم أقول ال قل

 .37 اآلية (رّبهِ  ِمن آيةٌ  عليهِ  ُنّزل لوال) قولهم: جواب

 السماء وإسقاط فيها، والبساتين الجنات وإيجاد مكة، أرض من واألنهار الينابيع كتفجير»
 تعالى هللا وحكاه اقترحوه، مما ذلك وغير قبياًل، والمالئكة بالل واإلتيان ِكَسًفا، عليهم
 )المنار(. «وغيرها اإلسراء سورة في عنهم

***  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=6&ayano=50#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=6&ayano=50#docu
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 :الرازي  قال

 كقولهم: القوية، القاهرة المعجزات إظهار منه يقترحون  كانوا القوم أن الثاني: القول»
 اآلية، آخر إلى  90 اإلسراء  (َينبوًعا األرضِ  ِمنَ  لنا ُتفّجرَ  حتى لكَ  نؤمنَ  لن وقاُلوا)

 ،93 اإلسراء (رسواًل  بشًرا إال كنتُ  هل رّبي سبحانَ  قل  ) اآلية: آخر في تعالى فقال
 اتحصيله يمكن فال طلبتموها، التي األمور هذه وأما والنبوة، الرسالة إال أدعي ال يعني

 يستقل ال وأنه والضعف، العجز إظهار الكالم هذا من المقصود فكان هللا، بقدرة إال
   منه. طلبوها التي المعجزات هذه بتحصيل

 أدعي ال أني معناه (هللاِ  خزائنُ  ِعندي لكم أقولُ  ال) قوله: من المراد أن الثالث: والقول
 كوني أّدعي وال :أي (أعلُمالغيبَ  وال) وقوله: تعالى. بالل الالئقة بالقدرة موصوًفا كوني

    «.اإللهية يّدعي ال أنه حصل الكالمين هذين وبمجموع تعالى. هللا بعلم موصوًفا

 هللا: خزائن

 عاشور(. )ابن واألرزاق المعلومات خزائن

  خزانة. أو خزينة جمع خزائن:

 إلّي: ُيوَحى ما إال أتبعُ  إن َمَلكٌ  إني لكم أقولُ  وال

  أبًدا. عنه أخرج وال إلي، ُيوَحى ما أّتبعُ  بشر أنا بل ملًكا، لست أي:

 أّتبُع: إن  

  أّتبُع. ما

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2311&idto=2311&bk_no=132&ID=764#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2311&idto=2311&bk_no=132&ID=764#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2311&idto=2311&bk_no=132&ID=764#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2311&idto=2311&bk_no=132&ID=764#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2311&idto=2311&bk_no=132&ID=764#docu
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 الغيب:

 :المنار في قال

 حتى الخلق جميع عن علمه غاب ما وهو مطلق، قيحقي غيب قسمان: الغيب»
 إال الغيبَ  واألرضِ  السماواتِ  في َمن َيعلمُ  ال قل) :وجل عز هللا يقول وفيه المالئكة،

 بعض، دون  المخلوقين بعض عن علمه غاب ما وهو إضافي، وغيب ،65 النمل  (هللاُ 
 يعلمه ما وأما مثاًل، البشر يعلمه وال وغيره، عالمهم أمر من المالئكة مهيعل كالذي
 بتلك لجهلهم غيرهم، يعلمه وال لها، واستعمالهم أسبابه من بتمكينهم البشر بعض

 كتاب في الوارد الغيب معنى عموم في يدخل فال استعمالها، عن عجزهم أو األسباب
   «.هللا

:  ُقل 

 اثنتي 67 اآلية (مستقرّ  نبأ لكلّ ) قوله: إلى (50 )اآلية هنا من بالقول األمرُ  تكّررَ 
 عاشور(. )ابن مرة! عشرة

 :أقول

 مرة! 45 كلها السورة في وتكرر

*** 

      م29/4/2014 الثالثاء 

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=6&ayano=50#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=6&ayano=50#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=6&ayano=50#docu
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 (50 )األنعام والبصير األعمى يستوي  هل ۞

 بدهية. مقارنة هذه :يقال قد

 سبيل سلكوا بل البصير، عمل يعملوا لم ألنهم العمل، حيث من بدهية ليست :الجواب
 العمى.

 البصير! بطريق يأخذوا لم أنهم إال بدهية أنها مع

 

  (54 )األنعام رحيم غفور فأنه ۞

 يقل: لم

 قراءة. وفيها فإنه.

 .54 األنعام (رحيم غفور فأنه ... عمل نمَ  أنه الرحمة نفسه على ربكم كتب)

 

 (55 األنعام) المجرمين سبيل ولتستبين ۞
  

 .55 األنعام ﴾الُمجرمينَ  سبيلُ  وِلتستبينَ  اآلياتِ  ُنفّصلُ  وكذلكَ ﴿
  

 النكتة:

 .ولتستبين قوله: في الواو
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 .وكذلك قوله: في الواو وربما
  

 الواو:

 أقوال: ثالثة فيها

 يتضمنه قد لما )القراءة(، القرآن في حسن غير اللغة، في حسن القول وهذا زائدة:   -1
 الزائد الحرف هذا مثل يكن لم إذا سيما ال الجمع، في أو التنزيل في خفي طعن من

 العربية. اللغة في الزوائد من أنه معروًفا )الواو(

 تكرار ألنه مرفوض، القول وهذا اآلياِت: ُنفّصلُ  المجرمين سبيلُ  ولتستبينَ  التقدير:  -2
 ولى!أ كان ذكره عن المفسرون  أعرض ولو الئق، غير

 لكم لتستبين أي المجرمين، سبيلُ  ولتستبينَ  لكم لتستبينَ  اآليات نفصل التقدير:   -3
 على والمحافظة اللغة مراعاة حيث من األقوال أحسن وهذا )الكافرين(. وللمجرمين

 فيه السوء يقتصر لم سيًئا كان إذا التقدير ألن التقدير، حسن بشرط وذلك مًعا، القراءة
 رفض الواجب أن مع فُيرفض، التقدير، أساس إلى أثره يمتد بل فحسب، التقدير على

 أصله. من التقدير أساس ال التقدير، نوعية

***  
 المفسرين: أقوال

 :الطبري 
 «.نبّين نفّصل:»

 أقول:

 الواو. عن سكت

***  
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 :الرازي 
 لكونه الحذف هذا وحسن ولتستبيَن، الحق ليظهرَ  قيل: كأنه المعنى، على عطف»

 «.معلوًما

 :أقول
 أدق. لكان ،لكم الحق ليظهر الرازي: قال لو

 نظر! فيه معلوًما": "لكونه وقوله:

***  
 :حيان أبو
 «.ولتستبينَ  لكم لنبّينَ  التقدير:»

 :أقول
 السورة من 75 اآلية في مثله ذكر ليته الرازي. من قريًبا كان وإن حسن، تقدير هذا

 قليل. بعد وسنذكرها نفسها.

***  
 :الشوكاني

 لكم لنبّينَ  اآلياتِ  ُنفّصلُ  وكذلك أي مقّدر: على معطوف هو الكوفيون: قال»
   ولتستبيَن.

 إليه. ُيحتاج ال الحذف وهذا النحاس: قال

 «.المعنى على للعطف الواو دخول إن وقيل:

***  
 :المنار
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 والمواعظ الحجج وبيان والحكم، األحكام من تفصيلها في لما اآليات نفصل وكذلك»
 «.العام على الخاص عطف من فيكون  المجرمين، سبيل تستبين أن وألجل والعبر،

 :أقول
 ... تفصيلها في لما قوله: وهو محذوف، تقدير إلى فيه واحتاج بغيره، شبيه تفسيره

 إلخ.

***  
 :عاشور ابن

 الكالم ففي المجرمين، سبيل بينولتست كنهها، بتفصيلها لتعلم اآليات نفصل وكذلك»
 «.حذف   إيجازُ 

***   

 اآليتين: اختالف

 لنبينَ  وذلك وللمجرمين. لكم اآلياتِ  نفّصلُ  التقدير: لعل طرفين. عن تتحدث 55 اآلية
 يخّصه. ما منهما لكل

 صرفوا 55 اآلية في السالم. عليه إبراهيم هو واحد، طرف عن تتحدث 75 اآلية
 من وليكونَ  ليعلمَ  حالتين: إلى التقدير صرفوا اآلية هذه وفي طرفين، إلى التقدير

 الموقنين.

 .260 البقرة ﴾الموَتى ُتحيي كيفَ  أِرني ربّ  إبراهيمُ  قالَ  ﴿
***  
 أخرى: آيات

 75 األنعام ﴾الُموقنينَ  ِمنَ  وِليكونَ  واألرضِ  السمواتِ  ملكوتَ  إبراهيمَ  ُنري  وكذلكَ ﴿ -
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 ﴾حوَلها وَمن القرى  أم   وِلتنذرَ  يديهِ  بينَ  الذي ُمصّدقُ  مباركٌ  أنزلناهُ  كتابٌ  وهذا﴿ -
 .92 األنعام

تَ  وِليقوُلوا اآلياتِ  ُنَصرِّفُ  وكذلكَ ﴿ -  .105 األنعام ﴾َيعلمونَ  لقوم وِلُنبّيَنهُ  َدَرس 
*** 

  م30/4/2014 األربعاء
 

 (56)األنعام قد ضللُت إًذا وما أنا من المهتدين  ۞

 لم يقل:

 وما اهتديُت.

 مراعاة الفاصلة.

 ضللت إًذا:

 لو اتبعت أهواءكم ضللت.

 .56( األنعام اإذً  أهواءكم قد ضللتُ  بعُ ال أتّ  قل  )

 ؟ضللت؟ أال يغني عنه قوله: وما أنا من المهتدين: لماذا قال

 المفسرون يقولون: توكيد.
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: هي أّن من ضّل يتحمل كلفة الضالل + كلفة فوات الهداية: خسارة لهذا التوكيد وظيفة
 مضاعفة!

 ومن اهتدى ربح مّرتين: ربح الهداية + تجنب خسارة الضالل.

 

 (57)األنعام الفاصلين  وهو خيرُ  الحقّ  الحكُم إال لل يقصُّ  إنِ  ۞

 في قراءة:

 يقضي الحّق.

 .خير الفاصلينيقضي: يفصل، لهذا قال: 

 

 (59 األنعام) ورقة من تسقط وما ۞

 َتسقطُ  وما والبحرِ  البرّ  في ما وَيعلمُ  هو إال َيعلُمها ال الغيبِ  َمفاتحُ  وِعندهُ ) تعالى: قال 
َ   وال األرضِ  ُظُلماتِ  في حب ة   وال َيعلُمها إال ورقة   ِمن طب  ََ  كتاب   في إال يابس   وال َر

  .59 األنعام (ُمبين  

 ُمحاسبية: إيحاءات
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 المحاسبة علماء وأن سيما ال المحاسبة، بدفاتر الفارق  مع ذّكرني :المبين الكتاب
 أمر وهذا .Livreبالفرنسية: وكذلك .Book )كتاب( كلمة: اإلنكليزية باللغة يستخدمون 

 والبحث! للتأمل يدعو عجيب

 تتسم أن المحاسبة شرط فمن اإلفصاح. باإلبانة: تذّكرنا أنها ريب ال :مبين وكلمة:
 باإلفصاح.

 ابن تفسير أدناه: )انظر التفسير علماء نصوص في جاءت التي موجودات وكلمة:
 غير المحاسبة. علم في )األصول( الموجودات مصطلح ذهني في استدعت كثير(،

 في الموجودات أما واحدة، منشأة موجودات تعني: المحاسبة علم في الموجودات أن
 فإنه كله، العالم موجودات يعلم كما وهللا كله! العالم موجودات تعني: فإنها هللا علم
 صغيرة! أو كانت كبيرة المنشآت، من منشأة كل موجودات يعلم

 بصدده نحن ما فإن المنشأة، مستوى  على جزئي، مستوى  على المحاسبة كانت وإذا
 الكون  مستوى  على كونية، محاسبة بل القومي، ستوى الم على قومية، محاسبة ليس
 هللا! إال به يحيط ال ما والسرعة والشمول والعمق الدقة من فيها كله!

 تفسير مثاًل: )انظر التفسيرية النصوص بعض في وردت التي حساب وكلمة:
 فحسابات ومحاسبة! حساب من المحاسبة علم يشمله ما األذهان: في تستدعي الرازي(

 باألشخاص، تتعلق أخرى  وحسابات بالموجودات، تتعلق حسابات على تشتمل أةالمنش
 والشركاء. والدائنين، المدينين، وحسابات الموّردين، وحسابات الزبائن، حسابات مثل
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 مثاًل: أدناه )انظر المفّسرين نصوص بعض في وردت التي والجزئيات الكليات وعبارة:
 حسابات من المحاسبة علم في يوجد ما تستدعي  عاشور( وابن حيان أبي تفسير

 من واحد كل بحساب تتعلق جزئية أو فرعية وحسابات المدينين، كحسابات إجمالية،
 المدينين. هؤالء

 يشعر ما ورد كما والتاريخ، والمبلغ، العدد، ذكر: أيًضا الطبري  تفسير في ورد لقد
 التجارية، المحاسبة علم يف معلوم وهذا فيها! يفنى التي الحال قوله: لدى باالهتالك،
 األستاذ. دفاتر في أو اليومية، قيود في سواء الصناعية، والمحاسبة

 :الرازي  قال

 على للمكلفين تنبيًها والحّبة الورقة من ذكر ما ذكر تعالى إنه يقال: أن يجوز»
 إذا ألنه شيء، الدنيا في يصنعون  ما كل من يفوته ال بأنه وإعالًما ،الحساب أمر
 األحوال يهمل ال فبأن تكليف، وال عقاب وال ثواب فيها ليس التي األحوال يهمل ال كان

 «.أولى والعقاب الثواب على المشتملة

 والدائنة، المدينة الذمم بالديون: تتعلق التي الحسابات أن المحاسبة علم في هذا نظير
 نظام لديها يكن لم إذا فالمنشأة بالموجودات. تتعلق التي األخرى  الحسابات من أولى

 والشركاء، والدائنين المدينين لألشخاص حسابات تمسك من أقل فال مفّصل، محاسبي
 الناس. حقوق  يحفظ الذي المحاسبي النظام من األدنى الحد هو فهذا

 تعالى: قال

 .282 البقرة (فاكتبوه مسّمى أجل   إلى بَدين   تداينُتم إذا)
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 نفسها. اآلية (أجِله إلى كبيًرا أو صغيًرا تكتبوه أن تسأموا وال)

 يقل: لم

  يعلمه. إال يابس وال

  :ةخمس الغيب مفاتيح

 .الساعة علمُ  عنَدهُ  هللاَ  إنّ  -

 .الغيث وُينّزلُ  -

 .األرحام في ما وَيعلمُ  -

 .غًدا تكِسب ماذا نفٌس  تدري  وما -

 .تموتُ  أرض   بأي نفٌس  تدري  وما -

  .خبيرٌ  عليمٌ  هللاَ  إنّ   

 .34 لقمان

 
 :مفاتح

 مخزن. َمفتح: أو )مفتاح(، ِمفتح جمع:

  مفتاح. جمع مفاتيح:
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 :الغيب مفاتح

 أقوال:

 العلم. خزائن -

 الرزق. خزائن -

  األرض. خزائن -

 يعلمها: إال ورقة من تسقط وما

 جزئي. أو كلي شيء، بكل تعالى هللا علم عن دقيق تعبير

 شجرتها، في الورقة تكون  أن من أدق السقوط ألن الشجر، من الورقة سقوط اختار وربما
 وبعده، السقوط أثناء وتحوالت وحركات ومكان زمان من به يحيط وما سقوطها يعلم فهو
 أن إلى تسقط وهي زمن، من تستغرق  وكم تدور، وكيف الهواء، في تدور مّرة وكم

 أوراق لىإ انظر   سقوطها! قبل بها أعلم كان الورقة بسقوط علم ومن األرض! إلى تصل
 بأشكاله األرض على ويتناثر بكثرة، يسقط ثم يصفرّ  كيف ،الخريف فصل في الشجر

 أكثر عنه نعلم وال وأخرى، ورقة بين نمّيز فال إليه البشر نحن ننظر المختلفة، وأحجامه
 فال ومآالته! تحوالته وعن عنه شيء أي وال عدده نعلم فال ساقط، أصفر ورق  أنه من

 وتداخل تكّسر إذا سيما ال بالغة، بصعوبة إال أردنا، لو منه عةمجمو  عدّ  على نقوى 
 األرض! ومأل بعض، في بعضه
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 قابل وأنه سيما ال عسيًرا، أمًرا لكان البلدان من بلد في الشجر نحصي أن أردنا لو
 نحصي أن فعله نستطيع ما غاية مختلفة. كثيرة أنواع وهو لحظة، كل في والموت للحياة

 فضال البلد، في ما كل نعلم أن أردنا لو فكيف التقريب! من اليةع بنسبة المحصول
 رطب من وحبوب، وثمار وأوراق وأشجار ومعادن أحجار من البلدان، جميع عن

 ذلك؟! وغير والبحر البر في مملوك، وغير مملوك ويابس،

 يكون. وسوف ويكون، كان، ما يعلم الكون، في شيء عنه يخفى ال تعالى هللا

*** 

 المفسرين: أقوال

 الطبري:

 الغيب هو وذلك بعد، يكن لم مما كائن هو وما ويكون، كان شيء كل علم عنده»
.)...( 

 يعلمها. هللا إال والقرى، األمصار في وال والبراري، الصحاري  في ورقة تسقط وال

 شيء وال يقول:  (مبين   كتاب   في إال يابس وال رطب وال األرض ُظلمات في حّبة وال)
 المحفوظ، اللوح في مثبت وهو الإ بعد، يوجد ولم سيوجد مما أو ،موجود هو مما أيًضا

 والحال فيه، يوجد الذي الوقتو  ،مبلغهو  عدده ومرسوم فيه، ذلك مكتوب
 «.فيها يفنى التي

***  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1781&idto=1781&bk_no=50&ID=1790#docu


123 

 

 البغوي:

 أن يكون  ال وما يكون، كيف يكون  وما يكون، ال أم يكون  أنه بعد، يكن لم ما هي« 
 )...(. يكون؟ كيف كان لو

 من يسقط ما عدد يعلم يعني: وثابتة، ساقطة يريد (يعلُمها إال ورقة   ِمن تسقطُ  وما)
 عليه. يبقى وما الشجر، ورق 

 «!األرض على سقطت أن إلى لبطن ظهًرا انقلبت كم يعلم وقيل:

*** 

 الرازي:

 إال والكمال التمام سبيل على بها العلم تحصيل يصعب المحضة العقلية القضايا»
 استحضار وألفوا والخيال، الحس قضايا عن اإلعراض تعودوا الذين الكاملين للعقالء

 كالنادر. يكون  اإلنسان هذا ومثل المجردة، المعقوالت

 فاإلنسان مجردة، محضة عقلية قضية (هو إال يعلُمها ال الغيبِ  مفاتحُ  وعنده) وقوله:
 لينتفع أنزل إنما والقرآن جًدا. نادر القضية هذه بمعنى اإلحاطة على عقله يقوى  الذي

 المجردة، المحضة العقلية القضية ذكر من أن وهو آخر طريق فههنا الخلق. جميع به
 تحت ةالداخل المحسوسة األمور من مثاالً  لها ذكر أحد كل عقل إلى إيصالها أراد فإذا

 لكل مفهوًما المحسوس المثال هذا بمعاونة المعقول ذلك ليصير الكلية، العقلية القضية
 )...(. أحد

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=6&ayano=59#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2323&idto=2324&bk_no=132&ID=770#docu
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 على للمكلفين تنبيًها والحّبة الورقة من ذكر ما ذكر تعالى إنه يقال: أن يجوز
 إذا ألنه شيء، الدنيا في يصنعون  ما كل من يفوته ال بأنه وإعالًما ،الحساب أمر
 األحوال يهمل ال فبأن تكليف، وال عقاب وال ثواب فيها ليس التي األحوال ليهم ال كان

 «.أولى والعقاب الثواب على المشتملة

***  

 القرطبي:

 تسقط؟ وأين تسقط؟ متى يعلم إال الشجر ورقة من أي: (ورقة   ِمن تسقطُ  وما) :المعنى»
 ؟«يأكلها ومن تنبت؟ وكم تنبت؟ متى يعلم إال حّبة وال الهواء؟ في تدور وكم

*** 

 حيان: أبو

 إخباره فتحصل الخصوص، سبيل على واليابس والرطب والحّبة بالورقة علمه ذكر»
 )...(. نحن نعلمه وما بعلمه مستأثر ،والجزئيات بالكليات عالم بأنه تعالى

 قبل مطلًقا ويعلمها الورقة، جنس ستغراقال زائدة :من (يعلُمها إال ورقة   ِمن تسقطُ  وما) 
 وبعده. ومعه السقوط

 )...(. وثابتة ساقطة يعلمها  الزجاج: قال

 الهواء؟ في تدور وكم تسقط؟ وأين تسقط؟ متى يعلم وقيل:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1297&idto=1297&bk_no=48&ID=720#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=6&ayano=59#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
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 )...(. األرض على وقعت أن إلى لبطن، ظهًرا انقلبت كيف يعلمها وقيل:

 ،الفالسفة على ردّ  وفيها ،والجزئيات بالكليات عالم تعالى أنه على الجمل هذه ودّلت
 وال الكليات يعلم ال تعالى أنه يزعم من ومنهم الجزئيات، يعلم ال هللا أن زعمهم في

 )...(. ذلك! عن هللا تعالى ذاته! يعلم ال هو حتى الجزئيات،

 المحفوظ. اللوح هو (ُمبين   كتاب   في) :مقاتل وقال

 ألن التوكيد مجرى  جار االستثناء وهذا المتيقن. هللا علم عن كناية  الزجاج: وقال
 األول واالستثناء (.ورقة   من) قوله: على معطوف (يابس   وال رطب   وال حّبة   وال) قوله:

 إال فالمعنى: ،امرأة  وال أكرمته إال رجل من جاءني ما تقول: كما عليها، منسحب
 فاصلة كونه هوحّسن التوكيد، سبيل على االستثناء أعيد الكالم طال لما ولكنه أكرمتها،

   «.آية رأس

*** 

 كثير: ابن

 برّيها ،الموجودات بجميع الكريم علمه يحيط أي: (والبحر البرّ  في ما ويعلمُ ) :قوله»
 «.السماء في وال األرض في ذرة مثقال وال شيء، ذلك من عليه يخفى ال وبحرّيها،

***  

 الشوكاني:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=6&ayano=59#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=6&ayano=59#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=6&ayano=59#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=6&ayano=59#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=6&ayano=59#docu
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 التعميم، بعد تخصيص وهو الشجر، ورق  من أي (:يعلُمها إال ورقة   ِمن تسقطُ  وما»)
 «.ومكانه سقوطها زمان ويعلم يعلمها أي:

***  

 عاشور: ابن

 تعالى. به خاص كلها علمها ألن المغّيبات، كل يعمّ  مضاف جمع :الغيب مفاتح »

 الطبيب، عند األمراض وعالمات األنواء، أمارات مثل أمارات، لها التي األمور وأما
 والناس متفاوت، وغموضها الغامضة. الشهادة أمور من بل الغيب، من ليست فتلك

 تسمى فال ،اليقين قبيل من ال الظن قبيل من بها رفتهمومع متفاوتون، إليها التوصل في
 )...(. علًما

 لقصد (والبحر البرّ  في ما ويعلمُ ) جملة: على عطف (ورقة   ِمن تسقطُ  وما) وجملة:
 أضعف من كونها مع بالخفايا، العلم فإحاطة الدقيقة. الجزئيات في التعميم زيادة

 فإن القرآن، معجزات من وهذه به. أولى أعظم هو بما العلم بإحاطة مؤذن الجزئيات،
 أتباع من الدين في له رسوخ ال من بقولهم سيقول أن وعلم ,الفالسفة يعتقده ما علم هللا

 )...(. مجااًل! علمه حقيقة في للتأويل يترك فلم اإلسالم،

 الشجر. من ورقة بالورقة: والمراد

 )...(. نًصا العموم ليفيد النفي، لتأكيد زائد (من) وحرف:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=6&ayano=59#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=6&ayano=59#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=6&ayano=59#docu
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 من هللا عند يكون  أن عسى وما يتغير، ال الذي الثابت العلم المبين: بالكتاب والمراد
 )...(. كنهها على يطلعنا لم غيرها، أو كتابة من العلم، آثار

 المبين: بالكتاب المراد ألن (،يعلُمها إال) لقوله: تأكيد :(ُمبين   كتاب   في إال) وقوله: 
 وحّسن التبديل. وعدم الضبط عن مجاًزا أم حقيقة الكتاب كان سواء تعالى، هللا علم
 تفنًنا أخرى  بعبارة وأعيد وصفاتها، بالمعطوفات األول لبعد المعنى، تجديد التأكيد هذا

.)...( 

 .والجزئيات بالكليات تعالى علمه عموم اآليات هاته من علم وقد

 إال أعلنه وما السابقة، الكتب في به تصريح دون  األديان، أهل عند عليه متفق وهذا
 هللا أن الفالسفة جمهور لقول إبطال وفيه (.عليم شيء   بكلّ  وهو) قوله: نحو في القرآن

 «!الجزئيات يعلم وال خاصة الكليات يعلم

*** 
    2015 آذار 10 الثالثاء

 

 (59 األنعام) مبين كتاب ۞

ن َتسقطُ  وما والبحرِ  البرّ  في ما وَيعلمُ  هو إال َيعلُمها ال الغيبِ  َمفاتحُ  وِعندهُ )  َِ  ورقة   ِم
َ   وال األرضِ  ُظُلماتِ  في حب ة   وال َيعلُمها إال طب  ََ  (ُمبين   كتاب   في إال يابس   وال َر

  .59 األنعام

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=6&ayano=59#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=6&ayano=59#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=6&ayano=59#docu
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 النكتة:

 لمن؟ ُمبين :ُمبين

 يحتاج! ال فالل لل كان إن

 الناس! عليه يطلع ال الكتاب فهذا للناس كان وإن

 ُيبين أنه المقصود وليس نفسه(، في )بّينٌ  نفسه عن ُيبين واضح أنه المعنى قيل: لو
 مقبول! غير القول هذا لكان لغيره،

 ذلك. عن غنيّ  فالل لل، ُيبين أن دون  من لغيره، ُيبين بأنه القول يمكن

 وهللا محاسبون(، )مالئكة المحاسبية باألعمال الموّكلون  المالئكة هم الغير يكون  وقد
  أعلم.

 اآليات: بين النعت هذا تمييز

 أنه فيها المقصود ألن اآلية، هذه عن مختلفة أخرى  آيات في (مبين) وصف: ورد
 للناس: مبين

 القرآن. به ُقصد إذا مبين، كتاب -

 مبين. قرآن -

 مبين. رسول -

 مبين. نذير -
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 مبين. لسان -

 مبين. حق -

 مبين. شيء -

 مبين. فضل -

 مبين. فتح -

 مبين. أفق -

 مبين. سلطان -

 مبين. شهاب -

 مبين. بالغ -

 مبين. فوز -

 مبين. خسران -

 مبين. إثم -

 مبين. بالء -

 مبين. سحر -

 مبين. إفك -
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 مبين. خصيم -

 مبين. عدوّ  -

 مبين. َغِويّ  -

 مبين. كفور -

 مبين. ظالم -

 مبين. ثعبان -

 مبين. ضالل -

 مبين. دخان -

***  

 المفسرين: أقوال

 الطبري:

 رسم. ما على فيه رسم ما بوجود فيه، هو ما صحة عن يبين أنه (ُمبين) بقوله: يعني»

 عليه، يخفى ال ما الُمبين، والكتاب المحفوظ اللوح في إثباته، وجه وما قائل: قال فإن
 ؟نسيانه يخاف ال عالم بجميعه وهو
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 منه امتحاًنا منه ذلك كان يكون  أن وجائز شاء. ما فعل - ذكره تعالى - لل له: قيل
 أعمال بكتابة مأمورون  ذكر فيما فإنهم ،أعمالهم بكتابة للمتوكلين واختباًرا لحَفظته،

 ما فيه أثبت حتى المحفوظ، اللوح في ذلك من هللا أثبته ما على بعرضها ثم العباد،
 يوم. كلّ  أثبت

 وجائز .29  الجاثية سورة (تعملون  كنتم ما نستنسخُ  كنا إنا) قوله: معنى ذلك إنّ  وقيل:
 مالئكته، بعض على بها يحتجّ  بحّجة إما ،به أعلم هو مما ،ذلك لغير ذلك يكون  أن

 «.ذلك وغير آدم، بني على وإما

 أقول:

 األخير. تحفظه هنا: الطبري  مزية

***  

 البغوي:

 «. المحفوظ اللوح في مكتوب الكلّ  أن يعني (:مبين كتاب في إال»)

 أقول:

 عنها! جواب وال للمشكلة طرح قوله في ليس

***  

 الرازي:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1781&idto=1781&bk_no=50&ID=1790#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=6&ayano=59#docu
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 قوالن: فيه (ُمبين   كتاب   في إال) :قوله»  

 والثاني: .الصواب هو وهذا غير. ال تعالى هللا علم هو الُمبين الكتاب ذلك أن األول: 
 أن قبل من كتاب في المعلومات كيفية أثبت ثناؤه جل هللا يكون  أن يجوز الزجاج: قال

 أنُفِسكم في وال األرضِ  في مصيبة   ِمن أصابَ  ما) وجل: عز قال كما الخلق، يخلق
 .22 الحديد (نبَرأها أن قبلِ  ِمن كتاب   في إال

 أمور: لكتابا هذا وفائدة 

 نفاذ على المالئكة لتقف المحفوظ اللوح في األحوال هذه كتب إنما تعالى أنه :أحدها 
 شيء. واألرض السماوات في مما عنه يغيب ال وأنه المعلومات، في تعالى هللا علم

 به يقابلون  ألنهم المحفوظ؛ باللوح الموّكلين للمالئكة كاملة تامة عبرة ذلك في فيكون 
  له. موافًقا فيجدونه العالم، هذا صحيفة في يحدث ما

 على للمكلفين تنبيًها والحّبة الورقة من ذكر ما ذكر تعالى إنه يقال: أن يجوز :وثانيها
 إذا ألنه شيء؛ الدنيا في يصنعون  ما كل من يفوته ال بأنه وإعالًما ،الحساب أمر
 األحوال ُيهمل ال فبأن تكليف، وال عقاب وال ثواب فيها ليس التي األحوال ُيهمل ال كان

 أولى. والعقاب الثواب على المشتملة

 العلم، ذلك مقتضى عن تغييرها فيمتنع ،الموجودات جميع أحوال علم تعالى أنه :وثالثها
 التام التفصيل على الكتاب ذلك في الموجودات جميع أحوال كتب فإذا الجهل. لزم وإال

 موجًبا الكتاب ذلك في األحوال جملة كتبة فتصير ذب،الك لزم وإال تغييرها، أيًضا امتنع

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=770&idfrom=2323&idto=2324&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=770&idfrom=2323&idto=2324&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=770&idfrom=2323&idto=2324&bookid=132&startno=1#docu
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 هللا صلوات قال كما تقدم، ما وتأخر تأخر، ما تقّدم يمتنع أنه في كامالً  وسبًبا تاًما
 «.أعلم وهللا ،القيامة يوم إلى كائن هو بما القلم جفّ  عليه:

*** 

 القرطبي:

 سبحانه أنه ال بذلك، المالئكة لتعتبر المحفوظ اللوح في أي: (مبين كتاب في إال»)
 ذلك. عن تعالى يلحقه، لنسيان ذلك كتب

 وال ثواب فيه ليس الذي هذا أن اعلموا أي: األمر، لتعظيم يعلمه وهو كتبه وقيل:
 ؟!«وعقاب ثواب فيه بما فكيف مكتوب، عقاب

 أقول:

 عليه! إحالة دون  من الرازي  عن منقول

***  

 أخرى: آيات

 ذلكَ  ِمن أصغرَ  وال السماءِ  في وال األرضِ  في َذّرة   ِمثقالِ  ِمن ربكَ  عن َيعُزبُ  وما) -
 .61 يونس (ُمبين   كتاب   في إال أكبرَ  وال

 في كلٌّ  وُمستودَعها ُمستقّرها ويعلمُ  رزُقها هللاِ  على إال األرضِ  في داّبة   ِمن وما) -
 .6 هود (ُمبين   كتاب  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1297&idto=1297&bk_no=48&ID=720#docu
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 يشاءُ  ما هللاُ  َيمحو كتاٌب. أجل   لكلّ  هللاِ  بإذنِ  إال بآية   يأتيَ  أن لرسول   كانَ  وما) -
 .39-38 الرعد (الكتابِ  أمُّ  وعنَدهُ  وُيثبتُ 

 (ينَسى وال رّبي َيِضلُّ  ال كتاب   في رّبي عندَ  علُمها قال األولى. القرونِ  بالُ  فما قالَ ) -
 .52-51 طه

 .75 النمل (ُمبين   كتاب   في إال واألرضِ  السماءِ  في غائبة   ِمن وما) -

 أكبرُ  وال ذلكَ  ِمن رُ أصغ وال األرضِ  في وال السمواتِ  في َذّرة   ِمثقالُ  عنهُ  َيعُزب ال) -
 .3 سبأ (ُمبين   كتاب   في إال

 .12 يس (ُمبين   إمام في أحصيناه شيء   وكل  ) -

 (َنبرأها أن قبلِ  ِمن كتاب   في إال أنُفِسكم في وال األرضِ  في ُمصيبة   ِمن أصابَ  ما) -
 .22 الحديد

*** 

  2015آذار  10الثالثاء  

 

  (60 )األنعام فيه يبعثكم ثم ۞

 ُمسّمى أجلٌ  لُيقَضى فيه يبعثكم ثم بالنهار جرحتم ما ويعلمُ  بالليل اكميتوفّ  الذي وهو)
 .60 األنعام (َمرجعكم إليه ثم
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 بالليل: يتوفاكم

 النوم. هنا: بالوفاة المقصود

 جرحتم:

 اكتسبتم.

 فقط. اإلثم اكستبتم المقصود: يكون  ال ربما

 أعلم. وهللا وسيئات، حسنات من اكستبتم المقصود: لعل

 فيه:

 تعود؟ شيء أي على الهاء

 )النهار(. على تعود

 نومكم. من يوقظكم فيه: يبعثكم

 

 (62)األنعام  الحقِّ  موالهمُ  وا إلى هللاِ دُّ ثم رُ  ۞

 : بكسر القاف.الحقّ 

 موالهم:

 مولى: صفة أو بدل.
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 :الحقّ 

 (.موالهمصفة ثانية مجرورة السم الجاللة، أو صفة لـ )

 

 (62 األنعام) الحاسبين أسرع ۞
  
 .62 األنعام (الحاسبينَ  أسرعُ  وهو الحكمُ  لهُ  أال)
  

 :أال
 بعدها. ما أهمية على بالتنبيه ُمؤِذنة افتتاح أداة 

 التلفونية. المخاطبات مستهل في نستعملها التي )ألو( كلمة: بدل العلماء بعض اقترحها
  

 :الحكم
 الفصل. القضاء،

  
 يقل: لم

 له. الحكم
  

 الحكم: له
 لغيره. ال له
 لل. إال حكم ال
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مُ  إنِ )    .57 األنعام (للِ  إال الُحك 
  

 :الحاسبين
 الُمحاسبين.

 ومحاسبًة. حساًبا حاَسبَ 
  

 :المنار في قال
 مصدر والحساب "حاسب"، من ال الثالثي، "حسب" من الفاعل اسم (الحاسبين) ولفظ
 وحساًبا. محاسبة وحاسبه وحساًبا، حسًبا حسبه يقال: منهما، لكل

  
 :الحاسبين أسرع
 الحكم. إلى للوصول الُمحاسبين أسرع
 كما صفر،ال قدره زمن في يتم هللا حساب فإن وإال للمخاطبين، المعنى لتقريب :أسرع

 قَضى وإذا) أخرى. مواضع في ذكرنا كما القرآن، في يرد لم والصفر المفسرون، قال
 .117 البقرة (فيكونُ  ُكن   لهُ  ولُ يق فإّنما أمًرا

*** 
 المفسرين: أقوال

 الطبري:
 وأحصاها، الناس، أيها أموركم، من ذلك وغير وآجالكم وأعمالكم عددكم حسب من أسرع

 ومبالغها. مقاديرها وعرف
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 ذكرت كما )حاسب(، من بل )حسب(، من (الحاسبين) أن على الطبري  أوافق ال :أقول
  أعاله.
***  

 البغوي:
 سريع. فحسابه حاسب إذا

***  
 المنار:
 غيره؛ حسابِ  عن أحد   حسابُ  يشغله ال ،وأقصره زمن أسرع في كلهم العباد يحاسب

 هنالك محاسب ال إذ بابه؛ غير على فيه التفضيل فاسم شأن، عن شأن يشغله ال ألنه
 اآلخرة. غير في الحاسبين أو المحاسبين إلى بالنسبة هو أو غيره،
 لكل مصدر والحساب حاسب، من ال الثالثي حسب من الفاعل اسم الحاسبين ولفظ

 وحساًبا. محاسبة وحاسبه وحساًبا، حسًبا حسبه يقال: منهما،
 العدّ  هو الذي والحساب الحسب على مبني المعاملة في الحساب أو والمحاسبة

 من به نيط ما أو ل،الما في العدد يحاسبه من على يحصي المحاسب ألن واإلحصاء،
 األعمال.

 عليها. ومحاسبةً  لألعمال إحصاءً  الحاسبين أسرع أنه هنا والمراد
 :أقول

 أعاله قلته ما والصواب وأقصره". زمن "أسرع المنار: صاحب قاله ما على أوافق ال
 للتقريب. )أسرع( ولفظ صفر، الزمن أن من

***  
 عاشور: ابن
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   جزاؤه. يتأخر فال يحاسب من أسرع وهو الحساب، له أال 
  

 والمحاسبة: الحساب
 بينهما التمييز يجري  عصرنا وفي واحد، بمعنى اللغة أصل في والمحاسبة الحساب

 ألن صلة، وبينهما المحاسبة. وعلم )الرياضيات( الحساب علم فهناك اصطالحًيا،
 والميزانية، ةالمراجع موازين في كالجمع إليه، نحتاج الذي الحساب على تعتمد المحاسبة
 عمليات في والقسمة والضرب الطرح إلى نحتاج كما واألشخاص. األموال وحسابات
 المختلفة. المحاسبة

 والحسابات. الدفاتر في ذلك كل وإثبات واالستحقاق والقبض الدفع تتضمن والمحاسبة
***  
 أخرى: آيات

 العباد. محاسبة المحاسبة. الحساب: .202 البقرة (الحسابِ  سريعُ  وهللاُ )      -

 اليوم: االصطالحي بمعناه الحساب: .5 يونس (والحسابَ  السنينَ  عددَ  ِلتعلموا)      -
 واأليام. األشهر حساب

 شديدة. محاسبة يقل: لم .8 الطالق (شديًدا حساًبا فحاسبناها)      -

 محاسًبا. حاسًبا، حسيًبا: .6 النساء (حسيًبا باللِ  وكفى)      -

 اليوم. االصطالحي بمعناه الحساب الُحسبان: .5 الرحمن (ِبُحسبان والقمرُ  الشمُس )      -
 بحساب. بحسبان، يجريان بُحسبان:

 عذاًبا، ُحسباًنا: .40 الكهف (َزلًقا صعيًدا فتصبحَ  السماءِ  ِمنَ  ُحسباًنا عليها ويرسلَ )      -
 .36 النبأ (حساًبا طاءً عَ ) كقوله: حساًبا، عذاًبا الحساب، عذابَ 
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***  
 م9/10/2013 األربعاء

 

 (65 األنعام) بعض بأس بعضكم ويذيق ۞

 َيلِبَسكم أو أرجِلكم تحتِ  ِمن أو فوِقكم ِمن عذاًبا عليكم يبعثَ  أن على القادرُ  هو ُقل  ) 
  .65 األنعام (بعض   بأَس  بعَضكم وُيذيقَ  شَيًعا

 فوقكم: من عذاًبا

 كما والريح، والصيحة والطوفان بالحجارة كالرجم -
 نوح. وقوم لوط وقوم شعيب وقوم وثمود بعاد فعل

 السوء. أئمة الظلمة. األمراء -

  المطر. حبس -

 أرجلكم: تحت من

 مدين. وأصحاب بقارون  فعل كما والرجفة، بالخسف -

 السوء. وعبيد السفلة -

  النبات. حبس -

 يلبسكم:
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 يخلطكم.

 اضطراب. خلط أمركم يخلط الزجاج: قال

 عليه. خلطه األمَر: عليه لَبَس 

 .42 البقرة (بالباطل الحقّ  َتلِبسوا وال)

نا)  .9 األنعام (َيلِبسونَ  ما عليهم وَلَلَبس 

 .82 األنعام (ِبُظلم إيماَنهم َيلِبسوا ولم)

 .137 األنعام (ديَنهم عليهم وِلَيلِبسوا)

 يقال:

 األمَر. عليه لَبَس 

 األمَر. عليه سألب

  األمَر. عليه لّبس

 شيًعا:

 فرًقا.

 عصرنا! في حاصل هو كما

 جًدا! واسعة تشكيلة اختالفها! أشدّ  وما اإلسالمية! الفرق  أكثر فما



142 

 

  أجنبية! كانت ولو الدول، من دولة إلى ظهرها تسند منها وكل

 شيًعا: يلبسكم

 :الرازي  قال

  «.المتنافية والمذاهب المختلفة األهواء على َيحملهم»

 :حيان أبو وقال

 خل ِطهم ومعنى .إلمام مشايعة منكم فرقة كل شتى، أهواء على مختلفين فرًقا يخلطكم »
 «.القتال مالحم في ويشتبكوا فيختلطوا بينهم القتال إنشابُ 

 أقول:

 الخلط. معنى في قبله الزمخشري  قول وهو

***  

 :المنار في وقال

 بعضكم ويذيق ،رئيس أو لملك تتعصب أو الدين، في إماًما تشايع منكم فرقة كل »
 وقال والحرب. السلم في والمكروه الشدة من عنده ما وهو بعض، بأس

 بينهم القتال ينشب أن خلطهم: ومعنى بالخلط: اللبس تفسير بعد الكشاف صاحب
 «.القتال مالحم في ويشتبكوا فيختلطوا

  أيًضا: وقال 
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 اللغة: في أصلية معان ثالثة ( ع ي ش ) لمادة»

 شعاًعا. نفسه وطارت األخبار، وأشاع شاع ومنه والتفرق، االنتشار )أحدها(

 الثاني ومن الجنازة، وتشييع المسافر تشييع األول ومن إليه، والدعوة االتباع )ثانيها(
 بعًضا. بعضها ليتبع بعضها استأخر إذا دعاها أي باإلبل، أشاع قولهم:

 به، ُيذكيها حطًبا عليها ألقى إذا النار شّيع قولهم: ومنه والتهييج، قويةالت )ثالثها(
 النار. به ُتضرم ما - والكسر بالفتح - والشياع

 بالخالف المتفرقة واألحزاب الشيع، في ظاهرة المعاني هذه وكل
   «.السياسة أو الدين في

 بعض: بأس بعضكم ويذيق

 واألموال. واألعراض األنفس في

 األعراض. وانتهاك والتشريد والنهب واألسر والقتل بالحرب

 بعًضا. َيسبي وبعضكم بعًضا، يقتل بعضكم

 وغيره. قتل من الشّدة البأس:

 العربية. المنطقة في هذه أيامنا في المشاهد وهو

 نور! من بصيص اآلن حتى له ُيعرف ال مظلم نفق

 مستمرة! مؤسسة يصير أن من ويخشى
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 األوضاع! اختلفت مهما

 الشعارات! اختلفت ومهما

  الرؤساء! اختلف ومهما

 :القرطبي قال

 هي :الحسن وقال خاصة. الكفار في هي وقيل: والكفار. المسلمين في عامة اآلية»
 في العدو لبسنا فقد الوجود، في المشاهد فإنه الصحيح، وهو قلت: الصالة. أهل في

 بعضنا بقتل علينا المستولية الفتنة مع ا،وأموالن أنفسنا على واستولى ديارنا،
 بطن. وما منها ظهر ما الفتن من بالل نعوذ .بعض أموالَ  بعضنا واستباحة ،بعًضا
 «.عنهم هللا رضي الصحابة بين جرى  فيما ذلك تأول أنه أيًضا الحسن وعن

***  

 :المنار في وقال

 بحسب قبله فيما وال تنزيله، زمن في يكن لم ما شمل مما عنه القرآن عّبر ما مثال »
 التي األوربية الحرب بهذه الزمان هذا في تفسيرها ظهر التي اآلية هذه البشر، يعلم ما
 الطيارات تقذفه بما ،فوقها من عذاًبا األمم على هللا أرسل فقد نظير؛ لها يسبق لم

 هذه قبل تعرف لم التي والغازية البخارية والسموم النارية المقذوفات من والمناطيد
 اآلية تنزيل بعد ولكن قبلها. معروًفا كان مما وغيرها المدافع مقذوفات فوق  الحرب،

 في الغواصة المراكب ترسله وبما النارية، األلغام من يتفجر بما تحتها من وعذاًبا -
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 بعض، بأس بعضها وأذاق متعادية، شيًعا ولبسها العصر، هذا في اخترعت التي البحر
 مقالة في هذا شرحنا وقد األرض. في نظير له ُيعهد لم ما والتخريب يلالتقتمن بها فحلّ 

 هللا ألن مراد، المخترعات هذه على اآلية داللة أن في شك وال المنار. في نشرناها
 فقد ذلك؛ إلى يشير ما المرفوع الحديث وفي الغيوب. عالم هو القرآن منزل تعالى
 هللا صلى هللا رسول سئل قال: وقاص أبي بن سعد حديث من والترمذي أحمد روى 
 ولم كائنة إنها أما " فقال: ا،آخره إلى ( القادر هو قل ) اآلية: هذه عن وسلم عليه
 الكتاب أهل في هللا سنة ألنه أمتنا، على تطبيقها في ورد ما ويقّويه "،بعد تأويلها يأتِ 
  «.قريًبا يأتي كما قبلنا

 دعاء:

 واآلخرة. الدنيا في العافية أسألك إني اللهم -

 ومالي. وأهلي ودنياي ديني في والعافية العفو أسألك إني اللهم -

 يميني وعن خلفي ومن يدي بين من واحفظني روعاتي، وآِمن عوراتي، استر اللهم -
 .فوقي منو  شمالي وعن

  ماجه(. )ابن الخسف يعني  وكيع: قال .تحتي من أغتال أن بك وأعوذ -

***  

 م3/9/2014 األربعاء
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 (65 )األنعام يفقهون  هملعلّ  اآليات فنصرّ  كيف انظر ۞

 :اآليات نصّرف

 مختلفة. وجوه على نبّينها

 

 (67 األنعام) مستقر نبأ لكل ۞
  
. عليكم لستُ  ُقل   الحقُّ  وهو قوُمكَ  بهِ  وَكّذبَ )  (َتعلمونَ  وسوفَ  ُمستقرٌّ  نبأ لكلّ  ِبوكيل 

  .67-66 األنعام
 به: وكّذب

 بالقرآن.      -

  قبلها. اآلية انظر هنا، أرّجحه ما وهو بالعذاب.      -

 بوكيل: عليكم لستُ 
 التكذيب. من ومنعكم بمحاسبتكم هللا يوكلني لم
 البالغ. إال علي   ما
 .256 البقرة (الّدينِ  في إكراهَ  ال)
 .22-21 الغاشية (ِبُمَسيِطر   عليهم لستَ  مذّكرٌ  أنتَ  إّنما)
 .45 ق (ِبجّبار   عليهم أنتَ  وما)
 .272 البقرة (ُهداُهم عليكَ  ليَس )
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 َتعلمون: وسوف مستَقرّ  نبأ لكل
  ووعيد. تهديد

 مستقر: نبأ لكل
 ومكاني. زماني مستقر
 إنكارها. يمكن ال التي نتيجته أو مآله، فيه يتبين

 العذاب. وقوع هنا: المقصود
 اآلخرة. في أو الدنيا في إما

 كذب. أو صدق من إليه ينتهي منتهى نبأ لكل
 الوعيد. حال في والشر الوعد، حال في الخير شًرا، يكون  وقد خيًرا يكون  قد المستقر

  
 :الرازي  قال
 «.تأخير وال ُخلف غير من فيه يحصل مكاًنا أو وقًتا تعالى هللا ُيخبره خبر لكل إن «

 
 .88 ص (حين   بعدَ  نبأهُ  وَلتعلُمن  )

  

                                                الضريبة مستقرّ 

 ترجمة وهي األجنبية، اللغة عن مترجم العامة، المالية في معروف مالي مصطلح هذا
 نوعها. حسب غيره، على تستقر وقد دافعها على تستقر قد الضريبة أن ويعني ناجحة.

 المستهلك. إلى عبئها دافُعها ينقل المباشرة وغير دافعها، على تستقر المباشرة فالضريبة
*** 
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    م11/10/2013 الجمعة

 

 (70 األنعام) عدل كل تعدل وإن ۞

 بما نفٌس  ُتب َسلَ  أن بهِ  وذّكر   الدنيا الحياةُ  وغر تهمُ  ولهًوا لعًبا ديَنهم اّتخُذوا الذينَ  وَذرِ ) 
 أولئكَ  منها ُيؤخذ   ال عدل   كل   َتعِدل   وإن شفيعٌ  وال وليٌّ  هللاِ  دونِ  ِمن لها ليَس  كَسبت  
  .70 األنعام (َيكفرونَ  كاُنوا بما أليمٌ  وعذابٌ  حميم ِمن شرابٌ  لهم كَسُبوا بما ُأبِسُلوا الذينَ 

:  َذر 

. بمعنى: أمر فعل  اترك 

 يذر. مضارعه:

  عاشور(. )ابن مفعول اسم وال فاعل اسم وال مصدر وال ماض فعل منه ليس لكن

:  وذّكر 

  محمد. يا

 به: وذّكر  

 بالقرآن. -

 بالعذاب. -
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  بالحساب. -

 :ُتبَسل

 للهالك. تسلم -

 تهلك. -

 ُتجاَزى. -

 تعاقب. -

  ُترتهن. -

 كسبت: بما

  ذنوب. من

 تعدل:

 الفدية. بمعنى العدل، من

 .95 المائدة (صياًما ذلكَ  عدلُ  أو)

 نوعه. غير من عادله ما عدُله:

  العدل! تقتضي المعادلة ألن الظلم، خالف العدل، معنى وفيه

 عدل: كل تعِدل   وإن
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  )الزمخشري(. به مفعول ال مطلق، مفعول عدل: كلّ 

 منها: ُيؤخذ   ال عدل   كلّ  َتعِدل   وإن

 منها. يقبل لم به لتفتدي ذهًبا األرض بملء جاءت لو

  فداء. كل تفد وإن

 :الرازي  قال

 حق أنه على الدليل قام أنه ألجل الدين ينصر الذي هو الدين في المحقق»
 وغلبة والرياسة المناصب أخذ إلى به ليتوسلوا ينصرونه الذين فأما وصواب. وصدق
 اآليات سائر في الدنيا على هللا حكم وقد للدنيا، الدين نصروا فهم األموال وجمع الخصم

 إلى اإلشارة هو ( ولهًوا ديَنهملعًبا اتخذوا الذينَ  وَذرِ ) قوله: من فالمراد .ولهو لعب بأنها
 بهذه موصوفين وجدتهم الخلق أكثر حال في تأملت وإذا .دنياه إلى بدينه يتوسل من

 أعلم)...(. وهللا الحالة، هذه تحت وداخلين الصفة،
 

 لعًبا دينهم اتخذوا إنما يقول: تعالى كأنه )...( ( الدنيا الحياةُ  وغّرتهمُ  ) تعالى: قوله
 أعرضوا قلوبهم على ياالدن حب استيالء فألجل الدنيا. الحياة غّرتهم أنهم ألجل ولهًوا
 «!الدنيا حطام إلى بها ليتوسلوا الظواهر، تزيين على واقتصروا الدين، حقيقة عن

 .32 األنعام (ولهوٌ  َلِعبٌ  إال النيا الحياةُ  وما)

 .20 والحديد ،36 ومحمد ،64 العنكبوت وانظر

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2335&idto=2335&bk_no=132&ID=777#docu
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***  

  م5/9/2014 الجمعة

 

 (71 )األنعام هللا هدانا إذ   بعد ۞

 هللا. هدانا أن بعد

 

 (73 األنعام) الحق قوله ۞

 الُملكُ  ولهُ  الحقُّ  قوُلهُ  فيكونُ  ُكن   يقولُ  ويومَ  بالحقّ  واألرَض  السمواتِ  َخلقَ  الذي وهو)
ورِ  في ُينفخُ  يومَ   .73 األنعام (الخبيرُ  الحكيمُ  وهو والشهادةِ  الغيبِ  عالمُ  الصُّ

  

 بالحّق. واألرَض  السمواتِ  خلقَ  الذي وهو -

. قوُلهُ  فيكونُ  ُكن   يقولُ  ويومَ  -  الحقُّ

وِر. في ُينفخُ  يومَ  الُملكُ  ولهُ  -  الصُّ

 والشهادِة. الغيبِ  عالمُ  -

  الخبيُر. الحكيمُ  وهو -
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: قوُلهُ  فيكونُ  ُكن   يقولُ  ويومَ   الحقُّ

 فيكوُن. ُكن   يقولُ  يومَ  الحقُّ  وقوُلهُ  :التقدير

 مؤخر. مبتدأ محل في والجملة: وخبر، مبتدأ :الحق قوله

  مقّدم. خبر :يقول يوم

 والشهادِة: الغيبِ  عالمُ 

 والشهادة. الغيب عالم وهو :التقدير

  هو. تقديره: محذوف، لمبتدأ خبر عالم:

 يقل: لم

 الملك. له الصور في ينفخ مويو  -

 والشهادة. الغيب عالم وهو -

  فيكون. كن يقول يوم الحق وقوله -

 قبلها: اآلية انظر

  (.ُتحشرونَ  إليه الذي وهو)

*** 

 المفسرين أقوال
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 حيان: أبو

 (:يوم) في جّوزوا»

 يوم أي كن، يقول يوم اإلعادة واذكر وقّدروه: محذوف فعل لمفعول معموالً  يكون  أن -
 قوله) يكون: بأنه أخبر ثم (،كن) قوله: عند الكالم ويتم معادة. (،كن) لألجساد: يقول
 (.فيكون ) بـ فاعالً  (قوله) فيكون: باإلعادة، إخباًرا الدنيا في كان الذي (الحق

 وخبًرا. مبتدأ ( الحق قوله :) ويكون  (،فيكون  كن) قوله: عند الكالم يتم أو -

 واتقوا أي: (،واتقوه) قوله: من الضمير على معطوف (:يقول يوم ) الزجاج: وقال -
 ظرف. ال به، مفعول أنه على انتصابه فيكون  ويوم، والشدائد، عقابه

 (.خلق) فيه والعامل (واألرض السماوات) على: معطوف (ويوم) وقيل: -

. العامل: وقيل: -  اذكر 

 (يقول)       ويكون: نصب، موضع في هو إذ (،بالحق) قوله على معطوًفا أو -
 لها: قال ويوم بالحق، واألرض السماوات خلق الذي وهو قال: كأنه الماضي، بمعنى

 وخبًرا. مبتدأ ( الحق قولهويكون) (،فيكون ) قوله عند الكالم ويتم (.كن)

 وفاعل يظهر، ما يظهر أي: (، الحق قوله فيكون  ) ويبتدئ (،كن) عند: يتم أو -
 تامة. (يكون و) صفة (الحقو) (،قوله) (:يكون )

 .التركيب عنها ينبو بعيدة كلها األعاريب وهذه

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=185&idfrom=796&idto=801&bookid=62&startno=5#docu
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 له، صفة (:الحقو) مبتدأ، (الحق قوله) أن وهو ،الزمخشري  قاله ما قيل ما وأقرب
 بمعنى واليوم القتال، الجمعة يوم تقول كما بمستقر، فيتعلق المبتدأ، خبر (:يقول يومو)

 للشيء يقول وحين والحكمة، بالحق قائًما واألرض السماوات خلق أنه والمعنى الحين،
 من شيء يكون  ال أي: والحكمة، الحق قوله الشيء ذلك فيكون  (كن) األشياء من

 وصواب. حكمة عن إال المكونات وسائر واألرض السماوات

 (،فيكون ) بقوله: فاعالً  (الحق قوله) يكون: أن وهو آخر، وجًها الزمخشري  وجوز
 . بالحق يوم كن قيل: كأنه (،بالحق) قوله: عليه دلّ  بمحذوف (يوم) فانتصاب

  ».متكلف إعراب وهذا

 أقول:

 آلرائهم رحًبا مجاالً  المعربون  فيها وجدوا التي اآلية لهذه واألوضح األسهل اإلعراب
 اإلعرابية:

 مؤخر. مبتدأ محل في والجملة: وخبر، مبتدأ :الحق قوله

 أعلم. وهللا

***  

 المنار:

 «.فيكونُ  ُكن   للشيء يقولُ  يومَ  الحقُّ  هو وقوُله أي:«

 المختار. وهو :أقول

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
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***  

 عاشور: ابن

 جارية غير أخرى  مسالك ذلك، من المعنى وإقامة اآلية، هذه إعراب في للمفسرين»
 «.الواضحة السبل على

***  

 م7/9/2014 األحد

 

 (75 األنعام) الموقنين من وليكون  ۞

  .75 األنعام (الُموقنينَ  ِمنَ  وِليكونَ  واألرضِ  السمواتِ  ملكوتَ  إبراهيمَ  ُنري  وكذلكَ )

 التقدير: لعل

 وُموقًنا. عالًما ليكونَ  الموقنين. من وليكونَ  بها لَيعلمَ       -

 الموقنين. من وليكونَ  له إكراًما      -

 الموقنين. من وليكونَ  طلبه إلى استجابةً       -

  .260 البقرة (الموَتى ُتحيي كيفَ  أِرني ربّ  إبراهيمُ  قالَ )
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 السموات ملكوت مَ إبراهي ُنري  :الرازي  عن سننقله مما أفضل التقدير هذا
 الموقنين. من وليكون  ليراها واألرض

 ليراها! ... ُنري 

 خفي اعتراض فيه يكون  قد هذا ألن ،زائدة الواو: بأن القول من أفضل التقدير وهذا
 هذا ُيعرف لم إذا سيما ال بالل! والعياذ القرآن، أنزل من على أو القرآن، جمع َمن على
 أعلم. وهللا الظاهر، وهو العرب، لغة في )الواو( عن

 أكثر هو بما أو بالتكلف، القارئ  ُيشعر فإنه وإال مناسًبا، التقدير يكون  أن من بد وال
 وكذلك ممجوج. تقديرٌ  السموات، ملكوتَ  ُنريه الموقنين من وليكونَ  فالتقدير: ذلك. من

 الموقنين! من وليكونَ  ليراها اآليات ُنريهِ  التقدير:

***  

 المفسرين: أقوال

 البغوي:

   الموقنين. من وليكونَ  به ليستدل   أي:

***  

 الرازي:
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   وجوًها: فيه وذكروا  (،الُموقنينَ  ِمنَ  وليكونَ ) :قوله في "الواو" في اختلفوا
 

 ليكونَ  بها ليستدلّ  واألرض السماوات ملكوت إبراهيم ُنري  والتقدير: زائدة، الواو :األول
 الموقنين. من

 
 الموقنين من وليكونَ  والتقدير: اإلراءة، علة لبيان مستأنًفا كالًما هذا يكون  أن :الثاني

 واألرض. السماوات ملكوت ُنريهِ 

  
 قال فرعون  حق في كما الضالل لمزيد سبًبا وتصير تحصل قد اإلراءة أن :الثالث
 الهداية لمزيد سبًبا تصير وقد .56 طه  (وأَبى فكّذبَ  كل ها آياِتنا أَريناهُ  ولقد ) :تعالى

 السالم: عليه إبراهيم حق في تعالى بّين ،االحتمالين هذين راءةاإل احتملت فلما واليقين.
   أعلم. وهللا الجاحدين، من ال الموقنين من يكون  أن وألجل ،ليراها اآليات هذه أريناه إنا

 أقول:

 القراءة. في حسن غير اللغة في حسن :األول التقدير      -

 مرفوض. :الثاني التقدير      -

 التقدير. اختيار حيث من حسن وغير المبدأ، حيث من حسن :الثالث التقدير      -

***  
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 :القرطبي

 .ذلك أَريناه الموقنين من وليكون  أي:

 مقبول. وغير عجيب هذا :أقول

 حيان: أبو 

 زائدة. الواو قيل:

 وغير اللغة، في حسن القول هذا ألن األخرى، األقوال ذكر األقل على لو :أقول
 خفًيا. طعًنا يتضمن قد ألنه )القراءة(، القرآن في حسن

***  

 كثير: ابن

 زائدة. الواو قيل:

 وموقًنا. عالًما ليكون  ذلك ُنريه أي بابها، على هي بل : وقيل

 وليكونَ  بها ليعلمَ  صياغته: إعادة للتوضيح ويحسن حسن، األخير التقدير هذا :أقول
 الموقنين. من

***  

 المنار:
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 قرائن من استخراجه على األذهان لتغوص حذف؛ تعليل على عطف هذا إن قيل:
 ملكنا، تدبير في وحكمنا خلقنا، في سنننا ليعرف ذلك نريه أي: المقال، وأسلوب الحال،
 وليكون  الضالين، المشركين على الحجة بها ليقيم وألوهيتنا؛ ربوبيتنا على الدالة وآياتنا

  .البديع اإليجاز من وهو اليقين، عين على الواقفين من نفسه خاصة في

 ال قد واإلطالة كثير. ابن لقول مطولة صياغة وليوقَن. ليعلمَ  باختصار: هذا :أقول
 بين الجمع في بأس وال وتشوشه. القارئ  تضيع ألنها التفسير، في حسنة تكون 

 زيادة أجل من واإلطالة التفسير، دقة أجل من االختصار واإلطالة: االختصار
  اإليضاح.

 يقل: لم

  موقًنا. وليكونَ 

 ودقة: أمانة

 خيانة، الحذف لكن الناس! وإراحة الواو، حذف القرآن جمع لمن الممكن من كان
 وجمعه القرآن نقل أمانة على يدل بل اللغة، في الجهل على يدل ال الواو على والحفاظ
 االستعمال ُيخفي فقد لّلغة. القرآن إخضاع ال للقرآن، اللغة إخضاع ويجب وتدوينه.

 واألمانة الدقة إنها اإلعجاز! لذهب الواو حذفت لو لغوًيا. عجًزا ال لغوًيا، إعجاًزا القرآني
 بل فقط، كلماته في وال آياته في ال معجز القرآن أن على يدل وهذا القرآن. إثبات في
 أيًضا! حروفه في

*** 
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 أخرى: آيات

 .55 األنعام (الُمجرمينَ  سبيلُ  وِلتستبينَ  اآلياتِ  ُنفّصلُ  وكذلكَ )

 اآليتين: اختالف

 لنبينَ  وذلك وللمجرمين. لكم اآلياتِ  نفّصلُ  التقدير: لعل طرفين. عن تتحدث 55 اآلية
 يخّصه. ما منهما لكل

 صرفوا 55 اآلية في السالم. عليه إبراهيم هو واحد، طرف عن تتحدث 75 اآلية
 من وليكونَ  ليعلمَ  حالتين: إلى التقدير صرفوا يةاآل هذه وفي طرفين، إلى التقدير

 الموقنين.

*** 

  م5/10/2013 السبت

 

 (80 )األنعام هدانِ  وقد هللا في يونّ حاجّ أتُ  قال ۞

 أُتحاجونني. :أصلها

 النون. تشديد دون  من أُتحاجوني. :قراءة وفي

 :هدانِ 

 هداني.
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 (80 األنعام) ِعلًما شيء   كل   رّبي َوِسعَ  ۞
 علًما:

 بالعلوم. -

 أن قبل ويعلمه يجري، ما يعلم والمستقبل. والحاضر الماضي يعلم بالمعلومات: -
 يجري.

 الغيب. ويعلم جهل، يسبقه وال شيًئا، منه ينسى وال محيط، وعلمه
 والدقة. والعمق الكمال في غاية وعلمه

 إال ورقة   ِمن تسقطُ  وما حرِ والب البرّ  في ما ويعلمُ  هو إال يعلُمها ال الغيبِ  مفاتحُ  وعنَده)
 59 اآلية (ُمبين   كتاب   في إال يابس   وال رط ب   وال األرضِ  ُظُلماتِ  في حّبة   وال يعلُمها

 نفسها. السورة من
  

 يقل: لم
 (.علًما شيء   كل   رّبي وسع شيًئا رّبي يشاءَ  أن إال) شيء كل   ِعلُمه َوِسعَ  -

 شيء. كل   رّبي ِعلمُ  َوِسعَ  -

 شيء. كل   رّبي َعِلمَ  -

 األشياء. بجميع رّبي علمُ  أحاط -

  شيء. كل   َوِسعَ  رّبي ِعلمُ  -
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 علًما:
 منصوب. تمييز

 :حيان أبو قال
   «.شيء كل   ربي علمُ  وسع أصله: الفاعل، من المحّول التمييز على "علًما" انتصب»

***  
  م8/9/2014 اإلثنين

 

 (83 األنعام) حكيم عليم /عليم حكيم ۞
  
 (عليمٌ  حكيمٌ  رّبكَ  إن   نشاءُ  َمن درجات   نرفعُ  قوِمهِ  على إبراهيمَ  آتيناها ُحّجُتنا وتلكَ )

 .83 األنعام
  

 يقل: لم
 حكيم. عليم

  
 (حكيم عليم)

 26 النساء
 71 األنفال
 15 التوبة
 28 التوبة
 60 التوبة
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 97 التوبة
 106 التوبة
 110 التوبة

 6 يوسف
 83 يوسف
 100 يوسف

 52 الحج
 18 النور

 10 الممتحنة
 2 التحريم

 58 النور
 59 النور

 8 الحجرات
 30 الذاريات

 11 النساء
 24 النساء
 92 النساء
 104 النساء
 111 النساء
 170 النساء

 1 األحزاب
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 4 الفتح
 30 اإلنسان

  
 (عليم حكيم)

 83 األنعام
 128 األنعام
 139 األنعام
 25 الحجر
 6 النمل

 84 الزخرف
  

 من ولعله العبارة، بهذه وأخرى  العبارة، بهذه تارة لماذا بيان الصعب من يكون  ربما
 أعلم. وهللا القرآن، متشابهات في يدخل الذي التفنن

 :عاشور ابن قال
 ليشير (عليم) بـ عقب ثم للحكمة، ُمظهر التفضيل هذا ألن (عليم) على (حكيم) ُقّدم »

  «.العلم وفق على جار   اإلحكام ذلك أن إلى
  

 :السامرائي فاضل الدكتور وقال
 كان إذا الحكمة. يقدم وإال العلم، يقدم العلم، يقتضي وما العلم، في السياق كان إذا»

 العلم. يقدم العلم في كان وإذا الحكمة، يقدم الجزاء في أو التشريع في األمر



165 

 

َتَنا َما ِإال   َلَنا ِعل مَ  الَ  ُسب َحاَنكَ  َقاُلوا  ) المسألة تتوضح حتى  (ال َحِكيمُ  ال َعِليمُ  َأنتَ  ِإن كَ  َعل م 
ِدَيُكم   َلُكم   ِلُيَبيِّنَ  للاُّ  ُيِريدُ ) العلم، فقّدم العلم في السياق ،32 البقرة  ِمن ال ِذينَ  ُسَننَ  َوَيه 
ِلُكم    َوَكَذِلكَ ) علم، هذا معناه تبيين هذا .26 النساء (َحِكيمٌ  َعِليمٌ  َوللاُّ  َعَلي ُكم   َوَيُتوبَ  َقب 

َتِبيكَ  َمَتهُ  َوُيِتمُّ  اأَلَحاِديثِ  َتأ ِويلِ  ِمن َوُيَعلُِّمكَ  َربُّكَ  َيج  ُقوبَ  آلِ  َوَعَلى َعَلي كَ  ِنع   َأَتم َها َكَما َيع 
لُ  ِمن َأَبَوي كَ  َعَلى َحقَ  ِإب َراِهيمَ  َقب   عليم. فقدم علم فيها .6 يوسف (ِكيمٌ حَ  َعِليمٌ  َرب كَ  ِإن   َوِإس 
 تقدير الحاكم، هو ويعاقب؟ يجازي  الذي من يعني وحكم حكمة الجزاء للجزاء، نأتي

 األنعام (َعليمٌ  َحِكيمٌ  َرب كَ  ِإن   للاُّ  َشاء َما ِإال   ِفيَها َخاِلِدينَ  َمث َواُكم   الن ارُ  َقالَ ) حكمة الجزاء
 بالضرورة وليس الحكمة، قدم والحكم الجزاء تقدير يحكم حاكم هذا جزاء، هذا .128

 َخاِلَصةٌ  األَن َعامِ  َهـِذهِ  ُبُطونِ  ِفي َما َوَقاُلوا  حاكًما.) عالم كل فليس حاكًما، العالم يكون  أن
مٌ  لُِّذُكوِرَنا َواِجَنا َعَلى َوُمَحر  ِزيِهم   ُشَرَكاء ِفيهِ  َفُهم   م ي َتةً  َيُكن َوِإن َأز  َفُهم  وَ  َسَيج   ِحِكيمٌ  ِإن هُ  ص 

 تعالى هللا ويجازي؟ يشرع الذي فمن حاكم والتشريع تشريع هذا .139 األنعام (َعِليمٌ 
 ال وعندما العلم، يقّدم العلم في السياق يكون  عندما يشرع. الذي وهو يجازي  الذي هو

 «.الحكمة يقّدم العلم في السياق يكون 
 أقول:

 إذا القرآن، وعلماء المفسرين أقوال بيان المستحسن من وكان قال، ما بصحة أعلم هللا
 وجدت.

*** 
 المفسرين: أقوال
 عليم /عليم حكيم والتأخير: التقديم لحكمة بيان فيها وليس اللفظين، لمعنى بيان فيها

 .حكيم
 الطبري:
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 الجاحدة لهم، المكذبة أممهم على الحجج أنبياءه وتلقينه خلقه، سياسته في (حكيم»)
 تدبيره. من ذلك غير وفي ربهم، توحيد

 تكذيبهم على األمم ثبات من إليهم، والمرسل رسله أمر إليه يئول بما (عليم)
 رسله وتصديق ذكره تعالى هللا بتوحيد منه وتوبتهم إنابتهم أو ذلك، على وهالكهم إياهم،

 «.طاعته إلى والرجوع ،
*** 

 البغوي:
  يفسرهما. لم

***  
 الرازي:

 الشهوة بموجب ال والعلم، الحكمة بمقتضى يشاء من درجات يرفع إنما أنه المعنى»
 «.والباطل والفساد العبث عن منزهة هللا أفعال فإن والمجازفة،

***  
 القرطبي:

 «.موضعه شيء كل يضع :عليم حكيم»
***  

 كثير: ابن
 الحجج عليه قامت وإن يضله، ومن يهديه بمن أي: (عليم) وأقواله أفعاله في (حكيم»)

  «.والبراهين
***  

 حيان: أبو
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 بأفعالهم. (عليم) عباده، تدبير في (حكيم»)
 من بينهم يصدر بما (عليم) لل، وعابد صنم عابد إلى عباده تقسيم في (حكيم) أو

 «.االحتجاج
***  

 الشوكاني:
 يفسرهما. لم

***  
 المنار:

 وضع وقد تعالى، هللا صفات من ومتعلقه لمنشئه مبين قبله ما لمضمون  مقرر تذييل»
 العظمة نون  موضع والسالم، الصالة عليه الرسول ضمير إلى مضاًفا الرب اسم فيه

 برفعه إياه، وتفضيله عليه بفضله رسله لخاتم تعالى منه تذكيًرا االلتفات، طريق على
 وهداك، وعلمك وآواك، رباك الذي ربك إن له يقول فهو هللا، رسل جميع على درجات

 وصنعه، فعله في حكيم خلقه، لجميع رسله خاتم وجعلك وكرمه، بجوده ذكرك ورفع
 كما قومك، مع سيرتك في عياًنا ذلك شاهد وسيريك عباده، وسياسة خلقه بشئون  عليم
  «.قومه مع إبراهيم من كان فيما بياًنا أراكه
*** 

   2015آذار  10الثالثاء  

 

 (84 األنعام) إسحق له ووهبنا ۞

 تعالى: قال 
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 َهَدينا؛ ُكالً  ويعقوبَ  إسحقَ  لهُ  ووهبنا

 قبُل؛ ِمن َهَدينا وُنوًحا

 الُمحسنيَن؛ َنجزي  وكذلكَ  وهارونَ  وُموَسى وُيوُسفَ  وأيُّوبَ  وُسليمانَ  داودَ  ُذّرّيِتهِ  وِمن

 الصالحيَن؛ ِمنَ  ُكلٌّ  وإلياَس  وعيَسى وَيحيى وزكرّيا

 العاَلميَن. على فّضلنا وُكالً  وُلوًطا ويوُنَس  والَيَسعَ  وإسماعيلَ 

 .86-84 األنعام سورة

  

 آيات. ثالث في نبًيا( 18) لألنبياء حشد أكبر -

 منه. ُمنعوا كلهم والباقون  الصرف، من ُيمنع لم لوط -

 الحركة. عليه تظهر ال علة بحرف تنتهي األسماء بعض -

 .زمر خمس إلى مقّسمون  -

 واضحة. فيهما والحكمة نوح. وزمرة ويعقوب، إسحق زمرة اأُلوليان: الزمرتان -

 األخرى: الثالثة الزمر -

 وهارون. وُموَسى ويوسف وأيوب وسليمان داود منها: األولى -

 وإلياس. وعيسى ويحيى وزكريا الثانية: -
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 وُلوط. ويوُنس والَيَسع وإسماعيل الثالثة: -

 .الُمحسنينَ  َنجزي  وكذلك بقوله: ُختمت األولى -

 .الصالحينَ  ِمنَ  كلٌّ  بقوله: ُختمت الثانية -

 .العالمينَ  على فّضلنا وكالً  بقوله: ُختمت الثالثة -

 هذا معين؟ بشيء غيرها عن متميزة منها كالً  أن يعني زمرة كل به ُختمت ما هل -
 المرّجح. هو

 حكمة. من أيًضا له بد فال زمنًيا، ترتيًبا ليس زمرة كل داخل األنبياء وترتيب -

***  

 مقترح: تفسير

 الُمحسنيَن. َنجزي  وكذلكَ  -

 الصالحيَن. ِمنَ  ُكلٌّ  -

  العاَلميَن. على فّضلنا وُكالً  -

 المحسنين: نجزي  وكذلك

 السالم. عليه إبراهيم تخّص 

  الزمرة. تخص المفسرين: عند
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 الصالحين: ِمنَ  كلٌّ 

 الحًقا. سيأتي ومن سابًقا منهم ذكر من جميًعا األنبياء تعمّ 

 ال (:» الصالحينَ  ِمنَ  كلٌّ  ) قال: إذ حيان أبي تفسير إال المفسرين، عند كذلك وليس
 «.نبًيا عشرَ  األربعة ِمن ذكره سبق َمن جميع يعمّ  بل األربعة، بهؤالء (كلٌّ ) يختّص 

 بل لحق، ومن ذكره سبق من يعم بأنه عليه أزيد ولكن حيان، أبي من طيبة مالحظة
  األنبياء. من يذكر لم ومن ذكر من يعم

 العاَلميَن: على فّضلنا وُكالً 

  جميًعا. األنبياء تعمّ 

 الفواصل: هذه

 أن ضرورةبال تقتضي ال ولكنها الثالثة، الزمر وجود عن تعّبر الثالثة اآليات نهاية في
  بزمرتها. خاصة منها واحدة كل تكون 

 كل في األنبياء ترتيب ويبقى قائمة، الثالثة الزمر تبقى تفسيرنا من الرغم على إذن
 مطروًحا: منها

 المسألتين. عن سكتوا المفسرين بعض -

 حتى األهمية، في مرجوحة وهي القارئ، بها شغلوا أشياء عن تكلموا المفسرين أغلب -
 ضّيعوه!

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=186&idfrom=802&idto=806&bookid=62&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=186&idfrom=802&idto=806&bookid=62&startno=3#docu
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 المنار، وصاحب حيان، أبو ثالثة: المسألتين هاتين مناقشة حاولوا الذين المفسرون  -
  أقوالهم. وسأذكر عاشور، وابن

 له: ووهبنا

  قبلها(. اآلية )اقرأ إلبراهيم أي:

 َهَدينا: وُكالً 

  َهَديناه. أي:

 َهَدينا: ونوًحا

  َهَديناه. أي:

 فّضلنا: وكالً 

  فّضلناه. أي:

 العاَلمين: على فّضلنا وكالً 

  زمانه. في العاَلمين على منهم كالً  فّضلنا أي:

 ُذّرّيته: ومن

  المفسرين. عند قوالن نوح؟ على أم إبراهيم على تعود هل الهاء

 لوًطا:
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 «.لخّفته انصرف أعجمي اسم» :القرطبي قال

 :حيان أبو وقال

 من إخوته في ما فيه كان وإن مذّكًرا، وكونه وسطه، بسكون  بنائه لخّفة مصروف »
  «.الشخصية والُعجمة العَلمية وهو الصرف، مانع

 المعروفة(. بعالمته الحذف هذا إلى وأشرنا األمور بعض )حذفنا المفسرين: أقوال

 البغوي:

 «.أزمانهم ترتيب على ِذكُرهم ليس»

*** 

 حيان: أبو

 آبائه، شرف َذكر إبراهيم أبناء شرف َذكر لما (:  قبلُ  ِمن هَدينا ونوًحا )
 لطيفة، ِذكره وفي ِقدمه. على تنبيًها (قبلُ  ِمن) وقال: الثاني. آدم هو الذي نوًحا فَذكر
 األصنام، عبدوا قوم أول وقوُمه زمانه، في األصنام ُعبدت السالم عليه نوًحا أن وهي
 مناجاته عنه هللا وحكى األصنام، تلك ورفض عبادته، إلى ودعا تعالى، هللاَ  هو ووّحد
 وَيعوقَ  َيغوثَ  وال ُسواًعا وال َوًدا َتذُرن   وال آلهتكم َتذُرن   ال) قالوا: حيث قومه في لربه

 ودعا تعالى، هللا هو ووّحد زمانه، في األصنام ُعبدت إبراهيمُ  وكان ، 23 نوح (وَنسًرا
 إبراهيم. هدى كما هداه  وأنه نوًحا، تعالى هللاُ  فذكر رفضها، إلى

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=186&idfrom=802&idto=806&bookid=62&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=186&idfrom=802&idto=806&bookid=62&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=186&idfrom=802&idto=806&bookid=62&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=186&idfrom=802&idto=806&bookid=62&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=186&idfrom=802&idto=806&bookid=62&startno=3#docu
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 نبّيان. َمِلكان وألنهما وابن، أب ألنهما قرنهما )...( (:وسليمانَ  داودَ  ُذّرّيِتهِ  وِمن)

 فرُعه. وهو لسليمان أصالً  ولكوِنه كتاب، صاحب ولكوِنه الزمان، في لتقّدِمه داود وقّدم

 ونبذ جسده في بالبالء أيوب تحان،االم في الشتراكهما قرنهما : (ويوُسفَ  وأيوبَ ) 
 والعافية، بالسالمة مآلهما وفي أهله، عن ربتهولغ بالسجن بالبالء ويوسف له، قومه
 االمتحان. في أعظم ألنه أيوبَ  وقّدم

 هللا. كليم ألنه موسى وقّدم األخوة، في الشتراكهما قرنهما (:وهارونَ  وموسى) 

  
 الخّيرين، األوالد وهبة الحجة، إيتاء من الجزاء، ذلك مثل أي (:الُمحسنينَ  َنجزي  وكذلكَ )

 لنا. أعماله في ُمراقًبا عبادتنا، في محسًنا كان من َنجزي 

 
 عن واإلعراض الشديد الزهد في الشتراكهم بينهم قرن  (:وإلياَس  وعيسى ويحيى وزكرّيا)

 فهو يحيى، والد ألنه زكريا وقّدم الزمان، في عيسى لسبقهما ويحيى بزكريا وبدأ الدنيا،
 فرع. ويحيى أصل

 صاحب ألنه عيسى وقّدم بعد، يموتا لم كونهما في الشتراكهما وإلياس عيسى وقرن  
 )...(. متسعة ودائرة كتاب

 على استدلّ  اآلية وبهذه الُذّرّية. في داخل البنت ابن أن على دليل هنا عيسى ذكر وفي
 عائًدا ( وِمنُذّرّيِتهِ  ) في: الضمير كان وسواء ،الذرية على الوقف في دخوله
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 هما  عنهم هللا رضي فاطمة ابنا والحسين الحسن فنقول: إبراهيم، على أو نوح على
 ويحيى الباقر جعفر أبو استدلّ  اآلية وبهذه وسلم. عليه هللا صلى هللا رسول ةُذّريّ  من
 كان إذ ذلك، على الدليل منهما طلب يوسف بن الحجاج وكان ذلك، على يعمر بن
 . معه لهما جرتا قصتين في فسكت ذلك، ينكر هو

 ِمن ذكره سبق َمن جميع يعمّ  بل األربعة، بهؤالء (كلٌّ ) يختّص  ال (:الصالحينَ  ِمنَ  كلٌّ )
 نبًيا. عشرَ  األربعة

  
 هاج، من إبراهيم ناب هو إسماعيل أن المشهور (:وُلوًطا ويوُنَس  واليسعَ  وإسماعيلَ )

 بقوله: المعني وهو طالوت، زمانَ  كان إسرائيل بني من نبيّ  هو وقيل: ولده، أكبر وهو
 )...(. 246 البقرة (هللاِ  سبيلِ  في ُنقاِتل   َمِلًكا لنا اب َعث   لهمُ  ِلنبيّ  قاُلوا إذ)

  

 أشياع. وال أتباع الخلق من لهم يبق لم ألنهم األربعة هؤالء جمع وإنما

   

 :ست مراتب فهذه

 وسليمان. داودَ  فيها َذكر :والقدرة الُملك مرتبة -1

 أيوَب. فيها َذكر :الشديد البالء ومرتبة -2

 يوسَف. فيها َذكر :الُملك إلى والوصول البالء بين الجمع ومرتبة -3
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 وهاروَن. موسى فيها َذكر :والصولة والقتال والمعجزات البراهين قوة ومرتبة -4

 َذكر :للعبادة الناس عن واالنقطاع الشديد الزهد ومرتبة -5
 وإلياَس. وعيسى ويحيى زكريا فيها

 ولوًطا. ويونَس  واليسعَ  إسماعيلَ  فيها َذكر :األتباع عدم ومرتبة -6

 ُينّون، وال بها ُيجرّ  فإنه اليسع، إال ُتنّون، وال بالكسرة ُتجرّ  ال أعجمية األسماء وهذه 
 في ما فيه كان وإن مذكًرا، وكونه وسطه، بسكون  بنائه لخفة مصروف فإنه لوًطا وإال

 الشخصية. والُعجمة العَلمية وهو الصرف مانع من إخوته

 لوط مخنف كأبي منهم، به تسّمى َمن فقلّ  الشريف، االسم هذا المسلمون  تحاشى وقد
 )...(. يحيى بن

 خالًفا األولياء، من أفضل األنبياء أن على داللة فيه (:العاَلمينَ  على فّضلنا وكالً ) 
 بن كمحمد النبي، من أفضل الولي أن زعمهم في الصوف إلى ينتمي من لبعض
 الضالل. كتب من وغيرهما مغرب وعنقاء المكية الفتوح كتاب صاحب الحاتمي، العربي

 سوى  الموجودون  وهم العاَلمين، لعموم المالئكة من أفضل األنبياء أن على داللة وفيه
 زمانهم. ميعالَ  معناه : عطية ابن قال المالئكة. العموم في فيندرج تعالى، هللا

*** 

 المنار: 
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 من نبًيا إسحاقَ  منا بآية إلبراهيم ووهبنا أي: (هَدينا ُكالً  ويعقوبَ  إسحاقَ  له ووهبنا)
 وهَدينا والمرسلين، لألنبياء منجًبا نجيًبا نبًيا يعقوبَ  ولَده إسحاق وراء وِمن الصالحين،

 الحجة. وقوة والحكمة النبوة من آتيناهما بما إبراهيم هَدينا كما منهما كالً 

 سبيل على الهداية من ذكر بما منهما كل اختصاص إلفادة (هَدينا) على: (ُكالً ) وتقديم
 مهدًيا. هادًيا نبًيا، كان منهما كالً  ألن التبع؛ ال االستقالل

 له تعالى هللا وهبه الذي هو ألنه إسماعيل، دون  إبراهيم ولدي من إسحاق ذكر وإنما
 وكمال وإحسانه، إليمانه جزاءً  عقمها على سارة امرأته ويأس سّنه كبر بعد منه، بآية

 الرؤيا في ربه ألمر واستسالمه إسماعيل، ولده بذبح ابتالئه بعد وإخالصه، لربه إسالمه
 ولذلك شابة. سرية من له ولد وقد سّنه، كبر على سواه  ولد له يكن ولم تأويل، يرغ من
 ِمنَ  نبًيا بإسحاقَ  رناهُ وَبشّ ) : الصافات سورة من الذبح قصة ِذكر بعد تعالى قال

 ذكر من مع وذكره إسماعيل، ذكر تأخير حكمة .وسنبين112 الصافات  (الصالحينَ 
 )...( والسالم الصالة عليهم الرسل من

 هَدينا ما مثل إلى إبراهيم قبلِ  من هَديناه نوًحا، جّده وهَدينا أي (قبلُ  ِمن َهَدينا ونوًحا)
 )...(. الحجة وتلقين الخلق وإرشاد والحكمة، النبوة من وذريته إبراهيم له

 وكذلك وهارونَ  وموسى ويوسفَ  وأيوبَ  وسليمانَ  داودَ  ُذّرّيِتهِ  وِمن) :تعالى قوله وأما
 واليسعَ  وإسماعيلَ  الصالحيَن. ِمنَ  ُكلٌّ  وإلياَس  وعيسى ويحيى وزكريا الُمحسنيَن. زي َنج

 وهَدينا أي: (هَدينا وُنوًحا) على عطف فهو (العاَلمينَ  على فّضلنا وُكالً  وُلوًطا وُيوُنَس 
 )...(. إلخ ... وسليمانَ  داودَ  ُذّرّيته ِمن
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 أصوله، أفضل في عليه هللا نعم لبيان فهو إبراهيم(، )جدّ  جّده ألنه نوًحا ذكر وإنما 
 الكتاب جعل هللا أن ذلك على ويزاد فروعه، من الكثير في عليه نعمه لبيان تمهيًدا
 أرسل نا ولقد) : الحديد سورة في تعالى قال كما ومجتمًعا، منفرًدا مًعا، نسلهما في والنبوة

 هؤالء: بعض وقال . 26 الحديد (والكتابَ  النبّوةَ  ُذّرّيِتهما في وَجعلنا وإبراهيمَ  ُنوًحا
 ُذّرّيته في يدخل فهو معه، هاجر وقد أخيه، ابن وًطال وإن إبراهيم، ذرية من يونس إن

ز بطريق منها ويعدّ  التغليب، بطريق  هذا بيان وتقّدم أًبا، العمّ  به ُيسّمون  الذي التجوُّ
  .السياق هذا تفسير فاتحة في والسالم الصالة عليه إبراهيم أبي على الكالم في التجوز

 حسب على ُيرّتبهم لم نبًيا عشر أربعة الثالث اآليات هذه في تعالى هللا ذكر وقد
 فضلهم حسب على وال تاريًخا، ال وموعظة هدى كتابه أنزل ألنه ،وأزمانهم تاريخهم

 وعبرة. تذكرة كتاب هو وإنما ومدائح، مناقب كتاب ليس كتابه ألن ومناقبهم،

 منهم: قسم كل بين جامعة ذلك في لمعان أقسام ثالثة جعلهم وقد

 بين الجامع والمعنى ، وهارون  وموسى ويوسف وأيوب وسليمان داود : األول فالقسم 
 قّدم وقد .والرسالة النبوة مع والسيادة، والحكم واإلمارة، الملك آتاهم تعالى هللا أن هؤالء
 وكان ويوسف، أيوب بعدهما وذكر ُمنعمين، غنّيين َمِلكين وكانا وسليمان داود ذكر

 منهما كالً  ولكن متصرًفا، وحاكًما عظيًما وزيًرا والثاني ُمحسًنا، عظيًما غنًيا أميًرا األول
 فشكر. بالسّراء ابُتلي كما فصبر، بالضّراء ابُتلي قد

 هؤالء من زوجين فكل ملَكين، يكونا لم ولكنهما حاكَمين، فكانا وهارون  موسى وأما
 الدنيا، نعم في التدّلي طريق ىعل األزواج بين والترتيب بمزية، ممتاز الثالثة األزواج
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 الدنيا، بِنعم تمتًعا أكثر كانا وسليمان فداود الدين؛ في الترقي طريق على يكون  وقد
 أفضل وهارون  موسى أن والظاهر . وهارون  موسى ودوَنهما ويوسف، أيوب ودوَنهما

 أفضل هذين وأن ويوسف، أيوب من النبوة وأعباء الدين هداية في
 أعلم. وهللا الضّراء، في والصبر السّراء في الشكر بين بجمعهما وسليمان داود من

 الدنيا نعم بين بالجمع أي ( الُمحسنينَ  َنجزي  وكذلكَ  ) : هؤالء ذكر بعد تعالى قال وقد
 في تعالى هللا قال كما وهذا الخلق، وإرشاد الدين وهداية بالحق، ورياستها

 يوسف ( الُمحسنينَ  َنجزي  وكذلكَ  وِعلًما ُحكًما آتيناهُ  أُشّدهُ  بلغَ  ولّما ): فيوس أحدهم
 يجزي  جنسه في الجزاء هذا ومثل أي: الدنيا، في معّجل بعضه خاص جزاء فهو ،22
 إلى جزاءه ُيرِجئ من ومنهم اآلخرة، قبل الدنيا في إحسانه بحسب المحسنين بعض هللا

 اآلخرة.

 عليهم األنبياء في امتازوا قد وهؤالء ، وإلياس وعيسى ويحيى زكريا ي:الثان والقسم 
 وجاهها زينتها عن والرغبة لذاتها، عن واإلعراض الدنيا في الزهد بشدة السالم

 بغيرهم، مقابلتهم عند بهم أليق وهو ،الصالحين بوصف هنا خّصهم ولذلك وسلطانها؛
  اإلطالق. على وُمحسًنا صالًحا نبيّ  كل كان وإن

 لم إذ الخصوصية، لعدم ذكرهم وأخ ر ، ولوط ويونس واليسع إسماعيل : الثالث والقسم 
 اإلعراض في المبالغة من وال األول، للقسم كان ما سلطانها أو الدنيا ملك من لهم يكن
 الذي العاَلمين على بالتفضيل ذكرهم على قّفى وقد .الثاني للقسم كان ما الدنيا عن

 في منفرًدا منهم النبيين ِمن كان فَمن ، زمانه عاَلمي على نبيّ  لكل تعالى هللا جعله
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 فقد قوم أو عالم في كثرفأ نبيين ِمن ُوجد وما اإلطالق، على أفضلهم كان قوم أو عالم
 أفضل إبراهيم أن شك فال أنفسهم؛ في متفاضِلين غيرهم على تفضيلهم مع يكونون 

 كان الذي هارون  أخيه من أفضل موسى وأن ، له المعاصر لوط من
 وسيأتي أجمعين. عليهم هللا صلوات يحيى، خالته ابن من أفضل عيسى وأن ، وزيره
 على الكالم نرجئ ولذلك مختصًرا، بعضها وفي مفّصالً  السور بعض في بعضهم ذكر
 الكتاب تفسير وإتمام لتفسيرها يوفقنا أن المسئول وهللا السورة، تلك تفسير إلى منهم كل

 وجل. عز ويرضى يحب ما على العزيز

 به هللا فتح مما هو منهم قسم كل به ُذّيل ما ونكتة األنبياء، هؤالء لترتيب البيان وهذا 
 وقد عليه، يقع فلم حوله بعضهم حّوم ولكن ،إليه سبقنا أحًدا أن نعلم لم علينا

 اطالعه بسعة وناهيك المتأخرين، المفسرين أفضل وهو "المعاني "روح صاحب قال
 العظام، األنبياء هؤالء ذكر في السرّ  لي يظهر ولم " المتقدمين: وأقوال أقوالهم على

 على المشتمل األسلوب هذا على السالم، وأكملُ  الصالة أفضلُ  تعالى هللا ِمنَ  عليهم
 أوال التقرير في السرّ  وكذا به، متقّدم على بالزمان ومتأّخر أفضل، على فاضل تقديم
 تعالى وهللا (،الصالحينَ  ِمنَ  ُكلٌّ ) : سبحانه بقوله وثانيا . (َنجزي  وكذلكَ )  :تعالى بقوله
 وقد يشاء، من ورحمته بفضله يختص الذي الحمد ولل . انتهى كالمه" بأسرار أعلم

  .الفضالء أفضلُ  ؤتىي ال ما مفضوالً  ُيؤتى

 أقول:

 مفضوٌل. ُيؤتى وقد األخير: قبل السطر في الصواب -
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 األزرق. باللون  الملون  الكالم حذف ليته -

*** 

 عاشور: ابن

 بين من األنبياء هؤالء تسمية على االقتصار وجه عن القناع كشف تطلبتُ  أني اعلم  »
 فلم ذريته، ضمير معاد في الوجهين على نوح، ذرية أو إبراهيم ذرية من األنبياء سائر

 األسماء هذه بعض ومواالة الترتيب، هذا أسمائهم ترتيب وجه وتطلبتُ  .لي يتضح
 .لي يبدُ  فلم العطف في لبعض

 الذين وللمشركين الكتاب ألهل معروفين هؤالء كون  الوجوه هذه من أن ظني وغالبُ 
 تكون  أن من تخلو ال ترتيبهم في المناسبة وأن الكتاب، أهل من األنبياء معرفة يقتبسون 

 فنشأ وابنه، أب وهما إلبراهيم، موهبة ويعقوب إسحاق أن بذكر االبتداء عن ناشئة
 ال ثالث فواصل على أسمائهم توزيعوأن لالنتقال، بمناسبة آخر إلى واحد من االنتقال

 مائهم.ألس الشاملة الفاصلة في األسماء تلك أصحاب بين تجمع مناسبة عن يخلو
 إيثارها في أثر لها ووزًنا حروًفا العربية إلى تعريبها في هؤالء أسماء خفة أن ويجوز
 وأن ، ونحميا( وحزقيال وشمويل )شمعون  نحو األسماء من غيرها دون  بالذكر

 والملوك واألنبياء الرسل منهم إذ الفضائل، توزعوا الثالث اآليات هذه في المعدودين
 سبيل في والجهاد النفس وجهاد الصبر من العزيزة الجليلة األخالق وأهل

 تعالى قوله ذلك إلى أشار كما األخالق، ومكارم والشريعة التوحيد لتبليغ اللهوالمصابرة
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 أصالً  بينهم ومن (،والنبوءة والحكمَ  الكتابَ  آتيناهمُ  الذينَ  أولئكَ ) اآليات: آخر في
  واإلسرائيلية. العربية األمتين

 وهما ويعقوب، إسحاق ُذّرّية من نبيئين بِذكر ِذكرهما أردف ويعقوب إسحاق َذكر فلما
 بقية على بهما مبتدًءا وسليمان داود هما األنبياء، من وابنه أب

 الدنيا ومجد بالنبوءة، اآلخرة مجد عظيمين: مجدين ناال ألنهما ويعقوب، إسحاق ذرية
 الكرب انفراج وأن كليهما، أصاب الضرّ  أن في تماَثال "نبيئين" بذكر أردف ثم بالملك.
 أخوين، رسولين بذكر ثم ويوسف. أيوب وهما بصبرهما، عنهما

 وِمن لقتله له الكيد من يوسف أصاب ما مثل موسى أصاب وقد وهارون، موسى هما
 المنتهية األولى الفاصلة شملتهم الستة فهؤالء الملك. بيت في وكفالته ذلك ِمن نجاته
 (.الُمحسنينَ  َنجزي  وكذلكَ ) تعالى: بقوله

 ُذّرّية ال رسوالن بعدهما ُيذكر أن فناسب ويحيى، زكريا وهما وابنه، أب نبيئين بذكر ثم 
 السماء. إلى ُرفعا أنهما في متماثالن وهما وإلياس، عيسى وهما لهما،

 في مذكور فرفعه إلياس وأما القرآن، في مذكور فرفُعه عيسى فأما
 إلياس إن قيل: وقد السلف. من المفسرون  يذكره ولم اإلسرائيليين، كتب

 كانَ  إّنه إدريَس  الكتابِ  في واذُكر   ) :تعالى قوله في مذكور فرفعه وعليه إدريس هو
 عطًفا بعيسى وابتدئ .57-56 مريم سورة في (علًيا مكاًنا ورفعناهُ  نبيًئا ِصّديًقا

 رسول. غير نبيء وإلياس رسول عيسى وألن خالة، ابنا قريبان ما،ألنه يحيى على
 (.الصالحينَ  ِمنَ  كلٌّ ) تعالى: بقوله المنتهية الثانية الفاصلة تضمنتهم األربعة وهؤالء

 بذكر تنهية إسماعيل إلياس وبين بينه وأدمج وتلميذه، إلياس خليفة ألنه اليسعَ  وعطف
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 كالً  ألن ولوط بيونس وُختموا إبراهيم. ُذّرّية من العرب نسب ينتهي إليه الذي النبيء
 بقوله: المنتهية الثالثة الفاصلة تضمنتهم األربعة وهؤالء صغيرة. أّمة إلى أرسل منهما

  . »(العاَلمينَ  على فّضلنا وكالً )

***  

 أخرى: آيات

 مريم (نبًيا َجعلنا وُكالً  ويعقوبَ  إسحقَ  لهُ  وهبنا هللاِ  دونِ  ِمن َيعُبدونَ  وما اعتزلهم فلّما)
 (.َهَدينا ُكالً ) أعاله: اآلية قارن  .49

*** 

     م7/10/2013 اإلثنين

 

   (48 )األنعام فويوسُ  ۞

 قراءة: في

 السين. بكسر ويوِسف.

 (86 )األنعام سويونُ  ۞

 قراءة: في

 النون. بكسر ويوِنس.
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 (89 األنعام) بها يكفر فإن ۞
 قوًما بها وّكلنا فقد هؤالءِ  بها يكُفر   فإن والنبّوةّ  والُحكمَ  الكتابَ  آتيناهمُ  الذينَ  أولئكَ ) 

  .89 األنعام (بكافرينَ  بها ليُسوا
 النكتة:

 (:بها)
 يعود، شيء أي على (ها) المتصل: الضمير تفسير فعند اآلية. في مرات ثالث ُذكرت

 هذا على نّبه من أجد ولم الثالثة. المواضع في صالًحا الشيء هذا يكون  أن من بد ال
 المفسرين. من

  
 بها:

 (.النبوة) على تعود -

 (.والنبوة والحكم الكتاب) على تعود -

 تذكر. لم وإن )اآليات( على تعود -

 (بها) تكرر بعضها صلوح من ويمنع واحدة، مرة (بها) ذكرت: لو صالحة الثالثة هذه
 الالحقين. الموضعين في

 المواضع في (بها) بها نفسر لكي )اآليات( إال الثالثة هذه من يصلح ال فقد ثم ومن
 أعلم. وهللا الثالثة،

  
 آتيناهم: الذين أولئك
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 والرسل. األنبياء من سميناهم الذين المقصود:
 (.88-83) السابقة اآليات انظر

  
 هؤالء: بها يكفر فإن
 )القرطبي(. محمد يا عصرك كفار أي:
 والزمخشري(. )البغوي  مكة أهل
 :عاشور ابن قال

 )هؤالء(، بكلمة كثيًرا قريش مشركي عن يعبر فوجدته القرآن، آي مواقع تقصيت »
  .«قبل من عليه نبه من أر ولم (،وآباءهم هؤالء متعت بل) كقوله:

  
 قوًما: بها وّكلنا
 المدينة. أهل

 واألنصار. المهاجرون 
  

 بها: وّكلنا
 )القرطبي(. بها باإليمان وّكلنا

 :حيان أبو قال
 بالشيء الرجل يوّكل كما بحقوقها، والقيام بها لإليمان للتوفيق استعارة هنا التوكيل»

 «.هعلي ويحافظ ويتعهده به ليقوم
  

 يقل: لم
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 بها. بكافرين ليسوا
  

 يقل: لم
 كافرين. بها ليسوا

 :عاشور ابن قال
 .«النفي ذلك لتأكيد )ليس( خبر في الباء أدخلت»

***  
  م10/9/2014 األربعاء

 
 (90 )األنعام هاقتدِ  هداهمُ فبِ  ۞

  اقتِد. :أصلها
 وصاًل. ،قراءة وفيها

 السكت. هاء الهاء:
 

 (91 )األنعام تعلموا مالم وعّلمتم ۞
 تعلموا: مالم

 تعلموا. لم ما الصواب:
 العثماني. الرسم من ليس هذا
 المصحف. كتبة ِمن هو

 مسافة. بينهما كلمتين، كتابتها يحسن
 تصحيحه. يجب المصحف في كثير وهذا
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 أعلم. وهللا
 

 (92 األنعام) القرى  أم ولتنذر ۞

 األنعام (حوَلها وَمن القرى  أم   وِلتنذرَ  يديهِ  بينَ  الذي ُمصّدقُ  مباركٌ  أنزلناهُ  كتابٌ  وهذا)
92.  

 النكتة:

 (.ولتنذر) قوله: في الواو

 )صلة(؟ زائدة هي: هل

 تكلًفا، أقل ولكان وجه، له لكان قالوه ولو اآلية، هذه في ذلك المفسرين من أحد يقل لم
  أعلم. وهللا

 يقل: لم

 مبارًكا.

  قراءة. فيه وليس لغةً  يجوز

 يقل: لم

  مصّدٌق.

 يقل: لم
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 ومصّدُق.

   .عطف بدون  كتاب، عن خبر و)مصدق(: :عاشور ابن قال

 يديه: بين الذي مصدق

 )المنزلة(. الكتب من يديه بين أي:

 الكتب. من تقّدمه ما أي:

 تقدمه. ما وليس يتبعه، ما (:يديه بين) معنى: في األصل لعل

 يديه. بين هي وليست يديها، بين هو فالقرآن

 المفسرون. لهذا يتعّرض لم األضداد؟ من هي هل

 .11 الرعد (خلِفهِ  وِمن يديهِ  بينِ  ِمن ُمعّقباتٌ  لهُ )

  .42 ُفّصلت   (خلِفهِ  ِمن وال يديهِ  بينِ  ِمن الباطلُ  يأتيهِ  ال)

 يقل: لم

  لتنذر.

 يقل: لم

  حولها. وما

 القرى: أم
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  القرى. أم أهل :التقدير

 مبارك:

 خيُره. كثيرٌ 

  لكتاب. صفة

 يقل: لم

 ومصّدق.

***  

 المفسرين: أقوال

 الزمخشري:

 واإلنذار. تقّدمه ما وتصديق للبركات أنزلناه :التقدير

***  

 القرطبي:

 واإلنذار. للبركة أنزلناه أي:

***  

 حيان: أبو



189 

 

 الزمخشري. قول ذكر

***  

 المنار:

 أنزلناه قال: كأنه الكتاب، صفة عليه دل ما على عطف هذا إن الزمخشري: قال»
 صريح على عطًفا كونه التفتازاني السعد واختار ولإلنذار، تقدمه ما وتصديق للبركات

 في كثير المفرد على الظرف عطف ألن لإلنذار، وكائن مبارك كتاب أي: الوصف،
 القرينة لداللة ُحذف مقدر على عطًفا يكون  أن ويجوز بحث. وفيه والصفة، الخبر بابي

 وآخر الكهف سورة أول في بينهما جمع وقد اإلنذار، يقابل الذي التبشير كفعل عليه،
 ولتنذر أي: المذكور عليه دل المحذوف التعليل أن على البيضاوي  وجرى  مريم، سورة

 «.أنزلناه القرى  أم

***  

 عاشور: ابن

 المشركين. ولتنذر بتصديقه الكتاب أهل ليؤمن :التقدير

***  

 أخرى: آيات

 .55 األنعام (الُمجرمينَ  سبيلُ  وِلتستبينَ  اآلياتِ  ُنفّصلُ  وكذلكَ ) -
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 .75 األنعام (الُموقنينَ  ِمنَ  وِليكونَ  واألرضِ  السمواتِ  ملكوتَ  إبراهيمَ  ُنري  وكذلكَ ) -

 .52 إبراهيم (بهِ  وِلينَذروا للناسِ  بالغٌ  هذا) -

 .48 األنبياء (للمتقينَ  وِذكًرا وضياءً  الُفرقانَ  وهارونَ  ُموسى آتينا ولقد) -

*** 

    م9/9/2014 الثالثاء

 

 (93 )األنعام إلى   أوِحىَ  قال أو ۞

 كتابتها: يجب

. أوِحيَ   إلي 

 الياء. تحت بنقطتين

 المقصورة. واأللف الياء بين للتمييز

 العثماني. الرسم من وليس المصري  الرسم من هذا

 المصحف. في تصحيحه يحسن

 

 (93 األنعام) هللا أنزل ما مثل سأنزل ۞
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 قالَ  وَمن شيءٌ  إليهِ  ُيوحَ  ولم إلي   ُأوحيَ  قالَ  أو كِذًبا هللاِ  على افتَرى  مّمنِ  أظلمُ  وَمن) 
  .93 األنعام (هللاُ  أنزلَ  ما ِمثلَ  سُأنزلُ 

 يقل: لم

 إلّي. أوحي فقال كذًبا هللا على افترى  -

 إلّي. أوحي وقال كذًبا هللا على افترى  -

 هللا. أنزل ما مثل سأنزل وقال -

 إلّي. أوحي قال من أو -

  هللا. أنزل ما مثل سأنزل قال أو -

 صعوبة:

 ثالثة؟ أو اثنان أو واحد هو هل الكالم: عنهم يجري  من معرفة في صعوبة هناك
 أدناه(. حيان أبو قاله ما )انظر

 (.ُأنزل) (ُأوحي) (افترى )

 الثالثة؟ قالَ  أو فعلَ  واحد هو هل

 منها؟ واحًدا فعلَ  أو قالَ  منهم كل ثالثة هم أم

 (.أو) بـ وتارة بالواو، العطف كان تارة
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  محذوفة. تكون  وتارة (،َمن) ترد وتارة

 سأنزل:

 المشاكلة. باب من هذا ليس

 كذلك. ليس وهو قادر، أنه إيهامه، في أو اعتقاده، في ألنه

 االستقالل، وجه على ذاته في يصحّ  ال كالًما وجل عز هللا يتكلم عندما تقع المشاكلة
 المشركون. يقوله ما مشاكلة ألجل السياق في يصحّ  إنما

 يخاطبهم، ومن هو يعلم، ألنه (،سأنزل) قوله: حيث من مشاكلة ههنا يكون  قد لكن
 السماء! في وليس األرض، في أنه

***  

 المفسرين: أقوال

 الطبري:

 للنبي كتب كان لؤي، بن عامر بني أخي ، سرح أبي بن سعد بن هللا عبد في نزلت   »
 ثم فيغّيره، رحيم"، "غفور فيكتب: حكيم"، "عزيز يملى فيما وكان وسلم، عليه هللا صلى

 اإلسالم عن فرجع سواء". "نعم، فيقول: حول، لما وكذا" "كذا عليه: يقرأ
 كتبت، ما أقرأ ثم فأحوله، حكيم" "عزيز عليه ينزل كان لقد لهم: وقال بقريش، ولحق

 عليه هللا صلى النبي نزل إذ مكة، فتح قبل اإلسالم إلى رجع ثم سواء"! "نعم فيقول:
   «.بمر وسلم
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***  

 القرطبي:

 الوحي يكتب كان الذي سرح أبي بن هللا عبد والمراد (،سأنزل قال) ممن أظلم ومن «
 ذكر فيما ذلك وسبب بالمشركين. ولحق ارتدّ  ثم وسلم، عليه هللا صلى هللا لرسول

 ِمن ساللة   ِمن اإلنسانَ  خلقنا ولقد) ":"المؤمنون  في التي اآلية نزلت لما أنه المفسرون 
 إلى انتهى فلما عليه؛ فأمالها وسلم عليه هللا صلى النبي دعاه ،12 المؤمنون  (طين  

 اإلنسان خلق تفصيل في هللا عبد عجب ،14 المؤمنون  (آخرَ  خلًقا أنشأناهُ  ثم قوله:)
 عليه هللا صلى هللا رسول فقال  ،14 المؤمنون  (الخالقينَ  أحسنُ  هللاُ  فتباركَ ) فقال:
 أوحي لقد صادًقا محمد كان لئن وقال: حينئذ هللا عبد فشكّ  ،علي أنزلت وهكذا وسلم:

 ولحق اإلسالم، عن فارتدّ  قال. كما قلت لقد كاذًبا كان ولئن إليه، أوحي كما إلي
 ابن عن الكلبي رواه  (هللاُ  أنزلَ  ما مثلَ  سأنزلُ  قالَ  وَمن قوله:) فذلك بالمشركين،

 سعد بن هللا عبد في نزلت قال: شرحبيل حدثني قال إسحاق بن محمد وذكره . عباس
 رسول دخل فلما اإلسالم، عن ارتدّ  (هللاُ  أنزلَ  ما مثلَ  سأنزلُ  قالَ  وَمن ) سرح أبي بن
 ولو صبابة، بن ومقيس خطل بن هللا عبد وقتلِ  بقتله أمر مكة وسلم عليه هللا صلى هللا

 وكان عنه، هللا رضي عثمان إلى سرح أبي بن هللا عبد ففرّ  الكعبة، أستار تحت وجدوا
 صلى هللا رسول به أتى حتى عثمان فغّيبه عثمان، أّمه أرضعت الرضاعة، من أخاه

 عليه هللا صلى هللا رسول فصمتَ  له؛ فاستأمنه مكة أهل اطمأن ما بعد وسلم عليه هللا
 ما وسلم: عليه هللا صلى هللا رسول قال عثمان انصرف فلما نعم. قال: ثم طويالً  وسلم

 إلي أومأتَ  فهال األنصار: من رجل فقال عنقه. فيضرب بعضكم إليه ليقوم إال صمتّ 
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 أبو قال األعين. خائنة له تكون  أن ينبغي ال النبي إن فقال: هللا؟ رسول يا
 منه يظهر ولم إسالمه، فحسن ،الفتح أيام سرح أبي بن سعد بن هللا عبد وأسلم عمر:

 عامر بني وفارس قريش، من الكرماء العقالء النجباء أحد وهو ذلك. بعد عليه ينكر ما
 على وفتح وعشرين. خمس سنة مصر ذلك بعد عثمان واله ثم فيهم، المعدود لؤي  بن

 وثالثين، إحدى سنة النوبة أرض من األساود منها وغزا وعشرين، سبع سنة إفريقية يديه
 وثالثين؛ أربع سنة الروم أرض من الصواري  وغزا اليوم. إلى الباقية الهدنة هادنهم وهو
 عسقالن، إلى فمضى الفسطاط، دخول من حذيفة أبي ابن منعه وفاداته من رجع فلما

 من فاًرا مات حتى بالرملة أقام بل وقيل: عنه. هللا رضي عثمان قتل حتى فيها فأقام
 فقرأ صّلى، ثم فتوضأ الصبح؛ صالة عملي خاتمة اجعل اللهم فقال: ربه ودعا الفتنة.

 عن سّلم ثم وسورة، القرآن بأم الثانية وفي والعاديات، القرآن بأم األولى الركعة في
 أبي بن يديز  كله ذلك ذكر روحه. هللا فقبض يساره، عن يسّلم ذهب ثم يمينه،
 اجتماع قبل وفاته وكانت عنهما. هللا رضي لمعاوية وال لعلي يبايع ولم وغيره. حبيب
 ست سنة بعسقالن توفي أنه والصحيح بإفريقية. توفي إنه وقيل: معاوية. على الناس

 أبان بن الحكم عن عمر بن حفص وروى  وثالثين. ست سنة وقيل: وثالثين. سبع أو
 فقال: القرآن عارض ألنه الحارث؛ بن النضر في نزلت اآلية هذه أن عكرمة عن

  «!لقًما فالالقمات خبًزا، فالخابزات عجًنا، والعاجنات طحًنا، والطاحنات

***  

 حيان: أبو
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 أنزلَ  ما مثلَ ) المعنى: وإنما شيًئا، أنزل هللا أن معتقده ليس (هللاُ  أنزلَ  ما مثلَ ) :قوله »
 زعمكم. على (هللاُ 

 غير (سأنزل) قال فالذي المتقدمة، (َمن) لمدلول مدلوله تغاير على تدل (َمن) وإعادة
 على العام انطباق قبله ما عليه ينطبق كان وإن (،أوحيَ  قاَل: أو ... افترى  َمنِ )

 الخاص.

 يماثل كالًما سأنظم المعنى: وإنما ،مجاز إنزاالً  وتسميته كاذب، وعد (سأنزلُ ) وقوله:
 فهي مخصوصين في نزولها سبب كان وإن اآلية وهذه )...(. أنزله هللا أن ادعيتم ما

 عبيد أبي بن مختاروال األسدي كطليحة دعواهم، مثل اّدعى من لكل شاملة
 إبراهيم عاصرناه ممن كان كثيرون، عاَلم النبوة ادعى وقد وغيرهم، وسجاح الثقفي

 يوسف بن محمد هللا عبد أبو السلطان وقتله مالقة، بمدينة ذلك ادعى الفقير، الغازازي 
 الشاعر، النيلي قسيم بن وبارقطاش وصلبه، بغرناطة، األندلس ملك الخزرجي نصر بن
 منه، ُيضحك كان ألنه يقتل؛ ولم صنعه، قرآن وله العراق، أرض من النيل بمدينة تنبأ

 «.عقله في وُيضعف

 أقول:

 ينكر وهو المشاكلة! باب من السماء؟! في ال األرض في وهو (سأنزل) يقول: كيف -
 شيًئا! أنزل هللا يكون  أن

 اثنان؟ أو واحد هو هل لمسألة: حيان أبو يتعرض أن حسن أمر -

 ثالثة. يقل: لم
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 فالتركيب زعم، ما على أوافقه وال اثنين، أو واحد على الطرح في االقتصار في أوافقه ال
  معقد.

***  

 المنار:

 أبي بن سعد بن هللا عبد في نزل هذا أن والسدي عكرمة عن جرير ابن روى »
 إذا فكان  وسلم، عليه هللا صلى للنبي يكتب وكان أسلم، لؤي  بن عامر بني أخي سرح
 إن وقال: وكفر فشكّ  والعكس، حكيًما"، "عليًما هو: كتب عليًما" "سميًعا عليه أملى
 هللا. أنزل ما مثل أنزلت فقد ينزله هللا كان وإن إلي، أوحي فقد إليه يوحى محمد كان
 يملي كان أنه عكرمة وعبارة الوحي، عبارة من يغّيره كان ِلما السدي رواية تمثيل وهذا
 رحيم". "غفور فيكتب: حكيم" "عزيز عليه

 وال عليًما" "سميًعا المكية السور من شيء في ليس فإنه ؛باطلتان الروايتان وهاتان 
 نزلت أنها عباس ابن عن والمروي  لقمان، سورة في إال حكيم"، "عزيز وال حكيًما" "عليًما

 بعدها وثنتين منها حكيم" "عزيز تعالى: بقوله ختمت التي اآلية وأن األنعام، سورة بعد
 اإلتقان(. في )كما مدنيات

 سورة في سبحانه قوله عليه أملى وسلم عليه هللا صلى النبي أن المفسرين بعض وذكر
 إلى انتهى فلما ،12 المؤمنون   (طين   ِمن ُساللة   ِمن اإلنسانَ  خلقنا ولقد) "المؤمنون":

 خلق تفصيل من هللا عبد عجب14   المؤمنون  (آخرَ  خلًقا أنشأناهُ  ثمتعالى) قوله
 وسلم: عليه هللا صلى  هللا رسول فقال (،الخالقين أحسنُ  هللاُ  فتباركَ ) فقال: اإلنسان
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 ولئن  إلي، أوحي لقد صادًقا محمد كان لئن وقال: ئذ  حين فشكّ  علي"، أنزلت "هكذا
 فيها ويقال المأثور. التفسير كتب في الرواية هذه أر ولم قال. كما قلت لقد كاذًبا كان
 قبل نزلت األنعام أن فالمروي  التاريخ، حيث من األوليين الروايتين في قيل ما مثل

 هذه نزول احتمال من قيل وما مكية، سورة 18 بينهما وأن "المؤمنون"، سورة
 .صحيحة غير والرواية إليه، حاجة ال نةبالمدي اآلية

 فكان ذلك، قال عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن المأثور التفسير في ذكروا ولكن
 الذي الكشف من يكون  وقد الرواية، صحت إن جائز وهو القرآن، خاطره فيه وافق مما

 وإنما معاذ، عن أيًضا مثله ورووا الخواطر. بقراءة اليوم النفس علماء عنه يعبر
 يطعن انك ارتد لما سعد بن هللا عبد أن وروي  السورة. نزول بعد المدينة في معاذ أسلم

 نزلت التي السور فإن وافتراًء؛ كذًبا عنه الروايات في ذكر مما شيًئا قال ولعله القرآن، في
 رجع وقد علمت. كما فيه تصرف أنه عنه روي  مما شيء فيها يكن لم كتابته عهد في
 عليه هللا صلى النبي عليه أقّره تصرًفا القرآن في تصرف ولو الفتح، قبل اإلسالم إلى

  «.اإلسالم إلى رجع لما ألجله، الوحي في فشكّ  وسلم،

 الثنائيات:

 فعله. ما يصحح ولم وتركه أقّره النبي أن هذا يعنِ  لم ذلك سرح أبي عن ثبت لو :أقول

 تقديم من فيها وما اآليات، أواخر في الحسنى هللا أسماء في الثنائيات هذه أن والمشكلة
 من وهناك كذا. تكون  ومتى كذا تكون  متى اتمييزه القارئ  على يصعب مما وتأخير،

 المسألة! هذه وضوح ويزعم يتكّلف
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***  

      م17/9/2014 األربعاء

 

 (93 )األنعام الُهون  عذاب ۞

 قراءة: وفي

 الهوان. عذاب

 

 (94 األنعام) بينكم تقطع ۞
 ُمهّمة تفسيرية إضافة

 نَرى  وما ُظهوِركم وراءَ  خّولناكم ما وتركُتم مّرة   أولَ  خلقناكم كما ُفراَدى جئتمونا ولقد)
 كنُتم ما عنكم وضل   بيَنكم تقط عَ  لقد ُشركاءُ  فيكم أّنهم زعمُتم الذينَ  ُشفعاَءكم معكم

 .94 األنعام (َتزُعمونَ 
 

 التقدير: لعل

 تزعمون. كنتم ما بينكم تقّطع

 تزعمون. كنتم ما عنكم وضلّ 

 كم.عن وضلّ  تزعمون  كنتم ما بينكم تقّطع

 ِفعالن! تنازعه فاعل
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 الفاصلة. لرعاية وأّخر قّدم

 بيَن. النصب: قراءة أرجح عليه، وبناءً 

 أدناه. القراءة انُظر

  
 إعراب:

 (.عنكم ضلّ و) (بينكم تقّطعَ ) لـ فاعل محل في (تزعمونَ  كنتم ما) جملة:

 :حيان أبي عند إال أجده لم واإلعراب التقدير وهذا
 وأضمر (،ضلّ ) وهو الثاني فأعمل (،وَضلّ ) (َتقّطعَ ) (تزعمون  كنتم ما) على تسّلط »

 األصنام. وهم (ما) ضمير (َتقّطعَ ) في

 «.عنكم وضّلوا تزعمون  كنتم ما بينكم تقّطع لقد فالمعنى:

 قاله! ما أفهم لم ذلك ولوال حيان، أبي على االطالع قبل بالي في خطر ما هذا

 عاشور! ابن وال المنار، صاحب بال في هذا يخطر لم

 جئتمونا: 

 المستقبل. به يراد ماض فعل      -

 للحساب هللا يدي بين الوقوف عند لهم يقال ما هذا حقيقته، على هو وقيل:      -
 والجزاء.

 
 ُفرادى:

 بمفرده. ُكالً 

 وحداًنا.

 ماَل. وال أنصارَ  وال ولدَ  وال أهلَ  ال
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 خّولناكم: ما

 النعم. من

 وغيره. المال

 الخدم. الَخَول: إعطاء األصل:

  
 شفعاءكم:

 القيامة. يوم هللا عند لكم تشفع أنها زعمتم التي أصنامكم

  
 بينكم: تقّطع

 بينكم. وصلكم تقّطع

 بينكم. االتصال( )التواصل، الوصل تقّطع

 .166 البقرة (األسبابُ  بهمُ  وتقط عت  )
  

 قراءة: في

 ظرف. ال اسم بيُنكم.

 القرطبي:

 ظرًفا استعماله لكثرة ُنصب وإنما الرفع، معنى على النصب قراءة تكون  أن يجوز»
 واحد، بمعنى هذا على فالقراءتان ؛األخفش مذهب وهو رفع، موضع في وهو منصوًبا

 «.شئت بأّيهما فاقرأ
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 قبله: الطبري  قال

 المعنى باتفاق مشهورتان قراءتان إنهما : يقال أن ذلك في عندي القول من الصواب»
 «.الصوابَ  فمصيبٌ  القارئ  قرأ فبأيتهما ،

  
 حيان: أبو

 أحوال أكثر على حمالً  الفتح على مبني ولكنه فاعل، أنه على األخفش وخرجه »
 «.الظرف هذا

  
 عنكم: ضل  

 لكم. ليشفعوا أصالً  إليكم يهتدوا لم

  
 تزعمون:

 األصنام. من

 (.زعمُتم) قوله: الحظ  

 شفعاء. تزعمونهم :التقدير

  
 شركاء: فيكم

 فيكم. شركاء األصل:

 عندكم. لل شركاء      -

 أنفسكم. في لل شركاء      -

 عبادتكم. في لل شركاء      -
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 العذاب. من تخليصكم في لل شركاء      -

 عنده. فيكم يشفعون  لكم. الشفاعة في لل شركاء      -

***  
        م18/9/2014 الخميس

 

 (95 األنعام) الحي من الميت ومخرج ۞

 هللاُ  ذلكمُ  الحيّ  ِمنَ  المّيتِ  وُمخِرجُ  المّيتِ  ِمنَ  الحي   ُيخرجُ  والن َوى  الحبّ  فالقُ  هللاَ  إن  )
 .95 األنعام (ُتؤفكونَ  فأّنى

 النكتة: 

  وُمخرُج. ... ُيخرجُ 

 ِفعٌل. األول:

  فاعل. اسمُ  والثاني:

 ُيخرج: ... فالقُ 

 الثبات. على يدل فاعل اسم :فالقُ 

 واالستمرار. التجدد على يدل مضارع فعل :ُيخرج

  نفسها. السورة من التالية اآلية نكتة انظر
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 وُمخرُج:

 (.ُيخرجُ ) على: وليس (،فالقُ ) على: معطوف -

 (.ُيخرجُ ) على: عطفه ويجوز -

  

 :حيان أبو قال

 «.معناه في ألنه المضارع؛ على فاعل اسم وهو معطوًفا، يكون  أن يجوز»

 :الرازي  قال 

 ؟«ذلك اختيار في السبب فما ،قبيح الفعل على االسم وعطف »

 "قبيح"! الـ حذف ليته :أقول

 قبواًل: أكثر أخرى  بصياغة ولكن العلماء، بعض عن المنار صاحب منه قريًبا ونقل

 «.االسم على االسم يعطف أن الفصيح الكالم في األصل»

 :المنار في قال 

 االسم يعطف أن الفصيح الكالم في األصل ألن (،الحبّ  فالقُ ) على: عطف إنه قيل:»
 والنوى. الحب فلق بيان في يدخل ال الحي من الميت إخراج وألن االسم، على
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 بعد خبًرا أو قبله لما بياًنا كان سواء (،المّيتِ  ِمنَ  الحي   ُيخرجُ ) على عطف إنه :وقيل
 وبين الثاني بين التناسب من أقوى  المتقابلين األمرين هذين بين التناسب ألن خبر،

 ِمنَ  الحي   ُيخرجُ ) والروم يونس سورتي في الفعل بصيغة وردا ولذلك والنوى؛ الحب فلق
 الفاعل اسم عطف حسن وقد .19 والروم ، 31 يونس (لحيّ ا ِمنَ  المّيتَ  وُيخرجُ  المّيتِ 
 االستقبال، أو الحال في يخرجه الذي هو الشيء مخرج فإن ،المضارع فعل بمعنى
 .«واالستمرار التجددعلى أيًضا يدل الفعل هذا ولكن

 المّيت: ِمنَ  الحي   ُيخرجُ 

  (.فالق) لـ مفّسرة جملة

 آخر: موضع في

 .31 يونس (الحيّ  ِمنَ  المّيتَ  وُيخرجُ  المّيتِ  ِمنَ  الحي   ُيخرجُ  وَمن) -

 .19 الروم (الحيّ  ِمنَ  المّيتَ  وُيخرجُ  المّيتِ  ِمنَ  الحي   ُيخرجُ ) -

  

 الحّي: ِمن والمّيت المّيت ِمن الحيّ 

 الرازي(. )قارن  الحي من الميت إخراج من أصعب الميت من الحي إخراج

 قّدمه. ولهذا

 :الرازي  قال
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 «.الحي من الميت بإخراج العناية من وأكمل أكثر الميت من الحي بإيجاد العناية إن »

 :المنير ابن وقال

 به؛ يبدأ ما أول والنظر الحالين، أول وأنه الثاني، من القدرة في أظهر األول إن »
 المنار(. )تفسير «وبالتقديم النفس في والتأكيد بالتصور جديًرا كان فلهذا

 والعلم: اللغة ينب والميت الحي 

 :الطبري  قال

 والشجر الحّي؛ السنبل من الميت الحبّ  ومخرج الميت، الحبّ  من الحيّ  السنبلَ  ُيخرج»
   الحّي. الشجر من الميت والن َوى  الميت، الن َوى  من الحيّ 

 
 ييبس، لم ساقه على والنبات يجّف، لم أصوله على قائًما دام ما والشجر

 «.ميًتا " سّموه أصله، من ُقطع أو وجفّ  يبس فإذا "حًيا"، تسّميه العرب فإن

 في آخر شيًئا يقول العلم فلعلّ  العلم، إلى ُيحل ولم (،العرب) إلى أحال الطبري  :أقول
 أعلم. وهللا حّي، أنه الميت

 االتجاه. هذا على العلمي التفسير أهل يوافق ال وقد

 «.حًيا بشًرا النطفة من يخرج ثم الحي، من الميتة النطفة ُيخرج » :عباس ابن عن 

 ثانًيا. العلم أهل عند ثم أواًل، هللا عند علُمها ميتة؟ النطفة هل :أقول
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 :الزجاج قال 

   ». خضًرا أوراًقا منها فُيخرج اليابسة والنواة  اليابسة الحّبة يشق»

 )الميتة(. بدل )اليابسة( قوله: الحظ  

  

 :المنار في قال

 ينبت ما فكل حياة، األحياء أصول كل في أن يزعمون  المواليد علماء إن قيل: فإن»
 يسمون  لهم، اصطالح هذا إن قلنا: ينبت. ال بالصناعة عقم إذا كامنة حياة ذو ذلك من

 في يصح ال هذا ولكن حياة. لإلنبات قابالً  الحب بها يكون  التي الخاصية أو القوة
 متغذًيا الجسم به يكون  ما اللغة حياةفيال حقيقة وإنما ،التجوز من بضرب إال اللغة
 والقدرة كاإلحساس أخرى  مراتب ولها .العرب عند الحياة مراتب أدنى وهذا بالفعل، نامًيا

 وفوق  المخلوق. في الحياة مراتب أعلى وهذه والنظام، والحكمة والعقل والعلم واإلرادة
 ن.الكو  في ونظام وحكمة حياة كل مصدر هي التي الخالق حياة ذلك

 والنوى  الحب على الميت إطالق جعل وهو مقابله، من أظهر الحقيقة إنه قلنا وما
 سمي وغيره النماء من الكامنة حياته آيات فيه تظهر لم لّما كأنه ،التشبيه مجاز من

 صفة، والنوى  الحب في أن يعلمون  يكونوا لم البداوة طور في اللغة واضعي فإن ميًتا؛
 لإلنبات. قابالً  يبقى فال تزول، قد النماء مصدر هي
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 ِمنَ  وجعلنا) تعالى: قوله مثل ويرّده ، مجاًزا هنا والميت الحي من كالً  بعضهم وجعل 
 من والنوى  كالحب (  الحيّ  ِمنَ  الميتِ  ومخرجُ ) 30  األنبياء (حيّ  شيء   كلّ  الماءِ 

 الحيوان. من والنطفة والبيضة النبات،

 واستمراره، تجدده إفادة الماضي الفعل موضع أو الفاعل اسم موضع بوضعه يراد وقد
 أوردها التي المقابلة األول: مثال صورته. واستحضار متعلقه حدوث تصور أو

 َيرزُقكم هللاِ  غيرُ  خالق   ِمن هل) تعالى: قوله بين اإلعجاز دالئل في القاهر عبد الشيخ
 فصيغة ، 18 الكهف ( بالوصيد ذراعيهِ  باسطٌ  وكلُبهم)  وقوله: ،3  فاطر (السماءِ  ِمنَ 

 في االسم وصيغة فساعة، وساعة فحاالً  حاالً  يرزقهم أنه على تدل "َيرزقكم" في الفعل
 الحالة. تلك على البقاء تفيد (ذراعيهِ  باسطٌ )

 األرُض  فتصبحُ  ماءً  السماءِ  ِمنَ  أنزلَ  هللاَ  أن   ترَ  ألم) : تعالى قوله الثاني ومثال
 الهيئة لكت استحضار إلفادة "فأصبحت" موضع (فتصبحُ ) جعل  63  الحج (ُمخضّرة
 مراد بأنه قيل للمضارع المعنيين هذين من وكل مشاهدة، حاضرة كأنها وتمثلها الجميلة

 والقائل ،الرازي  الدين فخر هو باألول القائل (، المّيتِ  ِمنَ  الحي   ُيخرجُ ) : تعالى بقوله
  «.الكشاف على االنتصاف في المنير ابن هو باآلخر

 فالق:

. فلَق:  شق 

 خلَق. بعضهم: وقال

 َخلَق. فقد َشق   َمن :أقول

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=6&ayano=95#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=6&ayano=95#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=6&ayano=95#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=6&ayano=95#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=6&ayano=95#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=6&ayano=95#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=6&ayano=95#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=6&ayano=95#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=6&ayano=95#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=6&ayano=95#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=6&ayano=95#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=6&ayano=95#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=6&ayano=95#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=6&ayano=95#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=6&ayano=95#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16785
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 آخر: توجيه وللرازي 

 فاطر. مذهب بفالق ذهبوا الواحدي: قال »

 كان الوجود في يدخل أن قبل فالشيء الفلق، وكذلك الشق، هو الفطر )الرازي(: وأقول
 ذلك شق   )...( فكأنه الوجود، إلى العدم من الموجد المبدع أخرجه فإذا معدوًما)...(،

 «.والُمبدع والُمحدث الُموجد على الفالق حمل يبعد ال التأويل فبهذا )...(. وفلقه العدم

 :حيان أبو وقال 

  «.واحد بمعنى وَفلق وَخلق َفطر القراء: تاج وقال اللغة، في ذلك يعرف وال قيل: »

 الن َوى:

 الَعجم.

 َعَجمة. جمع:

 بالتمر. مخصوص     -

 والزيتون. والخوخ المشمش بزر على يطلق قد      -

 :المنار في قال 

 نوى  فقيل: ُقّيد غيره أريد فإن التمر، َعَجم إلى ينصرف أطلق إذا النوى  إن قيل: »
 أصل في كذلك إنه قال: َمن أرَ  ولم للقرينة، تابع هذا ولعل المشمش. ونوى  الخوخ
 «.اللغة
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 هللا: ذلكم 

  )الرازي(. المميت المحيي الضار النافع الخالق المدّبر هللا ذلكم

 تؤفكون: فأّنى

 معه؟ ُتشركونها األصنام إلى توحيده عن تصرفون  فأنى

 تذهبون؟ أين

 :المنار في قال

 حبة، وال نواة  فلق على يقدر ال من به وتشركون  وحده، عبادته عن تصرفون  فكيف »
 ؟«نخلة وال سنبلة إحداث وال

***  

 هـ1434 الحجة ذي من الثامن في األحد

 م2013 )أكتوبر( األول تشرين من عشر للثالث الموافق

 

 (95 األنعام) المفسرين على مالحظات ۞
 األنعام: سورة من آيتان 
 هللاُ  ذلكمُ  الحيّ  ِمنَ  المّيتِ  وُمخِرجُ  المّيتِ  ِمنَ  الحي   ُيخرجُ  والن َوى  الحبّ  فالقُ  هللاَ  إن  )

 .95 األنعام (ُتؤفكونَ  فأّنى
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 (العليم العزيزِ  تقديرُ  ذلكَ  ُحسباًنا والقمرَ  والشمَس  َسَكًنا الليلَ  وَجعلَ  اإلصباحِ  فاِلقُ )

 .96 األنعام
  

 وذهبوا (،َيخرج) والفعل (ُمخرج) (فالق) الفاعل اسم مسألة 95 ةاآلي في المفسرون  بحث
 الفعل على وليس (،فالق) الفاعل اسم على معطوف فاعل اسم (ُمخرج) أن إلى

 (.ُيخرج) المضارع
  

 «!قبيح الفعل على االسم عطف» أن: الرازي  ورأى
 على االسم ُيعطف أن الفصيح الكالم في األصل » أن: المنار صاحب رأى كما

 «.االسم
 التجدد. يفيد مضارًعا كان إذا والفعل الثبات، يفيد الفاعل اسم أن المفسرون  وأوضح

  
 عطف تمّ  حيث األنعام، سورة من التالية اآلية في كّله منقوٌض  هذا كالمهم أن غير

 الفاعل اسم على (َجعلَ ) الماضي الفعل عطف وتمّ  االسمية، الجملة على الفعلية الجملة
 (.القف)
  

 ُقرئ  ،96 األنعام آية ففي أساسه. من قالوه ما تنسف القراءات أن بّلة الطين يزيد ومما
 )جاعل(! ُقرئ  (َجعلَ ) الماضي الفعل وُقرئ  )فلَق(. ماضًيا فعالً  ُقرئ  (فالق) الفاعل اسم

 في المفسرون  قاله ما ينقض الفاعل واسم الفعل بين القراءة في تبادل هناك فصار
 أعلم. وهللا الفاعل، واسم الفعل بين الوظيفي التمييز
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 المفسرين وعلى .95 اآلية في قالوه عما 96 اآلية في يسكتوا أال المفسرين على كان

 آخر. موضع في ُينقض ال موضع في كالمهم أن من يتأكدوا أن أيًضا
***  

 هـ1434 الحجة ذي من السابع في السبت
 م2013 )أكتوبر( األول تشرين من عشر للثاني الموافق

 

 (96 األنعام) اإلصباح فالق ۞
 (العليم العزيزِ  تقديرُ  ذلكَ  ُحسباًنا والقمرَ  والشمَس  َسَكًنا الليلَ  وَجعلَ  اإلصباحِ  فاِلقُ ) 

 .96 األنعام
  

 اإلصباح:
 الصباح. أول      -

 فالق المعنى: اآلية. في (الليل) ذكرُ  هذا يؤيد واحد. بمعنى والصباح اإلصباح      -
 والليل. النهار

 اإلصباح: فالق 
 مقّدر. محذوف اإلصباح. ظلمة فالق      -

 مقّدر. محذوف بال بابه، على النهار. بياض عن اإلصباح فالق      -
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 أخرى: قراءة
 اإلصباَح. َفلقَ       -

 بال المصحف في تكتب جاعل: واحد. المصاحف في ورسمهما الليِل. وجاعلُ       -
 ألف.

  

 وَجعَل:
 عطف. حرف الواو:
 القراءة. حسب (،فلقَ ) على: أو (،فالقُ ) على: معطوف ماض فعل جعل:

  
 سكًنا:

 الليل. في ويسكن النهار في يتعب اإلنسان
 .67 يونس (فيهِ  لتسكُنوا الليلَ  لكمُ  َجعلَ  الذي هو)

 الزمخشري(. )قارن  إليه المسكون  ال فيه، المسكون  بمعنى هنا السكن
  

 :المنار في قال
 آخرين على له كان وإن به، يأنسون  وال الليل من يستوحشون  الناس من كثيًرا فإن»

 ويستقصره والمهجورون؛ والمهمومون  المرضى فيستطيله )...(، خفّية أو جلّية أياد  
 ءه!انجال ويطلب أطوله! ما يقول: فذلك الموصولون. والعاشقون  الواصلون، العابدون 

  «!بقاءه ويتمنى أقصره! ما يقول: وهذا
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 والقمَر: الشمَس 
 (.جاعل) قراءة: مع حتى نصبهما، على إجماع هناك

  
 ُحسباًنا:

 والقمرية(. الشمسية واألعوام والفصول والشهور )لأليام حساًبا      -

بان   والقمرُ  الشمُس ) )مقّدر(. بحساب        -  .5 الرحمن (ِبُحس 

  
 تقدير:

 معلوم. قدر على الشيء وضع التقدير:
 و)المقدار(. والقدر( )القضاء المعنيين: يشمل ربما هنا والقدر

  
 العليم: العزيز
 السياق. في مفهوم :العليم

 وجهه؟ ما :العزيز
 .38 يس (العليم العزيزِ  تقديرُ  ذلكَ  لها لُمستقرّ  تجري  والشمُس ) أيًضا: آخر موضع في

  
 :العزيز

 ذكر. فيما مخالفته على أحد يقدر فال سلطاُنه عزّ       -

 القاهر. الغالب،      -

 :الرازي  قال
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 قدرته. كمال إلى إشارة :العزيز
 علمه. كمال إلى إشارة :العليم

  
 المفسرين: على مالحظات

 الفعل بين الفرق  وبيان الفاعل، اسم على الفعل عطف في المفسرين بعض يقوله ما
 التجدد، يفيد والفعل الثبات، يفيد الفاعل اسم أن من منهم كثير يقوله وما الفاعل، واسم

 اآلية! بهذه منقوض هذا كل
 هذه في المسألة عن سكتوا أنهم إال السابقة، اآلية في المسألة هذه بحثوا أنهم ومع

 اآلية!
 األخرى: القراءات مالحظتنا يؤيد

 فلَق. قراءة: في (فالقُ )      -

 جاعُل! قراءة: في (َجعلَ )      -

  
 الفاعل! واسم الفعل بين تبادل ففيها
 .السابقة اآلية نكتة راجع
***  

 هـ1434 عرفة يوم اإلثنين
 م14/10/2013 الموافق

 

 (98 األنعام) ومستودع فمستقر ۞
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  .98 األنعام (وُمستوَدعٌ  فمستقرٌ  واحدة   نفس   ِمن أنشأكم الذي وهو) 

 اإلشكالية:

 ومستودع؟ مستقر فهي التقدير: هل

 ومستودع؟ مستقر الخلق( )اإلنشاء، ذلك بعد سيكون  أم:

 االتصال هي أخرى، بصورة الخلق جعل ثم أواًل، واحدة نفس من خلقكم التقدير: هل
 والمستقر؟ المستودع بين والمرأة، الرجل بين

 :الرازي  قال

 وهللا النطفة، لتلك بالمستوَدع شبيهة رحمها ألن بالمستوَدع؛ األنثى عن وعبر »
 إحالة. بال المنار، وصاحب حيان، أبو مثله وذكر .«أعلم

 واحد؟ بمعنى والمستودع المستقر هل

 مختلفين؟ بمعنيين أم

 واحد؟ لموضع وظيفتان هما هل

 متتاليتان؟ وظيفتان هما أم

 والجزم. الفهم يصعب

 أخرى: قراءة وجود إشكاالً  األمر يزيد ومما
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  القاف. بكسر فمستِقر،

 يقل: لم

 ومستودع. مستقر فهي -

 ومستودع. مستقر فهما -

 ومستودع. ذلك بعد فمستقر -

 اإلعراب: 

  المختار. المعنى باختالف يختلف

 ومستودع: فمستقر

 الدائم. القرار يفيد المستقر:

 الوديعة. ومنه: المؤقت. القرار يفيد المستودع: بخالف

 مؤقتة. وديعة عندك جعلته مااًل: استودعتك

 ترجع كما خالقكم، إلى ومرجعكم فيها، ودائع األرض في استقراركم حال في فأنتم »
 «.موِدعها إلى الوديعة

  عاشور(. )ابن

 أنشأكم:
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 خلقكم.

 وجهه. أفهم ولم فيه، والتدرج الخلق ابتداء تعني (أنشأكم) أن المفسرين بعض وزعم

 :الرازي  قال

 خلقكم أنه يفيد أنشأكم ألن "خلقكم"، قوله: وبين "أنشأكم" قوله: بين فرق  :القاضي قال»
 في يقال كما األبوين، من مظهر من ال والنشوء النمو وجه على ولكن ابتداًء، ال

 «.االنتهاء وقت إلى والزيادة النمو بمعنى أنشأه تعالى إنه النبات:

 والمنار. ،حيان أبي تفسير في ومثله

 :المنار صاحب قال

 خلق في التنزيل في استعمل وقد بالتدريج. إحداثه أو وتربيته الشيء إيجاد اإلنشاء»
 في بعضها أمم من والقرون  األقوام وإيجاد ومشاعره، أعضائه وخلق بجملته اإلنسان

  «.السحاب إحداث وفي والجنات، الشجر خلق وفي البعث، وفي بعض، إثر

 واحدة: نفس

 آدم.

 )الرازي(. واحدة نفس من الكل فصار ضلعه، من مخلوقة وحّواء

 منهما وبث   زوَجها منها وخلقَ  واحدة   نفس   ِمن خلقكم الذي رّبكم اتقوا الناُس  أيُّها يا)
  .1 اءالنس (وِنساءً  كثيًرا رجاالً 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=6&ayano=98#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=6&ayano=98#docu
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 ومستودع: فمستقر

 ومستودع. مستقر فلكم أي:

 ومستودع. مستقر فمنكم أو:

 مستودع. ومنكم مستقر فمنكم أي:

 الصلب. في ومستودع الرحم، في مستقر -

 الرحم. في ومستودع الصلب، في مستقر -

  فيها. تموت التي األرض في ومستودع الرحم، في مستقر -

  األصالب. في ومستودع األرض، في مستقر -

 عمله. واستقرّ  مات من المستقر -

 ُيخلق. لم َمن والمستودع ُخلق، َمن المستقر -

 هللا. عند ومستودع -

 اآلخرة. الدار في ومستودع -

 القبر. في مستقر -

 في أو الجنة في فيصير هللا يبعثه أن إلى القبر في ومستودع الدنيا، في مستقر -
  .النار
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 ،76 الفرقان (مستقًرا حُسنت  ) النار أو الجنة في والمستقر القبر، في المستودع -
 المستقر قدم والتأخير؟ التقديم كان لماذا هنا يفهم ال لكن .66 الفرقان (مستقًرا ساءت  )

 الزمني! للترتيب خالًفا المستودع، على

 النار. والمستودع الجنة، المستقر -

 وليس أبيه ظهر في مستودع هو آدم ابن أن النظر يقتضيه الذي» :عطية ابن قال -
 ينتقل ثم الدنيا، إلى ينتقل ثم الرحم، إلى ينتقل ثم محالة، ال ينتقل ألنه فيه؛ بمستقر

 بين رتبة كل في وهو .النار أو الجنة إلى ينتقل ثم الحشر، إلى ينتقل ثم القبر، إلى
 «.بعدها التي إلى باإلضافة ومستودع قبلها التي إلى باإلضافة مستقر الظرفين هذين

 من ينتقل أصله في (ومستودع) بعمله، اآلخرة في (مستقر) وقيل: » :حيان أبو قال -
 أن النظر يقتضيه والذي انتهى. أجله. انتهاء إلى وقت، إلى وقت ومن حال، إلى حال

 إلى الدنيا إلى الرحم إلى الظهر من اإلنسان على يعتوران حاالن واالستيداع االستقرار
 واستيداع، استقرار له يحصل رتبة كل وفي النار. إلى أو الجنة إلى الحشر إلى القبر

 يقتضي الوديعة ولفظ بعدها، ما إلى باإلضافة واستيداع قبلها، ما إلى باإلضافة استقرار
  .«االنتقال

 بل فيها، له استقرار ال مستودع ومنكم طوياًل، عمًرا يعمر الدنيا في مستقر منكمف -
 يافًعا. أو طفالً  المنّية تخترمه

 األثر: تتبع 

 .6 هود (وُمستوَدَعها ُمستقر ها ويعلمُ  رزُقها هللاِ  على إال األرضِ  في داّبة   ِمن وما)
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فةً  جعلناهُ  ثمّ  .طين   ِمن ُساللة   ِمن اإلنسانَ  خلقنا ولقد)  المؤمنون  (َمكين   َقرار   في ُنط 
12-13. 

 .5 الحج  (ُمسم ى أجل   إلى َنشاءُ  ما األرحام في وُنِقرُّ )

 .39 غافر (الَقرار دارُ  هي اآلخرةَ  وإن   َمتاعٌ  الدنيا الحياةُ  ِ هذه إّنما)

 .12 القيامة (الُمستقرّ  َيوَمئذ   رّبكَ  إلى)

 .61 النمل (َقراًرا األرَض  َجعلَ  َمن أم)

 .24 واألعراف ،36 البقرة (حين   إلى وَمتاعٌ  ُمستقرٌ  األرضِ  في ولكم)

***  

 المختار: التفسير

 ذلك وبعد حين، إلى الدنيا( )أو األرض في مستقر ذلك بعد ولكم آدم، من خلقكم
 وإما الجنة إما اآلخرة مستودع ثم القبور، في األرض مستودع إلى وتصيرون  تموتون 

 بالصواب. أعلم وهللا نار،ال

***  

      م19/9/2014 الجمعة

 

 (99 األنعام) يؤمنون  لقوم   آليات   ذلكم في إن   ۞
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 . ومثلها أو قريب منها في مواضع أخرى:99هذا ما جاء في سورة األنعام 

، الروم 24، العنكبوت 86، النمل 79( النحل إن  في ذلك آليات  لقوم  يؤمنون ) -
 .52، الزمر 37

 .104( النحل إن  الذين ال يؤمنون بآيات هللا ال َيهديهُم هللا) -
 .203( األعراف هًدى ورحمٌة لقوم  يؤمنون ) -
 .64، النحل 111( يوسف هًدى ورحمًة لقوم  يؤمنون ) -
 .51( العنكبوت إن في ذلك لرحمًة وذكرى لقوم  يؤمنون ) -
 .188األعراف ( إن  أنا إال نذيٌر وبشيٌر لقوم  يؤمنون ) -

 
هل يستفاد من ذلك أن القرآن )أو الكتاب السماوي( يفيد المؤمنين وال يفيد الكافرين؟ 
وهل يحتاج المؤمنون إلى إقناع أم أن الكافرين أولى بذلك؟ ال ريب أن القرآن يفيد 
المؤمنين من حيث زيادة اإليمان والتثبيت عليه، ومن حيث الحقائق واألحكام واآلداب 

َن بإقناع الكافرين؟  الواردة فيه. لكن ماذا عن الكافرين؟ هل القرآن لم ُيع 
القرآن الكريم يتكلم عن آيات هللا في الكون وفي القرآن. وقد يبدو أن الحجج التي 
يستخدمها القرآن ليست حجًجا عقلية تفيد الكافرين. فهو ال يقنع الناس بوجود اآلخرة. 

اهد من يوم القيامة ومن العذاب والحساب والثواب غاية ما يفعله أنه يستحضر مش
والعقاب، يستحضر كل ذلك في خيال السامع أو القارئ ثم يعود به إلى الدنيا، وكأنه 
يستعمل أسلوب الترغيب والترهيب )التخويف(، وال يستعمل أي حجة عقلية في هذا 

هللا ووحدانيته  الباب. ونحن نتوق إلى معرفة حجج القرآن في إقناع الكافرين بوجود
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وبوجود اليوم اآلخر بنعيمه وجحيمه، ولكن لو بحثنا في القرآن فإننا ال نجد ما نطمح 
 إليه من الحجج العقلية التي تفيدنا في الحوار مع الكفار. 

القرآن يستخدم خطوتين: الخطوة األولى تتعلق بإثبات وجود هللا. ويستخدم في ذلك 
التي نشاهدها ال يمكن أن   القرآنية واآليات الكونيةحجًجا عقلية، مفادها أن اآليات 

تكون من صنع البشر، وال من صنع األنبياء والرسل، ال يمكن أن تكون إال من هللا. 
 هذه هي الخطوة األولى لإليمان بالل. 

ثم ال يمكن أن يكون هناك أكثر من إله، لما يحدث من تنازع وفساد، وهذه هي الخطوة 
 بعد اإليمان بوجوده. فإذا آمن اإلنسان بأن القرآن ال يمكن أن يكون الثانية لتوحيد هللا

 من صنع البشر، فال بد أن يؤمن بعد ذلك بكل ما جاء فيه، إذا ثبت نقله نقاًل صحيًحا. 
وهكذا األمر نفسه مع الرسول صلى هللا عليه وسلم، ففي خطوة أولى ال بد من إثبات 

ذلك بما يأتي به الرسول من أقوال وأفعال وتقريرات  الرسالة والرسول، ثم اإليمان بعد
تشكل السن ة الصحيحة الثابتة. ذلك أن عالم الغيب ال تنفع معه الحجج العقلية، بخالف 

 عالم الشهود، ما يصلح لعالم الغيب هو الحجج النقلية فقط.
اآلخر  ( ال يعني اإليمان بالل واليوملقوم يؤمنون وبهذا المعنى فإن قوله تعالى: )

كما يقول المفسرون، ألن هذا غير معقول، إنما يعني: لقوم يؤمنون بأن هذا ال يمكن 
أن يكون إال من هللا. وهذا ما يقود بالتدريج خطوة خطوة إلى اإليمان بالل، ووحدانيته، 
ومن ثم اإليمان بالقرآن، فإذا آمن اإلنسان بالقرآن آمن بعد ذلك بما ينقله هللا لنا في 

من كالم حول اآلخرة والجنة والنار والثواب والعقاب وسائر الحقائق واألحكام  القرآن
 واآلداب، وهللا أعلم.

*** 
  2008كانون األول  24
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 (99 األنعام) ُيؤمنونَ  لقوم   آليات   ذلكم في إن   ۞
 الكافرين؟ يفيد وال المؤمنين يفيد السماوي( الكتاب )أو القرآن أن ذلك من يستفاد هل

 يفيد القرآن أن ريب ال بذلك؟ أولى الكافرين إن أم إقناع إلى المؤمنون  يحتاج وهل
 واآلداب واألحكام الحقائق حيث ومن عليه والتثبيت اإليمان زيادة حيث من المؤمنين

نَ  لم القرآن هل الكافرين؟ عن ماذا لكن فيه. الواردة  الكافرين؟ بإقناع ُيع 

 التي الحجج أن يبدو وقد القرآن. وفي الكون  في هللا آيات عن يتكلم الكريم القرآن
 اآلخرة. بوجود الناس ُيقنع ال فهو الكافرين. تفيد عقلية حجًجا ليست القرآن يستخدمها

 والثواب والحساب العذاب ومن القيامة يوم من مشاهد يستحضر أنه يفعله ما غاية
 وكأنه الدنيا، إلى به يعود ثم رئ القا أو السامع خيال في ذلك كل يستحضر والعقاب،
 هذا في عقلية حجة أي يستعمل وال )التخويف(، والترهيب الترغيب أسلوب يستعمل
 ووحدانيته هللا بوجود الكافرين إقناع في القرآن حجج معرفة إلى نتوق  ونحن الباب.

 جالحج نجد ال فإننا القرآن في بحثنا لو ولكن وجحيمه، بنعيمه اآلخر اليوم وبوجود
 الكفار. مع الحوار في تفيدنا التي العقلية

 ذلك في ويستخدم هللا. وجود بإثبات تتعلق األولى الخطوة خطوتين: يستخدم القرآن
 أن يمكن ال نشاهدها التي الكونية واآليات القرآنية اآليات أن مفادها عقلية، حجًجا
 هللا. من إال تكون  أن يمكن ال والرسل، األنبياء صنع من وال البشر، صنع من تكون 

 لما إله، من أكثر هناك يكون  أن يمكن ال ثم بالل. لإليمان األولى الخطوة هي هذه
 فإذا بوجوده. اإليمان بعد هللا لتوحيد الثانية الخطوة هي وهذه وفساد، تنازع من يحدث

 ذلك بعد يؤمن أن بد فال البشر، صنع من يكون  أن يمكن ال القرآن بأن اإلنسان آمن
 صحيًحا. نقالً  نقله ثبت إذا فيه، جاء ما بكل
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 والرسول، الرسالة إثبات من بد ال أولى خطوة ففي الرسول، مع نفسه األمر وهكذا
 السن ة تشكل وتقريرات وأفعال أقوال من الرسول به يأتي بما ذلك بعد اإليمان ثم

 عالم بخالف العقلية، الحجج معه تنفع ال الغيب عالم أن ذلك الثابتة. الصحيحة
 فقط. النقلية الحجج هو الغيب لعالم يصلح ما ،الشهود

 كما اآلخر واليوم بالل اإليمان يعني ال (ُيؤمنون  لقوم) تعالى: قوله فإن المعنى وبهذا
 أن يمكن ال هذا بأن يؤمنون  لقوم يعني: إنما معقول، غير هذا ألن ،المفسرون  يقول
 ومن ووحدانيته، بالل، اإليمان إلى خطوة طوةخ بالتدريج يقود ما وهذا .هللا من إال يكون 

 القرآن في لنا هللا ينقله بما ذلك بعد آمن بالقرآن، اإلنسان آمن فإذا بالقرآن، اإليمان ثم
 واآلداب، واألحكام الحقائق وسائر والعقاب والثواب والنار والجنة اآلخرة حول كالم من

 أعلم. وهللا
*** 

  

 أخرى: آيات

 ،37 الروم ،24 العنكبوت ،86 النمل ،79 النحل (ُيؤمنون  لقوم   آليات   ذلك في إن  )      -
 .52 الزمر

 .104 النحل (هللاُ  َيهديهمُ  ال هللاِ  بآياتِ  ُيؤمنونَ  ال الذينَ  إن  )      -
 .203 األعراف (ُيؤمنونَ  لقوم   ورحمةٌ  وهًدى ربكم ِمن بصائرُ  هذا)      -
 .64 النحل ،111 يوسف (ُيؤمنونَ  لقوم   ورحمةً  وهًدى)      -
 .51 العنكبوت (ُيؤمنونَ  لقوم   وذكرى  لرحمةً  ذلكَ  في إنّ )      -
 .188 األعراف (ُيؤمنونَ  لقوم   وبشيرٌ  نذيرٌ  إال أنا إن  )      -
  

         م2013 العام أول
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 (99 األنعام) وينعه ۞

  .99 األنعام (ُيؤمنونَ  لقوم آليات   ذلكم في إن   وين ِعهِ  أثمرَ  إذا ثَمرهِ  إلى انُظروا) 

 تقديران:

 إذا ثَمره) االنتهاء. في واإليناع االبتداء، في اإلثمار وإيناعه. إثماره إلى انظروا -
 اإليناع. تفيد (:أينع إذا وَين ِعهِ ) اإلثمار. تفيد (:أثمرَ 

 في الثمر جمٌع. الينعُ و  جمٌع، الثمرُ  يانع. جمع هنا: الين ع وين ِعه. ثمره إلى انظروا -
  االنتهاء. في والينع االبتداء،

 انظروا:

. تأمل   نظرَ    واعتبار 

 أثمر: إذا

  اإلثمار. عند

 وَين ِعِه:

 وُنضِجه. -

 وينعه. ثمره (:ثَمره) على للعطف أنسب وهذا منه. ناضج هو ما أو -

 أدرك. نضج، ويَنع: أينع،
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  ياِنع. جمع الَين ع:

 :الرازي  قال

 حالها في بالنظر أمرٌ  (وينِعه) :وقوله حدوثها؛ أول في الثمر حال في بالنظر أمرٌ »
 «.وكمالها تمامها عند

***  

 :حيان أبو وقال

 أي: نضجه، وقت وهو واالنتهاء اإلثمار، ابتداء وقت وهو االبتداء حالين: على نّبه»
 منافع. على مشتمالً  نضيًجا يعود وكيف به، ُينتفع يكاد ال ضعيًفا ضئيالً  يخرجه كيف
 ألنهما واالستبصار؛ االعتبار بها يقع أحوال بينهما كان وإن الحالتين، هاتين على ونّبه

  «.االستدالل في وأظهر الوقوع، في أغرب

***  

 :المنار في وقال

 وإلى باإلثمار، واتصف تلّبس هو إذا ذكر، ما ثمر إلى واعتبار   تأمل   نظرَ  انظروا »
 وتأّملوا وينضج، صالحه يبدو أي والكسر(، الفتح النون  في )يجوز ييَنع عندما ينعه

 في وحكمته وتدبيره، هللا لطف من لكم َيظهر   بينهما، وما الحالين من كل في صفاته
  «.توحيده وجوب على الداللة أوضح يدل ما تقديره،

*** 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=797&idfrom=2378&idto=2381&bookid=132&startno=3#docu
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 إعراب:

 :وينِعه

 عطف. حرف الواو:

  ثمره. على معطوف ينعه:

 التقدير:

 أينع. إذا وينِعه

  

 :الشوكاني ذلك ذكر من أوضح

 «.أينع إذا ينِعه وإلى أثمر، إذا ثمره إلى اعتبار نظرَ  ينظروا بأن سبحانه أمرهم »

*** 
 عاشور: ابن

 تبق فلم قطافه، وحان تطوره تم فقد يَنع إذا ألنه أينع(، )إذا بـ يقّيد لم (وينِعه) قوله:»
  . «أطواره انتهت قد ألنه عبرة، فيه للنظر

 المحذوف. لذكر حاجة وال أينع. إذا وينِعه اآلية: تقدير ألن عاشور، ابن أوافق ال :أقول

***  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=6&ayano=99#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=6&ayano=99#docu
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 هـ1434 التشريق أيام ثالث الجمعة

  م18/10/2013 الموافق

 

 (100 )األنعام الجن   شركاءَ  لل وجعلوا ۞

 يقل: لم

 شركاء. الجن

  :شركاء

 ثان. به مفعول

  الجن:

 أول. به مفعول

 
 (102 األنعام) فاعبدوه ۞

  
 األنعام (َوكيلٌ  شيء   كلِّ  على وُهوَ  فاعُبُدوهُ  شيء   كلِّ  خالقُ  ُهوَ  إال إلهَ  ال ربُّكم هللاُ  ذلكمُ )

102. 
  

 التقدير:
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 وكيل شيء كل على وهو شيء كل خالق هو إال إله ال ربكم هللا ذلكم :األول
 فاعبدوه.

 فاعبدوه. وكيل شيء كل على وهو :الثاني
 وُيجازيكم. وُيحاسبكم أعمالكم ُيحصي الذي هو أنه واعلموا فاعبدوه :الثالث

  
 المفسرين. عند هذا تجد ال
  

 وكيل:
 نفسها: السورة من التالية اآليات أيًضا انظر معناها تفهم لكي

 .104 اآلية (بحفيظ   عليكم أنا وما)      -

 .107 اآلية (بوكيل   عليهم أنتَ  وما َحفيًظا عليهم جعلناكَ  وما)      -

  
 وكيل: شيء كل على

 شيء. كل على وكيل األصل:
 .شيء كل خالق نفسها: اآلية في كقوله
***  

 هـ1434 التشريق أيام أول األربعاء
   م16/10/2013 الموافق

 
 (103 األنعام) األبصار تدركه ال ۞
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  .103 األنعام (الخبيرُ  اللطيفُ  وهو األبصارَ  ُيدركُ  وهو األبصارُ  ُتدركهُ  ال) 

 تدركه: ال

 وجل. عز هللا على تعود الهاء

  (.ربُّكم هللاُ  ذلكمُ ) السابقة: اآلية انظر

 األبصار: تدركه ال

 أنظر   أِرني ربِّ  قالَ  ربُّهُ  وكّلَمهٌ  لميقاِتنا ُموسى جاءَ  ولّما) الدنيا. في الناس يراه  ال   -
 تجّلى فلّما َتراني فسوفَ  مكاَنهُ  استقر   فإنِ  الجبلِ  إلى انُظر   ِ ولكن َتراني لن قالَ  إليكَ 
 أّولُ  وأنا إليكَ  ُتب تُ  ُسبحانكَ  قالَ  أفاقَ  فلّما َصِعًقا ُموَسى وخر   دًكا َجعلهُ  للجبلِ  ربُّهُ 

  .143 األعراف ( الُمؤمنينَ 

 قال من خالف. والمعراج اإلسراء في ربه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رؤية وفي 
 المخصوص. العام من اآلية أن إلى ذهب فقد برؤيته

 .23-22 القيامة (ناظرةٌ  رّبها إلى ناضرٌة. يوَمئذ   وجوهٌ ) اآلخرة. في المؤمنون  يراه       -
 (.15 المطففين )سورة محجوبون  عنه فهم الكافرون  أما

 واآلخرة. الدنيا في األبصار يدرك وهو الدنيا، في األبصار تدركه ال      -

 كلها. األبصار يدرك وهو كلها األبصار تدركه ال      -

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=6&ayano=103#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=6&ayano=103#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=6&ayano=103#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=6&ayano=103#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=6&ayano=103#docu
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 األبصار بحقيقته تحيط ال .110 طه (علًما بهِ  ُيحيطونَ  وال) به. تحيط ال تدركه: ال      -
 الرؤية. مجرد من أعمق اإلدراك بحقيقتها. يحيط وهو

 األبصار. أصحاب األبصار: يدركهم. وهو الخلق يدركه ال      -

 األبصار: يدرك وهو

 التجنيس(. )أو المشاكلة سبيل على اللفظ جاء بل األبصار، المقصود ليس      -

 األبصار. أصحاب الخالئق، المقصود:    

 البصر. حقيقة يعلم      -

 شيء. عليه يخفى ال      -

 يعرفون  ال أي األبصار: ُيدركون  ال الخلق أن على دليل هذا في «   :الزجاج قال
 أن دون  عينيه، من يبصر اإلنسان به صار الذي الشيء وما البصر، حقيقة كيفية

  «.أعضائه سائر من غيرهما من يبصر

 اللطيف:

 وأفعاله. وصفاته ذاته في اللطيف      -

 (.19 الشورى  سورة )انظر بعباده الرفيق      -

 واألغشية الدقيقة، األجزاء من الحيوانات أبدان تركيب في صنعه لطف المراد:      -
   تعالى. هللا إال أحد يعلمها ال التي الضيقة والمنافذ الرقيقة،

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416


232 

 

 والحقائق. المعاني من والدقائق، بالغوامض العليم      -

 يوسف (يشاءُ  ِلما لطيفٌ  رّبي إن  ) والرفق باللين الشيء إلى يصل الذي اللطيف      -
100. 

 آخر اآلية انظر لقمان. آلية مناسب التفسير هذا األشياء. باستخراج اللطيف      -
 الورقة.

  األبصار. تدركه أن من ألطفُ  أعّم. هو بل األبصار، تدركه ال بمعنى: لطيف      -

 الخبير:

 ولطائفها. األشياء بدقائق الخبير      -

 لطيف. بكل الخبير      -

 آنًفا. ذكرنا كما لقمان، آلية مناسب التفسير هذا األشياء. بمكان الخبير      -

  بخلقه. العليم      -

 :الرازي  قال

  ». رؤيته تجوز تعالى أنه على تدل اآلية هذه»

  الغامضة. والفلسفة التكلف من الكثير قوله في :أقول

 :عاشور ابن قال
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 )...(، تكلف فقد ذلك حاول ومن . اآلخرة في تعالى رؤيته جواز على فيها داللة ال
 تفسيره. في )الرازي( الفخر صنع كما

***  

 أخرى: آيات

 .14 الملك (الخبيرُ  اللطيفُ  وهو خلقَ  َمن َيعلمُ  أال)    -

 في أو السمواتِ  في أو صخرة   في فتكن   َخردل   ِمن حب ة   ِمثقالَ  تكُ  إن إن ها ُبني   يا)   -
 .16 لقمان (خبيرٌ  لطيفٌ  هللاَ  إن   هللاُ  بها يأتِ  األرضِ 

***  

 هـ1434 األضحى يوم الثالثاء

 م15/10/2013

 

 (104 األنعام) فلنفسه أبصر فمن ۞
  
 (بحفيظ   عليكم أنا وما فعليها َعِميَ  وَمن فلنفِسهِ  أبصرَ  فَمن رّبكم ِمن َبصائرُ  جاءكم قد)

 .104 األنعام
  

 يقل: لم
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 جاءتكم.
  

 بصائُر:
 الصرف. من ممنوعة

 بصائر: 
 بصيرة. جمع
 بها. تبصرون  آيات
 اآليات. من وغيرها تقّدمت التي اآليات هذه هي

  
 فلنفسه: أبصر فمن
 فلنفسه. )الهدى( وثمرتها نفعها أي: فلنفسه. بها( أبصر )أو أبصرها فمن
 أبصر. فلنفسه أبصرها فمن
 (ألنفِسكم أحسنُتم سنُتمأح إن) لنفسه. أبصرها أبصرها فمن

 نفسه. على عائد نفعها
  

 فعليها: َعِميَ  ومن
 نفسه. فعلى عنها عمي ومن
 عمي. نفسه فعلى عنها عمي ومن
 نفسه. على عمي عنها عمي ومن

 الضالل. هنا: والضرر نفسه. على عائد عنها العمى ضرر
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 حفيظ:
 وأجازيكم. ألحاسبكم أعمالكم أحصي

***  
      م19/10/2013 السبت

 
 (105 )األنعام اآليات فنصرّ  وكذلك ۞

 اآليات: نصّرف
 مختلفة. وجوه على نبينها

 
 (105 األنعام) درست وليقولوا ۞

تَ  وِليقوُلوا اآلياتِ  ُنَصرِّفُ  وكذلكَ )    .105 األنعام (َيعلمونَ  لقوم وِلُنبّيَنهُ  َدَرس 
 درست: وليقولوا

 كثيرة! وقراءاتها غامضة
 )المناسبة(. الترابط حيث من غامضة

 سيأتي! ما كل على االطالع بعد حتى كذلك ذهني في وبقيت
 لغموضها! قراءاتها تعددت وربما

  
 اآلية: ُنَكتُ 

 (.وليقولوا) قوله: في العطف واو -

 ساكنة؟ األمر الم أم مكسورة لكي الم هي هل (:وليقولوا) قوله: في الواو بعد الالم -
 ول يقولوا؟ أم وِليقولوا
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 يقولوا. ولئال التقدير: هل (:وليقولوا) -

تَ ) -  واحدة! بكلمة جملة اختصار. فيها (:َدَرس 

تَ ) -  القرآَن؟ أم اآلياتِ  (:َدَرس 

 ولنبّينها. :يقل لم (:ولنبّينه) قوله: في الهاء -

  
 يقل: لم
 الواو. بحذف درست. ليقولوا -

 اآليات. أي: درستها. وليقولوا -

 القرآن. أي (:ولنبينه) قوله: وانظر القرآن. أي: درسته. وليقولوا -

  
 اآليات: نصّرف

 المختلفة. وجوهها على نقّلبها
 وليقولوا: 

 :قراءتان
 وِليقولوا. -

 ول يقولوا. -

 المفسرين: بعض قال
 محذوف. على عطف واو الواو:
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 نفسها. السورة من المواضع من عدد في مثله مرّ  وقد
 درست. وليقولوا الحجة لتقوم اآليات نصّرف :التقدير

  
 يقولوا. لئال :التقدير المفسرين: بعض قال

 حيان(. وأبا البغوي  )انظر
  

 األمر؟ الم الالم هل
 :حيان أبو اختاره ما هذا

ربون  ذكره ما يتعين ال»  الم (وليقولوا) في الالم أن من والمفسرون  اإلعراب( )من الُمع 
 منصوب ال بها مجزوم والفعل ،األمر الم أنها الظاهر بل الصيرورة، الم أو كي

 ومثل قيل: كأنه متمكن، عليه والمعنى الالم، سّكن من قراءة ويؤيده "أن". بإضمار
 هي ُدرست أو وتعلمتها، َدَرستها كونك من يقولون  ما هم ول يقولوا اآليات، نصّرف ذلك
 بالتهديد الوعيد معناه أمر وهو قولهم، إلى ُيلتفت وال همب ُيحفل ال فإنه وقُدمت، بليت أي

 فال شاءوا ما فيها ليّدعوا نصّرفها أي اآليات، في يقولون  وبما بهم االكتراث وعدم
   «.بدعواهم اكتراث

  
 درست:

 منها: قراءات فيها
َت. -  كتبهم(. ومن الكتاب أهل من )تعلمتَ  َدَرس 

َت. -  ُدرِّس 

َت. -  الكتاب(. أهل )ذاكرتَ  دارس 
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َت. -  ُدورس 

- .  قديمة(. صارت )أخبارك تقادمت َدَرَست 

  
 عشرة. ثالث حيان وأبو قراءات، سبع فيها القرطبي ذكر

  
َت:  َدَرس 
 اآليات. َدرستَ 

 َدرسَتها.
  

 ولنبّينه:
 اآلية. في (اآليات) لفظ من المفهوم القرآن على يعود ضمير الهاء
*** 

 أخرى: آيات 
 .4 الفرقان (آخرونَ  قومٌ  عليهِ  وأعاَنهُ  افتراهُ  إفكٌ  إال هذا إن   كفُروا الذينَ  وقالَ ) -

َلى فهي اكتتَبها األّولينَ  أساطيرُ  وقالوا) -  .5 الفرقان (وأصيالً  ُبكرةً  عليهِ  ُتم 

 .103 النحل (َبشرٌ  ُيعّلمهُ  إّنما يقولونَ ) -

 *** 
   م21/10/2014 الثالثاء
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 (108 األنعام) واتسبُّ  وال ۞

ُعونَ  الذينَ  َتُسبُّوا وال) ًوا هللاَ  فَيُسبُّوا هللاِ  دونِ  ِمن َيد    .108 األنعام (ِعلم بغيرِ  َعد 

 األنعام: سورة

  واحدة! دفعة كلها نزلت أنها المفسرون  يذكر

 اآلية: معنى

  إلهكم. فيسّبوا )أصنامهم( آلهتهم تسّبوا وال

 هللا: دون  من يدعون  الذين

 هللا. دون  من يدعونهم الذين

 وأصنامهم. آلهتهم على يعود الضمير

  الكتاب. وأهل المشركين يشمل المعنى

 يقل: لم

  هللا. دون  ِمن يدعونها التي تسّبوا وال

 اآلية: تعني أن يمكن هل

 إلهكم. فيسّبوا هللا غير يعبدون  الذين تسّبوا وال
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 قد غيره في يشك كما الباحثف شك، موضع جعلته أي فرضية، جعلته المعنى هذا
 العلماء. بآراء آراءه فيفحص نفسه، في يشك

 حيان: أبي تفسير في إال مذكوًرا أجده فلم المعنى هذا عن بحثت 

ُعونَ  الذينَ ) بـ يراد أن يحتمل وقيل:»  «.الكفار (َيد 

  األوثان. وليس أي:

 يقال: أن ويمكن

 فيسّبوكم. تسّبوهم ال

  وإلهكم. مفيسّبوك وآلهتهم تسّبوهم ال

 النبوي: الحديث في

  عليه(. )متفق أباك فيسبّ  أباه تسبّ  ال

 الذرائع: سد

 باب من وهو جائز. غير إلى يؤدي ألنه ُيمنع ولكنه جائًزا، األول السبّ  يكون  قد
  منها. أكبر لمفسدة المصلحة ترك

 عاشور: ابن

 الملقب وهو ،المالكية عند الفقه أصول من أصل إثبات على اآلية بهذه علماؤنا احتج»
 يؤدي جائًزا فعالً  يفعل أن أحًدا كتابه في هللاُ  َمنعَ  :  العربي ابن قال .الذرائع سد بمسألة

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=187&idfrom=807&idto=811&bookid=62&startno=4#docu
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 جائز عقد كل وهو الذرائع، سد في اآلية بهذه علماؤنا تعّلق هذا وألجل محظور؛ إلى
 األعراف سورة تفسير في وقال محظور. إلى به يتوصل أن يمكن أو يؤول الظاهر في

ُدونَ  إذ البحرِ  حاضرةَ  كانت   التي لقريةِ ا عن واسألهم:) تعالى قوله عند  في َيع 
 وخفيت رواياته، بعض في أحمد عليها وتابعه عنه هللا رضي مالك (:السبتِ 

 عمل كل وهو الشريعة، في تبحرهما مع عنهما هللا رضي حنيفة وأبي الشافعي على
 محظور. إلى به يتوصل الجواز ظاهر

 الذريعة سد للتلقين شرحه من والتورُّق( الِعينة )بيوع اآلجال بيوع باب في المازري  وفسر
 كما ،الفساد ذرائع سد والمراد: اهـ. يجوز ال ما إلى به يتطرق  لئال يجوز ما منع بأنه

 الذريعة: فقال: والخمسين، الثامن الفرق  وفي الفصول، تنقيح في القرافي عنه أفصح
 على األمة وأجمعت الفساد. وسائل مادة حسم الذرائع سد ومعنى الشيء. إلى الوسيلة

 :أقسام ثالثة لذرائعا أن

 أطعمتهم، في السم وإلقاء المسلمين، طرق  في اآلبار كحفر إجماًعا معتبر أحدها      -
 حينئذ. تعالى هللا يسبّ  أنه حاله من يعلم من عند األصنام وسبّ 

 في وكالشركة الخمر، خشية تمنع ال فإنها العنب، كزراعة إجماًعا ُملغى وثانيها      -
 الزنا. خشية الدور سكنى

 وخالفه فيها الذريعة عنه هللا رضي مالك فاعتبر اآلجال. كبيوع فيه مختلف وثالثها      -
 عنهما. هللا رضي حنيفة وأبا الشافعي بالمخالف: وَعنى اهـ. غيره

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=6&ayano=108#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=6&ayano=108#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=6&ayano=108#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
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 إعطاء قاعدة من شعبة القاعدة فهذه والمقاصد، الوسائل قاعدة تحت تندرج القاعدة وهذه

 اعتبار في الفقهاء لفيخت وال المفسدة. حصول بوسائل خاصة المقصد حكم الوسيلة
 الذريعة سد اعتبار على اإلجماع القرافي حكى الذي القسم في الذرائع سد معنى
 بإثبات لها تعّرضوا وال ،والشافعية الحنفية أصول في عنوان القاعدة لهذه وليس فيه.

 خاتمة في الموهومة األصول عداد في المستصفى يف الغزالي هايذكر  ولم نفي، وال
   عاشور. ابن كالم انتهى «األحكام أدلة في الثاني القطب

 عدًوا:

 وجه. وله ظلًما، أو ُعدواًنا المفسرين: عند المعنى

 عدًوى. أصلها: لعل أقول:

 يستحقه! ال َمن إلى يستحقه ممن السبّ  يسري  أي

 الُمعدي. المرض يسري  كما يسري 

 :المنار في قال

   «.والمشاتمة السبابِ  في منهم تجاوًزا»

 علم: بغير

  بالل! علم بغير

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14847
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14847
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14847
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 كافر: يا

 :المنار في قال

 والسالم. الصالة عليهما عيسى ويريد نبي ه، المسلمُ  فيسبُّ  المسلم، نبي   نصرانيٌّ  يسبُّ »
 واألول عنهما. هللا رضي علًيا فيسبُّ  بكر، أبا )...( شيعيٌّ  ويسبُّ 

 يعلم والثاني وسلم، عليه هللا صلى محمد كسبّ  كفر، عيسى سبّ  أن يعلم
 كثيًرا بل كثيًرا، يقع هذا ومثل . عنهما هللا رضي بكر أبي كسبّ  فسق، عليّ  سبّ  أن
 بمثل فيقابله معبوده، أو اآلخر، أبا أحُدهما يسبُّ  واحد   دين   أهل من أَخوان يتسابُّ  ما

 إهانة أخيه إلى مضاًفا فيسّبه له، إهانة ويعّده إليه مضاًفا أبيه بسبّ  يغيظه سّبه،
  )...(.  »ألخيه

 بحث في األولى السنة منار من األول العدد في ذكرناه ما المسألة هذه فروع من»
 ومنه والتغطية. الستر اللغة: في الكفر لفظ معنى أن وهو العصر، ُكّتاب اصطالح

راع. على الفتح سورة في الُكّفار لفظ وأطلق كافر. والبحر كافر، الليل قيل:  وغلب الزُّ
 الصحيح لإليمان المقابل بمعنى والمتكلمين الفقهاء عند وُعرف القرآن، في الكفر لفظ

 لوجود الُمنكرين المعّطلين المالحدة على العصر هذا ُكّتاب ُعرف في غلب ثم شرًعا.
 إطالقه أن هذا على فيترتب وإهانة، سًبا متدّين كل على إطالقه فصار وجل، عز هللا

 الخطاب. في سيما وال به تأذى إذا ،شرًعا محرم األديان أهل من إيذاؤه يحرم من على
 ُيعّزر، الذّمي َشتم إذا قال: الحكام معين في ما وهو الحنفية، فتاوى  من لهذا وذكرنا
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 عليه شقّ  إن يأثم، كافر يا للذّمي: قال ولو الغنية: عن نقالً  وفيه معصية. ارتكب ألنه
  «.ذلك

 المسلمين: على التشغيب

 الوقوف المراد وليس تكفيرية، جماعات بأنها اإلسالمية الجماعات بعض توصف قد
 المسلمين! من تكّفرهم من دماء تحلّ تس أنها المراد بل الوصف، هذا عند

 األخرى. الديانات أتباع يكّفرون  أنهم بمعنى تكفيريون، بأنهم كلهم المسلمون  يوصف وقد
 فعليه صواب على أنه يعتقد كان إن ما بدين   المتدين ألن شغب، من يخلو ال هذا لكن
 فكلٌّ  بتكفيره! ريهيزد المسلم أن إلى ينظر وأال اإلسالمي!  بالدين كافر بأنه يفتخر أن
 على واآلخر حق، على أنه يعتقد الطرفين من وكلٌّ  اآلخر! بدين كافر الطرفين من

 باطل!

 أركان من المسلمين عند وهذا نبّي، وعيسى نبّي، موسى بأن يؤمنون  والمسلمون 
 هو فَمن نبّي! محمًدا بأن يؤمنون  ال والنصارى  واليهود يكّفرهما! من فيكُفر اإليمان،

 لكم: أقل ألم اآلخر؟! لدين احتراًما األكثر هو وَمن اآلخر؟! من التكفير تهمةب أحق
 التشغيب! إنه

 إعراب: 

 :حيان أبو قال
 .«العطف على مجزوم هو وقيل: النهي، جواب على منصوب :فيسّبوا »
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*** 

 هـ1434 التشريق أيام ثاني الخميس

     م17/10/2013 الموافق

 

 (109 )األنعام يمانهمأَ  هدجَ  بالل وأقسموا ۞

 أيمانهم:

 القَسم. وهو يمين، جمع أيمان:

 اليمين. تغليظ في بالغوا

 

 (110 )األنعام مرة أولَ  به ؤمنوايُ  لم كما وأبصارهم أفئدتهم بُ ونقلّ  ۞

 التقدير:

 مرة. أول به يؤمنوا لم كما به يؤمنون  فال وأبصارهم أفئدتهم ونقلب

 
 (112 األنعام) تارة؟ الجنّ  على اإلنَس  القرآنُ  قّدم لماذا ۞
  تارة؟ اإلنسِ  على الجنّ  وقّدم ۞

 .112 األنعام (والجنّ  اإلنسِ  شياطينَ  عدًوا نبيّ  لكلّ  جعلنا وكذلك)
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ون  منكم ُرُسلٌ  يأِتكم ألم واإلنسِ  الجنّ  معشرَ  يا)   .130 األنعام (آياتي عليكم يقصُّ
 القرطبي:

 «.واحد والمعنى الجن، بتقديم واإلنس(، الجنّ  )شياطين األعمش: قرأ»
  

 الشوكاني:
 «.الجن بتقديم واإلنس( )الجنّ  األعمش: قرأ»
 البشر نحن لنا ممكن غير الجنّ  عن الكالم أن أرى  وإني نقلُت، ما إال للمفسرين أجد لم
 له كان الخلق، في أسبق الجنّ  قال: فمن الجّن. عالم نعرف ال ألننا صحيح، بنقل إال

 القرآن: نم دليل
 نارِ  ِمن قبلُ  ِمن خلقناهُ  والجان   َمسُنون   َحمأ ِمن َصلصال   ِمن اإلنسانَ  خلقنا ولقد)

موم  .27-26 الحجر (الس 
 عليها. دليل فال األخرى  األقوال أما

 كقولهم:
 الترتيب. تفيد ال العطف واو -

 يأُتوا أن على والجنُّ  اإلنُس  اجتمعتِ  لئنِ  ُقل  ) البالغة: في الجنّ  من أقدر اإلنس -
 .88 اإلسراء (ِبمثله يأتونَ  ال القرآنِ  هذا ِبمثلِ 

 الجنّ  معشرَ  يا) واألرض: السموات أقطار إلى النفوذ في اإلنس من أقدر الجنّ  -
 .33 الرحمن (فانُفذوا واألرضِ  السمواتِ  أقطارِ  ِمن تنُفذوا أن استطعُتم إنِ  واإلنسِ 

 عدًدا. أكثر الجن -

 أعلم. وهللا هذا
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*** 
   م29/12/2014 اإلثنين

 

 (112 ماألنعا) غروًرا القول زخرف بعض إلى بعضهم يوحي ۞
 زخُرفَ  بعض   إلى بعُضهم ُيوحي والجنّ  اإلنسِ  شياطينَ  َعُدًوا نبيّ  لكل جعلنا وكذلك)

  .112 األنعام (َيفترونَ  وما فَذرهم َفعلوهُ  ما رّبكَ  شاءَ  ولو ُغروًرا القولِ 
 عدًوا:

 والمؤنث. والمذكر والجمع، والمثنى المفرد على يطلق أعداء. بمعنى:
 .92 النساء (لكم عدوّ  قوم ِمن كانَ  فإن) تعالى: قال

 .4 المنافقون  (فاحَذرهم العدوّ  همُ ) أيًضا: وقال
  

 شياطين:
 منصوب. بدل -
 مقّدم. ثان به مفعول (:عدًوا) أول. به مفعول -
  

 ُيوحي:
 يشير. يوسوس، يأمر، خفية، في يلقي

  
 زخُرف:
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 إذا كالَمه: ُيزخرف فالن يقال: مزّينـًا. وظاهره باطاًل، باطنه يكون  الذي هو الزخرف
 الذهب ُسّمي ومنه ُمزخرف. فهو ممو ه حسن شيء وكل والكذب. بالباطل ُيزّينه كان

 (.7/67 والقرطبي ،13/155 الرازي  )تفسير ُزخرفـًا
  

 القول: زخرف
 المزخرف. أو الزخرف، لالقو 

  
 ُغروًرا:
 عاشور ابن )تفسير اإلضرار قصد مع بالنفع إطماًعا أو بالباطل، خداًعا أو باطاًل،

8/10.) 
  

 ُغروًرا:
 وجوه: ثالثة على إعرابها

 المصدر(. على )منصوب مطلق مفعول -
 ُغروًرا. به ُيَغّرون  :التقدير  
 وُغروًرا. َغًرا َغّره يقال: ُغروًرا. َيغّرونهم أو:  
 ألنه أفضل، اإلعراب هذا ولعل الُغرور. ألجل :التقدير له(: )مفعول ألجله مفعول -
 محذوف. تقدير إلى يحتاج ال
 غاّرين. التقدير: حال. -
  

 يقل: لم
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 تغريًرا.
 َغّر. ِمن: وليس َغّرَر، ِمن التغرير:

  
 (.3/108 الجوزي  ابن )تفسير بالباطل األماني هي عباس: ابن قال

  
 إلى بالباطل، وحّسنه زّينه الذي القول منهم الُملقي يلقي أن يعني :8/3 الطبري  قال

 هللا. سبيل عن فيضلّ  سمعه، َمن به ليغتر   صاحبه،
  

 فأضلّ  بكذا، صاحبي أضللتُ  قد إني لآلخر: أحدهم يقول :7/67 القرطبي وقال
 (.3/108 الجوزي  ابن تفسير )وانظر بعض إلى بعِضهم وحيُ  فهذا بِمثله! صاحبكَ 
  

 هو أضلّ  بما صاحَبه ُيضلّ  أن بعًضا بعضهم فيأمر يتالَقون  :4/623 حيان أبو وقال
 صاحَبه! به

  
 العبارات من كَسوها قد رأيتهم الباطل أهل تمقاال تأملتَ  إذا :3/78 القيم ابن وقال

 الخبائث أمّ  فيسّمون  نافذة، بصيرة له ليس من كل قبوله إلى ُيسرع ما المستحسنة
ر لقمة الحشيشة، هي التي الملعونة، اللقمة ويسّمون  األفراح، أمّ  )الخمر(  والفك ر الذك 

 األماكن! أشرف إلى الساكن الغرام تثير التي
  

 يظّنون  بما الممّوه، المزّين القول بعض إلى بعضهم يلقي "أي :8/7 نارالم في وقال
 ليغّروهم أحد، كلّ  لباطلها يفطن ال دقيقة، خفية بطرق  باطله، وُيخفي قبحه، يستر أنه
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 والزخُرف: كاإليماء. سريع، دقيق خفيّ  طريق من باألشياء، اإلعالم فاإليحاء: به.
 في اللفظية( )الزخارف الشعري  والتخييل ساء،للن والذهب لألرض، كاألزهار الزينة،
 األوهام! إلى الحقائق عن السامع يصرف وما الكالم،

  
 الغفلة بمعنى وهما والَغـَرارة، الِغر ة من مأخوذ بالباطل، الخداع من ضرب والغرور
 شؤون  عن غافالن أي ِغّرة(، )أو ِغرّ  وفتاة ِغرّ  شاب ومنه: التجارب. وعدم والبالهة
 الذي الثني أو الكسر وهو الثوِب، َغرّ  من مأخوذ وهذا لهما. تجربة ال والنساء، الرجال
 أحدث لم األولى، طّيته ثني على أي َغّرِه، على الثوب طويت قولون:ي طّيه. من يحدث

 عّلمته الذي والبصير )...(. حاله على ُيترك ما لكل ُيضرب َمثالً  صار ثم تغييًرا. فيه
 عليها، ُخلق التي سجّيته على بقي من ُيغرّ  كما ُيغرّ  ال وأباطيلهم الناس حيلَ  التجارب
 اللّذة، من فيها بما المعاصي لهم يزّينون  )...(. لىاألو  طّيته على الباقي كالثوب

 والمغفرة الرحمة بأماني منهم المؤمن وإطماع الحرية، من المانعة القيود من واالنطالق
 )...(. والشفاعة والكّفارات
  
 السياسة، شياطين والسيما الزمان، هذا شياطين عند ارتقى قد القول بزخرف والتغرير

 فيصّورون  غيرهم، من والشعوب واألمم منهم، األحزاب َيخدعون  همفإن عجيًبا، ارتقاءً 
 من وإن المنكرات. أقبح وتزيين ،األسماء بتغيير سعادة، والشقاوة حرية، االستعباد لها

 أولي يا فاعتبروا ِمرار، ِعّدة بل مرتين، الواحد الُجحر من ُتلدغ كاألفراد، ِغراًرا الشعوب
 األبصار".

  
 القول: زخرف من
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 فائدة. الربا تسمية -
 إكرامية. الرشوة تسمية -
 روحية. مشروبات )الخمور( الكحولية المشروبات تسمية -
 استعماًرا. االحتالل تسمية -
 خالقة. فوضى المدّمرة الفوضى تسمية -
 أسمائها. بضدّ  أو أسمائها، بغير األشياء تسمية -

***  
  م24/4/2013 األربعاء

 
 (114 )األنعام الممترين من تكونن فال ۞

 والرسول. هللا بين أتدخل ال وعندئذ وسلم. عليه هللا صلى للرسول الخطاب -
 أّمته. والمراد له الخطاب -
 جميًعا. لهما الخطاب -
 أحد. لكل الخطاب -

 
 (115 )األنعام وعدالً  اصدقً  ربك كلمتُ  وتمت ۞

 كلمت:
 كلمة.
 اإلمالئي. الرسم عن يختلف قد العثماني الرسم
 ا:صدقً 
 منصوب. حال
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 ربك: كلمة
 القرآن.

 يتعذر في كالم البشر الصدق والعدل.

 الصدق الكامل والعدل الكامل.

 

 (116)األنعام  وك عن سبيل هللاضلّ ن في األرض يُ طع أكثر مَ وإن تُ  ۞

 ألن أكثرهم جاهلون، وأكثرهم للحق كارهون.

 

 (116)األنعام إن يّتبعون إال الظّن وإن  هم إاّل َيخُرصون  ۞

 الخّراصون والخّراطون 

، وانظر 116، واألنعام 66( يونس إن يّتبعون إال الظّن وإن  هم إال َيخُرصون )
 .148أيًضا األنعام 

 .66( يونس ما لهم بذلك ِمن علم إن  هم إال َيخُرصون )



253 

 

قتل: ُدعاء. إذا كان من هللا فليس بدعاء، بل هو . 10( الذاريات ُقتل الخّراصون )
 قضاء! حكم! أو وعيد وتهديد. هللا ال يحتاج إلى الدعاء.

 إذا وجد الكالم اليقين ِمن هللا فال يقابُل بالظّن من البشر.

 علُم البشر: منه يقين، ومنه ظّن، ومنه شّك، ومنه وه م.

 علُم هللا كّله يقين.

 علم هللا غير محدود.

 سان يعلم بحسب ما يتاح له من معلومات.اإلن

 والمعلومات قد تكون قليلة، وقد تكون كاذبة ُمغرضة.

والعالم إذا علم شيًئا، لم يكن يعلمه من قبل، ربما غّير هذا العلم الجديد النتائج التي 
 توصل إليها في بحثه.

 وال تدّرج.علُم هللا ليس كذلك، إنه علٌم محيٌط، يعلم كل شيء فوًرا، بال تعّلم، 
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 علُمه صادق ويقيني من أول مرة.

 هللا يعلم الغيب، والبشر ال يعلمون.

 ما نجهله أكثر مما نعلمه.

 يخرصون:

 يكذبون.

 أو: يعلمون على سبيل التقدير من دون يقين.

ومنه: خرُص الثمر في الشجر )في بحوث الزكاة(: وهو تقدير الوعاء الزكوي تقديًرا 
تقريبًيا مقبواًل في علم الزكاة، وال ُيرفض بدعوى الكذب، بافتراض أن الخارض خبير 

 وأمين.

 ويخرصون:

 يكذبون.
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 نقول بالعامية: فالن خّراط.

 خّراط وخّراص بمعنى واحد.

 ال تثق  بكالم الخّراطين.

 ال بكالم المتحّزبين.و 

 وفي كل شيء. والتدريب في الصحف واإلعالم والفضائيات والكتب والتدريس

 وال تتعّلم  منهم.

 ُتخطئ إذا سألتهم، وتضيع وقتك وجهدك ومالك معهم.

 (.101)المائدة ال َتسألوا عن أشياَء إن  ُتبد لكم َتسؤكم ولعّل هذا من باب: 

 هللا أن أعلمها قواًل ألعّبر عنها. هذه اآلية أعلمها سلوًكا، وأسأل
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وكلما سلكُت فيها مسلًكا أردُت كتابته أو التعبير عنه، ُأنسيته! كما لو أني رأيته في 
 المنام!

 

 (117)األنعام َيِضّل عن سبيِلِه  َمن أعلمُ  هو رّبكَ  إنّ  ۞
 .117األنعام ( إّن رّبَك هو أعلُم َمن َيِضّل عن سبيِلِه وهو أعلُم بالمهتدينَ )
 

 التقدير: 
 هو أعلُم بمن َيِضّل. 

 .7( القلم بالمهتدينَ  إّن رّبَك هو أعلُم بَمن َضّل عن سبيِلِه وهو أعلمُ )
 

َلُم َمن شبكة الفصيحال أقول ما قاله موقع أهل اللغة العربية ) ( بأن التقدير: إّن رّبك َيع 
 َيِضّل عن سبيِلِه.

 
 لم يقل: 

 وهو أعلم بمن اهتدى. 
 السبب: الفاصلة القرآنية.

*** 
 2010تموز  5
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 (117 األنعام) سبيله عن يضلّ  من أعلمُ  هو ربك إن ۞
 مزيدة نسخة

  
 .117 األنعام (بالمهتدينَ  أعلمُ  وهو سبيِلهِ  عن َيِضلّ  َمن أعلمُ  هو رّبكَ  إنّ ) تعالى: قال

  
 (:َيِضلّ  َمن أعلمُ )

 قوالن: فيها
 )أي الخافض بنزع نصب محل في (:يضل َمن) )الذي(. بمعنى موصولة (:َمن) -

 وهو) اآلية: تتمة في قوله ذلك على دلّ  عمله(، إبقاء مع الباء وهو الجر حرف إسقاط
 سبيِله عن ضلّ  بمن أعلمُ  هو ربكَ  إنّ ) أخرى: سورة في أيًضا وقوله (،بالمهتدين أعلمُ 
 .125 النحل (بالمهتدينَ  أعلمُ  وهو

  

 كقوله: سبيله، عن يضلّ  خلقه( )أيّ  الناس أيّ  أعلمُ  هو التقدير: استفهامية. (:َمن) -
 .12 الكهف (أَمًدا َلِبُثوا لما أحَصى الحزبين أيّ  لنعلمَ )

  
 األول. القول أرّجح
 اآلية! هذه في محذوف الباء حرف القرآن: نقل في واألمانة الدقة الحظ

  
 يقل: لم
 َيِضّل. بمن أعلمُ  -
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 المهتدين. أعلمُ  -

 اهتدى. بمن أعلمُ  -

***  

  م22/11/2012 الخميس
 

 (121 األنعام) ليجادلوكم ۞
 أولياِئهم إلى َلُيوحونَ  الشياطينَ  وإن   َلِفسقٌ  وإّنهُ  عليهِ  هللاِ  اسمُ  ُيذكرِ  لم مما تأكلوا وال) 

 .121 األنعام (َلُمشركونَ  إّنكم أطعتُموهم وإن ِلُيجاِدلوكم
  

 يقل: لم
 لفسق. إنه      -

 لفسق. فإنه      -

  
 لفسق: وإنه

 .تأكلوا وال الفعلية: الجملة على معطوفة اسمية جملة عاطفة. الواو      -

 حالية. الواو      -

 
 يقل: لم
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 أطعتموهم. فإن
  

 مالحظة:
 المواضع من موضع كل في اللغوية النكت يطرحون  والتفسير اللغة أهل أن أجد لم

 بذلك! يصّرحون  وقّلما مرة، كل في مقنعة إجابات على كذلك قادرون  هم وال الالزمة،
 ويستأثر العلماء، حتى يعلمه ال تفسير منه أقسام، التفسير أن هنا نستحضر أن بد ال

 شيء، كل فّسروا بأنهم إلينا ُيوحون  المفّسرين بأن يشعر لتفاسيرا يقرأ من بعلمه. هللا
 ُترك لما أي المفّسرون، عنه عجز ما لبيان كتاب إفراد يحسن ربما لل! شيًئا يتركوا ولم

 الباب. هذا في كتاًبا أّلف من أعلم وال هللا. إلى علُمه
  

 ليجادلوكم:
 الميتة. في

 هللا؟! قتل ما تأكلون  وال ،تقتلون  ما تأكلون  لهم: يقولون  كانوا
 هللا؟! قتل ما تأكلون  وال والكالب، الصقور قتلته ما تأكلون 

  
 الجواب:
 التي للجراثيم عرضة فهي الميتة فأما هللا. اسم وبذكر الميتة بأكل تتعلق هنا المسألة

 إصابته بسبب الحيوان موت يكون  وقد واألكل. الموت بين المدة طالت كلما فيها تزداد
 نزار لمحمد اإلسالمي الطب روائع كتاب )انظر الخبيثة والجمرة كالسل معين، ضبمر 

 المائدة )سورة السبع أكل ما أو متردية أو موقوذة أو منخنقة الميتة تكون  قد كما الدقر(.
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 باب من وليس المشاغبة جدل باب من هو المشركين جدل فإن ثم ومن (.3 اآلية
 العلمي. الجدل

  
 وبالطريقة هللا، بإذن يتم إنما الحيوان ذبح أن منه الغرض يكون  فقد هللا اسم ذكر وأما
 علي. تخفى أخرى  حكم هناك تكون  وقد هللا. بها أمر التي

  
 أطعتموهم: وإن
 الميتة. تحليل في

  
 لمشركون:

 الحال. به يراد      -

 توصلكم حتى بالجدل تستدرجكم فالشياطين الشرك. إلى صائرون  االستقبال: به يراد      -
 الشرك! إلى

*** 
 م23/10/2013 األربعاء

 

 (122 األنعام) الناس في به يمشي نوًرا ۞
  
 الظُُّلماتِ  في َمثُلهُ  كَمن الّناسِ  في بهِ  َيمشي ُنوًرا لهُ  وجعلنا فأحَيي ناهُ  مي ًتا كانَ  أَوَمن)

 .122 األنعام (َيعملونَ  كاُنوا ما للكافرينَ  ُزّينَ  كذلكَ  منها ِبخارج   ليَس 
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 دقيق. هو ما وتركوا سهل، هو ما المفّسرون  فّسر

 !الناس في به يمشي معنى: يفّسروا لم
 بين نسبية ميزة صاحب حيان وأبو نصه. وسأنقل منه، االقتراب حاول حيان أبا إال

 عّمن بالتحديد أبحث كنت أني ولوال لغوية. ذائقة من به يتمتع ما حيث من المفّسرين
 َمن به يشعر لم نفسه السبب ولهذا حيان! أبي بكالم أشعر لم ربما الجملة هذه فّسر
 الشوكاني تفسير في ُنقلت فال بعض، عن ينقل بعضهم أن مع المفسرين، ِمن بعده أتى
 عاشور! ابن وال المنار وال

 يقرأ! فيما يفّكر بأن يكتفي وال يقرأ، أن قبل يفّكر من فائدة هذه القارئ! أخي
  

 الناس: في
 الناس. بين  المقصود: لعل

  
 ميًتا:

 كافًرا.      -

 ضااًل.      -

 جاهاًل.      -

 والظلمة. النور والحياة، الموت المجاز: باب من هذا
  

 فأحييناه:
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 فهديناه.
 بالقرآن.      -

 باإلسالم.      -

 بالعلم.      -

 عنه. هللا رضي الخطاب بن عمر المقصود: قالوا:
 !ميًتا كان بحقه: يقال فال المنار، صاحب وضّعفه النبي، وقالوا:
 غيره. وقيل:

  
 النور:

 القرآن.      -

 اإلسالم.      -

  
 الظلمات: في مثله كمن
 الكافر. يعني

 جهل. أبو المقصود: قالوا:      -

 وكافر. مؤمن كل فيها يدخل عامة اآلية وقالوا:      -

  
 يقل: لم

 الظلمات. في هو كمن
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 أخرى! آيات من ومعروف سهل هذا كل

  
 الناس: في به يمشي
 يحذفه؟ ولم هذا ذكر لماذا
  :حيان أبو قال

 غيره وعلى نفسه على تنويره إلى إشارة الناس في وقوله: تقّلب، كيف يصحبه أي:»
 بالنور، تصرفه وقابل نفسه. على مقتصرة ليست المؤمن منفعة أن فذكر الناس، من

  «.يفارقها ال وكونه الظلمات، في الكافر باستقرار له، النور ومالزمة
  

 أعلم. وهللا الناس، ويعّلمه الناس، بين عالمة له يكون  المعنى: يكون  ربما :أقول
 *** 

  م24/10/2013 الخميس
 

 (123األنعام ) مجرميها أكابر ۞

 .123( سورة األنعام فيهاوكذلك جعلنا في كل قرية  أكابَر ُمجرميها ليمكروا )

 متى كان المجرمون أكابر؟!

 هل المعنى: كبار مجرميها؟

 أم الوصف هنا على سبيل السخرية؟
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 أم هو من وجهة نظر المجرمين وأتباعهم؟

 أكابر مجرميها:

 أكابر: مفعول به.

 مجرميها: مضاف إليه. 

 قارن  كتب التفسير واإلعراب.

*** 

 اإلثنين:

 هـ1440ربيع اآلخر  16

 م2018كانون األول  24

 

 (124 األنعام) رسالته يجعل حيث أعلم هللا ۞
  

 يقل: لم
 فيه. رسالته يجعل بمن أعلم هللا -

 رسواًل. يكون  أن يستحق بمن أعلم هللا -

 برسالته. أحقّ  هو بمن أعلم هللا -
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 لرسالته. يصلح بمن أعلم هللا -

 لرسالته. أهلٌ  هو بمن أعلم هللا -
  

 يقال:
 بكذا. أعلم هو

 تفضيل. اسم أعلم:
 المعنى:

 رسواًل. يجعله لكي البشر من يصلح من يعلم هللا
 !هللاِ  ُرُسلُ  ُأوتيَ  ما ِمثلَ  ُنؤَتى حتى ُنؤمنَ  لن تقولوا: فال منكم، أعلم هللا

  
 منكم. أعلم وهو ذلك، يعلم هللا أي:

  
 آخر: موضع في

 نفسها. األنعام من 117 اآلية (سبيِله عن َيِضلُّ  َمن أعلمُ  هو ربكَ  إنّ )
  

 الباء. حذف وهو (،124و) (117) اآليتين بين مشترك جامع هناك
 زيادة. هناك 124 اآلية في لكن
 المشكلة. انتهت سبيله"، عن يضل بمن أعلم هو ربك "إن :117 اآلية في قلنا فلو
 رسالته! يجعل بحيث لمأع هللا :124 اآلية في لغة ذلك نفعل أن نستطيع وال

 سبيله. عن يضل َمن يعلم ربك إن نقول: أن اللغة في ونستطيع
 رسالته! يجعل حيث يعلم هللا نقول: أن نستطيع وال
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 المفسرين: مواقف

 والمنار والشوكاني كثير وابن والرازي  والبغوي  الطبري  مثل بعضهم، تجاهلها -
 غة.الل أهل بين فيها والخالف لدقتها والشنقيطي،

 حيان، أبو رفضه القرطبي قاله فما اآلخر، البعض رفضه شيًئا وقال بعضهم بحثها -
 أعلم. وهللا مقنًعا! كذلك يكون  ال ربما آخر شيًئا واقترح

 أقوالهم. إلى فليرجع شاء من -

 والصدق. والمنهج العلم في أحسن لكان ندري، ال وقالوا: طرحوها لو -

 وُنكّيف اللغة، إلى نضمها أن ويجب اللغة، لقواعد اختراق وفيها أدري، ال أقول: أنا -
 اللغة! مع القرآن ُنكّيف وال معها، اللغة

 أعلم. وهللا أين، بمعنى حيث: رسالته. يجعل أين أعلم هللا :التقدير يكون  وقد -
*** 

 م25/10/2013 الجمعة
 

 (129)األنعام بما كانوا يكِسبون  وكذلك نوّلي بعض الظالمين بعًضا ۞

 نجعلهم يتبع بعضهم بعًضا في النار.

 بون:يكسِ 
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 (.120من اإلثم )انظر اآلية 

 

 (130 األنعام) هذا يوِمكم لقاءَ  وُينذرونكم ۞

 يقل: لم 

 هذا. يومكم بلقاء

 يقال:

 شديًدا. عذاًبا أنذره

. بعذاب   وأنذره  شديد 

  اليوم. عندنا الشائع هو والثاني

 لقاء: ينذرونكم

 أول. به مفعول :كم

 الخافض. بنزع منصوًبا وليس ثان. به مفعول :لقاء

***  

 المفسرين: أقوال

 الطبري:
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 «.هذا يومكم في عذابي لقاء ُيحّذرونكم يقول: (:هذا يوِمكم لقاءَ  وُينذرونكم»)

 أقول:

 بلقاء. اآلية: لكانت ّذر،ح بمعنى: يكن لم لو "أنذر" فعل: أن قوله من تفهم   ال

***  

 الرازي:

 «.اليوم هذا عذاب ُيخّوفونكم أي (هذا يوِمكم لقاءَ  وُينذرونكم»)

 أقول:

 الطبري. على السابق تعليقي راجع

 خّوف. بمعنى: ألنه ليس منصوب، ثان به مفعول :لقاء

***  

 عاشور: ابن

 كذا. وأنذرته بكذا، أنذرته يقال:»

 .14 الليل (تلّظى ناًرا فأنذرُتكم) :تعالى قال

 .13 ُفّصلت   (صاعقةً  أنذرُتكم َفُقل  )

 «.7 الشورى  (الجمع يومَ  وُتنذرَ )

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=6&ayano=130#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2428&idto=2428&bk_no=132&ID=826#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=6&ayano=130#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=6&ayano=130#docu
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 أقول:

 األخيرة: اآلية في التقدير

 الجمع. يوم وتنذرهم

***  

   2015 آذار 12 الخميس

 

 (131 )األنعام غافلون  وأهلها بظلم القرى  هلكمُ  ربك يكن لم ۞

 القرى:

 األمم.

 غافلون:

 ينذرونهم. رسالً  لهم نبعث لم

 

 (132)األنعام ولكّل درجاٌت مّما عِملوا  ۞

 درجات ودركات مما عملوا من خير وشر.
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 (134 األنعام) آلت توعدون  ما إن ۞
  
 .134 األنعام (ِبُمعِجزينَ  أنُتم وما آلت   ُتوَعُدونَ  ما إن  )
  

 يقل: لم
. َنِعُدُكم ما إن -  آلت 

. ُنوِعُدُكم ما إن -  آلت 
  

 ُتوَعُدوَن: ما
 الوعيد؟ من أم الوعد من هو هل

  الوعيد. من أنه يرّجح السياق لكن مًعا، اإلثنين اللغة في يحتمل
 التقدير:

 به. ُتوَعُدونَ  ما
 العذاب. ِمنَ  اآلخرة في -

 عليكم. الرسول انتصار ِمنِ  الدنيا في -
  

 والوعيد: الوعد
 الوعيد: في الوعد ُيستخدم قد
 .47 الحج (وعَدهُ  هللاُ  ُيخِلفَ  ولن بالعذابِ  وَيستعِجلونكَ )
 .72 الحج (كفُروا الذينَ  هللاُ  وعَدها النارُ )
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 بمعجزين: أنتم وما
 ونجازيكم. ونحاسبكم موتكم بعد سنبعثكم ُتعجزوننا، ال
 عنكم. نعجز لن
 قدرتنا. عن تخُرجوا لن
 منا. ُتفِلتوا لن
 َتُفوُتونا. لن
  

 :حيان أبو قال
 العمل. على والُمجازاة  األجل، وقرب األمل، بقصر إشعار الجملة هذه في

*** 
  م26/10/2013 السبت

 
 (135 )األنعام عامل يإنّ  مكانتكم على اعملوا قوم يا قل   ۞

 هإنّ  الدار عاقبةُ  له تكونُ  نمَ  تعلمون  فسوف عامل يإنّ  مكانتكم على اعملوا قوم يا قل  )
 .135 األنعام (الظالمون  فلحيُ  ال
 قوم: يا

 للمشركين. خطاب
 مكانتكم:
 منزلتكم.

 عامل: إني
 مكانتي. على عامل إني
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 الدار: عاقبة
 واآلخرة. الدنيا عاقبة

 
 (139 )األنعام أزواجنا على وُمحّرمٌ  كورنالذُ  خالصةٌ  األنعام هذه طون بُ  في ما وقالوا ۞
 قراءة: في

 خالٌص.
 أزواجنا:

 إناثنا.
 

 (140 األنعام) ُمهتدينَ  كاُنوا وما َضّلوا قد ۞

 تفسير اقتصادي ومحاسبي مقترح

 قد يقال: 

(؟ هل هذا تكرار أم تحصيل ضّلوا( بعد قوله )ما كانوا ُمهتدينَ بأنهم )ما فائدة القول 
 حاصل أم هو لمجرد رعاية الفاصلة )رؤوس اآليات(؟

*** 

 أقوال المفسرين:
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فذلك يومئذ  يوٌم عسيٌر. ، وقوله: )21( النحل أمواٌت غيُر أحياء  تأكيد، كقوله: ) -
ضللُت إًذا وما أنا ِمَن  قد، وقوله: )10-9( المدثرالكافرين غيُر يسير   على

 .56( األنعام الُمهتدينَ 
 أكثر المفسرين لم يفسروا أًيا من العبارتين، اعتقاًدا منهم بأنهما واضحتان! -
*** 

 تفسير مقترح:

 نعم كل عبارة واضحة بنفسها، ولكن الجمع بين العبارتين يحتاج إلى تفسير.

 (.تكلفة المفسدة: ومن َثّم َتحّملوا تكلفة الضالل ))ضّلوا(

 (.تكلفة فوات المصلحة: َتحّملوا أيًضا تكلفة فوات الهداية ))وما كانوا ُمهتديَن(

 خسائر: تحملوا علم المحاسبة )األرباح والخسائر(هذا بلغة علم االقتصاد، وبلغة 
 الهداية! أرباحالضالل، وفّوتوا على أنفسهم 

التفسير إال أنه لم يفت غيرهم  . ولئن فات هذا علماءتفسير اقتصادي ومحاسبيهذا 
: )يختلف إثم المفاسد باختالفها في الصغر العز بن عبد السالممن العلماء. يقول 

 من المنافع والمصالح(.  تفوتهوالكبر، وباختالف ما 

: تكلفتها في ذاتها، وتكلفتها في غيرها، وهي تكلفة فوات المصلحة تكلفتانفالمفسدة لها 
 البديلة، وهللا أعلم.
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*** 

 آيات أخرى:

 .45( يونس وما كانوا ُمهتدينَ الذين كّذبوا بلقاِء هللِا  َخِسرَ  قد)
*** 

 م  13/4/2012الجمعة 

 

 ( 140 األنعام) ُمهتدين كانوا وما ضّلوا قد ۞

 معنى ثالث جديد

 المعنى عند المفسرين:

 توكيد، ولم يبينوا وظيفة هذا التوكيد.

*** 

 المعنى عندي معنيان:

 األول: 

 تحملوا تكلفة الضالل + تكلفة فوات الهداية: خسارتهم مضاعفة. 
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وهذا المعنى سبق أن ذكرته منذ سنين، وهو معنى إضافي يصلح أًيا ما كان المعنى 
 المختار.

 الثاني:

كانوا: بمعنى: صاروا، أي: ضّلوا وظّلوا ضاّلين، أو: ضّلوا وما كانوا بعد ذلك 
 مهتدين.

ذكره سابًقا، ولم أجده عند المفسرين، وإن  كانوا يعلمون أّن )كانوا( قد وهذا المعنى لم أ
 تأتي بمعنى: صاروا، لكنهم لم يطبقوه في هذا الموضع!

*** 

 الخميس:

 هـ1440ربيع اآلخر  19

 م2018كانون األول  27

 

 (140 نعام)األ مهتدين كانوا وما ضلوا قد ۞
 تفسيره؟ في واضًحا الشعراوي  كان هل ۞

 

 .140 األنعام سورة
 الشعراوي: تفسير هذا
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 لكنه (؛َضلُّوا   َقد  ) بقوله: يصفهم أن يكفي كان للهداية، أهالً  يكونوا ولم ضلوا قد»
َتِدينَ  َكاُنوا   َوَما) أضاف:  الموصل المقصد إلى الذهاب عدم هو الضالل ألن (،ُمه 
 الحق، طريق لهم رسم سبحانه الحق لكن بالطريق، جهل عن ذلك يكون  وقد للغاية،
 «.الحق طريق وجود مع الضالل، إلى الذهاب فآثروا

  
 تفسيري: وهذا

 (:مهتدين كانوا وما)

 توكيد.

 أمرين: بيان وظيفته

 الضالل. تكلفة تحّملوا األول:      -

    الهداية. فوات تكلفة تحّملوا الثاني:      -

 مضاعفة! خسارتهم وكانت يربجوا، فلم

 الذهن؟ في وأعلق أوضح التفسيرين فأي
*** 

     2015 أيلول 5 السبت
 
 

 (141 )األنعام ثمره من كلوا ۞

  .141 األنعام (ُتسرفوا وال حصاِدهِ  يومَ  حّقهُ  وآُتوا أثمرَ  إذا ثَمرهِ  ِمن ُكُلوا) 

 أثمر: إذا
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 الفقراء. حق من عليه يترتب وما حصاده تنتظروا وال إثماره، عند منه كلوا أي:

  الحق. إخراج قبل األكل إباحة

 :الرازي  قال

 شركة لمكان تناوله المالك على يحرم أن يجوز كان فيه الحق أوجب لما تعالى ألنه»
 «.فيه المساكين

  

 :حيان أبو وقال

 أنه على تنبيًها أكل، فال يثمر لم إذا أنه المعلوم من كان وإن (أثمر إذا) بقوله: قيده»
  «.فعل منه األكل أمكن متى بل واستوائه، إدراكه َمحلّ  به َينتظر ال

 تعالى: قوله قارن  

  .99 األنعام (وينِعهِ  أثمرَ  إذا ثمرهِ  إلى انُظروا)

 يقل: لم

  حصاده. يوم حقه وآتوا تسرفوا وال أثمر إذا ثمره من كلوا

 حقه: وآتوا

 والزروع. الثمار زكاة زكاته. وآتوا -

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=202&idfrom=833&idto=841&bookid=62&startno=1#docu
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 الُعشر الزكاة: نسخته العلماء: بعض وقال الزكاة. سوى  الثمار في حق هو وقيل: -
  تنسخه. لم وقيل: الُعشر. ونصف

 حصاده: يوم حقه وآتوا

 حصاده. يوم زكاته وادفعوا -

 حصاده. يوم زكاته واحسبوا -

 )دفعها(. وإيتائها )ربطها( الضريبة تحقق بين العامة المالية علماء يمّيز واليوم 

  واألداء. االستحقاق بين التمييز من حيان أبو قاله ما وهو

 حصاده:

 َجن يه. أو قطافه :يقل لم

 للثمر. والقطاف للزرع، الحصاد

 فيه ودخل الثمر، غّلب الموضع هذا ففي زرعه"! "ومن :يقل ولم (،ثمره من كلوا) قال:
 القطاف. فيه ودخل الحصاد، غّلب اآلخر الموضع وفي )الحّب(، الزرع

 مختلًفا والزرعَ  والنخلَ  معروشات   وغيرَ  معروشات   جّنات   أنشأ الذي وهو) اآلية: أول
  ثمر. وبعضه زرع، فبعضه (.والرّمانَ  والزيتونَ  أكُلهُ 

 :المنار في قال
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 النخل، وصرم العنب جني فيه فيدخل األصل، في بالزرع الخاّص  الحصاد تغليب فيه»
 بالشجر، خاّص  األصل في وهو فيه، الحصيد حبّ  إلدخال قبله فيما الثمر كتغليب

  ». البديع أنواع من خاًصا نوًعا تعدّ  بأن جديرة االحتباك تشبه مقابلة وهذه

  

 تسرفوا: وال

 يمنعه! وربما الفقراء حق من يقلل األكل في واإلسراف األكل. في -

 )سنن كمانعها الصدقة في المتعّدي ألن السلطان، إلى موّجه والنهي الحق. إيتاء في -
 ما وهذا نفسه. المال( )ربّ  الممّول من أو الدولة من التعّدي كان سواء داود(! أبي

 إلى يؤدي ال قد معين حد ّ  بعد الضريبة معدل زيادة أن من اليوم الضرائب علماء يقوله
 المنتجين! عزيمة يفلّ  المعدل في الغلوّ  ألن نقصانها! إلى بل الضريبة، حصيلة زيادة

 ذلك عن عّبر وقد اإلنتاج! عن عزفوا باهظة عليهم فروضةالم الضرائب كانت إذا أي
 خلدون  وابن حنيفة، أبي صاحب محمد اإلمام مثل القدامى، المسلمين علماء بعض

  المقدمة. صاحب

 اإلسراف:

 )الرازي(. منفعة غير من منه ذهب ما المال َسَرفُ  شمر: قال

 عاشور: ابن خطأ 
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 أكثر فتنفقوا حقه، إتيان بعد بقي فيما ُتسرفوا وال أي: (حقه وآتوا ) :على عطف وقيل:
 الناس ونفع الخير في بذله فأما ونحوه، واألكل اإلنفاق في إال يكون  ال وهذا يجب. مما

 في اإلسراف عن بالنهي تفسيرها التفسير خطأ من يعدّ  ولذلك السرف، من فليس
 ولم كله، ثمرها وفّرق  نخلة، خمسمائة صرم قيس بن ثابت أن ذكروه وبما ،الصدقة

  ذلك. بسبب نزلت اآلية وأن منزله، إلى شيًئا منه يدخل

 التوظيف في الحاكم إسراف ومنه الخير، في أيًضا يكون  قد اإلسراف أن شك ال :أقول
 الناس. أموال على المالي

 ذهنه، في استحضره أو ،كمانعها الصدقة في المعتدي حديث: عاشور ابن عرف لو
 كما اإلسراف أن وألدرك هذا، قوله يقل لم ،العامة المالية علماء يقوله ما عرف أو

 الوظائف فرض في أو يري،الخ اإلنفاق في يكون  قد االستهالكي اإلنفاق في يكون 
  المالية! )التكاليف(

 نظر! وفيه ،الخير في سرف وال السرف، في خير ال قال: من بقول عاشور ابن أخذ

 :حيان أبو قال 

 يبقى ال حتى الثمرة أكل في اإلسراف فيه: فيدخل اإلسراف، إفراد يتضمن النهي هذا»
 شيًئا! لعياله وال لنفسه ُيبقي ال حتى بها الصدقة في واإلسراف للزكاة، شيء منها

 الناس على َكالً  وعياله هو فيبقى المال، بجميع بالصدقة جريج وابن العالية أبو وقّيده
.)...( 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=871&idto=871&bk_no=61&ID=880#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=871&idto=871&bk_no=61&ID=880#docu
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 )...(. الزائد أخذ عن الصدقة على للعاملين نهي وقيل:

وا الجذاذ عند شيًئا يعطون  كانوا : العالية أبو وقال ََ  )...(. فنزلت. فأسرفوا، فيه فتباَر

 «.َسَرف فهو هللا أمرَ  فيه جاوزت ما كل : معاوية بن إياس وقال

 أقول: 

 ُيعدّ  حتى المال جميع ُيشترط ال إسراف! فيه قيد هو المال بجميع العالية أبو قيده ما
  إسراًفا.

  شيء! كل في مذموم اإلسراف :المنار في قال

 الفقه: في التوّسع

 كتب مطّوالت في حسن وهذا الزكاة، فقه في والشنقيطي حيان وأبو القرطبي توّسع
 أعلم. وهللا الفقه، وعلم التفسير علم بين التمييز يتم لكي التفسير، كتب في وليس الفقه،

 الرازي: ينتقد المنار 

 وهي الخمسة، األنواع ذكر بعد (حصاِدهِ  يومَ  حق هُ  وآُتوا) :تعالى قوله : الرازي  قال»
 يقتضي وهذا الكّل. في الزكاة وجوب على يدلّ  والرّمان، والزيتون  والزرع والنخل العنب
 الحصاد لفظ قالوا: فإن هللا. رحمه حنيفة أبو يقوله كان كما الثمار، في الزكاة وجوب

 والدليل بالزرع، مخصوص غير اللغة أصل في الحصد لفظ فنقول: بالزرع مخصوص
 في الضمير وأيًضا ّل،الك يتناول وذلك القطع، عن عبارة اللغة في الحصد أن عليه

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12444
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12444
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=368&idfrom=1117&idto=1120&bookid=65&startno=0#docu
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 والرّمان، الزيتون  هو وذلك المذكورات، أقرب إلى عوده يجب (حصاده يوم) :قوله
 إليه. عائًدا الضمير يكون  أن فوجب

 في اآلية فليست ،العبارة خطأ من أشنع فيها المعنى وخطأ ،السقيمة بعبارته انتهى
 أو مجاًزا غيره على يطلق وإنما القطع، مطلق ال الزرع جزّ  اللغة: في والحصد الزكاة.
 ذكر ما آخر إلى الضمير عود وليس القطع، وال الحصد من ليس ن الزيتو  فجني تغليًبا،

 يكون  أن الستحالة وحده إليه الضمير يعد لم فإن الرّمان، هو واآلخر واجًبا، اآلية في
 اسم بتقدير المذكورات، جملة إلى رجوعه فالظاهر وحده، فيه الحق ثبت الذي هو

 هو واألول الزرع، وهو تغليًبا ال قةحقي منه يحصد ما إلى أو قريًبا، مرّ  كما اإلشارة
 دعواه، أصل ُيبطل األخير إلى الضمير رجوع إيجابه إن ثم المأثور. التفسير يريده الذي
 فما بعدها، الحقّ  لذكر بالنص الخمسة األنواع في الزكاة وجوب على تدلّ  اآلية أن وهو

 ! »بالكبير لقبالم التفسير هذا في سيما وال الشهير، )اإلمام( هذا دالئل أضعفَ 

***  

   م3/1/2015 السبت

          

 (141)األنعام وال تسرفوا  ۞
 

 . 141( األنعام كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده وال تسرفواقال تعالى: )
 .31( األعراف وكلوا واشربوا وال تسرفواوقال أيًضا: )

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=368&idfrom=1117&idto=1120&bookid=65&startno=0#docu
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(، أي : كلوا غير مســرفين، كلواعلى: )( في ســورة األنعام، معطوف وال تســرفواقوله: )

من  31وهو نهي إرشــــاد وإصــــالح، أي: ال تســــرفوا في األكل، كقوله تعالى في اآلية 
ا )انظر تفسير ابن عاشور  ــــً (. فإذا أسرف المسلم 8/122سورة األعراف، المذكورة آنفـ

و الفرار في أكل الثمار، قبل خرصــــها للزكاة، فإن إســــرافه هذا يعّد نوًعا من التهرب، أ
 من الزكاة، كلًيا أو جزئًيا.

 
(، أي: ادفعوا الحقوق المالية، المترتبة للفقراء، بدون إســـراف. وآتواأو معطوف على: )

نخلة، فجذها، ثم قســــــــمها في يوم  500روي أن ثابت بن قيس بن شــــــــماس عمد إلى 
ا. وعن أبي العالية: كان يعطون يوم ا ــــــــــــــً لحصاد واحد، ولم يدخل منها إلى منزله شيئـ

  .شيًئا سوى الزكاة، ثم تباروا فيه وأسرفوا
 (.4/670، وأبي حيان 8/60)تفسير الطبري 

 
فاآلية قد تفيد النهي عن اإلســـــراف في اإلنفاق االســـــتهالكي، أو النهي عن اإلســـــراف 
في اإلنفاق الخيري. قال صــلى هللا عليه وســلم: المعتدي في الصــدقة كمانعها، أي إن 

 التكاليف المالية قد تؤدي، بعد حد معين، إلى نقصان حصيلتها.زيادة معدالت 
 

اإلســــــراف في اللغة: مجاوزة الحد، أو القصــــــد، أو االعتدال. واإلســــــراف في الفقه هو 
إنفاق الكثير في الغرض الخســـــيس، أو تجاوز الحد في النفقة، أو أكل ما ال يحل، أو 

  .تجاوز المباح إلى المحظور، أو األكل فوق الشبع
، وشــرح كتاب الكســب لإلمام محمد، ضــمن المبســوط للســرخســي 23)التعريفات للجرجاني، ص 

30/267 .) 
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فاإلســراف إذن هو اإلنفاق في الحرام ولو قل، أو اإلنفاق في المباح إذا زاد عن الحد. 
والتبذير أشـــــد من اإلســـــراف، والترف أشـــــد من التبذير. وهذا كله يدخل فيما نهينا عنه 

 اعة المال، وحقوق الغير، وإلحاق األذى بالنفس وباآلخرين.أيًضا، من إض
*** 

 2013نيسان  11
 

 (142)األنعام بعوا ُخُطوات الشيطان وال تتّ  ۞
 في قراءة:

 َخَطوات. -
 ُخط وات. -

 الشيطان يأخذ من يتبعه بسياسة: خطوة خطوة!
 

 (143 األنعام) آلذكرين ۞
  
مَ  ءالذ َكَري نِ  ُقل  )  .144و 143 األنعام (األنثيينِ  أم  حر 
  

 )آلذكرين(: ءالذكرين
 قطع همزة صارت التي الوصل همزةو  ،االستفهام همزة همزتين: من نشأ وقد بالمّد، تقرأ

 باللفظ. لالبتداء
 )الخبرية(. االستفهامية وغير االستفهامية الجملة بين المكتوب النص في يمّيز وهو
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 التقدير:
 األنثييِن؟ أم الذكرينِ  أحّرمَ       -

 األنثييِن؟ أم الذكرينِ  حّرمَ  هل      -
 اللغة: في يجوز 

 مّد. بدون  ألذكرين،
 االستفهام. أداة  على ال النطق طريقة على معتمًدا االستفهام ويكون 

 االستفهام. تفيد (أم  ) هنا: اآلية وفي
  

 (المدّ  مع قطع همزة إلى الوصل همزة فيها تحولت) أخرى: آيات
 .59 يونس (َتفترونَ  هللاِ  على أم لكم أِذنَ  آللُ  ُقل  )      -

 .91 يونس (قبلُ  َعَصي تَ  وقد آآلنَ )      -

 .59 النمل (ُيشركونَ  ما أم خيرٌ  آللُ )      -
  

 فيها وتحولت األفعال، على االستفهام همزة فيها دخلت) اآليات: من أخرى  مجموعة
 (مدّ  بال قطع همزة إلى الوصل همزة

 .80 البقرة (عهًدا هللاِ  عندَ  أّتخذُتم ُقل  )      -

 .78 مريم (عهًدا الرحمنِ  عندَ  اّتخذَ  أم الغيبَ  أّطلعَ )      -

 .8 سبأ (ِجنةٌ  بهِ  أم َكِذًبا هللاِ  على أف ترى )      -

 .153 الصافات (البنينَ  على البناتِ  أصطَفى)      -
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 .63 ص (األبصارُ  عنهمُ  زاغت أم ِسخرًيا أّتخذناهم)      -

 .75 ص (العالينَ  ِمنَ  كنتَ  أم أستكبرتَ )      -

 .6 المنافقون  (لهم َتستغِفر   لم   أم   لهم أستغفرتَ  عليهم َسواءٌ )      -
 مّد. بال وتلفظ استفهام. همزة ألنها الوصل، همزة بدل قطع، همزة تلفظ هنا
 لثانية؟ا دون  األولى المجموعة في تمدّ  لماذا أدري  ال

 حركات! 6 طويل: مدّ  األولى المجموعة في والمدّ 
  

 مالحظة:
 قطع، همزة األفعال هذه في الوصل همزة بالعامية يلفظون  العربية البلدان بعض في

 كذلك! ليست وهي استفهام، همزة كأنها فتصير
***  

  م28/10/2013 اإلثنين
 

 (148 األنعام) أشركنا ما هللا شاء لو ۞

نا ما هللاُ  شاءَ  لو أشرُكوا الذينَ  سيقولُ )  .148 األنعام (َأشرك 

  .149 األنعام (أجمعينَ  َلهداُكم شاءَ  فلو)

نا ما هللاُ  شاءَ  لو المشركون: يقول  .َأشرك 

  .أجمعين لهداُكم شاءَ  لو هللا: يقول
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نا: ما هللاُ  شاءَ  لو  َأشرك 

 لو للقاضي: يقول أن يستطيع هل معاقبته، القاضي فأراد جريمة، ارتكب مجرًما أن لو
  تعاقبني! وال عني فاعفُ  جريمتي؟ ارتكبت ما هللا شاء

 يقول: أن يمكن وال والمعصية، الطاعة بين والشر، الخير بين وخّيره اإلنسان هللا خلق
 أو خير من يريد ما يختار أن يستطيع اإلنسان هللا! خلقني هكذا مخّير! غير مجبر أنا

 االبتعاد إلى يسوقه وعقله المعصية، إلى تسوقه شهوته معصية. أو اعةط من شر،
  عنها.

 أو جهل عن هذا يقول وربما كاذًبا، كان لي! هللا أرده ما هذا الخمر: شارب قال فإذا
 االستهزاء يريد وربما نفسه، عن والدفاع وتبريرها، المعصية استمراء في منه رغبة

  والتهكم!

 يكفر ال والكافر هللا، بمشيئة إال يؤمن ال المؤمن تقولون: المؤمنون  أيها أنتم يقول: كأنه
 هللا! بمشيئة إال

 اإلنسان: ومشيئة هللا مشيئة بين فرق  هناك

 يفعله إنما اإلنسان يفعله ما كل ولكن وعلمه، هللا بمشيئة هو اإلنسان يفعله ما كل
 عن الشر دفع في يجتهد وأن ولغيره، له الخير طلب في يجتهد أن فعليه هو. بمشيئته

 كان ولو بالعقاب. الشر وعلى بالثواب، الخير على يجزيه هللا أن يعلم وأن وغيره، نفسه
  هللا. حاسبه لما مسيًرا اإلنسان
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 من فليس اإلنسان، مشيئة في هللا مشيئة تعمل كيف يفهم أن اإلنسان على صعب إذا
 إنما ويقول: ذنًبا، أو كفًرا يرتكب أن منه يقبل ال تعالى هللا أن يعلم أن عليه الصعب

 لو) قالوا: المشركين أن ذلك عقاب! وال عليّ  إثم ال ثم ومن هللا، بمشيئة ذلك فعلت
نا ما هللاُ  شاءَ   ذاُقوا حتى َقبِلهم ِمن الذينَ  كّذبَ  كذلكَ ) قبَلهم: وَمن هم هللا فكّذبهم (،َأشرك 

 (!بأَسنا

 الكفر لهم ُيحبّ  وال والطاعة، اإليمان هلعباد ُيحبّ  هللا أن أيًضا يعلم أن عليه
  والمعاصي.

 مناقشة:

 الفضل: بن الحسن قال

 بذلك، عابهم لما به، منهم ومعرفةً  وجل، عز لل وإجالالً  تعظيًما المقالة هذه َذكروا لو «
 يشاءَ  أن إال ِليؤمنوا كانوا ما) : وقال (أشركوا ما هللاُ  شاءَ  ولو) :قال تعالى هللا ألن
 من وجداًل، وتخّرًصا تكذيًبا قالوه ولكنهم ذلك، يقولون  والمؤمنون  ،111 األنعام )هللاُ 

 والقرطبي. البغوي  تفسير انظر «.يقولون  وبما بالل معرفة غير

 :أقول

 وإجالاًل. لل تعظيًما المقالة هذه عاص   أو مشركٌ  يقول أن يمكن ال

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=6&ayano=148#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=6&ayano=148#docu
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 نتصور أن يمكن وال والعاصي، الكافر من تقبل وال والمطيع، المؤمن من قبولها يمكن
 بعض ذكرها لذلك أعلم. وهللا ُهزًءا! أو جهالً  إال مشرك، أو كافر عن صدورها

 آخرون! يذكرها ولم المفسرين،

*** 

 م29/10/2013 الثالثاء

 

 (145 )األنعام امً محرّ  إليّ  وحيأُ  ما في أجدُ  ال قل   ۞

 محدودة. غير والمباحات محدودة المحّرمات

 بالنص. محددة المحّرمات

 

 (145 )األنعام به هللا لغير هلّ أُ  اسقً فِ  أو رجٌس  هفإنّ  خنزير   لحمَ  أو ۞

 : اعتراضية.فإنه رجس

 قدير:الت

 أو لحم خنزير أو فسًقا.
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 (148)األنعام صون وإن أنتم إال تخرُ  بعون إال الظنّ إن تتّ  ۞

 ال يجوز الظن إذا وجد اليقين، ال سيما إذا كان هذا اليقين من هللا.

 صون:تخرُ 

 كذبون.ت

 تخرطون.

 اط بمعنى واحد.اص أو خرّ فالن خرّ 

 الفصيح.ي اط: من العامّ خرّ 

 

 (149 )األنعام البالغة الحجة فلله ۞

  .149 األنعام (أجمعينَ  َلهداكم شاءَ  فلو البالغةُ  الُحّجةُ  فللهِ  ُقل  )

 قل:

  محمد. يا

 فلله:

 البالغة. الحجة لل فإن حجة لكم كانت إن تقديره: شرط جواب في واقعة الفاء

 البالغة: الحجة 
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 المفسرين: أقوال ملخص

 عباده. على البالغة الحجة لل ولكن هللا، عصى ألحد حجة ال :الضحاك قال

 من عليه بها احتج من على ثبوتها في مراده، تبلغ أنها (البالغة) بـ: يعني :الطبري  قال
 فيه. حجة جعلت فيما إليه، انتهت إذا عذره وقطع خلقه،

 فيها. نظر عمن الشك وتزيل العذر، تقطع أي :القرطبي قال

 أضل. من وإضالل هدى، من هداية في :كثير ابن وقال

 غالبة. أي: بالغة، هللا وحجة داحضة، حجتكم أي وقيل:

 لكم. ال البالغة، الحجة فلله وقيل:

 أقول:

 النافذة. البليغة الحجة المعنى: يكون  قد

 الغية! حجتكم لحجتكم: قيمة ال هللا من وحجة منكم حجة وجدت إذا

 وجب هللا حجة عارضتها ما فإذا مقنعة! حجة رآها ربما عالم بحجة اإلنسان اكتفى لو
  مسلمين! العلماء هؤالء كان ولو علماء، كانوا ولو البشر، حجة وترك هللا، بحجة األخذ

 أجمعين: لهداكم شاء فلو

 الكافر. ومنكم المؤمن منكم فكان يشأ، لم ولكنه
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 واضطرار. قهر هداية ال واختيار، مشيئة هداية فالهداية

  وعقاب. ثواب ثمة كان ما االختيار ولوال

*** 

 المفسرين: أقوال

 الطبري:

 وقطع خلقه، من عليه بها احتج من على ثبوتها في مراده، تبلغ أنها (البالغة) بـ: يعني»
 «.فيه حجة جعلت فيما إليه، انتهت إذا عذره

***  

 البغوي:

 لهداكم شاء فلو) والبيان، والرسول بالكتاب خلقه على التامة (البالغة الحجة فلله قل»)
 «.لهداه  شاء ولو الكافر، إيمان يشأ لم أنه على يدلّ  فهذا (.أجمعين

***  

 الرازي:

 األنبياء دعوة دفع في احتجوا أنهم :وتقريره (البالغة الحجة فلله قل) تعالى: قوله »
 مّنا هللا شاء وإذا ،تعالى هللا بمشيئة فهو حصل ما كل قالوا: بأن أنفسهم على والرسل

 في وهل بتركه؟ يأمرنا فكيف تركه، عن عاجزين كنا وإذا تركه؟ يمكننا فكيف ذلك،

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=6&ayano=149#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=6&ayano=149#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=6&ayano=149#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2449&idto=2451&bk_no=132&ID=840#docu
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 على الكفار حجة هي فهذه تعالى؟ هللا مشيئة خالف على بفعل نأتي أن وطاقتنا وسعنا
 وجهين: من وذلك (،البالغة الحجة فلله قل) :تعالى فقال األنبياء،

 وعيوًنا سامعة، وآذاًنا وافية، وأفهاًما كاملة، عقوالً  أعطاكم تعالى أنه :األول الوجه 
 شئتم فإن عنكم. بالكلية والموانع األعذار وأزال والشّر، الخير على وأقدركم باصرة،

 والمكنة القدرة وهذه والمنكرات. المعاصي عمل إلى شئتم وإن الخيرات، عمل إلى ذهبتم
 وإذا بالضرورة. أيًضا الثبوت معلوم والعوائق الموانع وزوال بالضرورة، الثبوت معلومة

 فثبت باطلة، دعوى  والطاعة اإليمان عن عاجزون  أنكم ادعاؤكم كان كذلك األمر كان
 عليكم. البالغة الحجة لل بل بالغة، حجة هللا على لكم ليس أنه ذكرنا بما

 لكنا تعالى، هللا مشيئة خالف على واقعة أفعالنا كانت لو تقولون: أنكم :الثاني والوجه 
 عاجًزا كونه يوجب وذلك ومخالفته، مضادته على بالفعل وأتينا وقهرناه، هللا غلبنا قد

 إلًها! كونه في يقدح وذلك ضعيًفا،

 على حملهم على قادًرا أكن لم إذا يلزم إنما والضعف العجز بأن عنه تعالى فأجاب 
 من المراد وهو ذلك على قادر وأنا واإللجاء، القهر سبيل على والطاعة اإليمان

 سبيل على والطاعة اإليمان على أحملكم ال أني إال (،أجمعين لهداكم شاء ولو) :قوله
 أن البيان بهذا فثبت ف.التكلي من المطلوبة الحكمة يبطل ذلك ألن واإللجاء، القهر
 تعالى كونه منه يلزم فإنه هللا، مشيئة خالف على بعمل أتينا لو أّنا من يقولونه الذي

  «.باطل كالم ضعيًفا، عاجًزا

*** 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2449&idto=2451&bk_no=132&ID=840#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2449&idto=2451&bk_no=132&ID=840#docu
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 القرطبي:

 عمن الشك وتزيل المحجوج، عذر تقطع التي أي: البالغة الحجة فلله قل :تعالى قوله»
 فبّين واألنبياء; رسلال وإرساله الواحد، أّنه تبيينه هذا على البالغة فحجته فيها. نظر

 «.مكلف كلّ  أمره ولزم بالمعجزات، الرسل وأّيد المخلوقات، في بالنظر التوحيد

***  

 كثير: ابن

 أي: ( البالغة الحجة فلله ) محمد: يا لهم (قل) وسلم: عليه هللا صلى لنبيه تعالى يقول»
 شاء فلو ) أضلّ  من وإضالل هدى، من هداية في البالغة والحجة التامة، الحكمة له

 عن يرضى ذلك مع وهو واختياره، ومشيئته بقدرته ذلك وكل (، أجمعين لهداكم
 )...(. الكافرين ويبغض المؤمنين،

   «.عباده على البالغة الحجة لل ولكن هللا، عصى ألحد حجة ال :الضحاك قال

***  

 حيان: أبو

 مستندين غير أنفسكم قبل من تحريمكم على وال إشراككم، على أي: لكم، حجة ال أنتم»
 في (البالغة الحجة فلله)  حرمتم، ما حرم أنه هللا على افترائكم على وال وحي، إلى

 وأبصاًرا بها، يسمع وأسماًعا بها، يفكر عقوالً  خلق حيث حجة، كل الغالبة االحتجاج
 «.هللا عن الرسل به جاءت ما والتباع للتوحيد، مدارك هذه وكل ها.ب يبصر

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1374&idto=1374&bk_no=48&ID=796#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=6&ayano=149#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=6&ayano=149#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=6&ayano=149#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=202&idfrom=833&idto=841&bookid=62&startno=4#docu
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***  

 الشوكاني:

 «.السلطان قال: البالغة الحجة فلله قل عكرمة: عن الشيخ أبو أخرج»

***  

 المنار:

 فهي الراغب، قال كما المستقيم، المقصد أي للحجة، المبينة الداللة اللغة في (الحجة»)
 القصد. هو الذي الحجّ  من

 بأدنى اإلتيان عن إياهم تعجيزك بعد )...(، الجاهلين لهؤالء الرسول أيها قل والمعنى:
 دينكم، أمر في ما علم عندكم يكن لم إن العلم: من درجة أدنى إلى يرتقي قول أو دليل
 المستقيم، وصراطه قويم،ال دينه محجة من به بعثني مما العلم، درجات أعلى وحده فلله
 السورة هذه في بّينه ما وهو الباطل، وإزهاق الحق إحقاق من أراد لما البالغة الحجة وهو

 العقول لحكم وموافقتها الشرائع وقواعد العقائد أصول على البينات اآليات من وغيرها
 الذي لعام،ا للنظام وتكميلها البشري، االجتماع في هللا وسنن الكاملة، والفطر السليمة

 في المنبثة اآليات بهذه يهتدي يكاد ال ولكن الكمال. مراقي في اإلنسان عليه يعرج
 للحق المحبّ  وهو للهداية، المستعدّ  إال القرآن، وهي الكبرى  هللا آية في المبينة األكوان،
 نورَ  الهوى  باتباع أطفأ من دون  أحسنه، فيتبع القول يستمع الذي طلبه، على الحريص

 استكباًرا اآليات في النظر عن المعرض وشهوته، لكبريائه عقله استخدم أو ،فطرته
 الرؤساء، واتباع اآلباء، تقليد على جموًدا أو بها، جاء الذي للمبّلغ حسًدا أو عنها،

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=6&ayano=149#docu
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 شاء فلو وإال البالغ، إال الرسل على وما إلزام، وال قهر ال وبيان، علم الحّجة فإنما
 بطريق واإلرشاد، التعليم وهي عليها البشر أمر أقام التي الطريقة هذه بغير هدايتكم

 بجعلكم أجمعين، لهداكم واإللزام، القهر أو والتكوين الخلق إال ثم وما واالستدالل، النظر
 «.الرب وطاعة والخير الحق على مفطورين المالئكة خلق كما بالفطرة، كذلك

***  

 عاشور: ابن

 حجتهم أن منه ففهم ، لكم ال لل أي: االختصاص؛ ةإلفاد المبتدأ على المجرور تقديم»
 .داحضة

 وجه المستدلّ  مصادفة وعلى دعواه، في أحد صدق على يدل الذي األمر (:الحجةو)
 )...(. الحق

 الخصم، غلب وهو ألجله، قصدت ما إلى الواصلة أي: الواصلة، هي (:البالغةو)
 «.حجته وإبطال

***  

   م5/1/2015 اإلثنين

 

 (150 األنعام) تشهد فال شهدوا فإن ۞
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 األنعام (معهم تشهد   فال َشِهُدوا فإن   هذا حر مَ  هللاَ  أن   َيشهدونَ  الذينَ  ُشهداءكم َهُلم   ُقل  )
150. 

  
 قل:

 للمشركين. محمد يا

  
 هلّم:

 أمر. فعل اسم

 الحجاز(. أهل لغة )على والمؤنث وللمذكر والجمع، والمثنى للمفرد

 هلّموا.

 هاتوا.

 .18 األحزاب (إلينا َهُلم   إلخواِنهم والقائلينَ )
 أصلها:

 األلف. منها ُحذفت للتنبيه. ها:

 اجَمع   لم :

  
 شهداءكم:

 شهودكم.

 به. مفعول

  
 معهم: تشهد فال شهدوا فإن
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 جميًعا! مخالفتهم من تخجل   وال معهم! تشهد   فال جميًعا شهدوا فإن

: كاذبين؟ كّلهم يكونوا أن ُيعقل له لك: يقال قد  ُيعقل! نعم ُقل 

. ال لك: يقال قد  لقولهم! تأبه ال ُتعّمم 

*** 

     م1/5/2014 الخميس
 

 (150 )األنعام لون عدِ يَ  بربهم وهم ۞
 لل! ُمساوًيا الصنم يجعلون 

  
  (152)األنعام  أحسنُ  هي بالتي إال اليتيم مالَ  َتقربوا وال ۞

 
 .34، أو اإلسراء 152األنعام من سورة 

 تعظيم الربح
 : 15/84الطبري قال 

(، وتصرفوا 6ال تقربوا أموال اليتامى بأكل، إسراًفا وبداًرا أن يكبروا )انظر سورة النساء 
 فيه بالتثمير واإلصالح والحيطة. 

: أي وال تقربوا ماله إال بما فيه صالحه وتثميره. قال مجاهد: التجارة 8/84وقال أيًضا 
تغي له فيه، وال يأخذ من فيه. وقال السدي: فليثّمر ماله. وقال الضحاك بن مزاحم: َيب

ربحه شيًئا )وهذا هو معنى اإلبضاع، ولو شاركه في الربح لصار مضاربة أو ِقراًضا(. 
وقال ابن زيد: أن يأكل بالمعروف إِن افتقر، وإن استغنى فال يأكل. قال تعالى: )وَمن 
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الكسوة  . وُسئل عن6كان غنًيا فل يستعِفف  وَمن كان فقيًرا فليأكل  بالمعروف( النساء 
 فقال: لم يذكر هللا الكسوة، إنما ذكر األكل. 

 
 : 13/234 الرازي وقال 

 يسعى في تنميته وتحصيل الربح به، ورعاية وجوه الِغب طة )= المنفعة القصوى( له. 
 : 7/319 نظم الدرروقال في 

أي بالتي هي أحسن من الخصال، من السعي في تنميته وتثميره )وانظر تفسير القاسمي 
4/783  .) 
 

 : 10/256القرطبي وقال 
أي بما فيه صالحه وتثميره، وذلك بحفظ أصوله، وتثمير فروعه. قال مجاهد: بالتجارة 

، 2/433و  1/577فيه، ال يشتري منه وال يستقرض )وانظر تفسير الماوردي 
 (. 2/61والزمخشري 

 
 :  4/688أبو حيان وقال 

سن(، ولم يقل: "بالتي هي حسنة"، مراعاة وفيه سّد الذريعة، وجاء بأفعل التفضيل: )أح
لمال اليتيم، وأنه ال يكفي فيه الحال الحسنة، بل الخصلة الحسنى. وقال الزجاج: حفظه 
وزيادته. فمن كان وصًيا على اليتيم، وله مال يعيش به، فاألحسن إذا ثّمر مال اليتيم 

، أنفق على نفسه من ربح أن ال يأخذ منه نفقة وال أجرة وال غيرها. وإذا كان ال مال له
 استثمار مال اليتيم. 
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 : 3/149ابن الجوزي وقال 
 فيه أربعة أقوال: 

 : أكل الوصي الُمصلح للمال، بالمعروف وقت حاجته، قاله ابن عباس وابن زيد. أحدها
 : التجارة فيه، قاله سعيد بن جبير ومجاهد والضحاك والسدي. والثاني
 : حفظه له إلى وقت تسليمه إليه، قاله ابن السائب. والثالث
 : حفظه عليه، وتثميره له، قاله الزجاج. والرابع

 
 : 2/343المنار وقال في 

 ويدخل فيه أيًضا إصالح ماله، كي ال تأكله النفقة. 
م من يتزّيى بزّي المتقين، ويظهر في صورة الصالحين، : "ومنه 2/346وقال أيًضا 

وُيكثر من التسبيح والتالوة، وحضور صالة الجماعة، حتى إذا ما ُجعل وصًيا على 
يتيم، ال َترى لذلك التحّنث أثًرا في عمله، وال ذلك السمت حائاًل دون َزلـِله )...(. ذلك 

 ...". أّن اإلسالم قد صار تقاليد صورية، وحركات بدنية 
 

وتدّل هذه اآلية على وجوب تعظيم منافع اليتيم، بالسعي إلى أعظم ثمن ممكن، إذا بيع 
 ماله مثاًل. 

*** 
 2006تموز  13

 
 (152 األنعام) أحسنُ  هي بالتي إال اليتيم مالَ  َتقرُبوا وال ۞
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 .34 اإلسراء أو ،152 األنعام سورة من
  

 المفسرين: أقوال

 )انظر يكَبروا أن وِبداًرا إسراًفا بأكل، اليتامى أموال تقربوا "ال :15/84 الطبري  قال
 ؟الِغب طة أم الحيطةهي هل ".الحيطةو  واإلصالح بالتثمير فيه وتصرفوا (،6 النساء سورة

 وكالهما منفعة، أقصى بمعنى الِغب طة تكون  وقد الضمان. بمعنى الحيطة هي تكون  قد
 مطلوب. اليتيم مال في

  
 مجاهد: قال وتثميُره. صالُحه فيه بما إال ماَله َتقربوا وال أي :8/84 أيًضا الطبري  وقال

 وال فيه، له يبتغي مزاحم: بن الضحاك وقال ماَله. فليثّمر   السدي: وقال فيه. التجارة
 مضاربة لصار الربح في شاركه ولو ،اإلبضاع معنى هو )وهذا شيًئا ربحه من يأخذ

 قال يأكل. فال استغنى وإن افتقر، إن بالمعروف يأكل أن زيد: ابن وقال ِقراًضا(. أو
، غنًيا كانَ  وَمن) تعالى:  وُسئل .6 النساء (بالمعروفِ  فليأكل   فقيًرا كانَ  وَمن فلَيستعِفف 

 األكل. ذكر إنما الكسوة، هللا يذكر لم فقال: الكسوة عن

  
 ورعاية به، الربح وتحصيل تنميته في "يسعى :13/234 الرازي  وقال
 هي بالتي "أي :7/319 الدرر نظم في وقال له". القصوى( )المنفعة الِغب طة وجوه

   (.4/783 القاسمي تفسير ")وانظروتثميره تنميته في السعي من الِخصال، من أحسنُ 
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 وتثمير ،أصوله بحفظ وذلك وتثميُره، صالُحه فيه بما "أي :10/256 القرطبي وقال
 الماوردي تفسير )وانظر َيستقرُض" وال منه يشتري  ال فيه، بالتجارة مجاهد: قال .فروعه

 (.2/61 والزمخشري  ،2/433و 1/577

  
 يقل: ولم (،أحسن) التفضيل: بأفعل وجاء الذريعة، سدّ  "وفيه  :4/688 حيان أبو قال

 ةالخصل بل الحسنة، الحال فيه يكفي ال وأنه اليتيم، لمال مراعاة حسنة(، هي )بالتي
 يعيش مالٌ  وله اليتيم، على وصًيا كان فمن وزيادته. حفظه الزجاج: وقال الحسنى.

 ال كان وإذا غيَرها. وال أجرة وال نفقة منه يأخذ ال أن اليتيم مال ثّمر إذا فاألحسن به،
 اليتيم". مال استثمار ربح من نفسه على أنفق له، مالَ 

  
 أقوال: أربعة "فيه :3/149 الجوزي  ابن وقال

 زيد. وابن عباس ابن قاله حاجته، وقت بالمعروف للمال، الُمصلح الوصي أكلُ  :أحدها

 حفُظه :والثالث والسدي. والضحاك ومجاهد جبير بن سعيد قاله فيه، التجارةُ  :والثاني
 السائب. ابن قاله إليه، تسليمه وقت إلى له

 الزجاج". قاله له، وتثميُره عليه، حفُظه :والرابع

  
 وقال النفقة. تأكله ال كي ،ماله إصالح أيًضا فيه "ويدخل :2/343 المنار في وقال
 وُيكثر الصالحين، صورة في وَيظهر المتقين، بزيّ  يتزيى َمن "ومنهم :2/346 أيًضا

 ال يتيم، على وصًيا ُجعل ما إذا حتى الجماعة، صالة وحضور والتالوة، التسبيح من
 أن ذلك )...(. زلـله دون  حائالً  السمت ذلك الو  عمله، في أثًرا التحّنث لذلك ترى 

 ...". بدنية حركاتو  ،صورية تقاليد صار قد اإلسالم
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 بيع إذا ممكن، ثمن أعظم إلى بالسعي ،اليتيم منافع تعظيم وجوب على اآلية هذه وتدل
 مثاًل. ماله

  
 الفقهاء: أقوال

 في "االجتهاد عن اليتيم بمال الوصي تصرف باب في هـ(،450-) الماوردي تحدث
 َيُجز   لم فيه الزيادة على قادرٌ  هو بثمن   باعه فإن اإلمكان، حسب الثمن )تعظيم( توفير

 لليتيم" القصوى( )المنفعة الحظ عن ُعدولٌ  عليها، القدرة مع الزيادة، ترك ألن )...(،
 (.7/234و 6/446 )الحاوي 

  
 العظمى(، نهايته إلى )وصوله الثمن ءِ انتها عند البيعُ  يكون  "أن :الماوردي أوجب كما

 لما فيه، زيادة   حدوثُ  الظن في يغلب أن غير ِمن ممكن(، ربح )اعظم الربح وكمالِ 
 الزيادة حدوث في الظن غلبة مع باعه فإن باقيه. تفويت ِمن الربح كمالِ  قبل بيِعه في
، لم ثمنه في  (.6/446 )الحاوي  بيِعه" في لليتيم الحظ لعدم َيُجز 

  
 اليتيم: بمال المضاربة

 روي  واإلبضاع. المضاربة في المال رأس ضمان اليتيم مال في العلماء بعض أجاز  -
 لهم. وَتضمنها اليتامى بأموال ُتبضع كانت أنها عنها هللا رضي عائشة عن

 يشاركه أن دون  كله الربح اليتيم إلى يدفع العامل أن يعني اليتيم بمال اإلبضاع      -
 فيه.
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 )انظر المعاملة سّموها بحيلة أو بفائدة اليتيم مال إقراض بعضهم أجاز بل      -
 (.السبكي فتاوى 

 مقابل في اليوم 100 فـ الَنساء. ربا هو أساسه لعل اإلحسان أعمال في الربا جواز  -
 ربا وألن اإلحسان، أعمال من القرض ألن بيًعا، تجوز وال قرًضا تجوز سنة بعد 100

 ربوان. الربا حراًما: كله ليس فالربا المقترض. لصالح هو القرض في الَنساء

 اليتامى. أموال في العاَلم في الفائدة أبيحت ما أول      -

 )الضمان العوائد وتعظيم المخاطر تقليل هو اليتيم لمال بالنسبة ذلك أساس لعل      -
 والِغب طة(.

 األوقاف. أموال في يقال أن يمكن اليتامى أموال في يقال ما      -

  
 اليتامى: آيات أهمية

 اإلدارة أصول في والمبادئ األحكام من كثير اليتامى في الواردة القرآنية اآليات في  -
 األرباح وتعظيم والرشد واالختبار والتدريب واألجور والمبيعات المشتريات وإدارة المالية

 والمنافع!

 )للتفصيل المال بيت وأموال ،األوقاف أموال إدارة أساس هي اليتامى أموال إدارة  -
 وماُلكم أنا "إنما الخالفة: ولي لما عنه هللا رضي عمر قال األوقاف(. عن كتابي راجع
 من مستمد وقوُله ".بالمعروف أكلتُ  افتقرتُ  وإن استعففُت، استغنيتُ  إن اليتيم، كوليّ 
 ُرشًدا منهم آنسُتم فإن   النكاحَ  بلُغوا إذا حتى اليتامى وابتلوا) اليتامى: في تعالى قوله

 وَمن فليستعِفف   غنًيا كانَ  َمنو  يكَبروا أن وِبداًرا إسراًفا تأُكلوها وال أمواَلهم إليهم فادفُعوا
 .6 النساء (بالمعروفِ  فليأكل   فقيًرا كانَ 
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 واألوقاف: األيتام مصطلحات من نادران مصطلحان

 المعنى: بهذا المعاجم في تجدهما الو  الناس، عند الدارج بمعناهما ليسا

 الِغب طة.      -

 الحظ.      -

 للوقف. أو لليتيم القصوى  المنفعة بمعنى:

***  
   م3/3/2013 األحد

 
 (152)األنعام وال تقَرُبوا ماَل اليتيم إال بالتي هي أحسُن  ۞

، وسورة 152سورة األنعام ( وال تقَرُبوا ماَل اليتيم إال بالتي هي أحسُن حتى يبُلَغ أشّده)
 .34اإلسراء 

 :وال تقربوا

النهي عن القرب من الشيء أبلغ من النهي عن الشيء، فهو يتضمن النهي عن 
األسباب والوسائل التي تؤدي إلى الشيء وتوقع فيه، كما يتضمن النهي عن 

 .الشبهات التي تحتمل التأويل فيه

 .43النساء ( ال تقربوا الصالَة وأنتم ُسكارى ) -

 .151( األنعام وال تقربوا الفواحَش ) -

 .32( اإلسراء وال تقربوا الزنا) -
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 .187( البقرة تلك حدوُد هللِا فال تقربوها) -

 .19، واألعراف 35( البقرة وال تقربا هذه الشجرةَ ) -

 .60( يوسف فال كيَل لكم عندي وال تقربونِ ) -

ُهرنَ ) -  .222البقرة ( وال تقربوهّن حتى َيط 

 .28( التوبة فال يقربوا المسجَد الحراَم بعَد عاِمهم هذا) -

 :بالتي هي أحسن

 .بالطريقة التي هي أحسن

بما فيه صالح مال اليتيم وتنميته وتثميره، وذلك بحفظ أصوله وتثمير فروعه،  -
الثمن ورعاية وجوه الِغب طة فيه. فال يقبل الحسن، بل ال بد من األحسن، ال يقبل 

 .الحسن، بل ال بد من أحسن ثمن، وال يقبل الربح الحسن، بل ال بد من أحسن ربح

 .بالتجارة فيه، وال َيستقرض منه -

 .يبتغي له فيه، وال يأخذ من ربحه شيًئا )إبضاع(. وال يأخذ منه نفقة وال أجرة -

)وَمن  يأكل بالمعروف إن افتقر، وإن استغنى فال يأكل. األكل فقط دون الكسوة. -
تعِفف  وَمن كان فقيًرا فليأكل  بالمعروِف( النساء   .6كان غنًيا فلَيس 

 :حتى يبلَغ أشّده
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 .حتى يبلغ رشده

ليس المقصود أنه إذا بلغ أشده جاز له أن يقرب مال اليتيم بغير التي أحسن، بل 
عوا إليهم المقصود أنه يدفع إليه ماله بعد بلوغه سّن الرشد: )فإن آنستم منهم ُرشًدا فادف

 .6أمواَلهم( سورة النساء 

 :تعظيم الربح

على الوصي إذا أراد بيع مال اليتيم: )االجتهاد في توفير الثمن حسب اإلمكان، فإن 
باعه بثمن هو قادر على الزيادة فيه لم يجز، سواء كان بيعه بثمن الِمثل أو أقل أو 

 .الحظ لليتيم(أكثر، ألن ترك الزيادة مع القدرة عليها عدول عن 

كما عليه: )أن يكون البيع عند انتهاء الثمن، وكمال الربح، من غير أن يغلب في 
الظن حدوث زيادة فيه، لما في بيعه قبل كمال الربح من تفويت باقيه. فإن باعه مع 

 .غلبة الظن في حدوث الزيادة في ثمنه لم يجز، لعدم الحظ لليتيم في بيعه(

 :تيمقد ال يقتصر هذا على الي

بل يمتد إلى كل من يستثمر أموال الغير. فتصرفه في مال غيره ليس كتصرفه في مال 
نفسه. فيمكن له أن يتساهل في الثمن والربح ويتنازل، إذا كان يتصرف في مال نفسه، 

 .وال يجوز له ذلك في مال غيره

  :اإلبضاع بمال اليتيم
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س للعامل منه شيء كما في اإلبضاع هو االتجار بمال اليتيم والربح كله له، لي
المضاربة. روي عن عائشة رضي هللا عنها أنها أبضعت بأموال بني أخيها، وربما 

 .ضمنت لهم رأس المال

 :إقراض مال اليتيم بفائدة مضمونة

 .أجازه بعض العلماء بحيلة تسمى )المعاملة(

 :)الحظ( و)الِغب طة(

 .الربح األعظمي )األقصى(

 .أعظم ربح ممكن

 .ربح ممكنأقصى 

 .أعلى ربح ممكن

 :انتهاء الثمن

 .وصول الثمن إلى نهايته العظمى

 .أعلى ثمن ممكن

 :كمال الربح

 .أعظم ربح ممكن
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 .وصول الربح إلى أعلى حد ممكن

 :للتأمل

 هل ضمان رأس مال اليتيم في المضاربة هو استثمار بالتي هي أحسن؟ -

 استثمار بالتي هي أحسن؟هل استثمار مال اليتيم بالفائدة هو  -

 .هناك رغبة فقهية في تعظيم ربحه ما أمكن، مع ضمان رأس ماله :في مال اليتيم

 :أموال اليتامى

 .وأموال األوقاف -

 .وأموال بيت المال -

الحكم فيها واحد من حيث التصرف في المال، فالوقف يقاس على اليتيم، وكذلك بيت 
  .المال

)إنما أنا وماُلكم كولّي اليتيم، إِن استغنيُت استعففُت، وإِن قال عمر رضي هللا عنه: 
 !افتقرُت أكلُت بالمعروف(

فما قوُل ملوِكنا اليوَم ورؤساِئنا؟ هل كانت الثورات ستندلع لو عملوا بما عمل عمر؟ 
 هل اإلصالح ال يتم إال بثورة؟ أليس درهم وقاية خيًرا من قنطار عالج؟

*** 
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 م16/4/2012اإلثنين 

 

 (152 األنعام) أحسن ۞
  

 .34 اإلسراء ،152 األنعام (أحسنُ  هي بالتي إال اليتيم مالَ  تقربوا وال) -

 .125 يوسف (أحسنُ  هي بالتي وجادل هم) -

 .53 اإلسراء (أحسنُ  هي التي يقولوا لعبادي وقل  )   -

 .34 فصلت ،96 المؤمنون  (أحسنُ  هي بالتي ادفع  )    -

  
 أحدهما اجتناب عليك نوتعيّ  سيئان تعارض وإذا سيئ، هو ما كل تجتنب أن عليك

 سوًءا. األكثر فاجتنب

 أحدهما اختيار عليك نوتعيّ  حسنان تعارض وإذا حسن، هو ما بكل تأخذ أن وعليك
 واألحسن. الحسن بين الفرق  تربح لكي األحسن، فاختر

  
 أعظم إلى حالمصال وتعظيم ممكن، حد أدنى إلى المفاسد تخفيف باب في يدخل وهذا
 ممكن. حد

  
     م15/11/2012 الخميس
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 (152 )األنعام سطبالقِ  والميزان الكيل وأوفوا ۞
 قال: 

 .(الكـيل والميزان)

 ولم يقل: 

  .الكيل والوزن 

 لم يقل: و 

 المكيال والميزان. 

 (، 13/234(: أي الوزن بالميزان )الرازي الميزانقال بعض المفسرين: )

( )تفسير القرطبي الميزان(: بمعنى المكيال، بداللة أنه عطف عليه بـ )الكيلأو: )
7/136 ،) 

أو أن الكيل: مصدر، ثم أطلق على اآللة. قال أبو البقاء: الكيل والميزان هنا بمعنى: 
 (. 5/221المكيل والموزون )الدر المصون 

*** 

 : 8/86 الطبري قال 
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"ال تبخسوا الناس الكيل إذا كلتموهم، والوزن إذا وزنتموهم. ولكن أوفوا حقوقهم، وإيفاؤهم 
 ذلك: إعطاؤهم حقوقهم تامة بالقسط، يعني: بالعدل". 

*** 

 : 13/234 الرازي وقال 

. وأوفيته  يكل شيء بلغ تمام الكمال، فقد وف "اعلم أن ، وكيل واف  وتم. يقال: درهم واف 
فيته: إذا أتممته. وأوفى الكيل: إذا أتمه، ولم ينقص منه شيًئا. فإن قيل: إيفاء حقه، وو 

الكيل والميزان هو بمعنى القسط، فما الفائدة من هذا التكرير؟ قلنا: أمر هللا المعطي 
بإيفاء ذي الحق حقه من غير نقصان، وأمر صاحب الحق بأخذ حقه من غير طلب 

 . "الزيادة

ًءا من اآلية يختص بطرف، والجزء اآلخر بالطرف اآلخر، وقد كأن الرازي قصد أن جز 
 ال يخلو هذا من تكلف.

( ال نكلف نفًسا إال وسعهاوكل هذا بحسب الوسع، كما هو مذكور في اآلية نفسها: )
: "وهذا يقتضي أن هذه األوامر إنما هي فيما يقع 7/136. قال القرطبي 152األنعام 

يدخل الحتراز منه، من تفاوت ما بين الكيلين، وال تحت قدرة البشر. فما ال يمكن ا
 .تحت قدرة البشر، فمعفو عنه"

*** 
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 آيات أخرى:

 ونذكر فيما يلي آيات أخرى بالمعنى نفسه، مع زيادة تفاصيل تختلف بين آية وأخرى. 

 قال تعالى: 

 . 84( هود وال تنقصوا المكيال والميزان) -
 .35( اإلسراء بالقسطاس المستقيموأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا ) -
فأوفوا الكيل والميزان وال تبخسوا الناس أشياءهم وال تفسدوا في األرض بعد ) -

 . 85( األعراف إصالحها
أوفوا المكيال والميزان بالقسط وال تبخسوا الناس أشياءهم وال تعثوا في األرض ) -

 . 85( هود مفسدين
وا بالقسطاس المستقيم وال تبخسوا الناس أوفوا الكيل وال تكونوا من المخسرين وزن) -

 . 183 – 181( الشعراء أشياءهم وال تعثوا في األرض مفسدين

وهكذا يبدو أن إنقاص الكيل والوزن يدخل في بخس الناس أشياءهم، كما يدخل في 
 الفساد. 

*** 

 سبق نشرها بتاريخ: ؟

 إعادة نشر:
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 األربعاء:

 هـ1440ربيع اآلخر  18

 م2018األول كانون  26

 

 (152)األنعام ال نكلف نفًسا إال وسعها  ۞

 مبدأ ديني وخلقي ومالي.

 لكن يجب العمل على زيادة الوسع.

 تكليف، أو لالكتفاء بمقدار منه قليل. ال أن ُتتخذ هذه اآلية وسيلة للتهرب من كلّ 

 

 (152 األنعام) قربى ذا كان ولو فاعِدلوا قلتم وإذا ۞
  

 فاعِدلوا:

 قولكم. في

  
 يقل: لم

 قربى. ذا الحق عليه وقع الذي كان ولو
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 التالية: النكت فيها القرآنية العبارة هذه

 السكوت. يسعكم )إذا(. بـ تتعلق نكتة      -

 بالقياس؟ والفعل؟ فقط؟ بالقول العدل خّص  لماذا )قلتم(: بـ تتعلق نكتة      -

 أكثر؟ أو شخصين بين أو شخص؟ في شيء؟ في هو هل )قلتم(: بـ تتعلق نكتة      -

 شيء؟ أي على يعود فيها المستتر الضمير )كان(: بـ تتعلق نكتة      -

  
 )إذا(: نكتة:

 (.عاشور ابن) العدل قول خشي إذا السكوت، من سعة في المرء أن إلى إشارة فيها

  
 والفعل القول باعتبار )قلتم(: نكتة:

 فعلتم(. )أو محذوف: هناك      -

 )قلتم(. على: تقاس )فعلتم(      -

  
 واألشخاص األشياء باعتبار )قلتم(: نكتة:

 مثاًل. للبيع معّدة لعةس صفة شيء: في قلتم      -

 مشورة. تجريح، تعديل، شخص: في قلتم      -

 صلح. قضاء، إفتاء، شهادة، أكثر: أو شخصين بين قلتم      -
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 )كان(: نكتة:

 مقّدر. محذوف على يعود المستتر ضميرها :كان

  
 قربى: ذا كان ولو

 الحاالت: لكل تصلح الصياغة هذه

 قربى. ذا للبيع المعّدة السلعة صفة بيان من المستفيد كان ولو      -

 قربى. ذا فيه الَمقول الشخص كان ولو      -

 الُمصالحة. أو اإلفتاء، أو القضاء، أو الشهادة، في قربى: ذا الطرفين أحد كان ولو      -

 ... قربى ذا األطراف أحد كان ولو      -

  
 واضحة! كلها )كلماتها( ومفرداتها مألوفة، غير معجزة صياغة

 :مستويين على وفهمها
 عربي. كل يفهمه مستوى       -

 والتدقيق! اللغة أهل إال إليه يصل ال ودقيق، عميق مستوى       -

  
 المعاني: من مزيد

 تجريًحا. وال تعديالً  ال قربى، ذا كان فيمن تبالغوا ال فاعدلوا. قربى ذا كان ولو      -
 منصفين. كونوا

 تظلموه! وال قولكم، في ُتحاُبوه ال قربى ذا كان ولو      -
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 عداوة! بينهما كان إذا عليه يتحامل وأحيانا القربى، ذا المرء ُيحابي أحيانا      -

 قريب :الفرنسي الَمثل في القريب(. على للبعيد )أو البعيد على للقريب تميلوا ال      -
 القلب! عن بعيد الَعين من قريب القلب. من قريب الَعين من

 قربى. ذا يخص قولكم كان ولو      -

  
 قربى: ذا

 النسب. قربى      -

 المصاهرة. قربى      -

 )الجوار(. المكان قربى      -

 )الزمالة(. العمل قربى      -

  
 َميَلين: بين

 القريب. إلى وَميل العدل، إلى َميل َميَلين: بين هنا المسلم

 الَخلق(. فوق  )الَحق القريب! إلى الَميل على العدل إلى الَميل يرّجح المسلم

*** 

 أخرى: آيات

طِ  شهداءَ  للِ  قّوامينَ  كوُنوا آمُنوا الذينَ  أّيها يا)      - ِرمّنكم وال بالِقس   أال على قوم شنآنُ  َيج 
 وَميل العدل، إلى َميل َميَلين: بين المسلم هنا .8 المائدة (للتقوى  أقربُ  هو اعِدلوا تعِدلوا

 الشخص. كره إلى
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طِ  قّوامينَ  كوُنوا آمُنوا الذينَ  أّيها يا)      -  الوالَدينِ  أو أنفِسكم على ولو للِ  شهداءَ  بالِقس 
 إلى وَميل )القسط(، العدل إلى َميل َميَلين: بين هنا المسلم .135 النساء (واألقربينَ 

 )الذات(. النفس

  
  م30/1/2013 الخميس

 

 (152)األنعام وال تقَرُبوا ماَل اليتيم إال بالتي هي أحسُن  ۞

، وسورة 152( سورة األنعام يبُلَغ أشّدهوال تقَرُبوا ماَل اليتيم إال بالتي هي أحسُن حتى )
 .34اإلسراء 

 :وال تقربوا

النهي عن القرب من الشيء أبلغ من النهي عن الشيء، فهو يتضمن النهي عن 
األسباب والوسائل التي تؤدي إلى الشيء وتوقع فيه، كما يتضمن النهي عن 

 .الشبهات التي تحتمل التأويل فيه

 .43كارى( النساء )ال تقربوا الصالَة وأنتم سُ  -

 .151)وال تقربوا الفواحَش( األنعام  -

 .32)وال تقربوا الزنا( اإلسراء  -
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 .187)تلك حدوُد هللِا فال تقربوها( البقرة  -

 .19، واألعراف 35)وال تقربا هذه الشجرَة( البقرة  -

 .60)فال كيَل لكم عندي وال تقربوِن( يوسف  -

ُهرَن(  -  .222البقرة )وال تقربوهّن حتى َيط 

 .28)فال يقربوا المسجَد الحراَم بعَد عاِمهم هذا( التوبة  -

 :بالتي هي أحسن

 .بالطريقة التي هي أحسن

بما فيه صالح مال اليتيم وتنميته وتثميره، وذلك بحفظ أصوله وتثمير فروعه،  -
الثمن ورعاية وجوه الِغب طة فيه. فال يقبل الحسن، بل ال بد من األحسن، ال يقبل 

 .الحسن، بل ال بد من أحسن ثمن، وال يقبل الربح الحسن، بل ال بد من أحسن ربح

 .بالتجارة فيه، وال َيستقرض منه -

 .يبتغي له فيه، وال يأخذ من ربحه شيًئا )إبضاع(. وال يأخذ منه نفقة وال أجرة -

الكسوة. )وَمن يأكل بالمعروف إن افتقر، وإن استغنى فال يأكل. األكل فقط دون  -
تعِفف  وَمن كان فقيًرا فليأكل  بالمعروِف( النساء   .6كان غنًيا فلَيس 

 :حتى يبلَغ أشّده
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 .حتى يبلغ رشده

ليس المقصود أنه إذا بلغ أشده جاز له أن يقرب مال اليتيم بغير التي أحسن، بل 
ا فادفعوا إليهم المقصود أنه يدفع إليه ماله بعد بلوغه سّن الرشد: )فإن آنستم منهم ُرشدً 

 .6أمواَلهم( سورة النساء 

 :تعظيم الربح

على الوصي إذا أراد بيع مال اليتيم: )االجتهاد في توفير الثمن حسب اإلمكان، فإن 
باعه بثمن هو قادر على الزيادة فيه لم يجز، سواء كان بيعه بثمن الِمثل أو أقل أو 

 .عن الحظ لليتيم(أكثر، ألن ترك الزيادة مع القدرة عليها عدول 

كما عليه: )أن يكون البيع عند انتهاء الثمن، وكمال الربح، من غير أن يغلب في 
الظن حدوث زيادة فيه، لما في بيعه قبل كمال الربح من تفويت باقيه. فإن باعه مع 

 .غلبة الظن في حدوث الزيادة في ثمنه لم يجز، لعدم الحظ لليتيم في بيعه(

 :اليتيمقد ال يقتصر هذا على 

بل يمتد إلى كل من يستثمر أموال الغير. فتصرفه في مال غيره ليس كتصرفه في مال 
نفسه. فيمكن له أن يتساهل في الثمن والربح ويتنازل، إذا كان يتصرف في مال نفسه، 

 .وال يجوز له ذلك في مال غيره

  :اإلبضاع بمال اليتيم
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ليس للعامل منه شيء كما في  اإلبضاع هو االتجار بمال اليتيم والربح كله له،
المضاربة. روي عن عائشة رضي هللا عنها أنها أبضعت بأموال بني أخيها، وربما 

 .ضمنت لهم رأس المال

 :إقراض مال اليتيم بفائدة مضمونة

 .أجازه بعض العلماء بحيلة تسمى )المعاملة(

 :)الحظ( و)الِغب طة(

 .الربح األعظمي )األقصى(

 .أعظم ربح ممكن

 .أقصى ربح ممكن

 .أعلى ربح ممكن

 :انتهاء الثمن

 .وصول الثمن إلى نهايته العظمى

 .أعلى ثمن ممكن

 :كمال الربح

 .أعظم ربح ممكن
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 .وصول الربح إلى أعلى حد ممكن

 :للتأمل

 هل ضمان رأس مال اليتيم في المضاربة هو استثمار بالتي هي أحسن؟ -

 مار بالتي هي أحسن؟هل استثمار مال اليتيم بالفائدة هو استث -

 .هناك رغبة فقهية في تعظيم ربحه ما أمكن، مع ضمان رأس ماله :في مال اليتيم

 :أموال اليتامى

 .وأموال األوقاف -

 .وأموال بيت المال -

الحكم فيها واحد من حيث التصرف في المال، فالوقف يقاس على اليتيم، وكذلك بيت 
  .المال

)إنما أنا وماُلكم كولّي اليتيم، إِن استغنيُت استعففُت، وإِن قال عمر رضي هللا عنه: 
 !افتقرُت أكلُت بالمعروف(

فما قوُل ملوِكنا اليوَم ورؤساِئنا؟ هل كانت الثورات ستندلع لو عملوا بما عمل عمر؟ 
 هل اإلصالح ال يتم إال بثورة؟ أليس درهم وقاية خيًرا من قنطار عالج؟

*** 



323 

 

 م16/4/2012اإلثنين 

 

 (155)األنعام بعوه فاتّ  أنزلناه مباركٌ  وهذا كتابٌ  ۞

 مبارك:

 صفة لـ )كتاب(.

 في قراءة:

 مبارًكا.

 حال منصوبة.

 

 (155 األنعام) واتقوا فاتبعوه ۞
  
 .155 األنعام (ُترَحُمونَ  لعّلكم واّتقوا فاّتبعوهُ  ُمباركٌ  أنزلناهُ  كتابٌ  وهذا)
  

 مبارٌك:
 الخير. في النماء البركة: النفع. كثير الخير، كثير البركة، كثير
 لكتاب. صفة

 أنزلناه. مبارك كتاب وهذا :التقدير
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 مّنا. منزلٌ  منزٌل، أولى: صفة (:أنزلناهو) ثانية، صفة أو:
 فيه. قراءة وال حال. مبارًكا: اللغة: في يجوز

  
 يقل: لم

 واتقوه.
  

 واتقوا:
 تحريفه. واتقوا      -

 مخالفته. واتقوا      -

 عنه(. نهاكم ما واتقوا به، أمركم ما )اتبعوا عنه نهاكم ما واتقوا      -

 منسوخ. فإنه غيره، واتقوا      -

 هللا. واتقوا      -

 بالتقوى. متصفين وكونوا      -
  

 مقترحان: آخران معنيان
 متقون. وأنتم فاتبعوه      -1

 اتباعكم. في متقين وكونوا فاتبعوه      
 حالّية. الواو:      
 واتقوه. أصلها:        -2
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 وزجر. عنه نهى فيما واتقوه أمر، فيما فاتبعوه المعنى:

***  
  م30/10/2013 األربعاء

 

 (156 األنعام) لغافلين دراستهم عن كنا وإن ۞
  

 األنعام (لغافلين دراستهم عن كّنا وإن   َقبلنا ِمن طائفتينِ  على الكتابُ  أنزل إنما تقولوا أن)
156. 

  
 :تقولوا أن

 تقولوا. أن كراهة

  
 الثقيلة: من مخففة :وإن  

 وإّنا. أصلها:

  
 :دراستهم
 تالوتهم. قراءتهم،

  
                اإلشكال:
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 أن على محمول فهو الطائفتين، على (دراستهم) في: المتصل الضمير عاد إذا      -
 يبقى لكن .9 الحجرات (اقتتلوا المؤمنينَ  ِمنَ  طائفتانِ  وإن  ) كقوله: جمع. طائفة كل

 الطائفتين! دراسة وليس الكتابين دراسة هنا بالدراسة المقصود ألن المعنى، في اإلشكال

 )الكتب( به قصد ربما طائفة( لكل )كتاب الكتابين على الضمير عاد وإذا      -
 :يقل لم العاقل. لجمع المتصل الضمير أن شكالاإل يبقى لكن وغيرهما، للطائفتين
 دراستهما. :يقل ولم دراستها.

  
 تجاهلوه! اإلشكال: هذا طرح من المفسرين من أجد لم

*** 

  24/10/2012 األربعاء
 

 (157 )األنعام بينة جاءكم فقد ۞
 يقل: لم

 جاءتكم.
 والتأنيث. التذكير فيه يجوز مجازي  مؤنث بينة:

 
 )األنعام ربك آياتِ  بعُض  أو ربكَ  يأتيَ  أو المالئكةُ  تأتَيهم أن إال رون ينظُ  هل ۞

158) 
 ينظرون:

 ينتظرون.
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 يأتي ربك:

 يأتي أمُر ربك.

 يأتي عقاُب ربك.

 

 (158 األنعام) إيماُنها نفًسا ينفعُ  ال ۞
   
 يقل: لم
 النفَس. النفسِ  إيمانُ  ينفعُ  ال      -

 النفِس. إيمانُ  النفَس  ينفعُ  ال      -
  

 اقتصاد:
 وأبلغ. كلمات   أقلّ  العبارة

 الكلمات. في لالقتصاد وأّخر قّدم
  

 إعراب:
 مقّدم. به مفعول :نفًسا

 مرفوع. مؤّخر فاعل :إيماُنها
  

 هذا؟ يكون  متى
 نفُسها: اآلية عنه أجابت



328 

 

 يأتي يومَ  رّبكَ  آياتِ  بعُض  يأتيَ  أو ربُّكَ  يأتيَ  أو المالئكةُ  تأتَيهمُ  أن إال ينُظرونَ  هل  )
 .158 األنعام (قبلُ  ِمن آمنت   تكن   لم إيماُنها نفًسا ينفعُ  ال رّبكَ  آياتِ  بعُض 
 اإليمان. ينفع ال اآلخرة في وكذلك

 اآلخرة. في عليه ويثاب الدنيا، في اإليمان ينفع إنما
 جزاء. دار واآلخرة عمل، دار فالدنيا
***  

 م31/10/2013 الخميس
 

 (159 األنعام) شيء في منهم لستَ  ِشَيًعا وكانوا ديَنهم فر قوا الذين إنّ  ۞

 فّرقوا دينهم:

 آمنوا ببعضه ولم يؤمنوا ببعضه اآلخر، ألسباب حزبية وغيرها. -
 فّرقوا دينهم بافتراقهم واختالفهم وتنازعهم وتقاتلهم على الزعامة. -

 وكانوا شيًعا:

 أي: وصاروا شيًعا.

 شيًعا:

 وأحزاًبا مختلفة.فرًقا 

 لست منهم في شيء:
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 أنت بريء منهم.

*** 

 التحزب ال يستقيم مع الدين وال مع العلم.

 التحزب خيانة.

 المتحزب ال يستطيع االستقاللية وال الحياد وال العدل وال اإلنصاف وال الصدق.

 يعّظم نفسه ويبخس غيره.

أهوائه الشخصية والحزبية. فتقع يتحيز إلى حزبه، ويلوي أعناق النصوص، لموافقة 
أخطاء كبيرة، وحيل كثيرة، في تفسير القرآن، وشرح الحديث، والفقه، واألصول، 

 والسياسة الشرعية، وغيرها من العلوم والتطبيقات اإلسالمية!

 التحزب يرغب فيه الناس للوصول إلى السلطة والمال.

أن يكون رئيًسا للحزب أو نائًبا ويبدأ ذلك عندهم منذ انتمائهم للحزب، كل منهم يطمع 
 أو أمين سّر أو أمين صندوق ... إلخ.

ويدخل المرء في الحزب لكي يشّكل مع محازبيه قوة ضغط للحصول على أكبر قدر 
ممكن من الكعكة، فيصير الحكم للقوة، ال حسب االستحقاق. فيستفيد المتحزبون وُيبخس 

 المستقلون.
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إلى العنف، والتسبب في وقوع حروب أهلية، ومنها  وللتحزب آفات كثيرة، منها اللجوء
أن أعضاء الحزب قد يكونون كالقطيع، فإذا أخطأ زعماؤهم كان خطؤهم كارثًيا يتعسر 
إصالحه! وقد يؤلف بعض قادتهم، ويقرأ لهم أتباعهم، ولو كان القادة على علم قليل! 

اء في الدين، وقد يتخذون ويتجرؤون على الكتابة، ولو كانوا من المبتدئين! فتشيع األخط
قرارات لها آثار خطيرة جًدا، ويجّرون وراءهم غيرهم من المسلمين ويوّرطونهم، إذ 

 يلعبون دور القاطرة! 

األحزاب بعضهم مع بعض، للتنازع على الحكم والسلطة والنفوذ، ويصير  توربما تقاتل
لم يستطيعوا أن تقاتلهم ال ألجل الدين، بل ألجل الوصول إلى كراسي الحكم، ولو 

 يفعلوا شيًئا، إال مجرد تغّير األشخاص!

 *** 

 آيات أخرى:

( وال تكونوا ِمَن المشركين. ِمَن الذين فّرقوا ديَنهم وكانوا ِشَيًعا كلُّ حزب  بما لديهم َفِرحون )
 .32 - 31سورة الروم 

*** 

 األحد:

 هـ1440ربيع اآلخر  1
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 م2018كانون األول  9

 

 (160 األنعام) أمثالها عشر ۞
  

 .160 األنعام (أمثاِلها عشرُ  فلهُ  بالحسنةِ  جاءَ  َمن) تعالى: قال
  

 يقل: لم

 أمثالها عشرة

  
 :األمثال

 مؤنث. ال مذكر والِمث ل ِمث ل، جمع

  
 التقدير:

 أعلم. وهللا أمثالها، حسنات عشر

***  
   م4/12/2012 الثالثاء

 

 (161 األنعام) ِقَيًما ِديًنا ۞

 .161( األنعام ُقل  إّنني هداني رّبي إلى صراط  مستقيم ِديًنا ِقَيًما مّلَة إبراهيَم حنيًفا)
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 التقدير:

 هداني رّبي صراًطا مستقيًما ِديًنا ِقَيًما.

 .20( الفتح ويهديَك صراًطا مستقيًما)

 في قراءة:

 ديًنا َقّيًما.

 ِقَيًما:

 قّيًما.

 قال الرازي:

  .سبيل المبالغةالتأويل: ديًنا ذا قيم، ووصف الدين بهذا الوصف على 

*** 

 الثالثاء:

 هـ1440ربيع اآلخر  24

 م2019كانون الثاني  01

 

https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=6&ayano=161#docu
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 (164)األنعام وزر أخرى  وازرةٌ  وال تزرُ  ۞

 وال تزر نفس وازرة وزر نفس أخرى.

 ال تحمل عنها.

 

 (165)األنعام العقاب  سريعُ   ربكإنّ  ۞

 :الزمخشري قال 

 .ألّن ما هو آت قريب وصف العقاب بالسرعة

  :أبو حيانوقال 

وسرعة عقابه إن كان في الّدنيا فالّسرعة ظاهرة، وإن كان في اآلخرة فوصف بالّسرعة 
 .آت إذ كل ما هو آت   ،لتحققه

 :ابن عاشوروقال 

حّتى يؤّول بمعنى  ،فالمراد سريع العقاب في يوم العقاب، وليس المراد سريعه من اآلن
 .كّل آت قريب، إذ ال موقع له هنا

 : أقول
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كل المستحقين للعقاب بزمن قدره صفر.  قاب عقاب اآلخرة فإن هللا يعاقبإذا كان الع
 : تعبير عن الصفر الذي لم يرد في القرآن.سريع

 وهللا أعلم.
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 األعراف﴾ سورة﴿
 

 (2 األعراف) منه حرجٌ  صدركَ  في َيُكن   فال ۞
  
 األعراف (للُمؤمنينَ  وِذكرى  بهِ  ِلُتنِذرَ  منهُ  َحرجٌ  صدركَ  في َيُكن   فال إليكَ  ُأنزلَ  كتابٌ )
2.  

 كتاب:
 التعريف(؟ أل )بدون  بالتنكير هكذا لماذا

 األنبياء على المنزلة الكتب نوع من كتاب يزعمون، لما خالًفا هللا، عند من أنه لبيان      -
 السابقين.

 عظيم. كتاب أي: للتعظيم،      -

، وإعجاز   وفصاحة   بالغة   من شأنه، من للتعجيب      -  أّمي. رجل   على ونزول   وإرشاد 

 أعلم. وهللا الصواب، إلى األقرب هو األخير المعنى لعل
  

 كتاب:
 محذوف. مبتدأ خبر

 كتاب.  ذلك أو كتاب، هذا :التقدير
 حرج: 

 منه. والمرور فيه الدخول يعسر حيث الغابات، في الضّيق المكان أصله
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 ِمن الخوف أو بحقه، تقوم أال )ِمن والخوف والمشقة، والغّم، الضيق، هنا: والَحَرج
 وإنكارهم(. تكذيبهم

 عنه فَيفصم البرد، الشديد اليوم في وسلم عليه هللا صلى النبي على ينزل الوحي كان
  عرًقا! يتفّصد وهو
 منه:

 بحقه. تقوم أال ِمن خوًفا أو القرآن، إبالغ من رآن،الق ِمنَ       -

 نفَسكَ  باخعٌ  لعّلكَ ) كقوله: به. يؤمنوا أال من له، إنكارهم أو تكذيبهم من القرآن، ِمنَ       -
ر (يقولونَ  بما صدُركَ  َيضيقُ  أنكَ  نعلمُ  ولقد) ،3 الشعراء (ُمؤمنينَ  يكوُنوا أال  97 الِحج 

 وناصره. حافظه فالل إيذائهم، أو ،127 النحل (مكرونَ يَ  مّما َضي ق   في تكُ  وال)

 منه. حرج صدرك في يكن فال به لتنذر :وتأخير تقديم تقدير على اإلنذار. ِمنَ       -

 فال للمؤمنين وذكرى  به لتنذر إليك أنزل كتاب الكالم: ترتيب فأصل مًعا، منهما      -
 منه. حرج صدرك في يكن

  
 الذي التكذيب ِمنَ  وقيل: المعنى(، تضمنه )الذي التبليغ ِمنَ  وقيل: الكتاب، ِمنَ  قيل:

 اإلنذار. ِمنَ  وقيل: اإلنزال، ِمنَ  وقيل: المعنى، عليه دلّ 
 هي التي الجهات جميع يعمّ  اللفظ إذ له، وجه ال كله التخصيص هذا» :عطية ابن قال
 وتكذيب المشركين وتعّرض واإلنذار التبليغ يستغرق  وذلك وألجله، الكتاب سبب من

 «.ذلك وغير المكذبين
  

 وتكذيب. وإنذار تبليغ من به يرتبط وما الكتاب، ِمن :أرّجح
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 (ذكرى ) وقوله: الكتاب. على تعود (به) في والهاء الكتاب، على تعود (منه) في فالهاء
 الكتاب. على يعود

 الكتاب. هو المقصود (ذكرى ) بالكتاب. أي (:به لتنذر) الكتاب. من أي (:منه حرج)
  

 (!منه) قوله: في )الهاء(، حرف هو واحد، بحرف المفسرين اهتمام الحظ  
  

 والتأخير؟ التقديم فائدة ما
 من الحرج زوال عند إال يكمل وال يتمّ  ال والتبليغ اإلنذار على اإلقدام» :الرازي  قال

 باإلنذار ذلك بعد أمره ثم الصدر، عن الحرج بإزالة تعالى هللا أمره السبب لهذا الصدر.
 «.والتبليغ

  
 به: ِلُتنذرَ 
 الكافرين. به ِلُتنذرَ 

  
 وذكرى:
 التذكير.

 )الجّر(. والخفض والنصب الرفع فيها يجوز
 (.كتاب) على بالعطف أو ذكرى. وهو مثل: مبتدأ، إضمار على الرفع،      -

 )أنزلناه( هاء على العطف ىعل أو ذكرى، به وذّكر   أي: المصدر، على النصب،      -
 ألجله. مفعول أو المقّدرة،
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 وذكرى  الكافرين إلنذار أي: (،به لتنذر) موضع على حمالً  )الجّر(، الخفض      -
 والذكرى. لإلنذار للمؤمنين.

 (الُمؤمنينَ  تنفعُ  الذكرى  فإن   وذّكر  )
  

 منه: َحرجٌ  صدركَ  في يكن   فال
 اعتراضية. جملة

  
 يقل: لم

 المؤمنين. به وِلتذّكرَ 
***  

 م10/10/2013 الخميس
 

 (3 األعراف) تذّكرون  ما قليالً  ۞
َرى  بهِ  لتنذرَ  منهُ  َحَرجٌ  صدركَ  في يكن   فال إليكَ  ُأنزلَ  كتابٌ )  ما اّتِبُعوا للُمؤمنيَن. وِذك 

 .3-2 األعراف (َتَذّكُرونَ  ما قليالً  أولياءَ  ُدوِنهِ  ِمن تّتِبُعوا وال ربكم ِمن إليكم ُأنزلَ 
  

 كتاٌب:
 كتاٌب. هذا أي:

  
 حرج:

 التبليغ. حرج -
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 عنه. اإلعراض حرج -

  
 الضيق. الحرج:

  
 :الطبري  قال

 منه حرج صدرك في يكن فال للمؤمنين وذكرى  به لتنذر إليك أنزل كتاب التقدير:
 عاشور(. ابن )وتبعه

 المؤمنين. به وتذكر به تنذر أن منه حرج صدرك في يكن فال إليك أنزل كتاب أو:
 للمؤمنين: وذكرى  به لتنذر 
 المؤمنين. به ولتذّكر الكافرين به لتنذر -1

 للمؤمنين. وتذكيًرا للكافرين إنذاًرا    
 به. ولتذّكرهم المؤمنين به لتنذر التقدير: يكون  وقد -2

 لهم. وتذكيًرا للمؤمنين إنذاًرا أو:    
  

 اتبعوا:
 الكافرون. وأّيها المؤمنون  أّيها
 الناس. أيها

 والبغوي(. )الطبري  اتبعوا لهم: وُقل   :التقدير
  

 تتبعوا: وال
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 تبتغوا. وال قراءة: في
  

 دونه: من
 غيره. من

  
 تذّكرون:
 تتذّكرون. أصلها:

  
 أخرى: قراءات

 َيتذكرون. -

 َتتذكرون. -

 َيّذّكرون. -

  
 تذّكرون: ما قليالً 

 تقدم. بما ربطها حيث من تفسير إلى تحتاج
 القرطبي: فّسرها كيف انظر

 مصدًرا. الفعل مع تكون  وقيل: زائدة، ما:
 تفسير! إلى محتاج هو عما مفّسر هو بما شغلنا

 قال: إذ حاالً  أحسن ليس والطبري 
 الحق. فتراجعون  وتعتبرون  تتعظون  ما قليالً 
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 .البغوي  ومثله
  

 :كثير ابن وقال
 .103 يوسف (ِبمؤمنينَ  َحَرصتَ  ولو الّناسِ  أكثرُ  وما) كقوله: -

 .116 األنعام (هللاِ  سبيلِ  عن ُيضلُّوكَ  األرضِ  في َمن أكثرَ  ُتِطع   وإن) وقوله: -

 .106 يوسف (ُمشركونَ  وهم إال باللِ  أكثُرهم يؤمنُ  وما) وقوله: -

  
 :حيان أبو وقال

 غيره! ويتبعون  هللا دين يتركون  حيث قلياًل، تذكًرا تتذكرون  -

 قلياًل. زماًنا تتذكرون  -

  
 التفسير: هذا البال في يخطر قد

 (.للمؤمنينَ  وذكرى ) بقوله: مرتبط (تذّكرونَ  ما قليالً قوله:)
 يمنعه. ما هناك ثم ومن سبياًل، المؤمنين على للكافرين يجعل رالتفسي هذا لكن
 الكافرين، دون  بالمؤمنين خاًصا (للُمؤمنين وِذكرى  بهِ  لتنذرَ ) قوله: كان إذا يصح لكنه
 ولتذّكرهم. المؤمنين لتنذر أي:

 .51 األنعام (رّبهم إلى ُيحشروا أن يخافونَ  الذينَ  بهِ  وَأنِذر  )
 .18 فاطر (الصالةَ  وأقاُموا بالغيبِ  رب هم َيخَشونَ  الذينَ  ُتنِذرُ  إنما)
 .11 يس (كريم وأجر   بمغفرة   فَبّشر هُ  بالغيبِ  الرحمنَ  وخشيَ  الّذكرَ  اّتبعَ  َمنِ  ُتنِذرُ  إّنما)
  



342 

 

 الرازي: ينتقد حيان أبو
 كالم وهذا الرازي: تفسير عرض أن بعد قال (،للمؤمنين وذكرى  به لتنذر) تفسيره: في

 منه! هللا أعاذنا الرجل هذا كالم وهكذا المتشرعين، كالم عن خارج فلسفي
*** 
   م29/12/2013 األحد

 

 (4 األعراف) قائلون  هم أو بياًتا ۞
 
 .4 األعراف (قائلونَ  ُهم أو َبياًتا بأُسنا َفجاَءها أهلكناها قرية   ِمن وكم)
  

 مزدوجة: نكتة
 الواو! وحذفُ  الفاء، إثباتُ 
 (.َفَجاءها) قوله: في الفاء إثباتُ 
 (.قائلونَ  ُهم) قوله: في الواو حذفُ 

  
 كم:

 لالستفهام. ال للتكثير
 الكثرة. من للتعّجب

 القرى. من كثيرٌ  أي:
  

 قرية:
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 ُأّمة.
 .17 اإلسراء (الُقرونِ  ِمنَ  أهلكنا وكم)

 :المنار في قال
 اأُلّمة. على تطلق القرية

 (.قائلونَ  هم أو بياًتا) قوله: عند سيما ال القرية، أهل بالقرية: المراد العلماء: بعض قال
 َتقيُل. وال َتِبيتُ  ال فالمدينة

 محذوف لتقدير حاجة وال أنفسهم(، )القوم القرية أهل تعني القرية بل آخرون: وقال
 (.المنار)

 القرية: أصل
 السكاني. التجمع      -

 السكاني. التجمع موضع      -
 بعض. إلى بعضه وضمّ  جمعه وُقرآًنا: َقرًءا الشيءَ  َقرأ ِمن:

  
 يقل: لم

 جاءها.
 :التقدير قالوا:

 فاستِعذ   القرآنَ  قرأتَ  فإذا) كقوله: ذلك، بعد بأُسنا فجاءها إهالكها أردنا قرية من كم      -
 .6 المائدة (ُوجوَهكم فاغِسُلوا الّصالةِ  إلى قمُتم إذا) ،98 النحل (باللِ 

 ذلك. بعد بأُسنا فجاءها حكمنا في أهلكناها قرية من كم      -

 ذلك. بعد بأُسنا فجاءها التوفيق وقلة بالخذالن أهلكناها قرية من كم      -
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 ُعُرًبا أبكاًرا. فَجعلناهن   إنشاًء. أنشأناهنّ  إّنا) تعالى: كقوله إجمال، بعد تفصيل      -
 .36 البقرة (فيهِ  كانا مما همافأخرجَ  عنها الشيطانُ  فأزّلهما) ،37-35 الواقعة (أتراًبا

 ظّنوا إذ فيه، إشكال ال ما اآلية من المفّسرين بعُض  استشكل وقد » :المنار في قال
 عقب وقع البأس مجيء أن يفيد بالفاء (أهلكنا) على: (بأُسنا جاءها) عطف: أن

 أحدهما منه: لنوعين تفصيلًيا بياًنا كونه عن غافلين سبُبه، ألنه ُمحال، وهو اإلهالك،
 «!نهاري  واآلخر ليلي

 فَغَسل توّضأَ  كقولك: )التعقيب(، الترتيب بها يراد وال التفسير، بها يراد الفاء وقيل:      -
 كذا. ثم كذا

  
 بأسنا:

 قوالن. اآلية؟ في المذكور اإلهالك بمعنى البأس هل
 المعنى: فيكون  شئَت. اأّيهم قّدمتَ  كالواحد، أو واحًدا، الفعلين معنى كان إذا :الفراء قال
 شتمني ومثل: فَدنا، قُرب أو فقُرب، َدنا مثل: فأهلكناها، بأُسنا جاءها قرية من كم

 واحد. شيء والشتم اإلساءة ألن فشتمني، أساءَ  أو فأساَء،
 القمرُ  انشقّ  أعلم: وهللا المعنى ،1 القمر (القمرُ  وانشق   الّساعةُ  اقتربتِ ) تعالى: وكقوله

 (.القرطبي) واحد والمعنى اعُة،الس واقتربتِ 
 فُزرتني. أكرمَتني أو فأكرمَتني، ُزرَتني كقولك: :الطبري  قال

 فأعطيَتني. إلي أحسنتَ  أو إلي، فأحسنتَ  أعطيَتني كقولك: :البغوي  وقال
 أعطيَتني يقال: كما مًعا، يقعان والهالك البأس يقال: أن يبعد ال الفراء: قال :الرازي  وقال

 قبَله. وال اإلعطاء بعد اإلحسان كان وما فأحسنَت،
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 بياًتا:
 لياًل.

 منه. غفلة   على ليالً  العدوّ  على اإلغارة والبيات:
 وَينويِه. ليالً  المرء ُيدّبره ما التبييت: أو والبيات

  
 قائلون:

 الَمقيل. ومنه: يقول! وليس: َيقيل، قال يقال: القيلولة. من بل القول، من ليس
 قيلولًة. أو ليالً  ن نائمو 

 النهار. وقت لالستراحة ينامون  الذين القائلون  وقيل:
 فعاًل. يناموا لم ولو يستريحون  الذين وقيل:

  
 قائلون: هم أو بياًتا
 للتنويع. هنا أو:

 قائلون. وهم وبعضها بياًتا، بأسنا جاءها القرى  بعض أي:
 والراحة. الّدَعة وقتُ  فهما أشّد! يكون  فيهما العذاب ألن الوقتان هذان وُخّص 

 (.المنار) وعصبّيتهم وثروتهم قريش كّفار بُغرورِ  تعريٌض  وفيه
  

 يقل: لم
 قائلوَن. هم أو َبياًتا أهلكناها قرية من وكم      -

 قائلوَن. هم أو َبياًتا بأُسنا جاءها قرية من وكم      -
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 يقل: لم
 قائلٌة. هي أو ياًتابَ  بأُسنا فجاءها أهلكناها قرية من وكم      -

 قائلوَن. هم أو َبياًتا بأُسنا فجاءهم أهلكناها قرية من وكم      -

 قائلوَن. هم أو َبياًتا بأُسنا فجاءهم أهلكناهم قرية من وكم      -
  

 يقل: لم
 قائلون. ُهمو  أو
  

 المفّسرون: قال
 نوع من حرفين )توالي الواو فحذفوا استثقلوه )الواو(، مع )أو( الجتماع :الفراء قال      -

 الحال. واو مع العطف واو الجتماع أو: واحد(،

 وليست حالية هنا الواو :أقول عطف. حرفي بين للجمع استثقاالً  :الطبري  قال      -
 العطف. واو من قريبة الحال واو بعضهم: قال عطف! حرف

 تدخل لم أو( )هنا: العطف واو الحال جملة على دخل إذا العلماء: بعض قال      -
 حيان(. )أبو راكب هو أو ماشًيا زيد جاء يجوز: فال الحال، واو عليها

 ذلك. غير وقيل:      -

 زادها بل المشكلة، يحلّ  لم :أقول الترتيب. يلزم فال الواو، بمعنى الفاء :الفّراء قال      -
 «!ضعيف هو» :حيان أبو وقال «.له معنى ال قول هذا» :الطبري  قال تعقيًدا!

. هو أو راكًبا جاءني كقولك: الواو، إلى حاجة أالّ  الزجاج ورأى      -  ماش 



347 

 

 كثير. ابن مثل للواو، وال للفاء ال يتعرضوا لم المفّسرين بعض      -
  

 لي: خطر
 قائلون. هم أوّ 

 إدغام. الحال: وواو )أو(، العطف: واو واوان: مشددة: الواو أي:
 الواو. بتشديد قراءةَ  وال ،قراءة إلى يحتاج هذا لكن

***  
   م2/11/2013 السبت

 
 (5 )األعراف واهمعد كان فما ۞

 يقل: لم
 كانت. فما

 والتأنيث. التذكير فيه يجوز مجازي  مؤنث دعوى:
 

 (7 األعراف) غائبين كنا وما ۞
  
ن   الُمرَسليَن. وَلَنسأَلن   إليهم ُأرِسلَ  الذينَ  فَلَنسأَلن  )  (غائبينَ  كّنا وما ِبعلم عليهم فَلنُقص 

 .7-6 األعراف
  

 فلنسألّن:
 القسم. الم )األولى( الالم
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 التوكيد. بها يراد
 الثقيلة. التوكيد نون  وتسمى التوكيد، بها يراد المشددة والنون 

  
 يقل: لم

 الرُسل. ولنسألنّ 
  

 يقل: لم
 إليهم. ُأرِسلوا الذين ولنسألنّ       -

 الُمرَسلون. إليهم ُأرِسلَ  الذين ولنسألنّ       -

 إليهم. الُمرَسلين ولنسألنّ       -
  

 يقل: لم
 ُأرِسُلوا. الذين ولنسألنّ 

 إليهم: ُأرسلَ  الذين فَلنسألنّ  
 .65 القصص (الُمرَسلينَ  أَجب ُتمُ  ماذا فيقولُ  ُيناديهم ويومَ )
  

 الُمرَسلين: وَلنسألنّ 
 .109 المائدة (ُأِجب ُتم ماذا فيقولُ  الرُسلَ  هللاُ  َيجمعُ  يومَ )
  

 عليهم: فَلنقّصنّ 
 وأفعاَلهم. أقواَلهم
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 الترتيب. تفيد عاطفة بابها على ألنها المفسرين، أكثر لها يتعّرض لم الفاء
 أخبره. عليه: قّص  اإلخبار. القّص:

  
 يقل: لم
 لنقصّن.و 
  

 يقل: لم
 غائبين. نكون  ولن      -

 غائبين. عنهم كنا وما      -

 .غائبين كّنا ما أّنا وسيعلمون       -
  

 غائبين: كّنا وما
 الدنيا. في يظّنون  كانوا كما

***  
     م1/11/2013 الجمعة

 

 (9 األعراف) يظلمون  بآياتنا ۞
                                                          

 فأولئكَ  موازيُنهُ  خف ت   وَمن الُمفلحوَن. همُ  فأولئكَ  موازيُنهُ  ثُقلت   فَمن الحقُّ  يومئذ   والوزنُ )
 .9-8 األعراف (َيظِلُمونَ  بآياِتنا كانوا بما أنفَسهم َخِسروا الذينَ 
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 يقل: لم

 الخاسرون. هم فأولئك موازينه خفت وَمن      -

 الظالمون. هم فأولئك موازينه خفت وَمن      -

  
 يقل: لم

 بآياتنا. يظلمون  كانوا بما

  
 المفسرون:

 المسألة. تجاهل بعضهم      -

 تفسيرها. في دقيَقا يكن ولم منها، اقترب بعضهم      -

 :الطبري  قال
 َيجحدون.

 السياق. حسب فّسرها لعله الَجحد، بمعنى الظلم يكون  كيف يبين لم :أقول

  
 .البغوي  وتبعه

  
 :الشنقيطي وقال

 ظلمهم. بسبب خسروا

 اآليات! تجاهل
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 :عاشور ابن وقال

 )يكذبون(، معنى (َيظلمون ) وضّمن الصدق. من حقها ُينصفونها فال اآليات َيظلمون »
 تعالى: قوله حدّ  على ياتنا،بآ فيكذبون  َيظلمون  كانوا بما قيل: فكأنه بالباء. ُعّدي فلذلك

 ما تكذيب ألنه ظلًما تكذيبهم َجعل وإنما (.وُعُلًوا ظلًما أنفُسهم واستيقنت ها بها وَجحُدوا)
 «.إعمالها وعدم بدحضها لألدلة ظلم فتكذيبه صدقه، على األدلة قامت

  
 :المنار في وقال

 يكفرون.

 نفسها: السورة من 103 اآلية إلى وأحال

 عاقبةُ  كانَ  كيفَ  فانُظر بها فَظلموا وَملِئهِ  ِفرَعونَ  إلى بآياِتنا ُموَسى بعِدهم ِمن بعثنا ثمّ )
 (.الُمفِسدينَ 

  
 أقول:

 أخصر ألنه المنار، صاحب تفسير منه وأفضل عاشور، ابن تفسير لآلية تفسير أفضل
 أعلم. وهللا كفر! والشرك الشرك، بمعنى يأتي الظلم وألن وأدق،

*** 

  م30/12/2013 اإلثنين
 

 (11 )األعراف الساجدين من يكن لم إبليس إال فسجدوا ۞
 يقل: لم
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 يسجد. لم
 الفاصلة. مراعاة

 
 (12 )األعراف تسجد أال منعك ما قال ۞

 يقل: لم
 تسجد. أن منعك ما

 ال. أن أال:
 زائدة. ال:

 
 (14 األعراف) يبعثون  يوم ۞

  
 .15-14 األعراف (الُمنَظرينَ  ِمنَ  إنكَ  قالَ  ُيبعثوَن. يوم إلى أنِظرني قالَ )
  

 أنِظرني:

ل    موتي. أجِّ

ر    أجلي. أخِّ

  
 الُمنَظرين: من إنك

 األجل. له يحدد لم

 حاصل. تحصيل وسؤاله طلبه، على بناءً  يكن لم تأجيله إن قيل:

 .81-80 ص ،38-37الحجر (الَمعلوم الوقتِ  يوم إلى الُمنَظرينَ  ِمنَ  فإنكَ )
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 هللا. علم في المعلوم الوقت معناه: قيل:

  
 ُيبعثون:

 وُذّرّيته. آدم

  
 يقل: لم

 ُيبعثون. فيه الذي اليوم إلى      -

 فيه. ُيبعثون  الذي اليوم إلى      -

 البعث. يوم إلى      -

***  
 م31/12/2013 الثالثاء

 
 (15 )األعراف المنظرين من إنك قال ۞

 .51 – 41 األعراف (ريننظَ المُ  نَ مِ  إنك قال بعثون.يُ  يوم إلى رنيأنظِ  قال)
 يقل: لم

 أنظرتك. إني
 الفاصلة. مراعاة

 
 (16 )األعراف المستقيم صراطك لهم ألقعدن ۞

 يقل: لم
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 المستقيم. صراطك على
 الخافض. بنزع منصوب :صراطك

 
 (19 )األعراف الشجرة هذه تقربا وال ۞
 الحرام. رمز الشجرة هذه
 الشجرة. هذه إال لهما مباح الشجر كل

 محدودة. غير والمباحات محدودة المحرمات
 

 (20 )األعراف الخالدين ِمنَ  تكونا أو مَلكينِ  تكونا أن إال ۞
 يقل: لم
 خالَدين. تكونا أو

 الفاصلة. مراعاة
 

 (21 )األعراف الناصحين من لكما إني وقاسمهما ۞
 لهما. أقسم

 يقل: لم
 ناصح. لكما إني

 الفاصلة. مراعاة
 

 (22 األعراف) ِبُغرور فداّلهما ۞
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 وقاَسمهما إني لكما لِمَن الناصحيَن. فداّلهما بُغرور  فلّما ذاقا الشجرَة بدت  لهما)
 .22( األعراف َسوءاُتهما

 الشجرة:

( اسكن  أنَت وزوُجَك الجّنَة فُكال ِمن حيث شئتما وال تقربا هذه الشجرةَ ويا آدُم ) -
 .19األعراف 

( الخالِدين وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرِة إال أن تكونا مَلَكي ِن أو تكونا ِمنَ ) -
 : )مَلكيِن أو خالَديِن(.لم يقل. 20األعراف 

ود )في الجنة!( كّلها حالل! شجرة واحدة حرام، من بين أشجار  عدُدها غيُر محد
 المحرمات محدودة وقليلة، والمباحات كثيرة ال حصَر لها.

 قاَسمهما:

 حلف لهما، أقسم لهما. 

قال بعض العلماء: المقاسمة هنا تعني القَسم، وإن جاءت على صيغة المفاعلة  -
)المشاركة(. ولهذا نظائر كالمرابحة فهي ليست مشاركة من طرفين كما قد ُيظن 

 صيغتها.من 
وقال آخرون: هي على صيغة المشاركة، فإبليس أقسم بأنه ناصح! وهما أقسما  -

 بقبول نصحه!
 لم يقل:
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 إني لِمَن الناصحين لكما. -
 إني لكما ناصح. -

 داّلهما بُغرور:

 أوقعهما في الهالك. -
 غّرهما باليمين. -
 !بالل كاذًباآدم كان يظن أن أحًدا ال َيحلف خدعهما إذ حلف لهما بالل. قيل: إن  -
 غّرهما بوسوسته وقَسمه. -
 خدعهما بزخرف من القول. -
 جّرأهما على المعصية. -
 حّطهما من منزلة الطاعة إلى منزلة المعصية. التدلية: إرسال الدلو في البئر. -

 الُغرور:

 إظهار النصح وإبطان الغش. -
 اعتقاد الشيء نافًعا بحسب ظاهر حاله، وال نفع فيه عند تجربته. -
 ما ال نفع فيه. َطِمعا في النفع )مَلكيِن، خالَديِن( فخابا.الطمع في -
*** 

)أبو داود والترمذي والحاكم في  لئيم المؤمُن ِغّر كريم والفاجُر ِخبّ في الحديث: 
 المستدرك(. وأنشد نفطويه:

 **  وَترى اللئيَم ُمجّرًبا ال ُيخدُع  إّن الكريم إذا تشاُء خدعَته  *           
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*** 

 أنا أرى أن المعنى:

أنزلهما بسبب الُغرور )الخداع(. فالُغرور وقع عليهما، الغاّر هو الشيطان، والمغرور: 
 .أنزلهما بخديعةآدم وزوجته. 

 : الستيالء الُغرور عليه. وال أرى ذلك، بل: ال ستيالء الُغرور عليهما.ابن عاشورقال 

المحتمل أن الُغرور أصاب إبليس، كما أن الُغرور وقع على آدم وزوجه. أنزلهما ومن 
 !أنزلهما بزهووهو مغتّر َمزهّو مختال! 

ومن المحتمل أيًضا أن يكون الُغرور بمعنى الخداع من إبليس آلدم وزوجه، وبمعنى 
إبليس انتصر على آدم، وحقق أول نصر إضافي وهو الزهو والعجب واالختيال، ألن 

 ! له على البشر

وبهذا يكون للكلمة الواحدة أكثر من معنى، وللطرفين، ال لطرف واحد. أعني قد تتعدد 
 اف لموصوف واحد، أما أن تتعدد الثنين أو أكثر فهذا شيء آخر!المعاني أو األوص

*** 

 إبليس َخدع آدم!
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إذا كان إبليس َخدع آدَم، وكان آدُم في الجنة! فكيف ال َيخدعنا نحن بني آدم، ونحن 
في الدنيا، ال في الجنة؟ وكانت خديعة كبرى ُمكلفة: الهبوط من األعلى إلى األسفل! 

 دار النعيم والرغد والهناء إلى الدنيا دار الكّد والَعناء واالبتالء!الهبوط من الجنة 

آدم لم تكن له تجربة سابقة مع إبليس. أفال نتخُذ نحن من تجربة آدم ما نتجنُب معه 
 الوقوع في فخ إبليس؟! المرء يتعظ بغيره، وال ُيخدع من ُجحر  مرتين!

، أي ال 27( األعراف يكم ِمَن الجّنةيا بني آدم ال يفتنّنكُم الشيطاُن كما أخرج أبو )
 أبويكم وأخرجهما من الجنة! كما فتنيفتنّنكم 

*** 

 م  6/4/2012الجمعة 

 

         (24 )األعرافبعضكم لبعض عدو  قال اهبطوا ۞

        .36راجع البقرة 

 

 (26 األعراف) وريًشا َسوءاِتكم ُيواري  لباًسا ۞

  .26 األعراف (وريًشا َسوءاِتكم ُيواري  لباًسا عليكم أنزلنا) 



359 

 

 وريًشا:

 عطف. حرف الواو:

 :ريًشا

 ريش. ولباس ستر، لباس لباسان: هناك أي: (؟لباًسا) على معطوفة هي هل

 في وريش ساتر هو واحد: اللباس أي: (.سوءاِتكم ُيواري ) جملة: على معطوفة هي أم
 الطير! كريش مًعا، آن  

 مًعا. واإلعراب التفسير أهل قول األول:

 .الفقير العبد قول والثاني:

*** 

 المفسرين: أقوال

 الزمخشري:

 عليكم أنزلنا أي: ،وزينته لباسه ألنه ،الطير ريش من اسُتعير ،الزينة لباس الريش»
 قال: كما صحيح، غرض الزينة ألن يزّينكم، ولباًسا سوءاتكم، يواري  لباًسا لباسين:

َكُبوها)  «.6 النحل (َجمالٌ  ِفيها َوَلُكم  ) ،8 النحل (َوِزينةً  ِلَتر 

***  

 الرازي:
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 عليكم أنزلنا أي ،وزينته لباسه ألنه ،الطير ريش من اسُتعير ،الزينة لباس الريش»
 كما صحيح غرض الزينة ألن يزّينكم، ولباًسا سوآتكم، يواري  لباًسا لباسين:

 .»6 النحل (جمالٌ  فيها ولكم) وقال: ،8 النحل (وزينة لتركبوها) :قال

 أقول:

 إحالة! دون  من للزمخشري، مطابق قوله

***  

 حيان: أبو

 أي: ،وزينته لباسه ألنه ،الطائر ريش من اسُتعير الزينة لباس :الزمخشري  قال »
 صحيح غرض الزينة ألن يزّينكم؛ ولباًسا سوءاتكم، يواري  لباًسا لباسين: عليكم أنزلنا

 .انتهى .6 النحل (جمال فيها ولكم) ،8 النحل (وزينة لتركبوها) تعالى: قال كما
 «.منه قسم ال لّلباس، قسيم وأنه المغايرة، يقتضي (لباًسا) على )الريش( وعطُف:

 أقول:

 الطائر. ريش من استعير الزينة لباس الريش :الزمخشري  قاله ما

 الريش! حيان: أبي نص من سقط

***  

 المنار:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2490&idto=2490&bk_no=132&ID=866#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2490&idto=2490&bk_no=132&ID=866#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=215&idfrom=856&idto=870&bookid=62&startno=14#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=215&idfrom=856&idto=870&bookid=62&startno=14#docu
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 بلباس اقترانه بدليل مًعا، والزينة الحاجة لباس أنه األقوال هذه من عندنا المختار»
 «.التقوى  ولباس العورات، يواري  الذي الستر

 أقول:

 ارجع   منه. أوضح قولي لكن لقولي، مطابًقا يكون  قد مًعا" والزينة الحاجة "لباس قوله:
. كاماًل، نصه إلى شئت إن  وقارن 

*** 

 عاشور: ابن

، على صنف   عطفَ  (سوآتكم يواري  لباًسا) على: (ريًشا) عطفَ »  والمعنى: صنف 
 «.به تتزّينون  ولباًسا يستركم، لباًسا لكم يّسرنا

***  

 2015 آذار 18 األربعاء

 

 (26 األعراف) خير ذلك التقوى  ولباس ۞

 (خيرٌ  ذلكَ  التقوى  ولباُس  وريًشا اِتكمسوء ُيواري  لباًسا عليكم أنزلنا قد آدمَ  َبني يا) 
 .26 األعراف

  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=7&ayano=26#docu
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 يقل: لم

  خير. التقوى  ولباس

 يقل: لم

  خير. هذا التقوى  ولباس

 النكتة:

 والريش؟ اللباس من ذكر ما التقوى: بلباس المقصود هل

 الحسي؟ اللباس إلى تضاف أن يجب التقوى  أن المقصود أم

 االحتشام! ينقصها محّجبة وامرأة  محّجبة، غير وهي محتشمة امرأة  تجد فقد

 واألدب. الحياء الحشمة:

 والرجل. المرأة  على ينطبق وهذا

 التقدير:

 خير. التقوى( )لباس اللباس وذلك

 خير. وذلك التقوى، لباس وهو أو:

 مضاف من مؤلفة وهي التقوى، لباس عبارة: تتقدم أن يمكن ال ألنها (ذلك) أّخر
 واحدة. كلمة وليست إليه، ومضاف
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 :خيرٌ  ذلك التقوى  ولباُس 

 مبتدأ. :لباُس 

 خبر. :خيرٌ 

 بدل. التقوى: لباس إلى ةإشار  :ذلك

 اآلخرة، لباس أو الخشن، اللباس أو الحرب، كلباس آخر، لباس عن المفّسرين كالم أما
 أعلم. وهللا اآلية، في وجًها له أرَ  فلم

 اآلراء وكثرة الخالف خضم في يضيع التفسير كتب مطوالت في اآلية تفسير يقرأ ومن
 السياق! عن أكثرها وُبعد وغموضها

 خير: 

 لباس. خير أي

 التفضيل. أفعل

 األفضل. هو أي:

 .Comparative وليس Superlative اإلنكليزية في يقابل

*** 

 المفسرين: أقوال
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 الطبري:

 )...(. اإليمان هو التقوى  لباس بعضهم: فقال»

    .الحياء هو آخرون: وقال

 )...(. الصالح العمل هو آخرون: وقال

 )...(. الحسن السمت هو ذلك بل آخرون: وقال

 )...(. هللا خشية هو آخرون: وقال

 «.العورة ستر المواضع، هذه في التقوى، لباس آخرون: وقال

***  

 الرازي:

 هذا وعلى التقوى، لباس هو سوآتكم ليواري  تعالى هللا أنزله الذي اللباس أن المراد»
 خير، بأنه عنه يخبر أن ألجل هللا أعاده وإنما األول، اللباس هو التقوى  فلباس التقدير

 بالبيت، الطواف في الثياب وخلع بالتعّري  يتعّبدون  كانوا الجاهلية أهل من جماعة ألن
 والصدق البر، أبواب في الصدق عرفتك قد القائل: قول مجرى  التكرير في هذا فجرى 

 )...(. المعنى بهذا عنه ليخبر الصدق ذكر فيعيد غيره. من لك خير

 لصاحبه خير التقوى  ولباس اآلية: معنى الفارسي: علي أبو قال (خير ذلك) قوله: أما
 به. يتجّمل الذي والرياش اللباس من خلق مما تعالى هللا إلى له وأقرب به، أخذ إذا
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 لباَس  هللاُ  فأذاقها) قوله: في الجوع إلى أضيف كما التقوى  إلى اللباس وأضيف قال:
 «.112 (النحلوالخوف الجوعِ 

***  

 القرطبي:

 ويقيم والكتان، القطن ينبت الذي المطر يعني: (لباًسا عليكم أنزلنا) تعالى: قوله »
 لكم وأنزل) ِمثل: مجاز، فهو واألشعار، واألوبار األصواف منها )التي( الذي البهائم

 يأتي. ما على 6 الزمر (أزواج ثمانيةَ  األنعام ِمنَ 

 لغيره. مثاالً  ليكون  وحّواء، آدم مع اللباس من شيء إنزال اإلنزال هذا وقيل:

 األنعام من لكم وأنزل) كقوله: لكم، خلقنا أي: (عليكم أنزلنا) جبير: بن سعيد وقال  
 يأتي. ما على خلق. أي 6 الزمر (أزواج ثمانية

 )...(. صنعته كيفية ألهمناكم وقيل:

 به. هللا ستره ما الطائر وريش

 العيش. ورفاهية الخصب هو وقيل:

 )...(. معيشة أو لباس من ستر ما الريش أن اللغة أهل أكثر عليه والذي

 )...(. لباس خير التقوى  أن بّين (خير ذلك التقوى  ولباس وريًشا) :تعالى قوله

 .الحياء التقوى  لباس قال: الجهني معبد عن

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2490&idto=2490&bk_no=132&ID=866#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2490&idto=2490&bk_no=132&ID=866#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1402&idto=1402&bk_no=48&ID=825#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1402&idto=1402&bk_no=48&ID=825#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1402&idto=1402&bk_no=48&ID=825#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1402&idto=1402&bk_no=48&ID=825#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1402&idto=1402&bk_no=48&ID=825#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1402&idto=1402&bk_no=48&ID=825#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1402&idto=1402&bk_no=48&ID=825#docu
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   الصالح. العمل هو التقوى  لباس عباس: ابن وقال 

 الوجه. في الحسن السمت أيًضا: وعنه

 به. وهدى وجل عزّ  علمه ما وقيل:

 ويتعّبد تعالى، لل به يتواضع مما الثياب، من والخشن الصوف لبس التقوى  لباس وقيل:
 غيره. من خير له،

 في بهما يتقى والساقان، والساعدان، والمغفر; الدرع التقوى  لباس علي: بن زيد وقال
 الحرب.

 لل. الخشية هو الزبير: بن عروة وقال 

 عنه. ونهى به أمر فيما تعالى هللا تقوى  استشعار هو وقيل:

 وعروة. عباس ابن قول يرجع وإليه الصحيح، وهو قلت:

 الجهاد. على حّض  فإنه حسن، علي بن زيد وقول 

 لباًسا عليكم أنزلنا قد) أواًل: قال إذ تكرار، فيه وهذا العورة. ستر هو يد:ز  ابن وقال
 (.سوآتكم يواري 

 فدعوى، الرعونات وترك التواضع إلى أقرب فإنه الثياب من الخشن لبس إنه قال: ومن 
 ما على التقوى، حصول مع الثياب من الرفيع يلبسون  العلماء من ضالءالف كان فقد

 تعالى. هللا شاء إن مبيًنا يأتي

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1402&idto=1402&bk_no=48&ID=825#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1402&idto=1402&bk_no=48&ID=825#docu
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 األول. )لباًسا( على عطًفا ،بالنصب "لباس" والكسائي المدينة أهل وقرأ

 التقوى. لباس وأنزلنا أي: مضمر، بفعل انتصب وقيل:

 االبتداء. خبر (خيرو) نعته (ذلكو) االبتداء. على بالرفع والباقون 

 التي الثياب لباس من لكم خير علمتموه، الذي ،إليه المشار التقوى  ولباس والمعنى:
 فالبسوه. إليكم; أنزلنا الذي الرياش ومن سوآتكم، تواري 

 يخرج وعليه العورة. ستر هو أي: ;التقوى  لباس وهو أي: "هو" مار:بإض ارتفع وقيل:
 زيد. ابن قول

 هو. بمعنى: (ذلك) فـ: خير; هو التقوى  ولباس المعنى: وقيل: 

 فيه. قيل ما أحسن األول واإلعراب

 «.المصحف خالف وهو ذلك، يقرأ ولم "،خير التقوى  ولباس" األعمش: قرأو 

***  

 كثير: ابن

 المذكور فاللباس والريش، اللباس من لهم جعل بما عباده على وتعالى تبارك يمتنّ »
 فاألول ظاهًرا، به يتجمل ما هو والريش: والرياش السوءات. وهي العورات، لستر هاهنا

 «.والزيادات التكمالت من والريش الضروريات، من

*** 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
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 المنار:

 اللباس أنه على السلف مفّسري  فجمهور (خير ذلك التقوى  ولباس) :تعالى قوله أما»
 وذكر - التقوى  هو الذي اللباس أي - التقوى  عين أنه زيد ابن فعن المجازي. المعنوي 

 «.عورته فيواري  هللا يتقي فقال: المقام، يناسب ما معناه من

*** 

 عاشور: ابن

 بتخييل إما اللباس عليها وأطلق وخشيته، هللا تقوى  بالتقوى  المراد يكون  أن ويجوز »
 كقوله لباسه، الالبس بمالزمة هللا تقوى  مالزمة بتشبيه وإما يلبس، بلباس التقوى 
 من اإلطالق هذا يحّسن ما مع ،187 البقرة (لهنّ  لباٌس  وأنتم لكم لباٌس  هنّ ) :تعالى

  «.المشاكلة

*** 
 2015 آذار 17 الثالثاء

 

 (26 )األعراف يّذّكرون  لعلهم هللا آيات ِمن ذلك ۞

 يّذّكرون:

 يتذكرون.

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=7&ayano=26#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=7&ayano=26#docu
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 يقل: لم

 تّذّكرون. لعلكم

 الغائب. إلى الُمخاَطب من التفات

  (يّذّكرون  لعلهم ... علكيم أنزلنا)

 

  (27 )األعراف الجنة من أبويكم أخرج كما الشيطانُ  يفتنّنكمُ  ال آدم بني يا ۞

 التقدير:
 أبويكم. فتن كما

 

 

 (29 األعراف) َتُعودون  بدأكم كما ۞
 تبعثون. خلقكم كما 

*** 

 المفسرين: أقوال

 كما أخرى. مرة الحياة إلى يعيدكم مرة أول أحياكم كما ُيعيدكم. مرة أولَ  خلقكم كما  -
 ُتبعثون. خلقكم

 التراب. إلى تعودون  التراب من بدأكم كما      -
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 ترجعون. وإليه خلقكم هللا      -

 ضعيفة. أخرى  تفاسير هناك      -

  
 تعودون:

 الحياة. إلى      -

 هللا. إلى      -

 التراب. إلى      -

  
 والبالغة. والوضوح االختصار في غاية كالم

***  
 أخرى: آيات

 .104 األنبياء (ُنعيده خلق   أولَ  بدأنا كما)      -

    .21 فصلت (ُترجعونَ  وإليه مرة   أولَ  خلقكم وهو)      -

*** 

  م5/11/2012 اإلثنين
 

 (30 األعراف) أولياء الشياطين اتخذوا ۞
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 الُمؤمنينَ  دونِ  ِمن أولياءَ  الشياطينَ  اتخذوا إّنهم الضاللةُ  عليهمُ  حقّ  وفريًقا هدى فريًقا) 
  .30 األعراف (ُمهتدونَ  أّنهم وَيحَسبونَ 

 وغير المسلمين من أولياء، ودول( أفراد )من الشياطين يتخذون  الذين اليوم كثيرون 
  المسلمين!

 أولياء: الشياطين اتخذوا

 :الرازي  قال

 الشياطين اتخذوا أنهم هو الضاللة، الفرقة هذه على حّقت ألجله الذي أن تعالى بّين»
  «.والباطل الحق بين التمييز في يتأملوا ولم إليه، دعوهم ما فقبلوا هللا، دون  من ياءأول

 هدى: فريًقا

  (.هدى) بـ: منصوب :فريًقا

 الضاللة: عليهمُ  حقّ  وفريًقا

 هنا؟ نصبه الذي ما :فريًقا

***  

 اإلعراب: في قوالن

 األول:

 الحال. على (تعودون ) بـ: منصوب كالهما :وفريًقا ... فريًقا
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 .وفريًقا ... فريًقا فريقين: تعودون  التقدير:

 حيان(. )أبو أبيّ  قراءة وهي

 الثاني:

 خذل(. )أو أضلّ  وفريًقا تقديره: محذوف، بفعل منصوب :وفريقا

 )القرطبي(. لجاز مرفوًعا كان لو :الفّراء قال

 القراءة. ال اللغة، في يقصد

 وفريق. ... فريًقا يقصد: كان إذا

 قبيح. نظري  في فهذا

 األول. على معطوف الثاني (فريًقا) ألن

  صفة. كلتاهما (:الضاللةُ  عليهمُ  حقّ ) وجملة: (،هدى) وجملة:

 يقل: لم

 هداهم. فريًقا -

 هداه. فريًقا -

  هللا. هداهم فريًقا -

 يقل: لم
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  الضاللة. عليهم حقت وفريقا

 الضاللة: عليهم حق وفريقا هدى فريقا

 الثاني. الفريق بخالف هللا، إلى هدايته ُنسبت األول الفريق

 :حيان أبو قال

 «.أضّل" "وفريًقا مقابله: يجئ ولم هللا، إلى الهدى إسناد جاء»

 :الطبري  وقال 

 الثاني و"الفريق" فيه، (هدى) بإعمال: منصوًبا األول "الفريق" كان هذا التأويل كان إذا»
 يشاءُ  َمن ُيدخلثناؤه:) جل قال كما (،عليهم) في: ذكره عائد على (حق) قوله: بوقوع

 .31 اإلنسان سورة  (أليًما عذاًبا لهم أعدّ  والظالمين رحمتهِ  في

 تعودون  كذلك ومؤمًنا، كافًرا، صنفين: الدنيا في دأكمب كما أنه: إلى ذلك تأويل وّجه ومن
 بقوله: األول (فريًقا) نصب: الضاللة، عليهم حق وفريًقا هدى، فريًقا فريقين: اآلخرة في

 «.فيه القول من عندنا الصواب بينا وقد عليه. عطًفا الثاني وجعل (،تعودون )

***  

 2015 نيسان 7 الثالثاء

 

 (30 )األعراف الضاللةُ  عليهمُ  حقّ  وفريًقا هدى فريًقا ۞

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1989&idto=1989&bk_no=50&ID=1999#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1989&idto=1989&bk_no=50&ID=1999#docu
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 هدى: فريًقا

 هداه. فريقا

 يقل: لم

.  حّقت 

 والتأنيث. التذكير فيه يجوز مجازي  مؤنث :الضاللة

 

 (31 )األعراف ُتسرفوا وال ۞

 (.المسرفين حبّ يُ  ال إنه سرفواتُ  وال واشربوا وكلوا)

 .141 األنعام راجع

 

 (32 )األعراف لعباده أخرج التي هللا زينة محرّ  نمَ  قل   ۞

 أخرج:

 أخرجها.

 

 (33 )األعراف الحق بغير والبغيَ  ۞
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 البغي:

 الظلم.

 بحق؟ بغي هناك هل

 المشاكلة. سبيل على نعم

 البغي. جزاء يمعنى:

 :عطية ابن قال

فال يسمى  ألن ما كان بحقّ  ،بحق تصور بغيٌ وليس يُ  ،زيادة بيان (بغير الحق)قوله: 
 .ابغيً 

 أقول:

 كالم ابن عطية غير صحيح، فالبغي يكون بحق إذا كان على سبيل المشاكلة.

 !ابن عاشورد ابن عطية! كذلك فعل قلّ أبو حيان 

 .األلوسيولم يفعل ذلك 

 

 (34 األعراف) أجل أمة ولكل ۞
  
 .34 األعراف (َيستقِدُمونَ  وال ساعةً  َيستأِخرونَ  ال أَجُلهم جاءَ  فإذا أَجلٌ  أمة   وِلكلّ )
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 األمم. بآجال تتعلق أنها اآلية ظاهر

  
 أجل: أمة ولكل

 الدنيا. في باإلهالك بالعذاب، وعيد      -

 الدنيا. أجل      -

 األّمة. ُعمر      -

  إليه. ينتهي ُعمر األمة من واحد لكل الفرد: ُعمر      -
 يقل: لم
 يستقِدمون. وال ساعةً  يستأِخرون  ال جاء فإذا      -

  أجُلها. جاء فإذا      -
 ساعة:
 لحظة.

 معروف. زمن أقلّ 
 دقيقة. 60 أو اليوم، من جزًءا 24 من جزًءا اليوم: باصطالحنا الساعة هي فليست
 منصوب. زمان ظرف

 «.األوقات أسماء أقلّ  ألنها بالذكر ُخصت الساعة» :القرطبي قال
  

 يستأِخرون: ال
 عنه. يستأِخرون  ال
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 يستقِدمون: وال

 ساعة. يستقِدمون  وال أي:
  

 يقل: لم
 يتقدمون. وال ساعة يتأخرون  ال
  

 يستقدمون: وال يستأخرون  ال
 بتقديم. يتعّجلونه وال بتأخير يتجاوزونه ال
 َيسبقونه. وال عنه يتأخرون  ال
 (َيستأِخرونَ  وما أَجَلها أّمة   ِمن َتسِبقُ  ما .معلومٌ  كتابٌ  ولها إال قرية   ِمن أهلكنا وما)

 .5-4 الِحجر
  

 :المنار في قال
 أطباء على معالجته فيها تستعصي درجة الفساد فيها يبلغ قد األمم، شأن وكذلك »

 فقد ودهمائها، بزعمائها وتبريحه فيها، الفساد انتشار قبل تنّبهت إذا ولكنها االجتماع.
 تغيير إلى فُيرشدها ُينقذها، من جماعاتهم أو المصلحين أفراد من فيها يظهر أن يمكن

 قبل عنها منعه أو الهالك استئخار من وهو بها، ما هللا فيغّير الفساد، من بأنفسها ما
 أجلها. مجيء

  
 وبيان الدول، وأعمار األمم آجال في الكالم إلى خلدون  ابنُ  العربيّ  حكيُمنا سبق وقد
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 في وأخطأ قوله بعض في فأصاب يرتفع، ال وقع إذا وكونه الهَرم، من لها يعرض ما
 الطبيعي كاألجل سنة 120 أي أجيال، ثالثة الدولة ُعمر جعله فيه أخطأ ومما بعض.
 أيام من أيام ثالثة الدولة ُعمر قال: ولو األطباء. متقدمي بعض تقدير على لألفراد،

  «.وقارب لسّدد بالسنين، يقدرها ولم وهَرم؛ وشيخوخة وُرشد، أشدّ  وبلوغ فولية،ط هللا:
  

 وأطوارها الدول أعمار م(:1406ه=808) خلدون  ابن
 الدول: أعمار

 الشَظف. جيل :األول الجيل      -

 الحضارة. جيل :الثاني الجيل      -

 التَرف. جيل :الثالث الجيل      -
  

 الدول: أطوار
 بالُبغية. الظَفر طور :األول الطور      -

 قومه. على االستبداد طور :الثاني الطور      -

َعة. الفراغ طور :الثالث الطور      -  والد 

 والمسالمة. القنوع طور :الرابع الطور      -

 )التَرف(. والتبذير اإلسراف طور :الخامس الطور      -
  

 االقتصادي النمو مراحل م(:2003) روستو
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 كتاًبا م(2003-1916) روستو والت األمريكي االقتصادي نشر م1960 عام في
 التالية: الخمسة بالمراحل وحددها ،االقتصادي النمو مراحل بعنوان:

 التقليدي. المجتمع مرحلة :األولى المرحلة -
 االنطالق. أو لإلقالع التهيؤ مرحلة :الثانية المرحلة -
 اإلقالع. مرحلة :الثالثة المرحلة -
 النضج. نحو المضي مرحلة :الرابعة المرحلة -
 الكبير. االستهالك مرحلة :الخامسة المرحلة -

***  
    م3/11/2013 األحد

 
 (37 )األعراف الكتاب من نصيبهم ينالهم أولئك ۞
 واألرزاق. األعمار من الكتاب في المحدد نصيبهم أي:

 الكتاب. في المحدد العذاب من صيبهمن وقيل:
 

 (38 األعراف) أختها لعنت أمة دخلت كلما ۞
  
 أمةٌ  َدَخَلت   كّلما الّنارِ  في واإلنسِ  الِجنّ  ِمنَ  َقبِلُكم ِمن َخَلت   قد ُأَمم في ادُخُلوا قالَ )

 .38 األعراف (ُأخَتها َلَعَنت  
  

:  خلت 
.  مضت 
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 النار. دخول في وتقدمتكم الدنيا، الحياة في تقدمتكم
  

 التالية: الكلمات الِحظ  
. ... َخَلت   ... ادخلوا  َدَخَلت 

  
:  والِحظ 

. قد  َخَلت 
 (.َخَلت  ) قبل: (قد) دال الِحظ  

  
 يقل: لم

 قبلكم. من دخلت   قد أمم
  

 الّنار: في
 النار. في ... ادخلوا التقدير:

  
 أخَتها: لعنت   أمةٌ  دخلت   كلما
 )القرطبي(. والمّلة الدين في أختها وهي النار، إلى سبقتها التي أي

 .25 العنكبوت (بعًضا بعُضكم ويلعنُ  ببعض   بعُضكم يكفرُ  القيامةِ  يومَ  ثمّ )
 مّلتها. من أخرى  أمة لعنت أمة دخلت كلما التقدير:

 بعًضا. بعُضهم المشركون  يلعنُ 
 بعًضا. بعُضهم والنصارى 
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 بعًضا. بعُضهم واليهود
 وهكذا.
 أضّلوها. الذين أسالفها من سبقتها التي أي أختها وقيل:

 (.أضلُّونا هؤالءِ ) نفسها: اآلية في
 منها. تبّرًؤا السابقة تلعنُ  الالحقة

  
 إعراب:
 معترضة. حالية (أمةٌ  دخلت   كّلما) جملة:

 (.... أُلوالهم ُأخراهم قالت   جميًعا فيها اّداركوا إذا حتى ) اآلية: تتمة اقرأ
 واجتمعوا. تالحقوا بعًضا، بعُضهم أدركَ  :اّداركوا

 تداركوا. أصلها:
***  

  م3/1/2014 الجمعة
 

 (38 األعراف) ألوالهم أخراهم قالت ۞

  جديد تفسير

 أّمةٌ  دخلت   كّلما النار في واإلنس الجنّ  ِمنَ  قبِلكم ِمن َخلت   قد ُأمم في ادُخلوا قالَ )
 فآِتهم أضّلونا هؤالءِ  رّبنا أُلوالهم ُأخراهم قالت   جميًعا فيها اّداركوا إذا حتى أخَتها لعنت  
 كانَ  فما أُلخراهم ُأوالهم قالت  و  تعلموَن. ال ولكن ِضعفٌ  لكلّ  قالَ  النار ِمنَ  ِضعًفا عذاًبا

  .39 -38 األعراف (تكِسبونَ  كنُتم بما العذابَ  فذوُقوا فضل   ِمن علينا لكم
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 اّداركوا:

 بعًضا. بعضهم أدرك

  اجتمعوا.

 ِضعٌف: لكلّ 

، ضالّ   كلُّ   إضالله. على وآخرَ  ضالله، على عذاًبا فيستحق ُمضلٌّ

 حالته. حسب واحد كل ويعاقبُ  يعلُمها، وهللا متفاوتة، واإلضالل الضالل ومستويات

 بل واحد، بمقدار المضاعفة تكون  أن يشترط وال المضاعفة، تعني الضعف وكلمة
 آنًفا. قلت كما لة،الحا حسب تكون 

 النكتة:

 أُلوالهم. ُأخراهم قالت

  أُلخراهم. ُأوالهم قالت

 فالخطاب المفّسرون، زعم كما تعالى، هللا مع وليس (،أوالهم) مع الخطاب أن أرى  أنا
 فقط. عليهم الدعاء أجل من هو هللا مع

ل، الم وليست كالثانية، األولى الجملة في بابها على والالم  الزمخشري  قال كما ألج 
 غيره. وتبعه
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 فقلت: عليه بالدعاء هللا إلى فتوجهتَ  األشخاص، أحد مع تتخاصم كنت لو كما وهذا
 منك! ينتقم أن هللا أسأل تعني: وأنت منه، انتقم   اللهم

 أحد! عند أجده لم تفسير هذا

 التفاسير. في ما لنستعرض  

ل! الم هنا: الالم المفسرون: قال  ألج 

 لألسف! إحالة، دون  من ،الزمخشري  عن نقالً  المفسرون  ذكرها

 كتموه! وإال شتموه، ذكروه إذا

 عصرنا؟! مع الحال فكيف السلف، من كبار علماء مع هذا مثل يحدث كان إذا

*** 

 المفسرين: أقوال

 الزمخشري:

ل (:ألوالهم) معنى:»  «.معهم ال هللا مع خطابهم ألن أوالهم، ألج 

***  

 الرازي:
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ل، الم (أُلخراهم) قوله: في الالم» لهم والمعنى: أج   ربنا) :قالوا إياهم. وإلضاللهم ألج 
 أوالهم، خاطبوا ما ألنهم ألوالهم؛ القول هذا ذكروا أنهم المراد وليس (،أضّلونا هؤالء
 «.الكالم بهذا تعالى هللا خاطبوا وإنما

*** 
 القرطبي:

 األتباع. وهم دخواًل، آخرهم أي: (أُلوالهم ُأخراهم قالت»)

 .(النار ِمنَ  ضعًفا عذاًبا فآِتهم أضّلونا هؤالءِ  ربنا) القادة: وهم (أُلوالهم)

ل; الم (أُلوالهم) في فالالم  ربنا) ُأوالهم: حق في قالوا ولكن ُأوالهم، يخاطبوا لم ألنهم أج 
 «.(أضّلونا هؤالء

***  

 حيان: أبو

 «.معهم ال هللا مع خطابهم ألن أوالهم؛ ألجل أي: السبب، الم (ألوالهم) في: الالم»

***  

 المنار:

 الزمن، في أو والرياسة، الرتبة في ومقّدميها، ألوالها منهم كل أخرى  قالت»
لها أي:  «.أضّلونا هؤالء ربنا - وجل عز لل الخطاب وإنما - شأنها فيو  ألج 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2503&idto=2503&bk_no=132&ID=875#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2503&idto=2503&bk_no=132&ID=875#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2503&idto=2503&bk_no=132&ID=875#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2503&idto=2503&bk_no=132&ID=875#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1412&idto=1412&bk_no=48&ID=835#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1412&idto=1412&bk_no=48&ID=835#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1412&idto=1412&bk_no=48&ID=835#docu
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 أقول:

 ُتفهم. لم األخرى  التفاسير ولوال التفاسير، كل من األغمض هي اآلية في المنار عبارة

 عنه! وليس قبل، من فهمتها تكون  أن يجب تفهمها لكي أو

لها( قوله:  القرطبي. من أخذه حقها"، "في يعني: شأنها( )في وقوله: غيره، من أخذه )ألج 

***  

 عاشور: ابن

 قول ألن القول، فعل بها يتعدى التي الالم وليست العّلة، الم (ألوالهم) في: الالم»
 إلى ال إلخ،(أضّلونا هؤالء ربنا) قولهم: بصريح تعالى، هللا إلى موّجه األخيرة الطائفة
 خيًرا كان لو آمنوا للذين كفروا الذين وقال) تعالى: قوله في كالالم فهي األولى، الطائفة

 «.(إليه سبقونا ما

***  

  2015 آذار 13 الجمعة

 

 (40 )األعراف ياطالخِ  مّ سَ  في الجملُ  يلجَ  حتى الجنة يدخلون  وال ۞

 دخولهم. استحالة يعني:

 الحبل. :الجمل

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=926&idto=926&bk_no=61&ID=936#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=926&idto=926&bk_no=61&ID=936#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=926&idto=926&bk_no=61&ID=936#docu


386 

 

 اإلبرة؟ :الخياط سمّ 

يط. :ياطالخِ   الِمخ 

 قراءة. وهو

 

 (42 )األعراف وسعها إال انفسً  نكلف ال ۞

 ومالي. وإداري  ديني مبدأ

 مرار.تسبا الوسع زيادة يجب لكن

 اآلية! بهذه تكليف أيّ  من يتهربون  الناس من كثير

 

 (43)األعراف  الجنُة ُأورثتموها بما كنتم تعملون تلكمُ  أن   وُنودوا ۞

  ؟أورثتموهالماذا قال: 

 :ُأورثتموها

  .أعطيتموها كما ُيعَطى الميراث، بفضل من هللا

 .فالميراث يأتي بتعب قليل، أو من دون تعب
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ثمن الجنة أكبر بكثير من عملكم لها، فالل يضاعف عملكم أضعاًفا كثيرة لكي تدخلوا 
الجنة، بفضل من هللا ورحمة، فلو ُنسب عملكم إلى ثمن الجنة لكان صفًرا! ألن عملكم 

 !محدود، وثواب هللا عليه غير محدود

 .وهللا أعلم بالصواب .ال بد في دخول الجنة من عمل وثواب )ثواب كبير من هللا(

 لو كان العمل صفًرا مهما ضوعف يبَق صفًرا!

*** 

 :آيات أخرى 

 .. ُنورث: ُنورثها63( مريم الجنُة التي ُنوِرُث ِمن عبادنا َمن كان تقًياتلك ) -

 .11 -10( المؤمنون أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الِفردوَس هم فيها خالدون ) -

َعل ني ِمن ورثة جّنة النعيم) -  .. من دعاء إبراهيم عليه السالم85( الشعراء واج 

*** 

 :السبت

 هـ1440صفر  10

 م2018تشرين األول  20
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 (43)األعراف  تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون  ۞

 تفسير الشعراوي تفسير ال ضبط فيه وال ربط :التوفيق بين اآلية والحديث ۞
  اآلية:

 .43( األعراف َوُنوُدوا َأن  ِتل كُم الَجّنُة ُأوِرث ُتُموَها ِبَما كنتم َتعَملونَ )

 الحديث:
 أحًدا عمُله الجّنة.لن ُيدخل 

 قالوا: وال أنت يا رسول هللا؟
 قال: وال أنا، إال أن يتغّمدني هللا بفضل ورحمة.

 )صحيح البخاري(.
سأبدأ بتفسيري أواًل، ألنه واضح ومختصر، ومرتبط باآلية والحديث ارتباًطا جلًيا. ثم 

 أذكر تفسير الشعراوي، وأتوقع من القارئ أال يكمل قراءته!

*** 
 ي:تفسير 

 دخول الجنة مرتبط بعمل المؤمن وبفضل هللا.
 العمل جاء ذكره في اآلية.

 والفضل جاء ذكره في الحديث )مع العمل(.
 وهللا يضاعف العمل بفضله مضاعفة كافية لدخول الجنة.

 ال بد من العمل، ألن العمل إذا كان صفًرا فإن أّي مضاعفة له تبقى نتيجتها صفًرا!
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كانت له قيمة موجبة كافية، فإن مضاعفته من هللا تعطي  لكن إذا وجد العمل، أي
 نتيجة موجبة تسمح بدخول الجنة!

 الحديث ال ينفي العمل، ولكنه يقول: العمل ال يكفي!
 فضل هللا أكبر من العمل بأضعاف مضاعفة!

 لوال الفضل ما دخل الجّنة أحد!
 ولوال العمل ما دخل الجّنة أحد!

 فإنه بإزاء الفضل ال شيء!لكن العمل مهما كان كبيًرا 
 وهللا أعلم.

*** 

 تفسير الشعراوي:
كأن الحق يوضح لنا ونحن في دار التكليف أن نستقبل المنهج على هذا األساس، 

وعلى كل واحد أن يحدد مكانه من الجنة؛ بقربه من منهج هللا أو بعده عنه؛ ألن 
 دخول الجنة هو جزاء العمل طبقًا لمنهج الحق.

ونودوا َأن وقالوا: كيف نوفق بين هذه اآلية: ) -اجزاهم هللا خيرً  -العلماء هناقف وو 
َمُلونَ   ،43( األعراف ِتل ُكُم الجنة ُأوِرث ُتُموها ِبَما ُكنُتم  َتع 

 وبين قول الرسول صلى هللا عليه وسلم: لن ُيدخل أحدًا عمله الجنة.
 قالوا: وال أنت يا رسول هللا؟

 يتغمدني هللا بفضل ورحمة.قال: وال أنا إال أن 
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وأقول: ليس هناك تناقض بين قول هللا سبحانه وتعالى وقول الصادق المصدوق 
صلى هللا عليه وسلم الذي بلغ عن هللا سبحانه، بل بينهما تأييد؛ فالحق ساعة ما 

شرع أوضح أن من يعمل العمل الصالح سيدخل الجنة، وهذا التشريع لم يجبر أحد 
الذي يعطيه لنا فضال منه؛ فليس ألحد حق على هللا؛ ألنه ال يوجد  هللا عليه، بل هو

عمل يعود بفائدة على هللا، واتباع المنهج إنما يعود على العبد بالمنفعة والخير، فإن 
  دخلت الجنة فهذا أيضًا بالفضل من هللا.

وينبهنا القرآن إلى الجمع بين هذه اآليات وأنه ال تعارض بين نص حديثي ونص 
َمُعونَ ني. يقول: )قرآ َرُحوا ُهَو َخي ٌر مما َيج  َمِتِه َفِبَذِلَك َفل َيف  ِل هللا َوِبَرح  ( يونس ُقل  ِبَفض 

58.  
فجزاء كل عمل عائد على اإلنسان ألنه يأخذ مكافأته على فعله، فإن كانت المكأفاة 

َكَسَب  ُكلُّ امرئ ِبَماأكبر من جزاء الفعل فهي من الفضل؛ ألن الحق هو القائل: )
 .21( الطور َرَهينٌ 

 .39( النجم َوَأن لي َس ِلإِلنساِن ِإال  ما سعىوسبحانه أيضًا هو القائل: )
إن فهمت اللغة وكنت صاحب ملكة ناضجة نقول: هذه )الالم( للملك. وتفيد أنه 

الحق لك على هللا إال بسعيك على وفق منهج هللا، وأن هذه اآلية قد حددت العدل 
َرُحوافضل: )ولم تحدد ال َمِتِه َفِبَذِلَك َفل َيف  ِل هللا َوِبَرح    .58( يونس ُقل  ِبَفض 

والمثال على ذلك أننا كمسلمين نصلي على الميت المسلم، وقد أمرنا التشريع بذلك، 
وأن ندعو هللا أن يتجاوز عن سيئاته. فهل تضيف هذه الصالة إلى الميت شيئا زائدًا 

يف شيئًا لما أمر التشريع بها. فهي صالة على عن عمله؟ لو لم تكن صالة تض
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والذين آَمُنوا واتبعتهم ُذري ُتُهم ميت مسلم، وأسالمه من عمله، ونجد الحق يقول: )
 .21( الطور ِبِإيَمان  

َنا ِبِهم  أي أن اآلباء واألبناء يشتركون معًا في اإليمان وفي العمل، قوله تعالى: ) َأل َحق 
 .21( الطور ُذري تُهم  

هذا اإللحاق يفيد أن منزلة الذرية كانت أقل من منزلة اآلباء، لكن الحق يرفع من 
منزلتهم إكرامًا لآلباء. وهذا اإللحاق جزاء للذرية، وقد يكون أيضًا جزاء لآلباء؛ 

فيحضر لهم أوالدهم معهم مادام الكل قد اشتركوا في اإليمان، وكان اآلباء يتحرون 
ال يربونهم إال على منهج هللا. وقد يرى األب أبناء جار له الحالل في إطعام األبناء و 

يلبسون المالبس الفاخرة ويأكلون األكل الطيب، ويتحمل األبناء ويعيشون عيش 
الكفاف مع هذا األب الملتزم بالعمل الصالح واألجر الحالل، وينال األبناء الجنة مع 

 األب ألنهم تحملوا معه مشاق االلتزام بالحالل.

 نجد كل إنسان مؤمن قد أخذ نتيجة عمله وزيادة. وهكذا

*** 

  2015آب  29السبت 

 

 (44)األعراف على الظالمين  بينهم أن لعنةُ  نٌ ن مؤذّ فأذّ  ۞

 في قراءة:
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 أّن لعنَة.

 

 (45)األعراف ا جً وَ ون عن سبيل هللا ويبغونها عِ صدّ الذين يَ  ۞

 يبغونها:

 يريدونها.

 على محذوف غير مذكور: السبيل.ها: ضمير متصل يعود 

 ا:جً وَ عِ 

 ال على الصراط المستقيم.

 

 (46 األعراف) يطمعون  وهم يدخلوها لم ۞
  
 لم عليكم سالمٌ  أن الَجّنةِ  أصحابَ  وناَدوا ِبسيماُهم ُكالً  َيعرفون  رجالٌ  األعرافِ  وعلى)

 .46 األعراف (َيطَمُعونَ  وهم َيدُخُلوها
  

 األعراف:
 المشرف. العالي المكان وهو ُعرف، جمع:
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 رجال:
 نساء. بينهم من ليس أي
 المالئكة. من رجال      -

 الخلق(. أشراف من )شهود المؤمنين من رجال      -

 وسيئاُتهم. حسناُتهم استوت الذين المؤمنين من رجال      -

 أخرى. أقوال وهناك      -
  

 يقل: لم
 بسيماُه. ُكالً 

  
 بسيماهم: ُكالً 
 بسيماهم. الفريقين من ُكالً 

 النار. أهل وفريق الجنة أهل فريق الفريقان:
 مشرقة. بيضاء وجوههم الجنة أهل فريق
 كالحة. سوداء وجوههم النار أهل فريق

  
 الّسيما:
 الّسَمة.

 العالمة.
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 يطمعون:
 الجنة(. )أي دخولها في يطمعون 

  
 يطمعون: وهم يدخلوها لم

 يطمعون. وهم )الجّنة( يدخلوها لم رجال األعراف وعلى التقدير:
  

 جملتان (:عليكم سالمٌ  أن الجّنةِ  أصحابَ  وناَدوا ) وجملة: (ِبسيماهم كالً  َيعرفونَ ) جملة:
 معترضتان.

***  
  م5/11/2013 الثالثاء

 
 (51 )األعراف هذا يومهم لقاء نسوا كما ننساهم فاليوم ۞

 ننساهم:
 الجزاء. أو المشاكلة سبيل على
 ينسى. ال هللا ألن
 نسوا: كما
 الدنيا. في

 

 (54 األعراف) النهارَ  الليلَ  ُيغشي ۞

  .54 األعراف (حثيًثا َيطلُبهُ  الّنهارَ  الليلَ  ُيغشي)
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 ُيغشي:

  هللا. أي

 قراءة: في

  ُيَغّشي.

 آخر: موضع في

  الّنهاَر. َيغشى أي: ،1 الليل (َيغَشى إذا والليلِ )

 يقل: لم

 الّنهاَر. الليلُ  ُيغشي      -

 الّنهاَر. الليلُ  َيغشى      -

 بالّنهار. الليلَ  ُيغشي      -

  بالليل. الّنهارَ  ُيغشي      -

 الّنهاَر: الليلَ  ُيغشي

 الّنهاَر. َيغشى الليلَ  َيجعلُ 

 للّنهار. غشاءً  الليلَ  َيجعل

  الِغطاء. الِغشاء:
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 يقل: لم

  الليَل. الّنهارَ  وُيغشي

 :البغوي  قال

 آية في وذكر عليه، الكالم لداللة يذكره ولم الليَل. النهارَ  وُيغشي أي: حذف، فيه »
 «.5 الزمر (الليلِ  على الّنهارَ  وُيكّور الّنهارِ  على الليلَ  ُيكّورُ ) :فقال أخرى 

***  

 :القرطبي وقال

 «.اآلخر عن بأحدهما فاكتفى الليل، على النهار دخول اآلية هذه في يذكر ولم »

***  

 :كثير ابن وقال

 طلًبا اآلخر يطلب منهما وكل هذا، بظالم هذا وضياءَ  هذا، بضياء هذا ظالمَ  ُيذهب »
 «.هذا ذهب هذا جاء وإذا هذا، جاء هذا ذهب إذا بل عنه، يتأخر ال سريًعا أي: حثيًثا،

*** 

 :حيان أبو وقال

 )أغشى(، النقل همزة إذ ،المعنى حيث من الفاعل هو منصوًبا كان وإن )...( الليل»
 المعنى؛ حيث من ثانًيا مفعوالً  يكون  أن يجوز وال مفعواًل، صّيره )غّشى( التضعيف أو

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=7&ayano=54#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=7&ayano=54#docu
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 يكون  أن فيلزم المعنى، حيث من فاعل وأحدهما الفعل، إليهما تعّدى المنصوبين ألن
 الفاعل أنه الموضحة هي التقديم رتبة إذ عمًرا، زيًدا مّلكت في ذلك لزم كما منهما األول

 «.عيسى موسى َضَربَ  في ذلك لزم كما المعنى، حيث من

  

 :عاشور ابن وقال

 اآلخر)...(. غاشًيا أحَدهما يجعل هللا أن النهارَ  الليلَ  ُيغشي معنى»

 ألن صالح كالهما مفعوالن فهما اإلغشاء، فاعل لفعل مفعولين والنهار الليل جعل
 ولم عكسه، ذكر عن (الّنهارَ  الليلَ  ُيغشي) بقوله: استغنى ولهذا الغشي، فاعل يكون 
 ترتيب في األصل لكن (.الّنهار على الليلَ  ُيكّورُ ) آية: في كما الليَل"، "والنهارَ  يقل:

 أمن إذا العكس ويجوز المعنى، في الفاعل هو األول يكون  أن الباب هذا في المفاعيل
   «.االحتماالن ستوى ا إذا وباألحرى  اللبس،

 النهاَر: الليلَ 

 به. مفعول منهما كل

 .ُيغشي لفعل: مفعوالن فهما

 األول المفعول يكون  أن يمكن المفعولين هذين من كالً  أن عاشور ابن تفسير من يفهم
 الثاني. المفعول أو
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 وهللا أصح، قولهم ولعل المقدر، بالحذف المفسرين من قال من قول غير هذا :أقول
  أعلم.

 حثيثا:

 بحال. عنه َيفُتر ال سريًعا

  استعجله. َحثُه:

 يطلبه:

 (.الليل) على يعود المستتر الضمير

 (.النهار) على يعود )الهاء( المتصل الضمير

 النهار. يطلب الليل أي:

 الليل. يطلب والنهار بالحذف: القول وعلى

  اآلخَر. منهما كلٌّ  َيطلبُ  الثاني: وأّيهما األول أّيهما بالمفعولين عاشور ابن قول وحسب

 :عاشور ابن قال

 ُجعلت وإن النهار، وإلى الليل إلى يعود أن (َيطلُبهُ ) في المنصوب الضمير احتمل »
 الليل ِكال فإن السواء، على المفعولين أحد من حاالً  تعتبر أن تعين حاالً  )الجملة(

  «.ثانًيا أو أولَ  مفعوالً  أحدهما العتبار تبًعا ومطلوًبا، طالًبا يعتبر والنهار

 إعراب:
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  الليل. من حال نصب موضع في جملة حثيثا: يطلبه

*** 

   م6/11/2013 األربعاء 

 

 (56 األعراف) إصالحها بعد األرض في فسدواتُ  وال ۞

 .85و 56 األعراف

 إصالحها: بعد

 ورسله. هللا من

 الرازي:

 من: المنع فيه فيدخل األرض؛ في شيًئا تفسدوا وال معناه: »

 األعضاء. وبقطع بالقتل النفوس إفساد      -

 الحيل. ووجوه والسرقة بالغصب األموال وإفساد      -

 والبدعة. بالكفر األديان وإفساد      -

 القذف. وسبب واللواطة الزنا على اإلقدام بسبب األنساب وإفساد      -

 سكرات.الم شرب بسبب العقول وإفساد      -
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 واألنساب واألموال النفوس الخمسة: هذه هي الدنيا في المعتبرة المصالح ألن وذلك
 «.والعقول واألديان

***  

 القرطبي:

 والينابيع(. )األنهار المعين الماء ُتغّوروا ال      -

 ِضراًرا. الُمثمر الشجر تقطعوا ال      -

 األرض. في الفساد من والدراهم الدنانير قطع      -

 األرض. في الفساد من الحكام تجارة      -

 األرض في والهرج الدماء وسفك والمعاصي الشرك عن نهي الفساد عن النهي      -
 قليل(. )بتصرف

 *** 

 حيان: أبو

 إفساد من )...( أنواعه بجميع فيتعلق )...( األرض في الفساد إيقاع عن نهي هذا»
 «.واألديان والعقول واألموال واألنساب النفوس

***  
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 الشوكاني:

   أنهارهم. وتغوير أشجارهم، وقطع منازلهم، وتخريب الناس، قتل منه »
 «.معاصيه في والوقوع بالل الكفر األرض في الفساد ومن

***  

 المنار:

 في الناس صالح ينافي مما جائر، بحكم وال ضائر بعمل األرض في تفسدوا وال أي:»
 ومرافقهم معايشهم في أو واالجتماعية، الشخصية وآدابهم وعقائدهم كعقولهم أنفسهم

 تعاون. ووسائل مواصلة وطرق  وتجارة وصناعة زراعة من

 الناس هدى وما المنافع، من فيها خلق بما لها تعالى هللا إصالح بعد فيها تفسدوا ال
 الذي هو ) قوله: بمثل م،عليه بها وامتنانه لهم، بتسخيرها واالنتفاع استغاللها من إليه

 السماوات في ما لكم وسخر ) وقوله: ،29 البقرة  ) جميًعا األرضِ  في ما لكم خلقَ 
 إقامة ومن ،13 الجاثية  (يتفكرون  لقوم آليات ذلك في إن منه جميعا األرض في وما

 فيها. والفضيلة والعدل الحق

 الرسل، وإرسال الدين بهداية البشر، لحال تعالى إصالحه هو إنما األعظم فاإلصالح
 عقائد به فأصلح للعالمين. العامة الرحمة والمرسلين، النبيين خاتم ببعثة ذلك وإكمال
 مصالح بين فيها لهم جمع بما وآدابهم أخالقهم به وأصلح البرهان، على ببنائها البشر
 بينهم الحكم ونوع سياستهم وأصلح والتراحم، التعاون  من لهم شرع وما والجسد الروح
 والمساواة. والعدل المصالح وحفظ المفاسد درء بأصول المقيدة الشورى  حكومة بشرع

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=399&idfrom=1234&idto=1237&bookid=65&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=399&idfrom=1234&idto=1237&bookid=65&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=399&idfrom=1234&idto=1237&bookid=65&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=399&idfrom=1234&idto=1237&bookid=65&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=399&idfrom=1234&idto=1237&bookid=65&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=399&idfrom=1234&idto=1237&bookid=65&startno=2#docu
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 صلحوا فإذا النفس، من والعقل الجسد من كالقلب منها وهم األرض، هذه سادة والبشر
 إلى داعيانال والعتّو، الكبر الفساد وأشد شيء. كل فسد فسدوا وإذا شيء، كل صلح
 معدن من األرض في ما كل أصلحوا كيف اإلفرنج هؤالء إلى ترَ  ألم والعلّو. الظلم

 فحّولت األديان، أكملَ  بمعاداتهم اإلنسان، نفس إصالح عن وعجزوا وحيوان، ونبات
 وتعادي اإلنسان، نوع إفساد إلى العمران، وسائل من علماؤهم إليه اهتدى ما كل دولهم

 ثروة وبذل والعصيان، والفسوق  الكفر وإباحة والسلطان، الملك لىع بالتنازع شعوبه
 ولو أعدائهم على والجناية لهم، بالمخالفين التنكيل سبيل في شعوبهم، من العاملين
   أنفسهم. على بالجناية

 األرض في تفسدوا وال ) قوله: عن سئل أنه عياش بن بكر أبي عن الشيخ أبو وروى 
 وهم األرض، أهل إلى محمًدا بعث هللا إن فقال: ،85و 56 األعراف (  إصالحها بعد
 جاء ما خالف إلى دعا فمن وسلم. عليه هللا صلى بمحمد هللا صلحهمفأ فساد، في
 . اهـ األرض في المفسدين من فهو وسلم عليه هللا صلى محمد به

 أكبر اإلصالح وجود فإن اإلفساد، على اإلفساد من قبًحا أظهر اإلصالح بعد واإلفساد
 وأخرجه أفسد هو إذا فكيف سننه. على ويجري  يحفظه لم هو إذا المفسد، على حجة
 فحجة حال. كل في عنه ومنهي مذموم فاإلفساد وإال بالذكر، خصه ولذلك وضعه؟ عن
 السلف إصالح من كان لما المفسدين، المسلمين من والخالئف الخلوف على هللا

 سلفهم من حاالً  أحسن هم الذين الكافرين، على حجته من أظهر الصالحين،
    «.الغابرين

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11948
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11948
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=399&idfrom=1234&idto=1237&bookid=65&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=399&idfrom=1234&idto=1237&bookid=65&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=399&idfrom=1234&idto=1237&bookid=65&startno=2#docu
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 إصالحها: بعد

 الشرائع. وتقرير الكتب، وإنزال الرسل، ببعثة هللا من      -

 والمطر. بالخصب      -

***  

 أخرى: آيات

 .11 البقرة (ُمصِلُحونَ  نحنُ  إّنما قاُلوا األرضِ  في ُتفِسُدوا ال لهم قيلَ  وإذا)      -

 والشعراء ،85 وهود ،74 واألعراف ،60 البقرة (ُمفِسدينَ  األرضِ  في تعثوا وال)      -
 .36 والعنكبوت ،183

 *** 

     م2/1/2014 الخميس

 

     (56 )األعراف المحسنين من قريب هللا رحمة إن ۞
   
 يقل: لم

 قريبة.
***  
 المفسرين: أقوال
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 الغفران. أو العفو بمعنى الرحمة      -

 تذكيره. جاز كذلك كان وما حقيقي، غير هنا التأنيث اإلحسان. بمعنى أو      -

 اللفظ. إلى  ال المعنى إلى )الصفة( النعت رجع الثواب. بمعنى أو      -

 المطر. بمعنى أو      -

 قريب. مكان في      -

 قريب. زمان أو قريب، وقت في      -

 قريب. )شيء( أمر      -

 الجمهور. قول وهو الفاصلة، رعاية      -

***  
 مقترح: آخر وجه

 قريب. هللا رحمة ثواب إن      -

 قريب. ثوابها هللا رحمة إن      -

***  
 أخرى: آيات

 .83 هود (ببعيد الظلمينَ  ِمن هيَ  وما)
***  

   م23/11/2012 الجمعة
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 (56 )األعراف المحسنين من قريبٌ  هللا رحمتَ  إنّ  ۞
 رحمت:
 رحمة.
 الحديث. اإلمالئي الرسم عن يختلف قد العثماني الرسم

  يقل: لم
 قريبة.
 والتأنيث. التذكير فيه يجوز مجازي  مؤنث :رحمة

 
 (57 )األعراف رحمته يدي بين اشرً بُ  الرياح يرسل الذي وهو ۞

 ُبشًرا:
 بشًرى.
 الحديث. اإلمالئي الرسم عن يختلف قد العثماني الرسم

 

 (58)األعراف لبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه وا ۞
 : قال تعالى

 . 58( األعراف ، والذي خبث ال يخرج إال نِكًدا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه)
 : البلد الطيب

 .األرض أو التربة الجيدة
 : الذي خبث

 األرض أو التربة الرديئة 
 ( 8/211)تفسير الطبري 
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 : نكًدا
 ، ضعيف المنفعة عسيًرا في شدة قليالً 

 .(7/423، ونظم الدرر 5/79، وأبي حيان 3/219)تفسير ابن الجوزي 
 

 : 14/144الرازي قال 
مع ذلك فإن صـــاحبها ال يهمل أمرها، . و "األرض الســـِبخة )المالحة( يقل نفعها وثمرها

، فهو المنفعة" ، طمًعا منه في تحصــــيل ما تأتي به منبل يتعب نفســــه في إصــــالحها
 .  ير بالمشقة العظيمة"النفع اليسـلب "يطـ

 
 : 8/481 المناروقال في 

التربة التي يخرج نباتها بســــهولة، وينمي بســــرعة، ويكون  األرض منها الطيبة الكريمة"
لى قلته ، عومنها الخبيثة التربة )...( التي ال يخرج نباتها؛ طيب الثمرة، كثير الغلة

 . صعوبة"وخبثه، إال بعسر و 
 

 : 2/877في مقدمته ابن خلدون قال 
يف )ســــــــاحل( البحر ، وبالده المتوعرة ،"لما ألجأهم )أهل األندلس( النصــــــــارى إلى ســــــــِ

؛ فاحتاجوا الزاكية، والبلد الطيب؛ وملكوا عليهم األرض النكدة النباتالخبيثة الزراعة، 
أعمال ذات قيم ومواد الج ب. وكان ذلك العـــــــــج المزارع إلصالح نباتها وفلحهاإلى عال

 . )...(، لها مؤنة )كلفة(، وصارت في فلحهم نفقات لها خطر"
ا لنظرية الريع التفاضــــــليفي هذه اآلية الكريمة ما يشــــــ ، المعروفة في علم كل أســــــاســــــً

 .  تصاداالق
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*** 
 2006تموز  13

 
 (61)األعراف ليس بي ضاللة  ۞

 لم يقل:
 ليست.
 التذكير والتأنيث.: مؤنث مجازي يجوز فيه ضاللة

 

 (64)األعراف ا َعِميَن إنهم كانوا قومً  ۞

 عمين:

 جمع َعم .

 )الرازي( وأعمى في البصر ،في البصيرة م  عَ  رجلٌ  :قال أهل اللغة: يقال

 وقيل: هما سواء.

 لم يقل:

 عميًنا.

 : منصوب بالياء والنون.عمين

 َعُمون، َعِمين.
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 (66)األعراف وإّنا َلنظّنَك ِمَن الكاذبين  ۞

 لم يقل:

 وإنا لنظنك كاذًبا.

 مراعاة الفاصلة.

 

 (71 األعراف) سّميتموها أسماء   في أُتجادلونني ۞
 األعراف (ُسلطان   ِمن بها هللاُ  نّزل ما وآباؤكم أنتم سّميتموها أسماء   في أُتجادلونني) 

71. 

  
 القائل:

 (.65 اآلية )انظر السالم عليه هود

  
 أسماء:

 َصمود، مثل: وأصنامهم العرب. مشركي عند والعّزى  الالت مثل األصنام، أسماء يعني
 المرض، من يشفيهم وبعضها المطر، يسقيهم بعضها أن زعموا وُهباء. وُصداء،
 بالرزق! يأتيهم وبعضها السفر، في يصحبهم وبعضها
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 سلطان:

 برهان. دليل، حجة،

  
 أخرى  آية

 وآباؤكم أنتم سّميتموها أسماءٌ  إال هي إن   ... األخرى  الثالثةَ  ومناةَ  والُعّزى. الالتَ  أفرأيتم)
 .23-19 النجم سورة (ُسلطان   ِمن بها هللاُ  أنزلَ  ما

***  
  14/11/2012 األربعاء

 
 (72 )األعراف بآياتنا بواكذّ  الذين دابرَ  وقطعنا ۞

 أهلكناهم. تعني: القرآنية، التراكيب من تركيب
 

 (73 )األعراف هللا أرض في أكل  ت روهافذَ  ۞
 قراءة: في

 تأكُل.

 (74)األعراف بوأكم في األرض و ۞

 بوأكم:

 جعل لكم منزلة عالية.

 نقول اليوم: فالن تبوأ منصًبا كبيًرا.



410 

 

 األرض:

 أرض العالم.

 ماذا بوأكم؟

 هو ما جاء بعده:

 (ايوتً تون الجبال بُ وتنحِ ا. تتخذون من سهولها قصورً )

 لعل التقدير:

 تنحتون من الجبال بيوًتا.

 

 (74)األعراف فاذكروا آالء هللا  ۞

 فاذكروها لتشكروها.

 فاذكروا:

 فاشكروا.

 (76)األعراف إنا بالذي آمنتم به كافرون  ۞
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ضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن قال المأل الذين استكبروا من قومه للذين استُ )
رسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي به قالوا إنا بما أُ ر من  لٌ رسَ ا مُ صالحً 

 .76 – 75( األعراف آمنتم به كافرون 

 وصفوا أنفسهم بأنهم كافرون.

 

 (79)األعراف ولكن ال تحبون الناصحين  ۞

 كثير من الناس يستعلون على النصح، ويزعمون بأنهم مسلمون!

 

 (80)األعراف العالمين  نَ مِ  ن أحد  الفاحشة ما سبقكم بها مِ أتأتون  ۞

 يا له من سبق!

 

 (81)األعراف سرفون مُ  بل أنتم قومٌ  ۞

 مسرفون:

 في المعصية.

 لعل التقدير:
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 أنتم عصاة، بل أنتم مسرفون في المعصية.

 : في القرآن أمرها دقيق، وتحتاج إلى دراسة خاصة.بل

 

 (82)األعراف وما كان جواَب قومه  ۞

 في قراءة:

 وما كان جواُب قومه.

 (82)األعراف يتطهرون  هم أناٌس ن قريتكم إنّ جوهم مِ أخرِ  ۞

 إذا سادت الرذائل، وصار األراذل سادة، هكذا تكون النتيجة!

 

 (83 األعراف) الغابرين من كانت ۞

 كانَ  كيفَ  فانظر   َمطًرا عليهم وأمطرنا الغابريَن. ِمنَ  كانت   امرأَتهُ  إال وأهَلهُ  فأنَجيناهُ )
  .84-83 األعراف (الُمجرمينَ  عاقبةُ 

 أنجيناه:

 لوط. على تعود الهاء

  .80 اآلية انظر
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 أهَله:

 معه. المؤمنين قومه

 بيته. أهل

 عائلته.

  (.امرأته إال) لقوله: )امرأته(، زوجته هنا: المعنى يكون  أن يمكن ال

 الغابرين:

 الهالكين.

 فهلكوا. ديارهم في بقوا الذين

 هلك. ذهب، مضى، انقضى، َغَبَر:

 الماضي. الغابر: الزمن

 مضى. بقي/ ُيستقبل: وما مضى ما تعني األضداد، ألفاظ من األصل في َغَبرَ  وقيل:

 .171-170 الشعراء (الغابرين في عجوًزا إال أجمعين. وأهَله فنّجيناه)

  .135-134 الصاّفات (الغابرين في عجوًزا إال أجمعيَن. وأهَله نّجيناهُ  إذ  )

 يقل: لم

 الغابرات. ِمنَ 
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 وإناث. ذكور الغابرين ألن

 الغابرين: من وكانت

 :حيان أبو قال

 غبورها تقييد من ظاهرها على باقية أو هللا، علم في كانت أو صارت، بمعنى (كانت»)
  «.الماضي بالزمان

 يقل: لم

  المجرمين. عاقبة كانت كيف

 يقل: لم

 ... إال وأهله فأنجيناه المجرمين، عاقبة كان كيف فانظر مطرا عليهم وأمطرنا

 وتأخير. تقديم

 :عاشور ابن قال

 الخبر فقّدم وأهله، وأنجيناه مطًرا عليهم فأمطرنا والتقدير: تأخير. من مقدم (:أنجيناه)»
 االهتمام إظهار لقصد العذاب، مطر بإمطارهم الخبر على السالم عليه لوط بإنجاء

 قلوبهم فتطمئنّ  المؤمنين، من للسامعين المسّرة ولتعجيل السالم، عليه لوط إنجاء بأمر
 عباده. في هللا سّنة تلك أن فيعلموا الماضية، األمم مؤمني من أسالفهم عواقب لحسن

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=220&idfrom=880&idto=892&bookid=62&startno=11#docu
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 هذه في (الفلك في معهُ  والذينَ  فأنجيناهُ  فكّذبوه ) تعالى: قوله عند ذلك بيان تقّدم وقد
   «.64 اآلية السورة،

 مطًرا: عليهم وأمطرنا

 (.الُمجرمينَ  عاقبةُ ) قوله: يؤكده رحمة. مطر ال عذاب مطر

 .74 الِحجر .82 هود (سّجيل   ِمن ِحجارةً  عليهم وأمطرنا)

*** 

   م6/1/2015 الثالثاء

 

 (82)األعراف يتطهرون  هم أناٌس ن قريتكم إنّ جوهم مِ أخرِ  ۞

 إذا سادت الرذائل، وصار األراذل سادة، هكذا تكون النتيجة!

 

 (84 )األعراف المجرمين عاقبةُ  كان كيف فانظر   ۞

 يقل: لم

  كانت.

 المربوطة! التاء وجدت ولو والتأنيث، التذكير فيه يجوز مجازي  مؤنث :عاقبة

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=7&ayano=83#docu
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 (85 األعراف)! واحدة آية في كله االقتصاد ۞

-1961م، وفي كلية التجارة 1961-1959دَرسُت االقتصاد في ثانوية التجارة 
م. ودّرسُت االقتصاد وبحثت فيه ما يربو على 1975-1969م، وفي فرنسا 1965

البسط والقبض، يبسط علمه في عاًما. ورأيُت أن العاِلم ال بد أن يكون قادًرا على  35
صفحة، وقد ُيطلب من العاِلم  20مجلدات ويقبضه في صفحات. وكتبُت االقتصاد في 

أن يلخص علمه في كتاب، أو في مقال، أو في كلمة. وقرأُت في االقتصاد كتًبا عن 
المذاهب والنظم االقتصادية وتاريخ الفكر االقتصادي، بالعربية واألجنبية، مؤلفًة 

مًة، وفكرُت في مزيد من التلخيص لالقتصاد، بحيث تكون له صفة العالمية، ومترج
ويكون مقبواًل من جميع األديان واألمم، فما رأيُت أجمَع من قوله تعالى على لسان 

 شعيب عليه السالم المعروف بفصاحته وجزالته، قال بعد أن أمر قومه بالتوحيد:

( إصالِحها الناَس أشياَءهم وال ُتفسدوا في األرِض بعدَ  فأوفوا الكيَل والميزاَن وال َتب َخُسوا)
 .85األعراف 

 آية واحدة، بل أقل، في ثالث جمل، في سطر واحد:

 )الكيل والوزن(. أوفوا الكيل والميزان -
)بالغصب، أو السرقة، أو الرشوة، أو قطع الطريق،  ال َتبخسوا الناَس أشياءهم -

 أو انتزاع األموال بالحيل غير المشروعة(.
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)من هللا ورسله(. تحقيق اإلصالح ومحاربة  ال ُتفسدوا في األرض بعد إصالحها -
 الفساد.

(، ثالث مفاسد عامة، نقص الكيل والوزن، وبخس الناس حقوقهم، والفساد في األرض)
ن زمان، وال بمكان دون مكان، فهي مفاسد فاشية، ويعاني الناس ال تختص بزمان دو 

، كما هو الحال الثورات الشعبيةمنها في جميع األمصار واألعصار، وربما تؤدي إلى 
 في منطقتنا هذه األيام، نسأل هللا حسن العاقبة والختام!

*** 

 م   6/4/2012الجمعة 

 

 (86)األعراف ًجا وَ وتبغونها عِ  ۞

 وتبغون السبيل ِعَوًجا ال صراًطا مستقيًما!

 

 (87)األعراف وإن كان طائفٌة  ۞

 لم يقل:

 كانت.

  : مؤنث مجازي يجوز فيه التذكير والتأنيث.طائفة
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        (89)األعراف منها  بعد إذ  نّجانا هللاُ  ۞

 : بعد أن.بعد إذ

 قليلة االستعمال عند الناس قديًما وحديًثا.

 

 (90)األعراف الخاسرين  نَ ا مِ ا إنكم إذً عيبً اتبعتم شُ  لئنِ  ۞

 (.ن ا لخاسرو وقال المأل الذين كفروا من قومه لئِن اتبعتم ُشعيًبا إنكم إذً )

 المأل:

 الزعماء.

هذه المقولة تتكرر في كل زمان ومكان من أعداء األديان! يزعمون أن الدين سبب 
 التخلف!

 

 (91)األعراف  الرجفةُ  فأخذتهمُ  ۞

 أخذتهم:

 أهلكتهم.
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 الرجفة:

 الزلزلة.

 

 (92)األعراف َنوا فيها الذين كّذبوا شعيًبا كأن لم َيغ   ۞

 وا:نَ غ  لم يَ 

 لم ينزلوا.

 لم يكونوا.

 

 (92)األعراف الخاسرين  ا كانوا همُ عيبً بوا شُ الذين كذّ  ۞

 لم يقل:

 الخاسرون.

 : خبر )كان( منصوب.الخاسرين

 (.وقال المأل الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيًبا إنكم إًذا لخاسرون : )90قارن اآلية 

 أتباع شعيب كانوا رابحين، ومكّذبوه كانوا خاسرين.
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 (94)األعراف عون رّ هم يّض اء لعلّ أخذنا أهلها بالبأساء والضرّ  ۞

 أخذنا أهلها:

 ناهم.أصب

 البأساء:

 الفقر.

 اء:الضرّ 

 المرض.

 عون:رّ يّض 

 يتضّرعون.

 

 (95)األعراف وا ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفَ  ۞

 عَفوا:

 كثروا في الَعدد والمال.
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 (95)األنعام فأخذناهم بغتة  ۞

 أخذناهم:

 أهلكناهم.

 

 (96 )األعراف َبركات   عليهم لفتحنا واتَقوا آمُنوا الُقَرى  أهلَ  أن   ولو ۞
  باإليمان؟ يزيد هل اإلنسان رزق  ۞

 باإليمان. رزقه يزيد اإلنسان لنا: تقولون  تارة 
 السواء! على والكافرين للمؤمنين الدنيا في الرزق  هللا أعطى تقولون: وتارة
 وتأخرنا؟ تقّدموا لماذا وتقّدًما! وقوة رزًقا منا أكثر الكفار أن نرى  نحن وها

 اآلخرة! ولكم الدنيا لنا السخرية: سبيل على للمسلمين يقولون  الكفار بعض إن حتى
  

 تعالى: قال
 َكذ بوا ولكن واألرضِ  السماءِ  ِمنَ  َبركات   عليهم لفتحنا واتَقوا آمُنوا الُقَرى  أهلَ  أن   ولو)    -

 .96 األعراف (يكِسبونَ  كاُنوا بما فأخذناهم

 تحتِ  وِمن وِقهمف ِمن كُلواأل رّبهم ِمن إليهم ُأنزلَ  وما واإلنجيلَ  التوراةَ  أقاُموا أّنهم ولو)  -
 .66 المائدة (أرجِلهم
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ُكم ِمدراًرا عليكم الّسماءَ  ُيرسلِ  إليهِ  توُبوا ثم رّبكم استغِفروا قوم ويا)     -  إلى قّوةً  وَيِزد 
 .52 هود (قّوِتكم

 في آمُنوا للذينَ  هيَ  ُقل   الرزقِ  ِمنَ  والطّيباتِ  لعباِدهِ  أخرجَ  التي هللاِ  زينةَ  حّرم َمن ُقل  )    -
 .32 األعراف (َيعلُمونَ  لقوم اآلياتِ  ُنفّصلُ  كذلكَ  القيامةِ  يومَ  خالصةً  الدنيا الحياةِ 

  
 واألفراد(. )لألمم الرزق  في يزيد اإليمان أن تبين آيات هناك    -

 األمم! هالك في سبًبا يكون  بل الرزق، ينقص الكفر أن تبين آيات وهناك  -

 والكافر. للمؤمن الدنيا في هللا يعطيه الرزق  أن تبين آيات وهناك     -

 االستدراج. باب من ذلك ويكون  للكافر الرزق  هللا يعطي وقد     -

 المؤمن ُيبتلى قد ولكن االستحقاق. باب من ويكون  للمؤمن الرزق  هللا يعطي وقد   -
 رزقه. فيقلَ  أحياًنا

 يتعلق بل فحسب، والكفر باإليمان يتعلق ال لكنه عالقة، للرزق  بأن يقال أن يمكن  -
 واالبتكار. والعلم والذكاء والسعي األسباب كاتخاذ أخرى، بسنن

 رزق  فإن المؤثرة، األخرى  العوامل في والكافر المؤمن استوى  إذا أنه يفهم ومنه  -
 الكافر. رزق  من العموم على أفضل يكون  المؤمن

 زيادة في سبًبا يكون  يماناإل فإن معين، مستوى  في رزقه كان إذا اإلنسان أن ويفهم  -
 رزقه.



423 

 

 نقصان في سبًبا يكون  الكفر فإن معين، مستوى  في رزقه كان إذا اإلنسان أن ويفهم   -
 رزقه.

 األرزاق ألن رزقها، زاد مهما الهالك، إلى الزمن مع مصيرها الكافرة األمة أن ويفهم     -
 أعلم. وهللا بالذنوب، تتآكل

 الحرام. الرزق  عن وليس لمشروع،ا الرزق  عن هنا وكالمنا    -

  
 المسلمون: واالقتصاديون  الغربيون  االقتصاديون 

 ذلك ومع الكبائر، ويرتكبون  بدين، يؤمنون  ال علمانيون  غربيون  اقتصاديون  هناك
 وقد المسلمين! نحن بتقديرنا تحظى مهمة إضافات االقتصادية المعرفة إلى يضيفون 
 ُيسلموا! لم وإن المسلمين، من أكثر بعقولهم اإلسالم إلى أحياًنا يقتربون 
 أعاله. قلته ما الموضوع هذا على ينطبق

 السنن وُيراعوا األسباب، يتخذوا أن فعليهم يتفوقوا، أن المسلمون  االقتصاديون  أراد إذا
 كّله. واإلسالم والقوانين

 فإن اإليمان، إال شيء كل في المسلم واالقتصادي المسلم غير االقتصادي استوى  إذا
 خيارهم الجاهلية في خيارهم معادن فالناس غيره! على فضالً  العلم في له يجعل اإليمان

 الشيخان. رواه  حديث اإلسالم(، من استفادوا )أي فقهوا إذا اإلسالم في
***  

 القرطبي: قاله مما أحسن هذا
 على قوامأ في هذا» (:96 )األعراف أعاله األولى اآلية تفسير في القرطبي قال

 «!ذكرهم جرى  الخصوص
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 المفسرون  منه هرب الذي الوقت في الموضوع، مواجهة على القرطبي ُيشكر لكن
  اآلخرون!

 *** 
     م6/11/2013 األربعاء

 
 (96)األعراف بون بوا فأخذناهم بما كانوا يكسِ ولكن كذّ  ۞

 فأخذناهم:

 فأهلكناهم.

 لم يقل:

 بما كانوا يكذبون.

 .وفيه قراءة

 بون:يكسِ 

 من إثم الكذب.

 
 (97 )األعراف القرى  أهل أفأمن ۞

 أهل القرى:
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 . 94( األعراف وما أرسلنا في قريةالمشار إليهم بقوله: )

 : أهل المدن.أهل القرى 

 : األمم.أهل القرى 

 

 (99)األعراف أفأِمنوا مكَر هللا  ۞

 مكر هللا:

 على سبيل المشاكلة.

 عقوبة على مكرهم.

 

 (100)األعراف أَولم  يهد للذين يرثون األرض  ۞

 هدى له: هداه.

 مثل: شكر له، شكره.

 

 (100)األعراف  على قلوبهم لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبعُ  ۞
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 لم يقل:

 وطبعنا على قلوبهم.

 هذه المسألة طويلة الذيول عند المفسرين، وسكت عنها بعضهم، واختصرها آخرون.

 :القرطبيقال 

 ونحن نطبع; فهو مستأنف.  :أي (ونطبع)

، أي نصيبهم ونطبع، فوقع الماضي موقع المستقبل (اأصبن)وقيل: هو معطوف على
 اهـ.

 ربما أعود إليها الحًقا.

 (102)األعراف وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين  ۞

 (.لفاسقيندل عليها الالم في: ) : هنا مخففة من الثقيلة.إن  

 أكثرهم.وإّنا وجدنا 

 

 (103)األعراف فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين  ۞

 لم يقل:

 كيف كان عاقبة الظالمين.
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 الظالمون مفسدون.

 لم يقل:

 كيف كانت. 

 : مؤنث مجازي يجوز فيه التذكير والتأنيث.عاقبة

 

 (111)األعراف قالوا أرِجه وأخاه  ۞

 ه:أرجِ 

 أّخره.

( األحزاب ُترجي من تشاء، وقوله: )106( التوبة وآخرون ُمرَجون ومنه قوله تعالى: )
51 . 

 وفي قراءة:

 أرجئه.

 

 (113 األعراف) الغالبين؟ نحن كنا إن ألجًرا لنا إن ۞
 

 فرعون. َسحرة لسان على هللا كالم هذا
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 الغالبين: 

 (.كّنا) خبر

 كان. خبر

  
 يقل: لم

 الغالبون.

  
 أجًرا:

الً  أو (،7/258 القرطبي )تفسير وماالً  جائزة   الغَلبة. على ُجع 
 الكثرة. يقصدون  إلباًل، له إن العرب: كقول للتعظيم، والتنكير :2/102 الزمخشري  قال

 عظيًما. ألجًرا لنا إن اآلية: في فالتقدير

  
 العمل. وعظم المِلك مقام بقرينة تعظيم، تنكير (أجًرا) وتنكير :9/46 عاشور ابن قال

  
 فرعون. لسحرة والكالم السحر، في هنا المسابقة ولكن ،المسابقات جوائز باب من وهذا

  
 حاالت في اإلسالم، في جائزة الِعَوض، أو الجائزة أو الجعل، ذات المسابقة أن غير

 األوطار )نيل نصل أو حافر أو خفّ  في إال َسبق ال وسلم: عليه هللا صلى لقوله معينة،
8/87). 
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لُ  بهِ  جاءَ  وِلَمن) تعالى: قوله وفيها ،الُجعالة من قريبة بِعَوض والمسابقة  (بعير   ِحم 
ل الجائزة: هذه مقابل في به اإلتيان على هنا يتسابقون  الناس فكأن .72 يوسف  ِحم 
 أعلم. وهللا له، موافق وشرعنا ،قبلنا من شرع باب من وهذا بعير.

***  
 م18/3/2013 اإلثنين

 

 (115 األعراف) الملقين نحن ۞
  
 .115 األعراف (الُملقين نحنُ  نكونَ  أن وإّما ُتلقي أن إّما ُموسى يا قالوا)
  

 يقل: لم
 الُملقون. نحن

  
 يقل: لم
 ُنلقي. أن وإّما ُتلقي أن إّما -

 الُملقين. نحنُ  نكونَ  أن وإّما الُملقي أنت تكونَ  أن إّما -

 قبلك. الملقين نحن نكون  أن وإما تلقي أن إما -

  

 آخر: موضع في
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 .65 طه (ألقى َمن أّولَ  نكونَ  أن وإما ُتلقي أن إما ُموسى يا قالوا)
 يقل: لم
 نلقي. أن وإما تلقي أن إما -

 ألقى. من أول نكون  أن وإما ألقى من أول تكون  أن إما -

 أواًل. نلقي أن وإما أوالً  تلقي أن إما -

  
 إعراب:

 الُملقين. نحنُ  نكونَ  نأ وإّما
 التخيير. تفيد وتفصيل ما( + )إن   شرط أداة  :إّما  عطف. واو الواو: :وإما
 نصب. حرف :أن  

 (.أن) بـ: منصوب مضارع فعل :نكونَ 
 (.نكون ) في: )المستتر( المتصل الضمير لتأكيد منفصل ضمير :نحنُ 

 والنون. بالياء منصوب (نكون ) خبر :الُملقين
  

 مرجوحة: لغة
 مرجوحة. لغة الُملقون: نحنُ 

 قراءة. فيها وليس
 (.نكون ) خبر: والجملة وخبر، مبتدأ وإعرابها

  
 قالوا:
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 فرعون. سحرة أي
  

 تلقي:
 عصاك. تلقي

***  
 أخرى: آيات

 .92 اآلية (الخاسرين همُ  كانوا) -

 .113 اآلية (الغالبين نحنُ  كّنا إن   ألجًرا لنا إنّ  قالوا) -

 .32 األنفال (الحق   هو هذا كانَ  إن  ) -

 .40 الشعراء (الغالبينَ  همُ  كانوا إن  ) -

 .116 الصاّفات (الغالبينَ  همُ  فكانوا) -

***  

   2015 نيسان 4 السبت

 

 (117 األعراف) يأِفكون  ما تلقفُ  ۞

 117( األعراف وأوحينا إلى موسى أن  ألِق عصاك فإذا هي تل قُف ما يأِفكون )

 .حذف تقديره: فألقى عصاهفي اآلية 
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 .45( الشعراء فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقُف ما يأِفكون )

 .وهناك حذف آخر: فإذا هي ثعبان يلقف ما يأفكون 

 .33، والشعراء 107( األعراف فألقى عصاه فإذا هي ثعباٌن ُمبين)

   :تلقف

 .تلتقم

 تبتلع

 تلتهم

 :وفي قراءة

 .تلّقفُ 

 .أي: تتلّقف

 .بالمضارع )تلقف( الستحضار المشهد كأنه يقع اآلنوعّبر 

 :ما يأفكون 

 .ما موصولة، والتقدير: تلقف الذي يأفكونه  -

 .أو مصدرية، والتقدير: تلقف إفكهم  -
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 :يأِفكون 

 .يكِذبون 

*** 

 :السبت

 هـ1440محرم  19

 م2018أيلول  29

 

 (126)األعراف ا ا إال أن آمنّ م منّ وما تنقِ  ۞

 اإليمان يكون موضع نقمتك؟!وهل 

 !أم مدح؟ هل اإليمان موضع ذمّ 

 

 (126)األعراف ا ربنا أفرغ علينا صبرً  ۞

 أفرغ :

 صّب.



434 

 

 شّبه الصبر بالماء.

 شّبه المعقول بالمحسوس.

 شّبه المعنوي بالمادي.

 الصبر: معقول.

 الماء: محسوس.

 

 (129األعراف ) جئَتنا ما بعدِ  وِمن تأتَينا أن قبلِ  ِمن ۞

 129( سورة األعراف قالوا ُأوذينا من قبِل أن تأتَينا وِمن بعِد ما جئَتنا)

 لم يقل:

 أوذينا ِمن قبل أن تأتَينا وِمن بعِد ما أتيتنا. -
 أوذينا ِمن قبِل أن تجيَئنا وِمن بعِد ما جئتنا. -

 لم يقل:

 أوذينا ِمن قبِل أن تأتَينا وِمن بعِد أن جئتنا.

*** 

 هـ(.1394-هـ(، وابن عاشور )1270-األمر إال عند األلوسي )لم أجد هذا 
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 ال فرق بين اإلتيان والمجيء، والمغايرة تفنن.

 وما قاله السيوطي متكلف.

أوافق على هذا، ولكن ال أوافق على قول األلوسي: ُمعاداة الُمعادات، فهذا ليس قاعدة 
ئ بالُمعاداة في هذه الحالة، وهللا مّطردة، فلو قال: "وِمن بعد ما أتيَتنا"، لم يشعر القار 

 أعلم. 

*** 

 أقوال المفسرين:

 األلوسي:

الظاهر أنه ال فرق بين اإلتيان والمجيء وأن الجمع بينهما للتفنن والبعد عن التكرار 
اللفظي، فإن الطباع مجبولة على ُمعاداة الُمعادات، ولذلك جيء بـ )أن( المصدرية أواًل، 

 وبـ )ما( أختها ثانًيا. 

في الفرق بينهما أن اإلتيان يستعمل في المعاني واألزمان،  السيوطيوذكر الجالل 
 والمجيء في الجواهر واألعيان، وهو غير ظاهر هنا إال أن ُيتكلف. 

في الفرق بينهما أن اإلتيان هو المجيء بسهولة، فهو أخص من  الراغبونقل عن 
 مطلق المجيء، وهو كسابقه هنا أيًضا. 

*** 
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 ابن عاشور:

اإلتيان والمجيء مترادفان، فذكر المجيء بعد اإلتيان ليس الختالف المعنى، ولكنه 
 للتفنن وكراهية إعادة اللفظ. 

*** 

 اإلثنين:

 هـ1440ربيع اآلخر  16

 م2018األول كانون  24

 ( 130)األعراف ولقد أخذنا آل فرعون بالسنيَن ونقص  ِمن الثمرات  ۞

 أخذنا:

 أصبنا.

 عاقبنا.

 السنين:

 سني القحط أو الجدب.

 

 (131 )األعراف هللا عند طائرهم ۞ 
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 إّنما أال معه وَمن بموسى َيّطّيروا سيئةٌ  ُتِصب هم وإن هذه لنا قالوا الحسنةُ  جاءتهمُ  فإذا)
 .131 األعراف (ًيعلمونَ  ال أكثَرهم ولكنّ  هللاِ  عندَ  طائُرهم

 جاءتهم: 
 فرعون. آلَ  جاءت

 وإن: ... فإذا
 الحسنة. جاءتهم فإذا
 سيئة. تصبهم وإن  

 يقل: لم
 سيئة. أصابتهم وإذا

 
 سيئة: ُتصب هم ... الحسنة جاءتهمُ 

 يقل: لم
 الحسنُة. أصابتهم فإذا -

 سيئٌة. تأِتهم وإن -

 يقل: لم 

    السيئُة. تصب همُ  وإن
 التعريف. بأل الحسنة

 نكرة! سيئة
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 يقل: لم
 سيئة. أصابتهم وإن  

 والسيئة: الحسنة
 والسيئة. الحسنة األعمال هنا: تعني ال
 والسيئة. الحسنة األحوال تعني: بل

 )الصالحة(. الحسنة األعمال ثواب وهذا والرخاء. كالخصب الحسنة:
 )الفاسدة(. السيئة األعمال عقاب وهذا والمرض. كالجدب السيئة:

 هذه: لنا
 عسيًرا! معناها على العثور لكان اآلية في التقابل لوال

 موسى! على والسيئة لهم الحسنة
 )بسببه(! موسى من والسيئة منهم الحسنة

 يّطيروا: 
 يتطيروا.

 يتشاءموا.
 التشاؤم. والِطَيرة: التطّير

 والتفاؤل. التشاؤم به: يراد وقد
 يساًرا الطير: حركة طريق من ويتفاءلون  يتشاءمون  الجاهلية في كانوا ألنهم كذلك سمي

 يميًنا. أو
 الُيمن. خالف الشؤم:
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 األيمن(. الجانب أو اليمين، )جانب اليمين من: وأصله التفاؤل، التيّمن:
 أال:

 والتنبيه. لالستفتاح
 ألو! ل:بد التلفونية، للمخاطبات العلماء بعض اقترحها

 أال؟ أصلها: )ألو( هل:
 طائرهم:
 النصيب. الطائر:
 هللا. عند مكتوب والشّر( الخير )من نصيبهم

 به. لموسى عالقة ال
*** 
 المفسرين: أقوال

 الطبري:
 الثمار، وكثرة والرخاء والخصب العافية فرعون  آل جاءت فإذا ذكره: تعالى يقول »

 يعني (،سيئة ُتصب هم وإن) بها أولى نحن (،هذه لنا قالوا) دنياهم في يحبون  ما ورأوا
 ذهبت   ويقولوا: يتشاءموا :يقول (،معه وَمن بموسى يّطيروا) وبالء وقحوط جدوب

 )...(. السالم عليه موسى جاءنا مذ   والعافية، خصبوال الرخاء من وأنصباُؤنا حظوُظنا
 قومٌ  أنتم بل   هللاِ  عندَ  طائُركم) :هللا فقال (،معك وبَمن بكَ  اّطيرنا) صالح: قوم قال

 «.47 النمل سورة (ُتفتنون 
*** 
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 البغوي:
 كله والشّر، والخير والجدب، الخصب من أنصباؤهم أي: (هللا عند طائُرهم إنما أال»)
 هللا. من

 عند شؤمهم عنه: رواية وفي لهم. وقّدر عليهم هللا قضى ما طائرهم عباس: ابن وقال
 بالل. بكفرهم الشؤم جاءهم إنما أي: هللا. قبل وِمن هللا

 ال أكثرهم ولكن) النار عذاب من هللا عند لهم الذي العظيم الشؤم معناه: وقيل:
 «. هللا من أصابهم الذي أن (يعلمون 

*** 
 الرازي:

 والخصب العشب بالحسنة: يريد :عباس ابن قال (هذه لنا قالوا الحسنة جاءتهم فإذا»)
 نحن (أي:هذه لنا قالوا) و والسالمة والعافية الرزق  في والسعة والمواشي والثمار

 هللا، من أنه يعلموا ولم أرزاقنا، وسعة نعمنا كثرة من جرت التي العادة على مستحقون 
 والجدب القحط يريد (سيئة ُتصب هم وإن) وقوله: فيه. النعمة حقب ويقوموا عليه، فيشكروه
 إنما ويقولوا: به، يتشاءموا أي (معه وَمن بموسى يّطيروا) والبالء والضرّ  والمرض

 وقومه. موسى بشؤم الشرّ  هذا أصابنا
 يتطيروا، األصل: في هو (يطّيروا) وقوله: المفسرين. جميع قول في التشاؤم والتطّير:
 الثنايا. وأصول اللسان طرف من واحد مكان من ألنهما الطاء؛ في التاء أدغمت
 قوالن: الطائر في (هللا عندَ  طائُرهم إّنما أال) وقوله:
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 إنما أي هللا، قبل من أي تعالى، هللا عند شؤمهم يريد :عباس ابن قال األول: القول
 في تعالى قوله ومثله الشؤم، ههنا فالطائر وحكمه، هللا بقضاء الشرّ  جاءهم

 )...(. 47 النمل (هللا عند طائُركم قال معك وبمن بك اّطيرنا قالوا) ثمود: قصة
 حّظهم. أي (هللا عندَ  طائُرهم إنما أال) عبيد: أبو قال الطائر تفسير في الثاني: القول
 عليهم قضي ما طائُرهم إنما قال: أنه عنهما هللا رضي عباس ابن عن روي  ما وهو

 أي سهُمه، منهم لكل فطار القوم، بين وطّيرته المالَ  أطرتُ  تقول: والعرب لهم. وقّدر
 السهم. ذلك له حصل
 بقضاء فهو شرّ  أو خير من يصيبهم ما كلّ  أن المعنى: القولين، كال على أنّ  واعلم  

 «.تعالى هللا من الكلّ  أنّ  (يعلمون  ال أكثَرهم ولكن) وبتقديره. لىتعا هللا
*** 

 القرطبي:
   )...(. باستحقاق أعطيناها أي (:هذه لنا قالوا»)

 عز هللا عند من هو إنما والشدائد القحط من لحقهم ما أن (يعلمون  ال أكثرهم ولكن)
 «.وقومه موسى عند من ال بذنوبهم، وجل

*** 
 كثير: ابن

 «.هللا عند مصائُبهم يقول: (هللا عندَ  طائُرهم إّنما أال) :عباس ابن عن»
***  

 حيان: أبو
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 ابتلوا (معه وَمن بموسى يّطيروا سيئةٌ  ُتصب هم وإن هذه لنا قالوا الحسنةُ  جاءتهمُ  فإذا»)
 وصحوا أخصبوا إذا وصاروا المرجو! يقع فلم التذكير، رجاء الثمرات ونقص بالجدب

 بسببه! ذلك أن وزعموا بموسى تشاءموا يسوؤهم ما أصابهم وإذا بذلك، أحّقاء نحن قالوا:
 معه ومن بموسى وتشاؤمهم للفرس. السرج تقول: كما لالستحقاق، قيل: (لنا) في والالم
 عندك من هذه السالم: عليه للرسول الكفار قال كما ُيصب نا، لم فينا كونهم لوال أنه معناه

 .78 النساء (عنِدك من هذه يقولوا سيئةٌ  ُتصب هم وإن  ) قوله: في
 هو هللا إحسان ألن وجوده؛ تيّقن لما وهي الحسنة، مجيء في (إذا) بـ: الشرط وأتى 

 أتىو  االبتالء، حال في حتى عام لخلقه إحسانه إن بحيث لخلقه، العام الواسع المعهود
 يقع قد مما السيئة إصابة أن إبراًزا للممكن، وهي السيئة، إصابة في (إن) بـ: الشرط

 أوسع. هللا رحمة وجهه يقع، ال وقد
 وتعريف (إذا) بـ: (الحسنة جاءتهمُ  فإذا) قيل: كيف قلت: فإن :الزمخشري  قال

 السيئة؟ وتنكير (،إن) بـ: (سيئة ُتصب هم وإن) الحسنة،
 في إال تقع فال السيئة وأما واتساعه، لكثرته كالواجب وقوعه الحسنة جنس ألن قلت:

 عددتَ  فهال البالء أيامَ  عددتَ  وقد بعضهم: قول ومنه منها، يسير إال يقع وال الندرة،
 وتخفيف بالتاء تطيروا مصرف: بن وطلحة عمر، بن عيسى وقرأ انتهى. الرخاء؟ أيامَ 

 بالشعر، مخصوص سيبويه عند وهذا (،ُتصب هم وإن  ) جواب: وهو ماضًيا، فعالً  الطاء
 )...(. اللفظ ماضي الجزاء وفعل مضارًعا، الشرط فعل يكون  أن أعني

 ما (طائُرهم) :عباس ابن قال (يعلمون  ال أكثَرهم ولكنّ  هللاِ  عندَ  طائُرهم إنما أال)
 سّمي الطير، زجر من مأخوذ وهو القوه، هم مما القَدر في لهم طار ما أي: يصيبهم،
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 بحسب هو إنما يصيبه ما كل أن يعتقد كان لما طائًرا لإلنسان القدر من هللا عند ما
 عطية. ابن قاله مستعارة، لفظة فهي الطائر، في يراه  ما

 وهللا ومشيئته، حكمه وهو تعالى، هللا عند وشّرهم خيرهم سبب أي: الزمخشري: وقال
 بسبب ُيمنه وال أحدهم ُشؤم وليس والسيئة، الحسنة من يصيبهم ما يشاء الذي هو تعالى

 شؤمهم سببُ  إنما أال معناه: يكون  أن ويجوز (.هللا عند ِمن كلّ  قل  ) تعالى: كقوله فيه،
 بعد له ويعاقبون  ألجله، يسوؤهم ما عليهم يجري  عنده المكتوب همعمل وهو هللا، عند

 طائر وال ,46 غافر (عليها ُيعرضونَ  النارُ ) قوله: في تعالى هللا وعدهم بما موتهم،
 طيُرهم". إنما "أال الحسن: وقرأ هذا، من أشأم

 امرأة  وآسية فرعون  آل كمؤمن علم منهم القليل ألن أكثرهم؛ عن العلم بنفي وحكم
 )؟(. العالم لضمير (طائرهم) في: الضمير يكون  أن ويحتمل عطية: ابن وقال فرعون.
 أن قريًبا سلي (أكثرهم ولكن)و يريد أن ويحتمل ظاهره، على األكثر تخصيص ويجيء

 انتهى. هللا. وفقه لو علمي ألن معدّ  قليل فيهم هذا وعلى الجهل. في النغمارهم يعلم
 «.العبارة في وتجّوز الجمع يراد أن وإما قوُله: منه وأبعدُ  بعيدان، احتماالن وهما

*** 
 الشوكاني:

 بكثرة الخصب من الحسنة الخصلة أي: (هذه لنا قالوا الحسنةُ  جاءتهمُ  فإذا) قوله:»
 وهي باستحقاق، أعطيناها أي: (هذه لنا قالوا) األسعار ورخاء الثمرات وصالح المطر

 بنا. مختّصة
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 من ونحوها األمراض وكثرة والقحط الجدب من سيئة خصلة أي: (:سيئة ُتصب هم وإن)
 به. المؤمنين من معه ومن بموسى يتشاءموا أي: معه، ومن بموسى يّطيروا البالء

 )...(. الطاء في التاء أدغمت "يتطيروا": واألصل:
 وقوعها. ندرة السيئة تنكير ووجه الوقوع، كثيرة أنها الحسنة تعريف ووجه قيل:

 خصب من ينالهم، ما بجميع وشّرهم خيرهم سببُ  أي: (هللا عندَ  طائُرهم إّنما أال) :قوله 
 ما نمط على الجواب هذا وكان معه، ومن موسى بسبب ليس هللا، عند من هو وقحط،

 هللا بقدر يجري  الذي والشرّ  الخير عن بالطائر عّبر ولهذا يفهمونه، وبما يعتقدونه
 غير إلى والشر الخير ينسبون  بل بهذا، (يعلمون  ال أكثَرهم ولكنّ ) ومشيئته، وحكمته

 «.منهم جهالً  هللا،
*** 

 المنار:
 وظلمهم أنفسهم سيئات عن ويغفلون  وشؤمهم، بشؤمه أصيبوا إنما أنهم يرون »

 لمن ظلمهم في اإلفرنج شأن هو كما الحقوق، من عندهم هذا ألن موسى؛ لقوم
 الشرق. أهل من يستضعفونهم

 بمعنى التطّير استعمال وسببُ  الطاء. في التاء فأدغمت يتطيروا، (:يّطيروا) أصل:
 تزجرها إنها حتى الطير، حركة من تراه  مما والشرّ  الخير تتوقع كانت العرب أن التشاؤم

 وقوع رجت   أي: تيّمنت؛ اليمين جهة من طارت فإذا نفسها، تلقاء من تمرّ  لم إذا
 الشرّ  وتوقعت تشاءمت، الشمال جهة من طارت   وإذا والخير، والبركة )الُيمن( اليمين
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 طيًرا الشؤم سّموا إنهم ثم البارح. واآلخر السانح، األول الطائر ويسمى المصيبة.و 
 )...(. تطيًرا والتشاؤم وطائًرا،

 لما القارئ  ذهن توجيه بها المراد إذ به؛ لالهتمام (أال) االفتتاح: بأداة  عليهم الردّ  ابتدأ
 )...(. منها شيء يفوته ال حتى بعدها، يلقى
 تحقق على الدالة (إذا) بـ: الحسنة مجيء عن عّبر أنه البالغة نكت من اآلية وفي

 وعقابه. سخطه على وفضله هللا رحمة بغلبة الثابت األصل أنها إلفادة وعّرفها الوقوع،
 في مشكوك إما شرطها إن أي: الشك، أداة  هي التي (إن) بـ: السيئة بإصابة وعّبر

 السيئة )ونّكر( وذكر آخر. لسبب أو لندرته فيه المشكوك منزلة منّزل وإما وقوعه،
 الغالب. األصل وخالف قليل، وقوعها أن إلفادة
 عظمتها على الحسنة وأن بالسيئات، وال بالحسنات يترّبوا لم القوم أن بالتعبيرين وأفاد

 وأن بغيهم، على وإصراًرا ظلمهم، في وتمادًيا بحالهم، غروًرا إال زادتهم ما وكثرتها
 «!توبة لهم ُتحدث ولم عبرة، وال عظة ُتفدهم لم السيئة
*** 

  الشنقيطي:
 قحط أي: سيئة، أصابتهم إن   وقومه فرعون  أن الكريمة اآلية هذه في تعالى ذكر»

 من إال والقحط الجدب هذا جاءنا ما فقالوا: وقومه، بموسى تطّيروا ذلك، ونحو وجدب
 شؤمكم!

 ُتصب هم وإن  ) قوله: في وسلم عليه هللا صلى نبينا مع الكفار بعض عن هذا مثل وذكر
 قوم عن أيًضا نحوه وذكر ،78 النساء (عندك من هذه يقولوا سيئةٌ 
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 ذلك نحو وذكر ،47 النمل (معك وبَمن بكَ  اّطيرنا قالوا) قوله: في صالح مع صالح،
 تنتهوا لم لئن بكم تطّيرنا إّنا قالوا) قوله: في المرسلون  جاءها التي القرية عن أيًضا

 ِقبل نمِ  ال ومعاصيهم، كفرهم، ِقبل ِمن شؤمهم أن تعالى وبّين ،18 يس (لنرجمّنكم
 الرسل.

 "النمل" سورة في وقال ،131 األعراف (هللا عندَ  طائُرهم إنما أال) "األعراف": في: قال
 في وقال ،47 النمل (ُتفتنون  قومٌ  أنتم بل هللا عندَ  طائُركم قالَ ) صالح: قوم في

 «.19 يس (معكم طائركم قالوا) "يس":
*** 

 عاشور: ابن
 حصولها ألن بالمجيء الحسنة جانب في عّبر وإنما واإلصابة. الحصول المجيء:»

 ألنها باإلصابة السيئة جانب في وعّبر الجائي، يترّقب كما تترّقب بحيث فهي مرغوب،
 ترقب. وال رغبة غير عن فجأة تحصل

 اليقين على الداللة (إذا) في: الغالب ألن الشرطية (إذا) بـ: الحسنة جانب في وجيء 
 ولذلك كذا. فعلتُ  الشمس طلعت إذا كقولك: اليقين، من يقرب ما أو الشرط، بوقوع
 في اليقين إلى أقرب الماضي لكون  ماضًيا، فعالً  (إذا) مع الشرط فعل يكون  أن غلب

 تنتابهم الحصول، كثيرة النعم أي: فالحسنات اآلية، في كما المستقبل، من الحصول
 ورفاهية. ورخاء وخصب صحة من متوالية
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 وقوع في التردد على (إن  ) تدل أن الغالب ألن (إن  ) بحرف: السيئة جانب في وجيء
 ومشكوًكا بوقوعه، جزومم غير الحصول النادر الشيء ولكون  الشك، على أو الشرط،

 فيه.
 عليهم، المكروهات أي: السيئات، وقوع لندرة (إن) بحرف السيئة إصابة شرط في جيء

 لديهم، متكاثرة كانت هللا نعم بأن تعريٌض  ذلك وفي النعم. أي: الحسنات، إلى بالنسبة
 ون يعدّ  وهم نادرة، بالسيئات إصابتهم بأن وتعريٌض  الشكر، عن ُمعرضين كانوا وأنهم

 بالنعمة كافرين بين الحالتين كلتا في فهم معه! آمن وَمن موسى جّراء من السيئات
 معه! وَمن لموسى وظالمين

 بالعهد المعاني علم في المعروف الجنس تعريف (الحسنة) ُعّرفت االعتبارين ولهذين
 لديهم. الحصول كثير مألوف محبوب الجنس هذا ألن الحسنات؛ جاءتهمُ  أي: الذهني،

 وإن أي: بهم، حلوله مألوف غير شيء وألنها عليهم، وقوعها لندرة (سيئة) ّكرتونُ 
 )...(. والمفتاح الكشاف في كذا سيئة، آية تصب هم

  السيئة. والحالة الحسنة الحالة بهما مراد هنا والسيئة والحسنة
 همبغرور  ألنهم لنا، حقّ  الحسنة هذه أي: االستحقاق، الم هذه( )لنا قوله: في والالم

 )...(. ونعمة هللا من فضالً  الحسنة تلك يرون  فال أي: بالنعم! أحرياء أنهم يحسبون 
 )...(. كفُرهم هو المصائب سبب أن يعلموا ولم
 )...(. بعده الوارد بالخبر االهتمام يفيد استفتاح حرف (:أالو)
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 عن العلم نفى وإنما (،هذه لنا) قالوا: الذين إلى عائد (أكثرهم) قوله: في الضمير
 مقالة ُيشايعون  ولكنهم ذلك، خالف يعلمون  منهم قليالً  أن على تنبيًها (أكثرهم)

 «!األكثرين
*** 
 أخرى: آيات

 طائُركم قالوا أليٌم. عذابٌ  مّنا وليمّسنكم َلنرُجمّنكم تنتهوا لم لئن بكم تطّيرنا إّنا قالوا)
 .19-18 يس (ُمسرفونَ  قومٌ  أنتم بل ُذّكرتم أئن معكم

 .47 النمل (ُتفتنونَ  قومٌ  أنتم بل هللاِ  عندَ  طائُركم قال معكَ  وبمن بكَ  اّطيرنا قالوا)

*** 

  2015آذار  22األحد 

 

 (133 )األعراف مجرمين قوًما وكانوا فاستكبروا ۞

 وكانوا:

 وصاروا.

 ذلك. بعد وكانوا
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 (136 )األعراف غافلين عنها وكانوا بآياتنا بواكذّ  ۞

 وكانوا:

 وصاروا.

 ذلك. بعد وكانوا

 

 )األعراف ليلة أربعين رّبه ميقاتُ  فتمّ  بعشر   اوأتممناه ليلةً  ثالثين موسى ناوواعد   ۞
142) 

 قراءة: في

  ووعدنا.

 ؟40=  10+  30لماذا 

يبدو أن الثالثين هي األصل، ثّم تّم تمديدها بعشر، وجمعهما لكي ال يتوهم أن 
 ساعات )ابن عطية(. هي عشرالعشر 

 لكن يؤخذ على كالم ابن عطية أن الساعات في القرآن ال تعني الساعات في زمننا!

 وفي موضع آخر:

 .196البقرة  (كاملة فصيام ثالثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلَك عشرةٌ )
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يبدو أن هللا تعالى يخاطب الناس حسب عاداتهم، ومن عادة الناس مثل هذا الجمع 
ال سيما وأن العرب كانوا أّمة أمّية ال تكب وال تحسب، للتأكيد على حاصل الجمع، 

 وهللا أعلم.

فذلك أربعون. فذلكة من )فذلك( على  10سماها بعض العلماء فذلكة: ثالثون + 
 بسملة وحوقلة. وال يفهم منها ما يراد بها اليوم بالعامية عندنا.غرار 

 

 (143)األعراف وَخّر موسى صِعًقا ۞ 

 ليش؟ موسى تصعق لكن معليش الجبل تهدّ  ۞

 انُظر   ولكنِ  َتراني لن قالَ  إليكَ  َأنُظر   أِرني ربّ  قالَ  ربُّهُ  وكّلَمهُ  ِلميقاِتنا ُموَسى جاءَ  ولّما)
 ُموَسى وَخر   دّكاً  َجَعَلهُ  للَجبلِ  ربُّه َتَجّلى فلّما َتراني فسوفَ  مكاَنهُ  استقر   فإنِ  الَجبلِ  إلى

 .143 األعراف (الُمؤمنينَ  أولُ  وأنا إليكَ  ُتب تُ  ُسب حانكَ  قالَ  أفاقَ  فلّما َصِعًقا
  

 لميقاتنا:
 ميقاتنا. عند      -

 ميقاتنا. ألجل      -
 المضروب. الوقت الميقات:

  
 أرني:
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 (.إليكَ  أنُظر  ) قوله: في الكاف عليه دلّ  ذاتَك. أرني
 كالمه. سماع بعد تعالى رؤيته إلى تشّوقَ 

 :المنار في قال
 والنقل، العقل بدليلي البشرية العقول من العليا الذروة في وهو موسى، عُقل يكن لم»

 أيًضا، العليا الذروة في وهما تعالى، بالل وعلمه دينه يكن ولم الطلب، هذا من له مانًعا
  «.منه له مانَعين

  
 تراني: لن
 الدنيا. في

  
 والرؤية: النظر
 )الرازي(. للرؤية مقدمة النظر

 َترى. وال تنُظر قد
  

 تجّلى:
 ظهر.

  
 دّكا: جعله
 فّتته. بالتراب، سّواه  دّكه:

 نتوء! إال منها يبق لم جباًل. تكون  أن تبلغ ال ناتئة أرض دّكاء. أرض مثل أو
 طين. من رابية األرض: من الدكّ 
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 به. يحيط واطئ ترابي جدار وهو البستان، دكّ  الشام: في اليوم يقال
 أثر. بال مستوية أرًضا أو أثر( له )بقي كالرابية صغيًرا الجبل صار

  
 قراءة: في

 دّكاَء.
  

 خّر:
 األرض. على سقط

  
 َصِعًقا:
 كالميت. عليه مغشيا
 هللا. رؤية بسبب الصعق أن ظاهره
 أعلم. وهللا بعيد، وهو الجبل! دكّ  بسبب المتصوفة: بعض وقال

  
 ُسبحانَك:

 به. يليق ال عما لل تنزيه
 الئق. غير السؤال

  
 إليَك: تبتُ 
 سؤالي. من إليك تبتُ 
 الدنيا. في الرؤية مسألة من إليك تبتُ 
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 االستئذان. قبل الرؤية مسألة من أو
 عصية؟م الرؤية سؤال هل
 :القرطبي قال

 «.معصومون  األنبياء فإن معصية، عن كانت ما التوبة هذه أن على األمة أجمعت»
 معناها ليس األنبياء وعصمة القرطبي. قول يناقض (تبتُ ) اآلية: في قوله ظاهر :أقول
 ال بالوحي معصومون  فهم خطئهم، على ُيتركون  ال أنهم معناها بل ُيخطئون، ال أنهم

 أعلم. وهللا بأنفسهم،
 بعيد! هذا :أقول «.القبطي قتل ِمن إليكَ  تبتُ  » القشيري: وقال

  
 المؤمنين: أولُ  وأنا
 ممكنة. غير الدنيا في رؤيتك بأن

  
 الشديدة؟ الطريقة بهذه موسى هللاُ  عامل لماذا
 ليش؟ موسى تصعق لكن معليش! الجبل تهدّ 

 تكون  قد وأنه الطريقة، بهذه السالم عليه لموسى هللا معاملة حكمة عن التساؤل يمكن
 وحقيقتها (،تبتُ ) لقوله: له عقوبة لموسى ظاهرها به. لطًفا أكثر أخرى  طريقة هناك

 له. هللا اختاره الذي الخطير الدور هذا أداء في له تشريف
 عقُص  التي الطريقة بهذه الدنيا، في استحالتها وبيان الرؤية أمر تعظيم المراد يكون  فقد
 لرؤية البالغ التشوق  إلى المؤمنين هذا يدعو أفال عظيم! جبلٌ  لها وانهد   كبير، نبيٌّ  لها
 الجنة؟ في هللا

 وأرحم. وأحكم به أعلم وهللا السالم، عليه موسى بحق الخاطر فيه جاد ما هذا
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 اآليات. هذه مثل في ورسوله هللا بين فيما الخوض أرى  ال ولعلي
***  

  :الجمعة
 هـ5/1/1435
  م8/11/2013
 

 (144 )األعراف الشاكرين نَ مِ  وكن   كآتيتُ  ما ذ  فخُ  ۞
 لم يقل:

 وكن شاكًرا.

 راعى الفاصلة.

 

 (145 األعراف) بأحسنها يأخذوا قومك وأمر ۞

ها شيء   لكلّ  وتفصيالً  موعظةً  شيء   كلّ  من األلواح في له وكتبنا)   وأُمر   بقوة   فُخذ 
  .145 األعراف (بأحسِنها يأخذوا قوَمكَ 

 األحسن: إلى دعوة

 الحسن. من بدالً 

  الحسن. تعظيم
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 له: وكتبنا

  السالم. عليه لموسى أي

ها  بقوة: فخذ 

  بقوة. فخذ ها له وقلنا التقدير:

 يقل: لم

 بأحسنها. يأخذوا أن قومك وأُمر  

ها، قال:  بها. خذ   يقل: ولم خذ 

  أحسنها. يأخذوا يقل: ولم بأحسنها، يأخذوا قال:

 يقل: لم

  أحسنها. يأخذوا أن قومك وأمر

 بأحسنها: يأخذوا

 فيها. ما بأشدّ  يأخذوا -

 نواهيها. ويدعوا بأوامرها يأخذوا -

 ُمتشابهاتها. ويتركوا بُمحكماتها يأخذوا -

 والمندوبات. كالواجبات ثواًبا، بأكثرها يأخذوا -
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 القصاص. ويدعو بالعفو يأخذوا -

 واحتماالتها. وجوهها بأحسن يأخذوا -

  حسن. فكّلها بها يأخذوا -

 فسلب عندهما. وقفت فقد واألخير، األول عدا يتعارض، وال ومحتمل، مقبول كله
 مالئمة أخرى  معاني وجود مع سيما ال تحّكم، من يخلو ال التفضيل أفعل من المفاضلة

 للمفاضلة.

*** 

 المفسرين: أقوال

 الطبري:

 )...(. فيها يجدون  ما بأحسن (بأحسنها يأخذوا قومك وأمر) السدي: عن»

 مما بأشدّ  يأخذها أن موسى أمر قال: (،بأحسنها يأخذوا قومك وأمر) عباس: ابن عن
 قومه. به أمر

 ترك خصالهم من أكان (بأحسنها يأخذوا قومك وأمر) قوله: معنى وما قائل: قال فإن
 الحسن؟ من فيها ما بعض

 ما ويتركوا بعمله، أمرهم بما يعملوا أن هللا فأمرهم ونهي، أمر فيها كان ولكن ال قيل:
 «.عنه بالمنهي العمل من أحسن به بالمأمور فالعمل عنه، نهاهم
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***  

 البغوي:

 ويتدبروا حرامها، وُيحّرموا حاللها، يحّلوا عنهما: هللا رضي عباس ابن عن عطاء قال»
 متشابهها. عند ويقفوا بُمحكمها، ويعملوا أمثالها،

   به. ُيؤمروا لم بما فُأمر قومه، من عبادة أشدّ  السالم عليه موسى وكان

 حسن. وكلها بحسنها، أي: بأحسنها قطرب: قال

 ألنه المباح، دونها وما الثواب، عليها يستحق ما وهي والنوافل، الفرائض أحسنها وقيل:
 الثواب. عليه يستحق ال

 والصبر القصاص، من أحسن كالعفو شيء كل في األمرين بأحسن بأحسنها: : وقيل
  «.االنتصار من أحسن

*** 

 الرازي:

 في ما بكل تعّبد لما تعالى أنه وهو سؤال: (بأحسنها يأخذوا قومك وأمر) :قوله في »
 ما فيه أن يقتضي (بأحسنها يأخذوا) قوله: وظاهر به، مأموًرا الكل كون  وجب التوراة 
 الجواب في العلماء وذكر متناقض، وذلك به، األخذ لهم يجوز ال وأنه بأحسن، ليس
  وجوًها: عنه
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 والعفو، كالقصاص أحسن، هو ما ومنها حسن، هو ما منها التكاليف تلك أن :األول
 الحسن، في أدخل هو بما األخذ على أنفسهم يحملوا أن فُمر هم أي والصبر، واالنتصار

 يستمعون  الذين) وقوله: ،55 الزمر (إليكم أنزل ما أحسن واتبعوا) :كقوله للثواب، وأكثر
  .18 الزمر (أحسنه فيتبعون  القول

 وذلك الحسن، بذلك األخذ من منع فقد باألحسن، باألخذ تعالى هللا أمر فلما قالوا: فإن
 حتى الندب على باألحسن باألخذ تعالى هللا أمر يحمل فنقول: حسًنا. كونه في يقدح
 التناقض. هذا يزول

 حسن؛ وكلها بحسنها، أي: (بأحسنها يأخذوا) :قطرب قال الجواب: في الثاني الوجه
   الفرزدق: وقول ،45 العنكبوت  (أكبر هللا ولذكر) تعالى: لقوله

 وأطول أعز دعائمه بيتا

 هذه وأحسن والمباح، والمندوب الواجب تحته يدخل الحسن بعضهم: قال :الثالث الوجه
 «.والمندوبات الواجبات الثالثة:

*** 
 القرطبي:

 األمثال ويتدّبروا النواهي، ويتركوا باألوامر يعملوا أي: (بأحسنها يأخذوا قومك وأُمر  »)
 والمواعظ.
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 (أحسنه فيتبعون ) وقال: .55 الزمر (ربكم من إليكم أنزل ما أحسن واتبعوا) نظيره:
 االنتصار. من أحسن والصبر االقتصاص، من أحسن والعفو .18 الزمر

 «.المباح وأدونها والنوافل، الفرائض أحسنها وقيل:

*** 

 كثير: ابن 

 «.قومه أمر ما بأشدّ  يأخذ أن السالم عليه موسى أمر قال: عباس ابن عن»

***  

 حيان: أبو

 كالقصاص واألحسن، الحسن وفيها التفضيل، أفعل أنه ظاهره (بأحسنها) قوله: »
 والصبر. واالنتصار والعفو،

 المباح. وحسنها: والنوافل، الفرائض أحسنها: وقيل:

 إال حسًنا المنسوخ يكون  أن يتصور وال المنسوخ، وحسنها: الناسخ، أحسنها: وقيل:
 ليس ألنه حسن؛ بأنه يوصف فال النسخ بعد أما النسخ، قبل عليه كان ما باعتبار

 مشروًعا.

 أحرّ  الصيف قوله على الزمخشري: قال ،عنه المنهي دون  به المأمور األحسن: وقيل:
 في فيهما االشتراك ويمكن حًرا، الشتاء في أن تخيل على وذلك انتهى. الشتاء. من
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 االمتثال حيث من أحسن به المأمور فيكون  النفس، وشهوات المالذ إلى بالنسبة الحسن
 بينهما فيكون  والشهوة، المالذ باعتبار حسًنا عنه المنهي ويكون  عليه، الثواب وترتب

 متعلقه. اختلف وإن الحسن، في كمشتر  قدر

 فتحمل احتماالت، لها كان إذا المعاني، من الكلمة تحتمله ما أشبه هو أحسنها: وقيل:
 إليه. وأقربها بالحق، أوالها على

  قال: كما بحسنها المعنى بل التفضيل، أفعل ليست هنا أحسن وقيل:

 وأطول أعز دعائمه بيتا

 وهو بحسنها، يأخذوا بأن أمروا هذا فعلى األنباري، وابن قطرب قاله طويلة. عزيزة أي:
 العقاب. فعلها على يترتب التي المناهي دون  الثواب عليه يترتب ما

 «.تزاد ال األسماء ألن ضعيف؛ وهذا بها، يأخذوا عنى:والم صلة، هنا أحسن وقيل:

***  

 الشوكاني:

 مثل وهو غيره، من أكثر أجره بما فيها ما بأحسن أي: (بأحسنها يأخذوا قومك وأمر»)
 (أحسنه فيتبعون ) وقوله: .55 الزمر (ربكم من إليكم أنزل ما أحسن اتبعوا) تعالى: قوله

 .18 الزمر

 الرخصة، دون  بالعزيمة والعمل عنه، والعفو الغير، على الصبر األحسن: ومن
 «.عنه المنهي وترك به، المأمور وفعل النافلة، دون  وبالفريضة
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*** 
 عاشور: ابن

 الشريعة، من األمة عموم حظ هو ما على تعريج (بأحسنها يأخذوا قومك وأمر) قوله: »
 على الداّلة بالباء عّدي ولذلك والعمل، التمسك في مجاز األخذ فهذا بها. التمسك وهو

 اللصوق.

 األعراف (أخيه برأس وأخذ) كقوله: عليه، وقبض به، تمسك إذا بكذا: أخذ يقال:
 في بالباء األخذ فعل يعدّ  ولم  .94 طه (برأسي وال بلحيتي تأخذ   ال) وقوله: ،150
ها) قوله  التمسك بمعنى األخذ من أهم ألنه والحفظ، التلقي معنى في مستعمل ألنه (فخذ 

 األمة. جميع حظّ  والثاني األمر، ولي حظّ  األول فإن والعمل،

 (بأحسنهاو) يأمرهم. عندما امتثالهم لحصول تحقيًقا (وأمر) لقوله: جواًبا (يأخذوا) وجزم 
 األلواح ضمير إلى فإضافتها الحسن، في المبالغة به مقصود ،المفاضلة مسلوب وصف

 فيها ما أن لظهور فيها، ما جميع وهو لها، وه الذي باألحسن أي: الالم، معنى على
 عّين فيما واحدة َمرتبة كله بل األحسن، ودون  أحسن بين تفاضل بينه ليس الشرائع من
 مفّصل الشريعة وألن بعضها، وترك الشريعة ببعض باألخذ يؤمنون  ال أنهم ولظهور له،

 كالمندوب ض،بع من أفضل عندها كان األعمال بعض أن فلو األعمال، مراتب فيها
 باألفضل العمل في الترغيب كان العزيمة، إلى بالنسبة وكالرخصة المباح، إلى بالنسبة
 عن التفضيل صيغة سلب فقرائن بها، األخذ جملة من ذلك فكان الشريعة، في مذكوًرا
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 والتعزب اآلية، هذه في األحسن تفسير في للتردد وجه فال واضحة، قائمة المفاضلة
 الفصحاء. كالم عن خارجة نادرة أو مصنوعة اكيببتر  التنظير إلى

 الزمر سورة في (ربكم من إليكم ُأنزل ما أحسن واتبعوا) :تعالى قوله نظير اآلية وهذه
 «.لحسنها فيها بما يأخذوا قومك وأمر   والمعنى: .55

*** 
 أخرى: آيات

 (تشعرونَ  ال وأنتم بغتةً  العذابُ  يأتيكم أن قبلِ  ِمن رّبكم ِمن إليكم ُأنزلَ  ما أحسنَ  واّتبعوا)
 .55 الزمر

 هم وأولئك هللاُ  هداهمُ  الذين أولئك أحسَنه فيّتبعونَ  القولَ  يستمعونَ  الذين عبادِ  فبشر  )
 .18-17 الزمر (األلبابِ  أولو

 *** 

 2015 آذار 30 اإلثنين

 

 (145 )األعراف شيء لكل وتفصيالً  موعظة شيء كل من األلواح في له وكتبنا ۞

 التوراة. ألواح :األلواح

 : يحتاج إليه العباد.من كل شيء
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 : من الحالل والحرام.لكل شيء

 

 (145)األعراف فخذها بقوة  ۞

 فخذ التوراة بقوة.

 هل نحن نأخذ القرآن بقوة؟

 

 خذوه سبيالً وإن يَروا سبيَل الغّي يتّ  يّتخذوه سبيالً وإن يَروا سبيَل الرشد ال  ۞

 (146)األعراف 

 لم يقل:

 الرشد ال يتخذوه وإن يروا سبيلَ 

 اتخذ: ينصب مفعولين

 يقال: اتخذ سبيَل الرشد سبياًل 

 أي: سبياًل له، أو سبياًل لنفسه.

 سبيله سبيل الرشد
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 سبيله سبيل الغيّ 

 

 (147)األعراف أعمالهم  حبطت   ۞

 : بطل ثوابها.حبطت  

 

ا له ُخوار ... اتخذوه وكانوا جسدً  جالً لّيهم عِ ن حُ ه مِ ن بعدِ موسى مِ  واتخذ قومُ  ۞
 (148)األعراف ظالمين 

 عجاًل ذهبًيا.

 : إلًها!اتخذوه

 وكانوا:

 وصاروا.

 ظالمين:

 ألنفسهم وغيرهم.

 

 (147)األعراف جزون إال ما كانوا يعملون هل يُ  ۞
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 )العقاب( من جنس العمل وعلى قدره.الجزاء 

 الحسنة تضاعف، والسيئة ال تضاعف.

 

 (149 األعراف) أيديهم في سقط ۞

نا لم لئن قالوا ضّلوا قد أّنهم وَرأوا أيديهم في ُسِقط ولّما)  ِمنَ  لنكوننّ  لنا ويغِفر   رّبنا يرحم 
  .149 األعراف (الخاسرينَ 

 أيديهم:

 موسى. قوم أيدي

  السابقة(. اآلية )انظر

 أيديهم: في ُسقط

 وندموا. عجزوا أنهم: يعني تركيب

 تكّلف! من يخلو ال فإنه التركيب هذا أصل عن المفسرين بحث أما

 القرآن! قبل ُيسمع لم العلماء: بعض قال

 معناه! أعياني سراج: ابن وقال

*** 
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 المفسرين: أقوال

 الطبري:

 صفته، ثناؤه جلّ  وصف الذي العجل عبدوا الذين ندم ولّما (:أيديهم في ُسقط ولما»)
 فيهم. وحكمه لموسى واستسلموا إليهم، موسى رجوع عند

 ُسقط "قد شيء: عن وعاجز سلف، أو منه فات أمر على نادم لكل العرب تقول وكذلك
 فصيحتان. لغتان و"ُأسقط"، يديه"، في

 يديه ِمن به فيرمي يصرعه، أو الرجلَ  الرجلُ  يضرب أن وذلك االستئسار، من وأصله
 جزعا لكل فقيل به. الساقط يدي في مسقوط به فالمرمي فيكّتفه. ليأسره، األرض إلى
 «.و"أسقط" يديه"، في "ُسقط قاله: ما على متنّدم لعجزه، وضارع شيء، عن

*** 

 البغوي:

 على نادم لكل العرب تقول العجل. عبادة على ندموا أي: (أيديهم في ُسقط ولما)»
 «.يديه في ُسقط قد أمر:

***  

 الرازي:
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 عبادة على ندمهم اشتدّ  أنه (أيديهم في سقط) :قوله من المراد أن على اتفقوا أنهم اعلم  »
 االستعارة. هذه حسنت ألجله الذي الوجه في واختلفوا العجل،

 يقال كما قلوبهم، في أي أيديهم، في الندمُ  َسقط معناه الزجاج: قال :األول فالوجه
 أنهم إال اليد، في الواقع المكروه حصول المحال من كان وإن مكروه، يديه في حصل
 ههنا. فكذا اليد، في واقًعا كونه والنفس القلب في الواقع المكروه على أطلقوا

 شأن من ألن يده" في "ُسقط ندم: منل يقال إنما :الكشاف صاحب قال :الثاني والوجه
 فيها. وقع قد فاه ألن فيها، مسقوًطا ندمه فيصير غًما، يده يعّض  أن ندمه اشتدّ  من

 قالوا ولهذا أسفل، إلى أعلى من الشيء نزول عن عبارة السقوط أن :الثالث والوجه
 فهو ملع على أقدم فمن المرأُة. وَأسقطتِ  شيٌء، يدك من َسقط ويقال: المطُر، َسقط
 شرًفا يورثه العمل ذلك وأن وصواب، خير العمل ذلك أن العتقاده عليه ُيقدم إنما

 إلى األعلى من انحطّ  قد فكأنه فاسًدا، باطالً  كان العمل ذلك أن له بان فإذا ورفعة،
 منه ذلك كان أخطأ: إذا للرجل يقال السبب فلهذا تحت. إلى فوق  من وَسقط األسفل،
 الحالة على السقوط لفظ إطالق أن فثبت األرض، على السقطةب ذلك شبهوا َسق طة،

 فنقول: اليد؟ ذكر في الفائدة فما يقال: أن بقي مستحسن. جائز الندم عند الحاصلة
 يتدارك كأنه فالنادم والحفظ، والضبط األخذ على اإلنسان يقدر بها التي اآللة هي اليد

 من نفسه، يد في َسقط قد فكأنه ها،بتالفي ويشتغل الندم له حصل ألجلها التي الحالة
 والتالفي. بالتدارك اشتغل الندم ذلك حصول بعد إنه حيث
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قيط من مأخوذ هذا أن بعضهم: عن الواحدي حكى :الرابع والوجه    وهو )البَرد(، الس 
 الثلج: من يقال كما األرُض، سِقطتِ  منه: يقال الثلج. شبه بالغَدوات األرض يغشى ما

 يده في وقع أي: يده في ُسقط ومعنى: الثلج. أصابها أي: وثِلجنا، األرُض، َثِلجتِ 
 منه يحصل لم السقيط يده في وقع فمن يبقى، وال حرارة بأدنى يذوب والسقيط السقيط،

 على سعيه من يحصل ولم عاقبته، في خسر من لكل مثالً  هذا فصار قّط، شيء على
 أمره! آخر الندامة وكانت طائل،

 في يتحّير ألنه يده، في ُسقط له: يقال إنما النادم العلماء: بعض قال :خامسال والوجه
 والعاجز اليد. هي األمر أكثر في األعمال في األصلية واآللة أعماله، عن ويعجز أمره
 بسبب حصل إنما اليد في السقوط أن علم باأليدي السقوط قرن  فلما الساقط، حكم في

 ورجله. يده ضّلت يصنع: لما يهتدي ال نلم العرف في ويقال التام، العجز

 عليه، معتمًدا يده على ويضعه رأسه، يطأطئ أن النادم عادة من أن :السادس والوجه 
 وجهه، على لسقط يده ُنزعت لو هيئة على وجهه، من وشطر ذقنه تحت يضعها وتارة

 بمعنى ،أيديهم في ُسقط قوله: ويكون  فيها، السقوط لتمّكن فيها مسقوًطا اليد فكانت
 وهللا عليها، أي ،71 طه (النخل جذوع في وألصلبنكم) :كقوله أيديهم، على ُسقط
 «.أعلم

*** 
 القرطبي:

د بعد أي (أيديهم في ُسقط ولما) :تعالى قوله »  الميقات. من موسى َعو 
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 ومن وأسقط. يده، في ُسقط يقال األخفش: قال يده. في ُسقط قد المتحّير: للنادم يقال
 قالهاألزهري  الندُم، َسقط عنده: فالمعنى الفاعل بناء على أيديهم في َسقط قال:

 وغيرهما. والنحاس

 َحصل قد شيء: على تحصل لمن يقال ألنه اليد ذكر ولكنه القلب، في يكون  والندم
 قّدمت   بما ذلكَ )تعالى: هللا قال باليد. الغالب في األشياء مباشرة ألن كذا، أمرُ  يده في

 يعّض  النادم ألن البدن، في يظهر فأثره القلب في حلّ  وإن الندم وأيًضا: (.يداكَ 
 ما على كفيه يقّلبُ  فأصبحتعالى:) هللا قال األخرى. على يديه إحدى ويضرب يده،
 من أي: ،27 الفرقان (يديه على الظالمُ  يعّض  ويوم ندم.) أي: ،42 الكهف (فيها أنفق

 الرجلُ  يضرب أن وهو االستئسار، من أصله وقيل: يده. في ذقنه يضع والنادم الندم.
 مسقوط فالمرمي يكّتفه، أو ليأسره األرض إلى يديه من به فيرمي يصرعه، أو جلَ الر 
 «.الساقط يد في به

*** 

 كثير: ابن 

 «.فعلوا ما على ندموا أي: (أيديهم في ُسقط ولما) :قوله»

***  

 حيان: أبو
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 يستعمل فال يتصرف، ال فعل يده، في ُسقط العرب: قول أن النحويين بعض ذكر »
 إذا الشيء، سقط تقول: متصرًفا. أصله وكان مفعول، وال فاعل، اسم وال مضارع، منه
 َدَثر مما يده في سقط الجرجاني: وقال الزم، متصرف األصل في فهو علّو، من وقع

 ابن قال ،11 لكهفا (آذانهم على فضربنا) تعالى: قوله استعمال دَثر مثلما استعماله،
 عليه والندم الخطأ كثرة العرب: كالم في والسقاط ضعف، الكالم هذا وفي عطية:
.)...( 

 العرب: قول يقول: كان أنه باألندلس اللغة أئمة أحد سراج بن مروان أبي عن وحكي
 عنه: وعجز أمر على ندم لمن يقال عبيدة: أبو وقال .معناه أعياني مما يده، في سقط
 كما هم،وأنفس قلوبهم في أي: أيديهم، في الندم سقط معناه الزجاج: وقال يده. في ُسقط
 يحصل لما تشبيًها اليد، في يكون  أن محاالً  كان وإن مكروه، أيديهم في حصل يقال:

 لمن تقول العرب عطية: ابن وقال بالعين. ويرى  اليد في يحصل بما والنفس القلب في
 العجز، موقف ووقفه وجهه، عن صّده ما له فعرض غاية، طالًبا أو لوجه، ساعًيا كان

 والوجه قال: يعرض، ال وقد الندم، له يعرض وقد فالن، يد في ُسقط عاجز: أنه وتيقن
 أو الصرف أو السعي أن هو ذكرناه الذي المعنى وبين األلفاظ هذه بين يصل الذي

 الخارج في له يكون  وال يجاوزها، ال يده في فصار إليه، المشار يد في سقط الدفاع
 أثر.

 اشتدّ  من شأن من ألن العجل، عبادة على وحسرتهم ندمهم اشتدّ  لما الزمخشري: وقال
 فيها، وقع قد فاه ألن فيها، مسقوًطا يده فتصير غًما، يده يعض أن وحسرته ندمه
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 (ُسقطو) والصواب: انتهى. الكناية، باب من وهو (،أيديهم في) إلى: مسند (ُسقطو)
 أيديهم. في ما إلى مسند

 بالغذوات األرض يغشى ما وهو السقيط، من مأخوذ أنه بعضهم عن الواحدي وحكى
 أي: وَثلجنا، األرُض  ثِلجتِ  الثلج من يقال: كما األرُض، سِقطتِ  منه: يقال الثلج. شبه

 نص من تداركه يمكن ساقط، كالم يوجد )هنا يده في ُسقط ومعنى: الثلُج، أصابنا
 لم السقيط يده في وقع ومن يبقى، وال حرارة دنىبأ يذوب والسقط والسقيط الرازي(،
 بغيته من يحصل ولم عاقبته، في خسر من لكل مثالً  فصار شيء، على منه يحصل

 أمره! آخر الندامة وكانت طائل، على

 ويصير عليها، معتمًدا يده على ذقنه ويضع رأسه، يطأطئ أن النادم عادة من وقيل:
 على، (في) ومعنى: فيها، مسقوًطا اليد كان ه،وجه على لسقط يده نزعت لو هيئة على
 في وألصلبنكم) كقوله: أيديهم، على أي: (،أيديهم في) ومعنى: يده، على َسقط أي:

 هي اليد ألن (أيديهم في) :قوله (ُسقط) متعلق: وكأن انتهى. ،71 طه (نخلال ُجذوع
 هو الفاعل موضع أوقع والذي للمفعول، مبني (ُسقطو) ويضبط. بها يؤخذ التي اآللة

 زيد. من وُضحك الدار، في ُجلس تقول: كما والمجرور، الجار

 ذهب يقال: كما اإلسقاط، هو الذي المصدر هاهنا وهو مفعواًل، تتضمن (سقط) وقيل:
 ليس سقط ألن السقوط، هو الذي المصدر ضمير هنا وهو وصوابه، انتهى. بزيد،

 ضميره. هو بل فاعله، يسمّ  لم الذي المفعول هو المصدر نفس وليس اإلسقاط، مصدره
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 :أي  :الزمخشري  قال للفاعل، مبنًيا (أيديهم في َسقط) السميقع: ابن منهم فرقة، وقرأت
 فيها. الغّض  وقع

 أيديهم. في الندمُ  َسقط  الزجاج: وقال

 أيديهم. في )سقطا( سقط والخيبة الخسران أن ويحتمل عطية: ابن قال

 «.للمفعول مبنًيا رباعًيا - أيديهم في ُأسقط  عبلة: أبي ابن وقرأ

***  

 الشوكاني:

 يقال الميقات، من موسى عود بعد وتحّيروا، ندموا أي: (أيديهم في ُسقط ولما) :قوله »
 يده. في ُسقط قد المتحير: للنادم

 للفاعل البناء على أيديهم في َسقط قال: ومن وُأسقط، يده في ُسقط يقال: األخفش: قال
 يده يعّض  أن وحسرته ندمه اشتدّ  َمن شأن ِمن أن وأصله الندُم، َسقط عنده: فالمعنى

  فيها. وقع قد فاه ألن فيها، وًطامسق يده فتصير غًما،
 قلوبهم في أي: أيديهم: في ُسقط معنى: وغيرهم: والنحاس، والزجاج األزهري  وقال

 لما تشبيًها اليد في يكون  أن محاالً  كان وإن مكروه، يده في حصل يقال: كما وأنفسهم،
 باليد. الغالب في األشياء مباشرة ألن اليد، في يحصل بما والنفس القلب في يحصل

 فأثره القلب حلّ  وإن الندم وأيًضا ،10  الحج (يداك قّدمت   بما ذلك) تعالى: هللا قال
 هللا قال األخرى. على يديه إحدى ويضرب يده، يعّض  النادم ألن البدن، في يظهر
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 الظالمُ  يعّض  ويوم) ومنه: ،42 الكهف (فيها أنفق ما على كفيه يقّلبُ  فأصبح) تعالى:
 «.يده في ذقنه يضع النادم وأيًضا الندم. من أي: ،27 الفرقان (يديه على

***  

 المنار:

 البناء على أولهما بضم - يده في وُأسقط يده، في ُسقط يقال: (أيديهم في ُسقط ولما»)
 ندم. أي: - القراءة في وشذوذ   اللغة، في قّلة على الثالثي أول بفتح وكذا - للمفعول

 ولكنه - األساس في كما - نادم أي: يده، في وساقط يده، في مسقوط فالن ويقولون:
 في ُسقط اللسان: وفي اية.الكن باب من وجعله والحسرة، الندم بشّدة الكشاف في فّسره

 الَحِسر فعل، ما على النادم للرجل يقال الزجاج: قال .ندم وقيل: وأخطأ، زلّ  الرجل: يد
 في ُسقط ولما) :العزيز التنزيل وفي وُأسقط. يده في ُسقط قد منه: فرط ما على

 من إًذا فهو ذلك صح فإن الندم، من أكّفهم على بأكّفهم ضربوا الفارسي: قال (أيديهم
 السقوط.

 تقول كما أيديهم، في الندم سقط أي: الندم؛ أضمر كأنه أيديهم" في "َسقط قرئ: وقد
 هذا من يده في حصل قد اليد: في يكون  ال مما كان وإن شيء، على يحصل لمن

 هـ. ا بالعين ويرى  اليد، في يحصل بما النفس وفي القلب في يصل ما فشّبه مكروه،

 بما ذلك) تعالى: كقوله ا،به األمور مباشرة ألن اليد وخّصت تفسيره: في الواحدي زاد
 بعضها، اليد في القلب في حصوله بعد أثره يظهر الندم ألن أو ،10 الحج (يداك قّدمت  
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 يقّلبُ  بحفأص) النادم: في سبحانه قال فقد ذلك، ونحو أختها على بها والضرب
   .27 الفرقان (يديه على الظالمُ  يعّض  ويوم) ،42 الكهف  (كّفيه

 العرب. عرفت ه وال القرآن، قبل ُيسمع لم نظم هذا العباب: وفي العروس، تاج وفي
 فيه، عاتس ثم األرض، على ووقوعه أسفل، إلى أعلى من الشيء نزول فيه واألصل

 ألن اليد وذكر فيسقط، إليه يحتاج ال بما شّبهوه ألنهم سقط؛ الكالم: من للخطأ فقيل
 ما على كّفيه يقّلبُ  فأصبح:)تعالى كقوله اليد في يظهر وأثره القلب، في يحدث الندم
 تباشره لم ما إليها يسند فربما العظمى، الجارحة هي اليد وألن ،42 الكهف (فيها أنفق

 «.هـ ا ،10 الحج (يداك قّدمت   بما ذلك) تعالى: كقوله

***  

 عاشور: ابن

 على أنظمت إذ المثل، مجرى  القرآن أجراها كلمة :للمجهول مبني (أيديهم في ُسقط»)
 بالسيف بهايضرب إذ والنصرة، للقوة تستعار اليد فإن واستعارة، وكناية بديع إيجاز

 وهي األنامل"، يدي من "شلت يقولون: بالسوء أنفسهم على َيدعون  حين ولذلك والرمح،
 يدان، بذلك لي ما أو يد، بذلك لي ما ويقال: ،17 ص (األيد ذا) تعالى: قال القدرة آلة

 أن يحسن تحريكه، يستطع ولم عضد، في شلل له حصل إذا والمرء أستطيعه، ال أي:
 نازل. به نزل أي ، ساقط يده في َسقط يقال:

 أن ساغ فعله، من مشتًقا كونه على يزيد ال المجهول السقوط فاعل ذكر كان ولما  
 إذ يده، حركة فأبطل ساقط، يده في طَسق يده" في "ُسقط فمعنى: للمجهول، فعله يبنى
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 فصّيرها يده، في دخل شيء بأنه إال معلوم، غير بسبب تعّطلت يده حركة أن المقصود
 يقال: كما أمره، في حيرته أوجب ما فاجأه قد كونه عن كناية وذلك العمل، عن عاجزة

  ساعده. في فتّ 

 من بحال لحالهم تمثيل وفه لهم، الخطأ وتبين الندم، معنى في اآلية في استعمل وقد
 ونبّيهم. رّبهم معاملتهم وسوء خطؤهم لهم تبّين أنهم فالمعنى العمل. حين يده في سقط

 سقط وهو المركب، أجزاء بعض في فهي الكناية وأما كله. التركيب معنى هي فالندامة
 العرب: قول يقول: كان أنه سراج بن مروان أبي عن وحدثت عطية: ابن قال اليد. في

 تعرف ه ولم ،القرآن قبل ُيسمع لم نظم هو الزجاج: وقال .معناه أعياني مما يده في ُسقط
 العرب.

 ابن فقول القرآن، قبل كالمهم من شيء في أَره لم فإني الفصل، القول وهو قلت:
  «.القرآن بعد الذين العرب يريد لعّله يده، في ُسقط العرب: قول سراج:

*** 

    2015 آذار 21 السبت

 
 (150 األعراف) األلواح وألقى ۞
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 رّبكم أمرَ  أَعِجلُتم َبعدي ِمن َخَلفُتُموني ِبئَسما قالَ  أِسًفا َغضبانَ  ُموَسى رجعَ  ولّما)
 وكاُدوا استضعُفوني القومَ  إن   أم   ابنَ  قالَ  إليهِ  َيُجرُّهُ  أخيهِ  برأسِ  وأخذَ  األلواحَ  وألَقى

 لي اغِفر   ربّ  قالَ  الظالميَن. القوم معَ  َتجعل ني وال األعداءَ  بيَ  ُتشِمت   فال يقُتلوَنني
 .151-150 األعراف (الراحمينَ  أرحمُ  وأنتَ  رحمِتكَ  في وأدِخل نا وألخي

  
 لربِّهم هم للذينَ  ورحمةٌ  ُهًدى ُنسخِتها وفي األلواحَ  أخذَ  الغضبُ  ُموَسى عن َسكتَ  ولّما)

 .154 األعراف (َيرَهُبونَ 
  

 غضباَن:
 الصرف. من ممنوع

  
 أِسًفا:

 حزيًنا.
  

 األلواح:
 التوراة. فيها التي

 التوراة. ألواح
ها شيء   لكلِّ  وتفصيالً  َموعظةً  شيء   كلِّ  ِمن األلواحِ  في لهُ  وكتبنا)  قوَمكَ  وأُمر   بقوة   َفُخذ 

 .145 األعراف (بأحَسِنها يأُخُذوا
 لموسى. أي :له وكتبنا
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 نبي؟ وهو األلواح السالم عليه موسى ُيلقي كيف
 أعلم. وهللا أخرى، أشياء ضمن ألقاها ربما األلواح، أنها يعلم ال وهو ألقاها أنه أرّجح

 هو. ما يدري  ال وهو الشيء اإلنسان يلقي قد
 أخيه، برأس ليأخذ يده ِمن ألقاها العجَل. عبادتهم جّراء غضبه، شدة من ألقاها اربم
 إلقاءها. يقصد يكن ولم

 .الكتاب أهل كتب عن ُيعقل ال ما تنقل التي التفسير كتب قارن 
 أم : ابن يا 

 أّماه! ابنَ  يا أي:
 أّمي! ابنَ  يا أي: المشددة، الميم بكسر أمِّ، ابن يا :قراءة في

 ألّمه. أخاه كان وقيل: األب. من ولدها على عطًفا أكثر فاألم لالستعطاف، األم ذكرَ 
  

 الظالمين: القوم مع تجعلني وال
 البخاري. صحيح انظر عليه. الشيطانَ  ُتِعنِ  وال الشيطان، على أخاك أِعن  

  
 َيرهبوَن: لربِّهم هم

 رب هم. َيرهبونَ  هم األصل:
*** 
   م10/11/2013 األحد

 
 (150 األعراف) ربكم أمر أعجلتم ۞
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 أمرَ  أعِجل ُتم َبعدي ِمن َخلفُتُموني ِبئَسما قالَ  أِسًفا غضبانَ  قوِمهِ  إلى ُموَسى َرَجعَ  ولّما) 
 .150 األعراف (إليهِ  َيُجرُّهُ  أخيهِ  برأسِ  وأخذَ  األلواحَ  وألقى رّبكم

  
 بعدها: آية

لَ  اّتَخُذوا الذينَ  إن  ) زي  وكذلكَ  الدنيا الحياةِ  في وِذل ة ربِّهم ِمن غضبٌ  سيناُلهم الِعج   َنج 
 إلًها. العجل اتخذوا أي: .152 األعراف (الُمفترينَ 

  
 قبلها: آية

الً  ُحليِّهم ِمن بعِدهِ  ِمن ُموَسى قومُ  واّتخذَ )  .148 األعراف (ُخوارٌ  لهُ  َجَسًدا ِعج 
  

 ربكم: أمرَ  أَعِجل ُتم
ل؟ من أم الَعجلة من هو هل :أَعِجل ُتم  الِعج 

  
    المفسرين: أقوال

 .10 + 30 ليلة. 40 ربكم؟ ميعادَ  أَعِجل ُتم      -

 ربكم؟ سخطَ  أَعِجل ُتم      -

ل بعبادة أَعِجل ُتم      -  ؟ربكم ِمن أمرٌ  يأتيكم أن قبل الِعج 
ل أَعِجل ُتم أي: ل( بعبادة )أي: بالِعج   والهاء بعبادته، ربكم ِمن أمرٌ  يأتيكم أن قبل الِعج 
 تعالى! هللا على إال تعود أن يمكن ال األخيرة الكلمة في
 في ظاهرة الَعَجلة والِعجل، الَعَجلة بين يجمع وهو عندي، الراجح هو القول هذا

 أعلم. وهللا مقّدر، محذوف والِعجل ،أَعِجل ُتم قوله:
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 ؟!ِعجلكم بعبادة ربكم عبادةَ  بقُتمأسَ  أخرى: بعبارة المعنى
 حالكم! لّحقتوا الشامية: بالعامية

  
 :المنار في قال

، غير من الكشاف كالم اآللوسي نقل وقد » و   بعد المؤلفين أكثر كعادة َعز 
 «.األمة سَلف
 المفّسرين. أكثر كعادة يريد:

  
 والسرعة: العجلة
 أوقاته، أول في الشيء عمل :والسرعة مذمومة. وهي وقته، قبل بالشيء التقدم :العجلة

 )القرطبي(. محمودة وهي
  

ل  الغضب: هذا يستوجب الذي هو الِعج 
ل. الَعجلة أو  بالِعج 

 أعلم. وهللا وحدها، الَعجلة وليس
 موسى. ورسوِله هللاِ  غضبُ  الغضب:

 أعاله. 152 األعراف آية في نفسه باللفظ ظاهر هللاِ  غضبُ 
 أخيه! رأس َيُجرّ  جعله الذي وهو األلواح، ُيلقي جعله الذي هو موسى غضبُ 

  
اًل؟ ُسمي لماذا  ِعج 
 :الطبري  قال
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ل ُسّمي إنما»  «.موسى يأتَيهم أن قبل فاّتخذوه َعِجلوا ألنهم الِعج 
  

  :حيان أبو وقال
ل هذا في إليه ذهب ما أغرب من» الً  ُسّمي أنه الِعج   موسى قدوم قبل به َعِجلوا ألنهم ِعج 

 «.ُمّدته لِقَصر ِعجاًل، هذا ُسّمي أو العالية؛ أبو قاله إلًها، فاّتخذوه
  

  :الشوكاني وقال
الً  الِعجل سمي»  تطلق العرب ألن بشيء؛ وليس قيل، كذا عبادَته، الستعجالهم ِعج 

 «.البقر ولد على االسم هذا
  

 :أقول
 اللفظين وأن سيما ال االسم، بهذا تسميته سبب عن البحث مع يتنافى ال البقر ولد كونه

 يكن لم وإذا الَعَجلة. من مستمًدا اسمه يكون  أن الممكن ومن مختلفان. والبقر( )العجل
 وهللا يكبر! أن قبل طرًيا لحِمه أكلَ  يتعّجلون  الناس ألن يكون  فقد عبادته، تعّجلوا ألنهم
   أعلم.
***  

   م9/11/2013 السبت
 

 (152 )األعراف العجل اتخذوا الذين إنّ  ۞
 إلًها. اتخذوه

 إلًها. الثاني: المفعول موضع أي في القرآن يذكر لم
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 رحيمٌ  غفورٌ لَ  بعدها نمِ  ربك إن وآمنوا بعدها نمِ  تابوا ثم السيئات عملوا والذين ۞

 (153 )األعراف
 : كررها، وعادة ما يجري ذلك لطول الكالم.من بعدها

 يُطل  كثيًرا.والكالم هنا لم 

 

 (154)األعراف  ا سكت عن موسى الغضبُ ولمّ  ۞

 كأن الغضب يتكلم.

 الغضب يزعج.

 : ذهب.سكت

 
 (154 األعراف) َيرهبونَ  لرّبهم ُهم ۞

  
 .154 األعراف (َيرهبونَ  لرّبهم هم للذين ورحمةٌ  ُهدىً  ُنسختها وفي األلواحَ  أخذ)
  

 :يرهبون 
 يخافون.

  
 :لربهم
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 أقوال: الالم في
 زائدة. -

 سمعة. وال رياءً  ال يرهبون، ربهم ألجل أي: أجل، الم -

 ربهم. راهبو لربهم. راهبون  هم التقدير: -

 يخضعون. لربهم التقدير: -

  
 أقول:
 أرى  ال ولذلك الالم. من بدّ  ال كان المفعول قّدم فلما ربهم. يرهبون  هم الكالم: أصل

 زائدة. أنها
***  
 أخرى: آيات

ُبرونَ  للرؤيا كنتم إن)  .43 يوسف (َتع 
***  
 هـ1433 التشريق أيام ثاني
        م28/10/2012

 

 (155 األعراف) منا السفهاء فعل بما أتهلكنا ۞

 ذلك. تفعلُ  لست أي: - 
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نا. ال ذلك، تفعل   ال -   ُتهِلك 

 أُتهِلُكنا:

 لرّبه. السالم عليه موسى كالم هذا

  غيره! بذنب أحًدا يأخذ ال هللا أن بإطالق موسى ظن ربما

 يقل: لم

  أتؤاخذنا.

 السفهاء:

 العجَل. َعبدوا الذين

  .153 النساء (جهرةً  هللاَ  أرنا) هللا: رؤية طلبوا الذين

 األنفال (العقابِ  شديدُ  هللاَ  أن   واعلُموا خاّصةً  منكم ظلُموا الذينَ  ُتصيبن   ال فتنةً  واتقوا)
25. 

 )متفق الَخَبث! كثر إذا نعم قال: الصالحون؟ وفينا أنهلك هللا! رسول يا سلمة: أم قالت
 الفساد. الخَبث: عليه(.

 يديه، على يأخذوا ولم الظالم، رأوا إذا الناس إن وسلم: عليه هللا صلى هللا رسول وقال
 والترمذي(. والنسائي، داود، أبي )سنن منه بعقاب هللا يعّمهم أن أوشك

***  
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 المفسرين: أقوال

 البغوي:

 باتخاذهم عوقبوا أنهم موسى وظنّ  العجل، عَبدة :يعني ( منا السفهاءُ  فعلَ  بما أُتهِلُكنا»)
 العجَل.

  السفهاء؟ بفعل أُتهلكنا يسأل: السؤال، طريق على هذا وقال

 ُتهلكنا. ال أي: استعطاف، استفهام (:مّنا السفهاءُ  فعلَ  بما أُتهِلُكنا) قوله: المبّرد: وقال
 «.غيَره الجاني بجريرة يأخذ أن من أعدل تعالى هللا أن السالم عليه موسى علم وقد

 أقول:

 البغوي: كالم ظّن. كما األمر وليس بإطالق، ذلك ظنّ  موسى أن البغوي  كالم من أفهم
   مناسًبا. أراه  ال ..." أعدل هللا أن "

***  

 الرازي:

 قوًما ُيهلك تعالى هللا أن السالم عليه موسى يظنّ  أن يجوز ال إنه العلم: أهل قال »
 «.غيرهم بذنوب

 أقول:

 الفساد. عمّ  إذا غيره بذنوب أحياًنا يؤخذ قد ولكن بذنبه، واحد كل يؤخذ أن األصل

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=7&ayano=155#docu
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***  

 القرطبي:

 في كثير وهو ذلك. تفعل لست أي: الجحد; (أُتهِلُكنا) قوله: في االستفهام مقصود »
 قال: كما اإليجاب; بمعنى كان نفًيا كان وإذا العرب. كالم

 راحِ  ُبطونَ  العالمينَ  وأندى     المطايا ركبَ  َمن خيرَ  ألستم        

نا ال أي والطلب، الدعاء معناه وقيل:  )...(. ُتهِلك 

 «.غيره بذنب أحًدا ُيهلك ال هللا أن موسى علم وقد

*** 

 حيان: أبو

 صيغة في بالحجة اإلدالء سبيل على استفهام هذا قيل: (مّنا السفهاءُ  فعلَ  بما أُتهِلُكنا»)
 وتذّلل. استعطاف

 مرتًبا الخالف فيه (السفهاءُ  فعلَ  بماو) وللسبعين، له (أُتهلكنا) في: المنصوب والضمير
 أو هارون، قتلت قولهم: أو العجل، عبادة أو الرؤية، طلب من الرجفة أخذ سبب على

 العجل. بأنفسهم عبادتهم أو الدعاء، في تشططهم

 بالتفّرق  أي (،السفهاءُ  فعلَ  بماو) إسرائيل، ولبني له (أُتهلكنا) في: الضمير وقيل:
 هالكهم. يكون  والعصيان والكفر

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=236&idfrom=946&idto=947&bookid=62&startno=1#docu
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 طلبوها وهم للسفهاء، زجًرا الرؤية طلب إنما ألنه وإياهم; نفسه يعني الزمخشري: وقال
 وجهاًل. سفًها

 بما إسرائيل، بني خير وهم المختارين، إهالك أتبع استعالم تفهاماس أنه لي يظهر والذي
 ال فتنةً  واتقوا) تعالى: قوله إلى ترى  أال ذلك، العقل في الجائز من إذ غيرهم; فعل

 أنهلك له: قيل وقد السالم، عليه وقوله ،25 األنفال (خاّصة منكم ظلموا الذينَ  ُتصيبنّ 
 وفيهم قيل: بهم، ُيخسف قوًما أن ورد وكما .الخَبث كثر إذا نعم قال: الصالحون؟! وفينا

 أنهم عليّ  عن وروي  معناه. هذا كالًما أو نّياتهم، على ُيبعثون  فقيل: الصالحون؟!
 «.كلهم أنبياء وُجعلوا ُأحيوا،

*** 

 الشوكاني:

 ذلك، يفعل ممن لست أي: للجحد، (مّنا السفهاءُ  فعلَ  بما أُتهلكنا) قوله: في االستفهام»
 الدعاء معناه: وقيل: والتضرع، االستعطاف منه والمقصود هللا. برحمة منه ثقةً  قاله

 ُتهلكنا. ال أي: والطلب،

 يهلك ال أنه موسى علم وقد يقول: كأنه اإلعظام، استفهام باالستفهام المراد المبّرد: قال
 «.118 المائدة (عباُدك فإّنهم ُتعذب هم إن) عيسى: كقول ولكنه غيره، بذنب أحد

*** 
 عاشور: ابن

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=236&idfrom=946&idto=947&bookid=62&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=236&idfrom=946&idto=947&bookid=62&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15153
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15153
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15153
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=7&ayano=155#docu
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 استحقوا القوم ألن ذلك؛ أخشى أي: التفّجع، في مستعمل (أُتهلكنا) قوله: في االستفهام»
 يشاركهم لم وإن المستحقين، القوم مع كان من هللا عذاب يشمل أن ويخشى العذاب،

 األنفال (خاّصة منكم َظلموا الذين تصيبنّ  ال فتنةً  واتقوا) قال: كما العذاب، سبب في
 "نعم قال: الصالحون؟ وفينا أنهلك هللا رسول يا :قالت أنها سلمة أم حديث وفي .25
 نّياتهم". على ُيحشرون  "ثم آخر: حديث وفي الخَبث". كثر إذا

 يبلغها التي األمم يظّنهم أن قومه من وللبراء وألخيه لنفسه الظّنة سوء موسى خشي وقد
 «.مجرمون  أنهم خبرهم

***  

    م5/12/2014 الجمعة

 

 (156 )األعراف اآلخرة وفي حسنة الدنيا هذه في لنا واكتب   ۞

 حسنة. اآلخرة وفي أي:

 

 (157 )األعراف الخبائثَ  عليهمُ  محرّ ويُ  الطيباتِ  لهمُ  لُّ حِ ويُ  ۞

 :لُّ حِ ويُ 

 وسلم. عليه هللا صلى محمد على عائد المستتر الضمير

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=7&ayano=155#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=7&ayano=155#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=54
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 عنها. تبحثوا فال خبائث، المحرمات

 الطيبة. السلع :الطيبات

 Biens بالفرنسية:

 Goods باإلنكليزية:

 طيبة. تكون  أن يجب السلع بأن ينبئ ما الثالث اللغات ففي

 خبيثة! السلع من كثيًرا جعلوا الذين هم ِعَوًجا يبغونها الذين

 إسالمي. اقتصادي مصطلح :الطيبات

 

 (158 )األعراف واألرضِ  السمواتِ  لكُ مُ  له الذي اجميعً  إليكم هللا رسولُ  إني ۞

 الذي:

 الذي. هللا

 هللا. الجاللة: السم صفة :الذي

 

 (159 األعراف) يعدلون  وبه بالحق يهدون  ۞

  .159 األعراف (َيعِدُلونَ  وبهِ  بالحقّ  َيهُدونَ  أّمةٌ  ُموَسى قوم وِمن) 
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 يقل: لم

 به. ويعدلون  بالحق يهدون  -

 بالحق. ويعدلون  بالحق يهدون  -

 يعدلون. وبالحق بالحق يهدون  -

 ويعدلون. يهدون  بالحق -

 بالحق. ويعدلون  يهدون  -

  

 حق؟ بغير هداية هناك هل 

  

 حق؟ بال عدل هناك هل 

  

 عدل؟ بال حق هناك هل 

 بالحق: الهداية 

 بالحق: العدل

 أعلم. وهللا لألولى، توكيد الثانية الكلمة
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 :المنار في قال

 وعدله للحقائق، القرآن بيان من وهذا والعدل. الحق أهل من تخلو ال العظيمة األمم إن»
هِ  بِقنطار   تأمن هُ  إن َمن الكتابِ  أهلِ  وِمن)  :كقوله ،األمم على الحكم في  ومنهم إليكَ  ُيؤدِّ
ه ال بدينار   تأمن هُ  إن َمن  «.75 عمران آل (قائًما عليهِ  ُدم تَ  ما إال إليكَ  ُيؤدِّ

***  

 أخرى: آيات

ُدونَ  أّمةٌ  خلقنا ومم ن)  .181 األعراف (َيعِدُلونَ  وبهِ  بالحقّ  َيه 

*** 

  م28/12/2013 السبت

 

 (160 )األنعام والسلوى  المنّ  عليهم وأنزلنا ۞

 المّن: حلوى.

 السلوى: طائر.

 وهما من الموارد الطبيعية الحرة.

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=7&ayano=159#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&surano=7&ayano=159#docu
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 للحصول عليهما.ال يدفع فيهما المرء ثمًنا 

 

 (161)األعراف ا دً جّ وادخلوا الباب سُ  ۞

 لعل التقدير:

 ًدا.جّ وادخلوا من الباب سُ 

 

 (161 األعراف) المحسنين سنزيد ۞

 ُسّجًدا البابَ  وادُخُلوا ِحّطةٌ  وقوُلوا ِشئُتم َحي ثُ  منها وُكُلوا القريةَ  هذهِ  اسُكُنوا لهمُ  قيلَ  وإذ  )
  .161 األعراف (الُمحِسنينَ  سنزيدُ  خطيئاِتكم لكم َنغِفر  

 ِحّطةٌ  وقوُلوا ُسّجًدا البابَ  وادُخُلوا َرَغًدا ِشئُتم َحي ثُ  منها فُكُلوا القريةَ  هذهِ  ادُخُلوا قلنا وإذ  )
  .58 البقرة (الُمحِسنينَ  وَسنزيدُ  َخطاياكم لكم َنغِفر  

 :الرازي  قال

 أنه الواو حذف في فالفائدة الواو، حذف وههنا بالواو، (وسنزيد ) :البقرة سورة في قال »
 سنزيد) له: فقيل الغفران؟ بعد حصل وماذا قال: قائالً  كأن والتقدير: استئناف،
  «.(المحسنين

  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2610&idto=2610&bk_no=132&ID=937#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2610&idto=2610&bk_no=132&ID=937#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2610&idto=2610&bk_no=132&ID=937#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2610&idto=2610&bk_no=132&ID=937#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2610&idto=2610&bk_no=132&ID=937#docu
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 إليه: عزو بال الرازي  طريقة مقتفًيا :حيان أبو وقال

 بعد وماذا القائل: قول تقدير على مرتب استئناف ألنه بذلك؛ يخلّ  ال الواو طرح »
 «.المحسنين سنزيد له: فقيل الغفران؟

 البقرة: آية تفسير في وقال

 ترى  أال مختصرة. األعراف في والتي (،سنزيد) األعراف وفي بالواو، هنا:  (وسنزيد)
 على فأنزلنا) بدل (عليهم فأرسلنا)  وقوله:  .(وسنزيد) :من والواو (رغًدا) سقوط إلى

   هناك. واالختصار هنا اإلسهاب وناسب هنا، ذلك وإثبات (،ظلموا الذين

 أقول:

 الكالم وهذا االختصار. باب من الواو حذف أن يرى  وفه مقبول، غير حيان أبي كالم
 أعلم. وهللا له، أفضل لكان هللا إلى األمر َوكلَ  ولو كالم، أي باب من

 إليه: عزو بال حيان وأبي الرازي  طريقة مقتفًيا :المنار في وقال

 سؤال، جواب وهو البياني، االستئناف على واو بدون  (المحسنين سنزيد) هاهنا: قال »
 إحسانهم، على حسًنا جزاءً  عملهم في المحسنين سنزيد أي المغفرة؟ بعد وماذا قيل: كأنه
 على أدلّ  الواو طرح يكون  وقد واحد. والمعنى بالعطف، (وسنزيد) : البقرة سورة وفي
 للمغفرة مشارًكا ليس (محًضا تفضالً  الصواب:و  كذا) محض تفضل الزيادة هذه كون 
   «.األوزار بحطّ  والدعاء واالستغفار والسجود الخضوع من لها سبًبا جعل فيما

  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=48&idfrom=70&idto=75&bookid=62&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=48&idfrom=70&idto=75&bookid=62&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=48&idfrom=70&idto=75&bookid=62&startno=1#docu
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 :عاشور ابن وقال

 بالواو معطوفة (المحسنين وسنزيد) جملة ذكرت البقرة سورة من اآلية هذه نظير في»
 األقوال، لحكاية هنالك فالواو المحسنين، سنزيد لهم وقلنا ذلك، لهم قلنا :تقدير على
 «.سنزيد وقلنا قلنا أي: المحكي، من ال الحكاية، من فهي

  

 أقول:

 .مًعا اآليتين في يصلح وتقديره القبولن إلى األقرب هو عاشور ابن تقدير لعل

 مساق واألعراف التوبيخ، مساق سيقت البقرة آية بأن اآليتين بين الفروق  علل لكنه
 العبرة!

 أقول:

 نفسه هو ذكر كما القصة، عرض في تفنن اختالف االختالف ولعل مسّلم، غير هذا
  القراءات. عن كالمه لدى

 القرية:

 المدينة.

 األّمة. على القرآن في تطلق وقد

 سكاني. تجمع

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=7&ayano=161#docu
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 جمعته. الحوض: في الماءَ  قَريت

  الجمع. الَقر ُي:

 َرَغًدا:

  واسًعا. كثيًرا

 ِحّطة:

  ذنوبنا. عنا ُحط   أي:

 يقل: لم

 شئتم. حيث من

 يقل: لم 

  الباب. من ادخلوا

 ُسّجًدا:

  شكر. سجود أو خضوع سجود

 إعراب:

 :المحسنين وسنزيد
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 يغفر أنه المعنى يظهر قد ألنه كذلك تبدو وقد (.َنغِفر  ) على: عطف واو ليست الواو:
 منهم. للمحسنين )الثواب( ويزيد لهم

 البقرة: آية تفسير في :القرطبي قال

، هو َمن خطايا َيغِفر  »   «.ُمحسن هو َمن إحسان في سيزيدو  عاص 

 عباس: البن منسوب وهو

 )الطبري، خطيئته له نغفر مخطًئا كان وَمن إحسانه، في زيد محسًنا منكم كان َمن
  حيان(. وأبي الرازي  في ومثله

 (اسكُنوا) تقدم: ما كل على زيادة هي بل فقط، المغفرة على زيادة ليست هنا الزيادة 
 الَغمامَ  عليهمُ  وَظّلل نا) السابقة: اآلية في ورد ما أيًضا فيه يدخل وربما (.َنغِفر  و) (وُكُلوا)

 (.والسلَوى  الَمن   عليهمُ  وأنزلنا

 مرفوع. (:وسنزيد) (،ادخلوا) األمر بجواب مجزوم (َنغِفر  و)

  عاشور(. ابن )انظر مقبوالً  لكان (وُكُلوا) (اسكُنوا) على: عطف واو قيل: لو

 تعليق:

 األخذ فيه فيمكن األعراف آية في الواو حذف أما مفهوم، البقرة آية في الواو اتإثب
 تحتاج ال البقرة آية كانت وإن قلنا، كما مًعا لآليتين يصلح الذي عاشور ابن بتقدير

 إليه.
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  بالواو. قراءة األعراف آية في توجد وال

 المفسرين: على مالحظتان

 المنار. صاحب ومثله ويشتمه! الرازي  عن يأخذ حيان أبو      -

 يخشون  ألنهم ربما ويشتمونه، )المعتزلي( الزمخشري  عن كثيًرا يأخذون  المفسرون       -
 باالعتزال! ُيتهموا أن

***  

    م24/12/2013 الثالثاء

 

 (163 األعراف) البحر حاضرة ۞
أل ُهم  )   ِحيتاُنُهم   تأتيِهم   إذ   السب تِ  في َيعُدونَ  إذ   البحرِ  حاضرةَ  كانت   التي القريةِ  عنِ  واس 

ِبُتونَ  ال ويومَ  ُشر ًعا َسب ِتِهم   يومَ  ُلوُهم   كذلكَ  تأتيِهم   ال َيس   األعراف (َيفُسقونَ  كاُنوا بما َنب 
163.  

 واسألهم:

  اليهود. واسأل
 البحر: حاضرة

 بقربها. أي: الدار بحضرة كنت تقول: شاطئه، وعلى البحر بقرب      -
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 أي: لها، التعظيم جهة على الحاضرة معنى يريد أن ويحتمل » :حيان أبو وقال      -
 قرى  أهل يحضر أي: البحر، قرى  حاضرة فالتقدير: البحر، قرى  في الحاضرة هي

  «.وحاجتهم وشرائهم لبيعهم إليها البحر

 السبت:

 اليهود. عند األسبوعية( )العطلة الراحة يوم

 للعبادة. والتفرغ العمل عن التوقف فيه يتم

 ُسبوت. أسبات، أسُبت، الجمع:

 السبت: في يعدون 

 يعتدون.

  اليوم! هذا عليهم هللا حرمه وقد السبت، يوم السمك يصطادون 
 حيتانهم:

 أسماكهم.

 :المنار في قال
 سورية وأهل صغيرة، أو كانت كبيرة حوتا، السمكة يسمون  الحجاز أهل يزال وال»

  «.الحوت باسم الكبيرة السمكة يخصون 
 ُشر ًعا:

  الماء. على ظاهرة كثيرة
ِبُتون: ال  َيس 

 السبت. أيام غير في يكونون  السبت. يوم في يكونون  ال      -

  السبت. في يرتاحون  ال      -
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 سكن. العمل، قطع َسبت:

بات. ومنه:   .9 النبأ (ُسباتا نوَمكم وجعلنا) السُّ
 قراءة: في

 ُيسبتون. ال

  السبت. في يكونون  ال
 تأتيهم: ال

 أبًدا. تأتيهم ال      -

  ُشر ًعا. تأتيهم ال      -

 نبلوهم:

  نختبرهم.
 السبت: حيلة

 األحد! يوم الصيد ويأخذون  السبت، يوم شباكهم ينصبون  كانوا

 :تيمية ابن قال
 قد الصيد في السبت أصحاب احتالها التي الحيلة هذه أن العجب منه ُيقضى مما

 أو شبكة نصب إذا الرجل إن فقالوا: )...( )المسلمين( المفتين من طوائف استحّلها
 يحرم لم حّله بعد أخذه ثم إحرامه، بعد الصيد فيه ليقع ُيحرم، أن قبل )سنارة( شًصا
 فاستمتعُتم) تعالى: قوله تصديق ذلك وفي سبت.ال أصحاب حيلة بعينها وهذه ذلك!

 وقول ،69 التوبة (خاُضوا كالذي وُخضُتم ِبَخالِقهم قبِلكم ِمن الذينَ  استمتعَ  كما ِبَخالِقكم
وَ  قبلكم كان من سنن لتتبُعن   وسلم: عليه هللا صلى النبي  دخلوا لو حتى بالقّذة، القّذة َحذ 
  الطائر. ريشة الُقّذة: ماجه(. وابن الترمذي ننوس أحمد، )مسند !لدخلتموه َضبّ  ُجحر
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 ابن قال بطة، ابن )رواه  الحيل بأدنى هللا َمحارم فتستحّلوا اليهود، ارتكبت ما ترتكبوا ال
 «.جيد( بإسناد كثير:

***  
   م27/12/2013 الجمعة

 
 (169 )األعراف األدنى اهذ عرض يأخذون  ۞

  
 لنا سُيغفرُ  ويقولونَ  األدنى هذا َعَرَض  يأخذونَ  الكتابَ  َوِرُثوا َخل فٌ  بعِدهم ِمن َفَخَلفَ )

 إال هللاِ  على يقوُلوا ال أن الكتابِ  ميثاقُ  عليهم ُيؤَخذ   ألم يأخُذوهُ  ِمثُلهُ  َعَرٌض  يأِتهم وإن
 .169 األعراف (الحق  

  
 َخل ف:

 خاِلف. بمعنى:
 أوالد. ُذّرّية،
 سوء. خلف الطالح. الالم: بسكون  َخل ف
 الصالح. الالم: بفتح َخَلف

  
 :عاشور ابن قال

  «.ورائهم من جاء فكأنه قوم بعد يجيء َمن ألن القدام، ضد الخلف من مأخوذ الخلف»
  

 خلف: بعدهم من فخلف
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 :الرازي  قال
 «.مذموم )الَخل ف( والثاني ممدوح األول أن ظاهره »
  

 األدنى: هذا عَرض
 الدنيا. متاع العَرض:
 الدنيا. األدنى، العالم األدنى:

 علم. عن األدنى هذا عرض يأخذون  أي (:الكتابَ  ورثوا) قوله:
 الخبيثة. والمكاسب الرشا المقصود:

  
 مثله: عَرض

 إلى عادوا أخرى  فرصة لهم سنحت فإذا يستغفرون، ثم )كالرشوة( الحرام المال يأخذون 
 جديد! من الحرام أكل

 الذنوب. على إصرار
  

  :السّدي قال
 لك ما له: فيقال الحكم، في ارتشى إال قاضًيا يستقضون  ال إسرائيل بنو كانت »

 مكانه وُجعل نزع أو مات فإذا اآلخرون، عليه فَيطعن لي! سُيغفر فيقول: ترتشي؟!
 مثله عرٌض  اآلخرين يأتِ  وإن يقول: أيًضا. فيرتشي عليه يطعن كان ممن رجل

  )البغوي(. «يأخذوه
 :حيان أبو قال
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 ما الثانية بالرشوة ونقضوا أخذوها رشوة األجر الخصم من أتاهم لو كانوا : قيل »
  «!األولى بالرشوة قبضوا
***  
       م24/11/2013 األحد

 
 (170 افاألعر ) الصالة وأقاموا بالكتاب كون مسّ يُ  ۞

 األعراف (الُمصِلحينَ  أجرَ  ُنضيعُ  ال إّنا الصالةَ  وأقاُموا بالكتابِ  ُيَمّسكونَ  والذينَ ) 
170. 

  
 يقل: لم

كون.  يتمس 
  

ُكوَن:  ُيَمسِّ

 ُيَمّسُك. َمّسكَ  من:

 :قراءة في
ِسُكوَن.  ُيم 

  
 بالكتاب:

 التوراة.      -

 اإلنجيل.      -

 القرآن.      -
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 هللا. من كتاب كل      -

  
 بالكتاب: يمسكون  الذين

  :البغوي  قال
 «.َمأكلة َيّتخذوه ولم َيكتموه ولم ُيحّرفوه فلم موسى، به جاء الذي بالكتاب تمسكوا »

  
 يقل: لم

 الصالة. ويقيمون  بالكتاب يمسكون       -

 الصالة. وأقاموا بالكتاب أمسكوا      -

  
 يقل: لم

 أجرهم. نضيع ال إنا      -

 المصلحين. أجر نضيع ال وإنا مصلحون  هم      -

 أجرهم. نضيع ال وإنا مصلحون  هم      -

 مصلحون. ألنهم أجرهم نضيع ال إنا      -

  
 :الشوكاني قال

 «.منهم المصلحين أجر نضيع ال أي:»
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 أجرهم. وقال: "منهم"، حذف: ليته :أقول

  
 الصالة: وأقاموا بالكتاب يمسكون  الذين

 أفردها؟ فلماذا الصالة، تشمل بالكتاب: يمسكون 

 ألهميتها.

***  
 م26/12/2013 الخميس

 
  (170 )األعراف الصالة وأقاموا بالكتاب كون مسّ يُ  والذين ۞

 لم يقل:

 ويقيمون الصالة.

 

)األعراف ضيع أجر المصلحين ا ال نُ كون بالكتاب وأقاموا الصالة إنّ مسّ والذين يُ  ۞
170) 

 لم يقل:

 ال نضيع أجرهم.

 كأن التقدير:

 المصلحين.هم مصلحون وإنا ال نضيع أجر 
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 (171)األعراف قوة بذوا ما آتيناكم ة ... خُ لّ فوقهم كأنه ظُ  وإذ نتقنا الجبلَ  ۞

 نتقنا:

 رفعنا.

 لماذا نتق الجبل فوقهم؟

 ليأخذوا ما آتاهم بقوة.

 

 التقدير:

 لهم خذوا ما آتيناكم بقوة. وقلنا

 

 (175 األعراف) يلهث عليه تحمل إن ۞
 ولو الغاويَن. ِمنَ  فكانَ  الشيطانُ  فأتبعهُ  منها فانسلخَ  آياِتنا آتيناهُ  الذي نبأ عليهم واتلُ )

 عليهِ  َتحِمل   إن   الكلبِ  كَمثلِ  فَمثلهُ  هواهُ  واّتبع األرضِ  إلى أخلدَ  ولكّنهُ  بها لرفعناهُ  شئنا
هُ  أو َيلهث    .176-175 األعراف (َيلهث   تترك 

  
 قراءة: في

 فاّتبعه.



505 

 

  
 ها:من فانسلخ آياتنا أتيناه

 أصاًل. بها يأخذ لم فرفضها.      -

 تركها. ثم أخذها      -

  
 أخلد:

 بالمكان. وخلود بالزمان، خلود نوعان: الخلود

 الدوام. على اللزوم اإلخالد: أصل

  
 األرض:

 الدنيا. هنا

  
 بالسياق؟ الكلب عالقة ما

 والكلب؟ المنسلخ بين الشبه وجه ما

  
 :عليه َتحمل  
 للمنسلخ. مفهوم غير للكلب، مفهوم

 المنسلخ؟ مع ينفع ال )النقد( النصح أن يعني هل

  
 :يلهث
 للمنسلخ؟ مفهوم غير للكلب، مفهوم
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 الدنيا؟ وراء يلهث المنسلخ أن يعني هل

  
 الكلب: كمثل

 وُلهاثه. الكلب يراد وُلهاثه. الكلب كمثل      -

 الكلب. يراد وال اللهاث يراد الكلب. ُلهاث كمثل      -

  
 التفسير: كتب في لننظر

 قليل. بتصرف الطبري  تعظه( لم أو )وعظته      -

 كثير. ابن اإليمان( إلى والدعوة بالموعظة ينتفع )ال      -

 والرازي. البغوي  (العلماء على آية أشدّ  )هذه      -

 هللا!( عصم من إال الخّلتين هاتين من يسلم َمن الهوى: واتباع الدنيا، إلى )الركون       -
 قليل. بتصرف البغوي 

 بتصرف. والمنار الرازي  الدنيا( وراء اللهاث من )اليشبع      -

 الختام! حسن هللا نسأل

***  
  م29/3/2013 الجمعة

 
 

 (177 األعراف) القوم مثالً  ساء ۞
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 .177 األعراف (َيظِلُمونَ  كاُنوا وأنفَسهم بآياِتنا كّذُبوا الذينَ  القومُ  َمثالً  ساءَ )
  

 يقل: لم
 أنفَسهم. وظلموا بآياتنا كّذبوا الذين      -

 أنفَسهم. يظلمون  وكانوا بآياتنا كّذبوا الذين      -

 أنفَسهم. ويظلمون  بآياتنا يكّذبون  كانوا الذين      -

 يظلمون. وأنفَسهم بآياتنا يكّذبون  كانوا الذين      -
  

 إعراب:
 آخر شيئا تذكر أن جاز ساء قلت إذا ألنك :الرازي  قال منصوب. تمييز مثاًل:      -

 . األنواع سائر من ميزته فقد نوًعا، ذكرت فلما ، مثالً  سوى 

ربون  المفسرون  ذكره وما مرفوع، فاعل أنه إلى أميل القوم:      -  باب من إال ليس والُمع 
 التعقيد!

 حالية. جملة أنها إلى أميل :ون َيظِلمُ  كاُنوا وأنفَسهم جملة:      -
  

 :المنار في قال
 كتب من شيء عندي وليس المكرمة بمكة كتبته اآليات. معنى من فهمته ما هذا

  الكتب. بعض في تفسيرها قرأت وكنت الفهم، على به أستعين التفسير
***  
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 م14/11/2013 الخميس
 

 (178 األعراف) هللا يهد من ۞
دِ  َمن) ِلل   وَمن الُمهتدي فهو هللاُ  َيه   .178 األعراف (الخاسرونَ  همُ  فأولئكَ  ُيض 
  

 يقل: لم
 هللُا. َيهِدهِ  َمن      -

 ُيضِلل ه. وَمن      -
  

 يقل: لم
 الرابح. فهو هللاُ  َيهدِ  َمن      -

 الرابحون. فهمُ  هللاُ  َيهدِ  َمن      -
  

 يقل: لم
 الخاسر. فهو      -

 الُمهتدون. َفُهمُ       -

 الُمهتدون. ُهمُ  فأولئك      -

 الضاّلون. ُهمُ  فأولئك ُيضِلل   وَمن      -
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 اآلية: تحليل
 َمن(. )لفظ: اللفظ على جاءت :المهتدي فهو هللا يهد من       

 َمن(. )معنى: المعنى على جاءت :الخاسرون  هم فأولئك يضلل ومن       

 الضاّلين لكثرة بالجمع والثانية المهتدين، لقّلة باإلفراد األولى جاءت وربما       
 القرآنية. الفاصلة لمجرد وليس الخاسرين،

 هللا ُيضِلل هُ  من أن ُيفهم كما رابحون، المهتدين أن الجملتين بين المقابلة من ُيفهم       
 الضاّل! فهو

  
 المهتدي: فهو
 حًقا. المهتدي فهو أي:
 ة.الهداي حقّ  المهتدي فهو
 الهداية. كاملَ  المهتدي فهو

  
 .التفسير كتبَ  قاِرن  

***  
 م12/11/2013 الثالثاء

 

 (180)األعراف دون في أسمائه لحِ روا الذين يُ الحسنى فادعوه بها وذَ  وله األسماءُ  ۞

 سم وا بها أصنامهم: الالت، والعّزى.
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 (181)األعراف لون عدِ وبه يَ  هدون بالحقّ ة يَ أمّ  خلقنا ومّمن ۞

 لون.يعدِ  وبالحقّ 

 الحق من هللا.

 الهداية من هللا، والعدل من هللا.و 

 ال يخلو زمان من ذلك، وإن قّل.

 

 (183)األعراف كيدي متين  ملي لهم إنّ وأُ  ۞

 ملي لهم:أُ 

 أمهلهم.

 كيدي:

 على سبيل المشاكلة.

 يكيد للكائدين.

 يجازيهم على كيدهم.
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 (184 األعراف) يتفكروا أولم ۞
  
 .184 األعراف (ُمبينٌ  نذيرٌ  إال هو إن   ِجّنة   ِمن ِبصاحِبهم ما يتفّكروا أَولم  )
  

 بصاحبهم: ما
 نافية. :ما
  

 صاحبهم:
 هللا رسول محمد
 وسلم. عليه هللا صلى

  
 ِجّنة:

 جنون.      -

 .6 الناس (والّناسِ  الِجّنةِ  من) جنّ       -

  
 هو: إن  
 ما. بمعنى: نافية :إن  
 هو. ما :هو إن  
  

 يتفكروا: أولم
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 أبو وقال «.حسن (يتفّكروا) على الوقف» :القرطبي قال قبلها. ما على تعود قد      -
 «.استأنف ثم (.يتفّكروا) قوله: عند الكالم تم قيل: » :حيان

 كيدي إنّ  لهم وُأملي َيعلموَن. ال حيثُ  ِمن سنستدرُجهم بآياِتنا كّذُبوا والذينَ ) قبلها: اآلية
 .183-182 اآلية (َمتينٌ 

 بعدها: ما على تعود وقد      -

 :التقدير

 جّنة. من بصاحبهم ما أن فيعلموا       

 جّنة. من به ما جّنة؟ به قولهم: في يتفكروا أولم       

***  
 م19/11/2013 الثالثاء

 

 (185)األعراف ن شيء مِ  لق هللاُ وما خَ  ۞

 ليست نافية، أعوذ بالل. :ما

 : موصولة بمعنى: الذي.ما

 لق:خَ 

 خلقه.

 ن شيء:مِ 
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 ن أشياء.مِ 

 

 (185 األعراف) يؤمنون  بعده حديث فبأي ۞

 يكونَ  أن عَسى وأن   شيء   ِمن هللاُ  َخَلقَ  وما واألرضِ  السمواتِ  َملكوتِ  في َينُظروا أَولم  )
  .185 األعراف (ُيؤمنونَ  بعَدهُ  حديث   فبأيّ  أجُلهم اقتربَ  قدِ 

 يقل: لم

 هللا. خلق ما وفي

 يقل: لم

  عَسى. وأّنهُ 

 يقل: لم

  اقترَب. قد أجُلهم يكونَ  أن

 ملكوت:

 ملك. من: مبالغة صيغة

  عظيم. ملك

 واألرض: السموات ملكوت
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  العالم. مجموع به المراد :المنار في قال

 أجلهم:

 األمة. أجل -

 الفرد. أجل -

  القيامة(. )يوم العاَلم أجل -

: ِمن هللاُ  خلقَ  وما  شيء 

 الذي. بمعنى :ما

 كفر! فقد نافية جعلها وَمن نافية، وليست

  األشياء. من :شيء من

 حديث:

 القرآن. يعني هنا الحديث

 .87 النساء (حديًثا هللاِ  ِمنَ  أصدقُ  وَمن) -

 .23 الزمر (الحديثِ  أحسنَ  َنّزلَ  هللاُ ) -

 .34 الطور (ِمثِله ِبحديث   فليأُتوا) -

 .6 الجاثية (ُيؤِمنونَ  وآياتهِ  هللاِ  بعدَ  حديث   فبأيّ  بالحقّ  عليكَ  نتُلوها هللاِ  آياتُ  تلكَ ) -
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  .6 الكهف (أَسًفا الحديثِ  بهذا ُيؤمُنوا لم   إن آثاِرهم على نفَسكَ  باخعٌ  فلعّلكَ ) -

 بعده:

 القرآن. بعد -

 األجل. بعد -

 الرسول. بعد -

 المذكور. الحديث هذا بعد -

  

  اآلية. مطلع إلى إشارة في ،ذلك بعد المعنى: يكون  أن الممكن من أن أرى 

 التقدير:

 يؤمنون؟! بعده حديث   فبأي )بالقرآن( بحديثنا يؤمنوا لم إذا

 هللا. بحديث إال يؤمنوا لن األجل، بعد

***  

 الطبري:

 وفي السماوات في وسلطانه، هللا ملك في هللا، بآيات المكّذبون  هؤالء ينظر أولم»
 أن ويعلموا به، ويعتبروا ذلك، فيتدّبروا فيهما، شيء من ثناؤه جل خلق وفيما األرض،
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 الخالص والدين العبادة تكون  أن ينبغي ال َمن فعلِ  وِمن شبيه، وال له نظير ال لمن ذلك
 واألوثان، األنداد ويخلعوا طاعته، إلى وُينيبوا رسوله ويصّدقوا به، فيؤمنوا له، إال

 وأليم هللا عذاب إلى ويصيروا كفرهم، على فيهلكوا اقتربت، قد آجالهم تكون  أن ويحَذروا
 عقابه.

 بعد ترهيب وتحذير تخويف فبأي يقول: (، يؤمنون  بعده حديث فبأي ) :وقوله 
 )آيات( آيِ  في هللا عند من به أتاهم الذي وترهيبه وسلم عليه هللا صلى محمد تحذير
 وسلم عليه هللا صلى محمد به جاءهم الذي الكتاب بهذا ُيصّدقوا لم إن ُيصّدقون، كتابه

  ؟«تعالى هللا عندِ  ِمن

***  

 كثير: ابن

 هللا خلق وفيما واألرض، السماوات في وسلطانه، هللا ملك في بآياتنا المكذبون  هؤالء»
 شبيه، وال له نظير ال لمن ذلك أن ويعلموا به، ويعتبروا ذلك، فيتدّبروا فيهما، شيء من

 ويصّدقوا به، فيؤمنوا له، إال الخالص والدين العبادة تكون  أن ينبغي ال َمن فعلِ  وِمن
 قد آجالهم تكون  أن ويحَذروا واألوثان، األنداد ويخلعوا طاعته، إلى وينيبوا رسوله،
 عقابه. وأليم هللا عذاب إلى ويصيروا كفرهم، على فيهلكوا اقتربت،

 بعد وترهيب ذيروتح تخويف فبأي :يقول ؟ ( يؤمنون  بعده حديث فبأي ) :وقوله
 إن ُيصّدقون، كتابه )آيات( آيِ  في هللا عند من به أتاهم الذي وترهيبه، محمد تحذير

 ؟«وجل عز هللا عندِ  ِمن محمد به جاءهم الذي الحديث بهذا ُيصّدقوا لم

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=7&ayano=185#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=7&ayano=185#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=7&ayano=185#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=7&ayano=185#docu
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 إحالة! بال الطبري  عن نقل كثير ابن

 سها أم علمية سرقة هي هل إليه! إشارة أي دون  بالحرف الطبري  عن كثير ابن نقل
 مثل فيه تنكشف وقت سيأتي أنه يدري  وقتهم في كان َمن الطبري؟ ذكر عن كثير ابن
 بسهولة؟ األمور هذه

***  

 أخرى: آيات

 .50 المرسالت (ُيؤمنونَ  بعَدهُ  حديث   فبأيّ )

*** 

 م13/11/2013 األربعاء

 

 (186 )األعراف له هاديَ  فال هللاُ  ُيضللِ  نمَ  ۞

 هللا. هو الهادي

 

 (186 )األعراف عمهون يَ  طغيانهم في رهمويذَ  له هاديَ  فال هللاُ  ضللِ يُ  نمَ  ۞
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 لم يقل:

 َمن ُيضلل هُم هللا فال هادَي لهم ويَذرهم في طغيانهم يعمهون.

 يجوز فيها الحمل باإلفراد على لفظها، وبالجمع على معناها. ن:مَ 

 اآلية جمعت بينهما.

 

 (187 األعراف) مرساها أيان ۞
ساها أّيانَ  الساعةِ  عنِ  َيسألونكَ )   .187 األعراف (ُمر 
  

 الساعة:
 القيامة.

 :الزمخشري  قال
 ساعة في فيها ُيقضى الخلق حساب ألن أو بغتة، لوقوعها بالساعة القيامة سّميت»

 «الخلق عند واحدة كساعة طولها على ألنها أو السبب، لهذا بالساعة فسميت واحدة،
 الرازي(. )تفسير

حِ  إال الّساعةِ  أمرُ  وما)  .77 النحل (أقربُ  هو أو البَصرِ  َكَلم 
 .18 محمد (َبغتةً  تأتَيهم أن الّساعةَ  إال َينُظرونَ  فهل)

 ممكن. وقت أقل ثانية، فيمتو الثانية، اللحظة، هي والساعة
 خطير. حادث فيه يحدث يسير زمن

 دقيقة. 60 اليوم: االصطالحي بمعناها وليست
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 يقل: لم
 الّساعة. وقت عن يسألونك -

 الّساعة. وقوع وقت عن يسألونك -

 الّساعة. متى يسألونك -

  
 أيان:
 للزمان. أّياَن:
 للمكان. أي َن:

 الرازي(. )تفسير المكان عن سؤال أين: الزمان. عن سؤال أّياَن:
 البشر. كالم في مستعملة أجدها لم

 متى. نستعمل: نحن
 الراجز: قول القرطبي ذكر

حها َترى  أما     أّيانا حاجتي َتقضي أّيان              أوانا لُنج 
 من )إّباَن( و )أّياَن( بين: لما أبلغ، الرواية هذه ولعل إّبانا(، لُنجحها أخرى: رواية )في

 جناس.
 أصلها: العلماء: بعض قال

. أي   -  آن 

. أي   -  أوان 
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 إعراب:
 مؤخر. مبتدأ :ُمرساها

 للمبتدأ خبر بمحذوف متعلق زمان، ظرف نصب محل في استفهام، اسم :أّيانَ 
 (.ُمرساها)

 (.الساعة) من: بدل محل في (ُمرساها أّيانَ ) وجملة:
***  
 أخرى: آيات

 .12 الذاريات (الّدينِ  يومُ  أّيانَ ) -

 .6 القيامة (القيامةِ  يومُ  أّيانَ ) -

 .65 والنمل ،21 النحل (ُيبعثونَ  أّيانَ  يشعرونَ  وما) -

***  
  م27/9/2014 السبت

 

 (187 األعراف) عنها َحفيّ  كأنكَ  َيسألونكَ  ۞
  

ساها أّيانَ  الساعةِ  عن يسألونكَ )  هو إال لوقِتها ُيجّليها ال رّبي عندَ  ِعلُمها إّنما ُقل   ُمر 
 ِعلُمها إّنما ُقل   عنها حفيّ  كأنكَ  يسألونكَ  َبغتةً  إال تأتيكم ال واألرضِ  السمواتِ  في ثقلت  
 .187 األعراف (َيعلمونَ   ال الناسِ  أكثرَ  ولكنّ  هللاِ  عندَ 

  
 :حفيّ 
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 ألحف. المسألة: في أحفى اإللحاف. بمعنى اإلحفاء من      -

 استحكم عنه ونقر شيء عن السؤال في بالغ َمن ألن عاِلم، بمعنى حفيّ  علم.ال من      -
 فيه. علُمه

 احتفل. به: وتحّفى بفالن حفي الحفاوة. من      -

  
 يقل: لم

 بها. حفيّ  كأنك عنها يسألونك

  
 معترضة. (:حفيّ  كأنك) والتأخير. التقديم على هي وغيره: عباس ابن قال

 أيًضا: والحفيّ  عاِلم. حفّي: عنها. السؤال كثيرُ  بها عاِلمٌ  كأنك التقدير: آخرون: وقال
. فهو الطلب. في وأحفى المسألة، في أحفى يقال: السؤال. في المستقصي  وحفيّ  ُمحف 

 التكثير. على

 قرابة، وبينك بيننا له: قالوا بسؤالهم. وفرحٌ  ببّرهم، حفيّ  بهم، حفيّ  كأنك بعضهم: وقال
 الساعة. بوقت إلينا فأسرّ 

 وقتها. علمتَ  حتى عنها السؤال استحفيتَ  كأنك

 أي عنها، حفيّ  كأنك عنها يسألونك التقدير: ألن (،عنها) أّخرَ  العلماء: بعض قال
 بينهما. التنازع على

 تعالى: قال بالباء. بل )عن(، بـ يتعدى ال حفيّ  بها. بمعنى: (:عنها) بعضهم: وقال
 .74 مريم (َحفًيا بي كان إنه)
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 عنه. وكشف أدركه بشيء حفي من ألن التضمين، جهة على (:عنها) آخرون: وقال
 عنها. بحفاوتك كاشفٌ  كأنك التقدير:

  
 أخرى: قراءة في

 بها. حفيّ 

***  
      17/10/2012 األربعاء

 

 (188 األعراف) الخير ِمنَ  الستكثرتُ  الغيبَ  أعلمُ  كنت لوو  ۞

 ِمنَ  الستكثرتُ  الغيبَ  أعلمُ  كنتُ  ولو هللاُ  شاءَ  ما إال َضًرا وال نفًعا لنفسي أمِلكُ  ال ُقل  )
 .188 األعراف (ُيؤمنونَ  ِلقوم وبشيرٌ  نذيرٌ  إال أنا إن   الّسوءُ  مّسنيَ  وما الخيرِ 

 الغيب: أعلم كنت ولو 

 :التقدير

 ... الغيب أعلم كنت ولو الغيب، أعلم وال

 :المنار في قال

  الغيب. أعلم كنت ولو الغيب، أعلم وال َضًرا وال نفًعا لنفسي أملك ال يقول: كأنه

 الخير: ِمنَ  الستكثرتُ  الغيبَ  أعلمُ  كنتُ  لو
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 لفعلته. يعرفنيه أن قبل من مني وجل عز هللا يريد ما أعلم كنت لو -

  .أُغَلب   فلم لقاتلتُ  الحرب في النصر لي يكون  متى أعلم كنت لو -

 يكفيني. ما الخصب زمن في اله لهيأتُ  الجدب سنة أعلم كنت لو -

 كسادها. وقت الشتريُتها تنُفق التي التجارة أعلم كنت لو -

 الصالح. العمل من الستكثرتُ  أموت متى أعلم كنت لو -

 عنه. ُأسألُ  ما كل عن ألجبتُ  الغيب أعلم كنت لو -

 أعلم. وهللا مراد، وكله وقال: القرطبي ذلك ذكر

 :حيان أبو وزاد

 ُتوِقُنوا. حتى ألخبرتكم الساعة وقت أعلم كنت لو -

 :حيان أبو قال 

 يحصل نفوسهم بتصفية وأنهم الكشف، يّدعون  الذين هؤالء إليه يذهب ما بخالف هذا»
 لهذا الناس ادعاء أكثر وما تحدث. التي بالكوائن وإخبار المغّيبات على اطالع لها

 بالنجاسة، متضّمخ رجل إلى ذلك لينسبون  إنهم حتى مصر، ديار في وخصوًصا األمر
 وهو يبول، حين للناس عورته ويكشف نجاسته، من يستنجي وال ُيصّلي، ال دهَره يظلّ 
 «.الصالح والعمل العلم من عار  

 :الشوكاني وقال 
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 العبيد، شأن من ليست التي األمور عن بالعجز واإلقرار العبودية إظهار من هذا في»
 زاجر، أعظم فيه ما وسلم عليه هللا صلى له ليس ما انتحال عن بالضعف رافواالعت
 الرمل أو بالنجامة الغيب علم وينتحل شأنها، من ليس ما لنفسه يّدعي لمن واعظ وأبلغ

ر أو بالحصا الطرق  أو  «.الزج 

  

 السوء:

 الفقر. -

 الجوع. -

 الجدب. -

 المرض. -

 التجارة. في الخسارة -

 المشركين(. من وسلم عليه هللا صلى )له التكذيب -

   العدو. لقاء عند الهزيمة -

 السوُء: مّسنيَ  وما

 :التقدير

 قبلها. بما متصلة جملة السوُء. مّسني وَلما -
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  مستأنفة. جملة السوُء. مّسني وما -

 الخير:

 المال؟ هو هل

 المال. -

  الصالح. العمل -

 أنا: إن  

 ما. بمعنى: نافية :إن  

 أنا. ما :أنا إن  

 نذير: 

 التقدير:

 للمؤمنين. وبشير للكافرين نذير -

 للمطيعين. وبشير للُعصاة نذير -

 *** 

 أخرى: آيات

 .27 -26 الجن (َرُسول   ِمن ارتضى َمنِ  إال أحًدا َغيبهِ  على ُيظهرُ  فال الغيبِ  عالمُ )

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=7&ayano=188#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=7&ayano=188#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=7&ayano=188#docu
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***  

 م17/11/2013 األحد

 

 (188 األعراف) لنفسي أملك ال ۞

  .188 األعراف (هللاُ  شاءَ  ما إال َضًرا وال نفًعا لنفسي أمِلكُ  ال ُقل  )

 النزول: سبب

  عنهما: هللا رضي عباس ابن قال

 فتشتريه يغلو أن قبل الرخيص بالسعر ربك يخبرك أال محمد، يا قالوا: مكة أهل إن
 أخصبت؟ قد ما إلى منها فترتحل ُتجدب أن تريد التي وباألرض الغالء؟ عند فيه وتربح
   اآلية. فنزلت

 النكتة:

 .َضًرا وال

 الَضّر؟ أما مفهوم، النفع

  نفسه؟ يضرّ  أن يريد هل لكن نفسه، ينفع أن يريد اإلنسان

 التقدير:
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 أدفعه. َضًرا وال أجلبه نفًعا لنفسي أملك ال -

 َضًرا. لغيري  وال نفًعا لنفسي أملك ال -

 َأولى(. باب )من باأَلولى ولغيري  لنفسي، أملك ال -

 وال نفع علم لنفسي أملك ال أي: بهما. العلم حيث من َضًرا وال نفًعا لنفسي أملك ال -
 المقام ألن والَضّر، بالنفع العلم يشمل ما  هنا: منه المقصود » :عاشور ابن قال َضّر.
  «.عمله إلى النفس توجه موجب هو بالشيء العلم وألن الغيب، معرفة لنفي

 :عاشور ابن قال 

 المقصود ألن نفسه، إضرار يتطلب ال المرء أن مع (ضًرا وال ) :قوله عطف إنما»
 الضّدين هذين ذكر فصار وضار، نافع عن اإلنسان أحوال تعدو ال إذ األحوال، تعميم
  «!والخير والشر والنهار، الليل وذكر والصباح، المساء ذكر مثل:

 أقول:

 هذا قبل كالمه أن مع هذا وأخصر. أوضح قلُته وما موفق، غير عاشور ابن كالم
 اآلية. بتفسير يربطه ولم هنا منه يستفد لم ولكنه قلُته، بما يشي وبعده النص

 الصباح عن الكالم مثل والضر النفع عن مالكال بأن قاله ما تصحيح الممكن من لكن
  يدفعه! َضرّ  أو يطلبه نفع من يخلو ال فاإلنسان ... والمساء

:  ُقل 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=7&ayano=188#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=7&ayano=188#docu


528 

 

  محمد. يا

 ضًرا: وال نفًعا

 خسارة. وال ربًحا )دنيوًيا(: مادًيا -

 شًرا. وال خيًرا ضاللة، وال ُهًدى )دينًيا(: معنوًيا -

 هللا: شاء ما إال 

 ُيمّلَكنيِه. أن هللا شاء ما إال

  أمِلَكه. أن هللا شاء ما إال

 :حيان أبو قال

 إمكان مع االنقطاع لدعوى  حاجة وال انتهى، منقطع"، االستثناء "هذا : عطية ابن قال»
 «.االتصال

 لكن. بمعنى: )إال( تكون: المنقطع االستثناء في

  

 وتأخير: تقديم

 الفقرة في اآلية )انظر يونس آية بخالف الضر، على النفع قّدم األعراف آية في
   التالية(.
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 :حيان أبو قال

 اآلية (ُيضِلل   وَمن المهتدي فهو هللاُ  َيهدِ  َمن) :تقدم ألنه الَضّر؛ على النفع هنا قّدم»
 مّسنيَ  وما الخيرِ  ِمنَ  الستكثرتُ ) وبعده: الضالل، على الهداية فقدم ، 178
 النفع. تقديم فناسب (السوءُ 

 طمًعا ثم أواًل، عقابه من خوًفا تكون  لل العبادة ألن األصل؛ على يونس في الضر وقّدم
 )هو( النوع وهذا ، )...(16 السجدة (وطمًعا خوًفا رّبهم يدعونَ ) قال: ولذلك ثوابه، في
 «.براهينه وساطع العظيم القرآن لطائف من

  المنار. تفسير أيًضا هذا في وانظر

***  

 أخرى: آيات

 .49 يونس (هللاُ  شاءَ  ما إال نفًعا وال َضًرا ِلنفسي أمِلكُ  ال ُقل  )      -

 .21 الجن (َرَشًدا وال َضًرا لكم أمِلكُ  ال إّني ُقل  )      -

*** 

   م15/11/2013 الجمعة

 

 (189)األعراف  إليها ليسكنَ  زوَجها منها وَجعل ۞

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=7&ayano=188#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=7&ayano=188#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=7&ayano=188#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=7&ayano=188#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=7&ayano=188#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=7&ayano=188#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=7&ayano=188#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=7&ayano=188#docu
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 .189( األعراف هو الذي خلقكم ِمن نفس  واحدة  وَجَعَل منها زوَجها لَيسُكَن إليها)

 مشكة أسماء وضمائر مذكرة ومؤنثة!

 نفس واحدة:

 آدم.

 زوجها:

 الزوج يطلق على أحد الزوجين الذكر أو األنثى. 

 (: آدم.نفس(: ضمير مؤنث يعود على )هاالمقصود هنا: حواء. )

 الحظ هنا )النفس( مؤنثة، ويراد بها الزوج آدم: مذّكر!

 و)الزوج( مذّكر، ويراد به األنثى: حواء!

 لم يقل:

 لتسكن. 

مع أن الضمير المستتر عائد على )النفس(، وهي مؤنثة. لكن لما كان المراد منها 
 ولم يقل: لتسكن.(، أي آدم، ليسكنالمذّكر، وهو الزوج، عاد إلى التذكير فقال: )

 إليها:

 (، مع أن اللفظ مذكر، ولكن يراد به األنثى: حواء!زوج( ضمير يعود على )ها)
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 ليسكن إليها:

(، وليس كذلك، فهو عائد زوج( عائد على )يسكنظاهرها أن الضمير المستتر في )
 (!نفسعلى )

كذلك، فهو عائد (، وليس نفس( عائد على )إليهاوظاهرها أن الضمير المتصل في: )
 (!زوجعلى )

*** 

 الخالصة:

 (، وهي لفظة مؤنثة، ولكن يراد بها المذّكر!نفس(: أي آدم، وهو المعّبر عنه بـ )ليسكن)

 (، وهو لفظ مذكر، ولكن يراد به األنثى!زوج(: أي حواء، وهي المعّبر عنها بـ )إليها)

 ليسكن إليها:

 ليسكن الزوج إلى زوجته.

 حواء.ليسكن آدم إلى 

لم أجد أحًدا من المفسرين تنبه إليها، وال ريب أنها من جماليات  اللطيفة القرآنيةهذه 
 القرآن.

*** 
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 في موضع آخر:

. أي: إلى األزواج 21( الروم وِمن آياِته أن َخلَق لكم ِمن أنفِسكم أزواًجا لَتسُكنوا إليها)
 )الزوجات(.

*** 

 م           7/4/2012السبت 

 

 (901 األعراف) صالًحا آتاهما فلما ۞

ُكنَ  زوَجها منها وَجَعلَ  واحدة   نفس   ِمن خلقكم الذي هو)  َحَمَلت   تغّشاها فلّما إليها ِلَيس 
الً   الشاكريَن. ِمنَ  َلنكوَنن   صالًحا آتيَتنا لئن رّبهما هللاَ  َدَعوا أثقلت   فلّما بهِ  َفَمر ت   خفيًفا َحم 

 األعراف (ُيشركونَ  عّما هللاُ  فتعاَلى آتاُهما فيما ُشركاءَ  لهُ  َجَعال صالًحا آتاهما فلّما
901.  

 النكتة:

 وحواء؟ آدم عن الكالم هل -

 عموًما؟ واألنثى( )الذكر الجنسين عن أم -

 غير فهما الشرك، وهي اآلية، آخر مشكلة في نقع وحواء بآدم اآلية أول فّسرنا إذا 
 فيهما. الطعن يجوز وال مشركين،
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  آخر. تفسير عن البحث وجب لهذا

 واحدة: نفس من خلقكم

 وحواء. آدم وليس الناس، عموم المراد -

 :المنار في قال

  «.األول باإلنسان خاص ال عام المعنى»

 واحدة: نفس

  واحد. جنس

 تغشاها:

 أتاها. غشَيها،

 الِغطاء. الِغشاء:

 به: َفَمّرت   

  ثقياًل. يكن ولم خفيًفا كان ألنه تعب، بدون  أي:

 أثقلت: فلما 

 الوضع. على وأوشكت حملها ثقل فلما

 صالًحا: 
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 البنية. صالح ذكًرا ابًنا

 )المنار(. الخلق تام سوًيا

 صالًحا؟ يسّمياه أن والدته قبل َعَزما هل

 الالت؟ عبد أم صالًحا الوالدة بعد سّمياه وهل

 شرًكا؟! بالشكر فاستبدلوا

 لُه: َجَعال 

 لل. جعال

 ُيشركوَن:

 ُيشركان. :يقل لم

 وغيرهما. هما المقصود:

***  

 المفّسرون:

 وأشوش القراء أتعب ال كي أقوالهم نقل أريد وال عجيًبا، خوًضا اآلية في خاضوا أغلبهم
  بعضهم. أقوال سأنقل صفاءهم. عليهم وأفسد أذهانهم

 الرازي:



535 

 

 ضرب تمثيل على القصة هذه ذكر تعالى إنه فقال: القفال ذكره ما األول: التأويل»
 بالشرك، وقولهم جهلهم، في المشركين هؤالء حالة صورة الحالة هذه أن وبيان الَمثل

 واحدة، نفس من منكم واحد كل خلق الذي هو يقول: تعالى كأنه الكالم هذا وتقرير
 وظهر زوجته الزوج تغّشى فلما اإلنسانية، في يساويه إنساًنا زوجها جنسها من وجعل
 الشاكرين" من لنكونن سوًيا صالًحا ولًدا آتيتنا "لئن ربهما والزوجة الزوج دعا ل،الحم

 فيما شركاءَ  لل والزوجة الزوج جعل سوًيا، صالًحا ولًدا هللا آتاهما فلما ونعمائك، آلالئك
 «.آتاهما

 عنها. النظر نغض أخرى  تأويالت الرازي  ذكر

  

 :المنار في قال

 التي كتبهم ِمن اآليات، هذه تفسير في المفّسرون  قال ما جلّ  سنين منذ قرأتُ  كنتُ »
 عنه الجواب من لهم وما اإلشكال، من فيها أوردوه وما وغيره، مأثور من أيدينا بين

 شيًئا منه ذهني في مما أجد لم اآلن تفسيرها كتابة أردتُ  ولما أقوال. من منه والتفصي
 يعطيه الذي معناها في وفكرتُ  ،تعالى هللا إلى فتوجهتُ  قلبي، به يطمئن ُمرضًيا

 أحوالهم، لحقائق كتابه بيان وفي البشر، في هللا سّنة على وينطبق العربي، األسلوب
 بحثتُ  ثم النهار، آخر في تقّدم ما كتبتُ  ثم فراشي، في وأنا النوم قبل ذلك في فكرتُ 

 يؤيده، عساه فيما وأنظر فيها، قيل ما خالصةَ  ألكتبَ  التفسير، كتب من عندي فيما
 آنًفا نقلناه ما ذكر بعد يقول االنتصاف بصاحب أنا فإذا يفّنده، ربما عما وأجيب
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 يكون  أن التفسيرين هذين من وأسلمُ  نصه: ما الجمع ضميري  في الزمخشري  كلمة من
 «.معّين إلى فيه يقصد ال واألنثى الذكر جنَسي المراد

 أقول:

 الذي التفسير هذا قرأ قد كان المنار صاحب ولعل وحده، االنتصاف صاحب ليس
 المنار صاحب كتبه ما فإن األمر كان ما أًيا لكن ذهنه. في مخزوًنا وبقي اختاره،
 مواطن عدة في ذكاءه نبخسه أن يمكن وال المفسرين، من الكثير كتبه مما بكثير أفضل

 تفسيره. من

 الشوكاني: 

 وشكل واحدة هيئة من (:واحدة   نفس   ِمن) معنى أن إلى المفسرين من جماعة ذهب »
 جنس الذكر جنس يعني: (تغشاها فلّماجنسها) من أي: (زوَجها منها وَجَعلَ واحد)

 راجعة التثنية ضمائر وتكون  اآلية، في ذكر وحواء آلدم يكون  ال هذا وعلى األنثى،
 الجنسين. إلى

   
 منها: ألمور، األولى خالف أنه وذكرنا هذا، نحو إلى اإلشارة قّدمنا وقد

 مولود كل فإن (،رب هما هللاَ  َدَعوا) ومنها: لحواء، هو إنما هذا بأن (زوَجها منها وَجَعلَ )
   «.الدعاء هذا وضعه مقاربة عند منهما يكون  ال الجنسين بين يولد

 أقول:

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=7&ayano=190#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=7&ayano=190#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=7&ayano=190#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=7&ayano=190#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=7&ayano=190#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=7&ayano=190#docu


537 

 

 الشوكاني. أوافق وال المنار صاحب أوافق

 البشر ِمن فَمن المقال. بلسان مسموًعا يكون  أن يشترط ال الزوجين جانب من والدعاء
 المعنى على الدعاء حملنا وإذا فيه؟ عيب ال سوًيا صالًحا ولًدا هللا يرزقه أن يتمنى ال

 وحواء، آدم عن خارجة الناس من شريحة في نزلت اآلية إن يقال أن أمكن المعروف
 وحواء. بآدم القول إلى الشوكاني فعل كما نعود أن ترطيش وال

***  

 م16/11/2013 السبت

 

 (193 )األعراف صامتون  أنتم أم موهمأدعوتُ  عليكم سواءٌ  ۞

 يقل: لم

 تدعوهم. لم أم

 (195 )األعراف رون نظِ تُ  فال يدونِ كِ  ثم شركاءكم ادعوا قلِ  ۞

 شركاءكم:

 أصنامكم.

 تزعمون. كما شركائي وليسوا شركاؤكم، هم

 :كيدونِ 
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 كيدوني.

 .قراءة وفيها

 نظرون:تُ 

 ُتنظروني.

 قراءة. وفيها

 

 (199 )األعراف الجاهلين عنِ  وأعرض   رفبالعُ  ر  وأمُ  العفوَ  ذِ خُ  ۞

 العفو:

 ف.تكلّ  دون  من عفًوا يأتي ما

 الوسع.

 الفضل.

 رف:العُ 

 المعروف.

 شيء. كل من الجميل
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 (201 األعراف) طائف مسهم إذا ۞
 
 مّسهم إذا اتَقوا الذينَ  إن   عليٌم. َسميعٌ  إّنهُ  باللِ  فاستِعذ   َنز غٌ  الشيطانِ  ِمنَ  َينَزَغنكَ  وإّما)

 .201 األعراف (ُمب ِصُرونَ  ُهم فإذا تذّكروا الشيطانِ  ِمنَ  طائفٌ 
  

 إّما:
 ما. + إن

 شرطية. إن:
 موجود هذا وِمثل العرب، بلغة نزل القرآن ألن ذلك، في عيب وال )زائدة(. صلة ما:
 سماعية. واللغات لغة، كل في

  
 َنز غ:

 إلفساده. أمر في الدخول الن ز غ:
 الفساد. الن ز غ: أصل

 أفسد. بيننا: الشيطانُ  َنَزغَ 
 الَمّس. ِمن أقلّ  الن ز غُ 

  
  :الزجاج قال

 «.وسوسة أدنى الشيطان ومن اآلدمي، من تكون  حركة أدنى النزغ »
  

 :الرازي  وقال
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  «.النزغ من أبلغ محالة ال يكون  المس هذا»
  

 :حيان أبو وقال
 حركة، أدنى النزغ ألن الشيطان؛ من الطائف مّس  من أخفّ  الشيطان من النزغ »

 «.محالة ال أبلغ فهو عليه، ويدور به يطوف ما والطائف اإلصابة، والمّس:
  

 اتقوا: الذين
 هللا. اتقوا      -

 المعاصي. اتقوا      -

 ُيّتقى. ما كل في عام      -

  
 مّسهم: إذا
 المس. بدء بمجرد أي
 :عاشور ابن قال

 إشارة مكينة، غير إصابة على الدالّ  "مّسهم" بفعل التعبير مع )...( إذا كلمة في »
 الخواطر إلمام ابتداء عند يكون( أن  )يجب الشيطان، من هللا إلى الفزع أن إلى

  . «عمالً  ثم عزًما تصير أن تلبث لم أمهلت إذا الخواطر تلك ألن بالنفس، الشيطانية
  

 طائف:
 نواحيه. جميع من وأتاه اإلنسان حول طاف ما      -



541 

 

 النوم. في ُيرى  أو القلب في ُيتخّيل ما      -

 الشيطان. الطائف:      -

 .الذنب الطائف:      -

 الشيطان. وسوسة من بالمرء طاف ما      -

 ذلك. غير أو وسوسة أو غضب الشيطان، من َلَمم      -

 مّس. أو الشيطان من َنز غٌ       -

  
 تذّكروا:

 ومختصر(. كاف ألنه أختاره، ما )وهو هللا. تذّكروا      -

 بالل. االستعاذة تذّكروا      -

 المعصية. فتركوا عليهم إنعامه وفي هللا، قدرة في تفّكروا      -

 ووعيده. ووعده وثوابه، هللا عقاب تذّكروا      -

 عنه. ونهى به هللا أمر ما تذّكروا      -

 ووصاياه. هللا أوامر تذّكروا      -

 عدّوهم. من هذا أن تذّكروا      -

  
 :المنار في قال



542 

 

 «.المفعول حذف قاعدة تقيده كما يعّمها، وهو واحد، كّلها األقوال ومآل »
  

 ُمبصرون:
 مهتدون.

***  
 م20/12/2013 األربعاء

 

 (202 األعراف) يمدونهم وإخوانهم ۞

  .202 األعراف (ُيق ِصُرونَ  ال ثم الَغيّ  في َيُمّدوَنهم وإخواُنهم)

 إخوانهم:

 شياطينهم.

 .27 اإلسراء (الشياطينِ  إخوانَ  كاُنوا الُمبّذرين إن) إخوانهم. شياطينهم

 بالمفرد والشيطان (.الشيطانِ  ِمنَ  طائفٌ  مّسهم إذا) السابقة: اآلية في الشيطان ذكر ورد
  الشياطين. الجمع: بمعنى يأتي قد

 الغّي:

 الجهل. -

 الضالل. -
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 المعاصي. -

 الفساد. -

 

 يقل: لم

 بالغي. يمّدونهم -

 الغّي. في لهم يمّدون  -

 الغي: في يمّدونهم 

 الغّي. في لهم يمّدون 

 :عاشور ابن قال

 )...(. الغي في الحبل لهم يطيلون »

   «.حياته في أو أجله، في أو ُعمره، في لفالن هللا مدّ  قولهم: جرى  وعليه

 ثم:

 وعالوة الغّي، في مّدهم في الزمن طول تفيد أي: الفاء، بخالف الزمني، التراخي تفيد
 بمراده. أعلم وهللا يكّفون! وال المدّ  هذا من يمّلون  ال فإنهم الزمن، طول على

 :عاشور ابن قال
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 في جهًدا يألونهم ال أنهم الغي في لهم اإلمداد من وأعظم أي: الرتبي، للترتيب ثم"«" 
   ».الغاوين أكبر إخوانهم تجد فلذلك اإلغواء، من االزدياد

 ُيق ِصروَن: ال

 يتوبون. ال -

 يرِجعون. ال -

 يكّفون. ال -

 يفُترون. ال -

 َيسأمون. ال -

 .يألون  ال -

  

 :عاشور ابن قال

ِسك قدرة مع الفعل، عن اإلمساك اإلقصار»    ».يزيد أن على الُمم 

  

 ُيقصرون: ال ثم ... َيمّدونهم

 يلي: ما وهو عليه، أوافق ال ما المفسرين عند ورد
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 (؟هم) منه المتصل الضمير على أم (إخوانهم) على يعود هل المستتر الضمير

 ُيقصرون! ال واإلنس تمدّ  الشياطين

 ُيقصرون! اإلنس وال ُيقصرون  الشياطين ال

 عباس: ابن قال

 عنهم! ُتمِسكُ  الشياطين وال السيئات، من يعملون  عما ُيقِصرون  اإلنس ال

  

 لآلية: المختار المعنى

 يعود الفعل هذا في المستتر )الضمير ُيقصرون  ال ثم الغيّ  في لهم يمّدون  شياطينهم -
 َيألون. ال ثم أي: الشياطين(، على

 المفسرين(. عند )ورد الغيّ  في الشياطين يمّدهم الشياطين إخوان -

 الثاني. من أوضح واألول واحد، بمعنى وهما

  

 اآلية: في الصعوبة وجه

 الذين إلى اتقوا الذين من تنقلنا فهي سهلة، غير نقلة قبلها والتي اآلية هذه فبين :الترابط
 هل القوم؟ في األخّوة حيث من (،اتقوا الذين) الـ إخوان (إخوانهم) معنى: هل كفروا.

 تذّكروا، الشيطان مّسهم إذا اتقوا فالذين السابقة، لآلية تكملة بصددها نحن التي اآلية
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 (الَغيّ  في َيمّدوَنُهم وإخواُنهم) جملة: هل يألون؟ وال الغي في يمّدونهم شياطينهم أن مع
 المفّسرون! له يتعرض لم ما هذا ية؟حال جملة

***  

    المفسرين: أقوال

 لالطالع: بعضها سأنقل وغامضة، معقدة

 الطبري:

 الشياطين. تمّدهم الشياطين وإخوان

 القارئ. على صعوبة فيه لكن ومختصر صحيح :أقول

***  

 :الرازي  وقال

  قولين: على تعود؟ ماذا إلى (وإخواُنهم) قوله: في الكناية أن في اختلفوا«
 

 الغّي، في الشياطين يمّدون  الشياطين وإخوان نى:المع أن األظهر وهو :األول القول
 فيكون  الناس، ُيغوون  اإلنس فشياطين الجن، لشياطين إخوان اإلنس شياطين ألن وذلك
  واإلضالل. اإلغواء على الجنّ  لشياطين منهم إمداًدا ذلك

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=962&idfrom=2647&idto=2648&bookid=132&startno=1#docu
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 يكونون  الشياطين فإن بمتقين، ليسوا الذين الناس هم الشياطين إخوان أن :الثاني والقول
 فيه. لهم مدًدا

 «.الشياطين من أًخا كافر لكل أن على مبنيان والقوالن

 أقول:

 تعبيًرا. وال تفكيًرا ال كالمه على أوافق ال

*** 

 :حيان أبو وقال

 على عائد (وإخواُنهم) في :الضمير (ُيقِصُرون  ال ثم الغيّ  في يمّدونهم إخواُنهمو »)
 الشيء ألن المتقين؛ غير وهم (، اتقوا الذينَ  إنّ  ) ه:قول عليه دلّ  ما على أو الجاهلين،

 هذا على باإلخوان وعنى عليه، مقابله لداللة المقابل ذلك فيضمر مقابله، على يدل قد
 المتقين غير أو الجاهلين، إخوان هم الذين والشياطين قيل: كأنه الشياطين، التقدير:

 فيكون  اإلخوان، ضمير يمدونهم في فالواو الغّي، في المتقين، غير أو الجاهلين، يمّدون 
 . قتادة قول وهذا للكفار، والمنصوب المجرور والضمير له، هو من على جارًيا الخبر

 وإخوان المعنى: ويكون  الشياطين، على جميًعا يعودا أن ويحتمل : عطية ابن قالو 
 لهم بطاعتهم أي: الشياطين، يمّدون  هللا، في اإلخوة بخالف الغّي، في الشياطين

 اإلنس ألن باإلمداد؛ (الغيّ  في) يتعلق أن على التأويل هذا يترتب وال منهم. وقبولهم
 انتهى. الشياطين، يعودون  ال

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=245&idfrom=974&idto=985&bookid=62&startno=7#docu
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 (في) تكون  أن على (يمّدونهم) بقوله: التأويل هذا على (الغيّ  في) يتعلق أن ويمكن
 بسبب أي: هّرة، في النارَ  امرأةٌ  دخلت نحو: غوايتهم، بسبب يمّدونهم أي: للسببية،

 في ومستقّرين كائنين أي: بمحذوف، فيتعلق حااًل، (الغيّ  في) يكون  أن ويحتمل هّرة.
 جوز وقد (.وإخواُنهم) : بقوله متعلًقا يكون  ال موضعه في (الغيّ  في) فيبقى الغّي،

 في فيكون  الضمير يختلف أن ويحتمل )...(. نظر ذلك في وعندي ،عطية ابن ذلك
 باعتبار نفسه الشيطان على أو الشيطان، عليهم الدالّ  الشياطين على عائًدا (وإخواُنهم)

 الطواغيت، لمعنى:ا ، 257 البقرة (الطاغوتُ  أولياؤهم قوله:) نحو الجنس، به يراد أنه
 على عائدة (يمّدونهم) في والواو الكفار، على عائًدا (يمّدونهم) في ويكون 

 هو من غير على جرى  الخبر ويكون  ،الشياطين يمّدونهم الشياطين وإخوان الشياطين،
 )...(. إلخوانهم ال الشياطين إلى مسند اإلمداد ألن له؛

 

 )...(. الجمهور قول هو االحتمال وهذا

 وقد وغوايتهم، إمدادهم من ينقصون  ال ثم : أي قصر، من (:ُيقِصُرونَ  ال ثم)
 لهم يستطيعونَ  وال ) بقوله: متصل اآلية (وإخواُنهم) قوله: أن دعواه  في الزجاج أبعد

 آخذ متناسق كالم هو بل ذلك، تكّلف إلى حاجة وال ، (َينُصرونَ  أنفَسهم وال َنصًرا
 معهم، المتقين غير حال وبي ن الشياطين مع المتقين حال بي ن لما ض،بع بعنق بعضه

 في وهؤالء الفور، على أقلعوا ماّس  الشيطان من يمسهم ما )كذا!( ينفس أولئك وأن
 «.عنه نزوع وعدم الغي من إمداد

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=245&idfrom=974&idto=985&bookid=62&startno=7#docu
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 أقلعوا. مّس  الشيطان من يمّسهم إن ما أولئك وأن األخيرة: الجملة في المراد لعل :أقول

 دون  ومن تعقيًدا، وأقل اختصاًرا أكثر بكالم مراده إلى ولالوص حيان أبي بإمكان كان
 فهمها. القارئ  على يصعب قد التي اللغوية المسائل بعض في دخول

***  

 :عاشور ابن وقال

 كقوله دينهم، وجماعة قبيلتهم من هو ومن أقاربهم أي المشركين، وإخوان أي»
 المشركون  يمدّ  أي: ،156 عمران آل (األرض في َضربوا إذا إلخوانهم وقاُلوا) تعالى:

  الغّي. من لهم مخلص فال عليه، ويتعاونون  الغيّ  في بعًضا بعضهم

 األتباع، أو الجنس إرادة باعتبار آنًفا، المذكور الشيطان إلى الضميران يعود أن ويجوز
 إخوانَ  كاُنوا الُمبّذرينَ  إنّ ) كقوله: أتباعهم، أي الشياطين وإخوان فالمعنى تقدم، كما

 .27 اإلسراء (الشياطين

 إلى عائدان فهما (ُيقصرونَ  ال) وقوله: (َيمّدونهم) قوله: في المرفوعان الضميران أما
 المفّسرين، من لجمهورا مال هذا وإلى الشياطين، أي "إخواُنهم" ضمير إليه عاد ما

 عن خبر "َيمّدونهم" فجملة ،الغيّ  في الشياطين يمّدهم الشياطين وإخوان والمعنى:
 حيث له، هو من ضمير فيه يبرز ولم له، هو َمن غير على الخبر جرى  وقد إخوانهم،

 )...(. مأموًنا اللبس كان
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 أي أيًضا، للمشركين الضميران ويكون  األولياء، اإلخوان من المراد يكون  أن ويجوز
 ألنه قتادة، فّسر كما بالشياطين صادًقا "اإلخوان" فيكون  وأولياؤهم، المشركين وإخوان

 للمشركين، إخواًنا الشياطين كان معلوم، هو كما الشياطين، إخوان المشركون  كان إذا
 من على جار   فالخبر المشركين، بعظماء وصادًقا جانبين، تقتضي اإلخوة نسبة ألن
  «!البديع النظم هذا بسبب اآليات هذه في مجتمعة المعاني هذه كانت وقد له، هو

   أعلم. وهللا الملونة، الجملة تكفي وكانت حيان. أبي حذوَ  عاشور ابن حذا :أقول

***  

 المنار:

 َحملهم الشيطان من طائف مّسهم إذا المتقين المؤمنين شأن أن سابقه: مع المعنى»
 تذّكروا والفساد، المعاصي من ذلك غير وعلى معهم، والخوض الجاهلين محاكاة على

 الجاهلون  وهم الشياطين، إخوان وأن وأنابوا، تابوا زّلوا وإن وَسِلموا، فحذروا فأبصروا
 ال ألنهم وفسادهم؛ غّيهم في فيمّدونهم أهوائهم، من الشياطين كنيتم المتقين، غير

 األرض، في والفساد والباطل الشر إلى بالنزوع أنفسهم في شعروا إذا تعالى هللا يذكرون 
 يؤمنون  ال ألنهم إما ويتقوا، فيبصروا ومّسه الشيطان نزغ من سبحانه به يستعيذون  وال

 وُيغريه إليه يوسوس الجن من شيطاًنا نسانلإل بأن يؤمنون  ال ألنهم وإما بالل،
 الشرور على ُيصّرون  فلذلك وإفسادهم؛ إغوائهم عن يكّفون  وال (الُيقصرون  ثم) بالشر،
 الشيطان إلى الضمير عود التفسير هذا وفي القلبي. والواعظ النفسي الوازع لفقد والفساد

 معروف، عربي عمالاست وهو تقدم، كما الشخص ال الجنس به المراد ألن بالجمع؛
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 على يعود الضمير إن وقيل: . 257 البقرة )الطاغوتُ  أولياؤهمُ  كفروا والذينَ ) ومنه:
 غّيهم في يمّدونهم شياطينهم، وهم اإلنس، من الجاهلين أولئك وإخوان أي الجاهلين،
 قبل التي اآلية تفسير في بيناه كما ذلك، في الجن لشياطين أعواًنا فيكونون  وفسادهم،

 «.هذه

 باختصار، المعنى فهم إلى يحتاج التفسير وقارئ  القارئ. على وصعب طويل :أقول
 اآلية. من المعنى اسُتمد كيف رفيع لكي باآلية ربطه ثم

***  

 الشوكاني:

 يستطيعون  ال دونه من تدعون  والذين والمعنى: وتأخير، تقديم الكالم في : الزجاج قال»
 إخوان الكفار ألن ،الغي في يمّدونهم وإخوانهم ينصرون  أنفسهم وال نصًرا لكم

  الشياطين.

 الكفار مدّ  في الشياطين ُتقصر ال أي الشيء: عن االنتهاء اإلقصار: (ُيقصرون  ال ثم)
  «.باإلخوان :وقيل (،يمّدونهم ) بقوله متصالً  (الغي في) إن قيل: الغّي. في

***  

   م18/11/2013 اإلثنين

 

 (205)األعراف من الغافلين  وال تكن   ۞
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: وال أرى الدخول بين هللا وأنبيائه في مثل الخطاب للنبي صلى هللا عليه وسلم -
 هذه اآليات.

 أّمته.الخطاب له والمراد  -
 الخطاب لهما جميًعا. -
 الخطاب لكل واحد. -
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 األنفال﴾ سورة﴿
 (1 األنفال) بيِنكم ذاتَ  وأصِلحوا ۞

 المعنى: 

 بينكم. ما أصِلُحوا

 بينكم. الحالَ  أصِلُحوا

  تجزئة. بال مجتمًعا كله يؤخذ لغوي  تركيب نظري  في والعبارة

 ذات:

 )ذو(. مؤنث -

 نفس. بمعنى: -

  أخرى. أقوال وهناك -

 بينكم:

 بيُنكم. قراءة: وفي بينكم، ما أي: ،94 األنعام (بيَنكم تقّطع لقد) الوصل. البين: -

 الفراق. البين: -

 *** 

 المفسرين: أقوال
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        الرازي:

 األقوال كانت ولّما األقوال، من بينكم ذات وأصِلُحوا أي: (بيِنكم ذاتَ  وأصِلحوا ) :قوله
 الصدور في مضمرة كانت لما األسرار أن كما البين، ذات لها: قيل البين، في واقعة

  . الصدور ذات لها: قيل

 المعنى: أن منه يفهم الرازي  كالم :أقول

 نظر. وفيه أقواَلكم، أصِلحوا

***  

    حيان: أبو

 خيف ربما ومباعدة، مباينة بينهم كانت أنه على يدل وهذا البين، ذات بإصالح أمر
 في (ذات) على الكالم وتقّدم والمعافاة. الموّدة من بينهم ما فساد إلى بهم تفضي أن

 (ذاتو) والتباعد، الفراق هنا والبين . وغيرها 119 عمران آل (الصدور بذاتِ ) قوله:
 األحوال كانت لما )!(. افتراقكم ذات أحواالً  وأصلحوا أي: محذوف، لمفعول نعت هنا

 إنائك. صاحب ماء أي: إنائك، ذا اسقني تقول: كما إليه، صفتها أضيفت للبين مالبسة
 اإلناء في ما اسقني والمعنى: اإلناء، إلى وأضيف )ذا( بـ وصف اإلناء الماء البس لما
 والذي وحقيقته. الشيء نفس بها يراد الموضع هذا في وذات عطية: ابن قال الماء. من

 هو ذلك وذات والموّدات. وااللتحامات الوصل جميع يعمّ  معنى هو (بينكم) من يفهم
 وإذا األجزاء، تلك إصالح على هللا فحّض  وعينه، نفسه أي: حها،بإصال المأمور
 الذات لفظة تستعمل وقد لهم، الذي البين وهو يعّمها، ما إصالح حصل تلك حصلت
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 بذاتِ  عليمٌ ) : قوله في وذلك وعينه، نفسه يكن لم وإن إليه يضاف ما لزيمة أنها على
 تكون  أن البين ذات ويحتمل ، 7 األنفال (الشوكة ذاتو) 119 عمران آل (الصدور

 فعلت قولهم: هوو  هذا، من يقرب كان وإن آخر بمعنى أيًضا الذات يقال: وقد هذه.
  يوم. ذات كذا

*** 

 عاشور: ابن

 من مبدلة ألفها فتكون  صاحب، بمعنى هو الذي "ذو" مؤنث تكون  أن يجوز (:ذات)
 مجرى  ُيجرونه غيرهما، وإلى األزمان وإلى الجهات إلى مضاًفا كالمهم في ووقع الواو.

 وذاتَ  اليمينِ  ذاتَ  ونقّلبهم) تعالى: كقوله السياق، عليه يدل لموصوف الصفة
 ذات ولقيته ليلة، ذات لقيته وتقول: جهة. تأويل على ،18 الكهف سورة في ( الشمالِ 
 هذا مالزمتها في المثل مجرى  وجرت وقت. أو ساعة المقدر تأويل على صباح،

 فالن، ذات أعرف أنا يقال: كما األلف أصلية (ذات) تكون  أن ويجوز االستعمال.
 )...(. والزمخشري  الزجاج فسرها كذا وماهيته، الشيء حقيقة فالمعنى

 مثل للتأكيد، ألنها التأخير وحّقها مقّدمة، ُجعلت الحقيقة، لتحقيق مقحمة كلمة فتكون  
 وقوله الشمال، وذات اليمين ذات يقولون: ومنه بذاته. جاءني قولهم: في المعني
 )...(. 43 األنفال (الصدورِ  بذاتِ  عليمٌ  إّنهُ ) :تعالى
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 أنها فأحسب العرب، كالم في بين" "ذات استعمال على أقف لم أني واعلم
  .القرآن مبتكرات من

*** 

 م23/11/2013 السبت

     

 (3 )األنفال ينفقون  رزقناهم ومما الصالة يقيمون  الذين ۞

 يقل: لم

 رزقناهم. مما وينفقون 

 الفاصلة. راعى

 

 (5 األنفال) ربك أخرجك كما ۞

  .5 األنفال (َلكارُهونَ  الُمؤمنينَ  ِمنَ  فريًقا وإنّ  بالحقّ  بيِتكَ  ِمن رّبكَ  أخرجكَ  كما)

 النكتة:

 الترابط.

 محذوف. ففيها وحدها اآلية كانت فإذا



557 

 

  الربط؟ وجه فما قبلها بما مرتبطة كانت وإذا

 :حيان أبو قال

 شيء على المفسرين من ألحد   فيه وقفت وما )...(، هذا مثل ُمشِكلٌ  شيء بي مرّ  ما»
 «!طائل

  

 أقول:

 أسترح ولم بعضها، المفسرون  وذكر أقوال، ستة فيها ذكر الذي القرطبي قاله ما قرأتُ 
 يكون  وقد المناقشة. بعد جميًعا ورفضها قواًل، عشر خمسة حيان أبو وذكر منها، أليّ 
 على صعب وهو النص، لتحقيق يعود ربما المواضع، بعض في غموض مناقشته في

 المحققين!

 َنَصرَك. تقديره: ،محذوف فيها اآلية أن وهو آخر، معنى حيان أبو واقترح

 نصرك. بالحق بيتك من ربك أخرجك كما معنى:ال فصار

   :المنار في وقال

 «.متكلف أكثرها وجًها، عشر بضعة فيها للمفسرين فرأيت التفسير كتب بعض راجعتُ  »

***  

 اآلية: تفسير في رأيي
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 المتكلفة. التفاسير هذه رفض على حيان أبا أوافق -

 وجه. اختاره لما يكون  قد -

 وِمن ندري، ال يقولون: وال يتكلفون  فالمفسرون  هللا. إلى اآلية ُتترك أن األحسن وربما -
 شعر ما ُحذفت ولو بإشكال، يشعر اآلية يقرأ من هللا. إال أحد يعلمه ال تفسير التفسير
 في وال نزولها، في التشكيك وال حذفها إلى دعوة هذه وليست اإلشكال! بهذا القارئ 

 هللا! معاذ القرآن. جمع

 اآلية. تفسير في حيان أبو قاله ما وإليك 

                                    

*** 

 حيان: أبو

 خمسة على واختلفوا ، بالحق بيتك من ربك أخرجك كما قوله: في المفسرون  اضطرب
 قواًل. عشر

 هللا، وهو العلم، ذي على واقعة الذي بمعنى وما ،القسم واو بمعنى الكاف أن :أحدها
 ، (يجادلونك:) القسم وجواب ،3 الليل (واألنثى الذكرَ  َخلقَ  وما) قوله: في وقعت كما

 ضعيًفا وكان عبيدة، أبو قاله الحق. في يجادلونك بيتك من أخرجك الذي وهللا والتقدير:
 من ليست الكاف : األنباري  ابن وقال سهو، هذا الكرماني: وقال ،النحو علم في

 وال الم، بغير جاء المثبت بالمضارع القسم جواب أن أيًضا وفيه انتهى. ،القسم حروف
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 أحدهما معاقبة من أو البصريين، مذهب على هذا مثل في منهما بدّ  وال توكيد، نون 
 أجمع لما مخالف قول فهو أحدهما، أو عنهما خلّوه أما الكوفيين، مذهب على اآلخر
 والبصريون! الكوفيون  عليه

 ضعيف؛ وهذا أخرجك. إذ اذُكر   :تقديره زائدة، وما ،إذ بمعنى الكاف أن :الثاني القول
 بعد تزاد ما أن يثبت ولم العرب، لسان في "إذ" بمعنى ن تكو  الكاف أن يثبت لم ألنه
 )كذا(. بمعناها أنه ادعي ما تزاد ال وكذلك الشرطية، غير هذا

 أخرجك الذي على امضِ  تقديره: الذي، بمعنى وما ،على بمعنى الكاف :الثالث القول
 يحتاج وألنه على، بمعنى تكون  الكاف أن يثبت لم ألنه ضعيف وهذا بيتك. من ربك

 التركيب. هذا مثل في ُيحذف أن يجوز ال وهو عائد، إلى الموصول

 أخرجك كما مؤمنين، كنتم إن ورسوله هللا وأطيعوا التقدير: عكرمة: قال :الرابع القول
 لهم. خيًرا إخراجك كان كما لكم، خير الطاعة في

 فريق من كراهة على بيتك من ربك أخرجك كما وغيره، الكسائي قال :الخامس القول
 تبين ما بعد من الشوكة ذات غير ويوّدون  مكة، كفار قتال في يجادلونك كذلك منهم،

 هذا على والتقدير : عطية ابن قال يريدون. ما ال به ُأمرتَ  ما تفعل إنما أنك لهم
 فالمجادلة بيتك، من إياك ربك إخراج لكراهتهم مجادلة الحق في يجادلونك التأويل:

 يقول: المقالة هذه وقائل المعنى، في التشبيه وقع وكذا الكراهة، بمثابة التأويل هذا على
 المشركون. هم المجادلين إن
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 كرهوا إن شئتَ  َمن ونّفل   الغنائم، في ألمركَ  امضِ  التقدير: :الفراء الق :السادس القول
 شئت من ونّفل ألمرك امضِ  بقوله: والعبارة : عطية ابن قال انتهى. ربك، أخرجك كما

 التي القصة هذه شبهت الكاف هذه يقال: أن عندي المعنى هذا وتحرير محررة، غير
 عن سألوا كأنهم األنفال، عن سؤالهم هي التي المتقدمة بالقصة بيته من إخراجه هي

 القصة هذه في كرهوا كما الخيرة، هذه فكانت عنهم، ذلك هللا فأخرج وتشاجروا، النفل
 الخيرة ذلك في فكانت بيته، من هللا بإخراجه وسلم عليه هللا صلى النبي انبعاث

 والرسول، لل بأنه النفل في هللا وحكم الخروج، هاهنا كراهيتهم بمثابة النفل في وتشاجرهم
 )...(. هللا صنع مما القصتين في الخيرة كانت ثم بيته، من نبيه إخراجه بمثابة فهو

 كما حًقا المؤمنون  هم والتقدير: لـ)حًقا(، نعت الكاف األخفش: لقا :سابعال القول
 يتناسق. ال زاد كما التأويل هذا على والمعنى : عطية ابن قال أخرجك،

 كأنه هللا، فاتقوا ربك أخرجك كما والتقدير: رفع، موضع في الكاف نأ :الثامن القول
 اآلية ألفاظ من وليس المفسر، هذا وضعه المعنى وهذا عطية: ابن قال وخبر. ابتداء

د   في    َصَدر. وال ِور 

 ثباًتا، لل ثابتة األنفال والتقدير: نصب، موضع في الكاف الزجاج: الق :التاسع القول
 صفة أنه على ينتصب فقال: وحّسنه. الزمخشري  أخذه الفعل وهذا ربك. أخرجك كما

 والرسول، لل استقرت األنفال أي: ،والرسول لل األنفال :قوله في المقّدر للفعل مصدر
 انتهى. كارهون، وهم بيتك من إياك ربك إخراج ثبات مثل ثباًتا، كراهتهم مع وثبتت
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 هذا لتشبيه ىمعن كبير يظهر وال به، والمشّبه المشّبه بين الفصل لكثرة ُبعد فيه وهذا
 فائدة. كبير للتشبيه يظهر لم متقاربين كانا لو بل بهذا،

 ورزق  ومغفرة ربهم عند درجات لهم والتقدير: رفع، موضع في الكاف أن :العاشر القول
 يلتئم لم بذلك صرح ولو وخبر، مبتدأ حذف في وهذا أخرجك، كما حقٌ  وعدٌ  هذا كريم

 يحسن. ولم التشبيه

 بينكم ذات وأصلحوا والمعنى: أيًضا، رفع موضع في الكاف أن :عشر الحادي القول
 حذف فيه أيًضا وهذا محذوف، ابتداء لخبر نعت فالكاف أخرجك، كما لكم خير ذلكم

 (.أخرَجكَ  كما) وبين (وأصِلُحوا) قوله: بين فصل وطول،

 بخروجه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب كراهية شبه أنه :عشر الثاني القول
 نزع بكراهيتهم غيره وحفظ سفيان أبي عن للدفع قريش خروج تحققوا حين المدينة من

 وحّسنه، الزمخشري  أخذه القول وهذا منها. التنفيل أو للرسول، وجعلها أيديهم من الغنائم
 كحال الحال هذا تقديره: محذوف، مبتدأ خبر أنه على الكاف محل يرتفع فقال:

 كراهة في حالهم مثل القراءة، تنفيل من رأيت ما كراهة في حالهم أن يعني إخراجك،
 ابن به فسر ما هو ، الزمخشري  وحّسنه القائل، هذا قاله النهي وهذا للحرب، مخروجه

 بيته من إخراجه هي التي القصة هذه شبهت الكاف هذه بقوله: الفراء قول عطية
 كالمه. آخر إلى األنفال عن سؤالهم هي التي المتقدمة بالقصة

 حًقا. خروجك كان كما حقّ  للغنائم قسمتك المعنى: أن :عشر الثالث القول

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423


562 

 

 بيتك، من إياك ربك إخراجك أي: إخراجين، بين وقع التشبيه أن :عشر الرابع القول
 ربك كإخراج والظفر والنصر الخير ذلك عاقبة وكانت لخروجك، كاره وأنت مكة وهو
   والنصر. الظفر ذلك عقيب يكون  كاره، المؤمنين وبعض المدينة، من إياك

 كما لعبده: القائل كقول المجاز، سبيل على للتشبيه كافال :عشر الخامس القول
 فُخذ هم عللك وأزحتُ  وقويتك فأمددتك مدًدا وسألتَ  فاستضعفوك أعدائي إلى وجهتك

 إليك أحسنتُ  وكما كذا، فاعمل   الرزق  يكعل وأجريتُ  كَسوتك وكما بكذا، فعاقب هم اآلن
 النعاس وغشاكم بالحق، بيتك من ربك أخرجك كما اآلية: فتقدير عليه، شكرتني ما

 عليكم وأنزل به(، ليطهركم ماءً  السماء )من وأنزل معه، وَمن إياه به يعني منه، أمنةً 
 كأنه (،َبنان   كلّ  منهم واضربوا األعناقِ  فاضربوافوقَ ) مردفين، مالئكة السماء من

 القتل، وهو المواضع، هذه منهم فاضربوا بالمالئكة، وأمددتكم عللكم أزحت قد يقول:
 الطويل القول هذا وملخص الباطل. وإبطال الحق إحقاق في هللا مراد لتبلغوا
   به. خفاء ال ما والُبعد الفصل من وفيه (،فاضربوا) :بقوله يتعلق ( أخرجكَ  كما أن:)

  عليها. وقفنا التي عشر الخمسة األقوال هذه ذكر انتهى وقد
 

 لم والبالغة الفصاحة وزاول أفانينه إنشاء في وتقلب الكالم حوك  إلى دفع ومن
 ورسوخ النحو علم في إمامة له قائليها بعض كان وإن ،األقوال هذه من شيئا يستحسن

 التصرف وال صوغ، أحسن صوغه طبعه في يكن ولم الكالم، بلفظ َيحتط   لم لكنه م،قد
 .اإلعجاز يظهر به وما الفصاحة، حيث من فيه النظر في
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 شيء، منها لخاطري  يلق فلم منها، جملة على وقعتُ  هنا األقوال هذه تسطير وقبل
 أخرجك كما) : قوله في أباحثه رجل ومعي رصيف، في أمشي أنني النوم في فرأيتُ 

 محذوًفا ثم ولعل ،هذا مثل مشكل شيء بي مرّ  ما له: فقلت (بالحقّ  بيِتكَ  ِمن ربك
 ه:ل قلت ثم .طائل شيء على المفسرين من ألحد   فيه وقفتُ  وما المعنى، به يصح
 الرجل وذلك أنا واستحسنتُ  ،نصرك هو: المحذوف ذلك وإن تخريجه، الساعة لي ظهر

 ربكَ  أخرجك كما ) قيل: فكأنه والتقدير: أذكره، وأنا النوم من انتبهتُ  ثم التخريج، هذا
 خروجك كرهوا وقد شريعته، وإعزاز هللا دين إظهار بسبب : أي ، (بالحقّ  بيِتكَ  ِمن

 بغتة، لخروجهم وسلم عليه هللا صلى النبي أمر كان إذ الموت، من وخوًفا للقتال تهيًبا
 وأمدك هللا نصرك وضوحه، بعد الحق في وجادلوك للخروج، مستعدين يكونوا ولم

 تستغيثونَ  إذ تعالى:) قوله وهو بعده، الذي الكالم المحذوف هذا على ودل بمالئكته.
 لمحض ليست المنامي التخريج هذا في الكاف أن ويظهر اآليات. (لكم فاستجابَ  ربكم

 معنى فيها تحدث قد أنها على النحويون  نص وقد التعليل، معنى فيها بل التشبيه،
 ال كما الناس تشتم وأنشدوا:ال (هداكم كما واذكروه) تعالى: قوله عليه وخرجوا التعليل
 المعنى، هذا على الشائع الكالم ومن تشتمهم. ال الناس يشتمك أن النتفاء أي تشتم،

 إن المعنى: فكان الجنة، يدخلك هللا طاعتك ألجل أي: ،الجنة يدخلك هللا تطيع كما
 وإن) في والواو بالمالئكة. وأمدك هللا نصرك أعدائه وقتل هللا دين إلعزاز خرجت

 «.الحال واو (فريًقا

 *** 
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   م21/11/2013 خميسال

 

 (11 )األنفال قلوبكم على وليربط ۞

 عنكم وُيذهبَ  بهِ  ِليطّهركم ماءً  السماءِ  ِمنَ  عليكم وُينّزلُ  ِمن هُ  أَمنةً  الّنعاَس  ُيغّشيكمُ  إذ) 
زَ   .11 األنفال (األقدامَ  بهِ  وُيثّبتَ  قلوِبكم على وِلَيرِبطَ  الشيطانِ  ِرج 

 رجز:

 رجس.

 نجس.

 قذر.

 ُجنًبا. وأصبحوا واحتلموا ناموا

  وسوسته. الشيطان: رجز وقيل:

 به: ويثبت

 القلوب. على بالربط أي:

 قلوبكم: على ليربط 

 وثّبته. وقّواه  شّجعه يعني: لغوي  تركيب قلبه: على ربط
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 قلبه. إلى يتسرب أن من الخوفَ  َمنع

  ُيجزأ. وال واحدة، جملة كله يؤخذ اللغوي  والتركيب

 :الرازي  قال

 من لكل ويقال (.ورابطوا) :تعالى قوله في ذلك ذكرنا وقد الشّد، اللغة في الربط معنى»
 رابط رجل يقال: يضطرب. أن عن قلبه حبس كأنه عليه، قلبه ربط أمر: على صبر

 قلوبكم وليربط والمعنى: ،صلة ههنا (على) :يكون  أن ويشبه الواحدي: لقا حابس. أي
 االستعالء، تفيد (على) كلمة: ألن صلة، يكون  ال أن يشبه تفسيره من وقع وما بالنصر،
 ! »فوقها وارتفع عليها عال كأنه حتى الربط، ذلك من امتألت القلوب أن فالمعنى

*** 

 :حيان أبو وقال

 على والصبر العدو، لقاء على والتشجيع الرأي، اجتماع هو القلب على الربط معنى»
 في حصل لما منها فاستعير األجسام، في حقيقة وهو الشّد، والربط العدو. مكافحة

  «.الربط ذلك ومقتضى التزلزل، بعد والطمأنينة الشدة من القلب

***  

 :المنار في وقال

 وأصبحَ ) تعالى: قال الصبر. على وتوطينها تثبيتها عن به يعّبر القلوب على الربط »
نا أن لوال بهِ  َلُتب ِدي كادت   إن   فارًغا ُموَسى أمّ  فؤادُ   «.10 القصص (قلِبها على رَبط 
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***  

                    :عاشور ابن وقال

 االضطراب، وإزالة التثبيت في مجاز وهو الشيء، على الوثاق شدّ  حقيقته الربط »
  جأش. رباطة وله الجأش، رابط فالن قولهم: ومنه

 «.الربط لتمكين مستعارة ":على" و

*** 
   م22/11/2013 الجمعة

 

 (13 )األنفال العقابِ  شديدُ  هللاَ  فإنّ  هورسولَ  هللاَ  يشاققِ  نومَ  ۞

 يقل: لم

 شديًدا. عقاًبا يعاقبه هللا فإن -
 له. العقاب شديد هللا فإن -
 العقاب. شديد هللا أن فليعلم -

 (14)األنفال ذلكم فذوقوه  ۞

 ذلكم العقاب فذوقوه.
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 (15)األنفال ا الذين كفروا زحفً  إذا لقيتمُ  ۞

 لم يقل:

 زاحفين. -
 يزحفون. -

 

 (18)األنفال الكافرين  كيدِ  نُ وهِ مُ  هللاَ  ذلكم وأنّ  ۞

 ذلكم كله.

 

 (19 األنفال) تستفتحوا إن ۞
  
 عنكم ُتغنيَ  ولن َنُعد   َتُعوُدوا وإن لكم خيرٌ  فهو تنتُهوا وإن الفتحُ  جاءكمُ  فقد َتستفِتُحوا إن)

 .19 األنفال (الُمؤمنينَ  معَ  هللاَ  وأنّ  كثرت   ولو شيًئا فئُتكم
  

 تستفتحوا:

 )النصر(. الفتح تطلبوا

 المؤمنين. على لهم الفتح المشركون  طلب

 )وصحبه(. محمد وبين بيننا افتح اللهم قالوا:

 افتح:
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 اقِض.      -

 بالنصر. )لنا( اقضِ       -

  
 الفتح: جاءكم فقد تستفتحوا وإن

 التهكم! سبيل على بدر(، )يوم الفتح جاءكم فقد المؤمنين على ألنفسكم تستفتحوا وإن

 لكم! ال للمؤمنين الفتح جاء فقد أي:

  
 تنتهوا: وإن

 الكفر. عن      -

 محمد. معاداة  عن      -

  
: تعودوا وإن  َنُعد 

 لمحمد. بالفتح َنُعد   االستفتاح إلى تعودوا وإن

نا ُعدُتم وإن)  .8 اإلسراء (ُعد 
  

 فئتكم: عنكم تغني لن

                     فئتكم. تفيدكم لن

  
 المؤمنيَن: مع هللاَ  وأنّ 

 للمشركين. وتأييس للمسلمين تأنيس
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 السابقة. اآلية آخر (الكافرينَ  َكي دِ  ُموِهنُ  هللاَ  وأنّ ) قوله: على معطوفة :وأنّ 

 االستئناف. على األلف بكسر وإّن، :قراءة في

***  
   م25/12/2013 األربعاء

 

 (20 األنفال) عنه تولوا وال ۞
 .20 األنفال (َتسمعونَ  وأنُتم عنهُ  َتوّلوا وال ورُسوَلهُ  هللاَ  أطيُعوا آمُنوا الذينَ  أّيها يا) 
 عنه: َتوّلوا وال 

 عنه. تنصرفوا وال
 العصيان. بمعنى: هنا االنصراف

  
 يقل: لم

 تتولوا. وال

  
 يقل: لم

 عنهما. َتوّلوا وال

 لل. طاعة الرسول طاعة ألن رسوله، عن عنه:

 .80 النساء (هللاَ  أطاعَ  فقد الرُسولَ  ُيِطعِ  َمن)
 واحد. شيء الرسول وطاعة هللا طاعة

 َلَكَفر! واحد شيء ورسوُلهُ  هللاُ  قائل: قال لو

 حيان(. )أبو إليهما كرجوعه أحدهما إلى الضمير رجوع
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 في كما رسوله، وإلى هللا إلى راجًعا الضمير هذا يكون  أن ويحتمل :الشوكاني قال
 .62 التوبة (ُيرضوهُ  أن أحقّ  وَرُسوُلهُ  وهللاُ ) قوله:

  
 َتسمعون: وأنتم عنه توّلوا وال

 القرآن. من عليكم ُيتلى ما منه تسمعون  أو تسمعونه، وأنتم الرسول عن تتولوا وال      -

 حيان(. وأبو )الرازي  الجهاد إلى ُدعاءه تسمعون  وأنتم      -

  
 عون:تسم وأنتم

 حالية. جملة

  
 يقل: لم

 ُمعرضون. وأنتم عنه توّلوا وال

 .23 اآلية (ُمعِرُضونَ  وهم لتوّلوا أسَمعُهم ولو)
***  

    م23/12/2013 االثنين

 

 (24 األنفال) تحشرون  إليه وأنه ۞

 َيُحولُ  هللاَ  أنّ  واعلُموا ُيحييُكم   ِلما دعاُكم   إذا وللرُسولِ  للِ  استجيبوا آمُنوا الذينَ  أّيها يا) 
  .24 األنفال (ُتحَشُرونَ  إليهِ  وأّنهُ  وقلِبهِ  المرءِ  بينَ 
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 استجيبوا:

 صالة. في كنتم ولو -

 وفاته. وبعد حياته في للرسول استجيبوا -

  

 يحييكم: لما دعاكم

 موت. والجهل حياة العلم للقرآن. -

 للجهاد. -

 للحق. -

 تقدم. ما كل -

  

 وقلبه: المرء بين يحول هللا

 والتقدير: محذوف، فيه

 عاشور(. وابن حيان )أبو الموت. أي: ... يحول هللا أجل

 :عاشور ابن قال
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 وانظر «.الكالم ارتباط عليها يساعد وال اللفظ، يحتملها للمفسرين أخرى  أقوال وهنالك»
 المنار. تفسير

  

    يقل: لم

 تحشرون. إليه وأنكم

  

 :حيان أبو قال

   «.الشأن ضمير يكون  أن ويحتمل هللا، إلى عائد (أّنهُ ) في الضمير أن الظاهر»

  

 :عاشور ابن وقال

 والضمير (.وقلِبهِ  المرءِ  بينَ  َيُحولُ  هللاَ  أنّ ) على: عطف (ُتحشرونَ  إليهِ  وأّنهُ ) جملة:»
 أسلوب وإلجراء مناسبته، لعدم الشأن ضمير وليس الجاللة، اسم ضمير (أنّ ) اسم الواقع
 إلخ. ... «(َيُحولُ  هللاَ  أنّ ) قوله: أسلوب على الكالم

***  

   م21/12/2013 السبت
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 (25 األنفال) فتنةً  واتقوا ۞

( واتقوا فتنًة ال ُتصيبّن الذيَن َظلموا منكم خاّصًة واعلُموا أّن هللاَ شديُد العقابِ قال تعالى: )
 .25األنفال 

 لم يقل:

 ال تصيُب.

( حّير العلماء، فجعلها بعضهم ناهية، أو ال تصيبنّ ال: نافية. لكن دخول نون التوكيد )
 . 27( األعراف ال يفتننكُم الشيطانُ فيها معنى النهي! كقوله تعالى: )

 يقول بعضهم: ال: هنا ناهية. نهى الفتنة عن أن تصيَبهم.

نون التوكيد في النحو الشائع، ال تدخل إال على نهي )ال تفعلّن(، أو قَسم )وهللا َلتفعلّن(. 
 فكيف دخلت هنا، حيث ال نهَي وال قَسَم؟ 

قال بعضهم: التقدير: وهللا ال تصيبّن. وهذا غير صحيح، يصير صحيًحا لو كان 
 التقدير: وهللِا لتصيبّن، ولكن المعنى عندئذ يختلف، وال يكون صحيًحا.  

معظم ما قاله المفسرون في هذه النون ال يشفي الغليل، ولعل أقربهم إلى الصواب أبو 
 حيان.

 

 في قراءة:
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 لتصيبّن.

تحل مشكلة النون، ولكنها توقعنا في مشكلة المعنى. ذلك أن العقاب هذه القراءة 
 سيقتصر على الظالمين فقط دون غيرهم! وال نعتقد أن هذا هو مقصود اآلية.

قال المهدوي: َمن قرأ )لتصيبّن( جاز أن يكون مقصوًرا ِمن )ال تصيبّن(، ُحذفت منها 
 األلف!

ابن كثير وصاحب المنار. وما قاله  هذا اإلشكال سكت عنه عدد من المفسرين، مثل
بعض المفسرين نقله بعضهم عن بعض بال مناقشة، وهو غامض وغير متين وال 

. قال أبو أبو حيانواضح، وال يحسن ذكره، ألنه سيكون تشويًشا بال جدوى. وانتقده 
حيان بعد أن رفض ما قاله المفّسرون: )دخول نون التوكيد على المنفّي بـ "ال" مختلٌف 

يه، فالجمهور ال يجيزونه، وَيحملون ما جاء منه على الضرورة أو الندور، والذي ف
نختاره الجواز، وإليه ذهب بعض النحويين(. ولعل هذا هو األقرب واألوضح حتى 

 اآلن، وهللا أعلم.

 فتنة:

 عذاًبا.

 ( آخر اآلية.العقابعقاًبا. بداللة لفظ )

 الذين َظلموا:
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 بارتكاب المعاصي والمنكرات.يرهم ظلموا أنفسهم وغ

 واتقوا فتنًة ال تصيبّن الذين َظلموا منكم خاّصة:

 بل تعّم الجميع.

 واتقوا فتنة تتعدى الظالم:

 فتصيب الطالح والصالح!

. فاقتتلواقال السدي: نزلت اآلية في أهل بدر خاصة، فأصابتهم الفتنة يوم الجمل، 
 وكان من المقتولين: طلحة والزبير، وهما من أهل بدر!

 تفسير القرآن بالحديث:

إّن الناَس إذا رأوا الظالَم ولم يأخُذوا على يديِه أوشَك هللُا أن يعّمهم بعقاب  ِمن  -
 )سنن الترمذي(. عنِده

 

 أنهلُك وفينا الصالحون؟ -
عن زينب أنها سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت له: يارسول هللا! أَنهلُك 

 )صحيح مسلم(. َنعم، إذا كثر الخَبثوفينا الصالحوَن؟ قال: 

 والذي نفسي بيده َلتأُمرّن بالمعروف، وَلتنهُوّن عن المنكر، أو َلُيوِشُكّن هللُا أن -
 )مسند أحمد(. ا ِمن عنِده، ثم َلتدُعّنه فال َيستجيُب لكم!يبعَث عليكم عقابً 
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َلتأُمُرّن بالمعروف، وَلتنهُوّن عِن المنكِر، وَلُتحاُضّن على الخيِر، أو َلُيسحتّنكُم  -
هللُا جميًعا بعذاب، أو َلُيؤّمَرّن عليكم ِشراَركم، ثم يدعو خياُركم فال ُيستجاب لهم! 

  )مسند أحمد(.
 

ِهِن فيها  َمثلُ لى هللا عليه وسلم: )قال رسول هللا ص - القائم على حدوِد هللِا والُمد 
كَمثِل قوم استهموا على سفينة  في البحِر، فأصاَب بعُضهم أعالها وبعُضهم 
أسفَلها. فكان الذيَن في أسفِلها يصعدوَن فيستقوَن الماَء، فيصّبوَن على الذين في 

كم تصعدوَن فتؤذوننا. فقاَل الذيَن في أعالها. فقاَل الذيَن في أعالها: ال َنَدعُ 
نا في نصيِبنا َخرًقا نستقي منه ولم ُنؤِذ َمن فوَقنا. فإن  أخُذوا  أسفِلها: لو أّنا َخَرق 

(، أو كما جميًعا، وإن  تركوهم وما أراُدوا َغِرقوا جميًعا على أيديهم فمنعوهم نَجوا
 قال. رواه البخاري وغيره.

 هل هناك تعارض؟

َر أخرى تعالى: )قال  ، والزمر 18، وفاطر 15، واإلسراء 164( األنعام وال َتِزُر وازرةٌ ِوز 
 .38، والنجم 7

إن الناس إذا تظاهروا بالمنكرات كان فرًضا على كل أحد، ال سيما إذا كان  -
 قادًرا، تغييُر المنكر، فإذا سكتوا عَصوا جميًعا: هذا بفعله، وهذا بسكوته ورضاه!

 منين أال ُيقّروا المنكر بين ظهرانيهم لئال َيعّمهُم هللُا بالعذاب.أمر هللا المؤ  -
 إن هللا قد يعّذُب العاّمة بعمل الخاّصة. -
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 فتنة التقاتل على الحكم:

: )ال يزال المسلمون ُمصابين بهذه الِفتن وُمعّذبين بعذابها، وأكبُرها صاحب المنارقال 
ِفتُن الِخالفِة والُملك، وفتُن افتراِق المذاهب(! وقال: )امتزجِت الفتُن المذهبية بالفتن 

أشّد  السّنة والشيعةالسياسية الخاصة بالخالفة والسلطان، وكانت فتنُة الخالف بين 
تلوا ها، فزالِت الخالفُة التي تنازعوا عليها، وتنافسوا فيها، وتقامصائِب هذه األمة وأدومَ 
 ألجلها، ولم تُزِل الفتُن(!

: وقد اسُتخدم في وقتنا هذا الخالُف بين السّنة والشيعة، استخداًما ُمقرًفا، في أقول
تخريب البالد، وتحطيم العباد! كما اسَتخدمت  بعُض الدول العربية واإلسالمية واألجنبية 

ذا الخالَف المذهبي ألغراض  سياسية، ولتصفية بعض الحسابات بين الرؤساء ه
والملوك بعضهم بين بعض، ما ذهب ضحيَته اآلالُف من البشر، في العديد من البلدان، 

 تحت شعارات كاذبة ومزيفة ال تنطلي إال على المساكين ِمَن العوام!

*** 

 م30/4/2012اإلثنين 

 

 (28 األنفال) أموالكم أنما واعلموا ۞
 .28 األنفال (عظيمٌ  أجرٌ  ِعنَدهُ  هللاَ  وأنّ  فتنةٌ  وأوالُدكم أمواُلكم أّنما واعلموا) 
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 يقل: لم
 وأوالَدكم. أمواَلكم أنّ 

  
 يقل: لم

 لكم. فتنةٌ 

  
 يقل: لم

 عظيًما. أجًرا هللاِ  عندَ  وأن

  
 يقل: لم

 لكم. عنده

  
 فتنة:

 القرآن. في الفتنة معاني أحد وهو وابتالء، اختبار،

 أحمد(. )مسند !َمجبنة َمبخلة الولد إن وسلم: عليه هللا صلى هللا رسول قال

 :المنار في قال
 «.صحيح فمتنه قالوا كما ضعيًفا سنده كان فإن »

***  
 أخرى: آيات

 .15 التغابن (عظيمٌ  أجرٌ  عنَدهُ  وهللاُ  فتنةٌ  وأوالُدكم أمواُلكم إّنما)      -
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رِ  عن أوالُدكم وال أمواُلكم ُتلِهُكم   ال آمُنوا الذينَ  أّيها يا)      -  .9 المنافقون  (هللاِ  ِذك 

 .14 التغابن (فاحَذُروُهم   لكم عُدًوا وأوالِدُكم   أزواِجُكم   ِمن إنّ  آمُنوا الذينَ  أّيها يا)      -

*** 
    م22/12/2013 األحد

 
 (29 )األنفال فرقاًنا لكم يجعل   هللا تتقوا إن ۞

 :فرقانا

 بين الحق والباطل.

 .بين الصواب والخطأ

 

 (30)األنفال ويمكرون ويمكر هللا وهللا خير الماكرين  ۞

 يمكر هللا:

 على سبيل المشاكلة أو الجزاء.

 يجازيهم على مكرهم.

 

 (31)األنفال هذا إال أساطيُر األولين  لو نشاء لقلنا مثل هذا إن   ۞



580 

 

 مثل هذا القرآن.

 في كل زمان ومكان تجد من يقول عنه بأنه أساطير أو تاريخ، أي ال يصلح اآلن.

 

 (32)األنفال ك ن عندِ مِ  إن كان هذا هو الحق   قالوا اللهم   وإذ   ۞

 لم يقل:

.  الحقُّ

:  الحق 

 خبر )كان( منصوب.

 

)األنفال بهم وهم يستغفرون عذّ بهم وأنت فيهم وما كان هللا مُ يعذّ وما كان هللا لِ  ۞
33) 

 لم يقل:

 وما كان هللا ليعذبهم وهم يستغفرون.

 لعله من باب التنويع )التفنن(، وهللا أعلم.
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 (34)األنفال ون عن المسجد الحرام هللا وهم يصدّ  وما لهم أال يعذبهمُ  ۞

 لم يقل:

 ون.يصدّ بهم وهم وما لل أال يعذّ  -
 ولماذا ال يعّذبهم هللا وهم يصّدون. -

 

 (35)األنفال كاًء وتصدية هم عند البيت إال مُ وما كان صالتُ  ۞

 لم يقل:

 وما كانت.

 الصالة: مؤنث مجازي يجوز فيه التذكير والتأنيث.

 ُمكاء:

 صفير.

 تصدية:

 تصفيق.

 وفي قراءة:

 صالَتهم.
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 (38)األنفال قل للذين كفروا إن ينتهوا ُيغفر  لهم ما قد سَلف  ۞

 إن ينتهوا ُيغفر لهم ما قد سلف:

 صادف وزن شعر الرجز.

 

 (38)األنفال األولين  تُ سنّ  وإن يعودوا فقد مضت   ۞

 ت:سنّ 

 ة.سنّ 

 هذا من الرسم العثماني الذي ال يوافق الرسم اإلمالئي الحديث.

 ة األولين:سنّ 

 األمم الماضية.ة سنّ 

 وهي إنزال العقاب بها من هللا.

 

 (41)األنفال ه سَ لل خمُ  ن شيء فأنّ ما غنمتم مِ واعلموا أنّ  ۞

 ما:أنّ 
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 أّن ما.

 فأن:

 في قراءة:

 فإّن.

 

 (42)األنفال صوى دوة القُ دوة الدنيا وهم بالعُ إذ أنتم بالعُ  ۞

 العدوة:

 شط الوادي.

 جانبه.

 الدنيا:

 المنورة.جانب المدينة 

 القصوى:

 جانب مكة المكرمة.

 

 (42)األنفال  ا كان مفعوالً أمرً  هللاُ  ليقضيَ  ۞
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 داخاًل في حيز الفعل.

 مقرًرا.

 

 (43)األنفال إنه عليم بذات الصدور  ۞

 لم يقل:

 بما في الصدور.

 

 (44)األنفال  ريكموهموإذ يُ  ۞

 ُيريكم إياهم.

 الضميران المتصالن مفعوالن لـ )ُيري(

  

           (46 األنفال) ريحكم وتذهب ۞ 
 (الصابرينَ  معَ  هللاَ  إنّ  واصِبروا ريُحكم وَتذهبَ  فتفشُلوا َتنازُعوا وال ورُسوَلهُ  هللاَ  وأطيُعوا) 

 .46 األنفال
  

 تنازعوا: وال
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 تتنازعوا. وال أصلها:
  

 ريحكم:
 قوتكم. -

 هيبتكم. -

 دولتكم. -

 معناها. في وما الدولة عن كناية هنا فالريح
     فالن: ريح هبت

 يريد. ما على أمره أقبل إذا -

 أمره. ونفذ الدولة له دالت إذا -

  
 الشاعر: قال

ها رياُحكَ  هّبت   وإذا              ُسكونا خافقة   لكلّ  فإنّ      فاغتِنم 
  

 المنار:
 الهواء اللغة: في والريح عليكم. عدوكم فيظهر شّدتكم، أعصاب وترتخي قوتكم، تذهب»

 الهواء. بمعنى تذكر وقد مؤنثة، وهي المتحرك،
 وتقتلع البحار، تهّيج فإنها منها، أقوى  األجسام في يوجد ال إذ والغلبة للقوة وتستعار

 والقالع. الدور وتهدم األشجار، أكبر
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 "رياح هبت ويقولون: أمرها. نفوذ في بها لشبهها للدولة، تستعار وغيره: األخفش وقال
 رياحه: أو ريحه ركدت يقولون: كما يريد. ما على أمره وجرى  الدولة، له دالت إذا فالن"

 «.دولته ووّلت أمره ضعف إذا
***  

   م8/7/2014 الثالثاء
 

  (47)األنفال  ا من ديارهم بطًرا ورئاء الناسوال تكونوا كالذين خرجو  ۞
 : ىقال تعال

يل هللا ، ورئاء الناس ، ويصـــــــدون عن ســـــــبوال تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطًرا )
 . 47( األنفال وهللا بما يعملون محيط

 : )الرياء( الرئاء
 .إظهار الحَسن، وإخفاء القبيح

 
 : البطرو 

، وإعجاب المرء في النعمة، والتقوي بنعم هللا على المعاصــــــــي، بدل الطاعات الطغيان
 ، مع االستكبار والتباهي والتفاخر. أو قوةبما هو فيه من نعمة 

 
 : الرازي قال 

ى العبد، فإن  صرفها إلى مرضاته، وعرف أنها التحقيق أن النعم إذا كثرت من هللا عل"
، ســــــــــــــل بها إلى المفاخرة على األقران. وأما إن  تو لشـــــــــــــكر، فذاك هو امن هللا تعالى

  .أهل الزمان، فذاك هو البطر"على  والمكاثرة
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 . (15/173)تفسير الرازي 
 

يريدون الحرب، وفريق أبي ســـفيان  ،جهل ومن معه : فريق أبيكان المشـــركون فريقين
ر )اإلبل . وذلك بعد أن خرج المشـــــــركون في طلب العيومن معه، يعارضـــــــون الحرب

، فإنكم إنما خرجتم ارجعوا. فقال أبو ســفيان: ســلمت لهم عيرهم، ثم التي تحمل الميرة(
! هذا عمرو بن لتحرزوا عيركم، فقد ســــــــلمت العير التي خرجتم لنصــــــــرتها ... واقوماه

. جهل( كره أن يرجع، ألنه ترأس على الناس فبغى، والبغي منقصــة وشــؤم أبوهشــام )
 . إن أصاب محمد النفير ذللنا

 
وكانت بدر موســــــــــــًما من مواســــــــــــم ، د بدًرانرِ : وهللا ال نرجع حتى فأبى أبو جهل وقال

ا ـــــــً جمع جزور، ر )، ننحر الُجزُ العرب، يجتمع لهم فيها سوق كل عام، فنقيم عليه ثالثـ
ر، وتعزف علينـــا القيـــان )العـــازفـــات، ، ونســـــــــــــقي الخمو (، ونطعم الطعـــاموهي اإلبـــل

قوا مكان الخفال يزالون يهابوننا أبًدا، وتســــــــــمع بنا العرب، المغنيات( مر كؤوس . فســــــــــُ
ــايــا، ونــاحــت عليهم النوائح مكــان القيــان   /15، والرازي 16 /10)تفســـــــــــــــير الطبري  المن

172). 
 

، وذل وســـــــلم النفير . وأصـــــــاب محمد صـــــــلى هللا عليهوصـــــــحت فراســـــــة أبي ســـــــفيان
المشــركون بالبطر والبغي والرياء والصــد عن ســبيل هللا  . وكانت معركة بدر بالنســبة 

  .قاصمة الظهرلهم 
 . (3/1530ل )الظال
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ال رســـــــــول هللا صـــــــــلى هللا عليه وســـــــــلم: "اللهم هذه قريش، جاءت بخيالئها وفخرها، ق
لي ما وعدتني، اللهم إني أنشـــــــــــــدك ، وتكذب رســـــــــــــولك ... اللهم أنجز جاءت تحادُّك

 . مسلم( صحيحعهدك ووعدك" )
 

 ليتأكد أن، وانتصــــر المســــلمون في بدر، على ضــــعفهم، وهزم المشــــركون، على قوتهم
. أال ترى والتجربة، َدل  على ذلك النقل والعقل والتاريخ النصـــــــــــــر ال يكون بمجرد القوة

كيف أن األقوياء يخشـــــــــــون ، و لنصـــــــــــركيف أن الضـــــــــــعفاء في الحرب يطمعون في ا
 ؟الهزيمة

*** 
 2006تموز  13

 
 (47 األنفال) َبَطًرا ديارهم من خرجوا ۞
 سبيلِ  عن وَيُصّدونَ  الناسِ  وِرئاءَ  َبَطًرا ِدياِرهم ِمن خرُجوا كالذينَ  تكوُنوا وال) تعالى: قال
 .47 األنفال (هللاِ 

  
 يقل: لم

 هللا. سبيل عن وصّدوا      -

 ديارهم. من َيخرجون       -

 هللا. سبيل عن صاّدين      -

 وَيُصّدون. وُيراؤون  َيبَطرون       -



589 

 

 ومرائين. َبِطرين خرجوا      -

  

 البطر:

 المعاصي. على بالنعم التقّوي       -

 بالنعم. التكّبر      -

  
 الرياء:

 القبيح. وإضمار الحسن إظهار

  
 المفسرين: أقوال

 (.بطًرا) على معطوف (:َيُصّدون ) صاّدين. ُمرائين َبِطرين خرجوا      -

 َيخرجون. بمعنى: (خرجوا) على معطوف (:يصّدون )      -

  
 إعراب:

 الرياء. ألجل خرجوا أي: ألجله. مفعول (:بطًرا)

 أعلم. وهللا ألجله(، )المفعول من أفضل )الحال( ولعل حااًل. لكانت َبِطرين، قال: لو

***  
 م5/12/2012 األربعاء
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 (47 )األنفال محيط يعملون  بما وهللا ۞
 إحاطة. علم عليم

 

 (48 األنفال) عقبيه على نكص ۞

 فلّما لكم جارٌ  وإّني الناسِ  ِمنَ  اليومَ  لكمُ  غالبَ  ال وقالَ  أعماَلهم الشيطانُ  لهمُ  زّينَ  وإذ  )
 أخافُ  إّني ترون  ال ما أرى  إّني منكم بريءٌ  إّني وقالَ  عقبيه على نَكَص  الفئتانِ  تراءتِ 

 .48 األنفال (العقابِ  شديدُ  وهللاُ  هللاَ 
  

 زّين:
 حّسن.

  
 لهم: زّين
 للمشركين. زّين
 بدر. يوم

  
 عمالهم:أ 

 رسول قتال على وعزمهم بدر، إلى ومسيرهم األصنام، وعبادة الشرك من فيه كانوا ما
 حيان(. )أبو وسلم عليه هللا صلى هللا

 
 بدر. يوم اليوم:
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 لكم: جارٌ 

 لكم. ُمجيرٌ 
 الجار. مع الجارُ  يفعل كما ُأجيركم،
 أحميكم.

  
 الفئتان: تراءت

 األخرى. منهما كل رأت
 الفئتان. تواجهت

 الفئتان. التقت
 :عاشور ابن قال
 «.األخرى  الفئتين كلتا رأت أي الرؤية، من مفاعلة (:تراءت»)

 أقول:
 أعلم. وهللا األخرى، الفئتين من كلٌّ  رأت الصواب: لعل

  
 الفئتان:

 المشركين. وفئة المؤمنين فئة -

 المؤمنين. وفئة المالئكة فئة -

  
 نكص:

 رجع.
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 فّر.
  

 عقبيه: على نكص
 معناه: تركيب

 ُمدبًرا. رجع
 هارًبا. قفاه على القهقرى  رجع
 أتى! حيث من رجع
 :المنار في قال

لين( مؤّخري  )أي العقبين جهة وهو الوراء، إلى وتوّلى القهقرى، رجع أي: نكص»  «.الرج 
 كانوا العرب أن ورد ولهذا تثنيتين! الجتماع ثقل وفيها مؤّخر. مثّنى: مؤّخري: قوله:

 قلباكما! صغى يقل: ولم ،4 التحريم (قلوُبكما صغت  ) األولى: التثنية يجمعون 
ل. مؤّخر العِقب:  الرج 

  
 ترون: ال ما أرى 
 للمؤمنين. مدًدا هللا أرسلهم الذين هللا جنود المالئكة من

  
 هللا: أخاف إني
 الشيطان! عن هذا يصدر أن العجيب من
 .ُيهلك فيمن كنيُيهل أن هللا أخاف إني :عطاء قال

 إليه! ُأنِظرَ  الذي اليوم يكون  أن الهول من رأى مما خاف وغيره: الزجاج وقال
  

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
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 العقاب: شديدُ  وهللاُ 
 هللا. كالم هذا -

 الشيطان. كالم تتمة -

*** 

 المفسرين: أقوال
 حيان: أبو
 هارًبا. القهقرى  رجع شميل: بن النضر قال نكص»

 )...(. جاء حيث من الرجوع في استعمل ثم أصله، هذا غيره: وقال

 )...(. عنه نكص ثم أمًرا، أراد ويقال:

 ِفرار. هو بل قهقرى، هنا ليس
 «.ُسليم بلغة رجع، نكص: ُمؤرِّج: وقال

  
 عاشور: ابن
 رجع (:نكص) أن السدوسي: مؤّرج وعن جاء. حيث من رجع (:عقبيه على نكص»)

 "رجع". باب من وهو النكوص، ومصدره: ُسليم، بلغة
 العقبين; على إال يكون  ال النكوص إذ (،نكص) لمعنى: مؤّكد (عقبيه على) وقوله: 

 المؤمنون:  سورة في تعالى  قوله ونظيره القهقرى. رجع كقولهم: الوراء، إلى الرجوع ألنه
 .66 المؤمنون  (َتنِكصونَ  أعقابكم على فكنتم)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15409
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ل، مؤّخر وهو العقب، تثنية والعقبان: بالعقبين. السير من للتمّكن مفيدة (علىو)  الرج 
  .71 األنعام سورة في (أعقابنا على وُنردّ ) قوله: في تقّدم وقد

 لمالقاته القوائم، أخّس  الرجل َعِقب ألن التقهقر، تفظيع العقبين: ذكر من والمقصود
   «.واألوساخ الغبار
***  

   2015 آذار 24 الثالثاء
 

 (48 )األنفال هللا أخاف إني ۞
  هللا؟ يخاف هل الشيطان ۞

 فلّما لكم جارٌ  وإّني الّناسِ  ِمنَ  اليومَ  لكمُ  غالبَ  ال وقالَ  أعماَلهم الشيطانُ  لهمُ  زّينَ  وإذ  ) 
 أخافُ  إّني ترون  ال ما أرى  إّني منكم بريءٌ  إّني وقالَ  عقبيه على نَكَص  الفئتانِ  تراءتِ 

  .48 األنفال (العقابِ  شديدُ  وهللاُ  هللاَ 

 هللا: أخاف إني

 قولين: على المفسرون 

 كذَب. يطانالش -

 نفسه. على خاف الشيطان -

 ُيهلك. فيمن ُيهلكني أن هللا أخاف إني :عطاء قال

 إليه. ُأنظر الذي اليوم يكون  أنه الهول من رأى مما خاف بل وغيره: الزجاج وقال

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
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 تعليق:

 هذا لكن هللا! من يَخف   ولم نفسه، على خاف قد أنه يوهم قد والزجاج عطاء قاله ما
 نفسه! على خوًفا كان ولو هللا، من خوف المحّصلة في

 بالل! بالقَسم ذلك ويؤّكدوا اللحظة، هذه في بكذبه المفسرون  يجزم أن العجيب ومن
 هللا! عدوُّ  وهللاِ  كذب

 هللا! معاذ الشيطان! عن دفاًعا هذا وليس المفسرون، قال كما كذب، أنه أرى  ال أنا

 صدق أنه أرى  وأنا األخرى! في وكذب (،ترون  ال ما أرى ) واحدة في صدق :قتادة قال
 أدناه(. الرازي  نص )انظر مًعا! الثنتين في هنا

 هللا، يذكر فإنه مأزق  في يقع عندما الكفر، رأُس  وإبليس الكافر، حتى نقول: للتقريب
 األمن إلى عاد فإذا ويرجوه! يخافه أنه يعني وهذا يقصد! لم ولو شعور! غير من ولو
 ر!الكف إلى عاد

رُّ  مّسكمُ  وإذا)  أعرضُتم البرّ  إلى نّجاكم فلّما إياه إال تدعونَ  َمن َضلّ  البحرِ  في الضُّ
 .67 اإلسراء (كفوًرا اإلنسانُ  وكانَ 

 (ُيشركونَ  هم إذا البرّ  إلى نّجاهم فلّما الدينَ  له ُمخلصينَ  هللاَ  دَعوا الُفلكِ  في رِكبوا فإذا)
 .65 العنكبوت

 كفره! إلى عاد الدنيا إلى أعيد فإذا آمن، اآلخرة في الجحيم رأى إذا والكافر

 .28 األنعام (لعاُدوا ُرّدوا ولو)
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 إّنها كال تركتُ  فيما صالًحا أعملُ  لعّلي ارِجعوِن. ربّ  قالَ  الموتُ  أحَدهمُ  جاءَ  إذا حتى)
 تركُتها التي الدنيا في المعنى: لعلّ  :تركت فيما .100-99 المؤمنون  (قائُلها هو كلمةٌ 

 فّرطت. المفسرون: قال كما وليس لآلخرة(، فيها العملَ  تركتُ )و 

 ولم الشيطان، وبين بينهم فرق  فال القيامة، ويوم األزمات، في هللاَ  الكفارُ  خاف فإذا
 منه! خوَفهم هللاُ  يقبل

 حتى الشيطان قلب إلى يدخلوا لم والمفّسرون  هللا! خاف اللحظة هذه في فالشيطان
 أعلم. وهللا كذًبا! أو صدًقا قال ما قال هل يعلموا

*** 

 المفسرين أقوال

 الطبري:

 عادة وتلك له، منعة وال له قوة ال أن علم ولكن هللا، مخافةُ  به ما هللا، عدوُّ  وهللاِ  كذبَ »
 وتبّرأ مسلم، شرّ  أسلمهم والباطل الحق التقى إذا حتى له، واستقاد أطاعه لمن هللا عدو
  «.ذلك عند منهم

*** 

 البغوي: 

 وأسلمهم، فأوردهم منعة، وال به قوة ال أنه علم ولكن هللا، مخافة من به ما وهللا كذب»
 منهم. وتبرأ أسلمهم والباطل الحق التقى إذا أطاعه، لمن هللا عدوّ  عادة وذلك
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 ُيهلك. فيمن ُيهلكني أن هللا أخاف إني :عطاء وقال

 يطيعوه. فال حاله ويعرف السالم عليه جبريل يأخذه أن خاف الكلبي: وقال

 من ثقة على كان ألنه ألوليائه، وعده صدق أعلم أي: هللا، أخاف إني معناه وقيل:
 «.أمره

***    

 الرازي: 

 في كذبو  (ترونَ  ال ما أرى  إّني) :قوله في صدق قتادة: قال (هللاَ  أخافُ  إّني) قال:»
 (.هللا أخاف إني) قوله:

 قد إليه أنظر الذي الوقت يكون  أن خاف السماء، من ينزلون  المالئكة رأى لما وقيل: 
  «.نفسه على إشفاًقا قال، ما فقال حضر،

*** 

 القرطبي: 

 إليه. ُأنِظر الذي اليومَ  بدر يومُ  يكون  أن إبليس خاف قيل: (هللا أخاف إني»)
    «.له قوة ال أنه علم ولكن (،هللا أخاف إني) قوله: في إبليس كذب وقيل:

*** 

 كثير: ابن

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2693&idto=2693&bk_no=132&ID=993#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2693&idto=2693&bk_no=132&ID=993#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2693&idto=2693&bk_no=132&ID=993#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1555&idto=1555&bk_no=48&ID=979#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1555&idto=1555&bk_no=48&ID=979#docu
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 عادة وتلك منعة، وال له قوة ال أنه علم ولكن هللا، مخافةُ  به ما وهللاِ  هللا، عدوُّ  كذبَ »
 وتبّرأ مسلم، شر أسلمهم والباطل الحق التقى إذا حتى له، واستقاد أطاعه لمن هللا عدوّ 
 ذلك. عند منهم

 اكُفر   لإلنسانِ  قالَ  إذ   الشيطانِ  كمثلِ ) تعالى: قوله أطاعه لمن بعادته يعني قلت:  
 .16 الحشر (هللاَ  أخافُ  إّني منكَ  بريءٌ  إّني قالَ  كفرَ  فلّما

 ووعدُتكم الحقّ  وعدَ  وعدكم هللاَ  إنّ  األمرُ  ُقضي لّما الشيطانُ  وقالَ ) تعالى: وقوله
 ولوُموا تلوموني فال لي ُتمفاستجب   دعوُتكم أن   إال سلطان   ِمن عليكم لي كانَ  وما فأخلفُتكم

 إنّ  قبلُ  ِمن أشركتمونِ  بما كفرتُ  إّني بُمصرخيّ  أنتم وما بُمصرِخكم أنا ما أنفَسكم
 «.22 إبراهيم ( أليمٌ  عذابٌ  لهم الظالمينَ 

*** 

 حيان: أبو

 .قط هللا يخف لم كاذبة معذرة الكلبي: وابن قتادة قال (هللاَ  أخافُ  إّني»)

 إليه، ُأنظر الذي اليوم يكون  أنه الهول من رأى مما خاف بل وغيره: الزجاج وقال
 «.(اكُفر   لإلنسانِ  قالَ  إذ   الشيطانِ  كمثلِ ) تعالى: قوله اآلية هذه إلى وينظر انتهى،

*** 

 الشوكاني: 

 الوقعة. حضروا الذين المالئكة من بمكروه ُيصاب أن خاف قيل: (هللاَ  أخافُ  إّني»)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=8&ayano=48#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=8&ayano=48#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=8&ayano=48#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=8&ayano=48#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=8&ayano=48#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=8&ayano=48#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12861
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=251&idfrom=1005&idto=1015&bookid=62&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=8&ayano=48#docu
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 «.بذلك فاعتلّ  للمشركين وال له قّوة ال أنه رأى ولكنه منه، كذب الخوف دعوى  إن وقيل:

*** 

 المنار: 

 «.بالمالئكة المسلمين هللا إمداد رأى لّما حالهم، من وأيس عليهم، وخاف منهم تبّرأ »

*** 

 عاشور: ابن

 إلى اإلسناد يكون  أن احتمال فعلى (العقابِ  شديدُ  وهللاُ  هللاَ  أخافُ  إّني) قوله: أما»
م نحو من ،بضرّ  هللا يصيبه أن توقع هللا: خوف من فالمراد حقيقة، الشيطان  الرج 
 «.بالشُهب

*** 

 أخرى: آيات 

 رب   هللاَ  أخافُ  إّني منكَ  بريءٌ  إّني قالَ  كفرَ  فلّما اكُفر   لإلنسانِ  قالَ  إذ   الشيطانِ  كمثلِ )
 .16 الحشر (العالمينَ 

*** 

   2015 آذار 25 األربعاء

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=8&ayano=48#docu
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 (50 )األنفال المالئكةُ  كفروا الذين ىتوفّ يَ  إذ   ۞

 (الحريق عذابَ  واوذوق هموأدبارَ  هموجوهَ  ضربون يَ  المالئكةُ  كفروا الذين ىتوفّ يَ  إذ)

 يقل: لم

 والتأنيث. التذكير فيه يجوز مجازي  مؤنث المالئكة: تتوفى.

 المالئكة:

 مرفوع. مؤخر فاعل

 الحريق: عذاب وذوقوا

 الحريق. عذاب ذوقوا لهم ويقولون 

 

 (51 )األنفال للعبيد مبظاّل  ليس هللاَ  وأنّ  أيديكم مت  قدّ  بما ذلك ۞

 مبالغة. صيغة :مظاّل 

 ظالم؟ أنه يعني هل

 الجزاء. أو المشاكلة سبيل على ولكن نعم،

 َظلم. َمن يظلم

 الظلم. على يعاقب يظلم:
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 الفقير. العبد مبتكرات من التفسير هذا

 المفسرين. قارن 

 

 (52)األنفال بذنوبهم  هللاُ  فأخذهمُ  ۞

 وأهلكهم.أي: عاقبهم 

 

 (53)األنفال  ا نعمةً رً هللا لم يُك مغيّ  ذلك بأنّ  ۞

 (.روا ما بأنفسهمغيّ أنعمها على قوم حتى يُ  ا نعمةً مغيرً  لم يكُ  هللاَ  ذلك بأنّ )

 لم يُك:

 لم يكن.

 

 (54)األنفال كانوا ظالمين  وكلٌّ  ۞

:  وكلٌّ

 .ا )آل فرعون، والذين من قبلهم(منهم وكلُّ  -
 وكلُّهم. -
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 (55 األنفال) يؤمنون  ال فهم كفروا الذين ۞

  .55 األنفال (ُيؤِمُنونَ  ال َفُهم   كفُروا الذينَ  هللاِ  ِعندَ  الدوابّ  شرّ  إنّ ) 

 يقل: لم

 يؤمنوا. ولم كفروا الذين -

 يؤمنون. ال وهم كفروا الذين -

***  

 عندي: التقدير

 فعلت. مهما يؤمنون  ال فهم كفروا الذين -

 يؤمنون. ال فهم فعلت ومهما كفروا الذين -

***  

 المفسرين: أقوال

 الرازي:

  «.البتة عنه يتغير ال عليه مصًرا كفره على مستمًرا يكون  الذي الكافر »

***  
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 القرطبي:

 .22 األنفال «(َيعِقلونَ  ال الذينَ  الُبكمُ  الصمُّ  هللاِ  ِعندَ  الدوابّ  شرّ  إنّ ) نظيره: »

 أفضل: مثال :أقول

يٌ  ُبكمٌ  ُصمٌ )  .171 البقرة (َيعِقلونَ  ال فهم ُعم 

*** 

 حيان: أبو

 شرّ  عباس: ابن قال إيمان، منهم يقع أن يمكن فال يؤمنون، ال أنهم تعالى منه إخبار»
 فأخبر للعهود، الناكثون  الُمصّرين وشرّ  منهم، الُمصّرون  لكّفارا وشرّ  الكّفار، الناس
  «.الشرّ  ألنواع جامعون  أنهم تعالى

***  

 المنار:

 فعطف دائًما، الكفر على الثبات تقتضي ال (كفروا) كلمة: ألن يؤمنون  ال فهم قال:»
 الرسول ييأس حتى جملتهم، في عنه يرجعون  ال دائم كفرهم بأن اإلخبار عليها

 إيمانهم. من (مطبعي خطأ وهو يرجعون، األصل: في) يرجون  كانوا مما والمؤمنون 
 «.الغيب أنباء من الخبر وهذا وقع، وقد بعضهم من اإليمان وقوع ينافي ال وهذا

***  

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
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 عاشور: ابن

مُ  الصمّ  هللاِ  عندَ  الدوابّ  شرّ  إنّ  ) قوله: نظير على الكالم آنفا تقدم »   .اآلية (الُبك 
 

  . الدواب شرّ  بأنهم عنهم الخبر بناء وجه إلى لإليماء بالموصولية المسند وتعريف
 

 من الثانية الجملة أن فأفادت صلة، على صلة عطفت (يؤمنون  ال فهم) في والفاء
 فاستمرّ  اإلسالم قبل من كفروا الذين أي: لإليماء، المقصودة الصلة تمام وأنها الصلة،

 جعلهم الذي هو الوصف هذا كان ولما اإلسالم. دعوة سماع بعد يؤمنون  ال فهم كفرهم
 هو عليهم الحكم ذلك ءإجرا سبب أن إلى لإلشارة بالفاء هنا عطف هللا عند الدواب شر

 إيمانهم عدم ثبوت إلفادة اسمية جملة (يؤمنون  ال فهم) بصلة: وأتى الوصفين، مجموع
  اإليمان. منهم مرجو غير وأنهم

 النفي، حرف إليه المسند إيالء عدم مع المنفي الفعلي الخبر على إليه المسند تقديم فإن
 انتفاءً  المستقبل في منهم اإليمان ينتفي الذين أي عنهم، اإليمان نفي تقوية إفادة لقصد

  االبتعاد. أشد عنه ُبَعداءُ  فهم قوًيا

 األكثر وألن الصلة، في له أثر ال التخصيص ألن للتخصيص، مفيًدا هنا التقديم وليس
 حرف عقب إليه المسند يقع لم إذا المنفي، الفعلي الخبر على إليه المسند تقديم في

 القرآن في األكثر هو وذلك التخصيص، دون  التقوي، إال تقديمه يفيد ال أن النفي،

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=8&ayano=55#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=8&ayano=55#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=8&ayano=55#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=8&ayano=55#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=8&ayano=55#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=8&ayano=55#docu
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 ُيراد ال إذ ،272 البقرة (ُتظلمونَ  ال وأنُتم إليكم يوف   خير   ِمن ُتنِفقوا وما) تعالى: كقوله
 «.ُتظلمون  ال غيركم دون  وأنتم

***  

 الشوكاني:

 ولهذا الضالل، في المتمادون  الكفر على المصّرون  أي كفروا الذين «
 الغواية عن يرجعون  وال أبًدا، يؤمنون  ال شأنهم هذا إن :أي ( ُيؤمنونَ  ال فهم ) قال:

 «.أصالً 

*** 

  م20/12/2013 الجمعة

 

 (55 األنفال) يؤمنون  ال فهم كفروا الذين ۞

 ونادر مهم تفسير

 .55 األنفال (ُيؤمنونَ  ال فهم كفروا الذين هللاِ  عندَ  الدوابّ  شرّ  إنّ ) 

 يقل: لم

 يؤمنوا. ولم كفروا الذين -

  يؤمنون. وال يكفرون  الذين -

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=8&ayano=55#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=8&ayano=55#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=8&ayano=55#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=8&ayano=55#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=8&ayano=55#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=8&ayano=55#docu
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 كثير. وابن والقرطبي الطبري  مثل التركيب، هذا تفسير من هربوا المفسرين بعض

 إال القراء يزيد فال أدري! ال يقول: ال كي جدوى، وبال بغموض ويدور يلف من ومنهم
 بها! له علم وال النقطة هذه في بالعلم ويتظاهر تشويًشا،

 ال عليه، ثابتون  فيه، مستمّرون  الكفر، على مصّرون  أنهم المعنى: بأن قال فسره ومن
 اإليمان. منهم ُيتوقع

 ال فهم كفروا الذين) التركيب: يفّسر وال (،ُيؤمنون  ال) قوله: يفّسر التفسير هذا لكن
 (.يؤمنون 

 اآلية: تقدير أن أرى  أنا

 يؤمنون. ال فهم تنذرهم لم أم أنذرتهم كفروا الذين هللاِ  عندَ  الدوابّ  شرّ  إنّ 

 أو:

 يؤمنون. ال فهم فعلت مهما كفروا الذين هللاِ  عندَ  الدوابّ  شرّ  إنّ 

 الفاء فإن الفاء يفّسر وكما يؤمنون. ال همف قوله: في الفاء وجود يفسر التقدير هذا
 تفّسره!

 تفهم لكي تقديره، من بد ال مقّدر محذوف عن أفصحت ألنها ،الفصيحة الفاء وتسمى
 يختلف الفصيحة الفاء وإعراب التركيب. إلى القارئ  ويرتاح المعنى، ويستقيم اآلية،
 أعلم. وهللا المحذوف، تقدير حسب
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 تعالى: قال

 .6 البقرة (ُيؤمنونَ  ال ُتنِذر هم لم أم أأنذرَتهم عليهم سواءٌ  كفروا الذينَ  إنّ )

 .10 يس (ُيؤمنونَ  ال ُتنِذر هم لم أم أأنذرَتهم عليهم وسواءٌ )

 المفسرين. أقوال على باطالعي اختباره، أردت فرض بمثابة كان هنا قلته وما

 قلته ما إلى تفسير أقرب أن وجدت حتى عليها، اطلعت التي التفاسير عدد في توسعت
 اآلية. تقدير في معه اختالفي مع ،األلوسي تفسير هو

 البقرة سورة في قوله إلى مختصرة إشارة فيه 55 اآلية األنفال سورة في تعالى قوله فكأن
6! 

 مهّم! أمر التفسير أوجه بين ذكره لكنّ  هو، يبتكره ولم غيره، عن نقله أنه ذكر واأللوسي
 يتنبه لم التفسير في بعده كتب من أن إال ومنشور، مطبوع لوسياأل تفسير أن ومع
 الرديء! من الجيد القول يمّيز لم إنه أقول: ولعلي القول، هذا إلى

 من عاشور وابن عبده ومحمد القدامى، من حيان أبو إليه يهتدي أال العجيب ومن
 المعاصرين!

 التي التفاسير أما بتفسيرها، ويقتنع اآلية يفهم أن يمكن العادي القارئ  فإن التقدير وبهذا
 لم هم ربما بل أصحابها، إال يفهمها ال فإنه عنها، الدفاع وحاولوا المفّسرون، ذكرها

 نفهمها! أن منا يريدون  وهم يفهموها،
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 وهناك، هنا من منقول غامض، كالم وإلى بالعلم، القارئ  إيهام إلى المفسر يلجأ قد
 واحد! آن في والعوام العلماء يفهمه الواضح التفسير يًئا!ش عنه يفهم لن القارئ  لكن

 صحته! على واضحة أمارة له الصحيح والكالم

 أعلم. وهللا

***  

 المفسرين: أقوال

 هـ(:310-) الطبري 

 يفّسر. لم

***  

 هـ(:538-) الزمخشري 

 «.قريظة بنو وهم إيمان منهم يتوقع فال فيه، ولّجوا الكفر على أصّروا :أي»

***  

 هـ(:606-) الرازي 

  صفتان: له حصلت َمن وعلمه حكمه في أي: (هللا عند الدوابّ  شرّ  إن»)
 «.البتة عنه يتغّير ال عليه مصًرا كفره لىع مستمًرا يكون  الذي الكافر األولى: الصفة 

*** 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=997&idfrom=2697&idto=2698&bookid=132&startno=0#docu
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 هـ(:671-) القرطبي

 يفّسر. لم

***  

 هـ(:685-) البيضاوي 

ِمُنونَ  الَ  َفُهم  »)  الكفر على مطبوعين قوم عن إخبار ولعله .إيمان منهم يتوقع فال (:ُيؤ 
 يؤمنون. ال بأنهم

 «.المعطوف تحقق يستدعي عليه المعطوف تحقق أن على والتنبيه للعطف الفاءو 

***  

 هـ(:710-) النسفي

 «.اإليمان منهم يتوقع فال الكفر على أصّروا أي»

 *** 

 هـ(:754-) حيان أبو

 «.إيمان منهم يقع أن يمكن فال يؤمنون، ال أنهم تعالى منه إخبار (:ُيؤمنون  ال فهم»)

***  

 هـ(:774-) كثير ابن
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 يفّسر. لم

***  

 هـ(:982-) السعود أبو

ِمُنونَ  الَ  فُهم  »)  عليهم وتسجيلٌ  فيه ورسوِخهم الفكر في تماديهم على مترتبٌ  حكمٌ  (ُيؤ 
 وجه على به جيء أصال، عاطفٌ  يثنيهم وال صارفٌ  َيل ويهم ال الطبع أصل من بكونهم

 «.بالفعل فيه حكمَ  ال التي الصلةِ  حيز في معه داخلٌ  كفروا عطفٌ  أنه ال االعتراِض،

*** 

 هـ(:1250-) الشوكاني

ِمُنونَ  الَ  َفُهم  »)  «.أصالً  الغواية عن يرجعون  وال أبدًا، يؤمنون  ال شأنهم هذا إن أي: (ُيؤ 

 *** 

 هـ(:1270-) األلوسي

ِمُنونَ  الَ  فُهم  »)  عليهم وتسجيل فيه ورسوخهم الكّف، في تماديهم على مترتب حكم (:ُيؤ 
 وجه على به جيء عاطف، يثنيهم وال صارف، يلويهم ال الطبع، أهل من بكونهم

 االعتراض.

 الذين الدوابّ  شر إن قيل: كأنه الحال، معنى مفهم الصلة على عطف وقيل:
 اإليمان. عدم على مصّرين كفروا
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 أصاًل، يؤمنون  ال أنهم فاعلم   الدوابّ  شر أولئك أن علمت إذا أي: ،فصيحة الفاء :وقيل
 !نفسك ُتتعب   فال

 تحقق يستدعي عليه المعطوف تحقق أن على تنبيه ذلك وفي ،للعطف هي وقيل:
 .«)؟( ترى  كما والكل سببه على المسبب ترتب عليه مترتًبا ذلك جعل حيث المعطوف،

***  

 هـ(:1323-) المنار

 فعطف دائًما، الكفر على الثبات تقتضي ال (كفروا) كلمة: ألن (؛ُيؤمنون  ال فهم) قال:»
 الرسول ُييئس حتى جملتهم، في عنه يرجعون  ال ،دائم كفرهم بأن اإلخبار عليها

 وقد بعضهم من اإليمان وقوع ينافي ال وهذا إيمانهم، من يرجعون  كانوا مما والمؤمنون 
 وقع.

 بمقتضى عليهم الواجب السلم على ثباتهم من أيأسهم ثم الغيب، أنباء من الخبر وهذا
 «.اإلسالم إلى اهتدائهم من إيئاسهم بعد العهد،

***  

 هـ(:1394-) عاشور ابن

 من الثانية الجملة أنّ  فأفادت صلة، على صلة عطفت (ُيؤمنون  ال فهم) في: الفاء»
 فاستمرّ  اإلسالم قبل من كفروا الذين أي: لإليماء، المقصودة الصلة تمام وأّنها الصلة،

 اإلسالم. دعوة سماع بعد يؤمنون  ال فهم ،كفرهم
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 لإلشارة ،الفاءب هنا عطف هللا عند الدوابّ  شرّ  جعلهم الذيّ  هو الوصف هذا كان ولّما
 ال فهم) بصلة وأتى الوصفين، مجموع هو عليهم الحكم ذلك إجراء سبب أنّ  إلى

 اإليمان. منهم مرجو غير وأّنهم إيمانهم عدم ثبوت إلفادة إسمية؛ جملة (ن يؤمنو 

 حرف إليه المسند إيالء عدم مع المنفي، الفعلي الخبر على إليه المسند تقديم فإنّ 
 المستقبل في منهم اإليمان ينتفي الذين أي عنهم، اإليمان نفي تقوية إفادة لقصد النفي،
 االبتعاد. شدّ أ عنه بعداء فهم قوياً  انتفاء

 األكثر وألنّ  الصلة، في له أثر ال التخصيص ألنّ  للتخصيص؛ مفيداً  هنا التقديم وليس
 حرف عقب إليه المسند يقع لم إذا المنفي، الفعلي الخبر على إليه المسند تقديم في

 القرآن في األكثر هو وذلك التخصيص، دون  التقّوي، إالّ  تقديمه يفيد ال أن   النفي،
 يراد ال إذ ،272 البقرة (ُتظلمون  ال وأنتم إليكم ُيوفّ  خير ِمن تنفقوا وما) الى:تع كقوله
  .«تظلمون  ال غيركم ُدون  وأنتم

***  

 أخرى: آيات

 .20و 12 األنعام (ُيؤمنونَ  ال فهم أنفَسهم خِسروا الذينَ )

 يؤمنون! ال فهم فعلت مهما أي

***  

    2015 آذار 26 الخميس
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 (58 )األنفال الخائنين يحب ال هللا إن ۞

 يقل: لم

 ُيبغض.

 َيمقت.

 

 (59 )األنفال ُيعجزونَ  ال همإنّ  بقواسَ  كفروا الذين يحسبنّ  وال ۞

 سبقوا:

 نَجوا.

 قراءة: في

 ُيعجزونِ  ال

 عجزوني.يُ  ال أي:

   

 (60 األنفال) َتعلمونهم ال دونهم ِمن وآخرين ۞

وآخرين  الخيل ُترهبون به عدّو هللا وعدّوكموأعّدوا لهم ما استطعُتم ِمن قوة وِمن رباط )
 .60( األنفال ِمن دونهم ال َتعلمونهم هللُا َيعلمهم
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*** 

 أقوال المفسرين:

 المراد بذلك كل من ال ُتعرف عداوته. -
- .  العدّو عدّوان: مجاهر، ومستخف 
 ال تعرفونهم ال بالتعيين وال باإلجمال. يتربصون بكم الدوائر. -
ين ولكنكم تعرفونهم باإلجمال، كالمنافقين. تعرفون أنهم ال تعرفونوهم بالتعي -

 المنافقون، ولكن ال تعرفون أعيانهم وأشخاصهم، أو َمن هم وما أسماؤهم؟
 ال تعرفونهم اليوم أنتم، لكن قد تعرفونهم أنتم أو غيركم  بعد. -
(، فكيف ال َتعلمونهمالتوقف في تعيينهم، أي ال ينبغي تعيينهم، ألن هللا قال: ) -

 دعي أحٌد علًما بهم؟! ي
*** 

 من دروس اآلية:

عندما تكون الدولة قوية فإن أعداءها يستترون، وعندما َتضعف الدولة أو ُتستضعف، 
وينفلت حبل األمن فيها، يظهر لها أعداء لم يكونوا معروفين لها من قبل. فاليوم مع 

عدمها، نجد  الثورات العربية التي ثارت على نظام ما، بغض النظر عن شرعيته أو
كل َمن له، من فرد أو حزب أو دولة، عداوة أو ثأر، قّل أو كثر، ظهر وخرج من 
تحت األرض، وهو يحاول استغالل الثورة واختطافها وتوجيهها لصالحه! فأعداؤكم 

 تعرفونهم جميًعا في حال الضعف، وال تعرفونهم جميًعا في حال القوة.
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طبق على العلماء أيًضا، فالعاِلم إذا كان قوًيا وهذا ال ينطبق على الحكام فحسب، بل ين
مدعوًما بالمال والسلطة والنفوذ هابه خصومه، وإذا كان ضعيًفا تجرؤوا عليه، ولو كان 
ولًيا من أولياء هللا! والناس يحترمون األثرياء واألقوياء أكثر من العلماء. ولهذا ينشد 

رأس عملهم احترموهم وتزلفوا إليهم، كثير من الناس المال والجاه! فإذا ما كانوا على 
 فإذا تقاعدوا انفّض الناس من حولهم!

*** 

 م   8/3/2012الخميس 

                               

 (64 األنفال) هللا حسبك ۞
  
ُبكَ  النبيّ  أّيها يا)  .64 األنفال (الُمؤمنينَ  ِمنَ  اّتبعكَ  وَمنِ  هللاُ  َحس 
  

 حسبك:
 كافيك.

  
 المؤمنين: من اتبعك ومن

 األعداء! وكثر قّلوا ولو واألنصار(، )المهاجرون  والمؤمنونَ  هللاُ  حسبك  -1

 المؤمنون. وحسبك هللا حسبك
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 المؤمنين. من اتبعك ومن أنت هللا حسبك  -2

 هللا. حسُبهم المؤمنين من اتبعك ومن

  
 هو المعنى هذا وقال: التوحيد. كمال من ألنه الثاني للمعنى المنار صاحب وانتصر

 مقابله. وأبطل تيمية ابن قرره الذي هو المعنى هذا وقال: كثير. ابن عليه اقتصر الذي
***  

 م26/11/2013 الثالثاء
 

 (66)األنفال  وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين ۞
 

 قال تعالى  في سورة األنفال: 
وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألًفا من  إن يكن منكم عشــــــــــــرون صــــــــــــابرون يغلبوا مائتين)

اآلن خفف هللا عنكم وعلم أن فيكم (. 65)اآليـــة  اليفقهون  الـــذين كفروا، بـــأنهم قوم
وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن  ضــــعًفا فإن يكن منكم مائة صــــابرة يغلبوا مائتين

 (.66)اآلية  هللا، وهللا مع الصابرين
 

أي: "مائة صابرة" ، بدليل ما ورد قبل ذلك في اآلية  (مائة: )65قوله تعالى في اآلية 
(. وقوله أيًضا في مائة صابرة) :66(، وبعد ذلك في اآلية عشرون صابرون نفسها: )

 ( أي: "ألف صابرون". ألف: )66اآلية 
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"، بدليل ما ورد بعد من الذين كفروا( أي: "مائتين: )65كذلك قوله تعالى في اآلية 
ا في اآلية  ذلك في اآلية نفســـــها. ( أي: "من الذين ألفين(  و)مائتين: )66وقوله أيضـــــً

 كفروا".  
 

فحذف في موضـــع ما أثبته في موضـــع آخر، على ســـبيل اإليجاز، وهو ما يعرف في 
ا نظائر في آيات آخرى 8/322" )نظم الدرر االحتباكعلم البديع بـــــــــــــــ " (. ولهذا أيضـً

 . 176و 11من القرآن، كآيتي الميراث في سورة النساء 
 

: "أما اختيار لفظ العشـــــــرين 10/67ابن عاشـــــــور لماذا اختار العدد عشـــــــرين؟ أجاب 
)...(، دون لفظ العشرة، فلعل وجهه أن لفظ العشرين أسعد بتقابل السكنات في أواخر 
الَكِلم، ألن لفظ مائتين مناســــــب لســــــكنات كلمات الفواصــــــل )ألفاظ أواخر اآليات( من 

مع األلف، ألنه ذكر بعدها مميز العدد بألفاظ تناســـــــــــــب الســـــــــــــورة. ولذلك ذكر المائة 
 (".اليفقهون سكنات الفاصلة، وهو قوله: )

 
ويالحظ تكرار النسبة الواحدة مرتين في حال العزيمة، ومرتين في حال الرخصة. قال 

: "للداللة على أن الحال مع القلة والكثرة واحدة ال تتفاوت، ألن 2/167 الزمخشـــــــــــــري 
الحال قد تتفاوت بين مقاومة العشـــــــــــــرين للمائتين، والمائة لأللف، وكذلك بين المائة 

 للمائتين، واأللف لأللفين". 
 

للمقاتلين، باإلضـــــــافة إلى  القوة المعنويةوكرر لفظ الصـــــــبر ثالث مرات، للتأكيد على 
 . المادية القوة
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( أي: اليفقهون القتال، أو اليفقهون الدين، أي إنهم يخافون الموت اليفقهون وقوله: )

ويقاتلون بدون اعتقاد في هللا والجزاء األخروي. "واآلية تدل على أن من شأن المؤمنين 
أن يكونوا أعلم من الكافرين، وأفقه بكل علم وفن يتعلق بحياة البشـــــــــــــر وارتقاء األمم" 

 (.10/78ار )المن
 

: "وفي هذا تحذير للمؤمنين من الغرور بدينهم، لئال يظنوا أن 10/83 المنارقال في 
اإليمان وحده يقتضــــــــي النصــــــــر والغلبة، وإن لم يقترن بصــــــــفاته الالزمة لكماله، ومن 
أعظمها: الصـــــبر والعلم بحقائق األمور وســـــنن هللا تعالى في الخلق، المعبر عنها هنا 

 بالفقه".  
 

بين المســـــلمين وأعدائهم: واحد  ميزان القوة(: ة والعزيمةحالة القو ) 65في اآلية األولى 
 (: ميزان القوة: واحد الثنين. حالة الضعف والرخصة) 66لعشرة؛ وفي اآلية الثانية 

 
ا أن على  ويبدو أن هاتين النســـبتين منطبقتان في وقت النـــــــــــــــــزول. لكن قد يفهم أيضـــً

وبين أعدائهم: واحد لعشــــرة في  المســــلمين أن يســــعوا دائًما ألن يكون ميزان القوة بينهم
حال القوة، وواحد الثنين في حال الضـــــــــــــعف. وعندئذ "يؤمرون بقتالهم، وعدم الفرار 

 (.  10/77منهم، إذا بدؤوهم بالقتال" )المنار 
: "كان الواحد لعشــرة، ثم جعل الواحد الثنين، ال ينبغي 10/38 الطبري كذلك جاء في 

بافتراض التســــــــــــــاوي بين الفريقين في األســـــــــــــلحة  له أن يفّر منهما". وربما يكون هذا
والــذخــائر والمؤن وغيرهــا، وهو مــا عبر عنــه العلمــاء بقولهم: إنمــا يراعى العــدد عنــد 
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(. وبعبارة أخرى، يجب عدم االكتفاء 16/160تقارب األوصـــــاف )الموســـــوعة الفقهية 
ا التعبير عن   ارق النوعيالفبالفارق العددي بين الفريقين المتحاربين، بل يجب أيضــــــــــــً

 . الفارق العدديبعبارات كمية تضاف إلى 
 

إن يكن عن ابن عباس، رضـــــــــــــي هللا عنهما، قال: "لما نزلت: ) 6/79روى البخاري 
( شق ذلك على المسلمين، حين فرض عليهم أن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين

لى غير أهبة، ال يفّر واحد من عشــــرة، فجاء التخفيف". "لكن المنفرد لو طلباه، وهو ع
جاز له التولي )الفرار( عنهما جزًما. وإن طلبهما هل يحرم؟ وجهان، أصــــــــــــحهما عند 

 (. 10/82المتأخرين: ال" )المنار 
 

"أن كل مســـــــــــــلم بالغ  وقف بإزاء المشـــــــــــــركين )...(، فالهزيمة  5/350أبو حيان نقل 
)الفرار( عليه محرمة مادام معه ســــــــــالح يقاتل به. فإن لم يكن معه  ســــــــــالح، فله أن 

ا الرازي  .ينهزم. وإن قابله ثالثة حّلت له الهزيمة، والصـــــــــــــبر أحســـــــــــــن" )وانظر أيضـــــــــــــــً
 (. 8/326، ونظم الدرر 15/196

 
مين اثني عشـــــــــر ألًفا لم يجز التولي )الفرار(، وإن كان العدو لكن إن بلغ عدد المســـــــــل

زائًدا على الضـــــــعف، لقوله عليه الســـــــالم: لن ُيغلب اثنا عشـــــــر ألًفا من قلة )رواه أبو 
داود، والحـــاكم(، مـــا لم تختلف كلمتهم، كمـــا قـــال بعض  العلمـــاء. "فهـــذا الحـــديـــث 

ص لآلية عند أكثر العلماء" )الذخيرة  عل في هذا نظًرا، ســــواء من (. ول3/411مخصــــِّ
حيث الرواية أو من حيث الدراية، الســـــــــــــيما وأن العدد المذكور عدد مطلق، واألمر 

 أقرب إلى النسبية منه إلى اإلطالق. 
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على أنه ربما إذا غلب على الظن أن هناك طرًقا قتالية، ُتنـزل بالعدو عدًدا من القتلى 

ي العام أو الناخب في بلد العدو، وبحيث أو الجرحى أو األسرى، بحيث ال يحتمله الرأ
 ينسحب معه العدو، أمكن متابعة القتال. 

 
بد، فإنهم قد يســتمرون في القتال،  وإذا اعتقد فرد أو مجموعة أن مصــيرهم الموت، وال

 ولو أدى ذلك إلى إلحاق الضرر بسائر جماعتهم من المقاتلين.
 

، ال على الســـــــــنن والقوانينيتان على هاتان النســـــــــبتان الواردتان في ســـــــــورة األنفال مبن
. كما أن العدو إذا كســب جولة فهذا ال يعني أنه ســيكســب النصــر المعجزات والخوارق 

ا. واألصل أن يعّول الناس على السنن، أما المعجزات  ــــً النهائي، والسيما إذا كان ظالمـ
 فمتروكة لل، يدعم بها المسلمين متى شاء، عاجاًل أو آجاًل.

 
، كمًيا ونوعًيا، بأضـــــعاف مضـــــاعفة، يجب متفوًقانه عندما يكون العدو والخالصـــــة فإ

في الجملة تجنب القتال، حســب أقوال المفســرين والفقهاء. وإذا وقع القتال جاز الفرار. 
هذا مع أن الفرار في األصـــــــل يعّد من الكبائر، بل من الســـــــبع الموبقات. ولوال الفرار 

فســدة محققة، ، لكانت النتيجة مَ في ميزان القوة االختالل الفاحشفي هذه الحالة، حالة 
 ودماًرا شاماًل. وإن هللا سبحانه ال يعذب هذه األمة عذاب استئصال.

*** 
  :جدة في

             هـ 13/2/1424
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 م 15/4/2003
 )بمناسبة الحرب على العراق(

 

 (67 األنفال) اآلخرة يريدُ  وهللاُ  الدنيا عَرض تريدون  ۞
   

 الدنيا: عرض
 )األسيرات(, واألسرى  المغانم

 التقدير:

 اآلخرَة. لكم يريد وهللا

 اآلخرة. نعيمَ  أو

 يزول. ال باق   فيها ما وكل فهي اآلخرة أما زائل، الدنيا عَرُض 

 زمًنا! وأبقى نوًعا وأفضل كًما أوفر وهو

*** 

 م19/12/2013 الخميس
 

 (73 )األنفال كبيرٌ  وفسادٌ  األرض في فتنةٌ  تكن   تفعلوه إال ۞
 تفعلوه:

 األقارب. من كانوا ولو الكفار مواالة وعدم المؤمنين مواالة من
 فتنة:
 مرفوع فاعل
:  ناقصة. وليست تامة تكن 
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 تحدث. أو فتنة، تقع

 

 (75 األنفال) ببعض أولى بعضهم األرحام وأولو ۞

معكم فأولئك منكم وأولو األرحام بعضهم أولى والذين آمنوا ِمن بعُد وهاجروا وجاهدوا )
 .75( سورة األنفال ببعض في كتاب هللا

 أولو األرحام:

 أولو القرابات. -
 أولو القرابات من جهة األم، بداللة كلمة الرحم. -

 في كتاب هللا:

 في آيات الميراث في سورة النساء.

*** 

 هل هذه اآلية تتعلق بالميراث؟

أولو األرحام هنا بمعنى القرابة عموًما أم بمعنى القرابة خصوصا، وإذا كانت كذلك هل 
 بالمعنى االصطالحي عند علماء الميراث؟

 هل هذه اآلية تتعلق بالميراث؟

 بعض المفسرين قالوا: ال عالقة لهذه اآلية بالميراث )اإلمام مالك(.
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 وبعضهم قال: لها عالقة.

 وإن لم ترد فيها كلمة ميراث.

 اآلية نسخت التوارث بين المهاجرين واألنصار.هذه 

*** 

هل أولو األرحام هنا بالمعنى العام للقرابة، أم بمعناها االصطالحي الخاص في علم 
 الميراث )القرابات البعيدة(؟ 

 يختلف الجواب باختالف المذهب.

 أنا أرى أنها بالمعنى األول، ومنه صلة الرحم، وهللا أعلم.

ختلف فيه عند العلماء، بعضهم )أبو حنيفة وأحمد( يراه، وبعضهم إرث ذوي األرحام: م
 )مالك والشافعي وداود الظاهري( ال يراه.

 وأنا أختار مذهب المانعين، ألن القرابة فيهم بعيدة.

*** 

 اإلثنين:

 هـ1440ربيع اآلخر  16

 م2018كانون األول  24
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 233 ﴾فمن أبصر فلنفسه ﴿ :104اآلية 
 235 ﴾وكذلك نصّرف اآليات﴿ :105اآلية 
 235 ﴾وليقولوا درست﴿ :105اآلية 
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 239 ﴾وال تسبُّوا﴿ :108اآلية 
 245 ﴾وأقسموا باهلل َجهد َأيمانهم ﴿ :109اآلية 
 245 ﴾ونقّلُب أفئدتهم وأبصارهم كما لم ُيؤمنوا به أوَل مرة﴿ :110اآلية 
 245 وقّدم الجّن على اإلنِس تارة؟ لماذا قّدم القرآُن اإلنَس على الجّن تارة؟ :112اآلية 
 247 ﴾يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروًرا ﴿ :112اآلية 
 251 ﴾فال تكونن من الممترين﴿ :114اآلية 
 251 ﴾وتمت كلمُت ربك صدًقا وعدال﴿ :115اآلية 
 252 ﴾وإن ُتطع أكثر َمن في األرض ُيضّلوك عن سبيل هللا﴿ :116اآلية 
 252 ﴾إن يّتبعون إال الظّن وإْن هم إاّل َيخُرصون ﴿ :116اآلية 
 256 ﴾إّن رّبَك هو أعلُم َمن َيِضّل عن سبيِلهِ ﴿ :117اآلية 
 257 ﴾يضّل عن سبيلهإن ربك هو أعلُم من ﴿ :117اآلية 
 258 ﴾ليجادلوكم﴿ :121اآلية 
 260 ﴾نوًرا يمشي به في الناس﴿ :122اآلية 
 263 ﴾أكابر مجرميها ﴿ :123اآلية 
 264 ﴾هللا أعلم حيث يجعل رسالته﴿ :124اآلية 
 266 ﴾وكذلك نوّلي بعض الظالمين بعًضا بما كانوا يكِسبون ﴿ :129اآلية 
 267 ﴾وُينذرونكم لقاَء يوِمكم هذا﴿ :130اآلية 
 269 ﴾لم يكن ربك ُمهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ﴿ :131اآلية 
 269 ﴾ولكّل درجات  مّما عِملوا﴿ :132اآلية 
 270 ﴾إن ما توعدون آلت﴿ :134اآلية 
 271 ﴾قْل يا قوم اعملوا على مكانتكم إّني عامل ﴿ :135اآلية 
 272 ﴾في ُبطون هذه األنعام خالصة  لُذكورنا وُمحّرم  على أزواجناوقالوا ما  ﴿ :139اآلية 
 272 ﴾قد َضّلوا وما كاُنوا ُمهتدينَ  ﴿ :140اآلية 
 274 ﴾قد ضّلوا وما كانوا ُمهتدين ﴿ :140اآلية 
 275 هل كان الشعراوي واضًحا في تفسيره؟ ﴾قد ضّلوا وما كانوا ُمهتدين ﴿ :140اآلية 
 276 ﴾كلوا من ثمره﴿ :141اآلية 
 282 ﴾وال تسرفوا﴿ :141اآلية 
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 284 ﴾وال تّتبعوا ُخُطوات الشيطان ﴿ :142اآلية 
 284 ﴾آلذكرين ﴿ :143اآلية 
 286 ﴾لو شاء هللا ما أشركنا ﴿ :143اآلية 
 289 ﴾قْل ال أجُد في ما ُأوحي إلّي محّرًما ﴿ :145اآلية 
 289 ﴾رجس  أو ِفسًقا ُأهّل لغير هللا بهأو لحَم خنزيٍر فإّنه ﴿ :145اآلية 
 290 ﴾إن تّتبعون إال الظّن وإن أنتم إال تخُرصون ﴿ :148اآلية 
 290 ﴾فلله الحجة البالغة﴿ :149اآلية 
 296 ﴾فإن شهدوا فال تشهد﴿ :150اآلية 
 298 ﴾وهم بربهم َيعِدلون  ﴿ :150اآلية 
 298 ﴾بالتي هي أحسنُ وال َتقربوا ماَل اليتيم إال ﴿ :152اآلية 
 300 ﴾وال َتقرُبوا ماَل اليتيم إال بالتي هي أحسنُ ﴿ :152اآلية 
 305 ﴾وال تقَرُبوا ماَل اليتيم إال بالتي هي أحسنُ ﴿ :152اآلية 
 310 ﴾أحسن﴿ :152اآلية 
 311 ﴾وأوفوا الكيل والميزان بالِقسط﴿ :152اآلية 
 314 ﴾ال نكلف نفًسا إال وسعها﴿ :152اآلية 
 314 ﴾وإذا قلتم فاعِدلوا ولو كان ذا قربى ﴿ :152اآلية 
 318 ﴾وال تقَرُبوا ماَل اليتيم إال بالتي هي أحسنُ ﴿ :152اآلية 
 323 ﴾وهذا كتاب  أنزلناه مبارك  فاّتبعوه ﴿ :155اآلية 
 323 ﴾فاتبعوه واتقوا ﴿ :155اآلية 
 325 ﴾وإن كنا عن دراستهم لغافلين﴿ :156اآلية 
 326 ﴾فقد جاءكم بينة﴿ :157اآلية 
 326 ﴾هل ينُظرون إال أن تأتَيهم المالئكُة أو يأتَي ربَك أو بعُض آياِت ربك﴿ :158اآلية 
 327 ﴾ال ينفُع نفًسا إيماُنها﴿ :158اآلية 
قوا ديَنهم وكانوا ِشَيًعا لسَت منهم في شيء﴿ :159اآلية   328 ﴾إّن الذين فرَّ
 331 ﴾أمثالهاعشر ﴿ :160اآلية 
 331 ﴾ِديًنا ِقَيًما﴿ :161اآلية 
 333 ﴾وال تزُر وازرة  وزر أخرى ﴿ :164اآلية 
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 333 ﴾إّن ربك سريُع العقاب﴿ :165اآلية 
  

 335 (7) األعراف سورة
 335 ﴾فال َيُكْن في صدرَك حرج  منه﴿ :2اآلية 
 338 ﴾قلياًل ما تذّكرون ﴿ :3اآلية 
 342 ﴾هم قائلون بياًتا أو ﴿ :4اآلية 
 347 ﴾واهمعفما كان د ﴿ :5اآلية 
 347 ﴾وما كنا غائبين﴿ :7اآلية 
 349 ﴾بآياتنا يظلمون ﴿ :9اآلية 
 351 ﴾فسجدوا إال إبليس لم يكن من الساجدين﴿ :11اآلية 
 352 ﴾قال ما منعك أال تسجد﴿ :12اآلية 
 352 ﴾يوم يبعثون ﴿ :14اآلية 
 353 ﴾المنظرينقال إنك من ﴿ :15اآلية 
 353 ﴾ألقعدن لهم صراطك المستقيم﴿ :16اآلية 
 354 ﴾وال تقربا هذه الشجرة﴿ :19اآلية 
 354 ﴾إال أن تكونا مَلكيِن أو تكونا ِمَن الخالدين﴿ :20اآلية 
 354 ﴾وقاسمهما إني لكما من الناصحين﴿ :21اآلية 
 354 ﴾فداّلهما ِبُغرور﴿ :22اآلية 
 358 ﴾اهبطوا بعضكم لبعض عدوقال ﴿ :24اآلية 
 358 ﴾لباًسا ُيواري َسوءاِتكم وريًشا﴿ :26اآلية 
 361 ﴾ولباس التقوى ذلك خير﴿ :26اآلية 
 368 ﴾ذلك ِمن آيات هللا لعلهم يّذّكرون ﴿ :26اآلية 
 369 ﴾يا بني آدم ال يفتنّنكُم الشيطاُن كما أخرج أبويكم من الجنة﴿ :27اآلية 
 369 ﴾بدأكم َتُعودون كما ﴿ :29اآلية 
 370 ﴾اتخذوا الشياطين أولياء﴿ :30اآلية 
 373 ﴾فريًقا هدى وفريًقا حّق عليهُم الضاللةُ ﴿ :30اآلية 
 374 ﴾وال ُتسرفوا ﴿ :31اآلية 
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 374 ﴾قْل َمن حّرم زينة هللا التي أخرج لعباده﴿ :32اآلية 
 374 ﴾والبغَي بغير الحق﴿ :33اآلية 
 375 ﴾ولكل أمة أجل﴿ :34اآلية 
 379 ﴾أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب﴿ :37اآلية 
 379 ﴾كلما دخلت أمة لعنت أختها﴿ :38اآلية 
 381 ﴾قالت أخراهم ألوالهم﴿ :38اآلية 
 385 ﴾وال يدخلون الجنة حتى يلَج الجمُل في َسّم الِخياط﴿ :40اآلية 
 386 ﴾ال نكلف نفًسا إال وسعها﴿ :42اآلية 
 386 ﴾وُنودوا أْن تلكُم الجنُة ُأورثتموها بما كنتم تعملون ﴿ :43اآلية 
التوفيق بين اآلية والحديث: تفسير  ﴾تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون  ﴿ :43اآلية 

 الشعراوي تفسير ال ضبط فيه وال ربط
388 

 391 ﴾فأّذن مؤّذن  بينهم أن لعنُة على الظالمين﴿ :44اآلية 
 392 ﴾الذين َيصّدون عن سبيل هللا ويبغونها ِعَوًجا﴿ :45اآلية 
 392 ﴾لم يدخلوها وهم يطمعون  ﴿ :46اآلية 
 394 ﴾فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا ﴿ :51اآلية 
 394 ﴾ُيغشي الليَل النهارَ ﴿ :54اآلية 
 399 ﴾وال ُتفسدوا في األرض بعد إصالحها﴿ :56اآلية 
 403 ﴾إن رحمة هللا قريب من المحسنين﴿ :56اآلية 
 405 ﴾إّن رحمَت هللا قريب  من المحسنين﴿ :56اآلية 
 405 ﴾وهو الذي يرسل الرياح ُبشًرا بين يدي رحمته﴿ :57اآلية 
 405 ﴾والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه﴿ :58اآلية 
 407 ﴾ليس بي ضاللة﴿ :61اآلية 
 407 ﴾كانوا قوًما َعِمينَ إنهم ﴿ :64اآلية 
 408 ﴾وإّنا َلنظّنَك ِمَن الكاذبين﴿ :66اآلية 
 408 ﴾أُتجادلونني في أسماٍء سّميتموها﴿ :71اآلية 
 409 ﴾وقطعنا دابَر الذين كّذبوا بآياتنا﴿ :72اآلية 
 409 ﴾فَذروها تأكْل في أرض هللا ﴿ :73اآلية 
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 409 ﴾وبوأكم في األرض﴿ :74اآلية 
 410 ﴾فاذكروا آالء هللا﴿ :74اآلية 
 410 ﴾إنا بالذي آمنتم به كافرون ﴿ :76اآلية 
 411 ﴾ولكن ال تحبون الناصحين﴿ :79اآلية 
 411 ﴾أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها ِمن أحٍد ِمَن العالمين﴿ :80اآلية 
 411 ﴾بل أنتم قوم  ُمسرفون ﴿ :81اآلية 
 412 ﴾قومهوما كان جواَب ﴿ :82اآلية 
 412 ﴾أخِرجوهم ِمن قريتكم إّنهم أناس  يتطهرون ﴿ :82اآلية 
 412 ﴾كانت من الغابرين﴿ :83اآلية 
 415 ﴾أخِرجوهم ِمن قريتكم إّنهم أناس  يتطهرون ﴿ :82اآلية 
 415 ﴾فانظْر كيف كان عاقبُة المجرمين ﴿ :84اآلية 
 416 االقتصاد كله في آية واحدة! :85اآلية 
 417 ﴾وتبغونها ِعَوًجا ﴿ :86اآلية 
 417 ﴾وإن كان طائفة  ﴿ :87اآلية 
 418 ﴾بعد إْذ نّجانا هللُا منها﴿ :89اآلية 
 418 ﴾لئِن اتبعتم ُشعيًبا إنكم إًذا ِمَن الخاسرين﴿ :90اآلية 
 418 ﴾فأخذتهُم الرجفةُ ﴿ :91اآلية 
 419 ﴾َيْغَنوا فيهاالذين كّذبوا شعيًبا كأن لم ﴿ :92اآلية 
 419 ﴾الذين كّذبوا ُشعيًبا كانوا هُم الخاسرين﴿ :92اآلية 
 420 ﴾أخذنا أهلها بالبأساء والضّراء لعّلهم يّضّرعون ﴿ :94اآلية 
 420 ﴾ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عَفوا﴿ :95اآلية 
 421 ﴾فأخذناهم بغتة﴿ :95اآلية 
رزق اإلنسان هل يزيد  ﴾الُقَرى آمُنوا واتَقوا لفتحنا عليهم َبركاتٍ ولو أنَّ أهَل ﴿ :96اآلية 

 باإليمان؟
421 

 424 ﴾ولكن كّذبوا فأخذناهم بما كانوا يكِسبون ﴿ :96اآلية 
 424 ﴾أفأمن أهل القرى ﴿ :97اآلية 
 424 ﴾أفأِمنوا مكَر هللا﴿ :99اآلية 
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 425 ﴾أَولْم يهد للذين يرثون األرض ﴿ :100اآلية 
 425 ﴾لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبُع على قلوبهم ﴿ :100اآلية 
 426 ﴾وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين﴿ :102اآلية 
 426 ﴾فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين﴿ :103اآلية 
 427 ﴾قالوا أرِجه وأخاه ﴿ :111اآلية 
 427 ﴾إن لنا ألجًرا إن كنا نحن الغالبين ﴿ :113اآلية 
 429 ﴾نحن الملقين﴿ :115اآلية 
 431 ﴾تلقُف ما يأِفكون ﴿ :117اآلية 
 433 ﴾وما تنِقم مّنا إال أن آمّنا﴿ :126اآلية 
 433 ﴾ربنا أفرغ علينا صبًرا﴿ :126اآلية 
 434 ﴾ِمن قبِل أن تأتَينا وِمن بعِد ما جئَتنا﴿ :129اآلية 
 436 ﴾بالسنيَن ونقٍص ِمن الثمراتولقد أخذنا آل فرعون ﴿ :130اآلية 
 436 ﴾طائرهم عند هللا﴿ :131اآلية 
 448 ﴾فاستكبروا وكانوا قوًما مجرمين ﴿ :133اآلية 
 449 ﴾كّذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين﴿ :136اآلية 
 449 ﴾وواعْدنا موسى ثالثين ليلًة وأتممناها بعشٍر فتّم ميقاُت رّبه أربعين ليلة﴿ :142اآلية 
 450 تهّد الجبل معليش لكن تصعق موسى ليش؟ ﴾وَخّر موسى صِعًقا ﴿ :143اآلية 
 454 ﴾فُخْذ ما آتيُتك وكْن ِمَن الشاكرين﴿ :144اآلية 
 454 ﴾وأمر قومك يأخذوا بأحسنها﴿ :145اآلية 
 462 ﴾وكتبنا له في األلواح من كل شيء موعظة وتفصياًل لكل شيء ﴿ :145اآلية 
 463 ﴾فخذها بقوة﴿ :145اآلية 
 463 ﴾وإن يَروا سبيَل الرشد ال يّتخذوه سبياًل وإن يَروا سبيَل الغّي يّتخذوه سبيالً ﴿ :146اآلية 
 464 ﴾حبطْت أعمالهم﴿ :147اآلية 
واتخذ قوُم موسى ِمن بعِده ِمن ُحلّيهم ِعجاًل جسًدا له ُخوار ... اتخذوه وكانوا ﴿ :148اآلية 

 ﴾ظالمين
464 

 464 ﴾هل ُيجزون إال ما كانوا يعملون ﴿ :147اآلية 
 465 ﴾سقط في أيديهم﴿ :149اآلية 
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 475 ﴾وألقى األلواح﴿ :150اآلية 
 477 ﴾أعجلتم أمر ربكم﴿ :150اآلية 
 480 ﴾إّن الذين اتخذوا العجل﴿ :152اآلية 
وآمنوا إن ربك ِمن بعدها َلغفور  والذين عملوا السيئات ثم تابوا ِمن بعدها ﴿ :153اآلية 
 ﴾رحيم  

481 

 481 ﴾ولّما سكت عن موسى الغضبُ ﴿ :154اآلية 
 481 ﴾ُهم لرّبهم َيرهبونَ  ﴿ :154اآلية 
 482 ﴾أتهلكنا بما فعل السفهاء منا﴿ :155اآلية 
 487 ﴾واكتْب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي اآلخرة﴿ :156اآلية 
 487 ﴾وُيِحلُّ لهُم الطيباِت وُيحّرم عليهُم الخبائثَ ﴿ :157اآلية 
 488 ﴾إني رسوُل هللا إليكم جميًعا الذي له ُملُك السمواِت واألرضِ  ﴿ :158اآلية 
 488 ﴾يهدون بالحق وبه يعدلون ﴿ :159اآلية 
 490 ﴾وأنزلنا عليهم المّن والسلوى ﴿ :160اآلية 
 491 ﴾ُسّجًداوادخلوا الباب ﴿ :161اآلية 
 496 ﴾حاضرة البحر﴿ :163اآلية 
 499 ﴾يأخذون عرض هذا األدنى﴿ :169اآلية 
 501 ﴾ُيمّسكون بالكتاب وأقاموا الصالة ﴿ :170اآلية 
 503 ﴾والذين ُيمّسكون بالكتاب وأقاموا الصالة﴿ :170اآلية 
 504 ﴾آتيناكم بقوةوإذ نتقنا الجبَل فوقهم كأنه ُظّلة ... ُخذوا ما ﴿ :171اآلية 
 504 ﴾إن تحمل عليه يلهث﴿ :175اآلية 
 506 ﴾ساء مثاًل القوم﴿ :177اآلية 
 508 ﴾من يهد هللا﴿ :178اآلية 
 509 ﴾وله األسماُء الحسنى فادعوه بها وَذروا الذين ُيلِحدون في أسمائه﴿ :180اآلية 
 510 ﴾َيعِدلون ومّمن خلقنا أّمة َيهدون بالحّق وبه ﴿ :181اآلية 
 510 ﴾وُأملي لهم إّن كيدي متين﴿ :183اآلية 
 511 ﴾أولم يتفكروا﴿ :184اآلية 
 512 ﴾وما َخلق هللُا ِمن شيء﴿ :185اآلية 
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 513 ﴾فبأي حديث بعده يؤمنون ﴿ :185اآلية 
 517 ﴾َمن ُيضلِل هللُا فال هادَي له﴿ :186اآلية 
 517 ﴾هادَي له ويَذرهم في طغيانهم َيعمهون َمن ُيضلِل هللُا فال ﴿ :186اآلية 
 518 ﴾أيان مرساها﴿ :187اآلية 
 520 ﴾َيسألونَك كأنَك َحفّي عنها ﴿ :187اآلية 
 522 ﴾ولو كنت أعلُم الغيَب الستكثرُت ِمَن الخير ﴿ :188اآلية 
 526 ﴾ال أملك لنفسي﴿ :188اآلية 
 529 ﴾إليهاوَجعل منها زوَجها ليسكَن ﴿ :189اآلية 
 532 ﴾فلما آتاهما صالًحا﴿ :190اآلية 
 537 ﴾سواء  عليكم أدعوُتموهم أم أنتم صامتون ﴿ :193اآلية 
 538 ﴾ُخِذ العفَو وأُمْر بالُعرف وأعرْض عِن الجاهلين﴿ :199اآلية 
 539 ﴾إذا مسهم طائف ﴿ :201اآلية 
 542 ﴾وإخوانهم يمدونهم﴿ :202اآلية 
 551 ﴾تكْن من الغافلينوال ﴿ :205اآلية 

  
 553 (8) نفالاأل  سورة

 553 ﴾وأصِلحوا ذاَت بيِنكم﴿ :1اآلية 
 556 ﴾الذين يقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون ﴿ :3اآلية 
 556 ﴾كما أخرجك ربك﴿ :5اآلية 
 564 ﴾وليربط على قلوبكم﴿ :11اآلية 
 566 ﴾هللَا شديُد العقاِب وَمن يشاقِق هللَا ورسوَله فإّن ﴿ :13اآلية 
 566 ﴾ذلكم فذوقوه﴿ :14اآلية 
 567 ﴾إذا لقيتُم الذين كفروا زحًفا﴿ :15اآلية 
 567 ﴾ذلكم وأّن هللَا ُموِهُن كيِد الكافرين﴿ :18اآلية 
 567 ﴾إن تستفتحوا ﴿ :19اآلية 
 569 ﴾وال تولوا عنه﴿ :20اآلية 
 570 ﴾وأنه إليه تحشرون ﴿ :24اآلية 
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 573 ﴾واتقوا فتنةً ﴿ :25اآلية 
 577 ﴾واعلموا أنما أموالكم ﴿ :28اآلية 
 579 ﴾إن تتقوا هللا يجعْل لكم فرقاًنا﴿ :29اآلية 
 579 ﴾ويمكرون ويمكر هللا وهللا خير الماكرين﴿ :30اآلية 
 579 ﴾لو نشاء لقلنا مثل هذا إْن هذا إال أساطيُر األولين﴿ :31اآلية 
 580 ﴾وإْذ قالوا اللهمَّ إن كان هذا هو الحقَّ ِمن عنِدك﴿ :32اآلية 
 580 ﴾وما كان هللا ِليعّذبهم وأنت فيهم وما كان هللا ُمعّذبهم وهم يستغفرون ﴿ :33اآلية 
 581 ﴾وما لهم أال يعذبهُم هللا وهم يصّدون عن المسجد الحرام﴿ :34اآلية 
 581 ﴾ُمكاًء وتصديةوما كان صالُتهم عند البيت إال ﴿ :35اآلية 
 582 ﴾قل للذين كفروا إن ينتهوا ُيغفْر لهم ما قد سَلف﴿ :38اآلية 
 582 ﴾وإن يعودوا فقد مضْت سّنُت األولين﴿ :38اآلية 
 582 ﴾واعلموا أّنما غنمتم ِمن شيء فأّن هلل خُمَسه﴿ :41اآلية 
 583 ﴾الُقصوى إذ أنتم بالُعدوة الدنيا وهم بالُعدوة ﴿ :42اآلية 
 583 ﴾ليقضَي هللُا أمًرا كان مفعوالً ﴿ :42اآلية 
 584 ﴾إنه عليم بذات الصدور﴿ :43اآلية 
 584 ﴾وإذ ُيريكموهم﴿ :44اآلية 
 584 ﴾وتذهب ريحكم ﴿ :46اآلية 
 586 ﴾وال تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطًرا ورئاء الناس﴿ :47اآلية 
 588 ﴾ديارهم َبَطًراخرجوا من ﴿ :47اآلية 
 590 ﴾وهللا بما يعملون محيط﴿ :47اآلية 
 590 ﴾نكص على عقبيه﴿ :48اآلية 
 597 الشيطان هل يخاف هللا؟ ﴾إني أخاف هللا ﴿ :48اآلية 
 600 ﴾إْذ َيتوّفى الذين كفروا المالئكة﴿ :50اآلية 
 600 ﴾للعبيدذلك بما قّدمْت أيديكم وأّن هللَا ليس بظاّلم  ﴿ :51اآلية 
 601 ﴾فأخذهُم هللُا بذنوبهم﴿ :52اآلية 
 601 ﴾ذلك بأّن هللا لم يُك مغّيًرا نعمةً  ﴿ :53اآلية 
 601 ﴾وكلٌّ كانوا ظالمين﴿ :54اآلية 
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 602 ﴾الذين كفروا فهم ال يؤمنون ﴿ :55اآلية 
 605 ﴾الذين كفروا فهم ال يؤمنون ﴿ :55اآلية 
 613 ﴾الخائنينإن هللا ال يحب ﴿ :58اآلية 
 613 ﴾وال يحسبّن الذين كفروا َسبقوا إّنهم ال ُيعجزونَ ﴿ :59اآلية 
 613 ﴾وآخرين ِمن دونهم ال َتعلمونهم﴿ :60اآلية 
 615 ﴾حسبك هللا﴿ :64اآلية 
 616 ﴾وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين﴿ :66اآلية 
 621 ﴾تريدون عَرض الدنيا وهللُا يريُد اآلخرة﴿ :67اآلية 
 621 ﴾إال تفعلوه تكْن فتنة  في األرض وفساد  كبير  ﴿ :73اآلية 
 622 ﴾وأولو األرحام بعضهم أولى ببعض﴿ :75اآلية 

 

 بحمد هللا لثتم المجلد الثا

 بإذن هللا رابعويليه المجلد ال

 


