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 إلرعد﴾ سورة﴿
 (ٔ)الرعد ألمر ۞ 

المقطعة أوائل السور لـ أجد مثميا في أؼ كتاب بشرؼ. ولعميا مف قبيل الحروؼ 
 االستيبلؿ البلفت لمسمع، وهللا أعمـ.

 

 (ٕ)الرعد  ر األمرَ دبّ يُ ۞ 

ـّ في جميع األمور.  عا

 

 (ٗ الرعد) اأُلُكل في بعضٍ  عمى بعَضيا ونفّضل واحد بماء ُيسقى ۞

 فرض بقاء األشياء األخرػ عمى حاليا

 قاؿ تعالى: 

وفي األرِض ِقَطٌع ُمتجاوراٌت وجّناٌت ِمف أعناٍب وزرٌع ونخيٌل ِصنواٌف وغيُر ِصنواٍف )
ُيسقى بماٍء واحٍد ونفّضُل بعَضيا عمى بعٍض في اأُلُكِل إّف في ذلؾ آلياٍت لقـو 

 .ٗ( الرعد َيعِقموف 
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" قاؿ سعيد بف جبير: "بعضيا أكثُر حمبًل ِمف بعض، وبعضو أفضل ِمف بعض
 (.ٜٚ/ٖٔ)تفسير الطبرؼ 

أقوؿ: إذا كاف الماء واحًدا، والناتج )الغّمة( متفاوتػًا، فيذا يعود إلى تأثير عامل 
 متغّير، ىو اختبلؼ درجة الخصوبة، وال يعود إلى الماء، ألنو عامل ثابت.

*** 

وف إف العوامل المؤثرة، في متغيٍر ما، قد تكوف متعددة ومتشابكة ومتفاوتة. فالتغّير يك
نتيجة لمجموع ىذه العوامل. وقد نفترض أّف أحد العوامل مؤثر، وىو ليس كذلؾ. وقد 
ال نرغب في معرفة تأثيره مف عدمو فحسب، بل نرغب أيًضا في معرفة مدػ ىذا 
التأثير، وىل ىو موجب أو سالب )عبلقة طردية أو عكسية(. فإذا ما أردنا معرفة 

 ت العوامل األخرػ، لكي ال يكوف ىناؾ تداخل.تأثير أحد العوامل، وجب عمينا أف نثب

فالعوامل التي تؤثر في الكمية المطموبة، مف سمعة ما، كثيرة: سعر السمعة، وأسعار 
السمع األخرػ البديمة والمكممة، وعدد المستيمكيف، ودخوليـ، وأذواقيـ، وتوقعاتيـ. 

، كاف مف البلـز فإذا كنا نرغب في معرفة تأثير أّؼ عامل مف ىذه العوامل بمفرده
 عزؿ العوامل األخرػ عف التأثير. 

*** 
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ىذا الفرض ميـ جًدا في التحميل العممي، ألنو قد ُيدَّعى أف ىذا العامل غير مؤثر، 
نتيجة تأثير معاكس مف جانب العوامل األخرػ، أو ُيّدعى أنو مؤثر، ويكوف ذلؾ 

و ضعيف، نتيجة اشتراؾ نتيجة تأثير العوامل األخرػ، أو ُيّدعى أف تأثيره شديد أ
 عوامل أخرػ معو تزيد في تأثيره أو تنقص.

*** 

إف تجاىل ىذا الفرض، أو الجيل بو، أو إغفالو، ال بد وأف يؤدؼ إلى أخطاء في 
. وقد  التحميل واالستنتاج. وىو فرض معروؼ في عمـ االقتصاد وفي غيره مف العمـو

مسائل الفقيية، وكثيًرا ما يغّيروف عرفو فقياؤنا القدامى، فقد كانوا َيطرحوف بعض ال
فييا عامبًل، ويثّبتوف العوامل األخرػ، معّبريف عف ىذا بقوليـ: "والمسألة بحاليا"، أو 
بقوليـ: "إذا استوت )أو تساوت( األمور األخرػ". ثـ َيحمػُّوف ىذه المسائل، 

 ويتوصموف إلى أثر ىذا العامل في نتيجة الحّل.

*** 

 ٕٙٓٓتموز  ٖٔ

 

 (ٙ)الرعد وقد خمْت ِمف قبميـُ الَمُثبلُت ۞ 

 عقوبات األمـ مف أمثاليـ.
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  (ٚ الرعد) ىاد قـو ولكل ۞

 الرعد (ىادٍ  قـو ولكلّ  ُمنذرٌ  أنتَ  إنما رّبو ِمف آيةٌ  عميو ُأنزؿَ  لوال كفروا الذيف ويقوؿُ ) 
ٚ.  

 يقل: لـ

. لكلّ  وىادٍ  منذرٌ  أنت إنما -  قـو

 وىاٍد. قـو لكلّ  منذرٌ  أنت إنما -

 ليـ. وىادٍ  قـو لكلّ  منذرٌ  أنت إنما -

  

 يقل: لـ

 هللا. ىو ىاٍد، قـو ولكلّ  منذرٌ  أنت إنما -

 هللا. ىو واحدٌ  ىادٍ  كّميا ولؤلقواـ منذر أنت إنما -

  

 اآلية: أجزاء بيف الترابط

 اآلية: في أجزاء ثبلثة
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 ربو. مف آية عميو أنزؿ لوال كفروا الذيف ويقوؿ -

 ذر.من أنت إنما -

  ىاد. قـو ولكل -

 واضح. غير بينيا الترابط

 وجوه احتماؿ وقصد العمماء، فكر استثارة باب مف لعمو الترابط عدـ ظاىره وما
 أعمـ. وهللا متعددة، )معاف(

 كثيرة! معاني يحتمل األخير الجزء

 كفروا. الذيف قوؿ األوؿ الجزء

 تعالى. هللا قوؿ اآلخراف والجزءاف

 والثاني؟ األوؿ زءالج بيف العبلقة ما

 والثالث؟ الثاني الجزء بيف العبلقة وما

 اآلية: معنى لعل

 إال أنت وما الطمب، ىذا عمى يتوقف إيمانيـ أف تظف وال طمبيـ، إلى تمتفت ال
 غيرؾ! أحد مف وال منؾ وليس هللا، مف وىدايتيـ منذر،
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 آية:

 مَمؾ(. )كنز، معجزة

  .ٕٔ ىود (ممؾٌ  معو جاء أو كنزٌ  عميو ُأنزؿ لوال)

 ىاد: قـو ولكل

 المعاني: تمؾ مف السياسة، أىواء بعضيا تدخل قد كثيرة معاني المفسروف  ذكر

 نبي. -

  هللا. -

 مقبوؿ. غير أنو الثاني المعنى ظاىر

 التفسير! مف ىو المطروحة الكثيرة المعاني مف معنى واستبعاد

 بيف الصدارة موقع يحتلّ  اًل،مقبو  يجعمو قد اآلية أجزاء بيف الترابط عف البحث لكف
 الصحيح المعنى ىو ليس الصحيح فالمعنى المفّسروف! ذكرىا التي المختمفة المعاني

 أيًضا. لمسياؽ المبلئـ المعنى ىو بل فقط، ذاتو في

 الثاني: المعنى في التقدير كأف

 هللا. ىو واحد ىادٍ  كّميا ولؤلقواـ
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 :الرازؼ  قالو ما

 وجوه: اآلية ىذه تفسير في»

 ىادٍ  قبمو مف قـو ولكل ليـ، مبّيف لقومو منذر السبلـ عميو الرسوؿ أف المراد :األوؿ
 قـو لكل كاف أنو إال المعجزة، إظيار في الكل بيف سّوػ  تعالى وأنو وداٍع، ومنذرٌ 
 المخصوصة. المعجزة بتمؾ التخصيص استحق ألجمو مخصوص طريق

 أقرب ىو ما معجزتو جعل السحر ىو ـالسبل عميو موسى زماف في الغالب كاف فمما
 طريقتيـ. إلى

 جنس مف كاف ما معجزتو جعل الطب، السبلـ عميو عيسى أياـ في الغالب كاف ولما
براء الموتى، إحياء وىو الطريقة، تمؾ  واألبرص. األكمو وا 

 الئًقا كاف ما معجزتو جعل والببلغة الفصاحة ملسو هيلع هللا ىلص الرسوؿ أياـ في الغالب كاف ولما
 القرآف. فصاحة وىو الزماف، بذلؾ

 عند يؤمنوا ال فبأف بطباعيـ، أليق كونيا مع المعجزة، بيذه يؤمنوا لـ العرب كاف فمما
 الذؼ الصحيح الوجو وىو ،القاضي قرره الذؼ ىو فيذا أولى، المعجزات سائر إظيار
 منتظًما. معو الكبلـ يبقى

 فبل معجًزا، القرآف كوف  يجحدوف  ال أنيـ المعنى أف وىو :الثاني والوجو
 يحصل أف إلى تنذر، أف إال عميؾ فما منذر، أنت إنما بسببو، قمبؾ )يضْق( يضيق
 عمييـ. بقادر ولست صدورىـ، في اإليماف
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 المعنى فيكوف  وتعالى، سبحانو هللا وىو بالتخميق، ىدايتيـ عمى قادرٌ  ىادٍ  قـو ولكل
    «.تعالى هللا فمف اليداية وأما اإلنذار، إال لؾ ليس

  

 آخر: عمى معنى يرجح لـ الطبرؼ 

فْ  كميا، األقواؿ ذكر إذ الطبرؼ، كبلـ مف يفيـ ما ىذا  الكبلـ آخر بالو في خطر وا 
 غامًضا! ترجيًحا منيا، واحًدا يرجح أف

 قاؿ:

. يقدـ الذؼ المتبع اإلماـ وأنو "اليداية"، معنى بينت قد»  كذلؾ: ذلؾ كاف فإذْ  القـو

 ونييو. بأمره ويأتموف  ىداه خمقو ويتبع خمقو ييدؼ الذؼ هللا ىو ذلؾ يكوف  أف فجائز

 أمتو. بو تأتـ الذؼ هللا نبي يكوف  أف وجائز

 أصحابو. وطريقتو منياجو ويتبع بو، يؤتـّ  األئمة مف إماًما يكوف  أف وجائز

 شر. أو خير إلى الدعاة مف اداعيً  يكوف  أف وجائز 

ذْ   ثناؤه: جل قاؿ كما يقاؿ أف مف بالصواب ذلؾ في ولىأ قوؿ فبل كذلؾ، ذلؾ كاف وا 
ف باإلنذار، إليو ُأرسل مف المنذر ىو محمًدا إف  فيتبعونو، ييدييـ ىادًيا قـو لكل وا 

 «.بو ويأتّموف 
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 حياف: أبي غرائب مف

 قولو: 

ف طالب، أبي بف عمي اليادؼ: فرقة: قالت»  مما عباس ابف عف روؼ  ما صح وا 
 مف مثاالً  طالب أبي بف عمي ملسو هيلع هللا ىلص الرسوؿ جعل فإنما اآلية، ىذه صدر في ذكرناه
 في ليدخل وصفؾ، ىذا عمي يا أنت قاؿ: فكأنو الديف، إلى وىداتيا األمة عمماء
 كذلؾ ثـ عنيـ، تعالى هللا رضي الصحابة عمماء وسائر وعثماف وعمر بكر أبو ذلؾ:
 في قـو ولكل منذر، دمحم يا أنت إنما ىذا: عمى المعنى فيكوف  عصر، كل عمماء
   «.الخير إلى ىداة دعاة والحديث القديـ

  

 عاشور: ابف تناقض

 أواًل: قاؿ

 «.البشارة دوف  اإلنذار عمى قصره وجو يظير وبيذا»

  

 ذلؾ: بعد قاؿ

، وبيذا»  منذر أنت إنما المعنى: صار ،ملسو هيلع هللا ىلص لمرسوؿ والشامل بالتذييل الحاصل العمـو
 الحق. إلى إياىـ ىادٍ  لقومؾ،

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8
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 وفييا إال ىداية مف وما ىداية، وىو إال إنذار مف فما متبلزماف، واليدػ اإلنذار فإف
 «!بديع احتباؾ ىذا ففي اإلنذار. مف أعـ واليداية إنذار،

*** 

  ٕ٘ٔٓ/٘/ٙ األربعاء 

 

 (ٚ الرعد) ىاد قـو ولكلّ  ۞

 :المفسروف قاؿ 

 .ولكّل قـو نبّي مناسب ليدايتيـ

*** 

 :ىناؾ معنياف آخراف محتمبلف

 :المعنى األوؿ

 .ولكّل قـو شيٌخ مناسٌب ليـ ليدايتيـ

 :المعنى الثاني

 .ولكل قـو شيٌء مناسٌب ليـ ليدايتيـ: طريقة أو عمـ أو كتاب
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*** 

 :إلخميس

 ىػٜٖٗٔشعباف  ٛٔ

 ـٕٛٔٓأيار  ٖٓ

 

 (ٛ)الرعد وما تزداد  كل أنثى وما تغيض األرحاـُ  هللا يعمـ ما تحمل۞ 

 تغيض:

 تنقص.

 وما تزداد:

 مف عدد األوالد.

 

 (ٛ)الرعد شيء عنده بمقدار  وكلُّ ۞ 

 .ٜٗ( القمر شيء خمقناه بقدر إنا كلَّ )

 .ٕ( الفرقاف اشيء فقّدره تقديرً  وخمق كلَّ )
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 (ٜ)الرعد الكبيُر الُمتعاؿ ۞ 

 في قراءة:

 المتعالي.

المتعالي والمتكبر اسماف  تعالى، قد يقاؿ: كيػف يجيػز هللا شػيًئا لنفسػو يحّرمػو عمػى 
 العباد؟

 المعنى مختمف:

 قد نفيـ المعنى مما ورد في القرآف:

 .ٓٓٔ( األنعاـ تعالى عما يصفوف )

 .ٖٗ( اإلسراء تعالى عما يقولوف )

 .ٖ( النحل تعالى عما يشركوف )

 هللا أكبر.والمتكبر نفيميا مف قولنا: 

 المتعالي عف كل نقص.

 والمتكبر ال أحد أكبر منو: أكبر مف كل شيء.
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 (ٓٔ)الرعد بالنيار  بالميل وساربٌ  ومف ىو مستخفٍ ۞ 

 سارب:

 ذاىب في سرب

 ٔٙالكيف  (ابً اتخذ سبيمو في البحر سرَ ف)

 السَرب: المسمؾ في خفية.

 سارب:

 فيو ألنو ضد المستخفي؟ ، أـ ليسبالميل ستخفىل فيو خفية كما في قولو: مُ 

 ال أدرؼ.

 

 (ٔٔ)الرعد ف أمر هللا ... يحفظونو مِ  باتٌ عقّ لو مُ  ۞

 معقبات:

 مف المبلئكة.

 في قراءة:



14 

 بأمر هللا.

 مف أمر هللا:

 مف نوازلو.

 

 (ٔٔ الرعد)روا ما بأنفسيـ ر ما بقـو حتى يغيّ هللا ال يغيّ  إفّ  ۞
 

ذلػؾ بػأّف هللا لػـ يػُؾ مغيػًرا نعمػة أيًضػا: )مف سػورة األنفػاؿ يقػوؿ تعػالى  ٖ٘وفي اآلية 
 (. أنعميا عمى قـو حتى يغيروا ما بأنفسيـ

المعنػػى الػػذؼ نقمػػو أكثػػر المفسػػريف ىػػو أف هللا ال يغّيػػر مػػا بقػػـو نحػػو التخمػػف والفسػػاد 
واليزيمػػة حتػػى يغّيػػروا مػػا بأنفسػػيـ مػػف صػػبلح واسػػتقامة وقػػوة. لكػػف ربمػػا تنطبػػق اآليػػة 

 ال يغّيػر مػا بقػـو نحػو الصػبلح حتػى يغيػروا مػا بأنفسػيـ مػف أيًضا عمػى معنػى أف هللا
 فساد. 
 : ٕٜٕ/ٓٔنظـ الدرر قاؿ في 

( أؼ خيػًرا كػاف أو شػًرا )...(، فػإذا غيَّػروا ذلػؾ غيَّػر مػا بيػػـ )...(، ال يغيػر مػا بقػـو")
ف كانوا في غاية القوة"!   وا 

 
 : ٜٕٗٓ/ٗ الظبلؿقاؿ في 

ف كاف هللا يعمـ ما سيكوف منيـ، قبل أف يكوف، ولكف ما يقع عمييـ يترتب عمى ما  "وا 
 يكوف منيـ، ويجيء الحقػًا لو". 
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ف تغيير) ( يتضمف أف يغّير كّل منا نفسو، كما يتضػمف أف يغيػر كػّل منػا ما بأنفسيـوا 
ال فػإّف هللا ي ضػعفيـ أو غيره. فصار المعنى: حتػى يغّيػروا مػا بأنفسػيـ ومجتمعػاتيـ، وا 

 ييمكيـ، بذنوبيـ ومعاصييـ. ذلؾ أف المسؤولية مسؤوليتاف: فردية وجماعية.  
. وقاؿ صمى ٕ٘( األنفاؿ واتقوا فتنة ال تصيبّف الذيف ظمموا منكـ خاّصةقاؿ تعالى: )

هللا عميو وسػػمـ: "إّف الّناس إذا رأوا الظالـ، فمـ يأخذوا عمى يديو، يوشػؾ أف يعّميػـ هللا 
 اب"، رواه أبو داود والترمذؼ وابف ماجو. تعالى بعق

وسػػئل رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أنيمػػؾ وفينػػا الصػػالحوف؟ قػػاؿ: نعػػـ، إذا كثػػر الَخَبػػث )الفجػػور(. 
 : "قد تنزؿ المصائب بذنوب الغير". ٜٕٗ/ٜقاؿ القرطبي 

 
 : ٕٔٔ/ٖٔ الطبرؼ وقاؿ 

حتػػػى ل ذلػػػؾ عػػػنيـ، وييمكيػػػـ، )(، مػػػف عافيػػػة ونعمػػػة، فيزيػػػإّف هللا ال يغّيػػػر مػػػا بقػػػـو")
( مػػف ذلػػؾ، كظمػػـ بعضػػيـ بعًضػػا، واعتػػداء بعضػػيـ عمػػى بعػػض، يغّيػػروا مػػا بأنفسػػيـ

فتحػػّل بيػػـ حينئػػٍذ عقوبتػػو وتغييػػره". وعمػػى ىػػذا فػػإف القػػوة وحػػدىا ال تكفػػي، إذا خالطيػػا 
 الظمـ والعدواف.

 
 : ٕٕ/ٜٔ الرازؼ وقاؿ 

 ا مف العذاب"."إف هللا ُيزيل عنيـ النعـ، وُينزؿ عمييـ أنواعً 
 

 : ٓٙ٘/ٖابف القيـ وقاؿ 
"مف عقوبات الذنوب أنيا تزيل النعـ، وتحّل النقـ". ورأػ أنو حتى لو لـ ُيخبػر الشػارع 
بيذا " لكاف الواقع والتجربة، الخاصة والعامة" مف أكبر الدالئل عمى صحتو. كما بيف 
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عنو حتى يكوف ىو الساعي أّف "هللا إذا أنعـ عمى عبد بنعمة حفظيا عميو، وال يغّيرىا 
في تغييرىا عف نفسو". وذكر أف مف العجيب أف يسػمع أحػد ىػذه اآليػة، ثػـ يقػيـ عمػى 
، أو كػػأف  معصػػيتو، "كأنػػو مسػػتثنى مػػف ىػػذا اإلجمػػاؿ، أو مخصػػوص مػػف ىػػذا العمػػـو

 ىذا أمٌر جاٍر عمى الناس، ال عميو، وواصل إلى الخمق، ال إليو"!
 

 : ٜٖٖ/ٜ القاسميوقاؿ 
اآلية وعيد شديد )...( بأنو إذا انحرؼ اآلخذوف بالديف، والمنتموف إليو، عف "في ىذه 

جادتػػو المسػػتقيمة، ومػػالوا مػػع األىػػواء )...(، حػػلَّ بيػػـ مػػا يػػنقميـ إلػػى المحػػف والببليػػا، 
 ويفرؽ كممتيـ، ويوىي قوتيـ، ويسمط عدوىـ".

 
*** 

 جدة في:
 ىػ  ٕٗٗٔ/  ٕ/  ٕٓ
 ـ ٖٕٓٓ/  ٗ/  ٕٕ

 

  (ٖٔ)الرعد حاؿ المِ  شديدُ  ۞

 شديد المكر بأعدائو.

 



17 

 (ٗٔ)الرعد ف دونو ال يستجيبوف ليـ والذيف يدعوف مِ  ۞

 والذيف يدعونيـ.

 

 (٘ٔ)الرعد واآلصاؿ  يـ بالغدوّ ف في السموات واألرض ... وظبللُ و يسجد مَ  ۞

 أؼ: وظبلليـ تسجد. 

 

 (ٙٔ )الرعد َضًرا وال نفًعا ألنفسيـ َيمِمكوف  ال ۞
  
. نفًعا: يممكوف  ال  مفيـو

. غير َضًرا: يممكوف  ال  مفيـو

 لنفسو؟ الضرر أحد يريد ىل

 يدرؼ. ال أو يدرؼ  وىو نفسو، اإلنساف يضرّ  قد

  
 المفسريف: أقواؿ

 مضرة. عنيا تدفع وال منفعة لنفسيا تممؾ ال األصناـ ىذه      -

 غيرىا. تضرّ  أف تممؾ وال نفسيا تنفع أف تممؾ ال      -

 غيرىا. عف مضرة دفع وال لغيرىا منفعة تحصيل تممؾ ال      -
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 أخرػ: آيات

 .ٙٚ المائدة (َضًرا وال نفًعا لكـ َيمِمؾُ  ال ما هللاِ  ُدوفِ  ِمف أتعبدوفَ  قلْ )      -

 .ٜٗ ويونس ،ٛٛٔ األعراؼ (هللاُ  شاءَ  ما إال َضًرا وال نفًعا لنفسي أمِمؾُ  ال قلْ )      -

 .ٜٛ طو (نفًعا وال َضًرا ليـ َيممؾُ  وال)      -

 .ٕٗ سبأ (َضًرا وال نفًعا ِلبعضٍ  بعُضكـ َيمِمؾُ  ال فاليوـَ )      -

  
   ـٕٗٔٓ/ٖ/ٖٕ األحد

 
 (ٙٔ الرعد) والبصير األعمى يستوؼ  ىل ۞
  
 .ٙٔ الرعد (والّنورُ  الّظُمماتُ  َتستوؼ  َىلْ  أـ والبصيرُ  األعمى َيستوؼ  َىلْ  ُقلْ )
 يقاؿ: قد
 القرآف؟ في البدىية المقارنة ىذه ما
  

 بصير. والمؤمف أعمى الكافر أف المقصود
 بيف يمّيز ال كمف ىو والكفر، اإليماف بيف أو والكافر، المؤمف بيف يمّيز ال مف

 جًدا! بدىي التمييز ىذا أف مع واألعمى، البصير
 أعمـ. وهللا المعنى، ىو ىذا
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 .ٕٚ٘ البقرة (الّنورِ  إلى اتِ الّظُمم ِمفَ  ُيخِرُجُيـْ  آمُنوا الذيفَ  وليُّ  هللاُ )
  

 أخرػ: آيات
 ٓ٘ األنعاـ (والبصيرُ  األعمى َيستوؼ  ىل) -

 .ٜٔ فاطر (النورُ  وال الظمماتُ  وال والبصيرُ  األعمى َيستوؼ  وما) -

 .ٛ٘ غافر (والبصيرُ  األعمى َيستوؼ  وما) -

  ـٕٗٔٓ/ٜ/ٖٔ السبت
 

 (ٚٔ الرعد) ُجفاءً  فيذىبُ  الزَبد فأّما ۞
  
 يقل: لـ
 فُيرمى. الزبد فأما      -

 فُيطرح. الزبد فأما      -

 الُغثاء. مذىبَ  فيذىبُ  الزبد فأما      -

 الُجفاء. مذىبَ  فيذىبُ  الزبد فأما      -

  
 الزبد:

 سطحو. تعمو التي السيل رغوة
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 ُجفاء:

  زبُدىا ينصبّ  حتى غمت إذا الِقدُر: أجفأتِ 
 بو. رمى أؼ الوادؼ، أجفاه ما والُجفاء

  .وُيرمى ُيطرح ما
 الغثاء. الُجفاء:

 ُغثاَءه. الوادؼ جفا

***  
   ـٕٗٔٓ/ٖ/ٕٗ اإلثنيف

 
 (ٕٙ )الرعد رُ قدِ ويَ  يشاء لمف الرزؽ  طيبسُ  هللا ۞
 ر:قدِ يَ 

 يبسط. عكس:
 يشاء. لمف الرزؽ  ويقدر أؼ:
 
 

 (ٕٙ)الرعد  الدنيا في اآلخرة إال متاعٌ  وما الحياةُ  ۞

 في اآلخرة:

 في جنب اآلخرة.

 بالنسبة لآلخرة.
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 بالقياس إلى اآلخرة.

 باإلضافة إلى اآلخرة.

 بالمقارنة مع اآلخرة.

 متاع:

 أؼ: متاع قميل.

 ٜٚٔكما في آؿ عمراف 

 .ٖٛ( التوبة فما متاُع الحياة الدنيا في اآلخرة إال قميل)

 : صفر.قميل

 الدنيا محدودة واآلخرة غير محدودة، ونسبة المحدود إلى غير المحدود صفر.

 

 (ٕٛ)الرعد يـ بذكر هللا أال بذكر هللا تطمئفُّ القموُب الذيف آمنوا وتطمئفُّ قموبُ  ۞

الذيف آمنوا وتطمئفُّ قموُبيـ بذكر هللا أال بذكر هللا تطمئفُّ القموُب. الذيف آمنوا وعمموا )
 .ٜٕ-ٕٛ( الرعد وبى ليـ وحسُف مآبالصالحات طُ 

 لـ يقل:
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 تطمئفُّ قموبيـ )ببل واو(.

 :عطية ابفقاؿ 

 الذيف: مبتدأ.

 وبى )في اآلية التالية(: خبر.طُ 

 خْيٌر، وقد يكوف معناىا: الجنة، فيي اسـ شجرة في الجنة.معناىا: : طوبى

 أال بذكر هللا تطمئف القموب:

 ىذا كبلـ هللا.

 المؤمنوف. تكراًرا، بل ىو تأكيد مف هللا لما يفعمووليس 

 ٕ( األنفاؿ قموبيـ إنما المؤمنوف الذيف إذا ُذكر هللا وجمْت )

 خوًفا مف هللا وتييًبا منو.

 الوجل مف هللا.

 والطمأنينة مف الذكر.

 : الدعاء.ة الرعدوقد يكوف المقصود بذكر هللا في آي

 فمف خاؼ مف هللا دعاه.



23 

 دعاه ليتغمب عمى خوفو.

 (.ٛٔٔ)التوبة ال ممجأ مف هللا إال إليو 

 )قارف الرازؼ ومف وافقو(.

 المسألة دقيقة.

 ىي مف دقائق القرآف.

 عقوؿ الناس وقموبيـ خشنة، والتفكر في القرآف يجعميا ناعمة ورقيقة.

 عجمى. بقراءتو قراءةً  القرآف، وال يكتفِ في  فمف أراد شحذ ذكائو فميتفكْر 

 

 (ٖٓ)الرعد لتتمو عمييـ الذؼ أوحينا إليؾ  ۞

 أوحيناه إليؾ.

 

ليو مَ  ۞  (ٖٓ)الرعد تاِب وا 

 َمتابي.

 أؼ: مرجعي.
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 (ٖٔ)الرعد  بو الجباؿُ  رْت يّ قرآًنا سُ  ولو أفّ  ۞

 لو( محذوؼ، تقديره:جواب )

 لكاف ىذا القرآف -
 لما آمنوا. -

 

 (ٖٔ)الرعد بل  األمر جميًعا  ۞

ف شاء لـ يفعل.  إف شاء فعل ما تطمبوف وا 

 

 (ٖٔ)الرعد ا أف لو يشاء هللا ليدػ الناس جميعً الذيف آمنوا  أفمـ ييأسِ  ۞

 في قراءة:

 أفمـ يتبيْف.

 

 (ٕٖ)الرعد  فكيف كاف عقابِ  ۞

 عقابي.
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 (ٖٖ)الرعد  بما كَسبْت  عمى كل نفسٍ  أفمف ىو قائـٌ  ۞

 الجواب محذوؼ.

 

 (ٖٖ)الرعد  ف ىادٍ هللا فما لو مِ  ضملِ ف يُ ومَ  ۞

 ومف يضممو هللا.

 ال ىادؼ إال هللا.

 

 (ٖٗ)الرعد وما ليـ مف هللا مف واؽ  ۞

 يقييـ مف العذاب.

 

 (ٖ٘)الرعد المتقوف  دَ عِ ة التي وُ الجنّ  ثلُ مَ  ۞

 ُوعدىا.
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 (ٖ٘) الرعد ُأُكُميا دائـٌ وظمُّيا  ۞

 أؼ: وظمُّيا دائـٌ.

 

 (ٖ٘ الرعد) اتقوا الذيف عقبى تمؾ ۞
 .ٖ٘ الرعد (النارُ  الكافريفَ  وُعقبى اّتقوا الذيف ُعقبى تمؾ)
  
 يقل: لـ
 آمنوا. الذيف ُعقبى تمؾ
 (.األنيارُ  تحِتيا ِمف َتجرؼ  المّتقوفَ  ُوِعدَ  التي الجّنة َمثلُ ) اآلية: أوؿ
 قاؿ: لو
 المؤمنوف. وعد التي الجنة مثلُ 
 بينيما. فرًقا أرَ  لـ

 والتعقيد! والتنطع التعالـ في يدخل قد دائًما بالفرؽ  والقوؿ
 أعمـ. وهللا
  
 يقل: لـ
 الناُر. كفروا الذيف وُعقبى -

 المتقيف. ُعقبى تمؾ -
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 أعمـ. وهللا فرؽ، وال نف،التف مف ىذا كل
 القرآف! حفع في صعوبة يشكل وىو
  
 يقل: لـ

 األنياُر. تحتيا تجرؼ 
 .ٓٓٔ التوبة (األنيارُ  تحَتيا َتجرؼ  جّناتٍ  ليـ وأعدّ )
  
 يقل: لـ

 دائـٌ. وِظمُّيا دائـٌ  أُكميا
  
 يقل: لـ

 المّتقوف. ُوعدىا التي الجّنةِ  َمثلُ 
  

 التقدير:
 األنيار. تحتيا مف تجرؼ  جنةٌ  المتقوف  ُوعد التي الجنة َمثلُ 
  
 يقل: لـ
 اإلخوة: بعض لي قاؿ
 اخترعتيا؟ أيف مف العبارة، ىذه مف تكثر القرآنية نكتؾ في نراؾ
 قمُت:
 القرآنية. العبارة قيمة أدرؾ حتى العبارات بيا أقّمب ميّمة، تفسيرية أداة أراىا
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 فييا. توسعتُ  أنا لكني اخترعيا، الذؼ أنا ولستُ 

*** 

  ٕ٘ٔٓ أيار ٘ الثبلثاء
 

 (ٖٙ )الرعد بعَضو ُينكر َمف األحزاب وِمف ۞
 األحزاب:
 .وعادوه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ عمى تحزبوا الذيف الكتاب أىل أحزاب
 بعضو:

 بعض الكتاب.

 

ليو مآبِ  ۞  (.ٖٙ)الرعد  إليو أدعو وا 

 :مآبِ 

 مآبي، أؼ: مرجعي.

 

 (ٖٚ الرعد) عربًيا ُحكًما أنزلناه وكذلؾ ۞

 في موضع آخر:
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 .ٖٔٔ( طو وكذلؾ أنزلناه قرآًنا عربًيا)

 في ىذا الموضع ال إشكاؿ في فيـ الكممة.

 ( إال في ىذا الموضع!ُحكًما عربًيالـ َيِرْد )

وليس مف السيل فيمو عند المفسريف، وال يخمو كبلميـ مف تجاىل أو تكّمف أو حشو 
 ثبلثيف تفسيًرا حواىا جميًعا موقع إسبلـ ويب!أو مجرد نقل! لقد رجعُت إلى أكثر مف 

*** 

(. لكف يبقى السؤاؿ: لماذا سّماه قرآًنا عربًيا(: أؼ: )ُحكًما عربًيامنيـ مف قاؿ: )
 (؟ُحكًما)

 )تفسير الجبلليف، وقريب منو في الرازؼ(.تحكموف بو بيف الناس  -
 )الرازؼ(.ُحكـ أؼ فرض عمى جميع المكّمفيف  -

 . )الواجبات(قاؿ ابف عباس: يريد ما فيو مف الفرائض 

 وقاؿ أبو عبيدة: ديًنا عربًيا.

 )زاد المسير(.

*** 

 التفسير المختار:
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أنزلنا القرآف ُحكًما، أؼ: حاكًما عمى جميع الكتب السماوية وغير السماوية، ال كتاَب 
 بعده إلى يـو القيامة!

 يا عرب؟!وأنزلناه بمغتكـ أييا العرب، فأيف أنتـ 

 .ٓٔ( األنبياء لقد أنزلنا إليكـ كتاًبا فيو ِذكُركـ أفبل تعِقموف )

 أيف ِذكُركـ؟ أيف نباىُتكـ؟ أيف حكُمكـ؟

لقد فّرطتـ حتى صرُتـ موضع أالعيب األمـ التي ترػ مصمحتيا في تدميركـ التدمير 
ادوكـ إلى الفّتاؾ، وفي استدامة ىذا التدمير! كمما وجدوا بصيًصا في نياية النفق أع

 المرّبع األوؿ! 

"توشؾ األمـ أف َتداعى )تتداعى( عميكـ كما َتداعى )تتداعى( األَكمُة إلى قْصعتيا! 
فقاؿ قائل: وِمف قمٍة نحف يومئذ؟ قاؿ: بل أنتـ يومئٍذ كثير! ولكنكـ غثاٌء كغثاِء 

قموبكـ الوىف"! السيل! وَلينزعّف هللُا ِمف صدور عدّوكـ الميابَة منكـ، وَليقذفّف هللُا في 
 فقاؿ قائل: يا رسوؿ هللا وما الوىف؟ قاؿ: حّب الدنيا!

 )الحديث في سنف أبي داود، ومسند أحمد، وغيرىما(.

( كما في حكًما عربًياىل سيأتي يـو يكوف فيو الُحكـ والسيادة لمعرب ديًنا ولغًة؟ )
 اآلية؟

*** 
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 ٕٙٔٓأيموؿ  ٜٔاإلثنيف 

 

 (ٖٚ الرعد) عربًيا ُحكًما أنزلناه وكذلؾ ۞

 .ٖٔٔ( طو وكذلؾ أنزلناه قرآًنا عربًيا)

 في ىذا الموضع ال إشكاؿ في فيـ الكممة.

 ( إال في ىذا الموضع!ُحكًما عربًيالـ يرْد )

وليس مف السيل فيمو عند المفسريف، وال يخمو كبلميـ مف تجاىل أو تكّمف أو 
 ـ ويب!حشو! لقد رجعت إلى أكثر مف ثبلثيف تفسيًرا حواىا موقع إسبل

(. لكف يبقى السؤاؿ: لماذا سّماه قرآًنا عربًيا(: أؼ: )ُحكًما عربًيامنيـ مف قاؿ: )
 (؟ُحكًما)

 تحكموف بو بيف الناس )تفسير الجبلليف، وقريب منو في الرازؼ(. -
 ُحكـ أؼ فرض عمى جميع المكمفيف )الرازؼ(. -

 قاؿ ابف عباس: يريد ما فيو مف الفرائض )الواجبات(. 

 عبيدة: ديًنا عربًيا.وقاؿ أبو 

 )زاد المسير(.
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 التفسير المختار:

أنزلنا القرآف ُحكًما، أؼ: حاكًما عمى جميع الكتب السماوية وغير السماوية، ال كتاب 
 بعده إلى يـو القيامة!

 وأنزلناه بمغتكـ أييا العرب، فأيف أنتـ يا عرب؟!

 .ٓٔبياء ( األنلقد أنزلنا إليكـ كتاًبا فيو ِذكُركـ أفبل تعِقموف )

 أيف ِذكُركـ؟ أيف نباىُتكـ؟ أيف حكُمكـ؟

 لقد فرطتـ حتى صرتـُ موضع أالعيب األمـ!

"توشؾ األمـ أف تداعى )تتداعى( عميكـ كما تداعى )تتداعى( األكمُة إلى قصعتيا! 
فقاؿ قائل: وِمف قمٍة نحف يومئذ؟ قاؿ: بل أنتـ يومئٍذ كثير! ولكنكـ ُغثاٌء كغثاِء 

هللُا ِمف صدور عدّوكـ الميابَة منكـ، وَليقذفّف هللُا في قموبكـ الوىف"!  السيل! وَلينزعفّ 
 فقاؿ قائل: يا رسوؿ هللا وما الوىف؟ قاؿ: حب الدنيا!

 )الحديث في سنف أبي داود، ومسند أحمد، وغيرىما(.

 ىل سيأتي يـو يكوف فيو الحكـ والسيادة لمعرب ديًنا ولغًة؟

 الطبرؼ:
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تعالى ذكره: وكما أنزلنا عميؾ الكتاب، يا دمحم، فأنكره بعض قاؿ أبو جعفر: يقوؿ 
األحزاب، كذلؾ أيًضا أنزلنا الحكـ والديف حكًما عربًيا، وجعل ذلؾ )عربًيا(، ووصفو 
بو ألنو أنزؿ عمى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وىو عربي، فنسب الديف إليو، إذ كاف عميو أنزؿ، فكذب بو 

 األحزاب.

*** 

 البغوؼ:

يقوؿ: كما أنزلنا إليؾ الكتاب يا دمحم، فأنكره األحزاب، كذلؾ أنزلنا الحكـ والديف  
 عربًيا. نسب إلى العرب ألنو نزؿ بمغتيـ، فكذب بو األحزاب. 

وقيل: نظـ اآلية: كما أنزلت الكتب عمى الرسل بمغاتيـ، فكذلؾ أنزلنا عميؾ الكتاب 
 حكًما عربًيا.

*** 

 الزمخشرؼ:

ومثل ذلؾ اإلنزاؿ أنزلناه مأموًرا فيو، بعبادة هللا وتوحيده والدعوة إليو  وكذلؾ أنزلناه:
لى دينو، واإلنذار بدار الجزاء.   وا 

 حكًما عربًيا: حكمة عربية مترجمة بمساف العرب. 
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 وانتصابو عمى الحاؿ. 

*** 

 الرازؼ:

 ( فيو وجوه: أنزلناه حكًما عربًياقولو: )

 األوؿ: حكمة عربية مترجمة بمساف العرب. 

الثاني: القرآف مشتمل عمى جميع أقساـ التكاليف، فالحكـ ال يمكف إال بالقرآف، فمما 
 كاف القرآف سبًبا لمحكـ جعل نفس الحكـ عمى سبيل المبالغة. 

الثالث: أنو تعالى حكـ عمى جميع المكمفيف بقبوؿ القرآف والعمل بو، فمما حكـ عمى 
 الخمق بوجوب قبولو جعمو حكًما. 

( ُنصب عمى الحاؿ، والمعنى: أنزلناه حاؿ كونو حكًما حكًما عربًياواعمـ أف قولو: )
 عربًيا.

*** 

 القرطبي:
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نا عميؾ القرآف فأنكره بعض قولو تعالى: وكذلؾ أنزلناه حكما عربيا أؼ وكما أنزل
ذا وصفو بذلؾ ألنو أنزلو عمى دمحم  صمى هللا  -األحزاب كذلؾ أنزلناه حكما عربيا، وا 

 وىو عربي ، فكذب األحزاب بيذا الحكـ أيضا.  -عميو وسمـ 

وقيل نظـ اآلية: وكما أنزلنا الكتب عمى الرسل بمغاتيـ كذلؾ أنزلنا إليؾ القرآف حكما 
ويريد بالحكـ ما فيو مف األحكاـ. وقيل: أراد بالحكـ العربي عربيا، أؼ بمساف العرب; 

 القرآف كمو; ألنو يفصل بيف الحق والباطل ويحكـ.

*** 

 ابف كثير:

ؼ: وكما أرسمنا قبمؾ المرسميف، وأنزلنا عمييـ ( أوكذلؾ أنزلناه حكما عربياوقولو: )
الكتب مف السماء، كذلؾ أنزلنا عميؾ القرآف محكما معربا، شرفناؾ بو وفضمناؾ عمى 

ال يأتيو الباطل مف بيف يديو وال مف سواؾ بيذا الكتاب المبيف الواضح الجمي الذؼ )
 .[ ٔٔ( ] فصمت: مف خمفو تنزيل مف حكيـ حميد

*** 

 أبو حياف:

( المعنى: كما يسرنا ليؤالء الفرح، وليؤالء اإلنكار لبعض، كذلؾ وكذلؾوقولو: )
 أنزلناه حكًما عربًيا، انتيى. 



36 

(، والضمير عائد عمى أنزلناه( عمى الحاؿ مف ضمير النصب في )حكًماوانتصب )
القرآف، والحكـ ما تضمنو القرآف مف المعاني. ولما كانت العبارة عنو بمساف العرب 

 إلييا. نسبو 

*** 

 األلوسي:

وكذلؾ أنزلناه حكًما عربًيا شروع في رد إنكارىـ لفروع الشرائع الواردة ابتداء أو بداًل 
مف الشرائع المنسوخة ببياف الحكمة في ذلؾ، وأف الضمير راجع لما أنزؿ إليؾ، 

( أو أنزؿ إليؾ أؼ: مثل ذلؾ اإلنزاؿ البديع الجامع أنزلناهواإلشارة إلى مصدر )
ؿ مجمع عمييا وفروع متشعبة إلى موافقة ومخالفة حسبما يقتضيو قضية ألصو 

، ويحكـ بو كذلؾ والتعرض حاكًما يحكـ في القضايا والواقعات بالحقالحكمة، أنزلناه 
ليذا العنواف مع أف بعضو ليس بحكـ لتربيتو وجوب مراعاتو وتحتـ المحافظة عميو، 

العرب لئلشارة إلى أف ذلؾ إحدػ مواد والتعرض لكونو عربًيا أؼ مترجًما بمساف 
دراؾ  المخالفة لمكتب السابقة، مع أف ذلؾ مقتضى الحكمة، إذ بذلؾ يسيل فيمو وا 
إعجازه يعني بالنسبة لمعرب. وأما بالنسبة إلى غيرىـ فمعل الحكمة أف ذلؾ يكوف 

نزاؿ داعًيا لتعمـ العمـو التي يتوقف عمييا ما ذكر. ومنيـ مف اقتصر عمى اشتماؿ اإل
قل إنما عمى أصوؿ الديانات المجمع عمييا حسبما يفيده عمى رأؼ قولو تعالى: )
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( إلى آخره. وتعقب بأنو يأباه التعرض التباع أىوائيـ وحديث المحو واإلثبات، أمرت
 وأنو لكل أجل كتاب، فإف المجمع عميو ال يتصور فيو االستتباع واالتباع. 

السالفة عمى األنبياء عمييـ السبلـ، والمعنى كما وقيل: إف اإلشارة إلى إنزاؿ الكتب 
والذيف آتيناىـ أنزلنا الكتب عمى مف قبمؾ أنزلنا ىذا الكتاب عميؾ، ألف قولو تعالى: )

( يتضمف إنزالو تعالى ذلؾ. وىذا الذؼ أنزلناه بمساف العرب، كما أف الكتب الكتاب
(. بمساف قومو ليبيف ليـ وما أرسمنا مف رسوؿ إالالسابقة بمساف مف أنزلت عميو، )

لى ىذا ذىب اإلماـ وأبو حياف وقاؿ ابف عطية: المعنى كما يسرنا ىؤالء لمفرح،  وا 
وىؤالء إلنكار البعض، أنزلناه حكًما إلى آخره. وليتو ما قيل، واألبمغ االحتماؿ األوؿ 

 مما أشرنا إليو. 

ذا أريد بو حاأنزلناه( عمى الحاؿ مف منصوب )احكمً ونصب ) كًما كاف ىناؾ (، وا 
 مجاز في النسبة كما ال يخفى. 

( كالحاؿ األولى، فتكوف أنزلناها إما مف ضمير )( عمى الحاؿ أيًض اعربيً ونصب )
 حااًل مترادفة، أو مف المستتر في األولى، فتكوف حااًل متداخمة. 

( الحاؿ، وىي موطئة، وىي االسـ الجامد الواقع حكًماويصح أف يكوف وصًفا لػ: )
( مقصود حكًمالوصفو بمشتق، وىو الحاؿ في الحقيقة، واألوؿ أولى ألف ) حاالً 

 بالحالية ىنا، والحاؿ الموطئة ال تقصد بالذات. 
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وآتيناه الحكـ (: حكمة، كما في قولو تعالى: )حكًماواختار الطبرسي أف معنى )
 (، وىو أحد أوجو ذكرىا اإلماـ، ونصبو عمى الحاؿ أيًضا فبل تغفل.والنبوة

*** 

 البيضاوؼ:

وكذلؾ ومثل ذلؾ اإلنزاؿ المشتمل عمى أصوؿ الديانات المجمع عمييا. أنزلناه حكًما 
 يحكـ في القضايا والوقائع بما تقتضيو الحكمة. 

 عربًيا مترجًما بمساف العرب ليسيل ليـ فيمو وحفظو. وانتصابو عمى الحاؿ. 

*** 

 النسفي:

وكذلؾ أنػزلناه ومثل ذلؾ اإلنزاؿ أنزلناه مأمورا فيو بعبادة هللا وتوحيده والدعوة إليو إلى 
دينو واإلنذار بدار الجزاء حكًما عربًيا حكمة عربية مترجمة بمساف العرب. وانتصابو 

 عمى الحاؿ. 

*** 

 ابف عطية:
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عض، كذلؾ أنزلناه وقولو: "وكذلؾ"، المعنى: كما يسرنا ىؤالء لمفرح وىؤالء إلنكار الب
حكًما عربًيا، ويحتمل المعنى: والمؤمنوف آتيناىـ الكتاب يفرحوف بو لفيميـ لو وسرعة 

 تمقييـ، ثـ عدد النعمة بقولو: كذلؾ جعمناه، أؼ: سيمناه عمييـ في ذلؾ وتفضمنا. 

و"حكما" نصب عمى الحاؿ، والحكـ: ما تضمنو القرآف مف المعاني، وجعمو عربيا لما 
 بارة عنو بالعربية. كانت الع

*** 

 أبو السعود:

نزلناه أؼ: ما أنزؿ إليؾ، وذلؾ إشارة إلى مصدر أنزلناه، أو أنزؿ إليؾ. ومحمو 
النصب عمى المصدرية. أؼ: مثل ذلؾ اإلنزاؿ البديع المنتظـ ألصوؿ مجمع عمييا، 
وفروع متشعبة إلى موافقة، ومخالفة. حسبما تقتضيو قضية الحكمة، والمصمحة. 

، أو يحكـ بو كذلؾ. والتعرض حكًما حاكًما يحكـ في القضايا والواقعات بالحقلناه أنز 
لذلؾ العنواف مع أف بعضو ليس بحكـ لتربية وجوب مراعاتو، وتحتـ المحافظة عميو. 
عربًيا مترجًما بمساف العرب، والتعرض لذلؾ لئلشارة إلى أف ذلؾ إحدػ مواد المخالفة 

دراؾ إعجازه، لمكتب السابقة، مع أف ذلؾ م قتضى الحكمة. إذ بذلؾ يسيل فيمو، وا 
واالقتصار عمى اشتماؿ اإلنزاؿ عمى أصوؿ الديانات المجمع عمييا، حسبما يفيده 
قولو تعالى: " قل إنما أمرت أف أعبد هللا ... " إلخ. يأباه التعرض التباع أىوائيـ، 
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ال يتصور فيو  وحديث المحو، واإلثبات، وأف لكل أجل كتاب، فإف المجمع عميو
 االستتباع واإلتباع. 

*** 

 السعدؼ:

ا بأوضح األلسنة ا متقنً ا; أؼ : محكمً ا عربيً أؼ: ولقد أنزلنا ىذا القرآف والكتاب حكمً 
وأفصح المغات; لئبل يقع فيو شؾ واشتباه، وليوجب أف يتبع وحده وال يداىف فيو وال 

مع أنو -وليذا توعد رسولو يتبع ما يضاده ويناقضو مف أىواء الذيف ال يعمموف; 
 ليمتف عميو بعصمتو، ولتكوف أمتو أسوتو في األحكاـ. -معصـو

***  

 الشوكاني:

، أؼ: مثل ذلؾ اإلنزاؿ البديع أنزلنا القرآف مشتمبًل عمى وكذلؾ أنزلناه حكًما عربًيا
 أصوؿ الشرائع وفروعيا. 

نزلنا عميؾ القرآف بمساف وقيل: المعنى: وكما أنزلنا الكتب عمى الرسل بمغاتيـ كذلؾ أ
 العرب، ونريد بالحكـ ما فيو مف األحكاـ أو حكمة عربية مترجمة بمساف العرب. 

 ( عمى الحاؿ.حكًماوانتصاب )
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*** 

 ظبلؿ القرآف:

أف يعمف منيجو في مواجية مف ينكر بعض الكتاب، وىو  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وقد أمر الرسوؿ 
استمساكو الكامل بكامل الكتاب الذؼ أنزؿ إليو مف ربو، سواء فرح بو أىل الكتاب 
كمو، أـ أنكر فريق منيـ بعضو، ذلؾ أف ما أنزؿ إليو ىو الحكـ األخير، نزؿ بمغتو 

ليو يرجع ما داـ ىو حكـ هللا األخير في العقيدة: العربية وىو مفيـو ل  و تماما، وا 

  .  اا عربيً وكذلؾ أنزلناه حكمً 

*** 

 نظـ الدرر:

ولما بينت ىذه اآليات مف مراتب اإلعجاز ما بينت، أتبع تعالى ذكر ما أنزؿ قولو: 
طًفا وكذلؾ أؼ ومثل ىذا اإلنزاؿ، البديع المثاؿ، البعيد المناؿ; وال يبعد أف يكوف ع

عمى كذلؾ أرسمناؾ أو مثل إنزاؿ كتب أىل الكتاب أنػزلناه بما لنا مف العظمة حاؿ 
ا أؼ ممتمئا حكمة تقضي بالحق، فائقا لجميع الكتب بيذا الوصف; ا عربيً كونو حكمً 

والحكـ: القطع بالمعنى عمى ما تدعو إليو الحكمة، وىو أيضا فصل األمر عمى 
عمى نقض شيء منو، فإف ذلؾ في الحقيقة ىو الحق; فالمعنى أنو ال يقدر أحد 

الحكـ، وما ليس كذلؾ فميس بحكـ، والعربي: الجارؼ عمى مذاىب العرب في كبلميا، 
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فبل تمتفت إلى ما تدعوىـ إليو أىويتيـ فيقترحونو مف تأييدؾ بممؾ أو إتحافؾ بكنز أو 
يـ أو غير تركؾ لبعض ما يوحى إليؾ مف سبب آليتيـ وتسفيو أحبلميـ وتضميل آبائ

ىذا في عباد  -ذلؾ مف طمباتيـ التي لو أتيتيـ بيا لـ يكونوا ليؤمنوا إال أف يشاء هللا 
 األوثاف، وكذا في أىل الكتاب فيما يدعوف إليو مف العود إلى قبمتيـ ونحوه.

*** 

 الدر المصوف:

 ( حاؿ مف مفعوؿ "أنزلناه". والكاؼ في "كذلؾ" نصب، أؼ: وكما يسرنا ىؤالءحكًما)و
 لمفرح، وىؤالء إلنكار البعض كذلؾ أنزلناه حكًما.

*** 

 زاد المسير:

" أؼ: وكما أنزلنا الكتب عمى األنبياء بمغاتيـ، أنزلنا عميؾ وكذلؾ أنزلناه: "قولو تعالى
 ". احكما عربيً القرآف "

 . بف عباس: يريد ما فيو مف الفرائضقاؿ ا

 وقاؿ أبو عبيدة : ديًنا عربًيا.

*** 
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 القاسمي:

 أؼ: حاكًما بالحق، أو حكمة عربية. 

*** 

 تفسير الجبلليف:

 .تحكـ بو بيف الناسوكذلؾ اإلنزاؿ أنزلناه أؼ: القرآف حكما عربيا بمغة العرب 

*** 

 أبو زىرة:

كذلؾ، التشبيو بيف ما ىو كائف، وما قدره هللا تعالى، وأحكمو، أؼ كيذا الذؼ تراه مف 
وأحكمناه حكًما عربًيا، ووصف الحكـ  نزوؿ القرآف بمساف عربي مبيف قدرناه

اإلسبلمي بأنو عربي; ألف القرآف الذؼ ىو حجتو عربي; وألف الرسوؿ الذؼ بعث بو 
عربي; وألنو مف سبللة إبراىيـ أبي العرب، ولـ يكف مف سبللة إسحاؽ، بل مف سبللة 

 إسماعيل ضئضيء العرب. 

إنما معناه في الحدود  وليس معنى ذلؾ أنو مقصور حكمو عمى العرب فتمؾ فرية!
 التي ذكرناىا; ألف القرآف شريعتو عامة لمناس كافة، ال فرؽ بيف عربي وأعجمي. 
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وعبر عنو بحكـ; ألف ( قرآف، أؼ أنزلناه قرآًنا عربًيا، حكًماويصح أف يراد مف كممة )
 ما اشتمل عميو ىو الحكـ القائـ إلى يـو القيامة! 

ف كانت عامة في تطبيقيا; وذلؾ ألف الشريعة نزلت، واختار  والعربية صفة الشريعة وا 
هللا تعالى نبّيو مف بينيـ، هللا أعمـ حيث يجعل رسالتو; وذلؾ ألف العرب مف بيف 
األمـ كانوا أعرؼ الناس با، فيـ كما ذكرنا في عدة مف كتاباتنا كانوا يؤمنوف بأف 

رض ومف فييف، ويؤمنوف بأنو واحد في ذاتو وصفاتو، ولكنيـ هللا خالق السماوات واأل
كانوا في العبادة يشركوف معو األوثاف، وغيرىـ مف األمـ التي عاصرت مبدأ اإلسبلـ 
ما كانت فييا معرفة هللا تعالى تمؾ المعرفة فكانت جديرة بأف تكوف أرض الديف الذؼ 

 تقويـ سوقو.  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ف عمل دمحم يدعو إلى التوحيد المطمق، إذ كانت فيو بذوره، فكا

ف ذلؾ يقتضي أال يتبع النبي   أىواء المشركيف، وال أىواء أىل الكتاب;  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وا 

*** 

 ابف عاشور:

(، إذ الحكمة ال توصف بالنسبة إلى حكًما( حاؿ ثانية، وليس صفة لػ: )عربًياو)
نما المعنى أنو حكمة م عبر عنيا بالعربية. والمقصود أنو بمغة العرب التي األمـ، وا 

ىي أفصح المغات وأجمميا وأسيميا، وفي ذلؾ إعجازه. فحصل ليذا الكتاب كماالف: 
كماؿ مف جية معانيو ومقاصده وىو كونو حكًما، وكماؿ مف جية ألفاظو وىو 

أشرؼ المكنى عنو بكونو عربًيا، وذلؾ ما لـ يبمغ إليو كتاب قبمو، ألف الحكمة 
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المعقوالت، فيناسب شرفيا أف يكوف إببلغيا بأشرؼ لغة وأصمحيا لمتعبير عف 
نو لتنزيل رب العالميف نزؿ بو الروح األميف عمى قمبؾ لتكوف الحكمة. قاؿ تعالى: ) وا 

 (.مف المنذريف بمساف عربي مبيف

في ذلؾ ثـ في كونو عربًيا امتناف عمى العرب المخاطبيف بو ابتداء بأنو بمغتيـ وبأف 
حسف سمعتيـ، ففيو تعريض بأفف رأؼ الكافريف منيـ، إذ لـ يشكروا ىذه النعمة كما 

(. قاؿ مالؾ: فيو بقاء لقد أنزلنا إليكـ كتابا فيو ذكركـ أفبل تعقموف قاؿ تعالى: )
 ذكركـ.

*** 

 ٕٙٔٓأيموؿ  ٕٓاإلثنيف 

 

 (ٖٛ)الرعد  كتابٌ  أجلٍ  لكلّ  ۞

 أؼ: اآلجاؿ مكتوبة.

 بيا: األعمار، فقط، بل ىي أعـّ.وليس المقصود 

 :ابف عطيةقاؿ 
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لفع عاـ في جميع األشياء التي ليا آجاؿ، وذلؾ أنو ليس كائف منيا إال ولو أجل "
 ."أو في خاتمتو )بدايتو( في بدئو

 راجع التفصيل في تفسير ابف عاشور.

 

ـّ الكتاب ۞  (ٖٛ)الرعد  لكّل أجٍل كتاٌب يمحو هللا ما يشاء ويثبت وعنده أ

 .ٜٖ-ٖٛسورة الرعد 

 لكل أجل كتاب:

 أؼ: اآلجاؿ مكتوبة.

 وال يراد بيا األعمار فقط، بل ىي أعـّ، إذ تشمل آجاؿ الديوف وغير ذلؾ.

 .ٕٕٛ( سورة البقرة يا أييا الذيف آمنوا إذا تداينتـ بَديٍف إلى أجٍل مسّمى فاكتبوه)

*** 

ربما شعروا بأنيا مف قبيل  ىذه مف اآليات التي إذا قرأىا عمماء المحاسبة وطبلبيا
 اإلشارات المحاسبية في القرآف.

 انظر الكممات التالية:

 أجل. -
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 كتاب. -
 يمحو. -
 يثبت. -
 أـ الكتاب. -

 الكتاب 

عندنا في عمـ المحاسبة أطمقنا عميو: الدفتر، أما في المغتيف الفرنسية واإلنكميزية فيو 
باإلنكميزية. وال أدرؼ لماذا عدؿ المترجـ العربي  Bookبالفرنسية، و Livreكتاب: 

ا ر؟ فإف قيل: الكتاب عندنا يعني: كتاب هللا، قمت: الكتاب أيًض عف الكتاب إلى الدفت
 يطمق عمى كتاب البشر. 

 

 يثبت:

 .أو القيد أخذوا منيا اإلثبات في دفاتر المحاسبة، بمعنى: التسجيل

 يمحو:

 خبلؼ: يثبت.
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يا في عمـ المحاسبة ما يسمى: القيد العكسي، فبل يجوز المحو والمحو لو أشكاؿ: من
: إجراء قيد عكسي، ُيبطل القيد بالمعنى المتبادر، وال الكشط، وال التمزيق. الحلّ 

 المحاسبي المراد إبطالو. 

 

 أـ الكتاب:

 Grand Livreفي عمـ المحاسبة ىناؾ دفتر األستاذ، ويطمق عميو بالفرنسية 
وقمت آنًفا بأف المترجـ العربي ترجـ الكتاب بالدفتر. وكممة  ،)الكتاب الكبير(

)األستاذ( في عمـ المحاسبة لـ أجد مف عمميا، ولعل المراد بيا أف ماسؾ ىذا الدفتر 
ىو في مقاـ األستاذ )أستاذ المحاسبة(، ال سيما وأنو يكشف حسابات الدائنيف 

 .  والمدينيف واألصوؿ والخصـو

 (:إماـ مبيفة )وفي سورة يس وردت عبار 

 ٕٔ( يس ناه في إماـ مبيفيوكل شيء أحص)

 انظر كتابي: اإلعجاز االقتصادؼ، الفصل األخير المتعمق بالمحاسبة.

 

ف ما ُنريّنؾ بعض الذؼ نعدىـ  ۞  (ٓٗ)الرعد وا 



49 

ف ما ُنريّنؾَ ) ( وعمينا الحسابُ  ما عميؾ الببلغُ فإنّ  ىـ أو نتوّفيّنؾَ دُ عِ الذؼ نَ  بعَض  وا 
 .ٓٗالرعد 

ف ما:  وا 

ّما.  وا 

 جاء ذكرىا مرتيف:

 مرة ُكتبت مفصولة: إف ما.

 ومرة ُكتبت موصولة: إّنما.

 بسبب الرسـ العثماني.
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 إبرإىيـ﴾ سورة﴿

 

 (ٔ)إبراىيـ ممات إلى النور ... إلى صراط العزيز الحميد ف الظُ مِ  ۞

ربيـ إلى صراِط العزيز كتاٌب أنزلناه إليؾ ِلُتخرج الّناَس ِمَف الظُمماِت إلى النور بإذف )
 .ٔ( إبراىيـ الحميد

 إلى صراط العزيز الحميد:

 .إلى النوربدؿ مف قولو: 

 

 (ٖ)إبراىيـ وف الحياة الدنيا عمى اآلخرة ستحبّ الذيف يَ  ۞

 ستحّبوف:يَ 

 (.عمىُيؤثروف )بداللة حرؼ الجر: 

 

 (ٖ)إبراىيـ ًجا وَ ويبغونيا عِ  ۞

 يبغوف السبيل ِعَوًجا.
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 عمى الصراط المستقيـ.وال يبغونيا 

 

 (ٗ)إبراىيـ وما أرسمنا مف رسوؿ إال بمساف قومو  ۞

 لعل التقدير:

 إال متكمًما بمساف قومو.

 

 (٘)إبراىيـ رىـ بآيات هللا وذكّ  ۞

 الخطاب لموسى عميو السبلـ.

 آيات هللا:

 وقائعو التي وقعت عمى األمـ السابقة مف نعـ ونقـ.

 

 (ٙ)إبراىيـ إذ أنجاكـ مف آؿ فرعوف يسومونكـ سوء العذاب  ۞

 : جممة حالية.يسومونكـجممة 
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 (ٚ)إبراىيـ عذابي لشديد  لئف شكرتـ ألزيدنكـ ولئف كفرتـ إفّ  ۞

 لـ يقل:

 ولئف كفرتـ ألعذبّنكـ. -
 إّف عذابي لكـ لشديد. -

 

)إبراىيـ  حميدٌ  هللا لغنيّّ  ا فإفّ ف في األرض جميعً وقاؿ موسى إف تكفروا أنتـ ومَ  ۞
ٛ) 

 التقدير:

 لغنيّّ عنكـ.

 

 (ٜ)إبراىيـ  فرّدوا أيدَييـ في أفواىيـ ناتبالبيّ  يـمُ سُ رُ  وجاءتيـ ۞

 فرّدوا أيدييـ في أفواه أنفسيـ. -
 فرّدوا أيدييـ في أفواه أنبيائيـ. -

 لعميـ يريدوف: اسكتوا.
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 (ٓٔ إبراىيـ) مسمى أجل إلى ويؤخركـ ۞

 ُذنوِبُكـْ  ِمف لكـ ِلَيغِفرَ  َيدُعوكـ واألرضِ  السمواتِ  فاطرِ  شؾّّ  هللاِ  أِفي ُرُسُمُيـْ  قالْت ) 
 .ٓٔ إبراىيـ (ُمسّمى أَجلٍ  إلى وُيؤخَرُكـْ 

  
 فاطر:

 بالكسرة. مجرورة صفة هللا، الجبللة: لمفع صفة

  
 يقل: لـ

              وِليؤخَركـ.

  
 النكتة:

 يؤخركـ:

 (؟يدعوكـ) عمى أـ (لكـ ليغفرَ ) عمى: معطوؼ ىو ىل

 رفع. أو نصب مف ىذا عف ينشأ ما مع

 المعنى. في اختبلؼ ومف

  
 لؤلسف. ليذا، يتعرضوا لـ المفسروف 

 أخرػ! قراءة أؼ يذكروا ولـ

  
 التفسير. كتب في ىذا

 اإلعراب؟ كتب في ماذا
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 :القرآف إعراب في الجدوؿ كتاب في
 عميو! معطوؼ (لكـ يغفرَ ) مثل :يؤخَركـ

 أقوؿ:

 أولى؟ التقديريف أؼ

 ُمسّمى. أجلٍ  إلى وليؤخَركـ لكـ ليغفرَ  هللاُ  يدعوكـُ       -

 ُمسّمى. أجلٍ  إلى ويؤخُركـ لكـ ليغفرَ  هللاُ  يدعوكـُ       -

  
 بالرفع، أخرػ  قراءة األقل عمى ىناؾ تكوف  أف أتمنى وكنت أولى، الثاني التقدير
 وهللا وقراءًة، لغةً  الصحيح التقدير وىو (،لكـ َيغِفرَ ) عمى وليس (َيدعوكـ) عمى عطًفا
 أعمـ.

 عمى فعطفوا بالنصب، المصحف في مرسـو الفعل أف إلى نظروا اإلعراب وأىل
 المعنى! إلى ينظروا ولـ النصب،

 .بالنصب القراءة صحة أستشكل أنا
 أعمـ. وهللا اإلعراب، وفي القراءات في تعمق إلى يحتاج واألمر

 إلى فتحة مف الرفع، إلى النصب مف يختمف الذؼ ىو والشكل واحد، الكممة رسـ
 ضمة.

 والتاء كالباء الحروؼ عمى النقط )وضع القرآف نّقط َمف القرآف عمـو كتب تذكر
 والصاد والشيف، والسيف والزاؼ، والراء والذاؿ، والداؿ والخاء، والحاء والجيـ والياء،

 والياء(. المقصورة واأللف والقاؼ، والفاء والغيف، والعيف والظاء، والطاء والضاد،

 والشّدة(. والسكوف  والكسرة والفتحة )بالضمة القرآف شّكل َمف بوضوح لنا تذكر وال
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 وليؤخَركـ. يأِت: ولـ )ويؤّخركـ(، جاء: الفعل أف االقتراح في النظر قبوؿ يسيل مما

 أعمـ. وهللا متكمف، تقدير إلى يحتاج بالنصب والعطف

  
 أخرػ: آيات

-ٖ نوح (ُمسّمى أَجلٍ  إلى وُيؤّخْركـ ذنوِبكـ ِمف لكـ َيغِفْر  وأطيعوفِ  واتُقوهُ  هللاَ  اعُبدوا)
   أعمـ. وهللا بالرفع، وُيؤخُركـ األفضل: يكوف  وقد مقبواًل، يكوف  قد العطف ىنا .ٗ
  

 مبلحظة:

 المسمميف. نحف عميو نتسّتر ما القرآف في عندنا ليس

ف هللا، فمف أصبتُ  إف  واإلعراب  والقراءة التفسير أىل نّبيتُ  أني فحسبي أخطأت وا 
 والمغفرة. العفو هللا فأسأؿ صحيحة غير كانت فإف دقيقة، نقطة عمى والتشكيل

***  
  ـٕٗٔٓ/ٕ/ٔ السبت

 
 عباده فمِ  يشاءُ  فمَ  عمى فّ مُ يَ  هللاَ  ولكفّ  كـثمُ مِ  بشرٌ  إال نحف إفْ  يـمُ سُ رُ  ليـ قالت ۞

  (ٔٔ )إبراىيـ
 عباده: فمِ  يشاء فمَ  عمى يمفّ 

 الرسالة. أو بالنبوة
 

 لنيمكفّ  يـربُّ  إلييـ فأوحى ... أرضنا مف كـلنخرجنّ  ميـلرسُ  كفروا الذيف وقاؿ ۞
 (ٗٔ )إبراىيـ الظالميف
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 يقل: لـ
 الكافريف. لنيمكفّ 

 
 (ٗٔ )إبراىيـ وعيدِ  وخاؼ قاميمَ  خاؼ فلمَ  ذلؾ ۞

 وعيد:
 وعيدؼ.

 قراءة. وفيو
 

 (٘ٔ )إبراىيـ عنيد ارجبّ  كلّ  وخاب واستفتحوا ۞
 استفتحوا:

 .عمى أعدائيـالنصر هللا  سألوا
 والضمير عائد عمى الرسل، وليس عمى الذيف كفروا.

 

 (ٕٓ إبراىيـ) بعزيز هللا عمى ذلؾ وما ۞
  
 وما جديٍد. بخمقٍ  ويأتِ  ُيذىْبكـ يشأْ  إفْ  بالحقّ  واألرَض  السمواتِ  خمقَ  هللاَ  أفّ  ترَ  ألـْ )

 .ٕٓ-ٜٔ إبراىيـ (ِبعزيز هللاِ  عمى ذلؾ
  

 جديٍد: بخمقٍ  ويأتِ 
 القارغ. عف لمتخفيف مستقمة، نكتة موضع
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 إعراب:

 ليس. عمل تعمل :ما
 رفع. محل في اسميا :ذلؾ

 اإلعراب. حيث مف زائدة الباء :بعزيز
 ليس. خبر محبلً  منصوب شكبلً  مجرور :عزيز
 .ٖٖ ىود سورة (بمعجزيف أنتـ وما) نكتة: راجع

  
 يقل: لـ
 هللا. عمى بعزيز ذلؾ وما

 المغة. في الوجييف بجواز العمـ مع الفاصمة، روعيت
  
 يقل: لـ
 بالحّق. واألرض السموات خمق الذؼ هللا أف تر ألـ
  

 قراءة: في
 واألرض. السموات خالق
 أف خبر ىي أـ )خالَق(، فتقرأ الجبللة السـ صفة ىي ىل )خالق( المفسروف: يبّيف لـ

 الرازؼ. إال )خالُق(، فتقرأ
 :الرازؼ  قاؿ
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 خبر أنو عمى الفاعل، اسـ عمى واألرض( السماوات )خالق والكسائي: حمزة قرأ»
 «.أفّ 

 القراءات. معجـ في كذلؾ وىي
  

 عزيز:
 .ٕٕٓ البقرة (حكيـٌ  عزيزٌ  هللاَ  إفّ ) منيع. -

 قوؼ. -

 عزيز. صديق ىذا حبيب. -

 غاؿ. -

 سعره. وارتفع ندر الشيُء: عزّ  نادر. -

 .ٕٛٔ التوبة (عنّتـ ما عميو عزيزٌ ) صعب. -

  
 أعمـ. وهللا األخير، بالمعنى اآلية ىذه في وىو
  

 النقديف: عّزة
 :القيـ ابف قاؿ
 أف مف ُمّكنوا ولو )...(. والفضة الذىب النقديف: عّزة في وجل عزّ  هللاِ  حكمةَ  تأّملْ »

 في والفضةُ  الذىبُ  واستفاض العالـ، أمرُ  لفسد ذلؾ مف هللاُ  خمق ما مثلَ  يصنعوا
 االنتفاع تعّطل سببَ  جًدا كثرتيما وكانت )...(. والَفّخار كالسَعف صارا حتى الناس،
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 ولـ العالـ، نظاـ سببَ  عّزتيما جعل مف فسبحاف )...(. قيمة ليما ىيبق ال فإنو بيما،
 بالكمّية، المصمحة فتفوت إليو، ُيوصل ال الذؼ األحمر كالكبريت العّزة في يجعميما

 )مفتاح «عباده ومصالحُ  ورحمُتو حكمُتو اقتضتو بقدر العاَلـ في )...( وضعيما بل
 السعادة(.

 ـ.ٜٚٔٛ والنقود، اإلسبلـ بحثي: مف
 الندرة. ىنا: العّزة

 النخل. ورؽ  السَعف:
 الندرة. في المثل بو ُيضرب األحمر: الكبريت
***  
 المفسريف: أقواؿ

 الطبرؼ:
 «.متعّذر ممتنع، عزيز:»
  

 البغوؼ:
 «.شديد منيع،»
  

 الرازؼ:
 «.ممتنع عزيز:»
  

 القرطبي:
 «.متعّذر منيع عزيز:»
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 كثير: ابف
 «.ممتنع عظيـ عزيز:»
  

 الشوكاني:
 «.ممتنع عزيز:»
  

 عاشور: ابف
  «.وأنصاره بقوتو الممتنع عميو، المتعاصي أحد: عمى العزيز»

***  
 ٕ٘ٔٓ ايار ٕٔ الثبلثاء

 
 (ٜٔ إبراىيـ) جديد بخمق ويأت ۞

 (َجديدٍ  ِبَخمقٍ  وَيأتِ  ُيذِىْبُكـْ  َيشأْ  إفْ  ِبالحقّ  واألرَض  السمواتِ  َخَمقَ  هللاَ  أفّ  ترَ  ألـْ )
 .ٜٔ إبراىيـ

  

 يقل: لـ

 بالحّق. واألرض السموات خمق الذؼ هللا أف تر ألـ
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 قراءة: في 

 واألرِض. السمواتِ  خالقُ 

***  

 المفسريف: أقواؿ

 الطبرؼ:

نشائو ذلؾ بخمق تفّرد الذؼ إف يقوؿ: (:جديد بخمق ويأت يذىبكـ يشأ إف»)  مف وا 
 بخمق ويأت فناكـ،وأ أذىبكـ فيفنيكـ، يذىبكـ أف شاء ىو إف شريؾ، وال ُمعيف غير
 «.خمقيـ فيجّدد مكانكـ، سواكـ آخر

***  

 البغوؼ:

 «.منكـ  أطوع سواكـ (جديد بخمق ويأت يذىبكـ يشأ إف»)

***  

 الرازؼ:

 السماوات خمق عمى قادًرا كاف مف أف والمعنى: (جديد بخمق ويأت يذىبكـ يشأ إف»)
ماتتيـ، قـو إفناء عمى يقدر فبأف بالحق، واألرض حيائيـ آخريف إيجاد وعمى وا   كاف وا 
 األضعف األسيل عمى قادًرا يكوف  بأف األعظـ األصعب عمى القادر ألف أولى;

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=14&ayano=19#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=14&ayano=19#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1327&idfrom=3203&idto=3204&bookid=132&startno=1#docu
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 الكفار، معشر يا ُأميتكـ يريد: مكة، كفار مع الخطاب ىذا  عباس: ابف قاؿ أولى.
  «.منكـ وأطوع منكـ، خيًرا قوًما وأخمق

*** 

 القرطبي:

 إيجاد عمى قدر كما اإلفناء عمى قادر ىو أؼ الناس; أييا (يذىبكـ يشأ إف»)
 وأطوع أفضل (جديد بخمق ويأت يذىبكـ) عصيتموه إف فإنكـ تعصوه، فبل األشياء;
   «.اإلبداؿ في فائدة فبل وليفاأل مثل كانوا لو إذ منكـ;

***  

 كثير: ابف

 أنتـ الناس أييا يا) تعالى: قاؿ كما صفتكـ، غير عمى بآخريف ويأتي يذىبكـ أف»
 عمى ذلؾ وما جديدٍ  بخمقٍ  ويأتِ  يذىْبكـ يشأ إف الحميدُ  الغنيُّ  ىو وهللاُ  هللا إلى الفقراءُ 
ف) وقاؿ: ،ٚٔ-٘ٔ فاطر  (بعزيز هللاِ   يكونوا ال ثـ غيَركـ قوًما يستبدؿْ  تتولوا وا 

 هللاُ  يأتي فسوؼ دينو عف منكـ يرتدّ  َمف آمنوا الذيف ياأييا) وقاؿ: ،ٖٛ دمحم (أمثالكـ
 بآخريف ويأتِ  الناُس  أّييا يذىبكـ يشأ إف) وقاؿ: ،ٗ٘  المائدة (ويحّبونو يحّبيـ ـوبق

 «.ٖٖٔ   النساء (قديًرا ذلؾ عمى هللاُ  وكاف

*** 
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 حياف: أبو 

 لمكفار. خطاب  عباس: ابف وعف لمناس. عاـ خطاب (،يذىبكـ) قولو: أف والظاىر»

 بناس ويأت الناس أييا يذىبكـ يشأ إف المعنى: يكوف  أف يحتمل (:جديد بخمق ويأت)
 المفسريف. جميور قوؿ واألوؿ: جنسكـ. غير مف ويحتمل آدمييف، جنسكـ مف آخريف
 أييا ُيذىبكـ يشأ إف) النساء: في قولو في لممفسريف االحتماليف ىذيف نحو وتقدـ
 «.األوؿ الوجو إال يحتمل ال أنو ذلؾ في وبينا ،ٖٖٔ النساء (بآخريف ويأتِ  الناُس 

***  

 الشوكاني:

 يذىبكـ يشأ إف) فقاؿ: خمقو مف واحد كل عف واستغناءه سبحانو، قدرتو كماؿ بّيف»
 بَمف ويأتي العصاة، وييمؾ المعدوميف، ويوجد الموجوديف، فيعدـ ،(جديد بخمق ويأت
 خمقو. ِمف يطيعو

 مف يكوف  أف ويحتمل اإلنساف، نوع مف الجديد الخمق ىذا يكوف  أف يحتمل والمقاـ
 «.آخر نوع

***  
 عاشور: ابف
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 والمقصود: (،تر ألـ) بػ: المخاطب جممتيـ مف لجماعة (ُيذىْبكـ) في: الخطاب»
 الظالميف لنيمكفّ ) قولو: اقتضاه الذؼ لوعيدىـ تأكيًدا خاصة، بالمشركيف التعريض
 وخمق كميـ الناس أعدـ ءشا إف أؼ: ،ٗٔ-ٖٔ إبراىيـ (بعدىـ مف األرض ولنسكنّنكـ

   آخريف. ناسا

 بالوعيد، لمتعميـ إدماًجا األعـ بالحكـ القدرة عظيـ عمى االستدالؿ في جيء وقد
ظياًرا  مكانيـ في ويأتي المعانديف، الجبابرة ُيذىب أنو إلى إيماء وفيو القدرة. لعظيـ وا 

   «.األرض في ليمكنيـ بالمؤمنيف، األرض سيادة في

 أخرػ: آيات

 ِبَخمقٍ  وَيأتِ  ُيذِىْبُكـْ  َيشأْ  إفْ  الَحميُد. الغنيُّ  ىو وهللاُ  هللاِ  إلى الفقراءُ  أنتـُ  الّناُس  أيُّيا يا)
 .ٚٔ-٘ٔ فاطر (ِبَعزيزٍ  هللاِ  عمى ذلؾَ  وما َجديٍد.

*** 

  ٕ٘ٔٓ حزيراف ٗ الخميس 

 

 (ٕٔ إبراىيـ) عنا؟ غنوف مُ  أنتـ فيل تبًعا لكـ كنا إنا ۞

  
 ِمف عّنا ُمْغُنوفَ  أنتـ فيل َتبًعا لكـ كّنا إّنا استكبروا: لمذيفَ  الضعفاءُ  فقاؿَ ) تعالى: قاؿ

 .ٕٔ إبراىيـ (ليَديناكـ هللاُ  ىدانا لو قاُلوا: شػيٍء؟ ِمف هللاِ  عذابِ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=14&ayano=19#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=14&ayano=19#docu


65 

  
 الضعفاء:

 والعواـ. األتباع،

  
 استكبروا: الذيف

 والقادة. والرؤساء، والكبراء، السادة،

  
 تبًعا:

 حارس. وحَرس خادـ، خَدـ مثل: تابع، جمع

  
نما :ٜٜٔ/ٖٔ الطػبرؼ  قاؿ  يأتمروف  الدنيا، في أتباعيـ كانوا أنيـ ىذا بقوليـ َعنوا وا 
 اتباع مف عنو ينيونيـ عما وينتيوف  با، والكفر األوثاف عبادة مف بو يأمرونيـ بما
 هللا. رسل

  
 وقد والتقريع، التوبيخ معناه استفياـ (:عنا ُمْغُنوفَ  أنتـ فيل) :ٕ٘ٗ/ٙ حياف أبو قاؿ

 ُيْغنوا! لف أنيـ عمموا

***  
 ـٖٕٔٓ/ٖ/ٕٓ األربعاء

 
 (ٕٕ )إبراىيـ بُمصرخيّ  أنتـ وما بُمصرخكـ أنا ما ۞

 الُمصرخ:
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 المغيث )مف العذاب(.

 

 (ٕٗ)إبراىيـ كممة طيبة كشجرة طيبة أصميا ثابت وفرعيا في السماء  ۞

 أصميا ثابت:

 المحاسبة واالقتصاد واإلدارة: األصوؿ الثابتة.ومنو اليـو في عمـو 

 

 (ٕٛ)إبراىيـ وا قوميـ دار البوار ا وأحمّ لوا نعمة هللا كفرً إلى الذيف بدّ  ألـ ترَ  ۞

 بدلوا نعمة هللا كفًرا:

 ا.بدلوا شكر نعمة هللا كفرً 

 كفروىا بدؿ أف يشكروىا.

 نعمة: مفعوؿ بو أوؿ.

 كفًرا: مفعوؿ بو ثاف.

 التقدير:وربما يكوف 

 بدلوا بنعمة هللا كفًرا.
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 : منصوب بنزع الخافض.نعمة

 : مفعوؿ بو.كفًرا

 دار البوار:

 جينـ.

 

 (ٖٓ)إبراىيـ عف سبيمو  او ضمّ ا ليُ وجعموا  أندادً  ۞

 في قراءة:

 لَيضّموا.

 

 (ٖٔ إبراىيـ) الصبلة ُيقيموا آمُنوا الذيف لعبادؼ قلْ  ۞
 وعبلنيةً  ِسًرا رزقناىـ مما وُينفُقوا الصبلةَ  ُيقيُموا آمُنوا الذيفَ  لعبادؼَ  قلْ ) تعالى: قاؿ
 .ٖٔ إبراىيـ (ِخبلؿٌ  وال فيوِ  بيعٌ  ال يوـٌ  يأتيَ  أف قبلِ  ِمف
 خبلؿ: 

 الصداقة. وىي خّمة، جمع
 والموّدة. الصداقة بدافع التبرع والمراد:
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 قراءة: في 
 خبلَؿ. وال فيو بيعَ  ال
 التقدير: 
 األمر. الـ ىنا: البلـ ليقيموا. آمنوا الذيف لعبادؼ قل -

 يقيموىا. الصبلة أقيموا آمنوا الذيف لعبادؼ قل -

 الصبلة. يقيموا آمنوا الذيف لعبادؼ تقل إف -

 الصبلة. يقيموا أقيموا آمنوا الذيف لعبادؼ تقل إف -

 التقدير: يكوف  وقد 
 يقيموا. أف

 أخرػ: آيات
 .ٖ٘ اإلسراء (أحسفُ  ىي التي يقولوا لعبادؼ وقلْ )
  

 .ٗٔ الجاثية سورة (هللا أياـَ  يرجوفَ  ال لمذيفَ  َيغِفروا آمُنوا لمذيفَ  قلْ ) راجع:
*** 

 ـٖٕٔٓ/ٖ/ٖالخميس 
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 (ٖٔ يـإبراى) بلؿٌ خِ  وال فيو بيعٌ  ال يـو ۞

 وعبلنيةً  سًرا رزقناىـ مّما وُينفقوا الصبلةَ  ُيقيموا آمُنوا الذيفَ  لعبادؼَ  ُقلْ ) تعالى: قاؿ 
 .ٖٔ إبراىيـ (ِخبلؿٌ  وال فيو بيعٌ  ال يوـٌ  يأتيَ  أف قبلِ  ِمف

  

 الصبلة عف كبلـ مف سبقو بما عبلقتو ما خبلؿ، وال فيو بيع ال بأنو اليـو وصف
 واإلنفاؽ؟

 وسيأتي. ،الزمخشرؼ  سؤاؿ مف إليو أقرب طرحتو، أف بعد أجد، لـ ىذا سؤالي

  

 يقل: لـ

 ة.الصبل يقيموا أف آمنوا الذيف لعبادؼ قل -

 الصبلة. أقيموا آمنوا الذيف لعبادؼ قل -

  

 يقل: لـ

. يأتي أف قبلَ   يـو

  



70 

 قراءة: في

 خبلَؿ. وال فيو بيعَ  ال

 والتنويف(. الرفع بدؿ فييما )بالنصب

  

 خبلؿ:

 صداقة.

 صديق. خميل:

  

 اآليات: بيف التوفيق

 :الرازؼ  قاؿ

 في أثبتيا تعالى أنو مع اآليتيف ىاتيف في المخاّلة نفى كيف قيل: فإف»
 ؟ٚٙ الزخرؼ (المتقيف إال عدو لبعض بعضيـ يومئذ األخبلء) قولو:

 الطبيعة ميل بسبب المخاّلة نفي عمى محمولة المخاّلة نفي عمى الدالة اآلية قمنا:
 المخاّلة حصوؿ عمى محمولة المخاّلة ثبوت عمى الدالة واآلية النفس، ورغبة

    «.أعمـ وهللا تعالى، هللا ومحّبة تعالى هللا عبودية بسبب الحاصمة

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&surano=14&ayano=31#docu
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 :عاشور ابف وقاؿ

 الخّمة، نفي المراد وليس المقاـ، بقرينة آثارىا، ىنا الخبلؿ مف المراد أف تبّيف بيذا»
 يومئذٍ  األخبّلءُ ) تعالى: قاؿ المتقيف. بيف ثابتة المودة ألف والموّدة; الصحبة أؼ

 ىي التي والخبلؿ البيع بنفي كفى وقد .ٙٚ الزخرؼ (المّتقيف إال عدوّ  لبعضٍ  بعُضيـ
 «.االستزادة انتفاء عف واإلرفاد النواؿ وسائل

 أقوؿ:

 الباب. ىذا في تنفع ال صداقة ولكنيا الصداقة، الُمثبت:

 الُمثبت! غير فالمنفي

*** 

 المفسريف: أقواؿ

 الطبرؼ:

 وجب نفس مف وعوض فدية فيو ُيقبل ال يقوؿ: (فيو بيع ال يـو يأتي أف قبل مف»)
 وتترؾ الفدية، منيا فُيقبل الدنيا، في رّبيا معصية مف منيا كاف بما هللا، عقابُ  عمييا
 منو. معتاض مف عوض أخذ كاف إذْ  عوًضا، الفدية ثناؤه جل هللا فسّمى تعاقب. فبل
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 العقوبة استوجب عمف فيصفح خميل، مخاّلة ىناؾ يسول يقوؿ: (خبلؿ وال) وقولو:
 القائل: قوؿ مف مصدر فالخبلؿ والقسط، العدؿ ىنالؾ بل لمخاّلتو، العقاب عف

 )...(. وِخبلالً  ًمخاّلة أخاّلو فأنا فبلًنا خالمتُ 

 بيا يتخاّلوف  وخبلالً  بيوًعا الدنيا في أف عمـ قد وتعالى تبارؾ هللا إف قتادة: قاؿ 
،  كاف فإف يصاحب، وعبلـ يخالل مف رجل فينظر ا،الدني في ف فميداوـْ  كاف وا 
 «.ستنقطع فإنيا هللا لغير

 أقوؿ:

 الطبرؼ: مف الكبلـ ىذا

 «.تعاقب فبل وتترؾ الفدية، منيا فُيقبل الدنيا، في رّبيا معصية مف منيا كاف بما»

 يشوش الزائد الكبلـ يل الفائدة، بعدـ عميو والتعميق إبقاءه رأيت ثـ حذفو، أوالً  أردت
 القارغ!

*** 

 البغوؼ:

 «.ومصادقة مخالمة خبلؿ:»

***  

 الزمخشرؼ:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=14&ayano=31#docu
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 خبلؿ؟ وال فيو بيع ال بأنو اليـو وصف باإلنفاؽ األمر طابق كيف قمت: فإف« 

 ليأخذوا بدالً  فيعطوف  المعاوضات، عقود في أمواليـ يخرجوف  الناس أف قبل مف قمت:
 وأما منيا، وخيرا أمثاليا بيداياىـ ليستخرجوا األصدقاء ومياداة المكارمات وفي مثمو،

 ربو وجو ابتغاء إال تجزػ  نعمة مف عنده ألحد وما) كقولو: خالًصا، هللا لوجو اإلنفاؽ
 فيو بيع ال يـو في بدلو ليأخذوا عميو فبعثوا الخمص، المؤمنوف  إال يفعمو فبل (األعمى

 مف أمواليـ فيو ينفقوف  بما وال مخاّلة، وال بمبايعة فيو انتفاع ال أؼ: خبلؿ، وال
نما والمكارمات، المعاوضات   «.هللا لوجو باإلنفاؽ فيو ينتفع وا 

***  

 الرازؼ:

 خبلالً  خالمت مف مصدر وىو المخاّلة، والخبلؿ الفداء، ىينا البيع عبيدة: أبو قاؿ»
 وال مخاّلة وال شراء وال فيو بيع ال يـو ىو إنما مقاتل: قاؿ المصادقة. وىي ومخاّلة،
 في اإلنفاؽ، ذلؾ ثواب تجدوا حتى الدنيا في أموالكـ أنفقوا يقوؿ: تعالى فكأنو قرابة،
 في تعالى قولو اآلية ىذه ونظير مخالة. وال مبايعة فيو تحصل ال الذؼ اليـو ىذا مثل
 «.ٕٗ٘ البقرة (شفاعة وال خمة وال فيو بيع ال) البقرة: سورة

***  

 القرطبي:

 «.وقبلؿ كقمة ُخمة، جمع (:خبلؿ»)
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*** 

 كثير: ابف

 ال أؼ: (خبلؿ وال فيو بيع ال) يـو وىو القيامة، يـو وىو (يـو يأتي أف قبل مف»)
 مف وال فدية منكـ يؤخذ ال فاليـو) تعالى: قاؿ كما نفسو، تباع بأف فدية أحد مف يقبل
 .٘ٔ الحديد (كفروا الذيف

 عمف فيصفح خميل، مخاّلة ىناؾ ليس يقوؿ: جرير: ابف قاؿ (خبلؿ وال) وقولو:
 مصدر، فالخبلؿ والقسط، العدؿ ىنالؾ بل لمخالتو، العقاب عف العقوبة، استوجب

 )...(. وخبلال" مخالة أخالو فأنا فبلنا، خالمت " القائل: قوؿ مف

 فينظر الدنيا، في بيا يتخاّلوف  وخبلالً  ابيوعً  الدنيا في أف عمـ قد هللا إف قتادة: وقاؿ  
،  كاف فإف صاحب، وعبلـ يخالل مف رجل ف فميداـو  عنو. فسيقطع هللا لغير كاف وا 

 افتدػ ولو فدية، وال بيع أحدا ينفع ال أنو تعالى يخبر أنو ىذا مف والمراد قمت:  
 كافًرا. هللا لقي ذاإ أحد شفاعة وال أحد صداقة ينفعو وال وجده، لو ذىًبا األرض بملء

 وال شفاعةٌ  منيا ُيقبل وال شيًئا نفس عف نفس تجزؼ  ال يوًما واتقوا) تعالى: هللا قاؿ
 .ٖٕٔ البقرة (ُينصروف  ىـ وال عدؿٌ  منيا يؤخذ

 فيو بيع ال يـو يأتي أف قبل مف رزقناكـ مما أنفقوا آمنوا الذيف أييا يا) تعالى: وقاؿ
 «.ٕٗ٘ البقرة (الظالموف  ىـ روف والكاف شفاعة وال خمة وال

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=14&ayano=31#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=14&ayano=31#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=14&ayano=31#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=14&ayano=31#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=14&ayano=31#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=14&ayano=31#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=14&ayano=31#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=14&ayano=31#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=14&ayano=31#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=14&ayano=31#docu
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 *** 

 الشوكاني:

 مصدر. وىو ، المخالة والخبلؿ الفداء، ىاىنا البيع عبيدة: أبو قاؿ»

   المغة. أىل جميع قوؿ ىذا الواحدؼ: قاؿ

 وعبلب، وعمبة وبراـ، برمة مثل: خمة، جمع يكوف  أف يجوز الفارسي: عمي أبو وقاؿ
 عذاب مف نفسو العمل في المقصر يفتدؼ حتى فيو بيع ال القيامة يـو أف والمعنى:

 مف وينقذه لخميمو الخميل يشفع حتى مخالمة ىناؾ وليس ذلؾ، عف عوض بدفع هللا
 الحياة في داموا ما هللا رزقيـ مما الخير وجوه في باإلنفاؽ سبحانو فأمرىـ العذاب،
 عمى يقدروف  ال فإنيـ القيامة، يـو يأتي أف قبل مف أمواليـ إنفاؽ عمى قادريف الدنيا
 وال فيو بيعٌ  ال يوـٌ  يأتيَ  أف قبلِ  ِمف) أعني: فالجممة ذاؾ، إذْ  ليـ ماؿ ال بل ذلؾ،
 هللا. رزقيـ مما باإلنفاؽ األمر مضموف  لتأكيد (ِخبلؿٌ 

 تركيا ألف وذلؾ الصبلة، بإقامة األمر لمضموف  تأكيد أيًضا فييا يكوف  أف ويمكف
 البقرة في تقدـ وقد األخبلء، حقوؽ  ورعاية بالبيع االشتغاؿ بسبب يكوف  ما كثيًرا
  «.والخبلؿ البيع تفسير

***  

 عاشور: ابف

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=14&ayano=31#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=14&ayano=31#docu
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 بالثواب. واإلسعاؼ اإلرفاد شأنيا مف خبلؿ وال الثواب، فيشترػ  يومئذ بيع ال»

 «.التبرع عف الكناية وبالخبلؿ: المعاوضة، بالبيع: فالمراد

 سابق: موضع في

 وال ُخّمةٌ  وال فيو بيعٌ  ال يوـٌ  يأتيَ  أف قبلِ  ِمف رزقناكـ مّما أنِفقوا آمُنوا الذيفَ  أّييا يا)
 .ٕٗ٘ البقرة (شفاعةٌ 

***  

  ٕ٘ٔٓ أيار ٚ الخميس

 

 (ٕٖ إبراىيـ) األنيار لكـ وسخر ۞
 المفسروف  يذكره لـ تفسير

  
 الشمَس  لكـُ  وسّخر األنياَر. لكـُ  وسّخر بأمره البحر في لَتجرؼَ  الُفمؾَ  لكـُ  وسّخر)

 .ٖٖ-ٕٖ إبراىيـ (والنيارَ  الميلَ  لكـُ  وسّخر دائَبْيفِ  والقمرَ 
  
 يقل: لـ
 بأمره. الفمؾ فيو لتجرؼ  البحر لكـ وسّخر -

 بأمره. الفمؾ فييا لتجرؼ  البحار لكـ وسّخر -
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 )األنيار(. النير وجمع البحر أفرد
  

 أعمـ. وهللا أخرػ، وجوًىا تحتمل اآلية لكف صحيحة، المفسروف  ذكرىا التي التفاسير
  

 التقدير: ىل
 بأمره. الفمؾُ  فييا لتجرؼَ  األنيار لكـُ  وسّخر -

 دائَبْيِف. والنيار الميل لكـ وسّخر -

 .ٗ٘ األعراؼ (حثيًثا يطمُبو النيارَ  الميلَ  ُيغشي)
  

 التقدير: ىل
 واألنيار. والبحر الفمؾ لكـ وسّخر -

 بأمره. الفمؾ فييا لتجرؼ  والبحار الفمؾ لكـ وسّخر -

 .ٕٔ الجاثية (بأمره الفمؾُ  فيو لتجرؼَ  البحرَ  لكـُ  سّخر الذؼ هللاُ )
 .ٕٖ إبراىيـ (بأمره البحر في لَتجرؼَ  الُفمؾَ  لكـُ  وسّخر)
  
 التفاسير. إلى الرجوع بعد إال أعتمدىا ال الفروض، مف أعّده ذكرتو ما

 اقترحتو! ما فييا وجدت فما إلييا رجعتُ 
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 اآلية (والسمواتُ  األرضِ  غيرَ  األرُض  تبدؿُ  يـو) قولو: جاء نفسيا السورة في لكف
 السموات. غيرَ  والسمواتُ  أؼ: ،ٛٗ
  

 :الرازؼ  قاؿ
 ألنو وذلؾ البحر، في الجارؼ  الفمؾ بوجود يكمل إنما ضاألر  مف ينبت بما االنتفاع»

 ىذا نعمة إف حتى أنعمو، مف آخر بنوع األرض أطراؼ مف طرؼ كل خّص  تعالى
 في الربح كثر وبالعكس، األرض، مف اآلخر الجانب إلى ُنقمت إذا الطرؼ
 «!التجارات
 أقوؿ:
 .ٓٔ ُفّصمْت  (أقواَتيا فييا وقّدر) آية: تفسير مف مستمدّ  الرازؼ  قوؿ
***  

   ٕ٘ٔٓ أيار ٕٓ األربعاء
 

 (ٖٗ)إبراىيـ وآتاكـ مف كل ما سألتموه  ۞
 

ف تعػػّدوا نعمػػة هللا ال تحصػػوىاوآتػػاكـ مػػف كػػل مػػا سػػألتموه : )قػػاؿ تعػػالى إف اإلنسػػاف  وا 
 .ٖٗ( إبراىيـ لظمـو كفار

 
 : مف

المقػػاؿ أو موه بمسػاف ، سػػألتنػو تعػػالى أعطػاكـ شػػيًئا مػف كػػل شػيء، والمعنػػى ألمتبعػيض
 . بمساف الحاؿ
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 .(ٖٕٙ/ٖٔ، وابف عاشور ٜٕٔ/ٜٔ، والرازؼ ٜٖٚ/ٕوالزمخشرؼ ، ٕٕٙ/ٖٔ تفسير الطبرؼ )
 

أؼ قػد آتػى هللا بعضػكـ منػو  ،ليس شيء إال وقد سألو بعػض النػاس : إنووقاؿ آخروف 
 ، وآتى بعضكـ اآلخر شيًئا. شيًئا

 .(ٕٕٙ/ٖٔ)تفسير الطبرؼ 
 
، إلى ىػذه اآليػة، ٖٚٗادنا" ص اقتصالصدر، في كتابو: " د استند األستاذ دمحم باقروق

. المػوارد بالنسػبة لمحاجػات البشػػرية، أؼ نػدرة لنفػي المشػكمة االقتصػادية، مشػكمة النػدرة
، وكػبلـ كني بالتأمل في كبلمو. ول(: زائدةمفذلؾ باالعتماد عمى قوؿ مرجوح بأف: )و 
ة عػػػف المشػػػكمة االقتصػػػادي، وجػػػدت أنػػػو يعبػػػر ف تابعػػػو مػػػف االقتصػػػادييف المسػػػمميفمػػػ

د . وقػػفػػي ىػػذه المشػػكمة بػػيف طرحيػػا وحميػػا ، ويخمػػطبعبػػارات أخػػرػ تفيػػد المعنػػى نفسػػو
 .توسعت في بياف ىذا في موضع آخر

*** 
 ٖٕٓٓتشريف األوؿ  ٕٛ
 

 (ٓٗ)إبراىيـ نا رّب ... ربّ  ۞
 .ٓٗإبراىيـ  (دعاءِ  لْ نا وتقبّ تي ربّ يّ ف ذرّ الصبلة ومِ  قيـَ اجعمني مُ  ربّ )

 اجعمني مقيـ الصبلة:
 أؼ: باستمرار.

 
 تي:يّ ف ذرّ ومِ 
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 تي كذلؾ.يّ ذرّ  بعض واجعلْ  أؼ:
 

 في قراءة:
 دعائي.

 
 لـ يقل:

 نا.دعاء ربنا وتقبلْ 
 

 ربنا:
 أدخل معو الذرية.

 
 وتقبل دعاء:

 لعل التقدير:

 دعائي ودعاءىـ. وتقبل

 وهللا أعمـ.

 

 إعراب:

 ني:اجعمْ 
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 عاء، أو فعل تضّرع.يقاؿ: فعل دُ اجعْل: فعل أمر، واألحسف أف 

 

 (ٔٗ)إبراىيـ ولممؤمنيف  لي ولوالدؼّ  نا اغفْر ربّ  ۞

 لـ يقل:

 رّب اغفْر لي.

 

 ربنا:

 باعتبار الكل )ىو ووالداه والمؤمنوف(.

 

 (ٕٗ)إبراىيـ رىـ ليـو تشخص فيو األبصار ؤخّ إنما يُ  ۞

 تشخص:

 تبقى مفتوحة كعيف المحتضر.

 

 (ٖٗ)إبراىيـ يـ فُ رْ إلييـ طَ  يـ ال يرتدُّ عي رءوسِ نِ قْ عيف مُ يطِ مُ  ۞

 ميطعيف:
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 مسرعيف.

 

 مقنعي رءوسيـ:

 منكسي رءوسيـ مف الذّؿ.

 

 طرفيـ:

 جفنيـ.

 

 (ٖٗ)إبراىيـ يـ ىواء وأفئدتُ  ۞

 فارغة )مف اإلدراؾ لشدة اليوؿ(.

 

ـْ تكونوا أقسمتـ ِمف قبُل ما لكـ مِ  ۞  (ٗٗ)إبراىيـ ف زواؿ أَول

 ِمف قبُل:

 في الدنيا.

 



83 

 زواؿ:

 انتقاؿ )إلى اآلخرة(.

 

 (ٙٗ)إبراىيـ وعنَد هللا مكُرىـ  ۞

 عقاُب مكرىـ.

 

ف كاف مكُرىـ لتزوَؿ منو الجباُؿ  ۞  (ٙٗ)إبراىيـ وا 

ف:  وا 

 وما.

 نافية.

  

 في قراءة:

 َلتزوُؿ.

 وفي ىذه القراءة تكوف: )إْف( مخففة مف الثقيمة )إّف(.

 إّف مكرىـ َلتزوُؿ منو الجباؿ.
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 (ٛٗ إبراىيـ) والسمواتُ  األرضِ  غيرَ  األرُض  ُتبّدؿُ  يوـَ  ۞

 والسموات: 

 المكسورة. الثانية (األرض) عمى وليس المرفوعة، األولى (األرض) عمى معطوفة

 كممة. أقرب عمى معطوفة ليست

 ذلؾ. يحّتـ المعنى

  

 التقدير:

 السموات. غيرَ  والسمواتُ 

 إال منيـ ذلؾ يفعل لـ لكف صريًحا، ذكًرا التقدير ىذا المفسروف  يذكر أف أتمنى كنت
 عاشور. ابف مثميما يفعل أف المتوقع مف وكاف الشوكاني! وتبعو الرازؼ 

  

 إعراب:

 مرفوع. فاعل نائب )األولى(: األرض

 )ثاف(. بو مفعوؿ :غير
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 مجرور. إليو مضاؼ )الثانية(: األرض

*** 

 المفسريف: أقواؿ

 الطبرؼ:

 اليـو السماوات وكذلؾ غيَرىا، القيامة يـو اليـو عمييا نحف التي األرض تبّدؿ يـو»
 «.ثناؤه جلّ  قاؿ كما غيرىا، تبّدؿ

***  

 الرازؼ:

 وجييف: يحتمل التبديل أف اعمـْ »

 أخرػ. بصفة صفتيا وتتبدؿ باقية الذات تكوف  أف أحدىما:

 أخرػ. ذات وتحدث األولى، الذات تفنى أف والثاني:

 الحمقة بّدلت يقاؿ: أنو جائز الصفة في التغير إلرادة التبدؿ لفع ذكر أف عمى والدليل
 قولو ومنو شكل. إلى شكل مف فنقمتيا خاتًما، وسويتيا أذبتيا إذا خاتًما:
 جّبة، قميصي بدلت ويقاؿ: ،ٓٚ الفرقاف (حسنات سيئاِتيـ هللاُ  يبّدؿُ  فأولئؾ) تعالى:
 وأما أحواُلو. تغّيرت إذا زيد: َتبّدؿ ويقاؿ: أخرػ، صفة إلى صفة مف العيف نقمت أؼ:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&surano=14&ayano=48#docu
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 ومنو دنانير، الدراىـَ  بدلتُ  فكقولؾ: الذوات في التبدؿ وقوع عند التبديل لفع ذكر
 .ٙٔ سبأ (جّنتيف بجّنتييـ وبّدلناىـ) وقولو: ،ٙ٘ النساء (غيَرىا جموًدا بدلناىـ) قولو:

 قوالف: اآلية ففي المفيوميف ىذيف مف واحد لكل محتمل المفع أف عرفت إذا

 هللا رضي عباس ابف قاؿ الذات. تبديل ال الصفة تبديل المراد أف األوؿ: القوؿ 
 جباليا األرض عف فُتسّير صفاتيا، في تغيرت أنيا إال األرض، تمؾ ىي عنيما:
 عنو هللا رضي ىريرة أبو وروػ  أمٌت. وال ِعوجٌ  فييا ُيرػ  فبل وتسّوػ، بحارىا وتفّجر
 األديـ مدّ  ويمّدىا فيبسطيا األرض، غير األرض هللا يبدؿ قاؿ:" أنو ملسو هيلع هللا ىلص النبي عف

   ". أمًتا وال عوًجا فييا ترػ  فبل العكاظي،

 عميو كقولو وىو ،السماوات غيرَ  السماواتُ  تبدؿ أؼ: (والسماوات) وقولو:
 في عيد ذو وال والمعنى: "، عيده في عيدٍ  ذو وال بكافر مؤمفٌ  ُيقتل ال " السبلـ:
 بكافر. عيده

 وكونيا قمرىا، وخسوؼ شمسيا، وتكوير وانفطارىا، كواكبيا بانتثار السماوات وتبديل
 كالدىاف. تكوف  وتارة كالُميل، تكوف  تارة وأنيا أبواًبا،

   «.الذات تبديل المراد أف الثاني: والقوؿ 

***  

 القرطبي:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&surano=14&ayano=48#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&surano=14&ayano=48#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&surano=14&ayano=48#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&surano=14&ayano=48#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&surano=14&ayano=48#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&surano=14&ayano=48#docu
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 عباس. ابف قالو نجوميا; وتناثر وقمرىا، شمسيا تكوير السماء وتبديل»

 «.األنبارؼ  ابف حكاه كالدىاف; ومرة كالُميل، فمرة أحواليا، اختبلؼ وقيل: 

*** 

 حياف: أبو

 جموًدا بدلناىـ) ومنو: أخرػ. وتجيء ذات تزوؿ أؼ: الذات; في يكوف  والتبديل»
 كقولؾ: الصفات في ويكوف  ،ٙٔ سبأ (جنتيف بجنتييـ وبدلناىـ ) ،ٙ٘ النساء (غيرىا
 شكل. إلى شكل مف انتقمت لكنيا تفقد، لـ فالذات خاتًما، الحمقة بدلت

 كما تمدّ   عباس: ابف فقاؿ الصفات، في أو الذات، في أىو ىنا، التبديل في واختمفوا
 مستوية تصير حتى فييا ما وجميع وشجرىا، وآكاميا جباليا عنيا وُتزاؿ األديـ، يمدّ 
 كواكبيا، وانتثار شمسيا، بتكوير السماوات وتبدؿ أمًتا. وال عوًجا فييا ترػ  ال

  «.قمرىا وخسوؼ وانشقاقيا،

 أقوؿ:

 إليو! ُيحل ولـ الرازؼ، عف نقل

***  

 الشوكاني:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=330&idfrom=1214&idto=1217&bookid=62&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=330&idfrom=1214&idto=1217&bookid=62&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=330&idfrom=1214&idto=1217&bookid=62&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=330&idfrom=1214&idto=1217&bookid=62&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
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 الصفات، في يكوف  وقد دنانير; الدراىـَ  بدلتُ  في: كما الذات، في يكوف  قد والتبديل»
 األمريف. تحتمل واآلية خاتًما، الحمقة بدلتُ  في: كما

 ذاتيا. تغّير وقيل: األكثر. قاؿ وبو صفاتيا، تغّير المراد قيل: وقد

ََ  السماواتُ  وتبدؿ أؼ: (والسماوات) ومعنى:  الذؼ االختبلؼ عمى السماوات، غيَر
 «.مرّ 

***  

 عاشور: ابف

 ليا، كانت التي األوصاؼ بتغيير إما القيامة: يـو والسماوات األرض وتبديل»
بطاؿ ما الدنيا، الحياة في فييا المعروفة النظـ وا   وسماوات أرض ووجداف بإزالتيا وا 
 األخروؼ. العالـ في أخرػ 

 «.جديد بعالـ المعيود العالـ استبداؿ المعنى: وحاصل

 أقوؿ:

 المعيود. بالعالـ جديد عالـ استبداؿ الصواب:

 المتروؾ. تمحق الباء

 شائع. خطأ

*** 
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 ٕ٘ٔٓ أيار ٛ الجمعة

 

 (ٛٗ )إبراىيـ ارالقيّ  الواحدِ   وبرزوا ... األرُض  ؿُ تبدّ  يوـَ  ۞

 يقل: لـ

 ويبرزوف.

 

 وبرزوا:

 بالماضي.

  الوقوع. محقق بروزىـ صار

 

 (ٜٗ )إبراىيـ األصفاد في نيفقرّ مُ  يومئذٍ  المجرميف وترػ  ۞

 مقرنيف:

 بعض. مع بعضيـ

 

 األصفاد:
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 القيود.

 األغبلؿ.

 

 (ٓ٘ )إبراىيـ َقِطراف مف سرابيُميـ ۞

 سرابيميـ:

 شراويميـ.

 

 راف:طِ قَ 

 وسرعًة! شدةً  االشتعاؿ عمى تساعد مادة
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 إلِحْجر﴾ سورة﴿
 

 (ٔ الحجر) ُمبيفٍ  وُقرآفٍ  الكتابِ  آياتُ  تمؾَ  ۞

  
 

 واحًدا؟ معناىما أليس لماذا؟ والقرآف الكتاب  -

 موصوؼ. غير واآلخر موصوؼ أحدىما      -

 النكرة. بمفع والقرآف المعرفة بمفع الكتاب جاء      -

  
 التقدير:

 مبيٍف. قرآفٍ  وآياتُ  الكتابِ  آياتُ  تمؾ

 (.الكتاب) عمى معطوؼ (:قرآف)

  
 يقل: لـ

 الكتاِب. آياتُ  ىذه

  
 يقل: لـ

 الُمبيِف(. والقرآفِ  الكتابِ  آياتُ  )تمؾ      -
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 ُمبيٌف(. قرآفٌ  وىو الكتابِ  آياتُ  )تمؾ      -

 ُمبيٌف(. قرآفٌ  إّنو الكتابِ  آياتُ  )تمؾ      -

***  
 المفسريف: أقواؿ

 مف أو القراءة مف القرآف وصفة الكتابة، مف الكتاب صفة الصفتيف: بيف جمع      -
 ويجمع، يكتب أف قبل كتاًبا القرآف سمي بعض(. إلى بعضو يجمع )ما الجمع
 وجمعو. كتابتو عمى حّض  فيو يكوف  وربما سيكوف، ما باعتبار

 لمتفخيـ. القرآف تنكير      -

 بينيما فرؽ  ال :الرازؼ  قاؿ (،ُمبيفٍ  وكتابٍ  القرآفِ  آياتُ  تمؾَ ) النمل: سورة مطمع في      -
 .حياف أبي عند ومثمو الترتيب. تقتضي ال العطف واو ألف

  
 أراه: ما

 كالمعرفة. الموصوفة والنكرة (،مبيف قرآف) موصوفة ألنيا المعرفة عمى النكرة عطفَ 
 )صحيح وعدتو الذؼ محموًدا مقاًما الميـ ابعثو المعروؼ: الدعاء في فقولؾ

 رّبؾَ  يبعثؾَ  أف عسى) القرآف: في وعدتو. الذؼ المحمود المقاـ كقولؾ: البخارؼ(،
 .ٜٚ اإلسراء (محموًدا مقاًما
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 )مبيَنْيف(، يقوؿ ال كي (،مبيف) قولو: في الفاصمة لمراعاة اآلخر ونّكر لفًظا وعّرؼ
 بالوصف النكرة وخص متغايراف! شيئاف والقرآف الكتاب أف فيـ لربما ذلؾ قاؿ ولو

 أعمـ. وهللا المعرفة، حكـ في الموصوؼ المنّكر المفع ليصير

***  
 ـٕٕٔٓ/ٛ/ٕٚ اإلثنيف

 

 (ٔ الِحْجر) ُمبيفٍ  وقرآفٍ  الكتابِ  آياتُ  تمؾ ۞

 مزيدة نسخة

 واحًدا؟ معناىما أليس لماذا؟ والقرآف الكتاب -

 موصوؼ. غير واآلخر موصوؼ أحدىما -

 النكرة. بمفع والقرآف المعرفة بمفع الكتاب جاء -

  

 التقدير:

 ُمبيٍف. قرآفٍ  وآياتُ  الكتابِ  آياتُ  تمؾ

 (.الكتاب) عمى معطوؼ (:قرآف)
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 يقل: لـ

 الكتاِب. آياتُ  ىذه

 يقل: لـ 

 الُمبيِف(. والقرآفِ  الكتابِ  آياتُ  )تمؾ -

 ُمبيٌف(. قرآفٌ  وىو الكتابِ  آياتُ  )تمؾ -

 ُمبيٌف(. قرآفٌ  إّنو الكتابِ  آياتُ  )تمؾ -

 اآليات: ىذه مثل مف الموقف 

 غامضة المفّسريف محاوالت تكوف  عندما سيما ال بمراده، أعمـ هللا يقاؿ: أف إما -
 ومتكّمفة.

ما -  وفشموا. روا،وتعثّ  تكّمفوا، ولو تفسيرىا، المفسروف  يحاوؿ أف وا 

  

 المفسريف: أقواؿ ممخص

 مف أو القراءة مف القرآف وصفة الكتابة، مف الكتاب صفة الصفتيف: بيف جمع -
 وُيجمع، ُيكتب أف قبل كتاًبا القرآف سّمي بعض(. إلى بعضو ُيجمع )ما الجمع
 وجمعو. كتابتو عمى حّض  فيو يكوف  وربما سيكوف، ما باعتبار
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 لمتفخيـ. القرآف تنكير -

 فرؽ  ال :الرازؼ  قاؿ (،ُمبيفٍ  وكتابٍ  القرآفِ  آياتُ  تمؾَ ) النمل: سورة مطمع في -
 .حياف أبي عند ومثمو الترتيب. تقتضي ال العطف واو ألف بينيما،

 أراه: ما

 كالمعرفة. الموصوفة والنكرة (،مبيف قرآف) موصوفة ألنيا المعرفة عمى النكرة عطفَ 
 البخارؼ(، )صحيحوعدتو الذؼ محموًدا مقاًما الميـّ  ابعثو المعروؼ: الدعاء في فقولؾ
 مقاًما رّبؾَ  يبعثؾَ  أف عسى) القرآف: في وعدتو. الذؼ المحمود المقاـ كقولؾ:
 .ٜٚ اإلسراء (محموًدا

 )ُمبيَنْيف(، يقوؿ ال كي (،ُمبيف) قولو: في الفاصمة لمراعاة اآلخر ونّكر لفًظا وعّرؼ
 بالوصف النكرة وخّص  متغايراف! شيئاف والقرآف الكتاب أف ُفيـ لربما ذلؾ قاؿ ولو

 أعمـ. وهللا المعرفة، حكـ في الموصوؼ المنّكر المفع ليصير

***  

 المفسريف: أقواؿ

 الطبرؼ:

 قبل كانت التي الكتب آياتُ  اآليات ىذه يعني: فإنو (الكتاب آياتُ  تمؾ) قولو: أما»
 واإلنجيل. كالتوراة القرآف

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=15&ayano=1#docu
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 «.وىداه رشده وتدّبره تأّممو لمف ُيبيف :يقوؿ (مبيف) قرآفٍ  وآياتُ  يقوؿ: (وقرآف)

 أقوؿ:

 واإلنجيل. التوراة ىو الكتاب أف عمى )وغيره( الطبرؼ  أوافق ال

***  

 البغوؼ:

 أؼ: (مبيف) قرآفٍ  وآياتُ  أؼ: (وقرآف) الكتاب آياتُ  ىذه أؼ: (الكتاب آياتُ  تمؾ) «
 الباطل. مف والحق الحراـ، مف الحبلؿ يبّيف

  واحد؟ وكبلىما (ُمبيف وقرآفٍ ) قاؿ: ثـ الكتاب َذكر لـ قيل: فإف
 ُيجمع ما والقرآف: يكتب، ما الكتاب: فإف أخرػ، فائدة يفيد واحد كل قيل قد : قمنا

 بعض. إلى بعضو

 «.الكتاب ىذا وبالقرآف واإلنجيل، التوراة بالكتاب: المراد وقيل:  

***  
 الرازؼ:

 بالكتاب والمراد اآليات. مف السورة تضمنتو ما إلى إشارة (تمؾ) قولو: أف اعمـْ »
 .ملسو هيلع هللا ىلص محمًدا بو تعالى هللا وعد الذؼ الكتاب الُمبيف والقرآف

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=15&ayano=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&surano=15&ayano=1#docu
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 كتاًبا، كونو في الكامل الكتاب ذلؾ آياتُ  اآلياتُ  تمؾ والمعنى: لمتفخيـ، القرآف وتنكير
 «.لمبياف مفيًدا قرآًنا كونو وفي

 ***  
 القرطبي:

 قرنيما ثـ واإلنجيل، التوراة مف المتقدمة الكتب لجنس اسـ إنو فيو: قيل الكتاب»
 الُمبيف. بالكتاب

 «.االسميف بيف لو جمع القرآف، ىو الكتاب وقيل:

***  

 حياف: أبو

 تكوف  قوليما فعمى القرآف، قبل الكتب مف نزؿ ما ىنا الكتاب وقتادة: مجاىد قاؿ»
 القرآف، بالكتاب يراد أف ويحتمل :عطية ابف قاؿ الكتاب. آيات إلى إشارة تمؾ

 السورة تضمنتو لما اإلشارة تمؾ أف إال الزمخشرؼ  يذكر ولـ عميو، الصفة وعطفت
 السورة. الُمبيف والقرآف والكتاب قاؿ: اآليات مف

 قرآف وآؼ كتاًبا، كونو في الكامل الكتاب آيات تمؾ والمعنى: لمتفخيـ، القرآف وتنكير
 «.الشأف في والغرابة لمكماؿ الجامع والكتاب قيل: كأنو ُمبيف

 أقوؿ:

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
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 حذفتو. حياف، أبي نص في مكّرر سطر ىناؾ

***  

 الشوكاني:

 ىو قيل: الكتاب في والتعريف اآليات مف السورة تضمنتو ما إلى تمؾ بقولو: اإلشارة»
 المتقدمة. الكتب جنس والمراد لمجنس،

 القرآف. بو المراد وقيل:

 وقيل: .االسميف بيف لو جمع إنو قيل: فقد الكتاب، بعد القرآف ذكر ىذا في يقدح وال
 السورة. ىذه بالكتاب المراد

    «.الكامل القرآف أؼ: لمتفخيـ، القرآف وتنكير

***  

 عاشور: ابف

 إلى واإلرشاد لميدػ  ملسو هيلع هللا ىلص دمحم عمى أنزؿ الذؼ القرآف عمى بالغمبة عمـ :الكتاب»
 الشريعة.

 ومراجعتو. لحفظو منو ينزؿ ما بكتابة مأموروف  ألنيـ كتاًبا وسّمي

  كتاًبا. يكوف  بحيث وُيجمع; ُيكتب أف قبل كتاًبا القرآف سّمي فقد
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 باستدعائيـ إلييـ، اإلعذار لقصد بالقرآف المكذبيف تيديد مفتتح في اآلية ىذه ووقعت
  دينو. وحقية ملسو هيلع هللا ىلص الرسوؿ صدؽ دالئل في لمنظر
 مف )آتيا( جائًيا بالغمبة عمًما المجعوؿ االسـ في بالبلـ التعريف أصل كاف ولما

 لـ بو، المعّرؼ في الجنس كماؿ معنى عمى الداللة إلى التعريف، بحرؼ التوسل
 اآليات تمؾ أف فاقتضى المقاـ، بمعونة جنسو في فائق نوأ بالغمبة العمـ عف ينقطع
 الشرائع. كتب مف أؼ: جنسو، كماؿ منتيى بالغ كتاب آيات ىي

 أنزؿ ما عمى عمًما ُجعل القرآف اسـ ألف الكتاب; عمى (وقرآف) وعطف
 لتوراةا اسـ مثل اإلسبلـ، لكتاب العمـ االسـ فيو والتشريع، لئلعجاز ملسو هيلع هللا ىلص دمحم عمى

  األسماء. بتمؾ المشتيرة لمكتب والزبور واإلنجيل
 تعريف في أدخل األصمي العمـ ألف الكتاب; مف بو التعريف في أرسخ القرآف فاسـ

 كتاب عمى عمـ فيو بالبلـ عرؼ أو القرآف لفع نّكر فسواء بالغمبة، العمـ مف المسّمى
ف األعبلـ، أصل عمى فتنكيره نّكر فإف اإلسبلـ،  قبل األصل لممح فتعريفو ؼعرّ  وا 
 مف منقوؿ القرآف ألف الفاعميف; أسماء مف المنقولة األعبلـ كتعريف العَممية،
 القراءة. منتيى فيو قرغ  إذا الذؼ المقروء أؼ: القراءة، عمى الداؿّ  المصدر

. ىو ما المصدر بمادة االتصاؼ قوة معنى مف بالمصدر التسمية وفي  معمـو
 الجمع حسف ،اآلخر العمـ في ليس معنى مف العمميف مف كل في ما إلى ولئلشارة
 (قرآف) ألف التفسير; بعطف عنو يعّبر ما عطف مف وىو العطف، بطريق بينيما
 ىو وما الموصوؼ عمى الصفة بعطف شبيو وىو كتاب، مف البياف عطف بمنزلة
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 اعتبار كمو وىذا (،مبيف) وىو بوصف، متبوع المعطوؼ ألف أشبيو; ولكنو منو،
 بالمعنى.

 مف فيو وما والوضوح، بالشيرة إيذاف مف التعريف في لما بالبلـ بالمعرؼ وابتدغ
 جيء ثـ واألوصاؼ، اإلخبار أصل ىو المعّرؼ وألف الكماؿ، معنى عمى الداللة

 وألف عميو، األوصاؼ بإجراء أنسب والمنّكر بالُمبيف، وصفو أريد ألنو بالمنّكر;
 التعريف نكتة عمى الداللتاف فوّزعت تعظيـ،وال التفخيـ عمى يدؿّ  التنكير

 .التنكير نكتةو 

 وتيديدىـ الكافريف توبيخ الكبلـ سياؽ فؤلف الذكر; في القرآف عمى الكتاب تقديـ فأما
 إلى موجًيا الكبلـ كاف فمّما مؤمنيف، كانوا لو أف فيو يتمّنوف  وقت سيجيء بأنيـ

 األعـ، بعنوانو وسمـ عميو هللا صمى دمحم عمى المنزؿ يستحضر أف ناسب المنِكريف
 عمينا ُأنزؿ أّنا لو) فقالوا: كتاب في إال جادلوا ما جادلوا حيف ألنيـ كتاًبا; كونو وىو

 بعنواف: اآلخريف األمـ عند ما يعرفوف  وألنيـ ،ٚ٘ٔ األنعاـ (منيـ أىدػ الكنّ  الكتابُ 
 (.الكتاب أىل) بعنواف: ويعرفونيـ (،كتاب)

نما مدروًسا، مقروًءا الكتاب لكوف  مناسب فيو القرآف عنواف فأما  ويدرسو يقرؤه وا 
  سيأتي. كما النمل، سورة في (القرآف) عنواف قّدـ ولذلؾ بو، المؤمنوف 

 
 أؼ: ظيوره، في مبالغة باف بمعنى ىو الذؼ القاصر أباف مف: الفاعل اسـ والُمبيف:
 وغيرىـ. المعاندوف  تحققو الذؼ إعجازه ظيور أؼ: العظيمة، قرآنيتو ظيور

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=15&ayano=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=15&ayano=1#docu
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نما  توبيخ في أشدّ  نفسو في بّيًنا كونو ألف المتعّدؼ; )أباف( بمعنى الُمبيف نجعل لـ وا 
 في اآلية ىذه مف قريب وسيجيء عميو، شتملا لما مظير بأنو وصفو مف منكريو
 «.النمل سورة أوؿ

 آخر: موضع في 

 .ٖ والقصص ،ٕ والشعراء ،ٔيوسف (الُمبيف الكتابِ  آياتُ  تمؾ)

 .٘ٔ المائدة (ُمبيفٌ  وكتابٌ  نورٌ  هللاِ  ِمفَ  جاءكـ قد)

 .ٔ النمل (ُمبيفٍ  وكتابٍ  القرآفِ  آياتُ  تمؾ)

 .ٜٙ يس (ُمبيفٌ  وقرآفٌ  ذكرٌ  إال ىو إفْ )

*** 

     ٕ٘ٔٓ أيار ٜٕ الجمعة

 

 (ٕ الِحْجر) مسمميف كانوا لو كفروا الذيف يودّ  ربما ۞

 ربما؟! هللا: يقوؿ كيف

 يوّدوف. ال وقد يوّدوف  قد أؼ: ،الشؾ تتضمف (:ربما)
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 القمب، في ذلؾ يكوف  قد بل بالقوؿ، ذلؾ عف التعبير بالضرورة يعني ال )وّد( وفعل:
 بالمساف. وليس

 بالقمب. القوؿ عف ويشغميـ بالمساف، القوؿ عف يشغميـ بالعذاب انشغاليـ

 الجميع! يشغل العذاب إف يقاؿ: قد لكف

 والظّف! بالشؾ يشغموىا ولـ والكثرة، بالقّمة أنفسيـ شغموا المفسروف 

 كبلمو أحاط أنو إال ،عاشور ابف قاؿ كما ،التيكـ بيا يراد ىنا (ربما) أفّ  أختار أنا
 أعمـ. وهللا شوش،م ىو بما

 لفًظا ذكروا التكثير أرادوا إذا أنيـ العرب عادة مف أف الرازؼ  نقل كما األمر وليس
ذا لمتقميل، ُوضع  الطريقة، بيذه الكبلـ، ىذا لمشؾ. ُوضع لفًظا ذكروا اليقيف أرادوا وا 
 مسخرة! العرب كبلـ ويجعل كاف، كيفما تحّكمًيا القرآف تفسير يجعل

  

 :قراءتاف (ربما)

 رّبما. الباء: بتشديد -

 رَبما. الباء: بتخفيف -

***  

 المفسريف: أقواؿ
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 البغوؼ:

  الكفار؟ منو ُيكثر التمّني وىذا لمتقميل، وىي (ربما) قاؿ: كيف قيل: فإف»
 إنما لمندامة، يفرغيـ ال بالعذاب شغميـ أف أراد: أو لمتكثير، (ربما) ُتذكر: قد قمنا:

 «.أحياًنا بباليـ ذلؾ يخطر

*** 

 الرازؼ:

 ،الظفّ  تفيد )رب( وكممة بو، مقطوع اإلسبلـ الكافر تمّني أف وىو سؤاؿ، ىينا» 
 التقميل. تفيد أنيا مع (ربما) لفظة بو يميق فبل ويتصل، يكثر التمّني ذلؾ أف وأيًضا

 :وجوه مف عنو والجواب

 لمتقميل، ُوضع لفًظا ذكروا التكثير أرادوا إذا أنيـ العرب عادة مف أف :األوؿ الوجو
ذا  واالستغناء التوقع إظيار منو والمقصود ،لمشؾ ُوضع لفًظا ذكروا اليقيف أرادوا وا 
 فعمؾ، عمى تندـ ولعمؾ فعمت، ما عمى ندمت ربما فيقولوف: بالغرض، التصريح عف
ف  )...(. شؾ بغير ووجوده الندـ بكثرة حاصبلً  العمـ كاف وا 

 قميل يكفيؾ أنو ومعناه: التيديد، في أبمغ ميلالتق ىذا أف الجواب: في الثاني والوجو
  كثيره؟ فكيف الفعل، ىذا عف زاجًرا كونو في الندـ

  «!القميل في إال ذاؾ تمّني عف العذاب يشغميـ أف الجواب: في الثالث والوجو
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*** 
 حياف: أبو

 )رب( مجيء تأويل إلى احتاجوا لمتقميل، )رب( أف وغيره الزمخشرؼ  عند كاف ولما»
 ذلؾ. تأويل في الزمخشرؼ  وطوؿ ىنا،

 قاؿ: ومف كثيرة. ذلؾ ودادتيـ ألف ظاىر، ىنا فييا فالتكثير لمتكثير، إنيا قاؿ: ومف
 سياؽ دؿّ  قاؿ: )رب(، موضوع مف ال الكبلـ سياؽ مف يفيـ إنما والتكثير التقميل إف

 «.الكثرة عمى الكبلـ

*** 

 الشوكاني: 

 )...(. مسمميف كانوا لو رةكثي أوقات في الكفار يودّ  أؼ الكوفيوف: قاؿ»

 لشغميـ كّميا في ال المواضع بعض في ذلؾ وّدوا ألنيـ لمتقميل، ىنا ىي وقيل:
 «.بالعذاب

*** 
 عاشور: ابف

 مسمميف، تكونوا أف ودادتكـ احذروا أؼ: والتخويف، التيكـ في مستعمل ىنا التقميل»
 ال وىـ فعمؾ، عمى ستندـ لعّمؾ التوبيخ: في العرب يقوؿ كما نادًرا تقع أف فمعّميا

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
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نما تنّدمو، في يشّكوف   أف عميؾ حًقا لكاف فيو مشكوًكا الندـ كاف لو أنو يريدوف  وا 
 الضرّ  مف يتحّرز العاقل ألف تندـ; ال لكي فيو التفريط عمى تندـ قد ما تفعل

 المتيّقف. مف يتحرز كما المظنوف 

 «!الفوات بعد ولكف أسمموا، يكونوا أف يوّدوف  قد أنيـ والمعنى  

*** 

 ٕ٘ٔٓ أيار ٓٔ األحد 

 

 (ٚ الِحْجر) بالمبلئكة تأتينا لوما ۞

ادقيفَ  ِمفَ  ُكنتَ  إفْ  بالمبلئكةِ  تأتينا َلْوَما)  .ٚ الِحْجر (الصَّ

 المبلئكة: 

 العذاب. مبلئكة -

 نبوتؾ. بصدؽ يشيدوف  مبلئكة -

 الرازؼ. تفسير انظر

  

 يقل: لـ
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 صادًقا. كنت إف

  

 يقل: لـ

 تأتينا. لوال -

 تأتينا. لو -

 تأتينا. أال -

 تأتينا. ىبل -

 أتيتنا. ىبل -

  

 لوما:

 )لوما(. نستخدـ: وقمما و)ىبل(، )لوال( نستخدـ اليـو نحف

  

 اإلتقاف: في السيوطي قاؿ

 «.لمتحضيض إال َتِردْ  لـ المالقي: قاؿ )لوال(. بمنزلة (:لوما»)

***  
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 المفسريف أقواؿ

 الطبرؼ:

 «.الوم )لوال(: وموضع: لوال، )لوما(: موضع: تضع العرب»

***  

 البغوؼ:

 «.ىبل لوما:»

***  

 الرازؼ:

 الخبر في ويستعمبلف ىبل، معناىما: لغتاف: و)لوما( )لوال( والزجاج: الفّراء قاؿ»
 لكّنا لوالأنتـ ) تعالى: قولو ومنو كذا، لفعمت أنت لوال قولؾ: مثل فالخبر واالستفياـ،

 وكيذه ٛ األنعاـ ( َمَمؾٌ  عميوِ  ُأنِزؿَ  لوال ) كقوليـ: واالستفياـ ،ٖٔ سبأ ( ُمؤمنيف
 «.اآلية

***  

 القرطبي:

 «.(و)ىبل )لوال( كػ الفعل عمى تحضيض (:لوما»)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1342&idfrom=3230&idto=3266&bookid=132&startno=4#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1342&idfrom=3230&idto=3266&bookid=132&startno=4#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1342&idfrom=3230&idto=3266&bookid=132&startno=4#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1342&idfrom=3230&idto=3266&bookid=132&startno=4#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1342&idfrom=3230&idto=3266&bookid=132&startno=4#docu
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***  

 كثير: ابف

 «.(و)ىبل )لوال( كػ الفعل عمى تحضيض (:لوما»)

***  

 الشوكاني:

 فأفاد المزيدة، )ما( ومف: لمتمني، المفيدة )لو( مف مرّكب تحضيض، حرؼ»
 «.بالمبلئكة تأتينا ىبل والمعنى: عميو، ىي الداخمة الفعل عمى الحثّ  المجموع

***  

 الشنقيطي:

 «.حثيًثا طمًبا الفعل طمب وىو لمتحضيض، الكريمة اآلية ىذه في  (:لوما»)

***  

 عاشور: ابف

 «.الفعمية الجممة دخوليا ويمـز التحضيضية، )لوال( بمنزلة تخصيص حرؼ (:لوما»)

 *** 

 :إألحد
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 ىػٖٙٗٔ/ٔ/ٕٓ 

     ـٕٗٔٓ/ٓٔ/ٕٙ 

 

 (ٓٔ )الحجر األّوليف ِشَيع في قبمؾ مف أرسمنا ولقد ۞

 شيع:

 فرؽ.

 أمـ.

 أرسمنا:

 رسبًل. أرسمنا

 
 (ٔٔ)الحجر وما يأتييـ مف رسوؿ إال كانوا بو يستيزئوف  ۞

 لعل التقدير:

 وما كاف يأتييـ مف رسوؿ.
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 (ٕٔ)الحجر كو في قموب المجرميف سمُ كذلؾ نَ  ۞

 َنسُمكو:

 نجعمو مسمًكا.

 

 (ٖٔ)الحجر ال يؤمنوف بو وقد خمت سنة األوليف  ۞

 بو:

 بالرسوؿ.

 

 سنة األوليف:

 سنتنا في األمـ الماضية.

 

 (٘ٔ)الحجر أبصارنا  ّكسثس   ۞

 أغمقت.

 

 (ٜٔ الِحْجر) موزوف  شيء كل مف فييا وأنبتنا ۞
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 فرؽ 

 وأنبتنا:

 وخمقنا.

 .ٖٚ عمراف آؿ (حسًنا نباًتا وأنبتيا)

  

 فييا:

 األرض. في -

 )الجباؿ(. الرواسي في -

 مًعا. فييما -

 (.َموزوفٍ  شيءٍ  كل ِمف فييا وأنبتنا رواسيَ  فييا وألقينا مَدْدناىا واألرَض )

  

 موزوف:

 نقصاف. وال فيو زيادة ال متناسب، بقدر مقّدر -

 الحاجة. بقدر مقّدر -

 والمنفعة. النعمة باب في منزلة لو ما -
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 والمعدود(. )الموزوف  عًدا يعدّ  ما وكذلؾ وزًنا، يوزف  ما المعنى: يكوف  أف أستبعد -

  

 محدودة: الدنيا في الموارد

 بخبلؼ محدودة، الدنيا في الموارد أف عمى معاف، مف عميو تدؿ فيما اآلية، تدؿّ 
 توزيع سوء أف ىذا عمى ويترتب محدودة. غير فإنيا الجنة( )في اآلخرة في الموارد
 الذؼ االبتبلء ىو وىذا آخريف، ويظمـ قوًما يحابي الناس، وبيف البمداف، بيف الموارد

 ىؤالء نصيب نقص الفقراء، حقوؽ  أكموا فإذا مبتموف، ألثرياءفا اآلية. تتضمنو قد
 األثرياء، لصالح التوزيع في التظالـ يحدثو ما بخبلؼ فقر، عمى فقًرا وزادوا الفقراء،
 والعدواف! والبغي الطغياف أىل مف يجعميـ وربما ثراء، عمى ثراءً  يزيدىـ فإنو

***  

 المفسريف: أقواؿ

 الطبرؼ:

 معمـو وبحدّ  ،مقّدر شيء كل مف يقوؿ: شيء: كل مف األرض في وأنبتنا يقوؿ:»
.)...( 

 مف يعني موزوف: شيء كل مف الجباؿ في وأنبتنا ذلؾ: معنى يقوؿ: بعضيـ وكاف
    «.توزف التي األشياء مف ذلؾ ونحو والرصاص، والنحاس والفضة الذىب
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***  

 البغوؼ:

. مقّدر (:موزوف  شيء كل مف) األرض في أؼ: (فييا وأنبتنا»)    معمـو

 والنحاس والحديد، والفضة، الذىب، مف جواىر وىي ،الجباؿ في يعني وقيل: 
  وزًنا. يوزف  ذلؾ كلّ  والكحل، الزرنيخ، حتى وغيرىا،
 «.وزًنا توزف  التي األشياء ىي زيد: ابف وقاؿ

***  

 الرازؼ:

  وجوه: وفيو بالموزوف  المراد في اختمفوا»

 الوجو وىذا القاضي: قاؿ .الحاجة بقدر متقدر أنو المراد يكوف  أف :األوؿ الوجو
 تعالى فينبت بو، وينتفعوف  الناس، إليو يحتاج الذؼ المقدار يعمـ تعالى ألنو أقرب;
 ذلؾ ألف (معايش فييا لكـ وجعمنا) بقولو: أتبعو ولذلؾ المقدار. ذلؾ األرض في

  وجييف: مف ليـ معيشة يكوف  بالنبات يظير الذؼ الرزؽ 
 

 بعينو. واالنتفاع األكل بحسب :األوؿ

 فيو. بالتجارة ينتفع أف :والثاني

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=15&ayano=19#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=15&ayano=19#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&surano=15&ayano=19#docu
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 الوزف  لفع إطبلؽ فكاف المقدار، لمعرفة يراد إنما الوزف  قالوا: القوؿ بيذا والقائموف 
 ذلؾ ويتأكد قالوا: المسبب. عمى السبب اسـ إطبلؽ باب مف المقدار، معرفة إلرادة
فْ ) وقولو: ،ٛ الرعد (بمقدار عنده شيء وكلّ ) تعالى: بقولو أيًضا  إال شيء مف وا 
 .ٕٔ  الحجر (معمـو بقَدرٍ  إال ننّزلو وما خزائُنو عندنا

 إنما تعالى وهللا األسباب، عالـ العالـ ىذا أف المفع ىذا تفسير في :الثاني والوجو
 يحصل وأف بد فبل العالـ، ىذا طبائع تركيب بواسطة والحيواف، والنبات المعادف يخمق
 والكواكب الشمس تأثير ومف كذلؾ، واليواء الماء ومف مخصوص، قدر األرض مف
 القدر ذلؾ عمى الزيادة حصوؿ قدرنا ولو مخصوص. مقدار ردوالب الحر في

 سبحانو فا والحيواف، والنبات المعادف تتولد لـ عنو النقصاف أو المخصوص،
 بميزاف وزنيا تعالى فكأنو وحكمتو، وعممو بقدرتو مخصوص، وجو عمى قّدرىا وتعالى
   األنواع. ىذه حصمت حتى الحكمة

 الحركات، موزوف  فبلف يقولوف: العرؼ أىل أف المفع: ذاى تفسير في :الثالث والوجو
 كاف إذا موزوف  كبلـ الكبلـ وىذا لمحكمة، مطابقة حسنة متناسبة حركاتو أؼ:

 الحكمة بميزاف موزوف  أنو منو المراد فكأف والسخف، المغو عف بعيًدا حسًنا متناسًبا
 وأنبتنا) فقولو: ،والتناسب الحسف عف كناية الموزوف  لفع جعموا فقد بالجممة والعقل.
 السميمة العقوؿ عند عميو محكـو متناسب أؼ: (موزوف  شيء كل مف فييا

    المصمحة. ومطابقة والمطافة بالحسف

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&surano=15&ayano=19#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&surano=15&ayano=19#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&surano=15&ayano=19#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&surano=15&ayano=19#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&surano=15&ayano=19#docu
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 نوعاف: األرض مف ينبت الذؼ الشيء أف المفع: ىذا تفسير في الرابع الوجوو 
 واألحجار السبعة األجساد وىي موزونة، بأسرىا فيي المعادف أما والنبات; المعادف
 توزف، الحبوب ألف الوزف; إلى عاقبتيا فيرجع النبات وأما وغيرىا. والزاجات واألمبلح
   «.مـأع وهللا األكثر في الفواكو وكذلؾ

***  

 القرطبي:

; مقّدر أؼ»  جبير. بف وسعيد عباس ابف قالو معمـو

نما   )...(. الشيء مقدار بو يعرؼ الوزف  ألف موزوف، قاؿ: وا 

. يعني: موزوف  قتادة: وقاؿ  مقسـو

 مف يوزف  ما األرض في أنبتنا أؼ: ىذا فعمى )...(. معدود موزوف  : مجاىد وقاؿ
 )...(. والمعادف والحيوانات الجواىر

 كل مف) الجباؿ في أؼ: فييا، أنبتنا وقيل: واإليجاد. اإلنشاء اإلنبات: مف والمقصود
 الزرنيخ حتى والقصدير، والرصاص والنحاس والفضة الذىب مف (موزوف  شيء

   زيد. وابف الحسف عف معناه روؼ  وزًنا. يوزف  ذلؾ كل والكحل،

 ويوزف. يكاؿ مما الثمار األرض في أنبتنا وقيل:

  «.لو ثمف ال مما نفًعا وأعـ قدًرا أجل ألنو ،األثماف فيو يوزف  ما وقيل:

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15992
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1964&idto=1964&bk_no=48&ID=1393#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1964&idto=1964&bk_no=48&ID=1393#docu
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*** 

 كثير: ابف

 المتناسبة. والثمار الزروع مف فييا أنبت وما«

. أؼ: (موزوف  شيء كل مف) عباس: ابف وقاؿ  بف سعيد قاؿ وكذا معمـو
 وأبو دمحم، بف والحسف عتيبة بف والحكـ ومجاىد، مالؾ، وأبو وعكرمة، جبير،
 وقتادة. صالح،

 بقدر. مقّدر يقوؿ: مف ومنيـ 

 بقدر. ويقّدر يوزف، شيء كل مف زيد: ابف وقاؿ

    «.األسواؽ ]أىل[ تزنو ما زيد: ابف وقاؿ

***  

 حياف: أبو

 والظاىر شيء. كل أؼ ،زائدة ىي األخفش: وعند لمتبعيض، (كل ِمف) في: (ِمف)«
 يل:وق الجباؿ، عمى يعود وقيل: الممدودة، األرض عمى يعود (فييا) في الضمير أف

 مًعا. األرض وعمى عمييا

 قاؿ: منو، قريًبا الزمخشرؼ  وقاؿ بقدر. مقّدر موزوف   جبير: وابف عباس، ابف قاؿ
 نقصاف. وال زيادة فيو يصمح ال يقتضيو بمقدار وقدر الحكمة، بميزاف وزف 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=15&ayano=19#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14152
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12045
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12045
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=15&ayano=19#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
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رادة، بقصد محّرر مقّدر معناه: الجميور: قاؿ عطية: ابف وقاؿ  ىذا عمى فالوزف  وا 
 مستعار.

 يوزف. مما ذلؾ وغير والفضة، كالذىب حقيقة يوزف  ما المراد زيد: ابف وقاؿ

 .مقسـو موزوف: قتادة: وقاؿ

 .معدود مجاىد: وقاؿ

 .والمنفعة النعمة أبواب في وقدر وزف  لو أو :الزمخشرؼ  وقاؿ

 ويقاؿ: ومنزلة. قدر أؼ: وزف، لو ليس تقوؿ: كما ،منزلة لو ما فقاؿ: غيره وبسطو
 مف يوزف  ما فييا أنبتنا أؼ: ىذا، فعمى منتثر. غير منظـو أؼ موزوف، كبلـ ىذا

    «.والحيواف والمعادف الجواىر

***  

 الشوكاني:

 مقّدر شيء كل مف األرض في أنبتنا أؼ: (موزوف  شيء كل مف فييا وأنبتنا»)
،  )...(. األشياء بو تعرؼ مقدار ألنو بالوزف، ذلؾ عف فعّبر معمـو

. موزوف: معنى وقيل:  مقسـو

 معدود. وقيل:

  واإليجاد. اإلنشاء اإلثبات: مف والمقصود

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=15&ayano=19#docu
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 مف موزوف، شيء كل مف الجباؿ في أنبتنا أؼ: ،الجباؿ إلى راجع الضمير وقيل:
 ذلؾ. ونحو والرصاص والنحاس والفضة الذىب

 .الحاجة بقدر ومقّدر الحكمة، بميزاف موزوف  وقيل:

 «.حسف أؼ: موزوف، كبلـ يقاؿ: كما بحسنو، كـوالمح ىو الموزوف  وقيل:

*** 
 عاشور: ابف

  «.المضبوط لممقّدر مستعار الموزوف:»

***  

 أخرػ: آيات

 .ٛ الرعد (بمقدار عنده شيء وكلُّ ) -

فْ ) -  .ٕٔالِحْجر (معمـو بقَدر إال ننّزُلو وما خزائُنو عندنا إال شيءٍ  ِمف وا 

 .ٕ الفرقاف (تقديًرا فقّدره شيء كلّ  وَخمق) -

 .ٜٗ القمر (بقَدر خمقناه شيء كلَّ  إنا) -

 .ٖ الطبلؽ (قْدًرا شيء لكلّ  هللاُ  جعل قد) -

*** 
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 ٕ٘ٔٓ أيار ٔٔ اإلثنيف 

 

 (ٕٓ )الِحْجر برازقيف لو لستـ ومف معايش فييا لكـ وجعمنا ۞

 يقل: لـ 

 برازقيف. لو لستـ ولمف معايش فييا لكـ وجعمنا -

 برازقيف. لو لستـ ولمف لكـ معايش فييا وجعمنا -

  

 َمف:

 ما. يقل: لـ

 العاقل. غير عمى العاقل تغميب فييا

 )ما(. بمعنى ىنا (:َمف) وقيل:

 .٘ٗ النور (بطنو عمى يمشي َمف فمنيـ)

  

 فييا:

 األرض. في
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 السابقة. اآلية في ذكرىا تقّدـ

 (.مدْدناىا واألرَض )

  

 معايش:

 ومشارب. مطاعـ مف بو تعيشوف  ما

 شة.معي جمع:

  

 المفسريف: أقواؿ

 الطبرؼ:

 وجعمنا) قولو: في والميـ الكاؼ عمى بو عطًفا خفض موضع في (مف) إفّ  وقيل:»
 )...(. (لكـ

ف وذلؾ،  شعر في جاء وربما )...(، قميل فبعيد العرب، كبلـ في وجو لو كاف وا 
 «.الضرورة حاؿ في بعضيـ

*** 

 البغوؼ:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=15&ayano=20#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=15&ayano=20#docu
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 الدواّب. مع المماليؾ أراد ألنو موضعيا; في (مف) وقيل: »

 («.لكـ) في والميـ الكاؼ عمى عطًفا الخفض، محل في (مف) وقيل:

***  

 الرازؼ:

 لو لستـ ومف) قولو: مف المراد يكوف  أف فوجب بالعقبلء، مختصة (مف) كممة« 
 الناس أفّ  الكبلـ وتقرير والعبيد، والخدـ والمماليؾ العياؿ وىـ العقبلء، (برازقيف
 هللا فإفّ  خطأ وذلؾ والعبيد، والخدـ العياؿ يرزقوف  الذيف أّنيـ األمر أكثر في يظّنوف 

، الخادـ يرزؽ  الرزاؽ ىو  خمق تعالى أنو لوال فإنو والمالؾ; والممموؾ والمخدـو
ال والياضمة، الغاذية القوة وأعطى واألشربة، األطعمة  رزؽ. ألحدٍ  يحصل لـ وا 

 الوحش (:برازقيف لو لستـ وَمف) بقولو: المراد قاؿ: الكمبي قوؿ وىو لثاني:ا واالحتماؿ
 والطير.

  يعقل؟ بمف مختصة (َمف) صيغة أف مع لتأويلا ىذا يصح كيف قيل: فإف
 وجييف: مف عنو الجواب قمنا:

 وهللاُ ) تعالى: قولو عميو والدليل العقبلء، غير في وردت قد (مف) صيغة أف األوؿ:
 رجميفِ  عمى يمشي َمف ومنيـ بطِنو عمى يمشي َمف فمنيـ ماءٍ  ِمف داّبةٍ  كلّ  خمق
 .٘ٗ النور (بعأر  عمى يمشي َمف ومنيـ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1349&idfrom=3240&idto=3241&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1349&idfrom=3240&idto=3241&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1349&idfrom=3240&idto=3241&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1349&idfrom=3240&idto=3241&bookid=132&startno=1#docu
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 في داّبةٍ  مف وما) قاؿ: حيث هللا، عمى رزًقا الدواب لجميع أثبت تعالى أنو والثاني:
 الحاجة عند فكأنيا ،ٙ ىود (وُمستودعيا ُمستقّرىا وَيعمـُ  رزُقيا هللاِ  عمى إال األرضِ 
 ذكرىا يبعد فمـ الجية، ىذه مف يعقل بمف شبيية فصارت خالقيا، مف أرزاقيا تطمب
 فذكرىا ،ٛٔ (النملمساكنكـ ادخموا النملُ  ياأييا) قاؿ: أنو ترػ  أال يعقل، مف بصيغة
 كلّّ ) وقاؿ: ،ٚٚ  الشعراء (لي عدوّ  فإّنيـ) األصناـ: في وقاؿ العقبلء، جمع بصيغة

 بالعقبلء المختصة المفظة إطبلؽ يبعد ال ىينا فكذا ،ٖٖ األنبياء (َيسبحوف  فمؾٍ  في
 )...(. الجية ىذه مف بالعقبلء شبيية لكونيا والطير، الوحش عمى

 وعمى والعبيد، اإلماء عمى (برازقيف لو لسُتـ وَمف) قولو: ملنح أّنا الثالث: واالحتماؿ
نما والطير، الوحش  عمى العقبلء لجانب غميًبات (َمف) صيغة عمييا أطمق وا 
 )...(. غيرىـ

 الضمير عمى عطًفا مجروًرا يكوف  أف يجوز ال (برازقيف لو لستـ ومف) قولو:
 منؾ أخذت يقاؿ: ال المجرور، الضمير عمى يعطف ال ألنو (،لكـ) في: المجرور
ذ) تعالى: كقولو الخافض بإعادة إال وزيد،  ومف ومنؾ ميثاقيـ النبييف مف أخذنا وا 
 .ٚ  األحزاب (نوح

 ،ٔ النساء (واألرحاـ بو َتساءلوف ) قرأ: مف قراءة عمى جائز المعنى ىذا أف واعمـْ   
 .»أعمـ وهللا ىنالؾ، المسألة ىذه ذكرنا وقد بالخفض،

*** 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1349&idfrom=3240&idto=3241&bookid=132&startno=1#docu
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 القرطبي: 

 عند قبح وفيو (.لكـ) قولو: في والميـ الكاؼ عمى عطًفا خفض محل في وىي»
 حرؼ بإعادة إال المضمر عمى الظاىر عطف عندىـ يجوز ال فإنو البصرييف;

 «.الشعر في إال وزيد، بو مررت يجوز: وال وبزيد. بو مررت مثل: الجّر;

***  

 حياف: أبو

 أنيـ يحسبوف  الذيف والخدـ والمماليؾ العياؿ بو ويراد يعقل، لمف (مف) أّف: والظاىر»
ياىـ. يرزقكـ الرزاؽ ىو هللا فإفّ  ويخطئوف، يرزقونيـ  معناىالفّراء. وقاؿ وا 

 هللا مما المثابة بتمؾ و)ما( والدواّب، كاألنعاـ التغميب، بحكـ يعقل ال ما معيـ ويدخل
 الدوابّ  وقالمجاىد:  الزجاج. معناه وقاؿ الرازقوف، أنيـ ظّنيـ إلى سبق وقد رازُقو،
 والبيائـ. واألنعاـ

 والطير. والسباع الوحوش وقيل:

 موضع في (مف) أّف: والظاىر يعقل. ال لما (مف) يكوف  القوليف ىذيف فعمى
 ويونس الكوفييف مذىب وىو (،لكـ) في: المجرور الضمير عمى عطًفا جرّ 

 بو وُكفرٌ ) قولو: في البقرة في المذىب ىذا صحة عمى القائل استدؿّ  وقد واألخفش.
 َِ  .ٕٚٔ البقرة (الحراـ والمسجِد

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=332&idfrom=1218&idto=1220&bookid=62&startno=0#docu
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 أمًما أؼ: (،لستـ مف) وأعْشنا تقديره: محذوؼ بفعل منصوب (مف) الزجاج: وقاؿ
 أعْشناكـ. المعنى ألف غيركـ،

 العبيد مف برازقيف لو لستـ مف لكـ وجعمنا أؼ: (،معايش) عمى عطًفا وقيل:
 والصّناع.

 والحيواف. وقيل:

 (.لكـ) محل عمى عطًفا وقيل:

 (برازقيف لو لستـ ومف) أؼ: عميو، المعنى لداللة محذوؼ خبره مبتدأ (مف) وقيل:
 عمى بالرفع وعمرو زيًدا ضربت أجازوا: فقد بو. بأس ال وىذا معايش. فييا لو جعمنا

    «.عميو قبمو ما لداللة الخبر فُحذؼ ضربتو، وعمرو أؼ: االبتداء،

***  

 الشوكاني:

 لو لستـ مف فييا لكـ وجعمنا أؼ: (،معايش) عمى: معطوؼ (برازقيف لو لستـ وَمف»)
ف هللا، ىو الحقيقة في رازقيـ الذيف واألوالد والخدـ المماليؾ وىـ برازقيف:  ظفّ  وا 
 عمى معطوًفا يكوف  أف ويجوز بالكسب، استقبللو باعتبار ليـ الرازؽ  أنو العباد بعض
 معايش، فييا برازقيف لو لستـ لمف وجعمنا معايش، فييا لكـ جعمنا أؼ: (،لكـ) محل:
 العطف يجوز وال أجناسيا، اختبلؼ عمى ابّ الدو  ذلؾ في ويدخل ذكره، تقّدـ مف وىـ

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=15&ayano=20#docu


125 

 وقيل: الجاّر، بإعادة إال األكثر عند يجوز ال ألنو (لكـ) في: المجرور الضمير عمى
 . »الوحش أراد

***  

 عاشور: ابف

 لمعطف يمـز ال إذْ  (،لكـ) في المجرور الضمير عمى عطف (برازقيف لو لستـ ومف»)
 جعمنا أؼ: التحقيق، عمى منفصل بضمير الفصل المنفصل المجرور الضمير عمى
 معايش األرض في وجعمنا معايش، األرض في )المخاطبوف( المخاطبيف أييا لكـ
 بُمطعميف. لو لستـ لمف أؼ: برازقيف، لو لستـ لمف

 مف تقتات التي الموجودات وىي األرض، في مّما طعامو يأكل الذؼ (مف) وماصدؽ
 الناس. يعقميا وال األرض نبات

 «.لمتغميب لمعاقل استعماليا الغالب التي (مف) بػ واإلتياف 

*** 

   ٕ٘ٔٓ حزيراف ٖ األربعاء 

 

ّنا ۞  (ٖٕ الِحْجر) الوارثوف  ونحف ونميت نحيي لنحف وا 
  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=15&ayano=19#docu
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 يقل: لـ
ّنا -  الوارثوف. ونحف ونميت لنحيي وا 

نا -  الوارثوف. ولنحف ونميت نحيي لنحف وا 

  
 يقل: لـ
نا  ونميت. لنحيي نحف وا 
 قراءة. ال لغةً  جائز
 (.ُنحيي) الفعل: إلى (نحف) الضمير: مف التوكيد ينتقل
 (.ُنحيي) جممة: إلى (نحف) مف الخبر وينتقل

  
 لنحف:
 .المزحمقة البلـ تسمى: البلـ
 مثاؿ:
 مرفوعاف. وخبر مبتدأ صادٌؽ. محمدٌ 
 التوكيد. وتفيد االبتداء الـ ىنا: البلـ صادٌؽ. َلمحمدٌ 
 التوكيد؟ يكوف  كيف
 صدقو. في دمحم عمى تؤكد أنيا أعتقد
 ونمضي! التوكيد، تفيد نقوؿ: أف يكفي فبل
 البياف. مف بد ال
 أخرػ؟! وأّكدت كممة عمى البلـ دخمت كيف يقاؿ: فقد
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 ال كي )صادؽ(، الخبر إلى )دمحم( المبتدأ مف تزحمقت البلـ لصادؽ. محمًدا إفّ 
 البلـ. + إفّ  )دمحم(: المبتدأ في توكيداف يجتمع
 األفعاؿ؟ عمى مقةالمزح البلـ تدخل ىل
 نعـ.
 .ٔ٘ غافر (ُرُسَمنا َلننصرُ  إّنا)
ّنا الذكرَ  نّزلنا نحفُ  إّنا)  .ٜ الِحْجر (َلحافظوفَ  لو وا 
  

 عديدة: مواضع في الِحْجر سورة في وردت المزحمقة البلـ
 .ٙ اآلية (َلمجنوف  إّنؾ) -

ّنا) -  .ٜ اآلية (َلحافظوف  لو وا 

ّنا) -  .ٖٕ اآلية (وُنميت ُنحيي لنحف وا 

فّ ) -  .ٖٗ اآلية (أجمعيف َلموعُدىـ جيّنـ وا 

 .ٜ٘ اآلية (أجمعيف َلمنّجوىـ إّنا) -

 .ٓٙ اآلية (الغابريف َلِمفَ  إّنيا) -

ّنا) -  .ٗٙ اآلية (َلصادقوف  وا 

 .ٕٚ اآلية (يعميوف  سكرتيـ َلفي إّنيـ) -

 .٘ٚ اآلية (لمُمتوّسميف آلياتٍ  ذلؾ في إفّ ) -

ّنيا) -  .ٙٚ اآلية (ُمقيـ َلبسبيلٍ  وا 
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 .ٚٚ اآلية (لممؤمنيف آليةً  ذلؾ في إفّ ) -

فْ ) -  الفارقة. ىي ىنا البلـ .ٛٚ اآلية (َلظالميف األيكة أصحابُ  كاف وا 

ّنيما) -  .ٜٚ اآلية (ُمبيف َلبإماـ وا 

فّ ) -  .٘ٛ اآلية (آلتيةٌ  الساعةَ  وا 

 المزحمقة! البلـ في درًسا السورة فصارت
  

 الفارقة: البلـ
 النافية. و)إْف( )إّف( الثقيمة مف المخففة )إْف( بيف تفرؽ  ألنيا كذلؾ سّميت
 ظالميف. األيكة أصحاب كاف وما المعنى: فميس
ف المعنى: بل  ظالميف. كانوا األيكة أصحاب وا 
  

 الوارثوف: ونحف
 لي: قاؿ
 لمناس. وليس ، اإلرث أف يفيد ىذا
 لؤلمة. لمدولة، يعني: :

 قمت:
 لمناس. اإلرث أف تفيد صريحة أخرػ  آيات ىناؾ
 قاؿ:
 ىي؟ ما
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 قمت:
 .ٙٚٔو ٕٔو ٔٔ النساء سورة في
 .ٔٔ اآلية (األنثَيْيف حعّ  ِمْثلُ  لمّذكر أوالدكـ في هللاُ  ُيوصيكـُ )
 .ٕٔ اآلية (أزواُجكـ ترؾ ما نصفُ  ولكـ)
 .ٙٚٔ اآلية (ترؾ ما نصفُ  فميا أختٌ  ولو ولدٌ  لو ليس ىمؾ امرؤٌ  إفِ )

 قاؿ:
 ؟الوارثوف  ونحف نى:مع ما إذف
 قمت:

 عمييا. وَمف األرض فناء بعد لؤلرض الوارثوف 
 الخمق. فناء بعد الباقوف  الوارثوف:
 الدنيا. في ال القيامة، يـو الوارثوف 

 إلييـ. ممكو انتقل أؼ: ورثتو، ورثو واحد مات إذا
ذا  هللا. ىو الوارث كاف الجميع مات وا 
ذا  الماؿ. لبيت إرثو كاف لو وارث ال شخص مات وا 
 لو. وارثَ  ال َمف وارثُ  الماؿ فبيتُ 

 ومنفعة. رقبة ممكية ىي لمناس بالنسبة والممكية
 فقط. منفعة ممكية ىي  بالنسبة الناس وممكية
ليو هللا، ىو الحقيقي فالمالؾ  الخمق. فناء بعد الموجودات كلّ  ممؾ يعود وا 
 المالؾ. وىو الباقي فيو

 كّميـ الناس وممؾ بموتو، يزوؿ فممكو الحقيقة، عمى مالؾ ىو وال باؽ، ىو ال والبشر
 بفنائيـ. يزوؿ
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***  
    ٕ٘ٔٓ أيار ٕٙ الثبلثاء

 

 (ٕٗ )الِحْجر ريفوالمستأخِ  منكـ ميفالمستقدِ  عممنا ولقد يقل: لـ ۞
  

 .ٕٗ الِحْجر (المستأِخريف عممنا ولقد منكـ المستقِدميفَ  عممنا ولقدتعالى:) قاؿ
  
 المستقدميف في األقواؿ بسرد أنفسيـ شغموا بل النقطة، ليذه المفسروف  يتعرض لـ

 بعض. عف بعضيـ ينقل والمستأخريف،
 مف لكل إظيار زيادة فيو اآلية في جاء ما ولكف جائز، المغة في كمييما أف أرػ  وأنا

 أعمـ. وهللا الفريقيف،
  

 والمستأخروف؟ المستقدموف  ىـ مف
 عديدة. أقواؿ المفسريف عند والمستأخريف المستقدميف في
 األقواؿ: ىذه مف
 بعد. ُيخمقوا لـ َمف ىـ والمستأخروف  ُخمقوا، َمف ىـ المستقدموف       -

 الخمق. آخر ىـ والمستأخروف  الخمق، أوؿ ىـ المستقدموف       -

 األحياء. ىـ والمستأخروف  األموات، ىـ المستقدموف       -

 أّمتو. ىـ والمستأخروف  ،دمحم أّمة سبقوا َمف ىـ المستقدموف       -



131 

 العاصوف. ىـ والمستأخروف  ، الُمطيعوف  ىـ المستقدموف       -

 بعد. ُيقتموا لـ َمف والمستأخروف  الجياد، في ُقتموا َمف المستقدموف       -

  
 واألحياء. األموات :الطبرؼ  ورجح
 األقواؿ: بيف ومف
 امرأة، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ خمف تصّمي كانت قاؿ: عنيما هللا رضي  عباس ابف عف
 صّموا إذا المسمميف بعض وكاف قط! مثميا رأيت ما وهللا ال عباس: ابف قاؿ

 تحت ِمف إلييا نظروا سجدوا فإذا يستأخروف، وبعضيـ - يروىا لئبل يعني: استقدموا،
 أيدييـ!
 إبطو! تحت مف إلييا نظر سجد فإذا رواية: وفي
 وذلؾ فييا. والمستأخروف  الصبلة، في الصفوؼ في قدموف المست وقيل: :البغوؼ  قاؿ
 مف كاف فربما الرجاؿ، خمف فيقفف الجماعة، صبلة إلى يخرجف كفّ  النساء أف

 كانت َمف النساء ومف الرجاؿ، صفوؼ آخر إلى فيتأخر ريبة، قمبو في َمف الرجاؿ
 الرجاؿ! مف لتقرب النساء، صفوؼ أوؿ إلى فتتقدـ ريبة، قمبيا في
 والنسائي والترمذؼ تفسيره، في حاتـ أبي وابف أحمد رواه الحديث ىذا :كثير ابف قاؿ
 ماجو. وابف
 شديدة. نكارة وفيو جًدا، غريب حديث وىو
***  

    ٕ٘ٔٓ أيار ٗٔ الخميس
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  (ٜٕ الِحْجر) ساجديف لو فقعوا ۞

  .ٜٕ الِحْجر (ساجديفَ  لو فَقُعوا ُروحي ِمف فيو ونفختُ  سّويُتو فإذا)

 فقعوا:

 َقُعوا. + الفاء

 فقع! مف: الفعل أف أحد يتوىـ ال كي

  

 َقْع: يقع، وقع،

 وقع. الماضي:

 يقع. المضارع:

 األمر:

 المذّكر. المفرد لممخاطب َقْع:

 المذّكر(. )الجمع لممخاطبيف َقُعوا:

 سيل. أمرىما والمضارع الماضي

 أصعب. األمر صيغة

 َقُعوا! َقْع، األمر: صيغة يعمموف  ال قد ولكنيـ يقع، وقع، الناس: يعمـ أؼ:
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 منو! تريده ما يفيـ ال قد َقْع، لو: قمت فإذا

  

 َقُعوا:

 معناه: أمر،

 اسُقطوا.

 ِخّروا.

  

 ساجًدا: خرّ  ساجًدا، وقع سجد،

 .ٖٓ الِحْجر (المبلئكةُ  فسجد)

 .ٕٚ وص ،ٜٕ الِحْجر (ساجديفَ  لو فَقُعوا)

وا)  .٘ٔ والسجدة ،ٛ٘ مريـ (ُسّجًدا َخرُّ

 )الشبّلؿ(. الماء خرير ومنو: صوت. ولو سقط الماء: خرّ 

 صوت. ولو سقط البناء: خرّ 

 واإليقاع. الوْقع، ومنو: سقط. وقع:
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 عند صوًتا، ُيحدث وقد الركوع، مف أكثر عٍل، مف النزوؿ يقتضي بطبيعتو السجود
 الخشب، مف السجود أرض كانت إذا سيما ال األرض، إلى والرَُّكب الجباه وصوؿ
 جماعًيا. السجود كاف إذا الصوت ىذا ويزداد

 في يوجد ال ما والتأثر االنفعاؿ مف وفييما ساجًدا، خرّ  بمعنى: تكوف  قد ساجًدا: وقع
 سجد. الفعل: مجرد

***  

 المفسريف: أقواؿ

 الطبرؼ:

 «.عبادة سجود ال وتكرمة، تحّية سجود»

***  

 البغوؼ:

  «.عبادة سجود ال تحّية سجود»

***  

 القرطبي:

 «.عبادة سجود ال وتكريـ تحّية سجود وىو ساجديف. لو خّروا أؼ:»
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***  

 حياف: أبو

 «.األرض عمى اسُقطوا أؼ: لو: وقعوا»

***  

 الشوكاني:

 يقع. وقع مف: أمر ىو»

 الحاؿ. عمى (ساجديف) وانتصاب

 «.العبادة سجود ال التحّية سجود ىو ىنا والسجود

***  

 عاشور: ابف

 وىو الوقوع، نوع إلفادة الحاؿ وىذه ساجديف، لو اسُقطوا (:ساجديف لو فَقُعوا) معنى»
 تمثيل وىذا،ٓٓٔ يوسف (سّجدا لو وخّروا) تعالى كقولو التعظيـ. لقصد الوقوع
 لمختمف والصبلحية الصنع لبديع تقديًرا وأشكاليـ; المبلئكة أحواؿ يناسب لتعظيـ
  قدرتو. يـوعظ هللا عمـ تماـ عمى الداّلة األحواؿ
  :وجوه مف هللا، لغير اإلسبلـ في السجود تحريـ ينافي ال بالسجود المبلئكة وأمرُ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=15&ayano=28#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=15&ayano=28#docu
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 ذلؾ تطّرؽ  مف معصوموف  والمبلئكة اإلشراؾ، ذريعة لسدّ  المنع ذلؾ أف :أحدىا
 إلييـ.

 تجئ لـ بما فجاءت والصبلح، الحق مبالغ بنياية امتازت اإلسبلـ شريعة أف :وثانييا
 يكف ولـ المدارؾ، في الكماؿ أوج أتباعيا بموغ أراد هللا ألف السالفة; الشرائع بو

 أىل وكانوا السبلـ، عمييـ ليوسف وأبناؤه يعقوب سجد فقد محظوًرا، قبلُ  مف السجود
   إيماف.

 عالـ تكاليف عمى أحكامو تقاس وال العموؼ، العالـ أحواؿ عف إخبار ىذا أف :وثالثيا
 «.الدنيا

***  

 ٕ٘ٔٓ/٘/ٖٔ األربعاء

 
 (ٖٓ الِحْجر) وأجمعيف أجمعوف  ۞

 .ال يزاؿ بعض اإلخوة يروف أف )أجمعيف( حاؿ منصوبة، وليست توكيًدا

سبق أف بّينُت أف صيغة )أجمعيف( مسيطرة عمى ألسنتنا وأسماعنا مف قولنا الشائع: 
 !رضي هللا عف الصحابة أجمعيف
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)أجمعوف وأجمعيف(، ولـ يرد أضيف إلى ذلؾ اآلف أف القرآف ورد فيو كبل المفظيف 
فيو )أجمعيف( فقط. وىذا يدؿ عمى أف )أجمعيف( ليست حااًل، بل ىي توكيد. ال أدّؿ 
 :عمى ذلؾ مف أنيا أتت في القرآف مرفوعة ومنصوبة ومجرورة، وىذا ما يؤكد التوكيد

 :مرفوعة

 .ٖٚ، ص ٖٓ( الِحْجر فسجد المبلئكُة كمُّيـ أجمعوف )

 .ٜ٘-ٜٗ( الشعراء والغاووف وجنوُد إبميَس أجمعوف فُكبكبوا فييا ىـ )

 :منصوبة

 .ٜٗٔ( األنعاـ فمو شاء ليداكـ أجمعيف)

 .ٜٖ( الِحْجر وأُلغويّنيـ أجمعيف)

 :مجرورة

 .ٖٜ( يوسف وْأُتوني بأىِمكـ أجمعيف)

 .ٜ٘( الِحْجر إّنا لمنّجوىـ أجمعيف)

 .ٓٗ( الدخاف إّف يوـَ الفصِل ميقاُتيـ أجمعيف)

 :الخبلصة

 !لو أتت في القرآف )أجمعيف( فقط، وكانت منصوبة، لكانت حاالً 
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 !لكنيا وردت )أجمعوف( بالرفع، و)أجمعيف( بالنصب والجّر، وىذا دليل عمى التوكيد

*** 

 ٕ٘ٔٓتموز  ٕٛالثبلثاء 

 
 (ٖٙ الِحْجر) !رب :يقوؿ إبميس ۞
  

 تعالى: قاؿ
ذْ   َمسُنوٍف. حمأ ِمف صمصاؿٍ  ِمف بشًرا خالقٌ  إني لممبلئكة ربؾ قاؿ ﴿وا 
 ساجديف. لو فقُعوا ُروحي مف فيو ونفختُ  سّويُتو فإذا

 أجمعوف. كمُّيـ المبلئكةُ  فسجد
 الساجديف. مع يكوفَ  أف أبى إبميَس  إال
 الساجديف. مع تكوفَ  أال لؾ ما إبميُس  يا قاؿ
 َمسُنوٍف. حمأ ِمف صمصاؿٍ  ِمف خمقتو لبشرٍ  ألسجدَ  أكفْ  لـ قاؿ
 رجيـ. إنؾف منيا فاخرجْ  قاؿ
فّ   الديف. يـو إلى المعنةَ  عميؾ وا 
 ُيبعثوف. يـو إلى فأنِظْرني ربّ  قاؿ
 الُمنَظريف. ِمفَ  فإنؾ قاؿ
. الوقت يـو إلى  المعمـو
 أجمعيف. وأُلغويّنيـ األرض في ليـ ألزينفّ  أغويتني بما ربّ  قاؿ
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 الُمخَمصيف. منيـُ  عباَدؾ إال
 مستقيـٌ. عميّ  صراطٌ  ىذا قاؿ
 الغاويف. مفَ  اّتبعؾ َمفِ  إال سمطافٌ  عمييـ لؾ ليس عبادؼ إفّ 
فّ   .ٖٗ-ٕٛ الِحْجر سورة أجمعيف﴾ َلموعُدىـ جيّنـ وا 
 
 لي: قاؿ
 اآليات. ىذه اقرأ

 قمت:
 قرأُتيا.
 قاؿ:
 الكافريف. مف إبميس تعّدوف  المسمميف أنتـ
 اآليات؟ ىذه في مرتيف ،رب إبميس: يقوؿ كيف ترػ  أال

 رًبا! با مؤمف فإبميس
 وتكّفرونو؟ تشيطنونو أنتـ لماذا
 قمت:

 أخبرؾ. ثـ المفّسريف، أقواؿ إلى سأرجع
 قائبًل: إليو عدتُ 
 عاشور: ابف قاؿ
 «.اإلجابة عمى وحًثا تخّضًعا الربوبية بصفة هللا )إبميس( خاطب»

 قاؿ:
 دليل! عميو وليس المفسريف! مف أحد ىذا يقل لـ
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 !أنِظْرني لو: يقل ولـ سألو، ما هللا سأؿ ما با مؤمًنا إبميس يكف لـ ولو
 وتعالى. سبحانو هللا عف )رب( قاؿ: إبميس إف قاؿ: خالد عمروو 

فّ ) بقولو: إبميس لعف هللا بأفّ  بقوليـ عميو رّدوا أنيـ أدرؼ   يـو إلى المعنةَ  عميؾ وا 
ذْ ) بقولو: إبميس كّفر هللا وبأفّ  ،ٖ٘ الِحْجر (الديف  آلَدـَ  اْسُجُدوا ِلمَمبَلِئَكةِ  ُقْمَنا َواِ 

 .ٖٗ البقرة (الَكاِفِريفَ  ِمفَ  َوَكافَ  َواْسَتْكَبرَ  َأَبى ِإْبِميَس  ِإالَّ  َفَسَجُدوا
 قمت:
 الرّد؟ في رأيؾ ما

 قاؿ:
 كاٍؼ! غيرُ 
 قمت:
 لماذا؟
 قاؿ:
 النصوص! بيف يوّفقوا أف عمييـ كاف
 قمت:
 فيو )رب( إبميس: وقوؿ وواضحة، صريحة نصوص رّدوا الذيف نصوص لكف

 غموض!
 المفسروف! وتجاىمو
 النصوص. تتضارب ال كي إيماف، عف إبميس يقمو لـ وربما
 )رب(. قولو: محّمو وذكر الئق، غير ألنو إبميس، قوؿَ  هللاُ  حذؼ وربما
 اعتقاد! غير عف ولكف يقوليا، أف فقِبل الكممة، بيذه هللا ألزمو وربما
 آخر! معنى )رب( لكممة يكوف  وربما
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 كاٍؼ! غير قميلٌ  إيمافٌ  ولكنو إيماف، بعض بميسإل يكوف  وربما
ذا )المتشابيات(، في فتدخل كثيرة، حتماالتيا الكممة ىذه أف ترػ  وىكذا  في ورد وا 
 الُمتشابو. وتركنا بالُمحكـ أخذنا وُمتشابٌو، ُمحكـٌ  الواحد الشيء
 أعمـ. وهللا
***  
 أخرػ: آيات

 .ٗٔ األعراؼ (ُيبعثوف  يـو إلى أنِظْرني قاؿ)
 .ٜٚ ص (ُيبعثوف  يـو إلى فأنِظْرني رب قاؿ)

*** 

  ٕ٘ٔٓ أيار ٜ السبت
 

 (ٕٗ )الحجر الغاويف مف اتبعؾ مف إال ۞
 الضاليف.

 

 (ٗٗ الِحْجر) مقسوـٌ  جزءٌ  منيـ بابٍ  لكلّ  ۞

  
فّ )  الِحْجر (مقسوـٌ  ُجْزءٌ  منيـ بابٍ  لكلّ  أبوابٍ  سبعةُ  ليا أجمعيَف. َلَمْوِعُدىـ َجيّنـَ  وا 

ٖٗ-ٗٗ. 
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 يقل: لـ

 منيا. بابٍ  لكل      -

 مقسوـٌ. منيـ جزءٌ  منيا بابٍ  لكل      -

  
 منيـ:

 مقسوـٌ. منيـ جزءٌ  بابٍ  لكل :التقدير بل األبواب، عمى يعود ال الضمير

 أعمـ. وهللا

***  
  ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٕ الجمعة

 

 (ٚٗ الحجر) إخواًنا ِغلّ  ِمف صدورىـ في ما ونزعنا ۞

  
 .ٚٗ الحجر (متقابميف ُسُررٍ  عمى إخواًنا ِغلّ  ِمف ُصدورىـ في ما ونزعنا) تعالى: قاؿ
  

 إخواًنا:

 التعمق: أراد لمف يمي ما ويزاد لمتيسير، بيذا يكتفى :الحاؿ عمى منصوب

 (.المتقيف) مف حاؿ      -

 (.ادخموىا) في المضمر مف حاؿ أو      -
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 (.آمنيف) في المضمر مف حاؿ أو      -

 (.صدورىـ) في والميـ الياء مف مقدرة حاؿ أو      -

  

 ِمف ُصدورىـ في ما ونزعنا .آِمنيفَ  بسبلـ ادخموىا وعيوٍف. جّناتٍ  في المتقيفَ  إفّ )
 .ٚٗ-٘ٗ الحجر (متقابميفَ  ُسُررٍ  عمى إخواًنا ِغلّ 
  
 أميل: أنا

 إخواًنا. وجعمناىـ تقديره: محذوؼ فعل تقدير إلى

 .ثاف بو مفعوؿ
  

 ُسُرر:

 والسرور. لمراحة المييأ الرفيع المجمس وىو سرير، جمع
*** 

  
    ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٔٔ الخميس

 

 (ٕ٘)الحجر قاؿ إنا منكـ َوِجموف  ۞

 خائفوف.
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 ( ٗ٘)الحجر  رُ بَ الكِ  رتموني عمى أف مسنيَ قاؿ أبشّ  ۞

 أبشرتموني عمى كبر سني!

 : مع.عمى

 

 (ٖٙ)الحجر قالوا بل جئناؾ بما كانوا فيو يمتروف  ۞

 يمتروف:

 يشّكوف.

 جئناؾ بالعذاب الذؼ كانوا فيو يشّكوف.

 

ـْ ننيؾ عف العاَلميف  ۞  (ٓٚ)الحجر قالوا أَول

 العالميف:

 الناس.

 فيو حذؼ: أف تتدخل في شؤونيـ.
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 (ٔٚ)الحجر قاؿ ىؤالء بناتي  ۞

 بنات قومي.

 

 (ٕٚ)الحجر َلعمُرؾ إنيـ َلفي سكرتيـ َيعميوف  ۞

 يغّطوف.

 

 (ٖٚ )الحجرفأخذتيـ الصيحة مشرقيف  ۞

 الصيحة:

 عذاب الصيحة.

 الصاعقة.

 يحدث فييا مف الصياح والضجيج ما ال يعمـ مداه أحد إال هللا!

 مشرقيف:

 عند الشروؽ.

 

 (ٗٚ)الحجر يل فجعمنا عالييا سافميا وأمطرنا عمييـ حجارة مف سجّ  ۞
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 سّجيل: 

 طيف مطبوخ )آجّر(.

 ىذا عقاب الشذوذ الجنسي!

 

 (٘ٚ)الحجر  ميفلممتوسّ  إف في ذلؾ آلياتٍ  ۞

 ألىل االعتبار.

 

نيا لَ  ۞  (ٙٚ)الحجر قيـ مُ  بسبيلٍ وا 

 .، ويروف فيو آثار العذابطريق يقيـ فيو الناس

 : أؼ ىذه اآليات.إنيا

 

فْ  ۞   (ٛٚ الحجر) َلظالميف األيكة أصحابُ  كاف وا 

 األيكة: أصحاب

 شعيب. قـو

 شجر. أصحاب كانوا



147 

  

 األيكة:

 الممتّف. الشجر

  

 ظالميف:

 مشركيف.

  

 لظالميف:

 )إّف( الثقيمة مف المخففة (إفْ ) بيف تفرؽ  ألنيا كذلؾ سّميت ،الفارقة البلـ ىي البلـ:
 النافية. و)إْف(

فّ  فالمعنى:  ظالميف. كانوا األيكة أصحاب وا 

 ظالميف. األيكة أصحاب كاف وما المعنى: وليس

  

 قارْف:
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ّنا) القرآنية: النكتة في المزحمقة البلـ  الِحْجر (الوارثوف  ونحفُ  وُنميت ُنحيي لنحف وا 
ٕٖ. 

***  

 المفسريف: أقواؿ

 :إلرإزي 

 «.الثقيمة مف المخّففة ىي ىينا (إفْ و) لمتوكيد، )والبلـ( (إفْ ) ومعنى الواحدؼ: قاؿ»

***  

 حياف: أبو

 إال. بمعنى والبلـ نافية، الفّراء وعند ،الثقيمة مف المخّففة ىي البصرييف عند (إفْ »)
فْ ) في: ذلؾ نظير وتقدـ  «.البقرة في (لكبيرة كانْت  وا 

***  

 الشوكاني:

فْ ) قولو: »  ضمير واسميا ،الثقيمة مف المخّففة ىي (إفْ ) (األيكة أصحابُ  كاف وا 
فّ  أؼ: المحذوؼ، الشأف  «.األيكة أصحاب كاف الشأف وا 

 أقوؿ:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1221&idto=1221&bk_no=62&ID=333#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=15&ayano=78#docu
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نو أؼ:  لظالميف. األيكة أصحاب كاف وا 

***  

 عاشور: ابف

 والبلـ فعمية، جممة عمى فدخمت بالتخفيف، عمميا أىمل وقد )إّف(، مخففة (إفْ »)
 )إْف( وبيف مشّددة أصميا التي )إْف( بيف الفارقة البلـ (لظالميف) عمى الداخمة
   «.النافية

***  

    ٕ٘ٔٓ/٘/٘ٔ الجمعة

 

نيما منيـ فانتقمنا ۞     (ٜٚ )الحجر بيفمُ  لبإماـ وا 

 لـ يقل:

نيـ.  وا 

 إنيما:

 قـو لوط وأصحاب األيكة.
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 إماـ مبيف:

 طريق واضح.

 

 (ٕٛ)الحجر آمنيف بيوًتا الجباؿ مف ينحتوف  وكانوا ۞
  
 وكانوا ُمْعرضيَف. عنيا فكانوا آياِتنا وآتيناىـ الُمرَسميَف. الِحْجر أصحابُ  كّذبَ  ولقد)

 كانوا ما عنيـ أغنى فما ُمصبحيَف. الصيحةُ  فأخذتيـُ  آمنيَف. ُبيوًتا الجباؿ مف ينِحتوفَ 
 .ٗٛ-ٓٛ الحجر (َيكِسبوف 

  
 يقل: لـ
 فييا. آمنيف بيوًتا الجباؿ مف ينحتوف  وكانوا -

 آمنوف. فييا أنيـ يظنوف  بيوًتا الجباؿ مف ينحتوف  وكانوا -

  
 يقل: لـ

 عنيا. معرضيف فكانوا
  
 يقل: لـ

 رسوَليـ. الحْجر أصحاب كّذب
 الرسل! جميع كّذب فقد رسوالً  كّذب مف
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 الِحْجر: أصحاب

 صالح. قـو ثمود
 والشاـ. المدينة بيف واٍد، اسـ ثمود، أرض ىنا الحْجر:
 فييا. المقيميف بمعنى الحْجر: أصحاب
 مف: مستمد الحْجر

 المنيع. الممنوع، المحجور: المنع. -

 الجباؿ. سطو  الحجر مف كانت بيوتيـ الحجارة. -

  
 آمنيف: بيوًتا الجباؿ مف ينحتوف  وكانوا
 والعمراف. المدنية في قوتيـ عمى داللة فييا
 .ٔٗٔ الشعراء (فارىيف ُبيوًتا الجباؿ ِمفَ  وتنِحتوف )
 قصوًرا ُسيوِليا ِمفَ  تّتخذوفَ  األرض في وبّوأكـ عادٍ  بعدِ  ِمف خمفاءَ  جعمكـ إذْ  واذكروا)

 .ٗٚ األعراؼ (ُبيوًتا الجباؿَ  وتنِحتوف 
  

 آمنيف:
 مف:
 الموت. -

 العذاب. -
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 الخراب. -

 المصوص. -

 األعداء. -

  
 آمنيف: بيوًتا

 لمبيوت. صفة وليس (،ينحتوف ) ضمير: مف ليـ حاؿ آمنيف:
  
 يقل: لـ

 آمنة. بيوًتا
  

 الصيحة:
 العذاب. ضروب مف ضرب

  
 الصيحة: فأخذتيـ
 أىمكتيـ. :أخذتيـ

 قوتيـ. وال ماليـ ينفعيـ ولـ
  

 مصبحيف:
 الصبح. وقت في
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 عنيـ: أغنى فما
 :ما
 نافية. -

 تعّجبية. استفيامية -

  
 عنيـ: أغنى ما
 نفعيـ. ما
  

 يكسبوف:
 والعيوف. والجّنات والثمار والزروع والقوة والحصوف  الماؿ مف

***  
   ٕ٘ٔٓ/٘/ٙٔ السبت

 
 (ٚٛ )الحجر العظيـ والقرآفَ  المثاني مف سبًعا آتيناؾ ولقد ۞
 المثاني: مف سبًعا
 آيات. سبع وىي الفاتحة، سورة
 ذلؾ. غير وقيل:

 
 (ٜٓ )الحجر المقتسميف عمى أنزلنا كما ۞
 يرفضونو! وقسـ يقبمونو، قسـ قسميف: عمى القرآف جعموا الذيف المعنى: يكوف  ربما
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 اآلية. ىذه تفسر التالية واآلية
 

  (ٜٔ )الحجر ِعضيف القرآف جعموا الذيف ۞
 أجزاء.

 
 (ٜٚ )الحجر يقولوف  بما صدرؾ يضيق أنؾ نعمـ ولقد ۞
 نعمـ: ولقد
 نعمـ. زلنا وال عممنا ولقد
 

 (ٜٜ الِحْجر) اليقيف يأتيؾ حتى ربؾ واعبد ۞

 واعُبد: 

 .ملسو هيلع هللا ىلص لمنبي الخطاب

 وأمتو؟ ىو أـ فقط؟ ىو المراد ىل

 لمنبي الخطاب أف يريدوف  فكأنيـ لذلؾ، يتعرض لـ المفسريف مف أحًدا أف الغريب
 .ملسو هيلع هللا ىلص

  

 اليقيف:
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 الموت.

 العمـ. بمعنى: اليقيف يأتي وقد

 الظف. خبلؼ:

 الوىـ. الشؾ، الظف، العمـ،

***  

 المفسريف: أقواؿ

 البغوؼ:

 أوحي ولكف التاجريف، ِمف وأكوفَ  الماؿَ  أجمعَ  أف إلي أوحي وما :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ« 
 )الِحْجر اليقيفُ  يأتيؾَ  حتى ربؾَ  واعُبد الساجديَف، ِمف وُكفْ  ربؾَ  ِبحمدِ  سّبح أف إلي
ٜٛ-ٜٜ)«.  

***  

 الرازؼ:

 أمر ألنو باليقيف الموت وسمي الموت، يريد عنيما: هللا رضي عباس ابف قاؿ»
 متيقف.
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 عنو سقطت مات إذا أنو يعمـ أحد كل أف مع التوقيت، ليذا فائدة فأؼ قيل: فإف

  العبادات؟

 
 الحياة لحظات مف لحظةً  ُتخلِ  وال حياتؾ، زماف في  (ربؾَ  واعُبد منو:) المراد قمنا:
 «.أعمـ وهللا العبادة، ىذه عف

 أقوؿ:

  عمـ! إلى يحتاج ال ىذا مات؟ وقد هللاَ  َيعبد كيف

***  

 القرطبي:

 الموت. اليقيف»

 فائدة فما قيل: فإف عميو. يجب ذلؾ وأف خدمتو، في عباده قصر إذ بعبادتو أمره
 قيل: بالعبادة. األمر في كافًيا (ربؾَ  واعبد) قولو: وكاف (اليقيفُ  يأتيؾَ  حتى) قولو:
ذا مطيًعا، فكا واحدة مرة عبده ثـ مطمًقا، (ربؾَ  واعُبد) قاؿ: لو أنو ىذا في الفائدة  وا 
 تموت. حتى ىذا تفارؽ  ال معناه كاف (اليقيفُ  يأتيؾَ  حتى) قاؿ:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3266&idto=3266&bk_no=132&ID=1368#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3266&idto=3266&bk_no=132&ID=1368#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2007&idto=2007&bk_no=48&ID=1436#docu


157 

 فالجواب أبًدا؟ يقل: ولـ (اليقيفُ  يأتيؾَ  حتى ربؾَ  واعُبد) سبحانو: قاؿ كيف قيل: فإف
 وقد األبد. ولجميع الواحدة لمحظة األبد لفع الحتماؿ أبًدا، قولو: مف أبمغ اليقيف أف
 الصالح: العبد قاؿ كما حياتو، مدة العبادة استمرار والمراد المعنى. ىذا تقدـ
 )...(. (حًيا دمتُ  ما والزكاةِ  بالصبلةِ  وأوصاني)

 المباِيعات، مف وكانت األنصارية، العبلء أـ حديث الموت اليقيف: أف عمى والدليل
 اليقيف، جاءه فقد - مظعوف  بف عثماف أعني – عثماف أما :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ فقاؿ وفيو:
ني  انفرد الحديث. وذكر بو، ُيفعل ما هللا رسوؿ وأنا أدرؼ  ما وهللا الخير. لو ألرجو وا 

 هللا. رحمو البخارؼ  بإخراجو

 بالموت، الناس يقيف مف بالشؾ أشبو يقيًنا رأيتُ  ما يقوؿ: العزيز عبد بف عمر وكاف 
 شاّكوف! فيو كأنيـ يعني: لو. يستعّدوف  ال ثـ

 ابف قالو أعدائؾ، عمى نصرؾ مف فيو ريب ال الذؼ الحق ىنا اليقيف إف قيل: وقد
 أعمـ. وهللا والحسف، وقتادة مجاىد قوؿ وىو أصح، واألوؿ شجرة،

 هللا صمى النبي إف يقوؿ سمعو أنو الخوالني مسمـ أبي عف نفير بف جبير روػ  وقد
 إلي أوحي لكف التاجريف، ِمف وأكوفَ  الماَؿ، أجمعَ  أف إلي أوحي ما قاؿ: وسمـ عميو
 «.اليقيفُ  يأتيؾَ  حتى ربؾَ  واعُبد الساجديَف، ِمف وُكف ربَؾ، بحمدِ  سبح أف

***  

   كثير: ابف

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15622
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15622
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12150
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12150
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 فمتى المعرفة، باليقيف المراد أف إلى المبلحدة مف ذىب مف تخطئة عمى بيا يستدؿ»
 فإف وجيل، وضبلؿ كفر وىذا عندىـ. التكميف عنو سقط المعرفة إلى أحدىـ وصل
 وصفاتو، بحقوقو وأعرفيـ با الناس أعمـ وأصحابيـ ىـ كانوا السبلـ عمييـ األنبياء

 عمى ومواظبة عبادة الناس وأكثر الناس أعبد ىذا مع وكانوا التعظيـ، مف يستحق وما
 الوفاة. حيف إلى الخيرات فعل

نما  «.قدمناه كما الموت، ىاىنا باليقيف المراد وا 

***  

 حياف: أبو

 وىو بالعبادة، تخل فبل حًيا دمتَ  ما أؼ: ،الموت باليقيف: المراد أف عمى الجميور»
 بف عثماف في ملسو هيلع هللا ىلص قولو ومنو زيد، وابف وقتادة والحسف ومجاىد عمر ابف تفسير
 مف اليقيف وليس اليقيف، جاءه فقد ويروػ  اليقيف، رأػ فقد ىو أما موتو، عند مظعوف 
نما الموت، أسماء  يأتيؾ أؼ: تجوًزا، يقيًنا فسمي عاقل، فيو يمترؼ  ال يقيف بو العمـ وا 
 ووقوُعو. عمُمو اليقيفُ  األمر

 ذؼال النصر في اليقيف يأتيؾ حتى المعنى يكوف  أف ويحتمل :عطية ابف وقاؿ
 وحكمة انتيى. الكافريف، عمى النصر اليقيف: قاؿ:  بحر: ابف وقالو انتيى. وعدتو،
 بخبلؼ حًيا، داـ ما العبادة ديمومة يقتضي أنو الموت، وىو باليقيف، التغيية

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
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 بالمرة مطيًعا فيكوف  مطمًقا، يكوف  ألنو مغّيا، غير بالعبادة األمر عمى االقتصار
  «.يموت حتى العبادة ؽ يفار  ال أف والمقصود الواحدة،

***  

 الشنقيطي:

 الموت. اليقيف:»

 دخل لما ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أف )...( صحيحو في البخارؼ  أخرجو ما ىذا ويؤيد
 أبا عميؾ هللا رحمة العبلء: أـ قالت مات، وقد مظعوف  بف عثماف عمى

 قد هللا أف يدريؾ وما :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ فقاؿ هللا. أكرمؾ لقد عميؾ فشيادتي السائب!
 جاءه فقد ىو أما فقاؿ: هللا؟ يكرمو فمف هللا، رسوؿ يا وأمي بأبي فقالت: أكرمو؟
ني اليقيف،  اليقيف أف عمى يدؿ الصحيح الحديث وىذا الحديث. ... الخير لو ألرجو وا 
 ما ينافي ال الواقع، وتيقف الحقيقة، انكشاؼ باليقيف: المراد إف قاؿ: مف وقوؿ الموت.
 )...(. يقيًنا الحقيقة لو ظيرت الموت جاءه إذا اإلنساف ألف ذكرنا،

 
 جمعَ أ أف إلي أوحي ما :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ قاؿ: )...( المنثور: الدر صاحب وقاؿ
 الساجديفَ  ِمفَ  وُكفْ  ربؾَ  بحمدِ  فسبح ):أف إلي أوحي ولكف التاجريف، مف وأكوفَ  الماؿَ 
  (.اليقيفُ  يأتيؾَ  حتى ربؾَ  واعُبد

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=743&idto=743&bk_no=64&ID=619#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=743&idto=743&bk_no=64&ID=619#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=743&idto=743&bk_no=64&ID=619#docu
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 أوحي ما قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص النبي عف عنو، هللا رضي  مسعود ابف عف مردويو، ابف وأخرج
 وُكفْ  ربؾَ  بحمدِ  فسبح :)أف إلي أوحي ولكف التاجريف، ِمفَ  وأكوفَ  الماؿَ  أجمعَ  أف إلي
  (. اليقيفُ  يأتيؾَ  حتى ربؾَ  واعُبد الساجديفَ  ِمفَ 

 هللا رسوؿ سمعت عنو: هللا رضي  الدرداء أبي عف والديممي، مردويو ابف وأخرج
 إلي أوحي ولكف متكاثًرا، الماؿ أجمع وال تاجًرا أكوف  أف إلي أوحي ما يقوؿ: ملسو هيلع هللا ىلص
   .)...( اليقيف يأتيؾ حتى ربؾ واعبد الساجديف مف وكف ربؾ بحمد فسبح :أف

 
 مف لمتصوؼ، عيفالمدّ  الكفرة الزنادقة بعض الكريمة اآلية ىذه بو يفسر ما أف اعمـ
 مف وصل إذا العبد أف عمى تدؿ اآلية وأف وعبل، جل با المعرفة اليقيف معنى أف

 والتكاليف، العبادات عنو تسقط أنو باليقيف، عنيا المعّبر الدرجة تمؾ إلى با المعرفة
  بالعبادة. األمر غاية ىو اليقيف ذلؾ ألف

 المسمميف. بإجماع اإلسبلـ مّمة عف وخروج وزندقة، با كفر بيذا اآلية تفسير إف
 عمراف". "آؿ في قدمنا كما لعًبا يسمى بل تأويبًل، االصطبلح في يسمى ال النوع وىذا
 با، الناس أعمـ ىـ وأصحابو ىـ عمييـ وسبلمو هللا صموات األنبياء أف ومعمـو
 عبادة الناس أكثر ذلؾ مع وكانوا التعظيـ، مف يستحق وما وصفاتو بحقوقو وأعرفيـ

 َيخشى إنما) وعبل جل قاؿ وقد رحمتو. في وطمًعا منو خوًفا وأشدىـ وعبل، جل 
  («.العمماءُ  عبادهِ  ِمف هللاَ 

  

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=743&idto=743&bk_no=64&ID=619#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=743&idto=743&bk_no=64&ID=619#docu
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 أقوؿ:

 العبادة؟ عف ذلؾ قائل يتوقف ولـ والمعرفة، العمـ ىو المعنى: قيل: لو ماذا

 المستمر. العمـ تفيد المستمرة العبادة

 المعنييف؟ بيف الجمع يمكف ىل

 أعبله. الشنقيطي قالو ما ىذا

*** 
 عاشور: ابف

 «.بو هللا وعده الذؼ النصر وىو فيو، شؾ ال الذؼ بو المقطوع اليقيف:»

 كما الجميور قوؿ أنو مع الموت، يذكر: ولـ إليو، ُيشر ولـ عطية، ابف قوؿ وىذا
 حياف. أبو ذكر

***  

 أخرػ: آيات

 .ٚٗ المدثر (اليقيفُ  أتانا حتى)

***  

 ـٕٗٔٓ/ٖ/ٕٙ األربعاء
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 إلنحل﴾ سورة﴿
 
 

 (ٔ)النحل أتى أمُر هللا فبل تستعجموه  ۞

 :أمُر هللا

 .ٗ٘العنكبوت ( يستعجمونَؾ بالعذابالعذاب. ) -

 .الجزاء -

 .يـو القيامة -

 .وكميا معاف متقاربة، أو بمعنى واحد 

ومف قاؿ: )نصُر هللا(، فقد أبعد )انظر تتمة اآلية(، ومف قاؿ: )فرائض هللا( فقد كاف 
 !أكثر بعًدا وتكمًفا

 كيف فسر المفسروف الفعل الماضي )أتى(؟ 

المستقبل سواء، ألنو آٍت ال محالة. أتى بمعنى: يأتي. إخبار هللا بالماضي و       -
. تنزيل المحقق الوقوع ٗٗ( األعراؼ ونادػ أصحاُب الجّنِة أصحاَب النارِ كقولو: )

 .منزلة الواقع
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جيء بالماضي والمراد المستقبل المحقق الوقوع. النيي عف استعجاؿ حموؿ       -
 .وذلؾ اليـو يقتضي أنو لما يحّل بعد. وىذا التفسير قريب مف سابق

. عبر بالماضي ٔ( القمر اقتربِت الساعُة وانشّق القمرُ أتى بمعنى: اقترب. )      -
 .عف المضارع لقرب الوقوع والتحقق

 .أتى أمر هللا: أتت مبادئو وأماراتو وأشراطو      -

 .يقوؿ العرب: أتاؾ األمر، وىو متوقٌع بعدُ       -

 .اأتى أمُر هللا وعًدا فبل تستعجموه وقوعً       -

 .المراد بأمر هللا: حكُمو بذلؾ، أما المحكـو بو فمـ يقع      -

 :أنا أرػ  

أف القرآف عّبر بالماضي لكي ينقل الناس إلى مشاىد القيامة، أو ينقل الَمشاىد إلييـ، 
كأنيا حقيقة واقعة. وىذه مف أنواع الحجج )الوجدانية( التي استخدميا القرآف إلثبات 

المواضع. ولعل ىذا النوع مف الحجج أكثر تأثيًرا في الناس  وجود اآلخرة في كثير مف
 .مف الحجج العقمية

 :براعة االستيبلؿ
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ىذه اآلية لو جاءت في ثنايا السورة لكاف فييا مف البراعة ما فييا مف لفت نظر 
 الناس واستثارة اىتماميـ وفضوليـ، فكيف وقد جاءت في مطمع السورة؟!

*** 

 ـٕ٘ٔٓ/ٔ/ٖاألربعاء 

 

 (ٕ)النحل ف عباده ف يشاء مِ ف أمره عمى مَ ؿ المبلئكة بالروح مِ ينزّ  ۞

ينّزؿ المبلئكة بالروح مف أمره عمى مف يشاء مف عباده أْف أنِذروا أنو ال إلو إال أنا )
 .ٕ( النحل فاتقوفِ 

 بالروح:

 بالوحي.

 

 في قراءة:

 فاتقوني.

 

 (ٗ)النحل إلنساف مف ُنطفة فإذا ىو خصيـٌ مبيٌف ا ۞خهق
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 نطفة:

 شيء مف المنّي.

 والنطفة في العامية عندنا: ُنتفة، شيء قميل.

 خصيـ:

 مخاصـ .

 

 (٘ )النحل تأكموف  ومنيا ومنافعُ  دؼءٌ  فييا لكـ ۞

 التفسير؟ الناَس  نعّمـ كيف

 .٘ النحل (تأكموفَ  ومنيا ومنافعُ  دؼءٌ  فييا لكـ خمقيا واألنعاـَ ) 

  

 يقل: لـ

 دؼء. فييا لكـ لكـ، خمقيا -

 دؼء. فييا ولكـ لكـ، خمقيا -
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 يقل: لـ

    منيا. وتأكموف 

 يقل: لـ

 منافٌع.

 الصرؼ. مف ممنوعة ألنيا

  

 الوقف: في

 تقف: أف يجوز

 لكـ. خمقيا واألنعاـ

 ومنافع. دؼء فييا

 تقف: أف ويجوز

 خمقيا. واألنعاـ

 ومنافع. دؼء فييا لكـ

 التالية: اآلية ألف أفضل، والثاني

 (.َجماؿٌ  فييا ولكـ)
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 (.دؼء فييا لكـ) عمى: معطوفة

  

 :الرازؼ  قاؿ

 لكـ) وقاؿ: ابتدأ ثـ (،خمقيا واألنعاـ) قولو: عند الكبلـ تـ الواحدؼ: قاؿ»
 (.دؼء فييا

 قاؿ (دؼء فييا) وقاؿ: ابتدأ ثـ (،لكـ) قولو: عند الكبلـ تماـ يكوف  أف أيًضا ويجوز
 أنو عميو (.والدليلخمقيا) قولو: عند الوقف يكوف  أف الوجييف أحسف "النظـ": صاحب
 «.جماؿ فييا ولكـ دؼء فييا لكـ والتقدير: (.جماؿ فييا ولكـ) قولو: عميو عطف

***  

 :حياف أبو وقاؿ

 منافع لذكر استئناؼ (دؼء فيياو) (،خمقيا) بػ: متعمًقا (لكـ) يكوف: أف وجّوزوا»
 فييا ولكـ) بقولو: مقابمتو االستئناؼ فيو يظير (دؼء فييا لكـ) كوف: ويؤيد األنعاـ.
 («.جماؿ

 أقوؿ:

 وأوضح! أسبق الرازؼ  كبلـ
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 السؤاؿ:

 أو القرآف، أخطاء عف أبحث أني يبدو وقد السؤاؿ؟ ىذا أطرح ىل نفسي: في قمت
 هللا؟ قّدر ال القرآف، جمع أخطاء

 بدأت منذ عادتي عمى أبًدا، القرآف في منو أخجل ما عندؼ وليس سأطرحو قمت:
 ًما!عا خمسيف قبل العممي البحث

 حتى دقائق لبثتُ  فما فيو، فكرتُ  ثـ عندؼ! حاضًرا جوابو وليس السؤاؿ، طرحتُ 
 الجواب! لي خطر

 فإف المفسريف، بأقواؿ أختبره )فرضية( فرض أنو عمى جوابي إلى سأنظر قمت:
ف ، فالحمد توافقنا ف الخبلؼ، أوجو ذكرت اختمفنا وا   لمسؤاؿ، طرًحا عندىـ أجد لـ وا 
 ولغيرؼ! لي لمتفسير، جديدة آفاًقا فتحت أني فحسبي

  

 يقل: لـ

 ومنافع. وطعاـ دؼء فييا لكـ -

 أخرػ. ومنافع وطعاـ دؼء فييا لكـ -

 منفعة. واألكل منفعة، فالدؼء
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 يقاؿ: قد

 الفاصمة! ألجل المنافع وقّدـ األكل أّخر أنيا األمر ظاىر

 يصح؟ ىل

 الجواب: لعلّ  

 بنتاجيا. متعّمقة منافع ىي المنافع وسائر الدؼء أف

 )لحميا(. بأصميا متعّمقة منفعة واألكل

 منفعة. ولو أصل لو والوقف( واإلجارة لئلعارة )القابمة الثابتة األمواؿ مف ماؿ فكل

 ومنفعتو. أصمو بعتَ  فقد الماؿ بعتَ  فإذا

ذا  فقط. منفعتو بعتَ  فقد الماؿ أّجرتَ  وا 

 الثمرة(. )أو المنفعة وتسبيل األصل َحْبس ىو تعمـ كما والوقف

 والثمار. األصوؿ ببيع ُيعرؼ ما والفقو الشريعة في البيوع بيف ومف

  

 النقطة! ليذه المفسروف  يتعّرض لـ

 قاؿ: عاشور ابف إال

 «.ثمراتيا مف ال ذواتيا مف ألنو منيا األكل عطف ثـ »
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 عاشور! ابف قوؿ إلى أنتبو لـ الجواب، إلى فيو ووصمتُ  السؤاؿ، طرحتُ  أني ولوال

 لكي فقط، الغرض ليذا المفسريف أقواؿ إلى ثانية مرة رجعتُ  أف بعد إال إليو أنتبو لـ
 ليا. يتعّرضوا لـ المفسريف أف أتأكد

 إلييا؟ عاشور ابف ُسبق ىل ترػ 

 ُوجد. إذا بالسبق التصريح المفسريف ومعظـ ىو عادتو مف ألف

 أخرػ. تفاسير في سأنظر

 ابف القرطبي، البغوؼ، الطبرؼ، االعتيادية: الحاالت في إلييا أرجع التي )التفاسير
 يتابعني. لمف معروؼ وىذا عاشور(. ابف الشوكاني، المنار، حياف، أبو كثير،
. عند منيا وأستزيد  تفسيًرا! عشريف عمى يزيد ما الحاالت بعض في بمغت وقد المزـو

 يجوز ىل ونكتة: النساء؟ جنس مف أفضل الرجاؿ جنس ىل نكتة: الحاالت ىذه مف
 األرض؟ في هللا خميفة اإلنساف إف يقاؿ أف

  

 عاشور! ابف في التوقع صدؽ

 :األلوسي قاؿ

 السابق في كما األكل عند تبقى ال أنيا إلى لئليماء قيل الجميل النْظـ تغيير»
 التي والمنافع الدؼء فإف اآليات(، في المذكورة المنافع مف والبلحق )السابق والبلحق
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 ليا محاؿّ  ُجعمت ولذلؾ ،حاليا عمى باقية وىي منيا، يحصل الَجماؿو  إلييا أشرنا
 «.األكل بخبلؼ

 أقوؿ:

 أف سبق إذا إال القارغ  يفيميا يكاد ال العمماء، عمى حتى فيميا يصعب قد عبارات
 بنفسو! فيميا

 األلوسي! عمى عاشور ابف ُيحل لـ

  

 الزحيمي:

 إلييا! ينتبو لـ

  

 الميداني: حبنكة

 إلكترونًيا! متاح وال كامل، غير وىو النزوؿ! حسب تفسيره ألف مدّوخ، إليو الرجوع

  

 التفسير: تدريس
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 والمناقشة المقارنة عمى تعتمد التي طريقتي عمى التفسير تدريس يتـ أف أتمنى أنا
 اآلية وتفسير واالبتكار، النكت( )اختيار واالختيار والتنويع واألمانة والوضوح والنقد

 عميو تزدحـ التقميدية الطريقة ففي القارغ، عف لمتخفيف وجو، مف مّرة كل بتقميبيا
 وتشّوشو! والمسائل النقاط

 واألستاذ القارغ  قمب تعمي قديمة كتب والجامعات المعاىد في تدّرس التي الكتب
 قراءتيا! مف تملّ  تقميدية حديثة كتب أو مًعا!

 إال قوة وال حوؿ وال والترداد! لحفعوا التقميد عمى عندنا تعتمد الشرعي التعميـ ومناىج
 العممية بالجرأة يتمتع مف التعميمية المؤسسات في اإلدارة رجاؿ مف تجد أف وقلّ  با.

 واالجترار! التقميد ُحجب فيخترؽ  واإلدارية،

*** 

   ٕ٘ٔٓ أيار ٛٔ اإلثنيف 

 

 (ٙ )النحل سرحوف تَ  وحيف ريحوف تُ  حيف جماؿٌ  فييا ولكـ ۞

 فييا:

 األنعاـ. في

 تسرحونيا. وحيف تريحونيا حيف
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 والعودة. الخروج والسراح: الرواح

 

 (ٚ )النحل رحيـٌ  لرءوؼٌ  كـربّ  إفّ  ۞

 يقل: لـ

 .رحيـٌ  لرءوؼٌ  بكـ ربكـ إفّ 

 

  (ٛ النحل) تعمموف  ال ما ويخمق ۞

 تعالى: قاؿ

 تأكموَف. ومنيا ومنافعُ  دؼءٌ  فييا لكـ خمقيا واألنعاـَ 

 َتسرحوَف. وحيفَ  ُتريحوفَ  حيف جماؿٌ  فييا ولكـ

 رحيـٌ. َلرءوؼٌ  رّبكـ إفّ  األنُفسِ  بشقّ  إال بالغيو تكونوا لـ بمدٍ  إلى أثقالكـ وتحملُ 

 تعمموف. ال ما ويخمقُ  وزينةً  لتركبوىا والحميرَ  والبغاؿَ  والخيلَ 

 .ٛ-٘ النحل سورة

  

 يقل: لـ
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 تعمموف. ال ما وخمق -

 تعمموا. لـ ما وخمق -

  

 عمموف:ت ال ما ويخمق

 مرفوضة: تفاسير

. الحشرات - ـّ  واليوا

 العباد عمى  هللا امتناف في السياؽ ألف ذلؾ الفواكو. في والدود النبات، في السوس -
 ليـ. النافعة الحيوانات مف بالنعـ

 اإلنساف. بيا ينتفع ال التي األشياء -

 اإلجماؿ. سبيل عمى الحيوانات -

 الضرورؼ. وغير الضرورؼ  االنتفاع حيوانات -

 والجمادات. والحيوانات اآلدميوف  -

 شيء. كل -

 أعمـ. وهللا بالدنيا، يتعمق السياؽ ألف اآلخرة، في -



176 

 فيي ُذكر، ما جنس مف ليس ألنيا والطائرات، والقطارات والسّيارات الدّراجات -
 اإلنساف. يد فييا دخمت بشرية صنعة

  

 مقبولة: تفاسير

 حصاء.واإل العدّ  عف خارجة حيوانات -

 أحد. يعرفيا ال أو أخرػ، أمـ وتعرفيا المخاطبوف، يعرفيا ال التي حيوانات -

 يذكره )لـ بيا أعمـ وهللا تفسيرىا، تعمموف  ال ثـ ومف تعممونيا، ال حيوانات -
 المفسروف(.

  

 أرّجحو: الذؼ التفسير

 أو أخرػ، أمـ تعرفيا أو المخاطبوف، يعرفيا ال أو أحد، يعرفيا ال التي الحيوانات
 حصر ال مختمفة، أسماء ليا وتكوف  وقت، كل في تخمق أف ويمكف أخرػ، عصور

 بيا. أعرؼ الحيواف وعمماء ليا.

 أعمـ. وهللا لمسياؽ، أنسب التفسير فيذا

***  

 المفسريف: أقواؿ
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 الطبرؼ:

 األشياء ىذه خمقو مع ربكـ ويخمق ذكره: تعالى يقوؿ (تعمموف  ال ما ويخمق) قولو:»
 لـ مما ألىميا، النار وفي ألىميا، الجنة في أعدّ  مما تعمموف، ال ما لكـ ذكرىا التي
 «.بشر قمب عمى خطر وال أذف، سمعتو وال عيف، تره

***  

 البغوؼ:

 ألىميا، النار وفي ألىميا، الجنة في هللا أعدّ  ما يعني قيل: (تعمموف  ال ما ويخمق)«
 بشر. قمب عمى خطر وال أذف، تسمعو ولـ عيف، تره لـ مما

 «.الفواكو في الدودو  النبات، في السوس يعني: قتادة وقاؿ 

*** 

 الرازؼ: 

 انتفاًعا بيا اإلنساف ينتفع التي الحيوانات أحواؿ أوالً  ذكر لما تعالى أنو اعمـْ »
 بقي ضرورؼ، غير انتفاًعا بيا اإلنساف ينتفع التي الحيوانات أحواؿ وثانًيا ضرورًيا،

 الغالب، في بيا اإلنساف ينتفع ال التي األشياء وىي الحيوانات، مف الثالث القسـ
 أنواعيا ألف وذلؾ (،تعمموف  ال ما ويخمق) فقاؿ: اإلجماؿ سبيل عمى فذكرىا

 .واإلحصاء الحد عف خارجة كثيرة وأقساميا وأصنافيا

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=16&ayano=8#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=16&ayano=8#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=16&ayano=8#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&surano=16&ayano=8#docu


178 

 المجمدات كتبة بعد المذكور لكاف أحواليا عجائب شرح في اإلنساف خاض ولو
 ذكر كمااإلجمال سبيل عمى ذكرىا األحواؿ أحسف فكاف البحر، في كالقطرة الكثيرة
 «.اآلية ىذه في تعالى هللا

***  

 القرطبي:

 الخمق. مف الجميور: قاؿ (تعمموف  ال ما ويخمق) تعالى: قولو»

 البشر، يره لـ مما والبحر، والبر األرض أسافل في واليواـ الحشرات أنواع مف وقيل:
 بو. يسمعوا ولـ

 مما ألىميا، النار وفي ألىميا، الجنة في هللا أعدّ  مما (تعمموف  ال ما ويخمق) وقيل:
 بشر. قمب عمى خطر وال أذف، بو تسمع ولـ عيف، تره لـ

 «.الفواكو في الدودو  الثياب في السوس خمق ىو والسدؼ: قتادة وقاؿ

***  

 حياف: أبو

 ال ما المعنى الجميور: فقاؿ تعالى، يخمق ما ذوات عف العمـ نفي الظاىر» 
 بأف فأخبرنا لمنافعكـ، كميا خمقيا التي والجمادات والحيوانات اآلدمييف مف تعمموف 

ف باإلخبار، قدرتو عمى داللة لنزداد بو، لنا عمـ ال ما الخبلئق مف لو  عنا طوػ  وا 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2016&idto=2016&bk_no=48&ID=1446#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2016&idto=2016&bk_no=48&ID=1446#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
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 بشر. بعممو يحيط ال وغيره الحيواف مف تعالى خمق وما طّيو، في لو حكمة عممو

 .الفواكو في والدود ،النبات في كالسوس حدوثو، أصل تعمموف  ال ما قتادة: وقاؿ 

 يخمقو. كيف تعمموف  ال بحر: ابف وقاؿ 

 وال سمعت، أذف وال رأت، عيف ال ما الجنة في ألوليائو هللا أعدّ  ما ىو مقاتل: وقاؿ 
 بشر. قمب عمى خطر

  بالمعنى. والباقي ألىميا، النار وفي الجنة في بعد وزاد الطبرؼ: قاؿ

 بف ووىب ، عباس ابف عف الحديث في (،تعمموف  ال ما) في: تفاسير ورويت 
 .بصحتيا أعمـ هللا والشعبي، منبو،

 أعقب ضرورؼ، وغير ضرورًيا انتفاًعا بو ينتفع الذؼ الحيواف ذكر لما ويقاؿ:
 عف خارجة تفاصيمو إذ اإلجماؿ، سبيل عمى غالًبا بو ينتفع ال الذؼ الحيواف بذكر

 «.والعدّ  اإلحصاء

***  

 الشوكاني:

 قد ما غير المخموقات مف بو عممكـ يحيط ال ما يخمق أؼ: (تعمموف  ال ما ويخمق»)
 ىاىنا. عدده

 يره لـ مما البحر وفي األرض، أسافل في واليواـ الحشرات أنواع مف المراد وقيل:

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16935
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17285
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17285
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14577
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=16&ayano=8#docu
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 بو. يسمعوا ولـ البشر،

 بو تسمع ولـ عيف، تره لـ مما النار، وفي ،الجنة في لعباده هللا أعد ما ىو وقيل:
 بشر. قمب عمى خطر وال أذف،

 .الفواكو في والدود ،النبات في السوس خمق ىو وقيل:

 بل ، األنواع ىذه مف نوع عمى اآلية ىذه تفسير في لبلقتصار وجو وال )...( وقيل:
 بو. عمميـ يحيط ال شيء كل فيشمل ، العباد بو يعمـ ال ما يخمق سبحانو أنو المراد

 بو يعمـ ال ما خمق قد سبحانو ألنو الصورة; الستحضار المستقبل بمفع ىنا والتعبير
  «.العباد

*** 

 الشنقيطي:

 الكريمة اآلية ىذه في وعبل جلّ  ذكر (،تعمموف  ال ما ويخمق) تعالى: قولو»
 عنو لتعبيره يخمقو; الذؼ ذلؾ وأبيـ نزوليا، وقت المخاطبوف  يعمـ ال ما يخمق أنو

 االمتناف معرض في ذلؾ ذكر قرينة ولكف منو، بشيء ىنا يصرح ولـ بالموصوؿ،
 هللا إنعاـ في ذلؾ شوىد وقد المركوبات، مف ىو ما منو أفّ  عمى تدؿ بالمركوبات

 ،القطاراتو  ،كالطائرات اآلية: نزوؿ وقت معمومة تكف لـ بمركوبات عباده عمى
 )...(. السياراتو 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=752&idto=752&bk_no=64&ID=629#docu
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 باالمتناف مقترف  غير خمقو، يعممو ال ما يخمق أنو :آخر موضع في ذكر وقد  
 وِمف ُتنبتاألرُض  مّما كّميا األزواجَ  خمقَ  الذؼ ُسبحافَ ) قولو: في وذلؾ بالمركوبات،

 «.ٖٙ يس  (َيعمموفَ  ال ومّما أنفسيـ

***  

 عاشور: ابف

 ال ما يخمق اآلف ىو أؼ ،االستقباؿ ال الحاؿ زمف بو مراد مضارع (ويخمق»)
 ليـ خمق فكما بو، يشعروف  ال وىـ ،لنفعيـ مخموؽ  ىو مما الناس أييا تعمموف 
 ذلؾ في فيدخل اآلف. يعممونيا ال أخرػ  خبلئق ليـ ويخمق ليـ خمق والكراع، األنعاـ

 كالفيل ;أخرػ  أمـعند معمـو وىو ،لممخاطبيف معمـو غير أو ،معيود غير ىو ما
 دواب مثل بعد مف الناس يعممو ثـ ،ألحد معمـو غير ىو وما والينود، الحبشة عند

 كانت التي األمريكية القارة ودواب األبيض، والدب كالفقمة، القطبية; الجيات
 ،لمتجديد الحاؿ في مستعمبل المضارع فيكوف  القرآف، نزوؿ وقت في لمناس مجيولة

 ويخمق. خالق ىو أؼ

 خاص ذلؾ أف غير ،الجنة في المخموقات مف هللا يخمقو ما قيل كما فيو ويدخل 
 بو المتوسل لمناس العاـ االمتناف سياؽ مف مقصود غير أنو فالظاىر بالمؤمنيف،

 النعمة. كافرؼ  عمى الحجة إقامة إلى

 إلى إيماء وأنيا ،العممية الغيبية القرآف معجزات مف اآلية ىذه أف لي يظير فالذؼ  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=752&idto=752&bk_no=64&ID=629#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=752&idto=752&bk_no=64&ID=629#docu
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 والحمير، والبغاؿ الخيل مف عمييـ أجدػ ىي مراكب، اختراع البشر سيميـ هللا أف
 وأرتاؿ (،بسكبلت) وتسمى برجميو ويحركيا الواحد، يركبيا التي العجبلت وتمؾ

 أطوموبيل، وتسمى النفط، بمصفى المسيرة السياراتو  الحديدية، السكؾ
 في نشأت مخموقات ىذه فكل اليواء، في المصفى بالنفط تسير التي الطائرات ثـ

 منيا. كل وجود عصر قبل كانوا مف يعمميا يكف لـ متتابعة عصور

لياـ  مف المخترعيف أليـ الذؼ ىو فا هللا، بخمق ممحق ىو الختراعيا الناس هللا وا 
 واقتباس الحضارة، سمـ في تدّرجوا وبما والعمـ، الذكاء مف عميو فطرىـ بما البشر،
 مف الكل ألف تعالى;  مخموقة بذلؾ فيي اختراعيا، إلى بعض مف بعضيـ
 «.نعمتو

*** 

 ٕ٘ٔٓ أيار ٚٔ األحد

 

 (ٜ النحل) السبيل قصد هللا وعمى ۞
 .ٜ النحل (أجمعيفَ  َليداُكـْ  شاءَ  ولو جائرٌ  ومنيا الّسبيلِ  قصدُ  هللاِ  وعمى)
  

 النكتة:
 جمل. ثبلث
 منيا. واحدة كل معنى ما
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 باألخرػ؟ منيا كل عبلقة وما
  

 السبيل: قصد
 محذوؼ. فييا
 السبيِل. قصدِ  بيافُ  أؼ:
 القاصدِة. السبيلِ  بيافُ 
 المطموب. إلى يؤدؼ أؼ: قاصد: طريق
 مستقيـ. طريق

  
 السبيل:
 اإلسبلـ.

  
 جائر: ومنيا
 جائر. ىو ما السبيل ومف أؼ:
 جائر. ىو ما السُبل ومف
 اإلسبلـ. سبيل غير األخرػ  السُبل وىي
بلَ  تّتبُعوا وال فاّتبُعوهُ  ُمستقيًما ِصراطي ىذا وأفَّ )  األنعاـ (َسبيِموِ  عف بكـ فَتفرؽَ  السُّ

ٖٔ٘. 
  
 يقل: لـ

 جائرة.
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 يقل: لـ

 جائر. السبيل ومف
  
 يقل: لـ

 جائُرىا. وعميو
  

 جائٌر: ومنيا السبيلِ  قصدُ  هللاِ  وعمى
 أقوؿ:
 المعنى: لعل
 )ُبنّيات القاصدة غير األخرػ  السبل مف القاصدة السبيل لكـ يبّيف أف هللا وعمى أؼ:

 )الحّق(. القصد عف المائمة أؼ الطريق(،
  

 قراءة: في
 جائٌر. ومنكـ
 السبيل. عف أؼ: عنيا، جائرٌ  أؼ:
 إلييا. َييتدؼ ال عنيا عادؿٌ  أؼ:
  

 :أجمعيفَ  َليداكـ شاءَ  ولو
 السبيل. قصد إلى السبيل، إلى ليداكـ أؼ:
 المفسريف! مف واحدٌ  يبينو لـ االرتباط ىذا
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***  
 المفسريف: أقواؿ

 الطبرؼ:
 فمنفسو، اىتدػ فمف لكـ، الحق طريق بياف الناس أييا هللا وعمى ذكره: تعالى يقوؿ»

 عمييا. يضلّ  فإنما ضلّ  ومف
  )...(. فيو اعوجاج ال الذؼ المستقيـ الطريق: مف والقصد الطريق، ىي والسبيل:

 معوّج. االستقامة عف جائر السبيل ومف ذكره: تعالى يعني (جائر ومنيا ) وقولو:
 مف ذلؾ وغير والنصرانية، الييودية :منيا والجائر اإلسبلـ، السبيل: مف فالقاصد

 المسممة. الحنيفية سوػ  وقصدىا، السبيل سواء عف جائر كميا الكفر ممل
 كاف وقد الموضع. ىذا في فُأنثْت  ويذكر، يؤنث السبيل ألف (،جائر ومنيا) وقيل:
نما يقوؿ: بعضيـ ف السبيل ألف (،ومنيا) قيل: وا   فمعناىا واحد لفع لفظيا كاف وا 
 «.الجمع
 أقوؿ:

 لـ الطبرؼ  وأف سيما ال وتأنيثو، السبيل تذكير في الدخوؿ عدـ األفضل مف كاف -
 الوصف؟ وُذّكر الموصوؼ ُأّنث لماذا ُيبيف

 والجمع! اإلفراد في دخل والتذكير التأنيث يبّيف أف وبدؿ -

 لو محلّ  ال الجمع، ومعناه مفرد لفظيا السبيل أف مف الكبلـ آخر في نقمو وما -
 عائًدا وليس السبيل، مف وىو: مقدر، محذوؼ عمى عائد (:ومنيا) قولو: ألف ىنا،
 متناقضاف! السبيميف ألف عميو، يعود أف يمكف ال ألنو المذكور، السبيل لفع عمى
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 ىو ما السُبل ومف أو: جائر، ىو ما السبيل ومف المفسروف: ذكره تقديًرا أختار أنا -
 جائر.

 *** 
 الرازؼ:

 إلى أّداؾ إذا وقاصٌد: قصدٌ  طريقٌ  يقاؿ: الطريق. استقامة القصد: الواحدؼ: قاؿ»
 مطموبؾ.

 قاؿ: ثـ السبيل. قصد بيافُ  هللا وعمى والتقدير: حذؼ، اآلية ففي ىذا عرفت إذا
 الحق. عف الميل المغة: في الجور ومعنى مائل. عادؿ أؼ: (جائر ومنيا)

 في مؤنثة وىي السبيل، عمى تعود (جائر ومنيا) قولو: في والكناية
 الكفر أنواع وىو لمحق، قاصد غير جائر ىو ما السبيل ومف يعني: الحجاز، لغة

  «.أعمـ وهللا والضبلؿ،
  

 أقوؿ:
 تؤنث لـ فمماذا مؤنثة السبيل كانت إذا األخيرة: الفقرة عمى الرازؼ  أوافق ال -

 صفتيا؟!

 تذكير في لمدخوؿ حاجة وال كاٍؼ، جائر، ىو ما السبيل مف بقولو: قّدره ما -
 المفسريف! مف وغيره ىو فعل كما وتأنيثو، السبيل

***  
 القرطبي:

 أؼ: اإلسبلـ، والسبيل: البياف. وىو المضاؼ فحذؼ السبيل، قصد بياف هللا عمى«
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 يقاؿ:  الطريق. استعانة السبيل: وقصد والبراىيف. والحجج بالرسل بيانو هللا عمى
 المطموب. إلى يؤدؼ أؼ قاصد طريق

  
 )...(. بو ُييتدػ فبل الحق، عف عادؿ أؼ: جائر، السبيل ومف أؼ: (:جائر ومنيا)
  إليو َييتدؼ فبل عنو عادؿ أؼ: الحق، سبيل عف جائر ومنيـ المعنى: وقيل: 

.)...( 
 ابف وقاؿ )عف(! بمعنى )مف( فػ السبيل. عف أؼ ،جائر وعنيا المعنى: وقيل:
 ثقل يضّمو أف أراد ومف اإليماف، طريق لو سّيل ييديو أف هللا أراد مف أؼ: عباس:
   وفروعو. اإليماف عميو
 ولذلؾ الجمع، بمعنى واحدة والسبيل .ورجوعكـ مسيركـ (:السبيل قصد) معنى وقيل:
  «.الحجاز لغةأىل في مؤنثة والسبيل (،ومنيا) فقاؿ: الكناية أنث
 أقوؿ:

 تكمف. ففيو ،جائر وعنيا المعنى: أف مف نقمو ما أرػ  ال -

 :معناىا    ليس (ومنيا) جائر. عنيا وبعضيـ أؼ: (،جائر ومنيا) يقاؿ: أف األولى
 الكريـ! القوؿ صاحب يا مقدرة! محذوفة )عنيا(: بل: )عنيا(،

 !ورجوعكـ مسيركـ المعنى: أف مف نقمو ما كذلؾ -

***  
 كثير: ابف
 إليو، ُتسمؾ طرًقا ثـّ  أف أخبر تعالى ألنو السياؽ، حيث مف أقوػ  ىاىنا مجاىد قوؿ»

 وما ورضييا، شرعيا التي الطريق وىي الحق، طريق إال منيا إليو يصل فميس
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 حائدٌ  أؼ: (جائرٌ  ومنيا) تعالى: قاؿ وليذا .مردودة فييا واألعماؿ مسدودة، عداىا
  «.الحق عف زائغٌ  مائلٌ 
***  
 حياف: أبو
 عف جائر الخبلئق ومف أؼ: الخبلئق: عمى يعود (ومنيا) في: الضمير وقيل»

 إلى ليداكـ شاء لو عمي: أبو وقاؿ )...(. جائر ومنكـ عيسى: قراءة ويؤيده الحق.
 «.استحقاؽ بغير الجنة إلى أو الثواب،
 أقوؿ:

 مقدر( محذوؼ )وىو السبيل عمى وعوده الخبلئق، عمى يعود الضمير أف أرػ  ال -
 أقرب.

 قصد إلى ليداكـ أدّؽ: قوالً  أقوؿ بل الجنة، إلى أو الثواب، إلى ليداكـ أقوؿ: وال -
 أعمـ. وهللا السبيل،

***  
 الشنقيطي:

 إلى يعود الثاني الوجو ولعل عميو، أوافقو ال لمعمماء وجييف اآلية في أف مف قالو ما
 األمر أف وأرجح القارغ، تضيع لعميا كثيرة آليات وسرد إطالة كبلمو وفي األوؿ،
 اآلية. مف األخيرة الجممة ارتباط يبّيف لـ أنو كما أعمـ. وهللا ذىنو، في واضح غير
 إليو! فميرجع نصو أراد مف

***  
 عاشور: ابف
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 تأنيثو. جواز اعتبار عمى (السبيل) إلى عائد (ومنيا) ضمير:»
  
 منو الذؼ السبيل جنس مف أؼ مذكًرا، استعمالو باعتبار (السبيل) لػ وصف (جائر)و

 قصد. غير جائر سبيل قصد أيًضا
  

 المقصود، إلى موصل غير طريق عف بو وُكني االستقامة، عف الحائد ىو والجائر:
بالجائر عمى  ووصفو بسالكو. جائر فيو ضّر، إلى المفضي وىو الخير، إلى أؼ

ألف سبيل الضبلؿ  طريقة المجاز العقمي، ولـ يضف السبيل الجائر إلى هللا، 
اخترعيا أىل الضبللة اختراًعا ال يشيد لو العقل الذؼ فطر هللا الناس عميو، وقد 

 نيى هللُا الناَس عف سموكيا.
 

  «.تذييل (أجمعيف اكـليد شاء ولو) وجممة:
  

 أقوؿ:
 باآلية. ارتباطيا تبيف أف عاشور ابف يا عميؾ كاف تذييل، الجممة ىذه أف واضح
***  
  ـٕٗٔٓ/ٕ/ٕ األحد

 

)النحل سيموف فيو تُ  ومنو شجرٌ  لكـ منو شرابٌ  ىو الذؼ أنزؿ مف السماء ماءً  ۞
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ٔٓ) 

 ُتسيموف أنعامكـ.

 السائمة في الزكاة خبلؼ المعموفة.

 

 (ٕٔ)النحل والنجوـُ ُمسّخراٌت بأمره  ۞

 

 .ٕٔ( النحل بأمره سخراتٌ مُ  والنجوـُ  والقمرَ  والشمَس  والنيارَ  الميلَ  ر لكـُ وسخّ )

 في قراءة:

 والشمُس والقمُر والنجوـُ.

 :ابف عاشورقاؿ 

ونكتة اختبلؼ  )...(. اإلشارة إلى الفرؽ بيف التسخيريفنكتة اختبلؼ اإلعراب "
واآلخر خفّي لقّمة مف  ،األسموب الفرؽ بيف التسخيريف مف حيث إف األوؿ واضح

 ."يرقب حركات النجـو

 (٘ٔ)النحل بكـ  أف تميدَ  وألقى في األرض رواسيَ  ۞

 أف ال تميد بكـ.
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 لئبل تميد بكـ.

 

 (ٙٔ )النحل ييتدوف  تيتدوف/ ۞

 ُيفّسر لـ ما تفسير

 وعبلماتٍ  تيتدوَف. لعّمكـ وُسببلً  وأنياًرا بكـ تميدَ  أف َرواسيَ  األرض في وألقى)
 .ٙٔ-٘ٔ النحل (َييتدوفَ  ىـ وبالنْجـ

  

 يقل: لـ

 ييتدوف. ىـ وبالنجـ وعبلماتٍ  وسببلً  وأنياًرا -

 تيتدوف. لعمكـ وعبلماتٍ  وسببلً  وأنياًرا -

  

 يقل: لـ

 أيًضا. ييتدوف  ىـ -

 ييتدوف. أيًضا ىـ -
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 يقل: لـ

 ييتدوف. بالنجـ وىـ -

 بالنجـ. ييتدوف  وىـ -

  

 النكتة؟ أيف

 التالية. اآلية في جاءت (وعبلماتٍ ) -

 مختمف؟ أـ واحد بمعنى ىو وىل الفعل؟ تكرر لماذا (ييتدوف  ىـ) (تيتدوف  لعمكـ) -

  

 المفسروف! ليذا يتعّرض لـ

 معنييف: يحتمل (تيتدوف ) األوؿ: الفعل

 مقاصدكـ. إلى وأسفاركـ مسيركـ في بيا تيتدوف  األوؿ:

 هللا. إلى تيتدوف  الثاني:

 فقط. األوؿ بالمعنى ىو (:ييتدوف ) الثاني: الفعل

 اإليقاع! جماؿ اقتضاه الغائب إلى المخاطب مف التفات الثاني الفعل في

 هللا: ذكر
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بل، واألنيار، الرواسي،  والنْجـ. والعبلمات، والسُّ

 أقساـ: ثبلثة مقّسمة أنيا لي ويبدو

بل. واألنيار، الرواسي، األوؿ: ـالقس  والسُّ

 العبلمات. الثاني: القسـ

 النجـ. الثالث: القسـ

 المغة. في بو يميق بما قسـ كل وعامل

 األوؿ. لمقسـ يصمح (ألقى) ففعل:

 اآلخريف. لمقسميف يصمح وال

 (:وعبلمات)

 سبقيا. ما عمى معطوفة أنيا أظف ال

بل. واألنيار الرواسي جنس غير آخر جنس مف فيي  والسُّ

 أعمـ. وهللا )أخرػ(، عبلمات ليـ( )أو: لكـ وجعل فييا: التقدير

 (:النجـ)

 األرض. في سبق وما السماء، في النجـ ألف سبق، ما عمى عطفو يصح ال
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 فصل إلى دعا الذؼ وىذا (،ييتدوف ) (تيتدوف ) فعل: تكرار إلى دعا الذؼ ىذا
 أعمـ. وهللا سابقاتيا، عف العبلمات

 ليست (عبلمات) فػ: اإلعراب: في والصافي الرازؼ  قالو ما لبعض مخالفة ىذا يوف
 (!تيتدوف  لعّمكـ) قولو: قبل لجاءت معطوفة كانت لو معطوفة،

 المفسريف! مف أحد عند ىذا أجد لـ

 .ٜٚ األنعاـ (والبحر البرّ  ظُممات في بيا لتيتدوا النجوـَ  لكـُ  جعل الذؼ وىو)

  

 رواسي:

 ثابتة. جباالً 

  

 بكـ: تميد أف

 بكـ. )األرض( تميد لئبل

 تميد: 

 وتضطرب. تميل،
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 تيتدوف: لعمكـ

 احتجتـ. إذا بيا تيتدوا لكي

 عبلمات: 

 البحرؼ. أو البّرؼ  الطريق في معالـ

 إعراب:

 رواسي:

 بو. مفعوؿ -

 رواسَي. جباالً  التقدير: محذوؼ، لمفعوؿ صفة -

  

 منتيي صيغة عمى ىو إذ الصرؼ، مف ممنوع ألنو رواسًيا( يقل: )لـ ُينّوفْ  ولـ
 ساكٌف، أوسطيا ثبلثة أو حرفاف، تكسيره ألف بعد تكسير، جمع كل وىي الجموع،
 مفاتيح. مفاتح، مثل:

 (.رواسي) عمى: معطوفاف :وسببلً  أنياًرا

 وعبلماٍت:

 عطف. واو الواو:
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 الفتحة. بدؿ بالكسرة منصوب (رواسي) عمى: معطوؼ :عبلمات

 قديًما اإلعراب في كتاب أحسف وىو الصافي، لمحمود القرآف إعراب في )الجدوؿ
 وحديًثا!(.

 اآلية. ىذه في عميو اعتمد الصافي ولعل الرازؼ، عند جاء ما الصافي إعراب يؤيد

 الرازؼ: قاؿ

 رواسيَ  ألقى والتقدير: (،رواسي األرض في وألقى) قولو: عمى معطوؼ (وأنياًرا)«
    )...(. وأنياًرا

 في وألقى) قولو: عمى معطوفة أيًضا وىي (تيتدوف  لعمكـ وُسببلً )
 )...(. ُسببلً  األرض في وألقى والتقدير: (،رواسي األرض

 في وألقى والتقدير: (رواسي األرض في) قولو: عمى معطوفة أيًضا وىي (وعبلمات)
 «.عبلماتٍ  فييا وألقى وُسببًل، أنياًرا فييا وألقى رواسَي، األرض

 العالميف. رب  والحمد بالصواب، أعمـ وهللا ىذا

*** 

    ٕ٘ٔٓ أيار ٜٔ الثبلثاء

 

 (ٚٔ )النحل يخمقُ  ال كمف يخمقُ  أفمف ۞
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 هللا يخمق، وأصناميـ ال تخمق.

 السؤاؿ جوابو بدىي! قد يقاؿ: ىذا

 يعبدوف مف ال يخمق!الجواب: مع بداىتو فيـ 

 

  (ٕٔ )النحل أحياء غير أموات ۞

 وما أحياءٍ  غيرُ  أمواتٌ  ُيخَمُقوَف. وُىـ شيًئا َيخُمقوفَ  ال هللاِ  ُدوفِ  ِمف َيدُعوفَ  والذيفَ )
 .ٕٔ-ٕٓ النحل (ُيْبَعثوفَ  أّيافَ  َيشُعُروفَ 

  

 يدعوف:

 يدعونيـ.

  

 هللا: ُدوف  ِمف يدعوفَ  الذيف

 األصناـ.
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 أّياَف:

 متى.

  

 يشعروف: وما

 يعرفوف. وما

 األصناـ. المقصود:

  

 يبعثوف:

 المشركوف. أؼ

  

 أموات:

 األصناـ. المقصود:      -

 المشركوف. المقصود:      -

 المبلئكة. المقصود:      -
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 أحياء: غير أموات

 اإليضاح. ىذا إلى يحتاج لمف سيما ال اإليضاح، زيادة يفيد تأكيد،      -

 فييـ تبعث لف أموات تحيى. ال ميتة األصناـ وىذه يحيوف، َمف األموات ِمف      -
 المستقبل. في أحياء غير الحاضر في أموات حياة.

 الماضي. في أحياء غير الحاضر في أموات أصبًل. أحياء يكونوا ولـ أموات      -

 هللا يموت. ال حي وهللا يموتوف، فاألحياء أموات، غير أحياء لكانوا آلية كانوا لو      -
 يحيى! ال ميت العكس: عمى والصنـ يموت، ال حي

  

 بالنفي: اإلثبات تأكيد مف الغرض

 فخسارتيـ ميتديف، غير ضالوف  أنيـ فالمعنى بالمشركيف، يتعمق األمر كاف إذا      -
 تفسير في المعيودة طريقتي ىعم اليداية! فوات وخسارة الضبلؿ، خسارة مضاعفة:

 الحاالت. ىذه مثل

 ولف حياة، ليـ تسبق لـ ميتوف  أنيـ فالمعنى باألصناـ، يتعمق األمر كاف إذا      -
 األحياء؟! يعبدىـ فكيف ومستقببًل. وحاضًرا ماضًيا ميتوف  فيـ حياة، بيـ تمحق
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 فكيف أحياء، يبقوا فول سيموتوف  أنيـ فالمعنى بالمبلئكة، يتعمق األمر كاف إذا      -
 ُيعبدوف؟!

  

 المفسريف: أقواؿ

 الرازؼ:

 أحياء لكانوا الحقيقة عمى آلية كانت لو أنيا والمعنى: ( أحياء غيرُ  أمواتٌ  ) قولو:»
 وتعالى، سبحانو يموت ال الذؼ كالحي الموت، عمييا جائز غير أؼ أموات، غير
 ذلؾ. مف العكس عمى األصناـ ىذه وأمر

 غير ) قولو: في الفائدة فما أحياء، غير أنيا عمـ ( أمواتٌ ) :قاؿ لما قيل: فإف
  (؟ أحياء

 وجييف: مف والجواب

 أموات األصناـ وىذه موت، حياتو عقيب يحصل ال الذؼ الحي ىو اإللو أف :األوؿ
 الحياة. موتيا عقيب يحصل ال

 الجيالة نياية في وىـ األوثاف، يعبدوف  الذيف الكفار مع ـالكبل ىذا أف :والثاني
 الواحد المعنى عف يعّبر أف يحسف فقد الغبي الغرّ  الجاىل مع تكمـ ومف والضبللة،
 وأنو الغباوة، غاية في المخاطب ذلؾ بكوف  اإلعبلـ منو وغرضو الكثيرة، بالعبارات
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 المعنى يفيـ ال وأنو جيالة،ال نياية في السامع ذلؾ لكوف  الكممات تمؾ يعيد إنما
 )...(. الواحدة بالعبارة المقصود

 مف ناس وكاف المبلئكة، ( هللاِ  ُدوفِ  ِمف يدعوفَ  والذيفَ  ) :بقولو المراد يكوف  أف
 غير أؼ أحياء، غير الموت، مف ليـ بد ال أموات إنيـ هللا: فقاؿ يعبدونيـ الكفار
 وهللا بعثيـ، بوقت ليـ عمـ ال أؼ: ( ُيبعثوفَ  أّيافَ  يشعروفَ  وما ) حياتيـ: باقية
  «.أعمـ

***  

 حياف: أبو

 هللا ينشئيا التي كالنطف حياٌة، موَتو يعقب ما األموات مف ألفّ  الحياة عنيـ نفى»
 والخشب الحجارة مف األصناـ وأما موتيا. بعد تبعث التي الحيواف وأجساد حيواًنا،
 موتيا. في أعرؽُ  وذلؾ حياٌة، موَتيا يعقب ال فأموات

 يعبدونيـ. الكفار مف ناس وكاف المبلئكة، ىـ (،َتدُعوفَ  والذيفَ ) وقيل:

  )...( حياُتيـ باؽٍ  غير أؼ: (،أحياء غيرُ و) الموت، مف ليـ بد ال أؼ: (،أمواتٌ و)

 حيث مف األحياء غير باألموات شبييـ (،يدعوفَ ) في: ضميرىـ الذيف الكفار بو يراد :أمواتٌ 
 «.ُميتديف غير ُضبلؿ، ىـ

***  
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 الشوكاني:

 أصبًل، بيا حياة ال ميتة أجسادىا األصناـ ىذه أف يعني أحياء: غيرُ  أمواتٌ »
 الحياة ثبوت بعد تموت التي األجساد كبعض ليست أنيا لبياف (أحياء غيرُ ) فزيادة:
 «.أحياء ألنيـ منيا؟ أفضل وىـ يعبدونيا فكيف أصبًل، ليذه حياة ال بل ليا،

*** 

 عاشور: ابف

 وصف عراقة عمى لمداللة (،أموات) جممة لمضموف  تأكيد (أحياء غيرُ ) جممة»
  «!حجارة ألنيـ حياة، شائبة فيو ليس بأنو فييـ الموت

*** 

 ـٕٗٔٓ/ٙ/ٕٔ الخميس

 

 (ٕٚ )النحل فييـ وفَ تشاقّ  كنتـ الذيف شركائيَ  أيف ويقوؿ ۞

 قراءة: في

 شركائْي.
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 قراءة: في

 تشاّقوني.

 

  (ٕٛ )النحل ُسوء مف نعملُ  كنا ما السَمـَ  وافألقَ  ۞

 السمـ: واألقَ 

 استسمموا.

 سوء. مف نعمل كنا ما قائميف السمـ ألَقوا

 

 (ٕٖ )النحل تعمموف  كنتـ بما الجنة ادخموا ۞

  النبوؼ: الحديث في

 البخارؼ(. )صحيح بعممو أحدٌ  الجنة يدخل ال

 والحديث؟ القرآف بيف التوفيق كيف

 الحديث: تقدير

 فقط. بعممو أحد الجنة يدخل ال

 بالثواب. هللا معونة لوال أحد ثمنيا دفع يستطيع ال غالية سمعة الجنة
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 الجنة. لدخوؿ يكفي بما كثيرة اأضعافً  الحسنات يضاعف هللا

 العمل. مف بد ال

 ا.صفرً  يبقى فإنو ضوعف ميما اصفرً  العمل كاف لو

 كبير. هللا مف فضل + بعممو الجنة يدخل اإلنساف

 الحديث. في يذكر لـ ليذا هللا. لفضل بالنسبة جًدا قميل العمل

 الجنة. لدخوؿ كاؼٍ  بثواب لتظفروا العمل مف رواأكثِ 

 

 (ٖٗ )النحل عمموا ما سيئاتُ  فأصابيـ ۞

 أعماليـ. سيئاتُ 

 يقل: لـ

 فأصابتيـ.

 والتأنيث. التذكير فيو يجوز مجازؼ  مؤنث السيئة:

 

 (ٖ٘ )النحل بيفُ المُ  الببلغُ  إال لالرسُ  عمى فيل ۞

 تقدـ؟ بما اآلية مف الجزء ىذا نربط كيف
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 عميو ليس والرسوؿ الضبلؿ، قبيل مف ىو اآلية في المشركيف لساف عمى هللا ذكره ما
 ضبلليـ. ليـ يبّيف ما المبيف الببلغ في يكوف  وربما الببلغ. إال

 

 (ٖٙ )النحل هللا ىدػ َمف فمنيـ ۞

 هللا. ىداه مف

 

 (ٖٙ )النحل بيفالمكذّ  عاقبةُ  كاف كيف فانظروا ۞

 يقل: لـ

 كانت.

 والتأنيث. التذكير فيو يجوز مجازؼ  مؤنث :عاقبة

 عاقبة: كاف كيف

 القرآف. جميع في ىكذا

 

 (ٖٛ )النحل يموت فمَ  هللاُ  يبعثُ  ال أيمانيـ َجْيدَ  با وأقسموا ۞
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 !ذلؾ في وجيدوا ،إنكاره عمى وأقسموا البعث، أنكروا

 

 (ٓٗ )النحل فيكوفُ  كفْ  ۞

 قراءة: في

 فيكوَف.

 (.كفْ ) مف أسرع زمف، ببل فوًرا الشيء كاف شيًئا أراد إذا هللا ألف لمتقريب، ىذا

 

 (ٕٗ )النحل موف يتوكّ  يـربّ  وعمى صبروا الذيف ۞

 يقل: لـ

 موا.توكّ  ربيـ وعمى -
 ربيـ. عمى وتوّكموا -

 الفاصمة. راعى

 التقدير: لعل

 ويتوّكموف. توّكموا ربيـ وعمى ،ويصبروف  صبروا الذيف

   أصبًل! السؤاؿ يطرحوا لـ بل ،المفسريف عند أجده لـ
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 ٔكاٌ عهٍٓى طسدّ، ٔنٕ نى ٌعهًٕا انجٕاب، أي: ٔنٕ قانٕا: ال َدزي.

 نكٍ )ال أدزي( عبازة َادزة انٕجٕد فً يدزست انًفسسٌٍ!

 طسح انسؤال ٔنٕ بال جٕاب أفضم يٍ انُادٍت انعهًٍت ٔانًُٓجٍت.

 ٌٔفتخ آفاقًا نهبذث انعهًً، ٔهللا أعهى.

 

 (ٖٗ )النحل إلييـ نوحي رجاال إال قبمؾ مف أرسمنا وما ۞

 النساء. دوف  مف الرجاؿ، في والنبوة الرسالة

 
 (٘ٗ )النحل السيئات مكروا الذيف أفأمف ۞
 
 .٘ٗ النحل (األرَض  بيـُ  هللاُ  َيْخِسفَ  أف السيئاتِ  َمَكُروا الذيفَ  أفأِمفَ )
  

 النكتة:

 السيئات.

 (؟أِمفَ ) بفعل: أـ (مكروا) بفعل: مرتبطة ىي ىل
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 قوالف.

  
 المفسريف: أقواؿ

 البغوؼ:

 «.السيئات عمموا السيئات: مكروا»

***  
 القرطبي:

 «.بالسيئات أؼ»

***  
 حياف: أبو

 .الزمخشرؼ  قالو السيئات، المكرات أؼ: محذوؼ، لمصدر نعت :السيئات»
 وعمموا. فعموا معنى: (مكروا) تضميف: عمى (،مكروا) بػ مفعوؿ أو

 قتادة. قالو وغيره، الكفر معاصي ىذا: عمى (السيئاتو)

 ىذا وعمى .عطية ابف ذكرىما تسوؤىـ، التي العقوبات بو ويعني (،أمف) بػ مفعوؿ أو
 «.السيئات مف بدالً  (َيْخِسفَ  أف) يكوف  األخير

***  
 الشوكاني:

 السيئات. المكرات مكروا أؼ: محذوؼ، مصدر صفة (السيئات) تكوف  أف يحتمل»

 السيئات. عمموا أؼ: العمل، معنى تضمينو عمى المذكور لمفعل مفعولة تكوف  وأف

 السيئاِت. العقوباتِ  الماكروف  أفأمف أؼ: مقّدر، لمفعوؿ صفة أو

 «.بالسيئات مكروا أؼ: الجر، حرؼ حذؼ عمى أو
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***  
 الشنقيطي:

 الكريمة: اآلية ىذه في (،السيئات) إعراب: في العمماء اختمف»

 أؼ: السيئات، المكرات مكروا أؼ: محذوؼ، لمصدر نعت العمماء: بعض فقاؿ
ذ) : قولو في عنيـ هللا ذكر كما شديًدا، قبًحا القبيحات  الذيفَ  بؾَ  يمكرُ  وا 

 .ٖٓ األنفاؿ (ُيخرجوؾَ  أو َيقتموؾَ  أو ِلُيثبتوؾَ  كفُروا
 ىذاو  فعموا. معنى (مكروا) تضميف: عمى (،مكروا) لػ بو مفعوؿ العمماء: بعض وقاؿ
 عندؼ. اإلعراب أوجو أقرب

 التي الشديدة العقوبات أؼ: السيئات، الماكروف  أأمف أؼ: (،أِمفَ ) لػ بو مفعوؿ وقيل:
 بيـ. نزوليا عند تسوؤىـ

 في حياف أبو الجميع وذكر عطية، ابف واألخيريف: الزمخشرؼ، األوؿ: الوجو ذكر
 «.المحيط" "البحر

***  
 عاشور: ابف

 صفتو، لتأنيث مناسًبا يقدر محذوًفا (مكروا) لمصدر صفة (السيئاتِ ) تعالى قولو»
 وال) تعالى: قولو في بالسيئ المكر وصف كما السيئات، المكرات مكروا فالتقدير:
 معنى عمى الداللة منو يقصد ىذا مثل في والتأنيث (.بأىِموِ  إال السيئُ  المكرُ  يحيقُ 

 لمغدر. كالغدرة الفعمة، أو الخصمة

 بو. المفعولية عمى (السيئاتِ ) فانتصب )اقترفوا(، معنى: (مكروا) يضمف: أف ويجوز 

 «.اآللة معناىا التي الجرّ  باء وىو الخافض، نزع عمى منصوًبا يكوف  أف ويجوز

***  



210 

    ـٕٗٔٓ/ٗ/ٗٔ اإلثنيف

 
  (ٛٗ النحل) ظبللو يتفيأ ۞

 التفسير عمى مبلحظات

 وُىـْ  ِ  ُسّجًدا والشمائلِ  اليميفِ  عف ِظبلُلو َيتفّيأ شيءٍ  ِمف هللاُ  َخمقَ  ما إلى َيَروا أَولـْ ) 
 .ٛٗ النحل (داخروفَ 

  

 ظبللو: يتفيأ

 فيـ في صعوبة ىناؾ منو. قريب فيو الظّل، ىو يكف لـ إف والفيء الفيء، مف :يتفيأ
 سترػ. كما ذلؾ، في العمماء اختمف ليذا وتفسيره، الفعل ىذا

 ظبلؿَ  يتفيأ فبلف نقوؿ: نحف مرفوع. فاعل (:ظبللو) حيث غريبة، عبارة :ظبلُلو يتفيأ
 بو. مفعوؿ )ظبلؿ( حيث الشيء،

 غرابة. فيو ليس وىذا مرفوع، فاعل نائب )ظبلُؿ( حيث ظبلُلو، ُتتفيأ :يقل لـ

 ىناؾ مؤّنث. ألنيا )ظبلؿ( لػ: مناسبة وغير مذّكر. ألنو )شيء(، لػ: مناسبة :يتفيأ
 تتفيأ. قراءة:
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 :شمائلوال اليميف

 والخمف(؟ )األماـ إلييما تضاؼ أـ فقط؟ والشمائل اليميف ىل

 بالجمع؟ )الشمائل( وجاءت بالمفرد، )اليميف( جاء ولماذا

  

 المفسريف: عمى مبلحظة

 شيء: مف

 )العاقل(، إلى القرآف لغة في يمتدّ  أنو مع العاقل، غير عمى المفسروف  قصره شيء:
 سابقة. نكت في ىذا سبق وقد )هللا(! إلى بل

 .ٗ٘ الكيف (جَدالً  شيءٍ  أكثرَ  اإلنسافُ  وكافَ )

 .ٜٔ األنعاـ (وبينكـ بيني شييدٌ  هللاُ  ُقلِ  شيادةً  أكبرُ  شيءٍ  أؼّ  ُقلْ )

 .ٔٔ الشورػ  (شيء كِمثِمو ليَس )

 والعربية؟ القرآف في شيء معنى ما أيًضا: لي راجعْ 

  

 ُسّجًدا:

 (؟الظبلؿ) عمى تعود أـ (شيء مف) األشياء: عمى تعود ىل
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 :داخروف  ىـ

 (؟ظبلؿ) عمى أـ (شيء مف) عمى: عائدة ىي وىل العاقل، المذكر لجمع تقاؿ

 سجدت! ألنيا العاقل، معاممة عامميا المفسروف: قاؿ

 (داخروف  ىـ) وقولو: العاقل، وغير العاقل تضـ شيء: يقاؿ: أف قوليـ مف األحسف
 المغة. في معروؼ وىو العاقل، تغميب باب مف

  

شكاالٌت! ُنَكتٌ   وا 

 وصعبة ومرامييا، ألفاظيا سيمة صعبة. سيمة (ظبللو يتفيأ) تركيب: عدا اآلية
 وتقّصييا. دقائقيا

  

 قراءة: في

 تروا. أَولـْ 

  

 قراءة: في

 تتفيأ.
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 داخروف: 

 صاغروف.

 يقل: لـ 

 داخرة. وىي

  

 يقل: لـ

 والشماؿ. اليميف عف -

 والشمائل. األيماف عف -

 والشماؿ. األيماف عف -

***  

 المفسريف: أقواؿ

 الطبرؼ:

 ذلؾ. غير أو جبل أو شجر قائـ، جسـ مف هللا خمق ما»

 أوؿ في فيو موضع، إلى موضع مف يرجع يقوؿ: (والشمائل اليميف عف ظبللو يتفيأ)
 النيار)...(. آخر في أخرػ  حاؿ إلى يعود ثـ يتقّمص، ثـ حاؿ، عمى النيار
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 تتمّيُل. يقوؿ: ( ظبلُلو يتفيأ) قولو: عباس، ابف عف

 )...(. سجوده شيء كل ظلّ  بعضيـ: فقاؿ (، ُسّجًدا) قولو: معنى في واختمف

 حاؿ في والشمائل اليميف عف كبل (ظبللو يتفيأ) بقولو: عنى بل آخروف: وقاؿ
 )...(. ظبلليا غير األشياء وسجود قالوا: سجودىا،

 يسجد فإنما األشياء، ظبلؿ اآلية ىذه في بالسجود هللا وصف الذؼ بل آخروف: وقاؿ
 )...(. الظبلؿ ليا التي دوف  ظبلليا

 ظبلؿ  أف اآلية ىذه في أخبر هللا إف يقاؿ: أف بالصواب ذلؾ في األقواؿ وأولى 
 ومف جانب، إلى جانب مف ودورانيا ميبلنيا وسجودىا: تسجد. التي ىي األشياء
 عباس. ابف قاؿ كما ناحية، إلى ناحية

 وقد لمركوب. أميل إذا وأسجد: البعير وسجد مالت، إذا النخمة سجدت ذلؾ: مف يقاؿ
 «.إعادتو عف أغنى بما الموضع ىذا غير في السجود معنى بينا

***  

 البغوؼ:

 تتقمص، ثـ حاؿ، عمى النيار أوؿ في فيي جانب، إلى جانب مف وتدور تميل أؼ:»
 عز  سجودىا ودورانيا: فميبلنيا ، سجًدا أخرػ  حاؿ إلى النيار آخر في تعود ثـ

 وجل.

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=16&ayano=48#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=16&ayano=48#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=16&ayano=48#docu
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 فالفيء: المشرؽ، إلى المغرب مف رجع أؼ: فاء، ألنو فيء بالعشّي: لمظلّ  ويقاؿ
 الميل. والسجود: الرجوع.

 مالت. إذا النخمة: سجدت ويقاؿ:

 اليميف أما والضحاؾ: قتادة قاؿ (  ُسّجًدا والشمائلِ  اليميفِ  عف ) وجل: عز قولو
 . الظبلؿ تسجد النيار، آخر والشماؿ: ار،الني فأوؿ

 وخمفؾ. وقّدامؾ شمالؾ وعف يمينؾ عف الشمس طموع قبل الظلّ  الكمبي: وقاؿ 
ذا قّدامؾ، مف كاف طمعت فإذا غابت. إذا وكذلؾ  بعده ثـ يمينؾ، عف كاف ارتفعت وا 
 وىو ،وتقّمبو تفيؤه، فيذا يسارؾ. عف كاف الشمس تغرب أف قبل كاف فإذا خمفؾ. كاف

 سجوده.

 . شيء كل سجد الشمس زالت إذا مجاىد: وقاؿ

 األشخاص. سجود الظبلؿ: مف المراد وقيل:

 الشمائل؟ وجمع اليميف وّحد لـ قيل: فإف

 هللاُ  ختـَ  تعالى: كقولو بواحدة، االكتفاء العبلمتيف اجتماع في العرب شأف مف قيل:
 إلى الظُمماتِ  ِمفَ  ُيخرجيـ وقولو:) ،ٚ البقرة  (سمِعيـ وعمى قموبيـ عمى
 .ٕٚ٘  البقرة  (النور

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=16&ayano=48#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=16&ayano=48#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=16&ayano=48#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=16&ayano=48#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=16&ayano=48#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=16&ayano=48#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=16&ayano=48#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=16&ayano=48#docu
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 يرجع (:والشمائل) واحد. (ما) ولفع (.هللاُ  خمق ما) قولو: إلى يرجع اليميف وقيل:  
 )...(. المعنى إلى

 قاؿ وجماد. حيواف مف وجل عز  مطيعة كميا واألشياء الطاعة، السجود: ويقاؿ:
 .ٔٔ ُفّصمْت   (طائعيف أتينا قالتا ) تعالى: هللا

 لو. وسخرت لو أريدت لما وتسخرىا تذلميا األشياء: سجود وقيل:

 يدعو أنو معنى عمى فيو، الصنع أثر ظيور يعقل: ال وما الجمادات سجود وقيل:
 في آياتنا سنرييـ ) تعالى: هللا قاؿ فيو. والتدبر التأمل عند السجود إلى الغافميف
 «.ٖ٘ ُفّصمْت   (اآلفاؽ

***  

 الرازؼ:

 أردفو العذاب، مف المذكورة األربعة باألنواع المشركيف خّوؼ لّما تعالى أنو اعمـ»
 أحواؿ وتدبير والسفمي، العموؼ  العالـ أحواؿ تدبير في قدرتو كماؿ عمى يدؿ ما بذكر

 المتناىية الغير والقوة القاىرة، القدرة ىذه كماؿ مع أف ليـ ليظير واألجساـ، األرواح
 )...(. األربعة األقساـ تمؾ أحد عمى إلييـ العذاب إيصاؿ عف يعجز ال

 «.فيأ مطاوع وتفيأ فتفيأ الظل هللا فيأ

 أقوؿ:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=16&ayano=48#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=16&ayano=48#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=16&ayano=48#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=16&ayano=48#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=16&ayano=48#docu
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 المتناىية. غير صوابو: خطأ المتناىية": الغير "القوة قولو:

 *** 

 القرطبي:

 وُتفرد إحداىما ُتجمع أف واحد شيء في عبلمتاف اجتمعت إذا العرب شأف مف»
 ،وكقولو: ٚ البقرة (سمِعيـ وعمى قموبيـ عمى هللاُ  ختـ تعالى:) كقولو األخرػ،

 و)إلى أسماعيـ( )عمى قاؿ: ولو .ٕٚ٘ البقرة (النور إلى الظممات مف يخرجيـ)
 معناىا. عمى (والشمائل) (،ما) لفع عمى (اليميف) ردّ  يكوف  أف ويجوز لجاز. األنوار(
 )...(. كثير الكبلـ في ىذا ومثل

 الظل انبسط القبمة، إلى متوجو وأنت طمعت، إذا الشمس ألف (ميفالي) وّحد وقيل:
 «.شمائل فسّماىا حاالت، َثـّ  الشماؿ جية إلى يميل حاؿ في ثـ اليميف، عف

***  

 كثير: ابف

 «.إلييـ السجودَ  أسند إذ يعقل، َمف منزلة نّزليـ»

***  

 حياف: أبو

 التوبيخ. معناه ىنا االستفياـ» 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2048&idto=2048&bk_no=48&ID=1478#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2048&idto=2048&bk_no=48&ID=1478#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2048&idto=2048&bk_no=48&ID=1478#docu
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 وقد شريًكا، هللا مع اتخاذىـ مف تعّجبوا والتقدير: التعّجب معناه يكوف  أف ويجوز قيل:
 بأف عمميـ مع صنعو، وغرائب قدرتو عجائب أظيرت التي المصنوعات ىذه رأوا

 )...(. البتة شيء عمى تقدر ال شركاء اتخذوىا التي آليتيـ

 عدماب وعاد فيرجع، يفيء الظل فاء يقاؿ: الرجوع. وىو الفيء، مف تتفعل، وتتفيأ:
 )...(. الشمس ضياء نسخو

 )...(. وتميل تتنقل تتفيأ: فمعنى

 فطابق الجمع، بمعنى مفرد وىو فجعمو األيماف، بمعنى واليميف الزمخشرؼ: قاؿ
 األدبار. يريد ،٘ٗ القمر ( الدُبر ويوّلوف  ) قاؿ: كما المعنى حيث مف الشمائل
ذا الظبلؿ، ذوات مف واحد إلى ذىب وّحد إذا كأنو الفّراء: وقاؿ  إلى ذىب جمع وا 
 عف فعّبر الجمع، ومعناه واحد، لفع ( شيء مف هللا خمق ما ) قولو ألف كّميا،

 هللاُ  ختـَ  ) وقولو: ،ٔ األنعاـ ( والنور الظُمماتِ  وجعلَ  ) و:لقول الواحد بمفع أحدىما
 «.ٚ البقرة (سمِعيـ وعمى قموِبيـ عمى

***  

 الشوكاني:

 إال يكوف  ال فالتفّيؤ النيار، انتصاؼ بعد رجوعيا الظبلؿ تفّيؤ األزىرؼ: قاؿ»
 )...(. الظلّ  ىو بالغداة يكوف  والذؼ والقمر، الشمس عنو انصرؼ وما بالعشي

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=334&idfrom=1222&idto=1242&bookid=62&startno=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=334&idfrom=1222&idto=1242&bookid=62&startno=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=334&idfrom=1222&idto=1242&bookid=62&startno=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=334&idfrom=1222&idto=1242&bookid=62&startno=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=334&idfrom=1222&idto=1242&bookid=62&startno=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=334&idfrom=1222&idto=1242&bookid=62&startno=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=334&idfrom=1222&idto=1242&bookid=62&startno=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=334&idfrom=1222&idto=1242&bookid=62&startno=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=334&idfrom=1222&idto=1242&bookid=62&startno=7#docu
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 فزالت الشمس عميو كانت ما كل قاؿ: رؤبة أف عبيدة أبي عف أخبرت ثعمب: وقاؿ
 لو شيء مف (شيء مف) ومعنى: ظّل، فيو الشمس عميو تكف لـ وما فيء، فيو عنو
 إلى مضاؼ وىو ظّل، جمع (ظبللوو) الخاص، بو أريد عاـ فيو األجساـ وىي ظل،
 وشمائميا، أيمانيا جية عف أؼ (والشمائل اليميف عف) الكثرة بو يراد واحد ألنو مفرد
 منيا. واحد كل جانبي عف أؼ:

 أراد ألنو الشمائل وجمع األظبلؿ، ذوات مف واحًدا أراد ألنو اليميف وّحد الفّراء: قاؿ
 جمع. ومعناه مفرد لفظو (هللا خمق ما) ألف كّميا،

 ويولوف ) كقولو: المفع في إيجاًزا الجميع بو والمراد اليميف وّحد الواحدؼ: وقاؿ  
 الجمع. بو المراد أف عمى الشمائل ودّلت ،٘ٗ قمرال ( الدبر

 الواحد بمفع أحدىما عف عّبرت جمع صيغتي ذكرت إذا العرب إف وقيل:
 قموِبيـ عمى هللاُ  ختـَ ) و ،ٔ األنعاـ ( والنور الظُمماتِ  وجعلَ  كقولو:)
 .ٚ البقرة (سمِعيـ وعمى

 واحدة. وأنيا شمس،ال مشرؽ  ىي التي النقطة (:اليميف) بػ المراد وقيل:

 وىي األرض عمى وقوعيا بعد اإلظبلؿ فمؾ في االنحراؼ عف عبارة (الشمائلو) 
نما كثيرة،  تظير ومنو يمينو، اإلنساف جانبي أقوػ  ألف باليميف المشرؽ  عف عّبر وا 
 «.القوية الحركة

*** 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=16&ayano=48#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=16&ayano=48#docu
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http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=16&ayano=48#docu
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 عاشور: ابف

 الكبلـ. فاختصر والخمف، األماـ كذلؾ بل والشماؿ، اليميف خصوص المراد ليس»

 )الشمائل( وجمع المشرؽ، يقاؿ: كما الجية، جنس بو المراد ألف (اليميف) وأفرد 
 أقسـ فبل) قاؿ: كما أصحابيا، بتعدد الشماؿ جية جنس تعّدد بو ُمراًدا

 تفنف. والجمع باإلفراد فالمخالفة ،ٓٗ المعارج (بربالمشارؽ 

 في وجييف أحد عمى جرػ  اإلفراد، صيغة عمى أولو في بتحتية (،يتفيأ) فعل ومجيء
 عمرو أبو وقرأ الجميور، قرأ وبذلؾ تصحيح، جمع غير جمًعا فاعمو كاف إذا الفعل،

 «.اآلخر الوجو عمى ّيتيفبفوق )تتفيأ( ويعقوب:

*** 

  ـٕٗٔٓ/ٔٔ/ٕٙ األربعاء

 

 ( ٛٗ النحل) والشمائل اليميف ۞

( أولـ َيَروا إلى ما َخمَق هللُا ِمف شيٍء َيتفّيأ ظبلُلو عف اليميف والشمائل ُسّجًدا )
 .ٛٗالنحل 

 لـ يقل:

 عف اليميف والشماؿ. -

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1682&idto=1682&bk_no=61&ID=1699#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1682&idto=1682&bk_no=61&ID=1699#docu


221 

 عف األيماف والشمائل. -
 عف األيماف والشماؿ. -
*** 

 أفرد اليميف وجمع الشمائل؟ لماذا

 اليميف معناىا: الجمع. المراد: عف األيماف والشمائل. -
 اليميف معناىا الجمع، أغنى عف جمعيا جمع الشمائل. -
اليميف يرجع إلى لفع )ما( في قولو: )ما خمق هللا(، والشمائل ترجع إلى معنى  -

 )ما(.
 تفنف. -

ذه المعاني أصبًل. أما القوؿ ال أستطيع الترجيح، بل ال أستطيع أف أشيد بصحة ى
 بأنو )تفنف( فقد يكوف ىذا نوًعا مف اليروب! وىذا القوؿ ىو الممجأ األخير لممفسريف.

ربما يحتاج األمر ىنا إلى متخصصيف في ىذا الموضوع، وقادريف عمى المغة 
 والتفسير.

*** 

 آيات أخرػ:

 .ٚ( البقرة ختـ هللُا عمى قموبيـ وعمى سمعيـ) -
 ، ٕٚ٘( البقرة ِمَف الظُممات إلى النورُيخرجيـ ) -
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 .ٔ( األنعاـ وَجعل الظُممات والنور) -
 ، لـ يقل: األدبار.٘ٗ( القمر وُيوّلوف الدُبر) -
*** 

 أقواؿ المفسريف:

 لف أنقل أقواليـ.

 أكتفي بذكر مف تعرض ليذه النقطة:

 البغوؼ. -
 ابف عطية. -
 الزمخشرؼ، باختصار شديد: اليميف بمعنى األيماف. -
 الرازؼ. -
 القرطبي. -
 ابف عاشور. -
 القرطبي:قاؿ 

لو قاؿ: عف األيماف والشمائل، أو اليميف والشمائل، أو اليميف والشماؿ، أو األيماف 
 والشماؿ، لجاز; ألف المعنى لمكثرة. 

 أقوؿ:
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 ىذا في المغة، وليس في القراءة.

*** 

 إلسبت:

 ىػٓٗٗٔربيع اآلخر  ٕٔ

 ـٕٛٔٓكانوف األوؿ  ٜٕ

 
 (ٛٗ )النحل داخروف  وىـ ۞
 
 وُىـْ  ِ  ُسّجًدا والشمائلِ  اليميفِ  عفِ  ِظبللوُ  َيتفّيأ شيءٍ  ِمف هللاُ  خمقَ  ما إلى َيَروا أولـْ )

 .ٛٗ النحل (داِخروفَ 
  

 داخروف:

 صاغروف.

 خاضعوف.

  
 يقل: لـ

 والشماؿ. اليميف عف
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 يقل: لـ

 داخرة. وىي      -

 داخرات. وىفّ       -

 شيء:

 أيًضا! العاقل يضـ بل العاقل، غير عمى العربية المغة في يقتصر ال (:شيء) لفع

 (.داخروف ) قاؿ: وليذا

 التفسير. مف الموضع ىذا في النكتة ىذه المفسريف مف أؼّ  يذكر لـ

***  
 المفسريف: أقواؿ

 الرازؼ:

  والنوف؟ بالواو جمعيا جاز فكيف العقبلء، مف ليست الظبلؿ قيل: إف»
 

 «.العقبلء أشبيوا والدخور بالطاعة وصفيـ لما تعالى ألنو قمنا:

*** 

 كثير: ابف

 . »إلييـ السجود أسند إذ يعقل، َمف منزلة نّزليـ »
***  
 حياف: أبو

 يعقل مف ذلؾ جممة في ألف أو العقبلء، أوصاؼ مف الدخور ألف بالواو جمع»
  «.فغمب
***  
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 عاشور: ابف

 وىـ العقبلء، الخبلئق جممة في ألف تغميًبا، بالعقبلء الخاصة الجمع بصيغة جمع»
  ». األىـ الجنس
***  
  ـٕٗٔٓ/ٗ/ٜٔ السبت

 
 (ٔ٘ )النحل فارىبوفِ  اؼَ فإيّ  ۞
 قراءة: في

 فارىبوني.

 
 

 (ٕ٘ النحل) واصًبا الديفُ  ولوُ  ۞

  
 .ٕ٘ النحل (تتقوفَ  هللاِ  أفغيرَ  واِصًبا الديفُ  ولوُ  واألرضِ  السمواتِ  في ما ولوُ )
  
 يقل: لـ

 األرض. في وما السموات في ما

 السورة. مف ٜٗ اآلية (داّبةٍ  ِمف األرضِ  في وما السمواتِ  في ما َيسُجدُ  وِ )

  
 يقل: لـ

 هللا. غيرَ  أفتتقوفَ 
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 النكتة:

 ىنا؟ المقصود ىو معنى فأؼ معنى، مف أكثر لو ولكف معروؼ، لفع الديف:      -

 دوف  البمداف بعض في يستخدـ وقد القديـ. منذ بل أيامنا، في غريب لفع :واصًبا      -
 ىنا؟ نختار معانيو فأؼ معنى، مف أكثر المعاجـ في ولو بعض.

 يكوف  وأف لآلخر، مناسًبا المفظيف مف كل في المختار المعنى يكوف  أف بد ال      -
 لمسياؽ. مناسًبا العبارة معنى

  
 الديف:

 الديانة.      -

 الجزاء.      -

 الطاعة.      -

 االنقياد.      -

  
 واَصَب: وَصَب،

 داـ.      -

 ثبت.      -

 واظب.      -
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 وِصَب:

 مرض.      -

 تعب.      -

  
 واصًبا:

 دائًما.      -

 واجًبا.      -

 خالًصا.      -

  

 إعراب:

 مقدـ. خبر لو:

 مؤخر. مبتدأ الديُف:

 واصًبا:

 منصوب. الديف، مف حاؿ      -

 (.لو) في المتصل الضمير مف حاؿ      -

***  
 المفسريف: أقواؿ
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 البغوؼ:

 هللا غير ىبلؾ، أو بزواؿ عنو ذلؾ انقطع إال ويطاع لو يداف أحد مف ليس معناه:»
 «.تنقطع وال لو تدـو الطاعة فإف وجل، عز

***  
  الرازؼ:

 الحياة حاؿ في بسبب ذلؾ انقطع إال ويطاع، لو يداف أحد مف ليس قتيبة: ابف قاؿ»
  «.أبًدا واجبة طاعتو فإف سبحانو، الحق إال بالموت، أو

*** 

 القرطبي:

 واإلخبلص. الطاعة :الديف»

  )...(. دائًما معناه: :واصًباو 
 داـ. أؼ ُوصوًبا، َيِصبُ  الشيءُ  وَصبَ 

 عميو. واظب إذا األمر عمى الرجلُ  ووَصبَ 

 . )...( أبًدا واجبة هللا طاعة والمعنى:
  )...(. دائـ أؼ: ،ٜ الصافات (واصبٌ  عذابٌ  وليـ) تعالى: قولو ومنو

 
ف هللا طاعة تجب أؼ: واإلعياء، التعب الوَصب: وقيل:   )...(. فييا العبد تعب وا 

 
  واجًبا. واصًبا: عباس: ابف وقاؿ
 «.خالًصا والكمبي: والفراء

***  
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 الشوكاني:

 أو بزواؿ ذلؾ انقطع إال يطاع أحد ليس أؼ: الواصب، تفسير في قتيبة ابف وقاؿ»
 «.لو تدـو الطاعة فإف تعالى، هللا غير بيمكة،

*** 

 الشنقيطي:

 عف يعزؿ وال سمطانو، يضعف ال ألنو دائًما، والخضوع والذؿ الطاعة وعبل جل لو»
 الواحد فإف الدنيا، مموؾ بخبلؼ حاؿ، لو يتغير وال يغمب، وال يموت وال سمطانو،

 برىة عنده فيما ويطمعوف  يخافونو والناس والحكـ، السمطنة لو مطاًعا، يكوف  منيـ
 لو طاعة ال فيبقى رفعة. بعد ويتضع عّز، بعد يذؿّ  أو يموت، أو ُيعزؿ ثـ الزمف، مف
 لوُ  يكفْ  ولـ الُممِؾ، في شريؾٌ  لوُ  يكفْ  ولـ ولًدا، يتخذْ  لـ َمف فسبحاف أحد. بو يعبأ وال
 («.ٔٔٔ )اإلسراء تكبيًرا وَكّبرهُ  الذُّّؿ، ِمفَ  وليّّ 

***  
 عاشور: ابف

 أطاعتو أؼ لمممؾ، القبيمة دانت قوليـ: مف الطاعة، بو المراد يكوف  أف يحتمل الديف»
.)...( 

 
 إلييفِ  تتخذوا ال هللاُ  وقاؿَ ) لجممة: تذييبلً  فيكوف  الديانة، بمعنى الديف يكوف  أف ويجوز
 (.اثنيفِ 

 
 )...(. ، (الديفِ  يـو َمِمؾِ ) تعالى: قولو في كما الجزاء بمعنى الديف يكوف  أف ويجوز
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ليو واألرض، السماوات في ما لو والمعنى:  ال واألرض، السماوات في مف يرجع وا 
 أحد. يومئذ ينفعيـ وال ، غيره إلى يرجعوف 

 
 االحتماؿ عمى ويزيد الثبلثة، لبلحتماالت صالح وىو الدائـ، الثابت والواصب:
 ث.البع إنكارىـ لرد تأكيد ألنو الثالث،

 
 إلو يتقوف  كانوا أنيـ وذلؾ غيره، تقواىـ عمى التوبيخ الجممتيف ىاتيف عمى وتفرع
  «.شّره ليأمنوا إليو ويتقربوف  الشّر،
***  

  ـٕٗٔٓ/ٕ/ٔٔ الثبلثاء
 

 (ٙ٘ النحل) نصيًبا يعمموف  ال لما ويجعموف  ۞

 .ٙ٘ النحل (رزقناُىـْ  مّما نصيًبا َيعمموفَ  ال ِلما وَيجعموفَ )

  

 يعمموف:

 األصناـ؟ عمى أـ المشركيف عمى يعود ىل المستتر الضمير

 قوالف.

 تعمـ. ال لما يقل: لـ إذ العقبلء، معاممة عامميا فإنو األصناـ عمى الضمير عاد إذا
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 أقوؿ:

 يعمموف! ال لمف ويجعموف  التعبير: لجاء األصناـ عمى تعود كانت لو

 ىذه (يعمموف  ال) بأنيـ المشركيف عف التعبير لكف لؤلصناـ، يجعموف  أنيـ المعنى
 المفسريف. بيف الخبلؼ فيو كثر األصناـ،

  

 المعنى:

 نفًعا. وال ضًرا منو يعمموف  ال لما ويجعموف       -

 حًقا. لو يعمموف  ال لما ويجعموف       -

 اإلعراض في وال نفًعا طاعتو في يعمموف  وال حًقا، لو يعمموف  ال لما ويجعموف       -
 ضرًرا. عنو

 إلًيا. يعممونو ال لما ويجعموف       -

 حقيقتو. يعمموف  ال لما ويجعموف       -

 فيًما. وال عمًما ليا يعمموف  ال لما ويجعموف       -
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 مريحة، أنيا أشعر لـ منيـ محاوالت وىي المفسروف، ذكرىا التي المعاني ىي ىذه
 فييا استأثر هللا إف قمت: لو قبواًل. أكثر بمعنى غيرؼ( أو )أنا عمينا يفتح أف هللا أسأؿ
 القبوؿ! إلى أقرب لكاف بعممو

*** 

 المفسريف: أقواؿ

 الطبرؼ:

 نصيًبا. نفًعا وال ضًرا منو يعمموف  ال ِلما األوثاف، عبدة مف المشركوف  ىؤالء ويجعل»
 خمقيـ، أنو يعمموف  الذؼ لو منيـ إشراًكا األمواؿ، مف رزقناىـ مما وجزاءً  حًظا يقوؿ:
  «.غيره دوف  ويضّرىـ ينفعيـ الذؼ وىو

***  

 البغوؼ:

 األمواؿ، مف (رزقناىـ مما نصيًبا) األصناـ، أؼ حًقا، لو (يعمموف  ال لما ويجعموف »)
 وىذا بزعميـ،  ىذا فقالوا: وأنعاميـ، حروثيـ مف لؤلوثاف جعموا ما وىو

  «.لشركائنا

***  

 الرازؼ:
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  قوالف: فيو يعود؟ ماذا إلى (يعمموف  ال لما) قولو: في الضمير»

 
 منكـ فريقٌ  إذا) قولو: في المذكوريف المشركيف إلى عائد أنو :األوؿ
 يعمموف. ال المشركيف أف والمعنى (،ُيشركوف  برّبيـ

 
  ُعّبادىا. يفعل ما األصناـ يعمـ ال أؼ: األصناـ، إلى عائد أنو :والثاني

 
 لوجوه: أولى األوؿ بعضيـ: قاؿ

  
 مجاز. الجماد وعف حقيقة، الحي عف العمـ نفي أف :أحدىا

  
 ِلما) قولو: في فكذلؾ المشركيف، إلى عائد (:ويجعموف ) قولو: في الضمير أف :وثانييا

 إلييـ. عائًدا يكوف  أف يجب (يعمموف  ال

  
 منو أليق بالعقبلء وىو والنوف، بالواو جمع (يعمموف  ال ِلما) قولو: أف :وثالثيا

 جمادات. ىي التي باألصناـ
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 لوجوه: أولى الثاني القوؿ بل قاؿ: مف يـومن

 
 ويجعموف  التقدير: فإف إضمار، إلى افتقرنا المشركيف إلى عائد إنو قمنا إذا أنا :األوؿ
ذا ضاًرا، نافًعا كونو يعمموف  ال لما أو إلًيا، يعمموف  ال لما  إلى عائد إنو قمنا: وا 

 فيـ. وال ليا عمـ ال لما ويجعموف  التقدير: ألف اإلضمار، إلى نفتقر لـ األصناـ،

  
 أف المحاؿ مف ألف المعنى; لفسد المشركيف إلى مضاًفا العمـ كاف لو أنو :والثاني
 القوليف ىذيف أحد ترجيح في قيل ما فيذا يعممونو، ال لما رزقيـ مف نصيًبا يجعموا
 اآلخر. عمى

  
   وجوًىا: تمليح وذلؾ اإلضمار، إلى فيو افتقرنا األوؿ بالقوؿ قمنا إذا أنا واعمـ
 اإلعراض في وال نفًعا طاعتو في يعمموف  وال حًقا، لو يعمموف  ال لما ويجعموف  :أحدىا
 ال لما يجعموف  ثـ وينفعيـ، ويضّرىـ خمقيـ هللا أف يعمموف  مجاىد: قاؿ ضرًرا، عنو

 نصيًبا! ويضّرىـ ينفعيـ أنو يعمموف 

 
 إليّيتيا. يعمموف  ال ِلما ويجعموف  :وثانييا
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 معبودة. صيرورتيا في السبب يعمموف  ال لما ويجعموف  :وثالثيا

 
  «.تعمـ ال لقّمتيا كأنيا حتى األصناـ استحقار المراد :ورابعيا

***  

 القرطبي:

 أمواليـ مف شيًئا - األصناـ وىي - وينفع يضرّ  أنو يعمموف  ال لما يجعموف « 
 وقيل: لممشركيف. ىذا عمى (يعمموف ) فػ وغيرىما. وقتادة مجاىد قالو إليو; بو يتقّربوف 

 ومفعوؿ (.ما عمى) ردّ  فيو يعقل، َمف مجرػ  والنوف  بالواو وجرػ  لؤلوثاف، ىي
 نصيًبا. شيًئا تعمـ ال التي لؤلصناـ الكفار ىؤالء ويجعل والتقدير: محذوؼ، (يعمـ)

 وىذا بزعميـ ِ  ىذا فقالوا) قولو: في المعنى ىذا تفسير "األنعاـ" في مضى وقد
  («.ِلشركائنا

***  

 حياف: أبو

 عمييـ. عائد (يعمموف ) في أنو والظاىر الكفار. عمى عائد (ويجعموف ) في: الضمير»
 ال أو وتنفع، تضرّ  أنيا الكفار يعمـ ال التي لؤلصناـ أؼ: األصناـ، ىي (:ماو)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2053&idto=2053&bk_no=48&ID=1483#docu
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 وال تنفع وال تضرّ  ال جماد أنيا وحقيقتيا برىاًنا. وال حجة آلية اتخاذىا في يعمموف 
 بيا. جاىموف  فيـ تشفع،

 تشعر وال شيًئا تعمـ ال التي لؤلصناـ أؼ: لؤلصناـ، (يعمموف  ال) في: الضمير وقيل:
 البتة. عمى بيا يقـ لـ جماد ىي إذ بو،

 أف وىو ذلؾ، فعميـ تعالى قّبح واألنعاـ، الحرث مف ليا جعموه ما ىو والنصيب:
 ىي تنتفع وال تنفع، وال تضرّ  ال لجمادات عمييـ تعالى بو أنعـ مما نصيًبا ُيفردوا
 «.ليا النصيب ذلؾ بجعل

***  

 الشوكاني:

 وقع ما بعد الجعل ىذا منيـ يقع أؼ (:رزقناىـ مّما نصيًبا يعمموف  ال ِلما ويجعموف »)
 الكفر مف عنيـ كشفو يعقب وما عنيـ، الضرّ  كشف في سبحانو هللا إلى الُجؤار منيـ
 الجمادات مف حقيقتو يعمموف  ال لما يجعموف  ذلؾ ومع بو، واإلشراؾ با منيـ

 إليو. بو يتقّربوف  أمواليـ مف رزقناىـ مما نصيًبا والشياطيف

  
 لكونيـ شيًئا يعمموف  ال وىـ لؤلصناـ يجعموف  الكفار أؼ أنيـ المعنى: وقيل:

 جمعيا في العقبلء مجرػ  وأجراىا األصناـ، ىي ىذا عمى (يعمموف ) ففاعل جمادات،
 فييا. الكفار اعتقاد عمى جرًيا والنوف، بالواو
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 أمواليـ مف نصيًبا شيًئا تعقل ال التي لؤلصناـ الكفار ىؤالء ويجعل المعنى: وحاصل

  «.إياىا هللا رزقيـ التي

***  

 الشنقيطي:

 وجياف: (،يعمموف  ال لما) قولو: في الفاعل ضمير في»

  
 هللا أف يعمموف  ال التي لؤلصناـ الكفار ويجعل أؼ: الكفار، إلى عائد أنو :أحدىما

 كقولو ; إلخ نصيًبا - عاصييا تضر أو عابدىا تنفع أنيا يعمموف  وال بعبادتيا، أمر
 وما عمـ بو ليـ ليس وما سمطاًنا بو ينزؿ لـ ما هللا دوف  مف ويعبدوف ) تعالى:

 اآليات. مف ذلؾ ونحو ،ٔٚ الحج (نصير مف لمظالميف

 
  يعممونيا: ال كونيـ ومعنى :الكشاؼ صاحب وقاؿ

 
 كذلؾ، وليس هللا; عند وتشفع وتنفع، تضر أنيا فييا ويعتقدوف  آلية، يسّمونيا أنيـ

 بيا. جاىموف  إذا فيـ ينفع; وال يضرّ  ال جماد، أنيا وحقيقتيا
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 أؼ: شيًئا، يعمـ ال جماد فيي األصناـ; عمى واقعة (،يعمموف )  واو أف :الثاني الوجو

 )...(. إلخ نصيًبا - جماًدا لكونيـ شيئا يعمموف  ال الذيف لؤلصناـ ويجعموف 

 مف ليا جعموا التي المعبودات تمؾ ألف العاقل، لغير ىي التي (ما) بػ عنيـ وعبر
 شيًئا. تعقل ال جمادٌ  نصيًبا هللا رزؽ 

 في العقبلء منزلة ليا الكفار لتنزيل القوؿ ىذا عمى  (يعمموف  ال) في: بالواو وعبر
 وتنفع. وتضرّ  تشفع، أنيا زعميـ

  
ذا  في تعالى بّينو الكريمة اآلية ىذه في المذكور المعنى ىذا أف فاعمـ ذلؾ، عرفت وا 
 ىذا فقالوا نصيًبا واألنعاـ الحرث مف ذرأ مما  وجعموا) كقولو: الموضع، ىذا غير
 يصل فيو  كاف وما هللا إلى يصل فبل لشركائيـ كاف فما لشركائنا وىذا بزعميـ 
 حرثًا، حرثوا إذا كانوا الكفار أف وذلؾ ،ٖٙٔ األنعاـ (يحكموف  ما ساء شركائيـ إلى
 األوثاف نصيب مف جعموا فما ا،جزءً  ولموثف جزًءا، منيا  جعموا ثمرة ليـ كانت أو

ف حفظوه، ف األصناـ، نصيب إلى رّدوه  جعموه مما شيء بو اختمط وا   شيء وقع وا 
 «!فقير والصنـ غني هللا وقالوا: فيو، تركوه األصناـ نصيب في  جعموه مما

***  

 عاشور: ابف
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 األنعاـ سورة في ذلؾ مرّ  وقد شيًئا، ترزقيـ لـ التي لؤلصناـ حًقا أمواليـ في جعموا»
 بزعميـ  ىذا فقالوا نصيًبا واألنعاـ الحرث مف ذرأ مما  وجعموا) :تعالى قولو عند
  .ٖٙٔ األنعاـ (لشركائنا وىذا

 
 ىنا المقاـ ألف ; جعموه ما دوف  لشركائيـ جعموه ما ذكر عمى ىنا اقتصر أنو إال

 أحواؿ تعداد مقاـ فيو األنعاـ، سورة في ما بخبلؼ النعمة، كفرانيـ لتفصيل
ف جاىميتيـ،  بعض. مف أشد الكفر بعض أف إال عمييـ، منكًرا ذلؾ كل كاف وا 
 كذا. مالي في لؾ جعمت تقوؿ: والوضع، التصيير والجعل:

 قولو بخبلؼ واستمراره، منيـ ذلؾ تجّدد عمى لمداللة المضارع بصيغة ىنا وجيء
 أمر في وجداليـ عنادىـ، مف مضت قضية حكاية بأنو (:با وأقسموا) تعالى:
 البعث.

 
 حذؼ ومثل يعممونو، ال أؼ (،ما) ضمير وىو لظيوره، محذوؼ (يعمموف ) ومفعوؿ

 الكبلـ. في كثير الضمير ىذا

نما األصناـ، وىو يعمموف  ال ما صمة وماصدؽ  في زيادة الصمة بيذه عنيا عبر وا 
 يعمموف  ال شياءأل يعطونو عطاء أمواليـ في يفرضوف  إذ آرائيـ، سخافة تفظيع

 في وال الوجود، في ليست يتخيمونيا وتخيبلت منيا، يناليـ ما مبمغ بمو حقائقيا،
 أسماءٌ  إال ىي إف) تعالى: قاؿ كما شيء، في لبلنتفاع الصبلحية مف وال اإلدراؾ،
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 تيوػ  وما الظفّ  إال يتبعوفَ  إفْ  سمطافٍ  ِمف بيا هللاُ  أنزؿ ما وآباؤكـ أنتـ سّميتموىا
 (.يجعموف ) ضمير معاد إلى عائد تعمموف  وضمير .ٖٕ النجـ (األنفُس 

 
 إليو يتقربوا فمـ الُمنِعـ تركوا إذ ظمميـ; لتشنيع (رزقناىـ مما) بأنو: النصيب ووصف

 في ذلؾ وأنفقوا المحتاج، كإعطاء فيو باإلنفاؽ أمرىـ مما أمواليـ في يرضيو بما
 «!شيًئا ترزقيـ لـ موىومة أشياء إلى التقرب

***  

      ـٕٗٔٓ/ٗ/٘ السبت

 

 (ٔٙ النحل) الناس هللا يؤاخذ ولو ۞

 ُمسّمى أجلٍ  إلى ُيؤّخرُىـْ  ولكف داّبةٍ  ِمف عمييا ترؾَ  ما ِبُظمِميـ الّناَس  هللاُ  ُيؤاِخذُ  ولو) 
 .ٔٙ النحل (َيستقِدُموفَ  وال ساعةً  َيستأِخروفَ  ال أجُميـ جاءَ  فإذا

  

 داّبٍة: ِمف عمييا ترؾَ  ما ِبُظمِمِيـ الّناَس  هللاُ  ُيؤاِخذُ  لو

 مخيفة. آية

 تفسيرىا. قبل منيا المسمـ خوؼ يزداد وقد
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 الناس؟ كل بالّناس: المقصود فيل

 الظُّمـ؟ أنواع كل بالظُّمـ: المقصود وىل

 الدواّب؟ أنواع كلَ  بالداّبة: المقصود وىل

  

 لو:

 :عاشور ابف قاؿ

 ألجل جوابو، وقوع امتناع عمى يدؿ شرط حرؼ أؼ المتناع، امتناع حرؼ لو:»
 «.شرطو وقوع امتناع

  

 ُيؤاِخذ:

 ُيجازؼ.

 ُيحاسب.

  

 الناَس:

 ُمذنبوف(. الناس )كل الناس جميعَ       -
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 منيـ. المذنبيف      -

 :الرازؼ  قاؿ

 الذيفَ  الكتابَ  أورثنا ثـّ  ) :قاؿ تعالى ألنو ظالميف، ليسوا الناس كل أف بالدليل ثبت»
 فاطر ( بالَخيراِت  سابقٌ  وِمنيـ ُمقتصدٌ  وِمنُيـ ِلَنْفِسوِ  ظالـٌ  َفِمنُيـ ِعباِدنا ِمف اصَطَفينا

 كاف ولو سابق. ومنيـ مقتصد، ومنيـ لنفسو، ظالـ ىو مف العباد فمف أؼ: ،ٕٖ
 ليسوا والسابقيف المقتصديف أف فعممنا التقسيـ، ذلؾ لفسد ظالًما والسابق المقتصد
 «.ظالموف  الَخْمقِ  كلّ  يقاؿ: أف يجوز ال أنو الدليل بيذا فثبت ظالميف،

  

 ِبُظمِميـ:

 وكفرىـ. بشركيـ

 الظمـ؟ أنواع كل بو: يراد ىل

 :عاشور ابف قاؿ

 فبل )...( متفاوتةٌ  َمراتبُ  ألنو ىنا، ُمرادٍ  فغيرُ  با اإلشراؾ دوف  ىو الذؼ الظمـ أما»
  «.عمومو عمى االستئصاؿ عقابَ  يقتضي

 عمييا: 

 األرض. عمى

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1392&idfrom=3313&idto=3319&bookid=132&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1392&idfrom=3313&idto=3319&bookid=132&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1392&idfrom=3313&idto=3319&bookid=132&startno=0#docu
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 ذكر. ليا يتقدـ ولـ مفيومة

 مذكور. غير عمى عائد متصل ضمير :ىا

  

 يقل: لـ

 أحٍد. ِمف عمييا ترؾَ  ما

  

 يقل: لـ

 داّبًة. عمييا ترؾَ  ما

  

 يقل: لـ

 دابة. مف ظيرىا عمى ترؾ ما

 المقاؿ(. آخر المذكورة ٘ٗ فاطر آية )انظر

  

 داّبٍة: ِمف

 ُمشرٍؾ. ِمف      -
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 الّناس. ِمفَ  أحدٍ  ِمف      -

 األرض. عمى َيِدبُّ  َمف وكل والحيوافِ  والجفّ  اإلنسِ  ِمفَ       -

  

 ُمسّمى: أجل

 الموت. أجل      -

 القيامة. يـو      -

  

 أجميـ:

 وفاتيـ. أجل      -

 القيامة. يـو      -

  

 ساعة:

 لحظة.

 األوقات. أسماء أقلّ 

! اصطبلحنا حسب دقيقة، ستيف وليس  اليـو
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 اآلية. مف ىذا ُيفيـ أف يمكف وال

  

 يقل: لـ

 عنو. َيستأِخروف  ال

  

 َيستأِخروف: ال

 يتأخروف. ال

 التأجيل. أو التأخير، يطمبوف  ال معناىا: وليس

  

 َيستقِدُموف: وال

 يتقدموف. وال

 التعجيل. أو التقديـ، يطمبوف  وال معناىا: وليس

  

 أخرػ: آيات
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 إلى ُيؤّخُرُىـْ  ولكفْ  داّبةٍ  ِمف َظيِرىا عمى َترؾَ  ما كَسُبوا ِبما الّناَس  هللاُ  ُيؤاِخذُ  ولو)      -
 .٘ٗ فاطر (َبصيًرا ِبعباِدهِ  كافَ  هللاَ  فإفّ  أجُميـ جاءَ  فإذا ُمسّمى أجلٍ 

*** 

   ـٕٗٔٓ/ٕ/ٙ الخميس

 
 

 (ٕٙ النحل) الكذب ألسنتيـ تصفو  ۞
  
 .ٕٙ النحل (الّنارَ  ليـُ  أفّ  َجَرـَ  ال الُحسنى ليـُ  أفَّ  الكِذبَ  ألسنُتُيـُ  وَتِصفُ )
 إفَّ  الكِذبَ  هللاِ  عمى لتفَتُروا حراـٌ  وىذا حبلؿٌ  ىذا الكِذبَ  ألسنُتُكـُ  َتِصفُ  ِلما تقولوا وال)

 .ٙٔٔ النحل (ُيفِمُحوفَ  ال الكِذبَ  هللاِ  عمى َيفتُروفَ  الذيفَ 
  

 النكتة:
 القرآف. غير في نراىا وال نستعمميا ال غريبة عبارة (:الكِذبَ  ألسنُتُيـُ  َتِصفُ )

 إال العرب(، )ديواف عرالش في استعماليا يبّينوا ولـ أصميا، المفسروف  يشرح ولـ
 .الزمخشرؼ  محاولة
 في ليا )تعّرض الميمة! بيذه غيره مف أولى كاف أنو مع حياف، أبو عنيا وسكت
 هللا(. بإذف خاصة ورقة ليا وسأفرد السورة، مف ٙٔٔ اآلية
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 السياؽ، مف مستمًدا إال قولو يكف لـ تفترؼ، أو تقوؿ، بمعنى: (تصفُ ) قاؿ: ومف
 أعمـ! وهللا
 القوؿ؟ بمعنى الوصف وف يك كيف
 االفتراء؟ بمعنى أو
 أخرػ؟ دوف  جية في معروفة ليجاتيـ، مف ليجة أو العرب، لغات مف لغة ىي ىل
 داللة الصيغة وفي الكاذبُة، ألسنُتيـ أؼ: (،ألسنتيـ) لػ صفة (الكذب) أف إلى أميل أنا

 مبالغة(. )صيغة الكذب في الغمو عمى
 الُكُذُب. والذاؿ: الكاؼ بضـّ  ولكف: النصب، بدؿ بالرفع الكذُب، :قراءة وىناؾ
 وشكور وُصُبر، وَصُبور وُرُسل، َرُسوؿ مثل: َكذوب، جمع والُكُذب » :القرطبي قاؿ

  «.وُشُكر
 نفسر: ولـ (الكذب) فّسرنا: ألننا كميا، يحّميا وال المشكمة، نصف يحلّ  ىذا لكف
 (!تصف)

 ولو لنا. المعروؼ المعنى غير آخر بمعنى )َوَصَف( فعل: يأتي أف المحتمل ومف
 إلى المعاني أقرب وىذا قّصو. حكاه، الخبَر: وصفَ  لوجدنا: المغوية لممعاجـ رجعنا

 موضوعنا.
  

 الُحسنى:
 الجنة.

  
: ال  َجـر
 شؾ. ال
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 حًقا.
  
 يقل: لـ
 الحسنى. ليـ أفّ  ويكذبوف  -

 الحسنى. ليـ أفّ  الكذب ويقولوف  -

 الحسنى. ليـ أفّ  كذًبا ويقولوف  -

 الكذَب. ألسنتيـ وتقوؿ -

 الكذَب. ألسنتيـ وتفترؼ  -

  
  الطبرؼ:

 وتفتريو. الكذب ألسنتيـ وتقوؿ :الكِذبَ  ألسنتيـُ  وَتِصفُ »
  .«الكذب عف ترجمة ألنيا نصب، موضع في (أفّ ) فػ (،الُحسنى ليـُ  أفّ )

***  
 البغوؼ:

 )...( تقوؿ. أؼ: (:وَتِصفُ »)
  «.الكذب عف بدؿ نصب (أفّ ) محل
***  
 الرازؼ:
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 نصب، (أفّ ) موضع والزجاج: الفراء قاؿ (:الُحسنى ليـُ  أفّ  الكذبَ  ألسنُتيـُ  وَتِصفُ »)
 ليـ أفّ  ألسنتيـ وتصف الكبلـ: وتقدير الكذب. مف بدؿ (:الُحسنى ليـُ  أفّ ) :قولو ألف

  «.الحسنى
***  

 القرطبي:
 الكذب. ألسنتيـ وتقوؿ أؼ: :الكذبَ  ألسنتيـُ  وَتِصفُ »

 (.َتِصفُ ) مفعوؿ: :الكِذبَ 
 لو. بياف ألنو الكذب، مف بدؿ نصب محل في (:أفّ و)

 «.الزجاج قالو الحسف، الجزاء (:الُحسنى) وقيل:
***  

 الشوكاني:
 الحسنى. العاقبة أو الحسنى، الخصمة أؼ (:الُحسنى ليـُ  أفّ »)
 
   الحسَف. الجزاءَ  هللا ِمفَ  قوليـ، قبح مع ليـ، أفّ  يصفوف  الزجاج: قاؿ
 
 ليـُ  أفّ ) قولو: (الكذبَ  ألسنتيـُ  وَتِصفُ ) قولو: مف أبدؿ والفراء:  أيًضا الزجاج قاؿ

 (.الُحسنى
  ».(َتِصفُ ) مفعوؿ: أنو عمى منصوب (:الكِذبو)

***  
 عاشور: ابف
 الشيء. أوصاؼ تذكر كأنيا حتى وتفصيل، وبياف بشرح تذكر (:َتِصفُ ) معنى»
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 قاؿ المفصل. المبيف القوؿ عمى أطمق ثـ والحمى، الصفات ذكر الوصف: وحقيقة
 وبميغو، الكبلـ فصيح مف ىذا السورة: ىذه أواخر في اآلتية اآلية في الكشاؼ في

 بصورتو، الكذب صورت فقد ألسنتيـ بو نطقت فإذا الكذب، عيف كأنو القوؿ جعل
 ..(.). اىػ السحَر، تصفُ  وعيُنيا الجماَؿ، يصفُ  وجُييا كقوليـ:
 (.تصفُ ) مفعوؿ أنو عمى (الكِذب) انتصب

 (.الكِذب) مف بدؿ (:الُحسنى ليـُ  أفّ و)
 «.الحسنى الحالة أؼ: لمحذوؼ، صفة (:الُحسنىو)
  

 أقوؿ:
 الكذَب! َيِصفُ  لساُنيـ القوؿ: يمكف الزمخشرؼ  أورده ما غرار عمى
  

 أخرػ: آيات
 تقولوف. أؼ: .ٛٔ يوسف (َتِصُفوفَ  ما عمى الُمستعافُ  وهللاُ ) -

 االستعماؿ. بيذا اآليات مف مزيد وىناؾ -

***  
         ـٕٗٔٓ/ٕ/٘ٔ السبت

 
 (ٕٙ النحل) الكذب ألسنتيـ تصفو  ۞

  .ٕٙ النحل (النارَ  ليـُ  أفّ  جَرـ ال الُحسنى ليـُ  أفّ  الكذبَ  ألسنُتيـُ  وتصفُ )
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 الكذَب: ألسنتيـُ  تصفُ 

 يكذبوف.

 كّذابوف. ىـ بل

 الكذب. عادتيـ ومف

 الكذب! عمى متعودة ألسنتيـ

 لغوؼ. تركيب

  

 الحسنى:

 الجّنة.

 جَرـ: ال

 شؾ. ال

***  

 المفسريف: أقواؿ

 الطبرؼ:

 «.وتفتريو الكذب ألسنتيـ تقوؿ أؼ:»
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 *** 

 البغوؼ:

 «.تقوؿ تصف:»

*** 

 القرطبي: 

 «.الكذب ألسنتيـ تقوؿ أؼ:»

***  

 عاشور: ابف

 الشيء. أوصاؼ تذكر كأنيا حتى وتفصيل، وبياف بشرح تذكر (:تصف) معنى
 قاؿ الُمفّصل. الُمبيف القوؿ عمى أطمق ثـ والحمى، الصفات ذكر الوصف: وحقيقة

 وبميغو، الكبلـ فصيح مف ىذا السورة: ىذه أواخر في اآلتية اآلية في الكشاؼ في
 بصورتو، الكذب صورت فقد ألسنتيـ بو نطقْت  فإذا الكذب، عيف كأنو القوؿ جعل

  اىػ. .السحر تصف وعينيا ،الجماؿ يصف وجييا كقوليـ:

 وسيأتي األنعاـ، سورة في (يصفوف  عّما وتعالى سبحانو) تعالى: قولو في تقدـ وقد
   (.حراـٌ  وىذا حبلؿٌ  ىذا الكذبَ  ألسنتكـُ  تصفُ  لما تقولوا وال) السورة: ىذه آخر في

 أقوؿ:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=16&ayano=62#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=16&ayano=62#docu
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 ليا العبلقة المسألة فيذه ا!معتزليً  كاف ولو بابو! في األقوػ  ىو الزمخشرؼ  قالو ما
 باالعتزاؿ!

*** 

 أخرػ: آيات

 (الكذبَ  هللاِ  عمى لتفتروا حراـٌ  وىذا حبلؿٌ  ىذا الكذبَ  ألسنتكـُ  تصفُ  لما تقولوا وال)
 .ٙٔٔ النحل

*** 

     ٕ٘ٔٓ أيار ٕٔ الخميس

 
 (ٙٙ النحل) بطونو في مما نسقيكـ ۞

فّ )   خالًصا َلَبًنا وَدـ َفْرثٍ  بيف ِمف ُبطوِنوِ  في مّما ُنسقيكـ َلِعْبرةً  األنعاـ في لكـ وا 
 .ٙٙ النحل (ِلمشاربيفَ  سائًغا

  

 األنعاـ:

 والماعز. والغنـ والبقر اإلبل
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 ُنسقيكـ:

 َنسقيكـ. :قراءة في

  

 يقل: لـ

 ُبُطوِنيا.

  

 آخر: موضع في

 ُبُطونيا.

فّ )  ومنيا كثيرةٌ  منافعُ  فييا ولكـ ُبطوِنيا في مما ُنسقيكـ َلِعْبرةً  األنعاـ في لكـ وا 
 .ٕٔ المؤمنوف  (تأُكموفَ 

  

 البغوؼ:

 ُبُطونو في مما نسقيكـ قاؿ كأنو والجزء، البعض إلى مردودة الكناية المؤرج: قاؿ»
  «.ُمضمر فيو والمُبف لبٌف، لكّميا ليس إذ المبُف،
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*** 

 القرطبي:

 الواحد. بخبر األنعاـ عف ُتخبر العرب :سيبويو قاؿ»

ل أزاِ ٔيا :العربي ابف قاؿ ّٕ  )...(. بئدزاكّ ٌهٍق ٔال يُصبّ ٌشبّ ال ْٔرا اٌَت، ْرِ يٍ إال عهٍّ ع

 )...(. انًركٕز عهى عائد فٕٓ ذكسَاِ، يا ب ط ٌٕ فً يًا يعُاِ :الكسائي وقاؿ

 ليا، ألباف ال الذكور إذ بعضو، بطوف  في مما أؼ (:ُبُطوِنوِ  في مّما) :الكسائي وقاؿ 
  ».عبيدة أبو عميو عوؿ الذؼ وىو

  

 أقوؿ:

 قوليف. لو لعل مرتيف، الكسائي ذكر

***  

 كثير: ابف

 .ٕٔ المؤمنوف  (ُبُطوِنيا في مّما) أخرػ: آية في

  

 فرث:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2063&idto=2063&bk_no=48&ID=1493#docu
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 روث.

 زبل.

  

 يقل: لـ

 لشاربيو.

  

 لمشاربيف: سائًغا

 أحد. بو َيَغصُّ  ال

  

 خالًصا:

 والدـ. الفرث مف خالًصا

  

 لبًنا:

 حميًبا. الشاـ: في ُيسّمى
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 سورية: في واألجباف األلباف غش

 مغشوشة ألباف وغيرىا، دمشق في والحرب، والحصار األزمة ظروؼ في اآلف، تباع
 مغشوشة وىي س، ؿ. ٘ٚ٘ بػ يباع البيضاء الجنبة فكيمو نسبًيا. رخيصة بأسعار
 والسميـ س، ؿ. ٕٓٓ بػ يباع المبنة وكيمو غمييا. عند إال غشيا يعرؼ وال ومقّمدة،
 الغش! عمى يدؿّ  المعقوؿ غير الرخيص السعر س! ؿ. ٓٓٙ مف أكثر َيسوػ  منيا

 مف وكثير الجيدة! تطرد يئةالرد والسمعة سامة، ومواد كبيرة، وأرباح منتشرة، تجارة
 األرصفة وعمى المحبلت في واألجباف األلباف يبيعوف  وصاروا تجاراتيـ ىجروا الباعة
 ،إصبلحيا بعد األرض في تفسدوا ال األرض، في اإلفساد مف وىذا مكاف! كل في
 فاحذروا هللا! لعنكـ ساًما! مغشوًشا تجعمونو وأنتـ سائًغا، خالًصا المبف جعل فا
 أزماتيا! فوؽ  أخرػ  أزماتٍ  سورية تزيدوا وال السوريوف، أييا شالغ

 المغشوشة، منتجاتيـ تشروا ال الغش، عمى التجار تساعدوا ال المستيمكوف  أييا وأنتـ
 استطاع ما المغشوشة السمع ىذه عمى إقبالكـ فموال منيا، بعًضا بعُضكـ وليحّذر
 السمع ىذه استيبلؾ عف تتوقفوا أف أو سميمة، سمًعا تشتروا أف فإما بيعيا، التجار
 عنيا. بديمة أخرػ  غذائية سمع إلى بالمجوء المعينة،

  

 عممي: إعجاز

 :عاشور ابف قاؿ
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 مف ألحد يكف لـ وصف ىو إذ العممية، القرآف معجزات مف العجيب الوصف ىذا»
 وصف لو بما وصفو عمى يأتي أف وال تكوينو، دقائق يعرؼ أف يومئذ العرب

  .«وأجمع ىذا مف بأوجز يصفو لـ الطبيعي العالـ بو

*** 

  ـٕٗٔٓ/ٕ/ٚ الجمعة

 
 (ٚٙ النحل) َسكًرا منو تتخذوف  ۞

 .ٚٙ النحل (َحَسًنا ورزًقا َسكًرا منوُ  تتخذوفَ  واألعنابِ  النخيلِ  ثَمراتِ  وِمف) 

  

 السكر:

 ثمرتييما. مف حـر ما السكر:

 منيما. حلّ  ما الحسف: والرزؽ 

  

 بعد. حـر قد يكف لـ السكر: وقيل:

 الحبلؿ. الحمو العصير السكر: وقيل:
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 نكتتاف: ىنا النكتة

 األولى: النكتة

 يقل: لـ

 سكًرا. منيا تتخذوف 

  

 الثانية: النكتة

 يقل: لـ

 سكًرا. تتخذوف 

  

 الجواب:

 المغة: في يجوز

 منيا. تتخذوف       -

 مذّكر. لفع بتقدير منو، تتخذوف       -

 ومنيا(. منو، )بحذؼ: تتخذوف       -
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 كتقدير: لمتكمف، حاجة وال

 منو. تتخذوف  ما      -

 منو. تتخذوف  شيء      -

 منو. تتخذوف  ثمر      -

 ثمرات. عصير ومف      -

***  

 المفسريف: أقواؿ

 الطبرؼ:

 وىو: وصفت، ما والمعنى االسـ، (واألعناب النخيل ثمرات ومف) قولو مف حذؼ»
 في تدخل "ِمف" ألف عميو، "ِمف" لداللة منو تتخذوف  ما واألعناب النخيل ثمرات ومف
 معيا. االسـ ذكر مف يقتضي بما السامعيف ومعرفة بداللتيا فاستغني مبّعضة، الكبلـ

 واألعناب النخيل ثمرات ومف الكبلـ: معنى في يقوؿ البصرة نحويي بعض وكاف
 أريد ألنو (منو وفَ تتخذ) قولو: في الياء ذكرت إنما ويقوؿ: سكًرا، منو تتخذوف  شيء
 "ما". وىو المتروؾ، عمى عائد عندنا وىو الشيء، بيا

 «.المتروكة "ما" صفة مف (تتخذوف ) وقولو:
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 *** 

 البغوؼ:

 )...(. منو تتخذوف  ما أؼ: محذوفة، "ما" إلى عائدة (منو) في الكناية»

  «.اإلحبلؿ ال اإلخبار اآلية: مف المراد

 أقوؿ:

 المقوالت مف ىذه فإف الخمر، السكر: معنى كاف إذا الحسف، والرزؽ  السكر
 البغوؼ: قوؿ معنى وىذا تفعْل. وال افعْل، القيمية: المقوالت ال القرآف، في الوصفية
 اإلحبلؿ. ال اإلخبار اآلية: مف المراد

 المدينة. في الخمر تحريـ قبل مكية، نزلت اآلية ىذه إف وقيل:

*** 

 القرطبي:

 ودؿّ  )ما(، فحذؼ تتخذوف; ما واألعناب النخيل ثمرات ومف التقدير: :الطبرؼ  قاؿ»
 (.منو) قولو: حذفو عمى

 قريب. واألمر )شيء(، المحذوؼ: وقيل:
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 ويجوز أولى. وىو حذؼ الكبلـ في يكوف  فبل المذكور، مف أؼ (:منو) معنى وقيل:
 مف ولكـ أؼ: السابقة(; اآلية )في األنعاـ عمى عطًفا (ثَمرات وِمف) قولو: يكوف  أف

 عبرة. واألعناب النخيل ثمرات

 أيًضا ونسقيكـ أؼ: السابقة(، اآلية )في "مّما" عمى معطوًفا يكوف  أف ويجوز
 «.ثمرات مف مشروبات

  

 أقوؿ:

 الرزؽ  ألف حسًنا، رزًقا منو ونطعمكـ وىو: محذوؼ، تقدير إلى  يحتاج األخير القوؿ
 المشروبات. عمى يقتصر ال

*** 

 حياف: أبو 

 الضمير وكاف لمتأكيد، (ِمف) وكررت (،تتخذوفَ ) بػ (ثَمرات وِمف) تعمق: الظاىر»
 الثمر، وىو الثمرات، معنى عمى أو ثمرات، عصير وِمف أؼ: لمحذوؼ، راعًيا مفرًدا
 المذكور. ِمف بتقدير: أو
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 (نسقيكـ) بػ أو ، (ُبطونو في مّما) عمى: معطوًفا فيكوف  (،نسقيكـ) بػ تتعمق وقيل:
 مف قبمو والذؼ الجمل، عطف مف فيكوف  المتقدمة، (نسقيكـ) عمييا دؿّ  محذوفة
 العامل. في اشتركا إذا المفردات عطف

 العبرة بّيف ثـ عبرة، واألعناب النخيل ثمرات ومف أؼ: األنعاـ، عمى معطوؼ وقيل:
 (.تتخذوفَ ) بقولو:

 وىو )ما(، فحذؼ تتخذوف. ما واألعناب النخيل ثمرات ومف التقدير: :الطبرؼ  وقاؿ
  البصرييف. مذىب عمى يجوز ال

 تقديره: )!(. أرمىالبشر مف كاف بكفي كقولو: محذوؼ موصوؼ صفة يكوف  أف ويجوز :الزمخشرؼ  وقاؿ
 انتيى. منو; تتخذوف  ثمر واألعناب النخيل ثمرات ومف

ف أؼ: قاؿ: الحوفي; قالو أجازه الذؼ وىذا ف ثمرات، مف وا   بالرفع شيء، شئت وا 
  «.انتيى خبره، ثمرات: ومف باالبتداء،

***  

 الشوكاني:

 )ما(، فحذؼ تتخذوف، ما واألعناب النخيل ثمرات ومف التقدير: جرير: ابف قاؿ»
 (.منو) قولو: حذفو عمى ودؿّ 

ف والتقدير: األنعاـ، عمى معطوؼ ىو وقيل:  واألعناب النخيل ثمرات مف لكـ وا 
 لعبرة.
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 ومف بطونو في مما نسقيكـ أؼ: (،ُبطوف  في مّما) عمى معطوًفا يكوف  أف ويجوز
 النخيل. ثمرات

 النخيل. ثمرات مف ونسقيكـ تقديره: قبمو، ما عميو ودؿّ  بمحذوؼ يتعمق أف ويجوز
 حقيقتو. عف وكشًفا لئلسقاء بياًنا (سكًرا منو تتخذوف )  ىذا عمى ويكوف 

 منو ف تتخذو  ثمر واألعناب النخيل ثمرات ومف تقديره: (،تتخذوفَ ) بػ يتعمق أف ويجوز
 فييا، الدار في زيد كقولؾ: لمتأكيد، (منو) قولو: وىو الظرؼ، تكرير ويكوف  سكًرا،
نما  المحذوؼ: المضاؼ إلى أو المذكور، إلى يعود ألنو (منو) في: الضمير ذّكر وا 
 منو. تتخذوف  واألعناب النخيل ثمرات عصير ومف قيل: كأنو العصير، وىو

 الشجرتيف ىاتيف مف يؤكل ما جميع حسف:ال والرزؽ  الخمر، مف يسكر ما والسكر
 الخمر. تحريـ قبل اآلية ىذه نزوؿ وكاف والخل، والزبيب والدبس كالثمر

 وقيل: الشجرتيف. مف الطعاـ الحسف: والرزؽ  الحبشة، بمغة الخلّ  السكر إف وقيل:
 بمغ فإذا بقي، إذا ُمسكًرا يصير قد ألنو سكًرا وسمي الحبلؿ، الحمو العصير السكر:

  ». حـر سكاراإل

***  

 عاشور: ابف

 الجممة في الذؼ الفعل عميو يدؿ فعل تقدير عمى يدؿّ  الكبلـ صدر في )مف( وجود»
 بػ متعمًقا وليس واألعناب، النخيل ثمرات مف ونسقيكـ فالتقدير: (،نسقيكـ) وىو: قبميا
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 المانع (سكًرا منو تتخذوف ) قولو: في الثانية )مف( وجود ذلؾ عمى دؿّ  كما (،تتخذوف )
 قصد عمى يدؿّ  الكبلـ نظـ فإف (،تتخذوفَ ) بػ النخيل ثمرات مف تعمق اعتبار مف

 عف المعنى يبعد ألنو عميو; مقّدًما (تتخذوفَ ) بػ متعمًقا جعمو يصح وال المتكمـ،
 منة، عمى منو عطف وىذا لمناس، الساقي نفسو جعل إذ تعالى، هللا بمطف االمتناف

فّ ) لجممة: بياًنا وقع (نسقيكـ) ألف  مفاد (نسقيكـ) فعل ومفاد (.َلِعْبرة األنعاـ في لكـ وا 
 وأف ماء، كمتييما أف والمناسبة السقي، في العبرتيف وكمتا مزية، السقي ألف االمتناف;
 )...(. باليد يضغط كمتييما

 والثانية المقّدر، (نسقيكـ) بفعل: متعمقة فاألولى ابتدائية، الموضعيف في مف(: )
 الثمرات، بعض ليس السكر ألف تبعيضية; الثانية وليست (،تتخذوفَ ) بفعل: متعمقة
 الحرفيف. كبل ينتظـ االبتداء فمعنى

  
 سكر.الم الشراب بفتحتيف: والسكر

  
 الخمر; تحريـ قبل وذلؾ فييـ، والمتفشية لدييـ، المرغوبة لذتيـ فيو بما امتناف وىذا
  بمباح. حينئذ فاالمتناف بالمدينة، نزؿ الخمر وتحريـ مكية اآلية ىذه ألف
 

 ألنيما والعنب; التمر وذلؾ المنافع، مف فيو لما (حسًنا) بػ ووصف الطعاـ، والرزؽ:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=16&ayano=67#docu
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 أف العنب عصير أحواؿ ومف لبلدخار، قاببلف ويابسيف رطبيف يؤكبلف لذيذاف حمواف
 «.ورّباً  خبلً  يصير

*** 

      ـٕٗٔٓ/ٗ/ٛ الثبلثاء

 
 (ٜٙ النحل) ربؾ سبل فاسمكي ۞
 ثـ ّيعِرشوَف. ومّما الشجرِ  وِمفَ  ُبيوًتا الجباؿِ  ِمفَ  اّتخذؼ أفِ  الّنحلِ  إلى ربؾَ  وأوَحى) 

 .ٜٙ-ٛٙ النحل (ُذُلبلً  ربؾِ  ُسُبلَ  فاسُمكي الثمراتِ  كلّ  ِمف ُكمي
  

 ُذُلبًل:

 منصوب: حاؿ

ُبل. مف      -  السُّ

 النحل. مف      -

  
 النكتة:

 فاسُمكي. ... ُكمي ثـ ... اتخذؼ

 .ُكمي ثـ قاؿ:
 .فاسُمكي قاؿ:
 )الفاء(؟ ولماذا (؟ثـ) لماذا
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 المفسريف: عند التقدير

 فاسُمكي. أكمتِ  فإذا

 عاشور. وابف حياف أبو وتبعو الرازؼ، بدأه

  
 عندؼ: التقدير

 فاسُمكي. تأُكمي ولكي

 فاسُمكي. وليذا

 أعمـ. وهللا

***  
 المفسريف: أقواؿ

 الرازؼ:

 التي الطرؽ  في (ربؾِ  ُسُبلَ  فاسُمكي) أكمِتيا فإذا تشتيينيا، ثمرةٍ  كلّ  ُكمي ثـ المعنى:»
 الثمرات تمؾ طمب في (فاسُمكي) المراد: يكوف  أو العسل، عمل في وأفيمؾ أليمؾ
  «.ربؾ سبل
***  
 حياف: أبو

 كاف فمذلؾ العسل، منو تدخر الذؼ واألكل االتخاذ بيف والتراخي الميمة (ثـ) تقتضي»
 )...(. أمر عمى معطوؼ أمر وىو (،اتخذؼ) عمى: معطوؼ وىو (،ثـ) بػ العطف

 ُسُبلَ  فاسُمكي) أكمتِ  فإذا أؼ: األكل، بعقيب أنو (فاسُمكي) في بالفاء العطف وظاىر
 «.راجعةً  بيوتؾ إلى ربؾِ  طرؽَ  أؼ (،ربؾِ 
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***  
 عاشور: ابف

 العسل تكّوف  عميو يترتب الثمرات مف لؤلكل النحل إلياـ ألف الرتبي; لمترتيب (ثـ»)
 غيرىا دوف  بالعسل الختصاصيا البيوت; اتخاذىا مف رتبة أعمى وذلؾ بطونيا، في
 بو الذؼ قوتيا منو وألف لئلنساف، فائدة أعظـ وألنو البيوت، تبني التي الحشرات مف

 )...(. بقاؤىا

 عند النحل طبع في أودع هللا أف إلى لئلشارة التفريع بفاء (فاسمكي) جممة وعطفت
ذا روضة. إلى روضة ومف زىرة، إلى زىرة مف التنقل الرعي  أبعدت زىرة تجد لـ وا 

 بيوتيا، إلى لترجع شبع،ال عقب بالطيراف المبادرة قصدت شبعت إذا ثـ االنتجاع،
 طبيعة عمى مفرع السموؾ فذلؾ قوتيا، عف يفضل الذؼ العسل بطونيا مف فتقذؼ
  «.أكميا
 أقوؿ:

 إلييما! ُيِحلْ  ولـ وأخصر! أوضح حياف وأبي الرازؼ  كبلـ

***  
        ـٕٗٔٓ/ٗ/ٚ اإلثنيف

 
 (ٜٙ النحل) شراب بطونيا مف يخرج ۞

 ثـّ  َيعِرُشوَف. ومّما الشجرِ  وِمفَ  ُبيوًتا الِجباؿِ  ِمفَ  اّتِخذؼ أفِ  الّنحلِ  إلى رّبؾَ  وأوَحى)
 ألواُنوُ  ُمختِمفٌ  شرابٌ  ُبُطوِنيا ِمف َيخُرجُ  ُذُلبلً  رّبؾِ  ُسُبلَ  فاسُمِكي الثَمراتِ  ُكلّ  ِمف ُكِمي
 .ٜٙ-ٛٙ النحل (َيتفّكُروفَ  ِلقـو آليةً  ذلؾَ  في إفّ  لمّناسِ  شفاءٌ  فيوِ 
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 وأوحى:

 إلياـ. وحيَ 

 .ٚ القصص (ُموَسى أـّ  إلى وأوَحينا)

  

 يقل: لـ

 اتخذؼ. النحل إلى ربؾ وأوحى

  

 يقل: لـ

 الجباؿ. ِمفَ  بيوًتا

  

 يقل: لـ

 الُعروش. وِمفَ  الشجر وِمفَ  -

 والُعروش. الشجر وِمفَ  -
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 يعِرشوف:

 يعُرشوف. :قراءة في

  

 يقل: لـ

 بيوًتا. يعرشوف  ومما بيوًتا الشجر ومف

  

 ُذُلبًل:

 (.ُسُبلَ ) مف منصوب حاؿ -

 (َذُلوالً  األرَض  لكـُ  َجَعلَ  الذؼ ىو)

 فاسمكي. قولو: في الضمير النحل: مف حاؿ وقيل: -

 .ٕٚ يس (يأكموفَ  ومنيا َركوُبيـ فمنيا ليـ وذّلمناىا)

 :الطبرؼ  قاؿ

 اخترنا أنا غير مخرجاف، وجياف الصحة في الصواب، مف بعيد غير القوليف وكبل»
ُبل، نعًتا يكوف  أف  «.أقرب إلييا ألنيا لمسُّ
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 يقل: لـ

 واسمكي.

  

 ُذلبًل: ربؾِ  ُسُبلَ  فاسمكي

 هللا! سبحاف إلييا! يعود ثـ بيوتو عف النحل يبتعد كيف

  

 يقل: لـ

 ألواُنو. ُمختمفةٌ  شرابٌ  -

 األلواِف. ُمختمفُ  شرابٌ  -

  

 ألواُنو: ُمختِمفٌ 

 والمزوجة. والطعـ والموف  الشكل حيث مف

  

 شراب:

 العسل. ىو المقصود:
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 لمناس: شفاءٌ  فيو

 )الشراب(. العسل عمى تعود الياء :فيو -

 .ٕٛ اإلسراء (ِشفاءٌ  ىو ما القرآفِ  ِمفَ  وُنَنّزؿُ ) القرآف: عمى تعود وقيل: -

 :كثير ابف قاؿ

 قميل(. )بتصرؼ السياؽ! في صحيح غير نفسو، في صحيح قوؿ ىذا

 أيًضا: وقاؿ

 هللا صمى  هللا رسوؿ إلى رجل جاء قاؿ: عنو هللا رضي  الخدرؼ  سعيد أبي عف»
 جاء ثـ عسبًل. فسقاه عسبًل. اسِقوِ  فقاؿ: بطُنو. استطمق أخي إف فقاؿ: وسمـ عميو
 عسبًل. فاسِقو اذىْب  قاؿ: استطبلًقا. إال زاده فما عسبًل، سقيُتو هللا، رسوؿ يا فقاؿ:
 صمى هللا رسوؿ فقاؿ استطبلًقا. إال زاده ما هللا، رسوؿ يا فقاؿ: جاء ثـ فسقاه، فذىب
 فسقاه فذىب . عسبلً  فاسِقو اذىْب  ،أخيؾ بطفُ  وكذبَ  هللُا، صدؽَ  وسمـ: عميو هللا

 عميو(. )متفق فبرغ 

 
 حارّ  وىو عسبلً  سقاه فمّما فضبلت، عنده الرجل ىذا كاف بالطب: العمماء بعض قاؿ

 وىو َيضّره، ىذا أف األعرابي فاعتقد إسياُلو، فزاد االندفاع، في فأسرعْت  تحّممْت،

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=44
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 اندفعت فمّما فكذلؾ. سقاه ثـ والدفع، التحميل فازداد سقاه ثـ ألخيو، مصمحة
 األسقاـُ  واندفعتِ  اُجو،مز  وصمح بطُنو، استمسؾ بالبدف الُمضّرة الفاسدة الفضبلت
  «.والسبلـ الصبلة أفضل ربو مف عميو إشارتو ببركة واآلالـُ 

  

 يقل: لـ

 شراٌب. ُبطونؾِ  ِمف َيخُرجْ  ُذُلبلً  ربؾِ  ُسُبلَ  فاسُمكي -

 شراٌب. ُبطونؾِ  ٍمف َيخُرجُ  ُذُلبلً  ربؾِ  ُسُبلَ  فاسُمكي -

  

 :القرطبي قاؿ

 وأنيـ ،ىاشـ وبنو البيت أىل بيا يراد اآلية ىذه أف إلى الجيالة أىل مف قـو ذىب»
 أبي المنصور فيمجمس بعضيـ ىذا ذكر وقد والحكمة. القرآف ىو الشراب وأف النحل،
 مف يخرج مما وشرابؾَ  طعامؾَ  هللا جعل حضر: ممف رجل لو فقاؿ  العباسي، جعفر
 !ىاشـ بني بطوف 

  «!قولو سخافة وظيرت اآلخر، وُبيت الحاضريف، فأضحؾ

  

 يتفكروف:

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15337
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15337
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15337
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 هللا. بقدرة واإليماف لمتفكر كثيرة مواضع وجد والعسل بالنحل العمـ معرفة حاوؿ مف

***  

 ـٕٗٔٓ/ٕ/ٛ السبت

 
 (ٜٙ النحل) لمناس شفاء فيو ۞

 .ٜٙ( النحل مختمٌف ألواُنو فيو شفاٌء لمناسيخرج مف بطونيا شراٌب )

 لـ يقل:

 فيو شفاء مف كل داء!

 كما جاء في الحديث النبوؼ عف الحبة السوداء:

"عميكـ بيذه الحبيبة السوداء، فخذوا منيا خمًسا أو سبًعا، فاسحقوىا ثـ اقطروىا في 
أنفو بقطرات زيت في ىذا الجانب، وفي ىذا الجانب، فإف عائشة حدثتني أنيا سمعت 

، قمت: وما شفاء مف كل داء إال مف الساـرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ: إف ىذه الحبة السوداء 
 ؿ: الموت(. الساـ، قا

 وعند مسمـ: "إف في الحبة السوداء شفاء مف كل داء إال الساـ. والساـ الموت".

 )متفق عميو(.
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صحيح أف رسوؿ هللا عميو السبلـ قاؿ في حديث رواه البخارؼ : )في الحبة السوداء 
مف العاـ  -كما قاؿ ابف حجر وغيره مف العمماء -شفاء مف كل داء( إال أف ىذا 

ُر ُكلَّ َشْيٍء ِبَأْمِر الذؼ يراد ب و الخاص . ومثاؿ ذلؾ قولو تعالى عف ريح عاد: ) ُتَدمِّ
[ فيي تدمر البشر والمساكف، وال تدمر الجباؿ وال األنيار، وال َٕ٘ربَِّيا (]األحقاؼ:

 الشمس أو القمر. 

ولؤلسف الشديد انتشرت بيف الناس وصفات زيت الحبة السوداء، فما تركت مرًضا 
و في الحبة السوداء شفاء! واستغل األمر بعض التجار ممف أخذ يبيع إال وجدت ل

زجاجات زيت الحبة السوداء بأسعار باىظة، ويجني األرباح، غير مباؿ بما قد 
 يصيب المريض مف ضرر!

*** 

 ٕٙٔٓآب  ٕٚ

 
 (ٓٚ النحل) العُمر أرذؿ إلى ُيردّ  َمف ومنكـ ۞

 اآلية:

 (شيًئا عمـ بعدَ  َيعمـَ  ال لكي العُمرِ  أرذؿِ  إلى ُيردُّ  َمف ومنكـ َيتوّفاكـ ثـ خمقكـ وهللاُ )
 .ٓٚ النحل
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 الحج (شيًئا عمـ بعدِ  ِمف يعمـ لكيبل العُمر أرذؿ إلى ُيردُّ  َمف ومنكـ ُيتوّفى َمف ومنكـ)
٘. 

 الحديث:

 العمر أرذؿ مف بؾ أعوذ

 .عميو( )متفق

 أرذؿ:

 أردأ.

 العمر: أرذؿ

 قوالف: فيو

 لمكافر. ىذا      -

 والكافر. لممسمـ      -

 :الرازؼ  قاؿ

 قوالف: فيو بالكافر؟ مختص ىو أو المسمـ يتناوؿ ىل»

 )...(. الطويل العمر إنو قيل: يتناولو. أنو األوؿ: القوؿ
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 إال العمر طوؿ بسبب يزداد ال والمسمـ المسمميف، في ليس ىذا أف الثاني: والقوؿ
 والدليل العمر، أرذؿ إلى يردّ  إنو ّقو:ح في يقاؿ أف يجوز وال تعالى، هللا عمى كرامة
 التيف (الصالحات وعمموا آمنوا الذيف إال سافميف أسفلَ  رددناه ثـ) تعالى: قولو عميو
 سافميف! أسفل إلى رّدوا ما الصالحات وعمموا آمنوا الذيف أف تعالى فبّيف .٘

 «.العمر أرذؿ إلى ُيردّ  لـ القرآف قرأ مف عكرمة: وقاؿ

 المشيورة: معمقتو في سممى أبي بف زىير وقاؿ

 َيسأـِ  لؾ أبا ال حوالً  ثمانيفَ   *** يِعْش  ومف الحياةِ  تكاليفَ  سئمتُ  

 فَييرـِ  ُيعمَّْر  ُتخطئْ  وَمف ُتِمْتو *** ُتِصْب  َمف عشواءَ  خبطَ  المنايا رأيتُ  

 ال اوالمناي عشواَء، خبطَ  ليست فالمنايا الشرعية! الناحية مف نظر فيو الثاني: البيت
 أعمـ. وهللا ُتخطئ،

 خبط:

 ثاف. بو مفعوؿ

 الصرؼ، مف ممنوع ألنو الكسرة، مف بدالً  بالفتحة مجرور إليو مضاؼ عشواَء:
 الممدودة. التأنيث ألف لوجود

 المنياؿ: أبو وقاؿ

 ترجماف إلى سمعي أحوجْت  قد  ***  وبمغُتيا الثمانيف إفّ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&surano=16&ayano=70#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&surano=16&ayano=70#docu
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 اعتراضية. جممة وبمغُتيا:

 سمعي. أحوجْت  بمغُتيا التي يفالثمان إف التقدير:

 المفسريف: عند العمر أرذؿ تحديد

 سنة. ٘ٚ      -

 سنة. ٓٛ      -

 سنة. ٜٓ      -

 محّدد. غير      -

*** 

 ٕٙٔٓ الثاني كانوف  ٕٗ األحد

 
 (ٓٚ النحل) ابتبلء؟ أـ عقاب ىو ىل: العمر أرذؿ ۞

 :قاؿ تعالى
 (إلى أرذؿ العُمر لكي ال يعمـ بعد عمـ شيًئاوهللُا خمقكـ ثـ َيتوفاكـ ومنكـ َمف ُيرّد )

 ٓٚسورة النحل 
 (ومنكـ َمف ُيتوّفى ومنكـ َمف ُيرّد إلى أرذؿ العُمر لكيبل يعمـ ِمف بعِد عمـ شيًئا)

 ٘سورة الحج 
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 :وكاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يستعيذ قائبلً 
، ومف أرذؿ العمر )صحيح البخار   .ؼ(الميـ إني أعوذ بؾ مف اليـر

 
سنة. وعانى مف  ٖٙلـ يصل النبي بفضل هللا تعالى إلى أرذؿ العمر، فقد توفي عف 

شدة الموت وسكراتو! وقاؿ: إني ُأوعؾ كما يوعؾ رجبلف منكـ )متفق عميو(. وكانت 
فاطمة بنتو رضي هللا عنيا إذا رأت منو ذلؾ قالت: واكرَب أباه! فيقوؿ: ليس عمى 

! )صحيح ال بخارؼ(. فالدنيا دار ابتبلء، واآلخرة دار جزاء! وىل أبيؾ كرب بعد اليـو
 !جزاء الرسوؿ إال الجنة؟

*** 
يصاب المسّف بعدد مف األمراض، فقد يفقد سمعو أو بصره أو قدرتو عمى النطق  
والوقوؼ والمشي، فتضعف عظامو وعضبلتو، وترتعش يداه! ويحتاج إلى مف يساعده 

 ... كرسي متحرؾ مف الناس أو مف األجيزة الطبية: عكاز،
ذا أراد الدخوؿ  ذا أراد النيوض ربما عاد فسقط عمى المقعد الذؼ يجمس عميو! وا  وا 
إلى الحماـ وجد نفسو عاجًزا عف تنظيف نفسو، وربما يصيبو البوؿ أو الغائط! وقد 
يتعرض لبرد شديد في فصل الشتاء! فيرتجف مف البرد، حتى ولو كاف الناس بجواره 

 !ال يستطيع أف يقص أظافر رجميو ويديو بنفسوال يجدوف برًدا! و 
 

ذا دخل مستشفى  ويحتاج إلى أطباء ومستشفيات وتحاليل وأدوية مكمفة جًدا، وا 
ذا دخل مستشفى تجارًيا ربما كانت التكاليف  حكومًيا ربما لـ يجد رعاية كافية! وا 

وطالت إقامتو  باىظة ال يتحمميا أقاربو! ال سيما إذا دخل العناية المركزة )المشددة(،
 .فييا
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ويحتاج إلى أدوية كثيرة، ربما يصاب معيا بأمراض أخرػ جراء التأثيرات الجانبية 
 .ليذه األدوية! وقد يرفض تناوؿ األدوية كميا أو بعضيا

وأكثر مف ىذا وذاؾ قد ال يجد ِمف حولو َمف يعينو، فيتخمى عنو أبناؤه وبناتو، 
مف تحّمل مسؤولياتيـ! وربما يبالغوف في وأوالدىـ بدعاوػ مختمفة يتيربوف بيا 

التخوؼ مف استضافتو عندىـ عمى التناوب! وقد يضعونو في مأوػ تزداد فيو كآبتو! 
 !ويتمنى لنفسو الموت، كما يتمنى لو الناس الموت لكي َيستريح وُيريح

وقد يصل إلى حد النسياف واليذياف والخَرؼ، والتصرفات غير العقبلنية ... فتزداد 
 !ناة أىمومعا
 

وكل داء قد يكوف لو دواء إال الشيخوخة أعيْت مف يداوييا، وال يرجو مسّف أف يرّده 
 .هللا إلى شبابو! وأف يرّد عميو سمعو وبصره وقواه العقمية والبدنية

ولذلؾ قاؿ بعض الصالحيف: الميـ أخذَت سمعي، فبل تأخْذ بصرؼ! فمـ يقل: الميـ رّد 
 !إلّي سمعي

 .ىو عقاب أـ ابتبلء؟ ىو ابتبلء وهللا أعمـ أرذؿ العمر: ىل
 !الميـ ال ترّدنا إلى أرذؿ العمر، واجعل موتنا خفيًفا عمينا وعمى َمف حوَلنا

*** 
 :السبت
 ىػٜٖٗٔربيع اآلخر  ٜٔ
 ـٕٛٔٓكانوف الثاني  ٙٓ
 

 (ٔٚ)النحل وهللا فّضل بعضكـ عمى بعض في الرزؽ  ۞
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 التفاوت في الرزؽ أمر مشروع.
 التفاوت الفاحش غير مشروع.لكف 
 

 (ٕٚ)النحل هللا ىـ يكفروف  يؤمنوف وبنعمتأفبالباطل  ۞
 وبنعمت:
 وبنعمة.

 رسـ عثماني.
 لـ يقل:
 وبنعمت هللا يكفروف. -
 .أفبالباطل ىـ يؤمنوف  -

 في موضع آخر:
 .ٚٙ( العنكبوت أفبالباطل يؤمنوف وبنعمة هللا يكفروف )
 

)النحل ا ف السموات واألرض شيئً ا مِ ليـ رزقً  ممؾُ ف دوف هللا ما ال يَ دوف مِ ويعبُ  ۞
ٖٚ) 
 رزًقا:

 مفعوؿ بو.
 

 شيًئا: 
 بدؿ.

 ال يممؾ ليـ أّؼ شيء مف رزؽ.
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 (ٖٚ)النحل ويعبدوف ... ما ال يممؾ ليـ رزًقا ... شيًئا وال يستطيعوف  ۞
 لـ يقل:

 وال يستطيع.
 الحمل عمى )ما( يجوز فيو المفرد والجمع، واآلية جمعت بينيما.

 ال يممكوف وال يستطيعوف أف يممكوا.
 وال يستطيعوف:

 عامل األصناـ معاممة العقبلء، حسب اعتقادىـ!
 ال يجوز أف يقاؿ ىنا بأف ىذا قد جرػ لمراعاة الفاصمة.

 مراعاة الفاصمة في القرآف ال تخضع لمضرورات كما في القافية لمشعر.
 األفضمية.يجوز مراعاة الفاصمة حاؿ االستواء، أو حاؿ 

 فبل تراعى في القرآف عمى حساب المعنى.
 

 (ٗٚ)النحل إف هللا يعمـ وأنتـ ال تعمموف  ۞
 إذا تعارض عمـ هللا مع عمـ غيره قدـ عمـ هللا.

 .ال تعمموف عمـ الناس بالنسبة لعمـ هللا صفر: 
 عمـ هللا غير محدود، وعمـ البشر محدود.
 ونسبة المحدود إلى غير المحدود: صفر.

 والصفر لـ يرد في القرآف.
 

 (٘ٚ)النحل ضرب هللا مثبًل عبًدا ممموًكا ... ومف رزقناه ... ىل يستووف  ۞
 لـ يقل:
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 ىل يستوياف.
 :الزمخشرؼ قاؿ 

 ىل يستوؼ األحرار والعبيد؟ :معناه :عمى الجمع؟ قمت (َيْسَتُووفَ ) :فإف قمت لـ قيل
 لعل الصواب: أف المثنى جمع، وهللا أعمـ.

 جائز في المغة: ىل يستوياف، ىل يستووف.كبلىما 
 

 (ٛٚ)النحل وجعل لكـ السمع واألبصار واألفئدة  ۞
   ىذه ىي أدوات المبلحظة والمشاىدة والتجربة واالستقراء واالستدالؿ.

 
 (ٔٛ)النحل تقيكـ بأسكـ  تقيكـ الحّر وسرابيلَ  وجعل لكـ سرابيلَ  ۞

 سرابيل:
 شراويل.

 صيغة منتيى الجموع.ممنوع مف الصرؼ ألنو عمى 
 لـ يقل:
 سرابيبًل.

 
 (ٖٛ النحل) هللا نعمة يعرفوف  ۞

 .ٖٛ النحل (الكافُروفَ  وأكثُرُىـُ  ُينِكُروَنيا ثـّ  هللاِ  ِنعَمةَ  َيعِرُفوفَ ) 
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 ببيائيا. تفسيرىا يذىب قد آية

 دموُعو؟ تذرؼُ  وال يقرؤىا َمف

 كبير؟ قارغ  مف سمعتيا إذا كيف

 لوحاتٍ  القرآنية اآليات مف يصنعوف  الذيف الخطاطيف كبار كخطّ  القراء كبار تبلوة
 الجماؿ! رائعةَ  فنيةً 

  

 ثـ:

 الرازؼ: قاؿ

  ؟ (ثـّ ) معنى ما قيل: فإف»

 عرؼ َمف حقّ  ألف المعرفة، حصوؿ بعد ُيستبعد أمر إنكارىـ أف عمى الداللة قمنا:
  «.ُينكر أف ال َيعترؼ أف النعمة

***  

 :عاشور ابف وقاؿ

 جممة عمى عطف فيو الجمل، عطف في شأنيا ىو كما الرتبي، لمتراخي :ثـ»
 اقتضت لمعطف كانت لما (ثـّ ) ألف: وينكرونيا، قيل: وكأنو (،هللاِ  ِنعَمةَ  َيعِرفوفَ )

 الزمانية الميمة معنى عنيا زاؿ الرتبي لمتراخي كانت ولما الحكـ، في التشريؾ
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 إنكار ألف رتبية، ميمة الميمة رتوصا التشريؾ، معنى ليا فبقي لو، ىي الموضوعة
  «!غريب أمر هللا نعمة

  

 أقوؿ:

 واضح! غير عاشور ابف وكبلـ الزمخشرؼ، عف ومنقوؿ صوفي، الرازؼ  كبلـ -

 التراخي. تفيد وال الواو، بمعنى تأتي قد (ثـ) أف: المغة عمماء بّيف -

 أعمـ. وهللا ذلؾ! ومع ىنا: معناىا يكوف  وقد أقوؿ: -

  

 يقل: لـ

 كافروف. وأكثرىـ

  

 الكافروف: وأكثُرىـُ 

 :الرازؼ  قاؿ

  كافريف؟ كميـ كانوا أنيـ مع ( الكاِفُروفَ  وأكثُرىـُ ) قولو: معنى ما قيل: فإف»

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3339&idto=3339&bk_no=132&ID=1403#docu
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 وجوه: مف الجواب قمنا:

  
 حد يبمغ لـ ممف الحجة عميو تقـ لـ مف فييـ كاف ألنو (، وأكثُرُىـْ  ) قاؿ: إنما :األوؿ
  األصحاء. البالغيف باألكثر: فأراد معتوًىا، العقل ناقص كاف أو يف،التكم

 
 إنما نقوؿ وحينئذ المعاند، الجاحد بالكافر: المراد يكوف  أف :الثاني
 الرسوؿ بصدؽ جاىبلً  كاف بل معانًدا، يكف لـ مف فييـ كاف ألنو (، وأكثُرُىـْ ) قاؿ:
     هللا. عند مف حًقا نبًيا كونو لو ظير وما والسبلـ، الصبلة عميو

 
 فِذْكرُ  الكل، مقاـ يقـو الشيء أكثر ألف ،الجميع والمراد األكثر ذكر أنو :الثالث
 ،٘ٚ  النحل ( َيعمُموفَ  ال أكثُرُىـْ  َبلْ  ِ  الحمدُ  ) كقولو: وىذا الجميع، كِذْكرِ  األكثر
 قميل(. )بتصرؼ «أعمـ وهللا

*** 

 :القرطبي قاؿ

 «!تقدـ حسبما جميعيـ يعني»

 تقّدـ؟ أيف يذكر لـ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3339&idto=3339&bk_no=132&ID=1403#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3339&idto=3339&bk_no=132&ID=1403#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3339&idto=3339&bk_no=132&ID=1403#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3339&idto=3339&bk_no=132&ID=1403#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3339&idto=3339&bk_no=132&ID=1403#docu
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 التالية: اآلية يقصد لعمو

 .٘ٚ اآلية (َيعمُموفَ  ال أكثُرُىـْ ) لقولو: تفسيره إليؾ

 )...(. المشركيف أكثر أؼ: أكثرىـ»

  
 أكثر )...( أؼ: وقيل: .التعميـ بو أريد خاص فيو ،الجميع يريد وىو األكثر وَذَكرَ 
 «.المشركوف  أكثرىـُ  أف وذلؾ يعمموف، ال الخمق

***  

 حياف: أبو وقاؿ

 مف ما :وكّميـ الحسف: وقاؿ األصمي. موضوعو (وأكثُرىـ) مف: المراد أف والظاىر»
 ىو ىنا الكفر أف والظاىر النعمة. كفراف مف فجعمو الشكر، حق بواجب يقـو أحد

 اإليماف. مقابل

 أبى. َمف منيـ ألف مكة، أىل أكثر وقيل:

 يعرؼ لـ جاىبلً  كاف مف فييـ ألف المعاندوف، الجاحدوف  :الكافروف  معنى وقيل:
 فيعاند.

 مستبعد إنكارىـ أف عمى الداللة قمت: (؟ثـ) معنى ما قمت: فإف  :الزمخشرؼ  وقاؿ
  «.ينكر أف ال يعترؼ أف النعمة عرؼ مف حق ألف المعرفة، حصوؿ بعد

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

 الشوكاني:

 عف باألكثر ىنا وعبر با، الكافروف  أو هللا لنعـ الجاحدوف  أؼ الكافروف  وأكثرىـ»
 يكف ولـ الجحود كفر أراد أو ونحوىـ، األطفاؿ دوف  العقبلء باألكثر أراد أو ،الكل
 تكذيب بسبب بعضيـ وكفر جيٍل، كفرَ  بعضيـ كفرُ  كاف بل كذلؾ، كميـ كفرُ 

 تعالى: قولو اآلية ىذه ومثل لربوبيتو، الجحد وعدـ با اعترافيـ مع ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسوؿ
 النمل  (الُمفِسديفَ  عاقبةُ  كافَ  كيفَ  فانُظْر  وُعُمًوا ُظْمًما أنفُسُيـْ  واستيقنْتيا ِبيا وَجَحُدوا )

ٔٗ« . 

***  

 الشنقيطي:

 أنو يعمموف  ألنيـ هللا، نعمة يعرفوف  الكفار أف الكريمة: اآلية ىذه في وعبل جلّ  ذكر»
 معو فيعبدوف   النعمة، ىذه ينكروف  ثـ شؤونيـ، ويدّبر ويعافييـ، يرزقيـ الذؼ ىو

  شيًئا. ُيغني وال يضّر، وال ينفع ال بما وُيسّوونو غيره،
 
 السماءِ   ِمفَ  َيرُزقكـْ  َمف ُقلْ ) كقولو: كثيرة، آيات في المعنى ىذا وعبل جلّ  أوضح وقد

 ِمفَ  المّيتَ  وُيخِرجُ  المّيتِ  ِمفَ  الحيّ  ُيخرجُ  وَمف واألبصارَ  السمعَ  َيمِمؾُ  أّمف واألرضِ 
 .  ٖٔ يونس  (تتقوفَ  أَفبل َفُقلْ  هللاُ  فَسيقوُلوفَ  األمرَ  ُيدّبرُ  وَمف الحيّ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=16&ayano=83#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=16&ayano=83#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=16&ayano=83#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=16&ayano=83#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=16&ayano=83#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=16&ayano=83#docu
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 دليل (، تتقوفَ  أَفبل فقلْ  وقولو:) نعمتو. معرفتيـ عمى دليل ، (هللاُ  فَسيقولوفَ  فقولو:)
 «.جًدا كثيرة ىذا بمثل واآليات ليا. إنكارىـ عمى

***  

 قميمة وزيادة بتصرؼ :القرطبي

 وينكرونيا! نبّوتو يعرفوف  دمحم      -

 يونكرونيا! يعرفونيا هللاِ  ِنَعـُ       -

 إلى ال األسباب إلى إضافتيا عوف: ابف عف غيره! ويعبدوف  بيا يرزقيـ هللاِ  ِنَعـُ       -
  مسببيا!

 آليتنا! بشفاعة ىي يقولوف: ثـ يعرفونيا هللاِ  ِنَعـُ       -

 يشكرونيا! وال فييا، يتقمبوف  هللاِ  ِنَعـُ       -

 مرضاتو! في يستعممونيا وال يعرفونيا هللاِ  ِنَعـُ       -

 الخير! وجوه غير في ويستعممونيا يعرفونيا هللاِ  ِنَعـُ       -

 الرخاء! في وينكرونيا الشدة، في يعرفونيا هللاِ  ِنَعـُ       -

 بأفعاليـ! وينكرونيا بأقواليـ يعرفونيا هللاِ  ِنَعـُ       -

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=16&ayano=83#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=16&ayano=83#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=16&ayano=83#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=16&ayano=83#docu
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 بألسنتيـ! وينكرونيا بقموبيـ يعرفونيا هللاِ  ِنَعـُ       -

 وفبلف! فبلف لوال ويقولوف: هللا، مف النفع      -

 

 مبلحظة:

 غيره. مف أشمل ألنو القرطبي، كبلـ أخرتُ 

  

: ال ـْ  ُتعّم

 ال قالوا: الجميع، ليـ: قمت كمما  تعّمـ! ال العبارة: ىذه الناس مف كثير يحفع اليـو
 ُتعّمـ!

 ىؤالء؟ لحاؿ مراعاة فيو باألكثر الكل عف التعبير يلف

***  

   ـٕٗٔٓ/ٕ/ٜ األحد

 

 (ٖٛ )النحل هللا نعمت يعرفوف  ۞

 نعمت:
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 نعمة.

 عثماني. رسـ

 

 (ٗٛ )النحل بوف ستعتَ يُ  ىـ وال ۞

 وف حق الرجوع إلى الدنيا.عطَ يُ 

 

 (ٙٛ)النحل ىؤالء شركاؤنا الذيف كنا ندعو مف دونؾ  ۞

 ندعو:

 ندعوىـ.

 نعبدىـ.

 

 (ٗٛ)النحل ـ السمَ  وا إلى هللا يومئذٍ وألقَ  ۞

 أؼ: استسمموا.

 تركيب.
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 (ٜٛ)النحل ا لكل شيء تبيانً  لنا عميؾ الكتابَ ونزّ  ۞

.مف   أمور الديف، وأصوؿ العمـو

 
يتاء ۞  (ٜٓ النحل) القربى ذؼ وا 

يتاءِ  واإلحسافِ  بالعدؿِ  يأمرُ  هللاَ  إفّ )   والبغيِ  والُمنكرِ  الَفحشاءِ  عفِ  وَينيى الُقربى ذؼ وا 
 .ٜٓ النحل (َتذّكُروفَ  لعّمكـ َيِعُظكـ

  

 :مسعود ابف قاؿ

 «.ُيجتنب ولشرّ  ُيمتثل، ِلخيرٍ  القرآف في آية أجمع ىذه»

 .المصالح أصوؿ ىي بثبلثة هللا يأمر

 .المفاسد أصوؿ ىي ثبلثة عف وينيى

  

 إيتاء:

 إعطاء.
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 القربى: ذؼ

 األقارب.

  

يتاء  القربى: ذؼ وا 

 الماؿ. وىو مقّدر، محذوؼ فيو

 التقدير:

 القربى. ذؼ الماؿ إيتاء -

 القربى. لذؼ الماؿ إيتاء -

 .ٚٚٔ البقرة (الُقربى َذوؼ  حّبوِ  عمى الماؿَ  وآتى)

 .ٕٙ اإلسراء (حّقوُ  الُقربى ذا وآتِ )

  

 يقل: لـ

 القربى. ذوؼ  -

 القربى. أولي -

 األقربيف. -
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 .ٚٚٔ البقرة (الُقربى َذوؼ  حّبوِ  عمى الماؿَ  وآتى) 

ذا)  .ٛ النساء (الُقربى أوُلو القسمةَ  َحَضرَ  وا 

 .ٖٔٔ التوبة (ُقربى أولي كاُنوا ولو)

 .ٚ النساء (واألقربوفَ  الوالدافِ  ترؾَ  مما نصيبٌ  لمرجاؿِ )

***  

 المفسريف: أقواؿ

 الطبرؼ:

يتاء) قولو:»  عميؾ هللا أوجبو الذؼ الحق القربى ذؼ وا عطاء يقوؿ: (القربى ذؼ وا 
  «.والرحـ القرابة بسبب

***  

 الرازؼ:

يتاء) قولو:»  أبو روػ  فبالدعاء، يكف لـ فإف ،بالماؿ الرحـ صمة يريد (القربى ذؼ وا 
 أىل إف الرحـ، صمةُ  ثواًبا الطاعةِ  أعجلَ  إف قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أف أبيو عف مسمـ
 )...(.  أرحاميـ وصموا إذا عددىـ، ويكثر أمواُليـ فَتْنمي ُفّجاًرا ليكونوف  البيت

نما كثرة، أيًضا المنييات وفي كثرة المأمورات في أف واعمـ  معيف لفع تفسير حسف وا 
 تحصل لـ إذا أما مناسبة. المعنى ذلؾ وبيف المفع ذلؾ بيف حصل إذا معيف، لشيء

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=16&ayano=90#docu
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 آخر، بشيء واإلحساف بشيء، العدؿ فسرنا فإذا فاسًدا. التفسير ذلؾ كاف الحالة ىذه
 المعنى. ىذا يناسب اإلحساف ولفع المعنى، ذلؾ يناسب العدؿ لفع أف نبيف أف وجب

 المعاني تمؾ بعض جعل يكف ولـ التحّكـ، مجّرد ذلؾ كاف المعنى ىذا نبيف لـ مّماف
 ليست ذكرناىا التي الوجوه ىذه أف فثبت العكس، مف أولى األلفاظ تمؾ لبعض تفسيًرا
  اآلية. ىذه تفسير في قوية

 واإلحساف العدؿ وىي :أشياء بثبلثة أمر تعالى أنو عمى يدؿ اآلية ىذه ظاىر وأقوؿ:
يتاءو   أف فوجب والبغي. والمنكر الفحشاء وىي :أشياء ثبلثة عف ونيى القربى، ذؼ ا 

يتاء واإلحساف العدؿ يكوف   تكوف  أف ووجب متغايرة. أشياء ثبلثة القربى ذؼ وا 
  )...(. المغايرة يوجب العطف ألف متغايرة، أشياء ثبلثة والبغي والمنكر الفحشاء

 فمف صواًبا يؾ فإف األلفاظ، ىذه يرتفس في وخاطرؼ  عقمي إليو وصل ما فيذا
ف الرحمف،   والحمد بريئاف، عنو ورسوُلو وهللاُ  الشيطاف، ومف فمني خطأ يكف وا 

  «.الدّياف المِمؾ إّنو واإلحساف، الفضل مف النوع بيذا خّصنا ما عمى

*** 

  حياف: أبو 

 عميو نّبو لكنو اإلحساف، تحت مندرج وىو الرحـ، صمة ىو :القربى ذؼ إيتاء»
 )...(. إليو اإلحساف عمى وحًضا بو اىتماًما
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 اىتماًما عميو ونّبو المنكر، في داخل وىو فيو، والسعاية بالظمـ التطاوؿ :والبغي
 )...(. باجتنابو

 «.ثبلثة عف ونيى بثبلثة، أمر :الرازؼ  هللا عبد أبو وقاؿ

***  

 الشوكاني:

 بالعدؿِ  يأمرُ  هللاَ  إفّ ) النحل: في التي اآلية والشر لمخير هللا كتاب في آية أجمع»
 (.واإلحسافِ 

 ال حيثُ  ِمف ويرزْقوُ  َمخرًجا لوُ  َيجعلْ  هللاَ  يتقِ  وَمف) تفويًضا: هللا كتاب في آية وأكثر
 .ٖو ٕ الطبلؽ (َيحتِسبُ 

    .ٖ٘ الزمر (أنفِسيـ عمى أسرُفوا الذيفَ  عبادؼَ  يا) رجاًء: هللا كتاب في آية وأشد
 

 يأمرُ  هللاَ  إفّ ) اآلية: ىذه قرأ أنو الحسف عف الشعب يف البييقي وأخرج
 والشرّ  كّمو الخير لكـ جمع وجل عز هللا إف قاؿ: ثـ آخرىا، إلى (واإلحسافِ  بالعدؿِ 
 وال جمعو، إال شيًئا هللا طاعة مف واإلحسافُ  العدؿُ  ترؾ ما فوهللا واحدة، آية في كّمو
  «.جمعو إال شيًئا هللا معصية مف والبغيُ  والمنكرُ  الفحشاءُ  ترؾ

***  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=16&ayano=90#docu
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 الشنقيطي:

 القموب. لو تميف الذؼ الكبلـ الوعع:

 اإلعطاء. واإليتاء:

 الثاني وحذؼ األوؿ، المفعوؿ إلى أضيف المصدر ألف محذوؼ; المفعوليف وأحد
 .ٚٚٔ البقرة (الُقربى ذوؼ  حّبوِ  عمى الماؿَ  وآتى) :كقولو )...(

***  

 عاشور: ابف

 الناس يغفل أف يكثر ميًما نوًعا واإلحساف العدؿ أنواع جنس مف بالذكر هللا خّص »
 الناس نفوس في تقرر فقد القربى، ذؼ إيتاء وىو بفضمو، أو بحقو ويتياونوا عنو،

 القريب عف الغفمة نفوسيـ في تقرر كما شّره، واتقاء األبعد باجتبلب االعتناء
 معظـ صرفوا ذلؾ وألجل )...(. حقوقو، في التساىل وتعود جانبو، مف واالطمئناف
 الُخمقُ  ىذا يزؿ ولـ الناس، بيف الذكر وحسف الدمحمة، الجتبلب األبعديف، إلى إحسانيـ
  )...(. باألقربيف يكترثوف  وال اآلف، إلى اإلسبلـ في حتى الناس في متفشًيا

 )...(. الماؿ إعطاء والمراد: اإلعطاء، :اإليتاء

 )...(. المفاسد أصوؿ وىي والبغي، والمنكر، الفحشاء، عف هللا ونيى
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 وسًدا عنو; بالنيي اىتماًما البغي، وىو والمنكر، الفحشاء مف نوًعا بالذكر هللا وخّص 
 النيي مف يشممو عما وتغفل الغضب، بدافع إليو تنساؽ النفوس ألف وقوعو; لذريعة
 وشجاعة بأس أىل كانوا العرب أف وذلؾ الناس. بيف فشّوه بسبب الفحشاء عمـو مف

باء،  يكرىو شيًئا أحدٍ  مف بنفسو المعجب لقي إذا الغير عمى البغي فييـ يكثر فكانوا وا 
.)...( 

 األمر في بل ،ثبلثة عف والنيي ،بثبلثة األمر في الشريعة أصوؿ جمعت اآلية فيذه
  وتكممة. شيئيف عف والنيي وتكممة، بشيئيف

 معاني مف اآلية ىذه جمعتو ما إلى هللا رحمو العزيز عبد بف عمر الخميفة اىتدػ
 يـو الخطبة في اآلية ىذه بتبلوة الخطباء يأمر كتب ىػ ٜٜ سنة استخمف فمما الخير،
 كممات مف الجمعة خطبة في يأتونو كانوا عما عوًضا تبلوتيا وجعل الجمعة،

 عنو. هللا رضي طالب أبي بف عمي سب

 السّب، ذلؾ عف النيي تقتضي أنيا دقيقة السب ذلؾ عف عوًضا اآلية ىذه تبلوة وفي
  )...(. والبغي والمنكر الفحشاء مف ىو إذ

 «.الصبلح عمى وتحريضو الفساد عف بو المخاطب إبعاد منو يقصد كبلـ :الوععو 

***  

  ـٕٗٔٓ/ٖ/ٖٔ الخميس

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16673
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16673
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8
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 (ٕٜ )النحل اأنكاثً  قوةٍ  بعدِ  فمِ  غزليا نقضْت  كالتي تكونوا وال ۞

 وال ،عاىدتـ إذا هللا بعيد وأوفوا والتقدير: قبميا، بما متصمة اآلية ىذه قتيبة: ابف قاؿ
 غزالً  غزلت التي المرأة مثل كنتـ ذلؾ فعمتـ إف فإنكـ توكيدىا، بعد األيماف تنقضوا
 .)الرازؼ( اأنكاثً  فجعمتو نقضتو استحكـ فمما ،وأحكمتو

 أنكاًثا. فجعمتو أؼ:

 

 (ٕٜ )النحل بينكـ َدَخبلً  أيمانكـ تتخذوف  ۞

 غًشا.

 

 (ٖٜ النحل) يشاء مف وَييدؼ يشاء مف ُيضل ۞

 عما وَلُتسأُلفّ  َيشاءُ  َمف وَييدؼ َيشاءُ  َمف ُيِضلُّ  ولكفْ  واحدةً  أّمةً  َلجعمكـ هللاُ  شاءَ  ولو) 
 .ٖٜ النحل (َتعمُموفَ  ُكنُتـ
  

 واحدة: أمة

 اإليماف. عمى

  
 :حياف أبو قاؿ
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ما ىدػ إما  ضبللة. وا 

 أقوؿ:

 يريد ال فا اإليماف، عمى واحدة أمة المراد: أف أعتقد لكني ذلؾ، تحتمل العبارة
 حياف! أبا يا هللا! معاذ الكفر، لعباده

  
 تعمموف: كنتـ عما وَلُتسأُلفّ 

 ال أو ليـ، إرادة ال الناس أف معو ُيظفّ  قد الذؼ المبس لرفع ضرورية العبارة ىذه
 هللا! مف مكتوب شيء كل ألف يعمموا! أف عمييـ ليس ثـّ  ومف مشيئة،

 هللا فبّيف غامضة. فمسفية نظرية قبميا: العبارة بخبلؼ وعممية، واضحة عبارة وىي
 السيمة. العبارة بيذه مراده

  
 يشاء:

 إضبللو. يشاء مف ُيضل هللا.      -

 الضبلؿ. يشاء مف ُيضل اإلنساف.      -

 تعالى. هللا إال يعمميا ال بطريقة المعنياف يراد وربما

 لعل ُيثيب. ّييدؼ: ُيعاِقب. ُيضل: وفّسر: األوؿ المعنى حياف أبو اختار :مبلحظة)
 نّصو(. وسأذكر الجنة، إلى وَييدؼ جينـ، في ُيِضلّ  حياف: أبي مراد
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 عمى ليدّلو الشيطاف لو هللا سّخر الضبلؿ شاء فمف الثاني، ىو المعنى كاف إذا
 منو وبالتوفيق والسنة بالقرآف عمييا وأعانو بيدايتو هللا تكفل اليداية شاء ومف الطريق.
 أعمـ. وهللا واإلعانة، سبحانو

  
 تكميفو يمكف وال )ُمجبًرا(، ُمسّيًرا اإلنساف لكاف األوؿ ىو المعنى إف قمنا لو

 ومحاسبتو.

 اإلضافة فيذه َييتدؼ، ومف َيضل مف يعمـ هللا وأف الثاني، ىو المعنى بأف قمنا ولو
 لمعمـ! ذكر اآلية في فميس العمماء، بعض بيا أتى أيف مف أدرؼ  ال بالعمـ المتعمقة
 وغموًضا، تعقيًدا تزداد ربما بل لممشكمة، حبلً  ذلؾ في نجد ال العمـ أدخمنا لو وحتى
 هللا صفات مف صفتاف وىما العمـ. مف أقوػ  والمشيئة المشيئة! غير آخر أمر والعمـ
 مختمفتاف. تعالى

 يشاء ال ما يشاء قد اإلنساف أف ذلؾ معنى كاف يشاء الذؼ ىو اإلنساف بأف قمنا ولو
 هللا! معاذ اإلنساف! لمشيئة تابعة هللا مشيئة صارت أؼ هللا! أستغفر هللا،

  
 أخرػ: بعبارة

ما متحدتاف إما المشيئتاف يقاؿ: أف يمكف  مستقمتاف. وا 

 األخرػ. تتبع إحداىما أف أو متفقتاف أنيما المعنى كاف متحدتيف تاكان إف

 الشرؾ. مف ىذا يكوف  فقد متفقتيف كانتا إف

 الكفر؟! اإلنساف ىذا شاء إذا اإلنساف مشيئة مع هللا مشيئة تتفق وكيف

ف  هللا؟ ُيحاسبو فكيف مختاًرا، اإلنساف يعد لـ هللا مشيئة تتبع اإلنساف مشيئة كانت وا 
 .ٜٕ والتكوير ،ٖٓ اإلنساف (هللاُ  يشاءَ  أف إال تشاُءوفَ  وما)
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 والجنة والعقاب، والثواب والسنة؟ القرآف لماذا الكتب؟ وأنزؿ الرسل؟ هللا أرسل ولماذا
 والنار؟

 هللا! مشيئة ىذه وقاؿ: يشاء ما يشاء َمف لعمل صحيًحا ذلؾ كاف ولو

ف  كفر! فيذا اإلنساف مشيئة تتبع هللا مشيئة كانت وا 

ف  تتعارضاف. وقد تتفقاف فقد مستقمتيف كانتا وا 

 ال قالوا: ولو غامضة، فييا العمماء ومحاوالت بيا، أعمـ وهللا الفيـ، متعذرة المسألة
 ذلؾ. يفعموف  الذيف قميموف  أفضل. لكاف ندرؼ،

 فعل إثبات وفي القدر، نفي في غَموا فالمعتزلة ومذاىب، فرؽ  عنيا نشأت وقد
 مختاروف  فاعموف  البشر أف رأوا السنة وأىل خبلفيـ. عمى الجبريةو  واختياره. اإلنساف
راداتيـ. وقدراتيـ أفعاليـ وخالق خالقيـ وهللا قادروف، مريدوف   وهللاُ ) تعالى: قاؿ وا 
 .ٜٙ الصافات (َتعمموفَ  وما خمقكـ
 مريدوف، ىـ فكيف الموضوع. أصل مف تيّربٍ  مف تخمو ال إجمالية عبارات ىذه

 إرادتيـ؟! هللا يخمق وكيف

 التي المتشابيات في تدخل التي المسائل أكثر مف ىي ربما عويصة، شائكة مسألة
 يتعّذر. لـ إف ألغازىا، فؾ يتعّسر

  
 فييا، المخّير األمور عف يحاسب اإلنساف بأف القوؿ يمكف العممية الناحية مف لكف
 العمل ترؾ لىإ ذريعة ذلؾ الناس التخذ مسّير إنو قيل ولو مسّيًرا، يكوف  ال حيث

 والعبادة! والسعي

 فيذا اإلنساف، مشيئة مع تعمل كيف اإلليية المشيئة فيـ ترؾ المناسب مف يكوف  وقد
ذا يعنينا، ال أمر  عنو! والتعبير بل فيمو، عمينا تعّذر عنانا وا 
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 مطمقة، أنيا أعمـ هللا؟ مشيئة تعمل كيف أعمـ وال مشيئتي، تعمل كيف أعمـ أنا
 !مسّيًرا أصبح أف دوف  مشيئتي عمى تييمف كيف ئتومشي أعمـ ال ولكف

  
 ال الحديث: في جاء بما شبيو وىذا العقمية، بقدراتنا فيميا نستطيع ال مسائل ىناؾ
 ولعل هللا؟! خمق َمف يقوؿ: حتى ىذا؟ خمق َمف .. ىذا؟ خمق َمف يقوؿ: المرء يزاؿ
ال الخالق، دعن ينتيي وأف بد ال الخمق ألف المشيئة، مسألة مف أىوف  ىذا  لـز وا 

 التسمسل!

***  
 المفسريف: أقواؿ

 الطبرؼ:

 فحرميـ ىؤالء وخذؿَ  مؤمنيف، فكانوا بطاعتو، والعمل بو، لئليماف ىؤالء وّفق« 
 «.كافريف فكانوا توفيَقو

  
 أقوؿ:

  االختيار! إلى منو الجبر إلى أقرب تفسيره
***  

 البغوؼ:

  منو. عدالً  إياىـ، بخذالنو :َيشاءُ  َمف ُيِضلُّ »
 «.منو فضبلً  إياىـ، بتوفيقو :َيشاءُ  َمف وَييدؼ

 أقوؿ:

 قميبًل. العبارة تغيير مع الطبرؼ  تفسير مف مستمدّ  البغوؼ  تفسير
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***  
 الرازؼ:

 تعالى أنو ببياف أتبعو نقضو، وتحريـ بالعيد بالوفاء القـو كمف لما تعالى أنو اعمـ»
 سبحانو ولكنو اإليماف، أبواب سائر وعمى الوفاء، ىذا عمى يجمعيـ أف عمى قادر
 يشاء. مف وييدؼ يشاء مف يضل اإلليية بُحكـ

 أو اإليماف إلى ُيمجئيـ أف أراد لو أؼ اإللجاء، عمى ذلؾ حمموا فإنيـ :المعتزلة أما
 وفّوض إليو ألجأىـ ما جـر فبل التكميف، يبطل ذلؾ أف إال عميو، لقدر الكفر إلى

 التكاليف. ىذه في اختيارىـ إلى األمر

 كثيرة. مراًرا تكررت قد المناظرة وىذه ظاىر، فيو فيو أصحابنا قوؿ وأما

 تشاء، مف وتيدؼ تشاء مف تضل الخمق، خمقتَ  رب! يا قاؿ: عزيًرا أف الواحدؼ روػ 
 ثالًثا، فأعاده ىذا! عف أعرض فقاؿ: ثانًيا، فأعاده ىذا! عف أعرض عزير يا فقاؿ:
ال ىذا، عف أعرض فقاؿ:  النبوة. مف اسمؾ محوت وا 

 تعالى أنو اإللجاء مشيئة المشيئة ىذه مف المراد أف عمى يدؿ ومما :المعتزلة قالت
 هللا بخمق العباد أعماؿ كانت فمو (،تعمموف  كنتـ عما وَلُتسأُلفّ ) بعده: قاؿ

 «.أعمـ وهللا مراًرا، سبق قد عنو والجواب عبًثا، عنيا سؤاليـ لكاف  تعالى

 أقوؿ:

 يذكر أف  أو الجواب، عنده فييا سبق التي المواضع الرازؼ  يذكر أف يحسف كاف      -
 منيا. موضع أفضل األقل عمى

 هللا، إلى تركيا ووجوب وخفاءىا المسألة دقة يؤيد الواحدؼ عف الرازؼ  نقمو ما      -
 أعمـ. وهللا



305 

***  
 القرطبي:

   فييـ. منو عدالً  إياىـ، بخذالنو :َيشاءُ  َمف ُيِضلّ »

 ُتسألوف  بل يفعل، عما ُيسأؿ وال عمييـ، منو فضبلً  إياىـ، توفيقو :َيشاءُ  َمف وَييدؼ
  «.تقدـ كما القدر أىل عمى ترد واآلية أنتـ.
  

 أقوؿ:

 والبغوؼ! الطبرؼ  كبلـ نقل

***  
 كثير: ابف

 تفسير! إلى يحتاج ال وىو بعدىا ما فّسر يفّسرىا، لـ

***  
 حياف: أبو

 )...(. السنة أىل مذىب عمى اختيار مشيئة المشيئة ىذه»

 تفيـ سؤاؿ ال توبيخ سؤاؿ وىو العمل، عف بالسؤاؿ وتوعد ،والضبلؿ اليدػ خمق
 قير. مشيئة المشيئة ىذه أف المعتزلة ومذىب )...(.

 ذلؾ، يفعل فمـ قيًرا، اإلسبلـ عمى يجمعكـ أف عمى قادر أنو المراد العسكرؼ: قاؿ
 شيًئا يشاء وال طاعتو، عمى يشاء مف ويثيبَ  معصيتو، عمى يشاء مف ليعّذب وخمقكـ

 يستحقو. أف إال ذلؾ مف

 ذلؾ يفعل لـ ولكف الجنة، في )َلخمقكـ( خَمقكـ شاء لو أنو المعنى: يكوف  أف ويجوز
  العصاة. ويعّذبَ  منكـ، المطيعيف ليثيبَ 
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 عمى دليل وفيو ة.والمجازا  المحاسبة سؤاؿ يعني: (َتعمموفَ  كنُتـ عما وَلُتسأُلفّ ) قاؿ: ثـ
 إياىـ لسؤالو يكف لـ الديف عف اإلضبلؿ كاف ولو العقاب، اآلية: في اإلضبلؿ أف

 معنى.

 قادر وىو واالضطرار، اإللجاء طريق عمى مسممة حنيفة واحدة أمة الزمخشرؼ: وقاؿ
 أنو عمـ مف يخذؿ أف وىو يشاء، مف ُيضل أف اقتضت الحكمة ولكف ذلؾ، عمى
 يختار أنو هللا عمـ بمف يمطف أف وىو يشاء، مف وييدؼ عميو، ويصمـ الكفر يختار

 والخذالف المطف بو يستحق ما وعمى االختيار، عمى األمر بنى أنو يعني: اإليماف،
 وحققو ذلؾ، مف شيء بو يستحق ال الذؼ اإلجبار عمى ينبو ولـ والعقاب، والثواب
 واالىتداء، الضبلؿ إلى المضطر ىذا كاف ولو (.َتعمموفَ  كنُتـ عما وَلُتسأُلفّ ) بقولو:
 «.عنو يسألوف  عمبلً  ليـ أثبت لما

***  
 الشوكاني:

 فييـ. منو عدالً  إياىـ بخذالنو :َيشاءُ  َمف ُيِضلُّ »

 «.عمييـ منو فضبلً  إياىـ بتوفيقو :َيشاءُ  َمف وَييدؼ

 أقوؿ:

. والبغوؼَّ  الطبرؼَّ  الشوكانيُّ  تبع  والقرطبيَّ

***  
 عاشور: ابف

 داعية فيو خمق أؼ شاء، مف وىدػ الضبلؿ، داعية فيو خمق أؼ شاء، مف أضل»
 ذلؾ مف الحكمة مطاوؼ  نشر لتعذُّر إجمااًل، المشيئة عمى ىنا األمر وأحاؿ اليدػ،
.)...( 
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 الميتديف، فرقة في آثارىا وتظير ،تعالى هللا إال كنييا عمى يطمع ال المشيئة وىذه 
 الضاليف. وفرقة

  
 قصار بو يغترّ  قد (َيشاءُ  َمف وَييدؼ َيشاءُ  َمف ُيضلُّ  ولكف) قولو: كاف ولما 

 في معذوروف  الضاّليف وأف هللا، عند سواء والميتديف الضاّليف أف فيحسبوف  األنظار،
 (َتعمموفَ  كنُتـ عما وَلُتسأُلفّ ) بقولو: ذلؾ فعّقب هللا، مشيئة أثر مف كاف إذ ضبلليـ،
 عملِ  أو ضبلؿٍ  عملِ  مف تعمموف  عما أؼ: ا،آنفً  نظيره تقدـ كما بتأكيديف مؤكًدا
 ىدػ.

  
 سؤاؿ وليس اإلنارة، عميو تترتب حكيـ سؤاؿ ألنو المحاسبة، عف كناية والسؤاؿ:
 «.استطبلع

 أقوؿ:

 تعالى. هللا إال كنييا عمى يطمع ال المشيئة وىذه قولو: في عاشور ابف أحسف

  
 أخرػ: آيات

 فبل َيشاءُ  َمف وَييدؼ َيشاءُ  َمف ُيِضلُّ  هللاَ  فإفّ  حَسًنا فرآهُ  عمِموِ  ُسوءُ  لوُ  ُزّيفَ  أفَمفْ )
 .ٛ فاطر (َيصنُعوفَ  بما عميـٌ  هللاَ  إفّ  َحَسراتٍ  عمييـ نفُسؾَ  َتذَىْب 
***  
    ـٕٗٔٓ/ٔ/ٖٔ الجمعة

 
 (ٜٗ )النحل بينكـ َخبلً دَ  أيمانكـ تتخذوا وال ۞
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 دغبًل.

 .غًشا

 

 (ٜ٘ النحل) لكـ خيرٌ  ىو هللا عندَ  إنما ۞

 التقدير:

 لكـ. خيرٌ  ىو هللا عندَ  الذؼ إفّ  أؼ: لكـ، خيرٌ  ىو هللا عندَ  ما إفّ 

  
 .ٔٓٔ اآلية (ُمْفَترٍ  أنتَ  إنما) نفسيا:  السورة في تعالى قولو قاِرفْ 
 .ٜ٘ اآلية في (إنما) غير ٔٓٔ اآلية في (إنما)
  

 ـٕٕٔٓ/ٔٔ/ٕٗ السبت
 

 (ٜٙ )النحل باؽ هللا عند وما ينفدُ  عندكـ ما ۞
 يقل: لـ
 يبقى. هللا عند وما

 موارد الدنيا محدودة، وموارد اآلخرة غير محدودة.

 

 (ٜٙ)النحل ما كانوا يعمموف  ولنجزيف الذيف صبروا أجرىـ بأحسفِ  ۞
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 لعل التقدير:

 بأحسف مما كانوا يعمموف.

 يضاعف ليـ ثواب أعماليـ.

 

 (ٜٚ النحل) طيبة حياة فمنحيينو ۞

 أجَرُىـْ  وَلَنجزيّنُيـْ  طّيبةً  حياةً  فَمُنحييّنوُ  ُمؤِمفٌ  وىو ُأنثى أو َذَكرٍ  ِمف صاِلًحا َعِملَ  َمف)
 .ٜٚ النحل (َيعمُموفَ  كاُنوا ما بأحسفِ 

  

 يقل: لـ

 فَمُنحيينيـ.

 وَلَنجزيّنيـ. ... فَمُنحييّنيـ

  

 يقل: لـ

 وَلَنجزيّنو.

 وَلَنجزيّنو. ... فَمُنحييّنو
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 طيبة: حياة

 الدنيا. في -

 القبر. في -

 اآلخرة. في -

  

 يعمموف: كانوا ما بأحسف أجرىـ

 عمميـ. أضعاؼ أجرىـ نجزييـ

 أعماليـ. ثواب ليـ هللا يضاعف

  

 يعمموف: كانوا ما بأحسف أجرىـ ولنجزينيـ طيبة حياة فمنحيينو

 التقدير:

 .اآلخرة في أجرىـ ولَنجزيّنيـ ،الدنيا في طيبة حياة فمُنحييّنيـ

  

 المفسريف: أقواؿ
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 الطبرؼ:

 الطيبة: الحياة في التالية المعاني ذكر

 الدنيا. في الطيب، الرزؽ  أو الحسف، الرزؽ  أو الحبلؿ، الرزؽ  -

 حبلاًل. ويمبس حبلالً  يأكل -

 القناعة. -

 بطاعتو. والعمل با اإليماف -

 السعادة. -

 الجنة. في الحياة -

 الطيبة. المعيشة مقابل في الضنؾ المعيشة وذكر

 قاؿ:

 بالقناعة طيبة حياة فمنحيينو ذلؾ: تأويل قاؿ: مف قوؿ بالصواب األقواؿ وأولى»
.)...( 

 معناه يكوف  أف محتمل فيو الحبلؿ، الرزؽ  أنو عباس ابف عف روؼ  الذؼ القوؿ وأما
ف الحبلؿ، مف يرزقو بالذؼ الدنيا في ُيقّنعو تعالى أنو مف ذلؾ، في قمنا الذؼ  قّل، وا 
 وذلؾ الحبلؿ، مف الكثير يرزقو أنو ال ِحّمو، غير مف منو الكثير إلى نفسو تدعوه فبل



312 

 مف الكثير الرزؽ  ُرزقوا ىـنرَ  لـ األعماؿ مف يرضاه بما تعالى  العامميف أكثر أف
 «.السعة مف أغمبَ  عمييـ العيش ضيقَ  ووجدنا الدنيا، في الحبلؿ

***  

  الرازؼ:

  ؟ اآلخرة في أو القبر في أو الدنيا في تحصل الطيبة الحياة ىذه»

 أقواؿ: ثبلثة فيو والجواب:

  
 أعقبو تعالى أنو بدليل ،الدنيا في تحصل أنيا األقرب القاضي: قاؿ :األوؿ القوؿ
 ما منو المراد أف في شبية وال (.َيعمُموفَ  كاُنوا ما بأحسفِ  أجَرىـ وَلَنجزيّنيـ) بقولو:
 اآلخرة. في يكوف 

 
 ثـ اآلخرة، في يحصل ما الطيبة الحياة مف المراد يكوف  أف يبعد ال يقوؿ: أف ولقائلٍ 
 ال فيذا أعماليـ، أحسف ىو ما عمى َيجزييـ إنما أنو عمى هللا وعدىـ ذلؾ مع إنو

 فيو. امتناع

  
 ىي؟ فما الدنيا في تحصل إنما الطيبة الحياة ىذه تكوف  أف بتقدير قيل: فإف
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 وجوًىا: فيو ذكروا والجواب:

 
 الطيب. الحبلؿ الرزؽ  ىو قيل:

 الحبلؿ. أكل مع هللا عبادة وقيل:

 القناعة. وقيل:

، يـو رزؽ  وقيل:   رزقتني. بما قّنعني دعائو: في قوؿي ملسو هيلع هللا ىلص النبي كاف بيـو

 
  َكفاًفا. ُمحّمدٍ  آؿِ  رزؽَ  اجعلْ  الميـّ  يدعو: كاف أنو ملسو هيلع هللا ىلص النبي عف ىريرة أبي وعف

  
 أحدٍ  عيش يطيب ال ألنو مختاٌر; حسفٌ  - القناعة إنو يقوؿ: مف وقوؿ الواحدؼ: قاؿ
  والَعناء. الكدّ  في أبًدا يكوف  فإنو الحريص وأما القانع، عيش إال الدنيا في
 
  لوجوه: الكافر عيش مف أطيب الدنيا في المؤمف عيش أف واعمـ 
 

 ُمحسف تعالى أنو وعرؼ تعالى، هللا بتدبير حصل إنما رزقو أف عرؼ لما أنو :األوؿ
 في مصمحتو أف وعمـ وقّدره، قضاه ما بكل راضًيا كاف الصواب، إال يفعل ال ريـك

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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  والشقاء. الحزف  في أبًدا فكاف األصوؿ، ىذه يعرؼ فبل الجاىل أما ذلؾ.
 

 وقوعيا، وُيقّدر والمحف، المصائب أنواع عقمو في يستحضر أبًدا المؤمف أف :وثانييا
 ال وقوعيا فعند واجب، تعالى هللا بقضاء الرضا ألف بيا; يرضى وقوعيا تقدير وعمى

 المصائب وقوع فعند المعارؼ، تمؾ عف غافبلً  يكوف  فإنو الجاىل بخبلؼ َيستعظميا;
 قمبو. في تأثيُرىا يعُظـ

  
 مف ممموًءا كاف إذا والقمب تعالى، هللا معرفة بنور منشرح المؤمف قمب أف :وثالثيا
 خاؿٍ  فإنو الجاىل قمب أما الدنيا، أحواؿ بببس الواقعة لؤلحزاف يتسع لـ المعارؼ ىذه
 مصائب بسبب الواقعة األحزاف مف ممموًءا يصير َجَرـَ  فبل تعالى، هللا معرفة عف

 الدنيا.

  
 فرُحو يعُظـ فبل خسيسة، الجسمانية الحياة خيرات بأف عارؼ المؤمف أف :ورابعيا
 َجَرـَ  فبل تغايرىا، أخرػ  سعادة يعرؼ ال فإنو الجاىل أما بفقدانيا، وغمُّو بوجدانيا
 بفقدانيا. وغمُّو بوجدانيا فرُحو يعظـ

  
 تغيُّرىا فموال التقمب، سريعة التغّير واجبة الدنيا خيرات أف يعمـ المؤمف أف :وخامسيا
 إليو. غيره ِمف تصلْ  لـ وانقبلُبيا
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 تتبدؿ وال حقيقتو، تنقمب ال إليو وصولو عند فإنو التغير واجب كاف ما أف واعمـ

 قمبو العاقل يطبع ال ذلؾ فعند التغّير، واجب أيًضا يكوف  إليو وصولو فعند ماىيتو.
 المعارؼ، ىذه عف غافبلً  يكوف  فإنو الجاىل بخبلؼ وزًنا، قمبو في لو يقيـ وال عميو،
 قمبو يحترؽ  وزوالو َفوتو فعند لمعشوقو. العاشق معانقة ويعانقيا عمييا قمَبو فيطبع
 عنده. الببلءُ  ويعُظـ

 كمو ىذا ،الكافر عيش مف أطيب العارؼ المؤمف عيش أف بياف في كافية وجوه فيذه
 الدنيا. في بأنيا الطيبة الحياة فسرنا إذا

  
  .القبر في تحصل إنما الطيبة الحياة ىذه إف السّدؼ: قوؿ وىو :الثاني والقوؿ

 
 تحصل ال الطيبة الحياة ىذه إف جبير: بف وسعيد الحسف، قوؿ وىو :الثالث والقوؿ

 َكدًحا ربؾَ  إلى كادحٌ  إنؾَ  اإلنسافُ  أّييا يا) تعالى: قولو عميو والدليل ، اآلخرة في إال
 قمناه. ما وذلؾ رّبو إلى يصل أف إلى باؽٍ  الكدح ىذا أف فبّيف .ٙ االنشقاؽ (فُمبلقيوِ 
 صحةو  ،فقر ببل غنىو  ،ببلموت حياة فؤلنيا الجنة; في الطيبة الحياة أف بياف وأما
 تمؾ إال ليست الطيبة الحياة أف فثبت ،شقاء ببل سعادةو  ،زواؿ ببل ُممؾو  ،مرض ببل

 «.الحياة

***  

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15992
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 القرطبي:

 أقواؿ: الطيبة الحياة في»

 والضحاؾ. وعطاء جبير بف وسعيد عباس ابف قالو الحبلؿ، الرزؽ  أنو -

 بف ووىب وىب، بف وزيد البصرؼ، الحسف قالو القناعة، -
 رضي طالب أبي بف عمي قوؿ وىو عباس، ابف عف عكرمة عف الحكـ ورواه منبو،
 عنو. هللا

 وقاؿ الضحاؾ. معناه قاؿ هللا، رضواف إلى تؤديو فإنيا الطاعات إلى توفيقو -
 عف أعرض وَمف طيبة، فحياتو وميسرة فاقة في مؤمف وىو صالًحا عمل مف أيًضا:
 فييا. خير ال ضنؾ فمعيشتو صالًحا، عمل وال بربو، يؤمف ولـ هللا، ذكر

 الحياة تطيب ال وقاؿ: الحسف، وقالو ،الجنة ىي زيد: وابف وقتادة مجاىد وقاؿ -
 الجنة. في إال ألحدٍ 

 أيًضا. عباس ابف عف روؼ  السعادة، ىي وقيل: -

 الطاعة. حبلوة ىي الوراؽ: بكر أبو وقاؿ -

 إلى تدبيُره وُيردّ  تدبيُره، العبد عف ُينزع أف ىي التسترؼ: هللا عبد بف سيل وقاؿ -
 الحق.

 هللا. يدؼ بيف المقاـ وصدؽ ، با المعرفة ىي :الصادؽ جعفر وقاؿ -

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15992
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 الحق. إلى واالفتقار الخمق عف االستغناء وقيل: -

  .«بالقضاء الرضا وقيل: -

 *** 

 كثير: ابف

 «.كّمو ىذا تشمل الطيبة الحياة أف والصحيح»

***  

 حياف: أبو

 قوؿ وىو الدنيا، في ذلؾ أف (طيبةً  حياةً  فمُنحييّنوُ ) تعالى: قولو مف والظاىر» -
 .اآلخرة في يعني (أجَرىـ ولنجزيّنيـ) قولو: عميو ويدؿ الجميور،

 .الجنة في ذلؾ زيد: وابف وقتادة،  جبير، وابف ، ومجاه الحسف، وقاؿ -

 .القبر في شريؾ: وقاؿ -

 القناعة. ىي عنيما: رواية في والحسف عباس، وابف منبو، بف ووىب عمي، وقاؿ -

 الحبلؿ. الرزؽ  والضحاؾ: عباس ابف وعف -

 السعادة. أيًضا: وعنو -

 الطاعة. عكرمة: وقاؿ -

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13033
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. يـو في الرزؽ  قتادة: وقاؿ -    بيـو

 الصالح. والعمل الطيب الرزؽ  خالد: أبي بف إسماعيل وقاؿ -

   الطاعة. حبلوة الوراؽ: بكر أبو وقاؿ -

 والكفاية. العافية وقيل: -

 الماوردؼ. ذكرىما بالقضاء، الرضا وقيل: -

ف فيو، مقاؿ فبل ُموسًرا كاف إف الصالح العمل مع المؤمف :الزمخشرؼ  وقاؿ -  كاف وا 
 كاف إف والفاجر تعالى. هللا بقسمة والرضا القناعة وىو عيشو، يطيب ما فمعو ُمعسًرا
ف أمره، في إشكاؿ فبل ُمعسًرا  بعيشو. يتينأ أف يدعو ال فالحرص ُموسًرا كاف وا 

 رجائيـ، وقوة ونيميا نفوسيـ ساطبانب لمصالحيف الحياة طيب عطية: ابف وقاؿ -
 إلى انضاؼَ  فإفِ  عنيـ، ىموميا فزالت الدنيا احتقروا وبأنيـ ممذ، أمر لمنفس والرجاء

ال كماٌؿ، فذاؾ وقناعةٌ  وصحةٌ  حبلؿٌ  ماؿٌ  ىذا  «.راتبٌ  ذكرنا فيما فالطيبُ  وا 

***  

 الشوكاني:

 حياة ألف اآلخرة، في ال الدنيا في ىي الطيبة الحياة ىذه أف عمى المفسريف أكثر»
 («.َيعمُموفَ  كاُنوا ما بأحسفِ  أجَرىـ ولنجزيّنيـ) بقولو: ُذكرت قد اآلخرة

*** 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12428
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12428
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 الشنقيطي:

 الدنيا في حياتو اآلية: في الطيبة بالحياة المراد أف عمى تدؿّ  قرينة الكريمة اآلية في»
 الجنة في حياتو :الطيبة بالحياة المراد أف قّدرنا لو أننا ىي القرينة وتمؾ طيبة. حياة
 كاُنوا ما بأحسفِ  أجَرىـ ولَنجزيّنيـ) قولو: صار (،طيبةً  حياةً  فمُنحييّنوُ ) قولو: في

 قّدرنا لو ما بخبلؼ عمميـ، أجر ىي الطيبة الحياة تمؾ ألف معو، تكراًرا (،َيعمموفَ 
 في ولنجزينو طيبة، حياة الدنيا في فمنحييّنو المعنى: يصير فإنو الدنيا، الحياة في أنيا

  «.واضح وىو يعمل، كاف ما بأحسف اآلخرة

***  

      ـٕٗٔٓ/ٖ/ٕٔ األربعاء

 

 (ٜٚ )النحل ولنجزينيـ طيبة حياة فمنحيينو ۞

 ىـأجرَ  نجزيّنيـولَ  طيبةً  حياةً  نحيينَّوفمَ  مؤمفٌ  وىو أنثى أو ذكر ِمف صالًحا عمل َمف)
   .ٜٚ النحل (يعمموف  كانوا ما بأحسفِ 

 يقل: لـ

 يعمل. كاف ما بأحسف أجره ولنجزيّنو

 الفاصمة. راعى
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 جمع اآلية وفي بالجمع، معناىا عمى أو المفرد، لفظيا عمى فييا الحمل يجوز :مف
 بينيما.

 
 (ٜٛ النحل) فاستعذ القرآف قرأت فإذا ۞
  
 .ٜٛ النحل (الرجيـ الشيطافِ  ِمفَ  باِ  فاستِعذْ  القرآفَ  قرأتَ  فإذا)
  

 فاستعذ:

 بواجب. وليس ندب أمر      -

 واجب. بعضيـ: وقاؿ      -

  
 النكتة:

 القراءة؟ بعد االستعاذة ىل

 القراءة؟ قبل أـ

  
 الجواب:

 قوالف.

  
 بعدىا: قاؿ مف

 اآلية. بترتيب احتج
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 .ٖٓٔ النساء (هللاَ  فاذُكروا الصبلةَ  قضيتـُ  فإذا) تعالى: كقولو
 :الرازؼ  قاؿ
ليو القرآف، قراءة بعد االستعاذة أف عمى يدؿ اآلية ىذه ظاىر »  مف جماعة ذىب وا 

 والفائدة قالوا: وداود. ومالؾ، ىريرة، أبي قوؿ وىو الواحدؼ: قاؿ والتابعيف، الصحابة
 وقعت باالستعاذة يأت لـ فإف عظيًما، ثواًبا بو استحق القرآف قرأ إذا أنو فيو

 القراءة بعد استعاذ إذا أما القراءة. ثواب تحبط الوسوسة وتمؾ قمبو، في الوسوسة
  «.اإلحباط عف مصوًنا الثواب وبقي الوساوس اندفعت

  
 قبميا: قاؿ مف

 األكثروف. وىـ

 :التقدير قالوا
 فاستعذ. القرآف تقرأ أف أردتَ  فإذا      -

 فاستعذ. القرآف قراءة في أخذتَ  فإذا      -

 فاستعذ. القرآف قراءة في شرعتَ  فإذا      -

 تأكل. أف أردت إذا أؼ: هللَا، فَسـّ  أو: هللا، باسـ فقلْ  أكمتَ  إذا كقولؾ:

 فاصُدْؽ. قمتَ  إذا وقولؾ:

ذا  فاغتسْل. أحرمتَ  وا 

 يمي: بما احتجوا وىؤالء

 .٘ المائدة (وجوَىكـ فاغِسموا الصبلةِ  إلى قمُتـ إذا) تعالى: قاؿ      -
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 عميو(. )متفق ِخبلبة ال فقل: بايعت إذا الحديث: في      -

 أنو يزعـ العربية أىل بعض وكاف » :الطبرؼ  قاؿ المقموب. مف أنو بعضيـ زعـ      -
ذا عنده: الكبلـ معنى وكاف التقديـ. معناه الذؼ المؤخر مف  مف با استعذت وا 

 لكاف كذلؾ كاف لو ذلؾ ألف ذلؾ، مف قاؿ لما وجو وال القرآف! فاقرأ الرجيـ، الشيطاف
 ما معناه ولكف القرآف! يقرأ أف لزمو الرجيـ الشيطاف مف ستعيذم استعاذ متى

 «.وصفناه

  
 تعميق:

 قيمت قد األقواؿ ىذه تكوف  أف أخشى فاصدْؽ، قمتَ  إذا مثل: بأقواؿ، االحتجاج      -
 حجة. تصمح ال ثـ ومف منواليا، وعمى اآلية، بعد

 تعالى: قولو عف يختمف (وجوَىكـ فاغِسموا الصبلةِ  إلى قمُتـ إذا) تعالى: قولو      -
 وجوىكـ. فاغسموا صّميتـ إذا قاؿ: لو مثمو يصير نعـ (.فاستعذ القرآفَ  قرأتَ  فإذا)

 ال فقْل: بعتَ  إذا قاؿ: لو "بعَت". قولو: عف يختمف قد "بايعَت" الحديث: في قولو      -
 بمعنى تكوف  قد فالمبايعة المبايعة. غير البيع يكوف  فقد شبو. ىناؾ لكاف ِخبلبة،
 تحقق. إلى يحتاج األمر البيع. عممية معالجة

 بعد القراءة يمـز ال فقد نظر، فيو والتأخير بالتقديـ قاؿ مف عمى الطبرؼ  اعتراض      -
 أعمـ. وهللا االستعاذة،

 الحجج مناقشة فقط يعني بل القراءة، بعد االستعاذة رأؼ اخترتُ  أني ىذا يعني ال      -
 التفسير! كتب في وردت التي
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*** 

 ـٕٗٔٓ/ٗ/ٜ األربعاء
 

 (ٜٜ )النحل موف يتوكّ  ربيـ وعمى آمنوا الذيف عمى سمطاف لو ليس إنو ۞
 الشيطاف. أؼ :إنو
 
 يقل: لـ

 موا.عمى الذيف آمنوا وعمى ربيـ توكّ  -
 موا عمى ربيـ.الذيف أمنوا وتوكّ عمى  -
 

 لعل التقدير:
 ويتوّكموف.عمى الذيف آمنوا ويؤمنوف، وعمى ربيـ توّكموا 

 يؤمنوف:
 يستمّروف في إيمانيـ.

 
 (ٓٓٔ)النحل شركوف ونو والذيف ىـ بو مُ و عمى الذيف يتولَّ إنما سمطانُ  ۞

 يتولونو:
 يتخذونو ولًيا. 

 
 بو:
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 با.
 

 (: بسببو.بوأو بالشيطاف. وعندئذ يكوف معنى )
 

 لـ يقل:
 يتولونو ويشركوف بو.

 :ابف عاشورقاؿ 
اسمية لداللتيا عمى الّدواـ والّثبات، ألف اإلشراؾ صفة مستمّرة عمت الّصمة جممة جُ "

 ".بلؼ المعاصي ألف مظاىرىا الجوارحألف قرارىا القمب، بخ
 

 (ٕٓٔ)النحل س قْل نّزلو روُح القدُ  ۞
 .عميو السبلـ أؼ: جبريل

 : الطير.سالقدُ 
 المطير مف المآثـ.

 
 (ٖٓٔ)النحل  مو بشرٌ أنيـ يقولوف إنما يعمّ  ولقد نعمـُ  ۞

 لعل التقدير:
 ولقد عممنا وال نزاؿ نعمـ.

 وهللا أعمـ.
 

 آيات أخرػ:
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 .ٗٗٔ( البقرة وجيؾ في السماء بَ قد نرػ تقمّ )

 .ٖٖ( األنعاـ قد نعمـ إنو ليحزنؾ الذؼ يقولوف )

 .ٜٚ( الحجر ؾ بما يقولوف صدرُ  ولقد نعمـ أنؾ يضيقُ )

 .ٗٙ( النور ما أنتـ عميو قد يعمـُ )

 
 (ٖٓٔ النحل) أعجمي إليو محدوف يُ  الذؼ لسافُ  ۞

  
 لسافٌ  وىذا أعجميّّ  إليوِ  ُيمِحُدوفَ  الذؼ ِلسافُ  َبشرٌ  ُيعّمُموُ  إّنما َيُقوُلوفَ  أّنيـ َنعمـُ  ولقد)

 .ٖٓٔ النحل (ُمبيفٌ  عربيّّ 
  

 ولقد:

 لمقسـ. البلـ

 نعمـ: ولقد 

 عممنا. ولقد

 هللا. معاذ التقميل، تفيد وال التحقيق، تفيد ىنا قد:

  :حياف أبو قاؿ
 «.عممنا ولقد أؼ: )الماضي(، الُمضيّ  ومعناه المفع، مضارعُ  (:َنعمـ»)

 المعنى. ماضي المفع، مضارعُ  أؼ:

 الماضي. ومعناه مضارع لفُظو
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 أقوؿ:

 الكتاب. مصحح مف خطأ وىو (،نعمـ) بدؿ )يعمـ( ورد حياف: أبي تفسير في

  
 ُيعّممو:

 هللا! رسوؿَ  محمًدا ُيعّمـ

 .ملسو هيلع هللا ىلص
  

 إليو: ُيمِحدوفَ 

 إليو. يشيروف 

 .بشر ُيعّممو بقوليـ:
 بإضافتو وأوصي ،الوسيط المعجـ في و)ألحد( )لحد( مادة في المعنى ىذا أجد لـ

 بالقرآف. يتعمق ألنو إليو،

 وحّوموا المفسريف، سائر إليو يتنّبو ولـ ،القرطبيو  البغوؼ  إال المعنى ىذا يذكر لـ
 يمكف وكاف القّراء، عمى المعنى َيغمض وبذلؾ القبر. ولحد والكفر، الميل، حوؿ

 غير! ال واحدة بكممة إيضاحو

 اإللحاد. معنى يتضمف الفعل ىذا قيل: فإف

 أصبًل!  ممحدوف  ىـ ألنيـ أظف، ال قمت:

  
  البغوؼ: قاؿ
 «.إليو يشيروف و  يميموف  »

***  
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 القرطبي: وقاؿ

 «.أعجمي يشيروف و  إليو يميموف  الذؼ لساف»

 أقوؿ:

 غيره. مف أفضل ولكنو شديد، اختصار فيو نعـ

  
 َبشر:

 والجمع. )المفرد( الواحد عمى تطمق

 فقط! لمجمع البشر أف الكثيروف  ويظف
 

 :عاشور ابف قاؿ
 (بشر) بػ المراد فيكوف  )...(، واحد رجل المقصود أف (إليو) في اإلفراد ظاىر»

 .معاده أفراد عمى جريانو ضميره وبإفراد الجنس،
 أقوؿ:

  المفرد. ىنا: والمراد والجمع، المفرد عمى يطمق بل الجنس، بو يراد ال :بشر
  

 أعجمي: لسانو

 يعرؼ ال ملسو هيلع هللا ىلص النبي ألف ىنا الئق غير المعنى وىذا فارسي(. )رومي، عربي غير      -
 فارسيًة؟! أو روميةً  لغةً  يتكمـ شخص مف يتعمـ فكيف العربية. إال

 عربي لساف بعده: قولو بداللة ىنا، المراد ىو المعنى ىذا بميغ. غير عربي،      -
؟! البشر ىذا لغة مف القرآف لغة أيف .مبيف  ُمكّسرة(. عربّية )صاحب المزعـو
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ف ُعجمة لسانو في أعجمي! أصمو كأف المساف، فصيح غير أعجمي: رجل يقاؿ:  وا 
 عربًيا. كاف

***  

 :حياف أبو قاؿ
 غير أعجمي لساف إليو االستقامة عف قوَليـ يميموف  الذؼ الرجل لساف المعنى:»

بطاالً  لقوليـ رًدا وفصاحة، بياف ذو مبيف عربي لساف القرآف وىذا بّيف،  لطعنيـ وا 
.»)...( 

***  
 :الشوكاني قاؿ
 «.لساًنا وسّماه القرآف، إلى اإلشارة (:ُمبيفٌ  عربيّّ  لسافٌ  وىذا)«

 أقوؿ:

 القرآف. إلى إشارة أظّنو ال

 القرآف. لساف بو: المقصود أف إال لمقرآف، فيو اإلشارة كانت لو وحتى

 التقدير:

 ُمبيٌف. عربيّّ  لسافٌ  القرآفُ  وىذا أعجمي إليو ُيمِحُدوف  الذؼ لساف

 ُمبيٌف. عربيّّ  القرآفِ  ولسافُ  أو:

  
 إعراب:

 :أعجميّ  إليوِ  ُيمِحُدوفَ  الذؼ لسافُ  جممة:
 الزمخشرؼ. حسب استئنافّية،      -
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 حياف. أبي حسب حالّية،      -

 :حياف أبو قاؿ
 ُيمِحُدوفَ  الذؼ لسافُ  ) قولو: ىي التي الجممة قمت: فإف :الزمخشرؼ   قاؿ»

 ومثمو لقوليـ. جواب مستأنفة ألنيا ليا، محلّ  ال قمت: محّميا؟ ما (أعجميّ  إليوِ 
ذا) :قولو بعد ،ٕٗٔ (األنعاـرسالَتوُ  َيجعلُ  حيثُ  أعمـُ  هللاُ ) قولو:  قالوا آيةٌ  جاءتيـ وا 
 انتيى. (هللاِ  ُرُسلُ  أوتي ما ِمثلَ  ُنؤتى حتى ُنؤمفَ  لف

 عمييـ، اإلنكار في أبمغ وذلؾ نصب، فموضعيا حالّية جممة تكوف  أف عندؼ ويجوز
بانةُ  البشر، ىذا بأعجمية عمُميـ أؼ: ىذه، والحالة ذلؾ يقولوف  أؼ:  ىذا عربيةِ  وا 
 أؼ: إليؾ، أحسف قد وىو فبلًنا تشتـ تقوؿ: كما المقالة، تمؾ مف يمنعيـ كاف آف،القر 

 شتمو! مف منعؾ يقتضي كاف لؾ بإحسانو عمُمؾَ 

نما  أف مذىبو مف ألف الحاؿ، إلى يذىب ولـ االستئناؼ، إلى الزمخشرؼ  ذىب وا 
 ذلؾ ومجيء جًدا، مرجوح مذىب وىو شاّذ، واو بغير االسمية الحالية الجممة مجيء
 «.الفّراء فيو تبعَ  مذىبٌ  وىو العرب، كبلـ في كثرةً  ينحصر يكاد ال واو بغير

***  
   ـٕٗٔٓ/ٕ/ٚٔ اإلثنيف

 
 (ٙٓٔ )النحل إيمانو بعدِ  فمِ  با كفر فمَ ۞ 
 شرح َمف ولكفْ  باإليماف مطمئفّّ  وقمُبو ُأكره َمف إال إيمانو بعدِ  ِمف با كفر َمف)

 ٙٓٔ النحل (هللا ِمف غضبٌ  فعمييـ صدًرا بالكفر
 محذوؼ. اآلية أوؿ في (فمَ ) جواب
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 .غضبٌ  فعمييـ اآلية: آخر عميو دؿّ 
 
 يقل: لـ

 غضب. فعميو
 بينيما. جمعت واآلية بالجمع، معناىا عمى أو باإلفراد، لفظيا عمى الحمل يجوز مف:
 

 (ٚٓٔ )النحل اآلخرة عمى الدنيا الحياة استحبوا ۞
 فضموا.
 آثروا.

 
 أو:

 اآلخرة. عمى وفضموىا الدنيا الحياة استحبوا
 

يدؼ القـو الكافريف ذلؾ بأنيـ استحبوا الحياة الدنيا عمى اآلخرة وأف هللا ال يَ ۞ 
 (ٚٓٔ)النحل 
 لـ يقل:

 وأف هللا ال َييدييـ.
 راعى الفاصمة ووصفيـ بالكافريف.

 
 (ٓٔٔ)النحل  رحيـٌ  ىا لغفورٌ ف بعدِ ربؾ مِ  إفّ ۞ 
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ىا ف بعدِ ربؾ مِ  تنوا ثـ جاىدوا وصبروا إفّ ما فُ  ف بعدِ مِ  ثـ إف ربؾ لمذيف ىاجروا)
 .ٓٔٔ( النحل رحيـٌ  لغفورٌ 

 ىا:ف بعدِ مِ 
 مف بعد ىذه األفعاؿ.
 كررىا لطوؿ الكبلـ.

 
 (ٔٔٔ)النحل عف نفِسيا  ُتجادؿُ  نفسٍ  كلّ  تأتي يوـَ  ۞

 :كّل نفسٍ 

  .كّل إنسافٍ 

 .يقاؿ: ما جاءني إال نفٌس واحدٌة، أؼ: إنساٌف واحدٌ 

 :عف نفِسيا

 .عف ذاِتيا

 نفسيا:

كيف أضيف ضمير النفس إلى النفس؟ وال بد مف التغاير بيف الُمضاِؼ والُمضاِؼ 
 إليو؟

  :التقدير
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 .يـو يأتي كّل واحٍد )كّل إنساٍف( يجادُؿ عف نفِسو

 :الغزالي

أفضل َمف رأيتو استوعب ىذه النقطة الجمالية في القرآف ىو أبو حامد الغزالي، 
 :منيا، ونسج عمى منواليا، في رائعتو التي يخاطب فييا النفس واستفاد

 ... جّربي نفّسؾ إْف ألياِؾ البطُر عف أليـ عذاِبو، فاحتِبسي ساعًة في الشمس -

 .وجاىدِت نفَسِؾ فيو -

 ُمْذ كـ َتِعديَف نفَسِؾ وتقوليف: غًدا غًدا؟ -

 !خفّي أو لُحمٍق َجميّ ما أراِؾ َتتواَنْيَف عف النظر لنفِسِؾ إال لُكفٍر  -

 !فانُظرؼ لنفِسؾِ  -

نما َتشتريَنو لنفِسؾِ  -  !وا 

 !وتؤّكديَف في نفِسؾِ  -

 !إْف كنِت تعتقديَف في نفِسِؾ العقَل والذكاءَ  -

 !لو بَكيِت بقيَة عمرِؾ عمى ما ضّيعِت منيا لكنِت مقّصرًة في حّق نفِسؾِ  -

 !وأنِت غيُر طّيبٍة في نفِسؾِ  -
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 !نفَسِؾ حّق المعرفةلو عرفِت  -

 !قد جعمِت نفَسِؾ حماًرا إلبميَس  -

 !فوّطني نفَسِؾ عمى النار -

 !فاقُنطي ِمف نفِسؾِ  -

 !رحمًة منِؾ عمى نفِسؾِ  -

 )راجع ىذه الرائعة كاممة في كتابي عف الغزالي اقتصادًيا(

 ـ ٕٕٔٓ/ٗ/٘ٔاألحد 

 

 (ٕٔٔ النحل) والخوؼ الجوع لباس ۞
 مقترح جديد تفسير

  
 فَكَفَرْت  َمكافٍ  كلّ  ِمف َرَغًدا رزُقيا يأتييا ُمطمِئّنةً  آمنةً  كانْت  َقريةً  َمثبلً  هللاُ  وَضَربَ )

 .ٕٔٔ النحل (َيصَنُعوفَ  كاُنوا بما والخوؼِ  الُجوعِ  لباَس  هللاُ  فأذاَقيا هللاِ  ِبأنُعـ
  

 إعراب:

 ثاف. مفعوؿ :مثبلً 

 أوؿ. مفعوؿ :قرية
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 أو:

 مفعوؿ. :مثبلً 

 بدؿ. :قرية

 :الشنقيطي قاؿ
 اإلعراب. مف وجياف ،قرية الكريمة: اآلية ىذه في قولو في»

 
 .مثبلً  قولو: مف بدؿ أنو :أحدىما
 :مثبلً  و: األوؿ، المفعوؿ ىي قرية وأف: "جعل"، معنى مضّمف "ضرب" أف :الثاني

نما الثاني. المفعوؿ  في المذكورة صفاتيا وبيف بينيا الفصل يقع لئبل قرية أخرت وا 
  «.إلخ ... آمنة كانت : قولو
  

 قرية:

 مدينة.

 أّمة.

 أقواؿ: فييا

 مكة.      -

 المدينة.      -

 السابقة. األمـ قرػ  مف قرية      -

 الوصف. عمييا ينطبق أّمة كل      -
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 رغًدا:

 طيًبا. وافًرا

  
 مكاف: كل مف

 فييا. مكاف كل مف      -

 غيرىا. مف أو منيا مكاف كل مف      -

 كثيرة. أمكنة مف      -

  
 يقل: لـ

 تصنع. كانت بما

  
 يقل: لـ

 هللا. فأذاقيـ

  
 يقل: لـ

 هللا بأنعـ فكفروا مكاف كل مف رغًدا رزقيـ يأتييـ مطمئنيف آمنيف أىميا كاف قرية
 يصنعوف. كانوا بما والخوؼ الجوع لباس هللا فأذاقيـ

  
 أنعـ:
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 نعمة. جمع      -

 نعيـ. جمع      -

 نعماء. جمع      -

  
 والخوؼ: الجوع لباس

 ىو: المقصود المعنى ولعل المعروؼ، القريب بمعناه "المباس" المفسروف  فسر
 الخميط. أو المزيج،

 أعمـ. وهللا والخوؼ، الجوع مف خميًطا أو مزيًجا هللا أذاقيا :التقدير

 والخوؼ. الجوع اجتماعَ  هللا أذاقيا أو:

 واحد. بدف عمى واإلزار القميص يجتمع كما

 واحد. بمد عمى كريييف أمريف اجتماع بمعنى والخوؼ، الجوع ثنائيَّ  هللا أذاقيا أو:

 أذاقو فيقاؿ: واإلذاقة! المباس بيف واالرتباط المباس، أمر في مرتبكيف المفسريف أرػ 
 الشيء. لباس أذاقو يقاؿ: وال الشيء، طعـ

  
 قراءة: في

 :حياف أبو قاؿ
 ىذا إف أقولو: والذؼ "لباس". يذكر: وال والجوع، الخوؼ هللا فأذاقيا هللا: عبد قرأ»

 «.المصحف سواد في ما مثل مستفيًضا عنو المنقوؿ ألف قراءة، ال المعنى تفسير

  
 المفسريف: أقواؿ
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 :البغوؼ 
 عميو كانوا عما ظاىرىـ وتغّير والشحوب اليزاؿ مف أصابيـ ما ألف المباس ذكر»
 «!ليـ كالمباس قبل مف

 أقوؿ:

ف المفسريف، سائر وىكذا ظاىر، تكمف فيو كبلمو  التكمف. مف التخفيف حاولوا وا 

***  
 الرازؼ:

 والخوؼ الجوع آثار ألف والخوؼ; الجوع مف أصابيـ ما عمى المباس اسـ أطمق»
 المعّبر المباس ذلؾ وجدانيـ حيث ومف كالمباس. بيا وتحيط أبدانيـ، عمى تظير

 .)...( والخوؼ الجوع آثار عف بو
 المباس معنى فيو مما غيره عمى وتطمقو المعروؼ، عمى المباس تطمق )العرب( وأنيا 

  األعشى: وقوؿ ،187 البقرة (ليفّ  لباٌس  وأنُتـ لكـ لباٌس  ىفّ ) كقولو: االشتماؿ; مف
 

 لباسا فكانت عميو تثنت      عطفيا ثنى الضجيع ما إذا

 
 

 يحيط مؤلـ مؤثر عمى المباس أطمق إذا أنو في إشكاؿ وال عربية. أساليب وكميا
 المعّبر المحيط األلـ ذلؾ عمى اإلذاقة إيقاع مف مانع فبل المباس، إحاطة بالشخص

  «.تعالى هللا عند والعمـ المباس، باسـ
 أقوؿ:
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 النحل. آلية مناسًبا وليس البقرة، آلية مناسب الشعر بيت

***  
 حياف: أبو

 )...(. والكفاية والصحة، األمف، نياية: ليا ليس ثبلثة العقبلء: قاؿ»

   األعشى: كقوؿ وىذا كالمباس، صار ذلؾ باشرىـ لما عطية: ابف قاؿ
 
 

  لباسا عميو فكانت تثنت     جيدىا ثنى الضجيع ما إذا
 
 

 )...(. ٚٛٔ البقرة )ليفّ  لباٌس  وأنُتـ لكـ لباٌس  ىفّ ) تعالى: قولو ونحو

  «.والضر البؤس فبلف ذاؽ : يقولوف 
***  

 الشوكاني:

 ىو ما الحاؿ وسوء الموف  وشحوبة اليزاؿ مف عمييـ بو يظير ألنو لباًسا ذلؾ سمي»
 استعيرت ثـ بالفـ، الذوؽ  وأصميا اإلذاقة، عميو وأوقع اسمو لو فاستعير كالمباس،
 إدراؾ اإلدراكيف: اجتماع مف فييا لما اإلصابة، بشدة إنبائيا مع االتصاؿ، لمطمق
  «.والذوؽ  الممس،

***  
 عاشور: ابف
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ضافتو يمبس، الذؼ الشيء حقيقتو المباس:»  أنو عمى قرينة والخوؼ الجوع إلى وا 
 كقولو البَسو، المباس كمبلزمة لو مبلزمة إنساف حالة مف يغشى ما إلى مستعار
 والمبلزمة اإلحاطة بجامع ،ٚٛٔ البقرة (ليفّ  لباٌس  وأنُتـ لكـ لباٌس  ىفّ ) تعالى:
 يمبس أف المبسة تماـ ألف شيئيف; لباس المباس جعل الببلغة لطائف ومف )...(.
 «.ودرًعا إزاًرا المرء

 أقوؿ:

 أعمـ. وهللا أفضل، لكاف وسروااًل، قميًصا قاؿ: لو

 تكمف! قولو عمـو وفي

  
 يصنعوف: كانوا بما

 لرسولو. وتكذيب بآياتو، وجحود بأنعمو، كفر مف

***  
   ـٕٗٔٓ/ٗ/ٓٔ الخميس

 
    (٘ٔٔ )النحل رحيـٌ  غفورٌ  هللا فإفّ  عادٍ  وال باغٍ  غير رّ اضطُ  فمفِ  ۞
 يقل: لـ

 ويرحمو. لو يغفر هللا فإفّ  -

 بو. رحيـٌ  لو غفورٌ  هللا فإفّ  -

 

 (ٙٔٔ النحل) الكذب ألسنتكـ تصف لما تقولوا وال ۞
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 إفَّ  الكِذبَ  هللاِ  عمى ِلتفَتُروا حراـٌ  وىذا حبلؿٌ  ىذا الكِذبَ  ألسنُتُكـُ  َتِصفُ  ِلما تقوُلوا وال) 
 .ٙٔٔ النحل (ُيفِمُحوفَ  ال الكِذبَ  هللاِ  عمى َيفتُروفَ  الذيفَ 

  

 الورقة. آخر المذكورة ٕٙ اآلية مف أصعب تركيبيا النحل سورة مف ٙٔٔ اآلية ىذه

 دوف  والدوراف، والمف والتكمف واالرتباؾ الغموض عمييـ يغمب فييا المفّسريف وكبلـ
 بذلؾ. يصّرحوا أف

 وجًرا! ونصًبا رفًعا (الكذب) في واختمفوا (،ما) في واختمفوا (،ِلما) الـ في فاختمفوا

 بعدىا. بما الجممة ىذه عبلقة يوضحوا ولـ

 موجودة! غير (الكذبَ  ألسنُتكـُ  َتِصفُ  ِلما) الجممة: أف لو كما اآلية فسر مف ومنيـ

 القّراء! عمى والفيـ العمماء مف الكبلـ

 مبالغة وصف الكذب وبأف القوؿ، معناه الوصف فبأ ٕٙ اآلية فّسرنا أف سبق وقد
 أللسنتيـ.

 ألسنتكـ! تقوؿ لما تقولوا وال

 مناسًبا! وجدناه لما ٙٔٔ اآلية في ىذا طبقنا ولو

 اآليتيف! بيف بالمقارنة المفسروف  يقـ ولـ
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 هللا! إلى أمرؼ  فييا وأفّوض واضح، تفسير اآلف حتى فييا لي يخطر فمـ أنا أما

 :تقديرال يكوف  قد لكف

 حراـ! وىذا حبلؿ ىذا الكاذبوف: وأنتـ تقولوا ال -

 ِلُيحّمموا كاذًبا وصًفا الشيء يصفوف  أنيـ وىو وأقوػ، أوضح معنى ىناؾ يكوف  وقد -
 الـ فتكوف  !الحكـ في ألجبللتبلعب بالوصف يتبلعبوف  أؼ: أىوائيـ! حسب وُيحّرموا

 أعمـ. وهللا عاشور، ابف عف سيأتي كما )عف( بمعنى أو )في(، بمعنى: (ِلما)

  

 الطبرؼ:

 تقوُلوا وال) والعراؽ: الحجاز قّراء عامة فقرأتو ذلؾ، قراءة في القّراء اختمف»
 ألسنتكـ لوصف تقولوا وال بمعنى: (الكِذبَ  َتِصفُ ) فتكوف: (الكِذبَ  ألسنُتكـُ  َتِصفُ  ِلما

 المصدر. بمعنى (ما) فتكوف: الكذب،

 بخفض ىذا (الكِذبَ  ألسنُتكـُ  َتِصفُ  ِلما تقوُلوا وال) قرأ: أنو البصرؼ  الحسف عف وذكر
 حبلؿٌ  ىذا) ألسنتكـ: تصفو الذؼ لمكذب تقولوا وال بمعنى: الكذب،
 بو: تخفض بما فتخفضو (،ِلما) في التي (ما) عف ترجمة الكذب فيجعل (،حراـٌ  وىذا
 (.ما)
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 مف الكذب فيجعل كذب،ال برفع (الكِذبَ  ألسنتكـُ  َتِصفُ  ِلما) بعضيـ: عف حكي وقد
  وُشُكر. شكور مثل وكُذب، َكذوب جمع أنو عمى فعل عمى ويخرج األلسنة، صفة

 
 عميو. القراء مف الحجة إلجماع الكذب، نصب ذلؾ في القراءة مف عندؼ والصواب

 فيما الكذب ألسنتكـ لوصف تقولوا وال ذكرنا: لما كذلؾ ذلؾ كاف إذ الكبلـ فتأويل
 ذلؾ بقيمكـ هللا عمى تفتروا كي حراـ، وىذا حبلؿ، ىذا المطاعـ: مف عباده هللا رزؽ 

 «.ُتِحّموف  مما كثيًرا أحلّ  وال ُتحّرموف، ما ذلؾ مف ُيحّرـ لـ هللا فإف الكذب،

***  

 البغوؼ:

 ألسنتكـ، لوصف تقولوا ال أؼ: (الكِذبَ  ألسنتكـُ  َتِصفُ  ِلما تقولوا وال»)
 لغيره. ال الكذب ألجل وُتحّرموف  ُتِحّموف  أنكـ أؼ: الكذب، وصفكـ ألجل أو

 «.والسائبة البحيرة يعني (:حراـٌ  وىذا حبلؿٌ  ىذا)

***  

 الرازؼ:

  وجياف: (الكِذبَ  ألسنتكـُ  َتِصفُ  ِلما) قولو: في (الكِذب) انتصاب: في
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 وصف ألجل تقولوا وال والتقدير: ،مصدرية (:ما) والزجاج: الكسائي قاؿ األوؿ:
 وكذا. كذا لكذا تقولوا: ال يقاؿ: أف نظيره حراـ. وىذا حبلؿ ىذا الكذب: ألسنتكـ

  
 ِلتفتُروا) تعالى: قولو ألف ،التكرار إلى يؤدؼ عميو اآلية حمل قالوا: فإف
    ذلؾ. عيف (الكذبَ  هللاِ  عمى

 تعالى، هللا عمى كذب بياف فيو ليس (الكِذبَ  ألسنُتكـُ  َتِصفُ  ِلما) قولو: أف والجواب:
 في ونظائره الزائد. البياف ىذا فيو ليحصل (الكِذبَ  هللاِ  عمى ِلتفتُروا) قولو: فأعاد
  زائدة. فائدة مع بعينو يعيده ثـ كبلًما يذكر تعالى أنو وىو كثيرة، القرآف

 
 فيو: الكذب ألسنتكـ تصف لمذؼ تقولوا وال والتقدير: ،موصولة (ما) تكوف  أف الثاني:
  معموًما. لكونو )فيو(، لفع وحذؼ حراـ، وىذا حبلؿ ىذا
 

 الكذب ماىية كأف وبميغو، الكبلـ فصيح مف (الكِذبَ  ألسنُتكـُ  َتِصفُ ) تعالى: قولو
 مبالغة وىذا ماىيتو، ويوضح الكذب حقيقة يكشف الكذب وكبلميـ مجيولة، وحقيقتو

   المعرؼ: العبلء أبي قوؿ ونظيره كذًبا، بكونو كبلميـ وصف في

 الكبلال يصف برامة فبات وىف بعد المعرة برؽ  سرػ        

 
  أعمـ. وهللا ىينا، فكذا الكبلؿ، يصف البرؽ  ذلؾ سرػ  أف والمعنى:

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11880
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11880
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 التحريـ ذلؾ ينسبوف  كانوا أنيـ المعنى: (:الكِذبَ  هللاِ  عمى ِلتفتُروا) تعالى: قاؿ ثـ

 الـ ليس البلـ ىذا أف وأظف بذلؾ! أَمرنا إنو ويقولوف: تعالى، هللا إلى والتحميل
 تعالى: كقولو العاقبة الـ كاف بل ليـ، غرًضا كاف ما االفتراء ذلؾ ألف الغرض;

 هللاِ  عمى ِلتفتُروا) وقولو: الواحدؼ: قاؿ .ٛ القصص (وَحَزًنا عُدًوا ليـ ِليكوفَ )
 افتراء ىو الكذب وصفيـ ألف (الكِذبَ  ألسنُتكـُ  َتِصفُ  ِلما) قولو: مف بدؿ (الكِذبَ 
 «.تعالى هللا عمى باالفتراء الكذب وصفيـ ففّسر ، تعالى هللا عمى

 أقوؿ:

 الغامض! عف بالواضح الرازؼ  شغمنا

 بأمر القراء وشغل التكمف، باب مف ىو بل التكرار، عف لمكبلـ داع ىناؾ يكف فمـ
 أعمـ. وهللا المطموب، األمر غير آخر

***  

 القرطبي:

 لوصف. أؼ: ،مصدرية ىنا (:ما) (:َتِصفُ  ِلما) تعالى: قولو« 

 الكذب. ألسنتكـ لوصف تقولوا وال التقدير:



345 

 أؼ: الخافض، بنزع الكذب وصفكـ ألجل تقوؿ ال أؼ: ،وأجل سبب الـ البلـ: وقيل:
 )...(. الكذب مف ألسنتكـ تصف لما

 حبلؿ ىذا ألسنتكـ: تصفو الذؼ لمكذب تقولوا وال أؼ: (،ما) ِمف: البدؿ عمى وقيل:
 الكذب. هللا عمى لتفتروا حراـ، وىذا

ف األنعاـ بطوف  في ما وأحّموا والسوائب، البحائر حّرموا الذيف لمكفار خطاب اآلية   وا 
  «.ميتة كاف

 مسنده في دمحم أبو الدارمي  أسند« 

 وال حبلؿ يقوؿ: قط إبراىيـ سمعت ما :قاؿ األعمش عف حفص عف ىاروف  أخبرنا 
 يستحّبوف. وكانوا يكرىوف  كانوا يقوؿ: كاف ولكف حراـ،

 حراـ، وىذا حبلؿ ىذا يقولوا: أف الناس فتيا مف يكف لـ مالؾ: قاؿ وىب ابف وقاؿ 
 ىذا. ألصنع أكف ولـ وكذا، كذا إياكـ يقولوا: ولكف

 يصرح أو يقوؿ أف ألحد وليس وجل، عز  ىو إنما والتحريـ التحميل أف ىذا ومعنى
 يؤدؼ وما عنو. بذلؾ ُيخبر تعالى البارغ  يكوف  أف إال األعياف، مف عيف في بيذا
 بمف اقتداء يفعل مالؾ كاف وكذلؾ كذا. أكره إني يقوؿ: حراـ أنو في االجتياد إليو
 راـح إنيا حراـ عميّ  أنتِ  لزوجتو قاؿ فيمف قاؿ فقد قيل: فإف الفتوػ. أىل مف تقدـ

 اقتدػ حراـ إنيا يقوؿ طالب أبي بف عمي سمع لما مالًكا أف فالجواب ثبلثا. ويكوف 
 بو.

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16867
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16867
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 ذلؾ، يقوؿ أف ذلؾ عند بأس فبل المجتيد عند التحريـ عمى الدليل يقوػ  وقد
 هللا، رحمو مالؾ يطمق ما وكثيًرا الستة، األعياف غير في حراـ الربا إف يقوؿ كما
 طريق عف وخرج المصالح خالف وفيما الربوية األمواؿ في يصمح ال حراـ فذلؾ

  «.ذلؾ في األدلة لقوة المقاصد

***  

 كثير: ابف

 «.ألسنتكـ لوصف الكذب تقولوا وال أؼ: ،مصدرية (ِلما) قولو: في (ما»)

***  

  حياف: أبو

 الذاؿ. وكسر والباء الكاؼ بفتح (الكِذب) الجميور قرأ»

 لمذؼ تقديره: محذوؼ والعائد ،الذؼ بمعنى تكوف  أف القراءة ىذه في (ما) في وجوزوا
 ألسنتكـ. تصفو

 ألسنتكـ تصفو لمذؼ الكذب تقولوا وال أؼ: لتقولوا، معموؿ أنو عمى (الكذب) وانتصب
 حبلؿٌ  ىذاو) الوحي. إلى الوصف ذلؾ استناد غير مف والحرمة، بالحلّ  البيائـ مف
 وىذا حبلؿ ىذا فتقولوا أؼ: فعل، إضمار عمى أو الكذب، مف بدؿ (:حراـٌ  وىذا
 حراـ.
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 الضمير مف بدؿ أنو عمى (الكِذب) انتصاب يكوف  أف البقاء وأبو الحوفي وأجاز
 توضرب أؼ أخاؾ، ضربت الذؼ جاءني تقوؿ: كما (،ما) عمى العائد المحذوؼ
 أخاؾ.

 أعني. بإضمار: منصوًبا يكوف  أف البقاء أبو وأجاز

 أؼ: بو، المفعوؿ عمى الكذب وانتصب .مصدرية (:ما) والزجاج: الكسائي وقاؿ
 حبلؿٌ  ىذا) قولو: مف الجممة (تقولوا وال) ومعموؿ: الكذب. ألسنتكـ لوصف
 ال كذًبا، ألسنتكـ بو تنطق قوؿ ألجل ُتحّرموا وال ُتحّمموا وال والمعنى: (،حراـٌ  وىذا
 بديع. معنى وىذا وبّينٍة. بحّجةٍ 

 بحميتو الكذب حّمت فقد ألسنتيـ بو نطقت فإذا ومحُضو، الكذب عيفُ  كأنو قوليـ جعل
 السحَر. تصفُ  وعيُنيا الجماَؿ، يصفُ  وجُيو كقوليـ: بصورتو، وصورتو

 بف ونعيـ عبيد، وابف إسحاؽ، أبي وابف واألعرج، وطمحة، يعمر، وابف الحسف، وقرأ
 تصفو الذؼ والمعنى: (،ما) مف: بدالً  يكوف  أف عمى وخرج الباء، بكسر ميسرة:
 الكذب. ألسنتكـ

 .المصدرية (ما) لػ صفة بالجرّ  الكذب يكوف  أف وغيره الزمخشرؼ  وأجاز
 ِبَدـ) تعالى: كقولو الكاذب، بمعنى الكذب لوصفيا قيل: كأنو الزمخشرؼ:  قاؿ
 ال عندؼ وىذا انتيى. والحرمة، بالحلّ  البيائـ وصفيا وصف:بال والمراد (.َكِذب
 منيا المنسبؾ المصدر ينعت ال المصدرية )أْف( أفّ  عمى نصوا أنيـ وذلؾ يجوز،
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 وال السريع، قيامؾ يريد السريع، قمت أف يعجبني كبلميـ: مف يوجد وال الفعل، ومف
 الحروؼ باقي وحكـ السريع. خروجؾ مف أؼ: السريع، تخرج أف مف عجبت

 وال )أف( مف المنسبؾ المصدر وصف كبلميـ مف يوجد فبل )أف(، حكـ المصدرية
 لكل وليس ينعت، أف يجوز فإنو المصدر، صريح بخبلؼ )كي(، مف وال )ما( مف

نما بو، المنطوؽ  حكـ مقدر  العرب. بو تكممت ما ذلؾ في يتبع وا 

 
 لؤللسنة، صفة الثبلثة بضـ ُب،الُكذُ  : الشاـ أىل وبعض عبمة، أبي وابف معاذ وقرأ
 كشارؼ فيكوف  انتيى. ِكذاب، أو كاذب جمع أو الموامح: صاحب قاؿ كذوب. جمع

 بف لمسممة الموامح صاحب القراءة ىذه ونسب وُكتب. ِكتاب مثل أو وُشُرؼ،
 محارب.

 ِكذاب، جمع أنو عمى الباء، بفتح الكذب، محارب بف مسممة وقرأ عطية: ابف وقاؿ 
 بضمتيف (الُكُذبَ ) يعقوب عف وجاء الموامح: صاحب وقاؿ ِكتاب. جمع في كُكتب

 وُكُتب. ِكتاب ومثمو مصدر، وىو ِكذاب جمع فؤلنو الضمتاف فأما والنصب،

 الِكذاب جمع ىو أو الكواذب، الكمـ بمعنى أو الشتـ، عمى بالنصب :الزمخشرؼ  وقاؿ
 انتيى. جني، ابف ذكره كذاًبا، كذب قولؾ: مف

 حّرموا وما أحّموا ما شأف في لمكفار (،تقولوا وال) بقولو: الجميور قوؿ ىعم والخطاب
 عطية. وابف الزمخشرؼ   ذلؾ وعمى الجاىمية، أمور مف
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 إباحُتو وال حظُره يأتكـ لـ ما تسّموا ال أؼ: كميـ، لممكمفيف الخطاب العسكرؼ: وقاؿ 
 حّممو بأنو إخباركـ في هللا عمى كاذبيف فتكونوا حراًما، وال حبلالً  ورسولو هللا عف

 إنما فكموا وىو: خطاب عمى معطوؼ خطاب ألنو الظاىر، ىو وىذا انتيى. وحّرمو،
 «.المكمفيف لجميع شامل فيو عميكـ، حـر

  

 أقوؿ:

  وىضمو! فيمو ويعسر ينقمو كبلـ

***  

 الشوكاني:

 البحيرة في قاؿ: اآلية. (الكِذبَ  ألسنُتكـُ  َتِصفُ  ِلما تقولوا وال) قولو: في مجاىد عف»
  والسائبة.

 
 تقولوا )وال النحل: سورة في اآلية ىذه قرأت قاؿ: نضرة أبي عف حاتـ أبي ابف وأخرج
 الفتيا أخاؼ أزؿ فمـ اآلية، آخر إلى (حراـٌ  وىذا حبلؿٌ  ىذا الكِذبَ  ألسنُتكـُ  َتِصفُ  ِلما
 ىذا. يومي إلى

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16328
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16328
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12179
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12179
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 ما بخبلؼ أفتى مف فتيا لفظيا بعمـو تتناوؿ اآلية ىذه فإف هللا، رحمو صدؽ قمت:
 لو الُمقّدميف لمرأؼ الُمْؤثريف مف كثيرا يقع كما ،ملسو هيلع هللا ىلص رسولو سنة في أو هللا كتاب في
نيـ كالمقّمدة. والسنة الكتاب لعمـ الجاىميف أو الرواية، عمى  ُيحاؿ بأف لحقيقوف  وا 
 وال ىدػ وال هللا مف عمـ بغير أفتوا فإنيـ جيالتيـ، مف وُيمنعوا فتاوييـ وبيف بينيـ
 القائل: قاؿ كما يستفتييـ وَمف فيـ وأضّموا، فضّموا منير، كتاب

  الجائر الطريق عوج عمى أعمى     زماميا قاد عمياء كبييمة       

  

 نيى أو بكذا أمر هللا إف يقوؿ: أف رجل عسى قاؿ: مسعود ابف عف الطبراني وأخرج
 كذا، أحلّ  أو كذا حّرـ هللا إف يقوؿ: أو كذبت، لو: وجل عز هللا فيقوؿ كذا، عف

 «.كذبت لو: هللا فيقوؿ

  

 أقوؿ:

  بيروبو! يصرح ولـ المشكمة، مف ربى الشوكاني

***  

 الشنقيطي:

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14687
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14687
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
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 اإلعراب: مف أوجو )الكذب(، قولو: في»

  
 رزؽ  مف ألسنتكـ تصفو لما الكذب تقولوا ال أؼ: (،تقولوا) بػ: منصوب أنو :أحدىـ

 الوصف ذلؾ استناد غير مف آنفا المذكورة اآليات في ذكر كما والحرمة، بالحل هللا
 تقولوا وال) وكقولو: حراـ، ىو هللا: أحل لما تقولوا ال قولؾ: في مثميا والبلـ دليل، إلى
 بدؿ (:حراـٌ  وىذا حبلؿٌ  ىذا) وجممة: ،ٗ٘ٔ البقرة (أمواتٌ  هللاِ  سبيلِ  في ُيقتلُ  ِلَمف
 (.الكذب) مف:

 أؼ: "تقوؿ"، معنى بتضمينيا (،تصفُ ) نصب: محل في المذكورة الجممة إف وقيل:
 حراـ. وىذا حبلؿ ىذا فتقولوا ألسنتكـ، تصفو لما الكذب تقولوا وال

 وىذا حبلؿٌ  ىذا) وجممة: ،مصدرية (:ماو) (،تصفُ ) لػ بو مفعوؿ (:الكذب) وقيل:
 ألسنتكـ لوصف حراـ وىذا حبلؿ ىذا تقولوا ال أؼ: (،تقولوا ال) بػ متعمقة (حراـٌ 

 ال أفواىكـ، في ويجوؿ ألسنتكـ، بو تنطق قوؿ ألجل تحّمموا وال تحّرموا ال أؼ: الكذب،
 .الكشاؼ صاحب قالو وبّينة، حّجة ألجل

  «.بالكذ ألسنتكـ تصفو ِلما أؼ: المحذوفة، المفعوؿ ىاء مف بدؿ (:الكذب) وقيل:

 أقوؿ:

 أحدىا. صوابو: خطأ، ىو الكبلـ مطمع في )أحدىـ( قولو:

 يشرحونيا! وال ينقمونيا ُنقوؿ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=16&ayano=116#docu
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***  

 عاشور: ابف

 فالجممة (،الكِذبَ  ألسنُتُكـُ  َتِصفُ  ِلما) قولو: بقرينة المشركيف إلى الخطاب عاد»
 اآلية. (َمثبلً  هللاُ  وَضَربَ ) جممة: عمى معطوفة

  
 في بقيت فربما بجاىمية، عيد قريبي كانوا ألنيـ المسمميف، بتحذير تعريض وفيو
  .الجاىمية في أكمو عف يتعففوف  كانوا ما أكل كراىية بعضيـ نفوس

 
، ما عدا ما بأكل باألمر يعمق ولـ (،حراـٌ  وىذا حبلؿٌ  ىذا) بقوليـ: النيي وعمق   حـر

 الحبلؿ، جميع أكل ال حبلاًل، والحراـ حراًما، الحبلؿ جعل عف النيي المقصود ألف
 شيء، أكل عف المرء إمساؾ ألف االضطرار، حاؿ في حتى الحراـ جميع وترؾ
 إلى يفضي فيو (حراـٌ  وىذا) قولو: وأما ذاتو، عمى قاصر عمل ىو عيف، أو لكراىية
  يتناولو. أف يشتيي ممف غيره عمى التحجير

 
 وىي القوؿ، فعل بيما يتعدػ المتيف البلميف إحدػ ىي (َتِصفُ  ِلما) قولو: في والبلـ
 قاُلوا الذيفَ ) قولو: في كالبلـ فيي عنو، المتحدث عمى الداخمة )عف( بمعنى التي

 الـ ىي وليست إخوانيـ، عف قالوا أؼ (،ُقِتُموا ما أطاعونا لو وقَعُدوا إلخواِنيـ
 بالقوؿ. المخاطب عمى الداخمة التقوية
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 الكذبَ  ألسنُتيـُ  وَتِصفُ ) تعالى: قولو في اكم وحااًل، وصًفا تذكر معناه (:َتِصفُ و)
 ألنو كذًبا، وصًفا ذلؾ تقولوا ال أؼ: السورة، ىذه في ذلؾ تقدـ وقد (،الُحسنى ليـُ  أفّ 

   تعالى. هللا وىو والتحريـ، التحميل لو الذؼ يقمو لـ تقوؿ
 

 فمخال ألنو كذًبا، وصًفا أؼ (،َتِصفُ ) لػ المطمق المفعوؿ عمى (الكذب) وانتصب
  «.عميو دليبل ليـ نصب وال قالوا بما ينبئيـ لـ والتحريـ التحميل لو الذؼ ألف لمواقع،

  

 أقوؿ:

 منو. جيدة محاولة فيو )عف( بمعنى (ِلما )الـ: البلـ عف قولو

 والتشويش. والتداخل الغموض مف الكثير يكتنفو يزاؿ ال األمر لكف

***  

 أخرػ: آيات

 .ٕٙ النحل (الّنارَ  ليـُ  أفّ  َجَرـَ  ال الُحسنى ليـُ  أفَّ  الكِذبَ  ألسنُتُيـُ  وَتِصفُ )

***  

    ـٕٗٔٓ/ٕ/ٙٔ األحد
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 (ٚٔٔ النحل) أليـٌ  عذابٌ  وليـ قميلٌ  متاعٌ  ۞

 التقدير:

 أليـ. عذابٌ  اآلخرة في وليـ قميل الدنيا في متاعيـ

  

 قميل:

 غير بينتُ  أف سبق كما القرآف، في َيرد لـ والصفر الوصف، بيذا الصفر عف عّبر
 التفسير. تاريخ في مرة وألوؿ مّرة،

 اآلخرة في األليـ العذاب لآلخرة. بالنسبة صفر ومتاعيا والدنيا الدنيا، متاع ىو المتاع
 صفًرا! الدنيا متاع يجعل

 حيث مف صفر لآلخرة بالنسبة الدنيا رياضي: عقل لو ليس عادؼ لرجل قمت لو
 هللا فمعل صفًرا؟ تصير كيف السنيف، آالؼ عمرىا الدنيا ولقاؿ: ذلؾ، ألنكر الزمف،
 أعمـ. وهللا يفيموف، ال ما ليـ وقّرب يفيموف، بما الناس خاطب

 مف غيره مف أقرب وىو القرآف، في الصفر مسألة إلى الرازؼ  ينتبو لـ لماذا يقاؿ: ربما
 ىػ(٘ٗٛ-) الخوارزمي إف ويقاؿ: ىػ،ٙٓٙ عاـ توفي الرازؼ  الباب؟ ىذا إلى المفسريف

 تطوير وفي الصفر، في وجيوده لمخوارزمي التقدير مع ولكف الصفر، مكتشف وى
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 األمـ وسائر أمتنا إف أقوؿ: المواريث، عمـ في الحسابي والجانب الرياضية، العمـو
! تاريخ كتابة عند أنفسيـ تصنيف في المغاالة إلى ميل لدييـ  العمـو

 يفيـ ال جميور يف محاضرة ألقى الرياضيات في متخصًصا محاضًرا أف لو
 محاضًرا أف ولو القاعة! في وحده ىو إال يبق ولـ حولو، مف النفضوا الرياضيات

 ىذا لقالوا: الرياضية العمـو أىل مف والحضور العادية، بالمغة محاضرة ألقى
 تحتو! طائل ال بما يتكمـ ثرثار المحاضر

 تبمغ وقد جميوره! امنيم فمكل والرياضية، العادية المغتيف: كمتا إلى محتاجوف  نحف
 العادية! المغة تبمغو ال ما الرياضية المغة

  

 المفسريف: أقواؿ

 الطبرؼ:

 ليـ أو قميل، متاع الدنيا ىذه مف فيو ىـ الذؼ المعنى ألف فرفع، (قميلٌ  متاعٌ ) قاؿ:»
 الدنيا. في قميل متاع

 كذبيـ عمى وليـ ومعادىـ، مرجعيـ إلينا ثـ يقوؿ: (أليـٌ  عذابٌ  وليـ) : وقولو
  «.أليـٌ  إليو مصيرىـ عند عذابٌ  يفتروف  كانوا بما هللا عمى وافترائيـ

*** 
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 البغوؼ:

 وليـ) الدنيا. في قميل متاع ليـ أو قميل، متاع فيو ىـ الذؼ يعني: (قميلٌ  متاعٌ »)
 «.اآلخرة في (أليـٌ  عذابٌ 

***  

 الرازؼ:

 قميل. متاع متاعيـ المعنى: الزجاج: قاؿ (قميلٌ  متاعٌ »)

 وىو أليـ، عذاب إلى يرّدوف  ثـ قميل، متاع الدنيا كل متاع بل عباس: ابف وقاؿ
  «.(أليـٌ  عذابٌ  وليـ) :قولو

***  

 القرطبي:

 قريب. عف يزوؿ الدنيا نعيـ مف فيو ىـ ما أؼ»

 قميل. متاع متاعيـ أؼ الزجاج: وقاؿ

  «.أليـ عذاب إلى يرّدوف  ثـ قميل متاع ليـ وقيل:

***  

 كثير: ابف

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3366&idto=3366&bk_no=132&ID=1420#docu
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 قميبلً  ُنمّتعيـ) قاؿ: كما أليـ، عذاب فميـ اآلخرة في وأما قميل، فمتاع الدنيا في أما« 
 الكذبَ  هللاِ  عمى يفتروفَ  الذيفَ  إفّ )  وقاؿ: ،ٕٗ لقماف (غميعٍ  عذابٍ  إلى َنضطُرىـ ثـ
 كاُنوا بما الشديدَ  العذابَ  ُنذيُقيـ ثـ َمرجُعيـ إلينا ثـّ  الدنيا في متاعٌ  ُيفمحوفَ  ال

  .ٓٚ-ٜٙ يونس (يكُفروفَ 

***  

 حياف: أبو

 عميو ىـ فيما منفعتيـ الزمخشرؼ  فقدر محذوؼ، مبتدأ خبر أنو عمى (متاع) ارتفاع»
 عظيـ. وعقابيا قميمة منفعة الجاىمية أفعاؿ مف

 الدنيا. في عيشيـ :عطية ابف وقاؿ

 .تعالى هللا حّرمو مما ألنفسيـ حّمموه ما ىنا المتاع يكوف  أف يجوز :العسكرؼ  وقاؿ

 قميل. متاع بقاؤىـ البقاء: أبو وقاؿ

 بتقدير إال يصح وال انتيى. وخبر، )مبتدأ( ابتداء (:قميلٌ  متاعٌ  الحوفي:) وقاؿ
  ».قميل متاعيـ أؼ: اإلضافة،

***  

 الشوكاني:

 محذوؼ. مبتدأ خبر أنو عمى (قميلٌ  متاعٌ ) ارتفاع»
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 متاع ليـ أؼ: محذوؼ، خبره مبتدأ ىو أو قميل، متاع متاعيـ أؼ: الزجاج: قاؿ
  «.اآلخرة في إليو يرّدوف  (أليـٌ  عذابٌ  وليـ) قميل:

***  

 الشنقيطي:

 وقاؿ قميل. متاع الدنيا في متاعيـ أؼ: محذوؼ، مبتدأ خبر (:قميلٌ  متاعٌ ) قولو:»
  ».قميل متاع الدنيا في منفعتيـ الزمخشرؼ:

*** 

 عاشور: ابف

 يسأؿ سائل بخاطر يجيش عما جواب صورة في بياني استئناؼ (قميلٌ  متاعٌ ) جممة:»
 ذلؾ بأف فأجيب الفبلح، مف حالة في منيـ كثير مشاىدة مع فبلحيـ، عدـ عف

  «.أليـ عذاب بعده وليـ زائل، مؤقت نفع أؼ متاع،

***  

   ـٕٗٔٓ/ٗ/ٖٔ األحد

 

 (ٜٔٔ )النحل رحيـٌ  لغفورٌ  ىابعدِ  فمِ  ربؾ إفّ  ۞
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 فمِ  ربؾ إفّ  وأصمحوا ذلؾ بعدِ  فمِ  تابوا ثـ بجيالةٍ  السوءَ  عمموا لمذيف ربؾ إفّ  ثـ)
 .ٜٔٔ النحل (رحيـ لغفور ىابعدِ 

 الكبلـ. لطوؿ (ربؾ إف) كرر:

 (.بعد مف) وكرر:

 

 

 (ٕٓٔ النحل) أّمة كاف إبراىيـ إف ۞

 يقل: لـ

 أّمة. إبراىيـَ  إف      -

 أّمة. إبراىيـُ  كاف      -

  

 أّمة: كاف

 اليدػ. أىل بو يأتـّ  إماًما كاف      -

 الخير. الناَس  يعّمـ كاف      -

 كّفار. كميـ والناس وحده مؤمًنا كاف      -
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 كاممة. أّمة في يجتمع ما الحميدة الخصاؿ مف فيو اجتمع لمخير، جامع      -

 *** 

 المفسريف: أقواؿ

 الطبرؼ:

 )...(. اليدػ أىل بو يأتـّ  خير، معّمـ كاف هللا خميل إبراىيـ إف»

 ابف فكأف نسألؾ؟ لـ إذا نسأؿ مف فقاؿ: هللا عبد إلى جاء أنو العبيديف أبي عف
  )...(. الخير الناَس  يعّمـ الذؼ قاؿ: األّمة، عف أخِبرني فقاؿ: لو، رؽّ  مسعود

 عف بيـ هللا يدفع عشر أربعةَ  وفييا إال األرض تبق لـ قاؿ: حوشب بف شير  عف
 )...(! وحده كاف فإنو إبراىيـ زمف إال بركتيا، وتخرج األرض أىل

 )...(. حدة عمى (أّمة كافَ  إبراىيـَ  إفّ )  اىد:مج عف 

 سّنتو ُتتبع مطيًعا ىدػ إماـ كاف قاؿ: ( قانًتا أّمة كافَ  إبراىيـَ  إفّ ) قولو: قتادة، عف
 «.ومّمتو

*** 

 البغوؼ:

 وقد الدنيا، أىل بو يأتـّ  لمخير، معّمًما كاف أؼ: الخير، معّمـ األّمة، مسعود: ابف قاؿ»
 أّمة! في يجتمع ما الحميدة الخصاؿ مف فيو اجتمع

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16128
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 كفار! كّميـ والناس وحده مؤمًنا كاف مجاىد: قاؿ

  «.ويرضونو يتوّلونو إال ديف أىل مف ليس قتادة: قاؿ

*** 

 الرازؼ:

  وجوه: تفسيره وفي أّمة، كاف»
 

   كقولو: الخير، صفات في لكمالو األمـ; مف أّمة وحده كاف أنو :األوؿ

 واحد في العالـ يجمع أف بمستنكر هللا عمى ليس

 
 كاف المعنى فميذا كفاًرا; كانوا كميـ والناس وحده، مؤمًنا كاف مجاىد: قاؿ :الثاني 

 وحده! أّمة هللا يبعثو نفيل: بف عمرو بف زيد في يقوؿ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ وكاف أّمة، وحده

 بو; يؤتـّ  الذؼ ىو فاألّمة والبغية، كالرحمة مفعوؿ، بمعنى فعمة أّمة، يكوف  أف :الثالث
 .ٕٗٔ البقرة (إماًما لمّناسِ  جاعُمؾَ  إّني) قولو: ودليمو

 
 سواىـ عمف ممتازيف أّمتو جعمت ألجمو الذؼ السبب ىو السبلـ عميو أنو :الرابع

 تعالى هللا سّماه األّمة تمؾ لحصوؿ السبب مجرػ  جرػ  ولّما الحق، والديف بالتوحيد
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 إال أرض تبق لـ حوشب بف شير وعف السبب. عمى المسبب السـ اإطبلقً  باألّمة;
 فإنو السبلـ عميو إبراىيـ زمف إال األرض، أىل عف بيـ هللا يدفع عشر أربعة وفييا
  «!وحده كاف

***  

 القرطبي:

 القاسـ وابف وىب ابف وقاؿ محاممو. تقدـ وقد لمخير، الجامع الرجل األّمة:»
 قانًتا. أّمة كاف معاًذا! هللا يرحـ قاؿ: مسعود بف هللا عبد أف بمغني قاؿ: مالؾ عف
 السبلـ! عميو إبراىيـ بيذا وجل عز هللا ذكر إنما الرحمف، عبد أبا يا لو: فقيل
  «.الخير الناَس  يعّمـ الذؼ األّمة إف مسعود: ابف فقاؿ

***  

 كثير: ابف

 )...(. بو. يقتدػ الذؼ اإلماـ فيو "األمة" أما»

 معّمـ األمة: فقاؿ: )...(، األمة عف مسعود بف هللا عبد سأؿ أنو : العبيديف أبي عف
 )...(. الخير

  )...(. دينيـ الناس يعّمـ الذؼ األّمة عمر: ابف قاؿ قاؿ: مالؾ وعف

 )...(. وحده أّمة أؼ: (أّمة ) مجاىد: وقاؿ

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16128
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16128
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
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  كفار. ذاؾ إذ كميـ والناس وحده، مؤمًنا أؼ: أّمة، إبراىيـ كاف أيًضا: مجاىد وقاؿ
 «.ىدػ إماـ كاف : قتادة وقاؿ

***  

 حياف: أبو

 قاؿ أنو البخارؼ  وفي ما. مدةٍ  وقتو في باإليماف النفراده أّمة سّمي مجاىد: قاؿ»
 معاف، بيف مشترؾ لفع واألمة  وغيرؾ! غيرؼ  مؤمف اليـو األرض عمى ليس لسارة:
 المنفرد أو الممؾ، أو الصائـ، الرجل وب يشبو ثـ الناس، مف الكثير الجمع منيا:
 قتيبة. وابف والفّراء مسعود ابف وقالو أّمة، فسّمي الناس عف وحده بطريقة

 بف الحسف أخذ ىنا ومف أّمة، عند كاف ما الخير مف عنده كاف  عباس: ابف وقاؿ
 قولو: ىانئ

 
 واحد في العالـ يجمع أف بمستنكر هللا عمى وليس

 
 أمة كاف فقاؿ: معاذ عمى ذلؾ وعمر ىو وأطمق الخير، معّمـ إنو  مسعود: ابف وعف
 قانًتا!

 في التناىي بالتأنيث يقصدوف  ونّسابة، وعبلمة، رحمة، فبلف العرب: قوؿ مثل ىذا  األنبارؼ: ابف وقاؿ
 بو. الموصوؼ المعنى

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12590
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12590
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، أـّ  مف: بو، ُيقتدػ الذؼ اإلماـ األمة: وقيل:  عمى لمكثرة يبنى قد والمفعوؿ يؤـّ
 «.فعمة

***  

 عاشور: ابف

 التي الناس مف العظيمة الطائفة واألّمة: أّمة، كاف بأنو السبلـ عميو إبراىيـ وصف«
 البقرة. سورة في  (واحدةً  أّمة الناُس  كافَ ) تعالى: قولو في وتقدـ جامعة، جية تجمعيا

 في كاف أنو أحدىما: لمعنييف: بديع، وصف بذلؾ السبلـ عميو إبراىيـ ووصف 
 الرجل، كلّ  الرجل أنت كقوليـ: وىذا كاممة، أّمة بمنزلة والكماؿ والفتوة الفضل
   البحترؼ: وقاؿ

 بواحد ألف عدّ  حتى الفضل لدػ تػفػاوتًػا الرجاؿ أمثاؿ أر ولـ

  

   ! قانت أّمة معاذ قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص النبيء أف عنو هللا رضي الخطاب بف عمر وعف

 فيو غيره،  موّحد بعثتو وقت في يكف لـ ألنو الديف; في وحده أّمة كاف أنو والثاني:
 عظيًما، َمعمًما لو وبنى واألقطار، األمـ في وبثو التوحيد، بو هللا أحيا الذؼ
 عمى باقًيا يزؿ ولـ األمـ، بيف ذكره إلشاعة حّجو; إلى الناس ودعا الكعبة، وىو

 القيامة يـو يبعث وأنو الكاىف، مالؾ بف خطر في ملسو هيلع هللا ىلص النبيء كقوؿ وىذا العصور.

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=16&ayano=120#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13823
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13823
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2


365 

 ىذه قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص النبيء أف رواية ورأيت األُنف. الروض في السييمي رواه وحده، أّمة
  .«نفيل بف عمرو بف زيد في المقالة

***  

  ـٕٗٔٓ/ٗ/ٔٔ الجمعة

 

 (ٕٔٔ )النحل ألنُعِمو شاكًرا ۞

 يقل: لـ

 لنعمو.

 

 (ٕ٘ٔ )النحل بالميتديف أعمـ وىو سبيمو عف ضل بمف أعمـ ىو ربؾ إف ۞

 يقل: لـ

 اىتدػ. بمف أعمـ وىو

 الفاصمة. راعى

 

 (ٕٙٔ )النحل لمصابريف خيرٌ  ليو صبرتـ ولئف ۞
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 يقل: لـ
 لكـ. خيرٌ  ليو
 

 (ٕٚٔ النحل) با إال صبرؾ وما ۞
 النحل (َيمُكُروفَ  مّما َضيقٍ  في تؾُ  وال عمييـ َتحَزفْ  وال باِ  إال َصبُرؾَ  وما واصِبْر ) 

ٕٔٚ. 
  
 تُؾ: وال

 تكْف. وال

  
 َضيق:

 ِضيق. :قراءة في

  
 با: إال صبرؾ وما

 هللا. بمعونة

 المعونة. أو االستعانة باء ىنا الباء:

 معترضة. جممة

***  
 المفسريف: أقواؿ

 الطبرؼ:

  «.لذلؾ إياؾ وتوفيقو هللا، بمعونة إال صبرت إف صبرؾ وما»
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***  
 البغوؼ:

 «.وتوفيقو هللا بمعونة»

***  
 الرازؼ:

  «.ومعونتو بتوفيقو»

***  
 القرطبي:

 يفّسرىا! لـ

 الصبر! فّسر

***  
 كثير: ابف

  «.وقوتو وحولو وا عانتو، هللا بمشيئة يناؿ إنما ذلؾ بأف إخبار»
***  
 حياف: أبو

رادتو وتيسيره بتوفيقو با: معنى»  «.وا 

***  
   الشوكاني:

 «.ملسو هيلع هللا ىلص لمنبي تسمية وفيو )...(. وتثبيتو بتوفيقو»

***  
 الشنقيطي:
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 «.وتوفيقو هللا بإعانة« 

*** 

 عاشور: ابف

 «.إياؾ هللا بتوفيق إال صبرؾ يحصل وما»

*** 

       ـٕٗٔٓ/ٖ/ٕ٘ الثبلثاء
 

   (ٕٚٔ )النحل يمكروف  مما َضيقٍ  في تؾُ  وال ۞
 تُؾ: وال
 .قراءة وفيو تكْف. وال
 

 في قراءة:
 يق.ِض 
 

 (ٕٛٔ النحل) اتقوا الذيف مع هللا إف ۞
 .ٕٛٔ النحل (ُمحِسُنوفَ  ىـ والذيفَ  اتَقوا الذيفَ  مع هللاَ  إفّ ) 
  
     يقل: لـ

 أحسنوا. والذيف اتقوا الذيف مع      -

 محسنوف. ىـ والذيف متقوف  ىـ الذيف مع      -



369 

 وأحسنوا. اتقوا الذيف مع      -

 والمحسنيف. المتقيف مع      -

  
 عاشور. ابف إال ليذا يتعرض لـ

 عاشور: ابف قاؿ

 لزـو إلى لئلشارة ماضية فعمية بجممة( :الصواب) بصمة التقوػ  جانب في أتى»
 أداء إلى آيمة التقوػ  ألف اإليماف; لواـز مف ألنيا قبل; مف وتقررىا حصوليا،
 الذنب. قدر عمى باالقتصار فييا أمر ولذلؾ المكمف، عمى حق وىو الواجب،

 دائًما ليـ ثابًتا اإلحساف كوف  إلى لئلشارة االسمية بالجممة اإلحساف جانب في وأتى
  «.وتمكنو نفسو، مف رسوخو إلى حاجة فيصاحبو فضيمة، اإلحساف ألف معيـ;
 أقوؿ:

 الفاصمة، راعاةم في الرغبة مع التفنف، باب مف ىما االسمية والجممة الفعمية الجممة
 أعمـ. وهللا تحافع، أو تزيد القرآنية فالفاصمة المغة، بقواعد إخبلؿ دوف  مف

***  
       ـٕٗٔٓ/ٗ/ٕٔ السبت

 إإلسرإء﴾ سورة﴿
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 )اإلسراء األقصى المسجد إلى الحراـ المسجد مف ليبلً  بعبده أسرػ  الذؼ سبحاف ۞
ٔ) 

 سبحاف:

 محذوؼ. لفعل مطمق مفعوؿ

 

 أسرػ:

 ليبًل. سار

 اإلسراء. السورة: اسـ ومنو

 ليبًل:

 تأكيد.

 

 (ٔ )اإلسراء حولو باركنا الذؼ األقصى المسجد ۞

 حولو. وباركنا باركناه

 ليبًل:

 تأكيد.
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 (ٕ )اإلسراء نوح مع حممنا فمَ  ذريةَ  ۞

 التقدير:

 ذرية. يا

 (٘ )اإلسراء الديار خبلؿ فجاسوا ۞

 وداسوا. جاسوا

 

 (٘ اإلسراء) مفعوالً  وعًدا وكاف ۞

 يقل: لـ

 منفًذا. وعًدا وكاف      -

 نافًذا. وعًدا وكاف      -

 معمواًل. وعًدا وكاف      -

 مأتًيا. وعًدا وكاف      -

 حًقا. وعًدا وكاف      -

 واقًعا. وعًدا وكاف      -

 صادًقا. وعًدا وكاف      -
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 مكذوب. غيرَ  وعًدا وكاف      -

  

 النكتة:

 بالوعد. وفى الوعد، نفذ نقوؿ: نحف

 الوعد. عمل الوعد، فعل نقوؿ: وال

  

 المفّسروف؟ فعل ماذا

 لمتفسير! يدعو ال شيًئا وكأف يفّسر، لـ منيـ قسـ      -

. المعنى أف مع المعنى، فّسر منيـ قسـ      -  مفيـو

 وكأف ىذا! إلى بحاجة األمر وكأف كالرازؼ، الوعد، أوصاؼ في بالغ منيـ قسـ      -
 أوصاؼ! زايدةبم يتعمق األمر

 إلى يحتاج ما معموؿ. أو مفعوؿ، بأنو الوعد وصف ىو تفسير إلى يحتاج ما      -
 المعنى! وليس االستعماؿ، ىو تفسير

ر، لـ ما يفّسر أف المفسر عمى      - ر! يفّسر أف يحسف وال يفسَّ  المفسَّ
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 أنا: أقولو ما

 هللا. عند وعممو أعمـ، ال

 لنا. مألوفة ليست وُنعوًتا عباراتٍ  القرآف يستعمل أف الممكف ومف

***  

 المفسريف: أقواؿ

 البغوؼ:

 «.فيو ُخْمفَ  ال كائًنا قضاءً  مفعواًل: وعًدا وكاف»

***  

 الرازؼ:

 النقض يقبل ال حتًما جزًما قًضاء بذلؾ هللا قضاءُ  كاف أؼ: :مفعوالً  وعًدا وكاف«
 «.والنسخ

***  

 القرطبي:

  «.فيو ُخْمفَ  ال كائًنا قضاءً  أؼ ،مفعوالً  وعًدا وكاف»

 أقوؿ:
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 إحالة. دوف  مف البغوؼ  قوؿ القرطبي كرر

***  

 حياف: أبو

   :الزمخشرؼ  قاؿ

 «.ُيفعل أف بد ال وعًدا العقاب وعد وكاف»

 أقوؿ:

 ُيضف! ولـ فقط، الزمخشرؼ  عف نقل حياف أبو

 في انتقده أنو مع حياف، أبو عميو يعّمق ولـ بالماء! الجيد بعد الماء فّسر والزمخشرؼ 
 عديدة! مناسبات

***  

 عاشور: ابف

 )...(. موعود أؼ المفعوؿ، بمعنى مصدر الوعد:»
 «.ومنفًذا معموالً  أؼ (،مفعوالً  وعًدا وكاف) قولو: ذلؾ ومثل

 أقوؿ:

  مفعواًل. الموعود وكاف التقدير: يقوؿ: أف يريد عاشور ابف كأف

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
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 المطموب. يبمغ لـ ولكنو أقرب، وىذا

***  

 أخرػ: آيات

 .ٛٓٔ اإلسراء (َلَمفُعوالً  رّبنا وعدُ  كافَ  إفْ )      -

 .ٛٔ المزمل (َمفعوالً  وعُدهُ  كافَ )      -

 .٘ٙ ىود (َمكُذوبٍ  غيرُ  وعدٌ )      -

 .ٗ٘ مريـ (الوعدِ  صادؽَ  كافَ  إّنوُ )      -

 .ٙٔ األحقاؼ (الصدؽِ  وعدَ )      -

 .٘ الذاريات (َلصادؽٌ  ُتوَعُدوفَ  إّنما)      -

 .ٚ المرسبلت (َلواقعٌ  ُتوَعُدوفَ  إّنما)      -

 .ٕٕٔ النساء (حًقا هللاِ  وعدَ )      -

 .٘٘ يونس (حقّّ  هللاِ  وعدَ  إفّ  أال)      -

 .ٜٛ الكيف (حًقا رّبي وعدُ  وكافَ )      -

 .ٜٚ األنبياء (الحقُّ  الوعدُ )      -

 .ٔٙ مريـ (َمأتًيا َوعُدهُ  كافَ )      -
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 .ٖٗٔ األنعاـ (آلتٍ  ُتوعدوفَ  ما إفَّ )      -

 .ٙٔ الفرقاف (َمسؤوالً  وعًدا ربؾَ  عمى كافَ )      -

***  

  ـٕٗٔٓ/ٕ/ٜٔ األربعاء

 

 (ٙ )اإلسراء وأمدّ  مدّ  ۞

  (وبنيفَ  بأمواؿٍ  وأمددناكـ)
 مقدمة:

 المفسروف. كتب ما فإليو الباب، ىذا في التوسع في السيد نضاؿ الدكتور أخونا رغب

  
 ىػ(:ٖٓٔ-) الطبرؼ 

 مف كاف وما مددت، فيو الشر مف كاف ما يقوؿ: كاف أنو الجرمي يونس عف حكي
 أمددت. فيو الخير

***  
 ىػ(:ٙٔ٘-) البغوؼ 

 واإلمداد ،الشر في يأتي ما أكثر المدّ  أف إال الزيادة، وأصمو ،واحد واإلمداد المدّ 
 في وقاؿ .ٜٚ مريـ (َمًدا العذابِ  ِمفَ  لوُ  وَنمدّ ) المّد: في تعالى هللا قاؿ .الخير في

 .ٕٕ الطور (بفاكيةٍ  وأمَدْدناكـ) ،ٙ اإلسراء (وبنيفَ  بأمواؿٍ  وأمَدْدناكـ) اإلمداد:
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 مددت فيو فسون مف الشيء في حدثت زيادة كل يقوؿ: كاف الكوفة نحويي بعض
 بألف. فيو غيره مف الشيء في أحدثت زيادة وكل ألف. بغير

***  
 ىػ(:ٙٓٙ-) الرازؼ 

 واحد. بمعنى وأمدّ  مدّ 

 الخير. في وأمدّ  الشر، في يستعمل مدّ  بعضيـ: وقاؿ

***  
 ىػ(:ٔٚٙ-) القرطبي

 وأمَدْدناكـ) الخير. في وأمدّ  الشّر، في ليـ، مدّ  يقاؿ: حبيب: بف يونس قاؿ
 .ٕٕ الطور (يشتيوفَ  مما ولحـ بفاكيةٍ  وأمَدْدناكـ) ،ٙ اإلسراء (وبنيفَ  بأمواؿٍ 
 النير. النير مد .مثمو مف زيادتو كانت فيما مددت، والمحياني: الفراء وعف
 ،غيره مف زيادتو كانت فيما وأمددت .ٕٚ لقماف (أْبحرٍ  سبعةُ  بعِده ِمف َيمّده والبحرُ )

 آؿ (المبلئكةِ  ِمفَ  آالؼٍ  بخمسةِ  رّبكـ ُيمِدْدكـ) ومنو: بمدد. الجيش أمددت كقولؾ:
 .ٕ٘ٔ عمراف
***  
 ىػ(:ٗ٘ٚ-) حياف أبو

 المحياني. قالو مّده، فقد فكّثره شيء في دخل شيء وكل الزيادة، المد أصل

 .جنسو مف يقّويو ما بو وألحق زاده وأمّده. الجيش مدّ  .مدّ  بمعنى وأمدّ 
 الجنس. غير مف زاد وأمّد: الجنس. مف زاد مّد: العمـ: أىل بعض وقاؿ

 الشر. في وأمدّ  الخير، في مدّ  يونس: وقاؿ

***  
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 ىػ(:ٕٓ٘ٔ-) الشوكاني

 الزيادة. المّد:

 الخير. في وأمدّ  الشر، في مدّ  يقاؿ: حبيب: بف يونس قاؿ

 زيادتو كانت فيما وأمددت .مثمو مف زيادتو كانت فيما مددت والمحياني: الفراء وقاؿ
 .غيره مف
 ىػ(ٖٕٖٔ- عبده )دمحم المنار تفسير 

 وأمّده. مّده يقاؿ: لمجيش. بالتحريؾ والمدد بو. متصمة الشيء في الزيادة المّد:

***  
 ىػ(:ٜٖٗٔ-) عاشور ابف

 مد ويختص بالخير، الميموز أمد يختص وقيل: االستعماؿ، في بينيما فرؽ  ال قيل:
 عف عطية ابف ونقمو الحجة، كتاب في الفارسي عمي أبي عف ذلؾ ونقل الخير. بغير
 حبيب. بف يونس
*** 

 

 الخبلصة:

 وهللا وجو، ولكلٍ  بينيما، يميزوف  وعمماء وأمّد، مدّ  بيف فرؽ  ال أف يروف  عمماء ىناؾ
 أعمـ.

***  
   ـٕٕٔٓ/ٕٔ/٘ٔ السبت

 
 (ٙ )اإلسراء انفيرً  أكثر وجعمناكـ ۞
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 جنًدا. أكثر
 

 (ٚ )اإلسراء وجوىكـ او ليسوؤ  اآلخرة وعدُ  جاء فإذا ۞
 وعد اآلخرة:

 وعد المرة اآلخرة.

 التقدير:

 بعثناىـ ليسوؤوا وجوىكـ.

 لُيحزنوكـ.

 

 (ٚ)اإلسراء ا وا تتبيرً روا ما عمَ وليتبّ  ۞

 وليدّمروا.

 

 (ٛ)اإلسراء ا وجعمنا جينـ لمكافريف حصيرً  ۞

 لعل أصميا: حصيرة.
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 (ٜ)اإلسراء إف ىذا القرآف ييدؼ لمتي ىي أقـو  ۞

 أكثر استقامة.لمحالة )أو الطريقة( التي ىي 

 

 (ٓٔ)اإلسراء ا ا أليمً أعتدنا ليـ عذابً  ۞

 أعددنا.

 

 (ٔٔ اإلسراء) عجوالً  اإلنساف وكاف ۞
 القرطبي: قاؿ

ف العاجل يؤثر» ف اآلجل عمى قلّ  وا   «.جلّ  وا 

  
 أقوؿ:

 قديًما الناس بعض عمى ينطبق قد المفسريف، مف غيره عند يرد ولـ ىذا، قولو
 كاف ولو أؼ: يتساويا، لـ ولو المؤجل، مف خير المعجل أف عندىـ ومعناه وحديثًا،
 فالمعجل المؤجل! في ثقة ىناؾ تكف لـ إذا سيما ال بكثير، المعجل مف أكبر المؤجل
، أو كوؾ،مش أو )مظنوف، مؤكد غير والمؤجل مؤكد  تكوف  قد مخاطرة فيو موىـو
 جًدا(! عالية

 بعد مالو بمضاعفة ليا مقرًضا وعدت األمواؿ توظيف شركات مف شركة أف فمو
 التضعيف! معدؿ كاف ميما يقبل لف فييا، ثقة لو يكف لـ إذا يقبل لف فإنو سنة،
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 كبيًرا عائًدا عنو يعطوف  وقد ييربوف! ثـ الناس مف الماؿ يجمعوف  قد أشخاص فيناؾ
 مف أؼ آخر، مقرض ماؿ رأس مف لمقرض العائد يعطوف  وقد يفمسوف! ثـ مرة، أوؿ
 العالية! باألرباح اإليياـ بقصد الربح، مف ال الماؿ، رأس

 مف خير المعجل ألف واحًدا، المقدار كاف إذا اآلجل عمى العاجل يؤثروف  الناس
 مف تختمف مناسبة، ةزياد المؤجل مقدار زيد إذا ىذا عصرنا في ولكف المؤجل،
 إذا سيما ال اآلجل، إلى العاجل مف تفضيمو ينقمب قد اإلنساف فإف آلخر، شخص
 المؤجل. البدؿ في الثقة وجدت

  
 البائع يرضى ال قد المعجل لمثمف مساوًيا المؤجل الثمف كاف إذا اآلجل البيع ففي

 مقابل في التأجيلب يرضى فإنو مناسبة زيادة المؤجل الثمف زاد إذا ولكف بالتأجيل.
 في يدخل القرض ألف القرض، في وممنوعة البيع، في شرًعا جائزة وىي الزيادة. ىذه

 ومف العدؿ، في يدخل فإنو البيع أما )الثواب(، هللا مف ُتطمب فيو والزيادة اإلحساف،
 بينيما الفضل يجوز أف البيع في مثبًل( بقمح )ذىب الِعَوضيف اختبلؼ عند العدؿ

 الربوياف القيداف ينتفي الحالة ىذه ففي الزمنيف. والختبلؼ صنفيف،ال الختبلؼ
 والنَّساء، التفاضل ويجوز الستة(، األصناؼ )حديث البيوع ربا حديث في المعروفاف

 الربوية. القيود عنو وترتفع الحرية، أصل إلى التبادؿ ويعود

 المنتيية اإلجارة في كما ممكية، نقل تأخير أو رىف أو بكفالة المؤجل البيع يوثق وقد
 بالتمميؾ.

 جعل وليذا المستقبل، عمى الحاضر تفضيل فيو وخمق اإلنساف، خمق تعالى هللا إف
 الدنيا مف المؤمف تفضيل يقمب لكي والزمف، والنوع الكـ في الدنيا مف خيًرا اآلخرة هللا
 اآلخرة. إلى
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 خير أؼ ،ٚٔ-ٙٔ األعمى (ىوأبق خيرٌ  واآلخرةُ  الدنيا. الحياةَ  ُتؤثروفَ  بل) تعالى: قاؿ
 )خمود(! ممدودة واآلخرة محدودة فالدنيا الزمف، في وأبقى والنوع، الكـ في

 أؼ: ،ٕٚ اإلنساف (ثقيبلً  يوًما وراَءىـ وَيَذُروفَ  العاجمةَ  ُيحبُّوفَ  ىؤالءِ  إفّ ) أيًضا: وقاؿ
 وهللا اآلخرة، إلى الدنيا مف المؤمف تفضيل ليتحوؿ وعقابو، ثوابو اآلخر، اليـو هللا ثقل
 أعمـ.

  
 مبلحظة:

 التفسير مف موضعٍ  إلى نقمتيا لكني أخرػ، مواضع في ذكرتيا معمومة األفكار ىذه
 القرطبي ألف وذكرتيا حديث، وال قديـ تفسير أؼ في تجدىا فبل معمومة، فيو ليست
 يفيد وىو الموضع، ىذا في التفسير إثراء باب مف ىو الكبلـ فيذا أعبله. المقولة ذكر

 األفكار عمى مطمعيف يكونوف  ال قد وىؤالء الخصوص، وجو عمى بالتفسير المعنّييف
 المالي. والفقو باالقتصاد ميتميف غير ألنيـ المذكورة،

*** 

  ـٕٗٔٓ/ٗ/٘ٔ الخميس
 

ف العاجل يؤثر القرطبي: قوؿ مناقشة ۞  (ٔٔ )اإلسراء جلّ  ولو اآلجل عمى قلّ  وا 
 .إطبلقو عمى صحيح غير القرطبي قوؿ

 في التساوؼ  منيا الشروط، سائر في تساويا إذا اآلجل عمى العاجل يؤثر فاإلنساف
 المقدار.
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 اآلجل، تفضيل إلى العاجل تفضيل مف التفضيل انقمب كافية زيادة اآلجل زاد إذا لكف
 الثمف في الزيادة أف رأػ إذا أعمى مؤجل بثمف يبيع فالبائع اآلجل. البيع ذلؾ مف

 تفضيمو. لقمب كافية اآلجل
 اآلجل. في الثقة اإلنساف فقد إذا إال القرطبي قوؿ يصح وال

 

 (ٕٔ اإلسراء) تفصيبلً  مناهفّص  شيء وكلّ  ۞

  مقترح جديد تفسير

ـّ. باب مف      -   العا

 المخصوص. العاـّ  باب مف      -

ذا وقرآنو، كونو عف يستغني ال اإلنساف فإف المعنى، كاف ما واًيا  صار النظر أمعف وا 
 .النفس فقو بأنو يوصف بفقو وحظي ممكة، لو وصارت عالًما،

 

 شيء: كل

 اآلية. سياؽ حسب األرجح وىو الكوف، في      -

 القرآف. في      -

 مًعا. فييما      -
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 المقترح: التفسير

 المناسب. القدّ  عمى جعمناه أؼ: :فّصمناهو  بالقرآف، تتعمق وال بالكوف، تتعمق اآلية

 بالبياف! يتعمق المعنى وال بالقرآف، يتعمق األمر فبل بّيناه، المفسروف: قاؿ كما وليس
 أعمـ. وهللا

***  

 المفسريف: أقواؿ

 الطبرؼ:

 «.تبييًنا بّيناه أؼ:»

***  

 الرازؼ:

 دينكـ مصالح في حاجة إليو بكـ شيء كلّ  أؼ: تفصيبلً  فّصمناه شيء وكل»
 الكتابِ  في فّرطنا ما) تعالى: كقولو وىو وشرحناه، فّصمناه فقد ودنياكـ،

 ،ٜٛ النحل (شيء ِلُكلّ  تبياًنا الكتابَ  عميؾَ  ونّزلنا) وقولو: ،ٖٛ األنعاـ (شيء ِمف
 .ٕ٘ األحقاؼ (رّبيا بأمر شيءٍ  كلّ  تدّمر ) وقولو:

نما   قاؿ: كأنو وتقريره، الكبلـ تأكيد ألجل (تفصيبلً ) قولو: وىو المصدر، ذكر وا 
  «.أعمـ وهللا ،عميو مزيد ال الذؼ الوجو عمى وفّصمناه حًقا، وفّصمناه
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***  

 القرطبي:

 في فّرطنا ما) ،ٜٛ النحل (شيء لكلّ  تبياًنا) كقولو: وىو التكميف، أحكاـ مف أؼ»
 «.ٖٛ األنعاـ (شيء ِمف الكتابِ 

*** 

 حياف: أبو

 «.ممتبس غير تبييًنا بّيناه (فّصمناه) ودنياكـ. دينكـ في إليو تفتقروف  مما (شيء كلّ »)

***  

 الشوكاني:

 بّيناه ودنياكـ دينكـ أمر في إليو تفتقروف  ما كل أؼ: (تفصيبلً  فّصمناه شيء وكلّ »)
 عف ىمؾ مف لييمؾ األعذار، وتزوؿ العمل تنزاح ذلؾ وعند تبس،يم ال واضًحا تبييًنا
 «.بّينة

***  

 الشنقيطي:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=17&ayano=12#docu


386 

 واآليات إيضاحو، تقدـ (تفصيبلً  فّصمناهُ  شيءٍ  وكلّ ) الكريمة: اآلية ىذه في قولو»
 تبياًنا الكتابَ  عميؾَ  ونّزلنا) تعالى: قولو عمى الكبلـ في "النحل" سورة في عميو الداّلة
 («.شيء لكلّ 

***  

 عاشور: ابف

 التبييف ألف القطع; بمعنى الفصل مف مشتق وىو والتمييز، التبييف التفصيل:»
 ثـ آياُتوُ  ُأحِكَمْت  كتابٌ ) تعالى: قولو في تقّدـ وقد بغيره، الشيء التباس عدـ يقتضي
  ىود. سورة صدر (ُفّصمْت 

 
 بيا، وا عبلمو بيا، هللا وعمـ ونظاميا، خمقيا، في يكوف  األشياء في والتفصيل
 وىو ،شيء لكل عاـ العوالـ ونواميس خمقو، وفي هللا، عمـ في الذؼ فالتفصيل
 ىنا. العمـو مقتضى

 قولو ومنو األشياء، بعض فذلؾ واألخبار األحكاـ، مف لمناس هللا فصمو ما وأما
 ِلقـو اآلياتِ  فّصمنا قد) وقولو:  (،ُتوِقُنوفَ  ربكـ بمقاءِ  لعّمكـ اآلياتِ  ُيفّصلُ ) تعالى:
 العقوؿ، إدراؾ مف الناس في خمق وبما الرسل، ألسنة عمى بالتبميغ وذلؾ (،َيعمُموفَ 
 عمى واإلنذار األعماؿ، وصالح التوحيد، إلى واإلرشاد لمناس، فّصمو ما جممة ومف

  «.بالتيديد تعريض ىذا وفي العصياف،

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=17&ayano=12#docu
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***  

 أخرػ: آيات

 .ٖٛ األنعاـ (شيء ِمف الكتابِ  في فّرطنا ما)      -

 .ٜٛ النحل ء(شي ِلُكلّ  تبياًنا الكتابَ  عميؾَ  )ونّزلنا      -

***  

     ـٕٗٔٓ نيساف ٚٔ الخميس

 

 (ٖٔ اإلسراء) عنقو في طائره ۞

 اقرأ منشوًرا. يمقاهُ  ِكتاًبا القيامةِ  يوـَ  لوُ  وُنخرجُ  ُعُنِقوِ  في طائَرهُ  ألَزمناهُ  إنسافٍ  وُكلَّ ) 
 .ٗٔ-ٖٔ اإلسراء (َحِسيًبا عميؾَ  اليوـَ  بنفِسؾَ  َكَفى ِكتابؾَ 

 يقل: لـ 

 حسيًبا. نفسؾ عمى اليـو بؾ كفى      -

 حسيًبا. نفسؾ عمى اليـو بنفسؾ كفى      -

  

 يقل: لـ
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 عميؾ. حسيًبا

  

 ألزمناه:

 المبلزمة؟ مف أـ اإللزاـ، مف ىو ىل

 ُمبلزًما؟ جعمناه أـ الزًما جعمناه

 القارغ. ذىف إلى المتبادر وىو اإللزاـ، يعني قد الفعل

 كذلؾ. معناه يكوف  ال قد ولكف

 مما الرقبة( في )كالغلّ  ذلؾ غير أو لمعنق، الطوؽ  أو القبلدة كمزـو ألزمناه قوليـ:
 الثاني. المعنى يفيد ىذا َيشيف، أو َيزيف

، َلِزـَ  ـَ  المديف. الغريـ: يفارقو. ولـ بو، تعّمق والَزَمو: الغري

 :البغوؼ  قاؿ

 كاف. أينما ُمبلزمو فيو عميو ُقدر وما عممو عباس: ابف قاؿ»

  «.بو يحاسبو حتى يفارقو ال معو، وشّره خيره ومقاتل: الكمبي وقاؿ

  

 :عاشور ابف وقاؿ



389 

   يفارقو. لـ إذا لزمو يقاؿ: مفارؽ، غير أؼ لو، الزًما جعمو اإللزاـ:»
 لزـو لو الـز عممو أؼ ،والقرب المبلزمة عف كناية يكوف  أف يجوز (عنقو فيوقولو)

 . القبلدة

 أقوؿ:

 عميو. مسجل )باختياره( يعممو ما أف المعنى بل مسّير، اإلنساف أف المعنى فميس
 وسيئاتو، حسناتو يكتباف المذيف المَمكيف تعني (ُعنقوِ  في طائَرهُ  ألزمناهُ ) جممة: ولعل

 ويسارىا! عنقو يميف عف باستمرار ويبلزمانو

 إذ الوريِد. َحْبلِ  ِمف إليوِ  أقربُ  ونحفُ  نفُسوُ  بوِ  ُتَوسوُس  ما وَنعمـُ  اإلنسافَ  خمقنا ولقد)
 (عتيدٌ  َرقيبٌ  لديوِ  إال قوؿٍ  ِمف َيمِفعُ  ما َقِعيٌد. الشماؿِ  وعفِ  اليميفِ  عفِ  الُمتمّقيافِ  َيتمّقى
 .ٛٔ-ٙٔ ؽ

  

 طائره:

 كذا. لفبلف فطار العطاء ُقسـ

 السيـ. النصيب، الحع، الطائر:

 والتطّير. الطَيرة، ومنو:

 .ٜٔ-ٛٔ يس (معكـ طائُركـ قاُلوا ... بكـ َتطّيرنا إّنا قاُلوا)
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 عنقو: في طائره

 واحد: معنى إلى يرجعاف وىما معنياف، ىنا لو الطائر

 وجزاؤه. عممو باختصار: عندؼ األوؿ المعنى

 جزاؤه. أشد: وباختصار

 بالعمل. مرتبط والجزاء

 عقاب. أو ثواب مف لو يطير ما جزاؤه. المعنى: في األصل فمعل

 بالعمل. مرتبط والجزاء

 وجزاؤه. عممو فيو الكتاب وأف سيما ال كتابو، طائره: :الثاني المعنى

 الكتاب. مثل والِقرطاس الِقرطاس، بمعنى يأتي والطائر

 :عاشور ابف قاؿ

 أو عطاء في الحع صاحب فيو ُيعّيف الذؼ الِقرطاس أو السيـ، عمى أطمق الطائر:»
 «.لِقسمة قرعة

 أقوؿ:

 اآلخرة. في لو منشوًرا فصار الدنيا في عنو مطوًيا كاف وكتابو
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 عنقو: في

  «.لمعنق القبلدة كمزـو المزـو عف عبارة العنق ذكر «الزجاج: قاؿ

 )القرطبي(.

 بو. ممـز أنا أؼ رقبتي، في عنقي، في الشيء ىذا اآلف: حتى موجود التعبير ىذا

 بو. ألزمتؾَ  بو، كمفتؾَ  العمل: ىذا قمدتؾَ  عنقؾ: في العمل ىذا جعمتُ 

 العنق. موضعيا الطَّوؽ( )أو والِقبلدة

  

 كتاًبا:

 مالو.أع كتاب ىو

 لو؟ مطابق آخر كتاب ىو أـ عنقو في ُمعّمًقا كاف الذؼ الكتاب ىو ىل

 أعمـ. هللا

  

 منشوًرا:

 عنو. محجوًبا وليس عميو َيّطمع
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 كتابؾ: اقرأ

 الدنيا! في أمًيا كاف ولو كتابو، سيقرأ واحد كل

 .كتابؾ اقرأ لؾ: ويقاؿ تقديره: محذوؼ، وفيو

  

 بنفسؾ: كفى

 :حياف أبو قاؿ

 والباء الجميور. مذىب وىذا انتيى. )كفى(. فاعل و)بنفسؾ( وغيره: الزمخشرؼ  قاؿ»
، ال الجواز سبيل عمى زائدة  بكفى االسـ ذلؾ ارتفع حذفت إذا أنو عميو ويدؿ المزـو

.)...( 

 بنفسؾ. االكتفاء أؼ: ىو كفى أؼ: االكتفاء، عمى يعود ضمير )كفى( فاعل وقيل:

 المخاطب. عمى يعود مضمر والفاعل ،اكتفِ  بمعنى فعل اسـ )كفى( وقيل:

 )...(. زائدة الباء تكوف  ال القوليف ىذيف وعمى

 بؾ. كفى أؼ: ذاتؾ: )بنفسؾ( المراد أف والظاىر

  أنكر. إذا عميو تشيد جوارحو بنفسو: يريد مقاتل: وقاؿ
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 «.عممت بما عممت ما كفاية أشد ما أؼ: عبيدة أبو وقاؿ

  (.َبصيًرا َخبيًرا ِعباِدهِ  ِبُذنوبِ  ِبربؾَ  وَكَفى) :ٚٔ اآلية وانظر

  

 حسيًبا:

 محاسًبا.

 الطبرؼ:

 جلّ  فأعمميـ وبوارحيا، الطير سوانح مف تتشاءـ أو بو تتفاءؿ العرب كانت لما َمثل»
 مف ألزمو الذؼ ذلؾ كاف نحًسا عنقو، في طائره ربو ألزمو قد منيـ إنساف كل أف ثناؤه

 )...(. عدف جنات يورده سعًدا كاف أو سعيًرا، يورده وشقاءً  الطائر،

 أؼ: (،ُعنقوِ  في طائَرهُ  ألزمناهُ  إنسافٍ  وكلّ ) قولو: يتأوؿ العربية أىل بعض كاف وقد 
 األنصباء، مف نصيب عمى سيمو خرج إذا بكذا: فبلف سيـ طار قوليـ: مف حظو،
ف وذلؾ  أف ائزج وغير بينُت، قد ما عمى التأويل أىل تأويل فإف وجو، لو قوالً  كاف وا 

 عنى كاف إف القائل، ىذا قالو ما أف عمى غيره، إلى قالوه ما القرآف تأويل في يتجاوز
 «.قوليـ معنى مف قولو معنى يبعد فمـ والسعادة، والشقاء العمل مف حظو بقولو

*** 

 القرطبي:
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 أينما مبلزمو وىو وشر، خير مف عميو قدر وما ،عممو طائره: عباس: ابف قاؿ»
 كاف.

 بو. يحاَسب حتى يفارقو ال معو، وشره خيره والكمبي: مقاتل وقاؿ 

 مكتوب فييا ورقة عنقو وفي إال يولد مولود مف ما وعنو: .ورزقو عممو مجاىد: وقاؿ 
  سعيد. أو شقي

 وما وشر خير مف لو كتب وما ،وسعادتو شقاوتو أؼ طائره: ألزمناه الحسف: وقاؿ
   األزؿ. في القسمة عند لو صار أؼ ،التقدير مف لو طار

 أمر ما يفعل أف أراد لو بحيث وىو الشرع، إلزاـ درناهق أؼ التكميف، بو أراد وقيل:
 «.ذلؾ أمكنو بو، زجر عما وينزجر بو،

***  

      ـٕٗٔٓ/ٖ/ٗٔ الجمعة

 

 (ٙٔ اإلسراء) مترفييا أمرنا ۞

ذا أردنا أف ُنيمؾ قرية أمرنا ُمترفييا ففسقوا فييا فحّق عمييا القوُؿ فدّمرناىا تدميًرا)  (وا 

 .ٙٔسورة اإلسراء 

 :قراءاتفييا ثبلث 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2127&idto=2127&bk_no=48&ID=1558#docu
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 أَمرنا -
 أّمرنا: أؼ: جعمناىـ أمراء. -
 آَمرنا: أؼ: أكثرنا. -

 ٕٛ( األعراؼ ُقْل ِإفَّ هللَا ال َيْأُمُر ِباْلَفْحشاءِ )

  .ٖٕٔاألنعاـ  (وكذلؾ جعمنا في كل قرية أكابر مجرمييا ليمكروا فييا)

 حسب القراءة األولى:

 أمرنا مترفييا ففسقوا فييا:

 بالفسق، أمًرا قدرًيا.أمرناىـ  -

 أمرناىـ بالطاعة، أمًرا تكميفًيا. -

*** 

 الطبرؼ:

 األغمب مف تأويمو: أمرنا مترفييا بالطاعة، ففسقوا فييا.

*** 

 البغوؼ:

 أمرناىـ بالطاعة فعصوا. 



396 

 ويحتمل أف يكوف معناه جعمناىـ أمراء. 

 . هللاويحتمل أف تكوف بمعنى: أكثرنا. يقاؿ: أمرىـ هللا: أؼ: كثرىـ 

*** 

 ابف عطية:

ذا أردنا أف نيمؾ قرية) :قولو اآلية، في مصحف أبي " بعثنا أكابر مجرمييا " ، و  (وا 
" القرية " ، المدينة المجتمعة مأخوذ مف قريت الماء في الحوض إذا جمعتو وليست 

ف كاف فييا جمعًا معنى الجمع.   مف قرأ الذؼ ىو ميموز، وا 

 صيغة الماضي مف: أمر ضد نيى،  وقرأ الجميور " أَمرنا " عمى

وقرأ نافع، وابف كثير في بعض ما روؼ عنيما، " آمرنا " بمد اليمزة بمعنى كثرنا، 
ورويت عف الحسف، وىي قراءة عمي بف أبي طالب وابف عباس بخبلؼ عنو وعف 
األعرج، وقرأ بيا ابف إسحاؽ، تقوؿ العرب: أمر القـو إذا كثروا، وآمرىـ هللا بتعدؼ 

 ة .اليمز 

وقرأ أبو عمرو بخبلؼ: " أّمرنا " بتشديد الميـ، وىي قراءة أبي عثماف النيدؼ وأبي 
 العالية وابف عباس، ورويت عف عمي بف أبي طالب، 

 : الطبرؼ وقاؿ 
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القراءة األولى معناىا أمرناىـ بالطاعة فعصوا وفسقوا فييا، وىو قوؿ ابف عباس وابف 
 جبير، 

 والثانية معناىا كثرناىـ، 

 والثالثة ىي مف اإلمارة أؼ ممكناىـ عمى الناس، 

قاؿ القاضي أبو دمحم: قاؿ أبو عمي الفارسي: الجيد في " آمرنا " أف تكوف بمعنى 
كثرنا، فتعدؼ الفعل بمفظو غير متعد، كما تقوؿ: رجع ورجعتو وشتر عينو وشترتيا 

ي " أمرنا " باليمزة، و فتقوؿ آمر القـو وآمرىـ هللا أؼ كثرىـ، قاؿ " وآمرنا " مبالغة ف
" أّمرنا " مبالغة فيو بالتضعيف، وال وجو لكوف " أّمرنا " مف اإلمارة ألف رياستيـ ال 

 .تكوف إال واحدًا بعد واحد، واإلىبلؾ إنما يكوف في مدة واحد منيـ

ف كاف يعـ  قاؿ القاضي أبو دمحم: وينفصل عف ىذا الذؼ قالو أبو عمي بأف األمر وا 
فخص المترؼ بالذكر إذ فسقو ىو المؤثر في فساد القرية وىـ عظـ المترؼ وغيره 

 الضبللة، وسواىـ تبع ليـ. 

وأما " أّمرنا " مف اإلمارة فمتوجو عمى وجييف، أحدىما أف ال يريد إمارة الممؾ بل 
ف لـ يكف ممكًا ىو  كونيـ يأمروف ويؤتمر ليـ، فإف العرب تقوؿ لمف يأمر اإلنساف وا 

 ]األعشى: ]المتقاربأميره، ومنو قوؿ 

 صدر القناة أطاع األميرا     إذا كاف ىادؼ الفتى في الببلد
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ومنو قوؿ معاوية لعمر رضي هللا عنو حيف أمره باالستقادة مف لطمة عمرو بف 
العاص، إف عمي أميرًا ال أقطع أمرًا دونو، أراد معاوية رضي هللا عنو أباه وأراد 
األعشى أنو إذا شاخ اإلنساف وعمي واىتدػ بالعصا أطاع كل مف يأمره، ومنو قوؿ 

 (الكامل)اآلخر: 

 خطئوا الصواب وال يبلـ المرشد         ر إذ ىـوالناس يمحوف األمي  

وأيضًا فمو أراد إمارة الممؾ في اآلية لحسف المعنى، ألف األمة إذا ممؾ هللا عمييا 
مترفًا ففسق ثـ ولي مثمو بعده، ثـ كذلؾ عظـ الفساد وتوالى الكفر واستحقوا العذاب 

 فنزؿ بيـ عمى الرجل األخير مف مموكيـ، 

ى بف عمر " أِمرنا " بكسر الميـ وحكاىا النحاس عف ابف عباس، وقرأ الحسف ويحي
وال أتحقق وجيًا ليذه القراءة إال إف كاف أمر القـو يتعدػ بمفظو، فإف العرب تقوؿ 

 :آمر بنو فبلف إذا كثروا، ومنو قوؿ لبيد

ف أمروإ  يومًا يصيروإ لمقل وإلنفد     إف يغُبطوإ ييبطوإ وإ 

ومنو: لقد أمر أمر ابف أبي كبشة، ورد القراء ىذه القراءة، وقد حكي أمر متعديًا عف 
 أبي زيد األنصارؼ، 

 و " المترؼ " الغني مف الماؿ المتنعـ، والترفة النعمة، 

 وفي مصحف أبي بف كعب: " قرية بعثنا أكابر مجرمييا فمكروا فييا " ، 
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ا الذؼ قالو رسوليـ، والتدمير اإلىبلؾ، أؼ وعيد هللا لي (فحق عمييا القوؿ)وقولو 
 مع طمس اآلثار وىدـ البناء، 

*** 

  

 الزمخشرؼ:

األمر مجاز ألف حقيقة أمرىـ بالفسق أف يقوؿ ليـ افسقوا، وىذا ال يكوف، فبقي أف 
يكوف مجازًا، ووجو المجاز أنو صب عمييـ النعمة صبًا، فجعموىا ذريعة إلى 
نما  المعاصي واتباع الشيوات، فكأنيـ مأموروف بذلؾ لتسبب إيبلء النعمة فيو، وا 

ر ويتمكنوا مف اإلحساف والبّر، كما خمقيـ خوليـ إياىا ليشكروا ويعمموا فييا الخي
أصحاء أقوياء، وأقدرىـ عمى الخير والشّر، وطمب منيـ إيثار الطاعة عمى المعصية 

 فآثروا الفسوؽ، فمما فسقوا حق عمييـ القوؿ وىو كممة العذاب فدّمرىـ. 

فإف قمت: ىبل زعمت أف معناه أمرناىـ بالطاعة ففسقوا؟ قمت ألف حذؼ ما ال دليل 
عميو غير جائز، فكيف يحذؼ ما الدليل قائـ عمى نقيضو، وذلؾ أف المأمور بو إنما 
حذؼ ألف فسقوا يدؿ عميو، وىو كبلـ مستفيض، يقاؿ أمرتو فقاـ وأمرتو فقرأ ال يفيـ 
منو إال أف المأمور بو قياـ أو قراءة، ولو ذىبت تقّدر غيره فقد رمت مف مخاطبؾ 

وليـ أمرتو فعصاني، أو فمـ يمتثل أمرؼ. ألّف ذلؾ عمـ الغيب، وال يمـز عمى ىذا ق
مناؼ لؤلمر مناقض لو، وال يكوف ما يناقض األمر مأمورًا بو، فكاف محااًل أف يقصد 
أصبًل حتى يجعل دااًل عمى المأمور بو، فكاف المأمور بو في ىذا الكبلـ غير مدلوؿ 
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مره مأمورًا بو، وكأنو يقوؿ عميو وال منوؼ، ألف مف يتكمـ بيذا الكبلـ فإنو ال ينوؼ أل
كاف مني أمر فمـ تكف منو طاعة، كما أف مف يقوؿ فبلف يعطي ويمنع، ويأمر 
وينيى، غير قاصد إلى مفعوؿ. فإف قمت ىبل كاف ثبوت العمـ بأف هللا ال يأمر 
نما يأمر بالقصد والخير، دليبًل عمى أف المراد أمرناىـ بالخير ففسقوا؟  بالفحشاء وا 

يدافعو، فكأنؾ أظيرت شيئًا وأنت تدعي  (َفَفَسُقواْ )ذلؾ ألف قولو  قمت ال يصحّ 
 إضمار خبلفو، فكاف صرؼ األمر إلى المجاز ىو الوجو، 

شاء في أف مفعولو استفاض فيو الحذؼ، لداللة ما بعده عميو، تقوؿ لو  (َأْمرٍ )ونظير 
اإلساءة، فمو  شاء ألحسف إليؾ، ولو شاء ألساء إليؾ. تريد لو شاء اإلحساف ولو شاء

ذىبت تضمر خبلؼ ما أظيرت وقمت قد دلت حاؿ مف أسندت إليو المشيئة أنو مف 
أىل اإلحساف أو مف أىل اإلساءة، فاترؾ الظاىر المنطوؽ بو وأضمر ما دلت عميو 

 لـ تكف عمى سداد.  -حاؿ صاحب المشيئة 

ففعل. كثبرتو بكثرنا، وجعل أمرتو فأمر مف باب فعمتو  (َأْمُرَنا)وقد فسر بعضيـ 
أؼ كثيرة النتاج  " خير إلماؿ سكة مأبورة وميرة مأمورة " ٗٓٙفثبر. وفي الحديث 

أف رجبًل مف المشركيف قاؿ لرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إني أرػ أمرؾ ىذا حقيرًا فقاؿ  ٘ٓٙوروؼ 
 .ملسو هيلع هللا ىلص إنو سيأمر. أؼ سيكثر وسيكبر

*** 

 الرازؼ:
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 في تفسير ىذا األمر قوالف: ( ُمْتَرِفيَيا َأَمْرَنا)قولو: 

 القوؿ األوؿ: 

أف المراد منو األمر بالفعل، ثـ إف لفع اآلية ال يدؿ عمى أنو تعالى بماذا يأمرىـ فقاؿ 
األكثروف: معناه أنو تعالى يأمرىـ بالطاعات والخيرات، ثـ إنيـ يخالفوف ذلؾ األمر 

ظاىر المفع يدؿ عمى أنو تعالى يأمرىـ بالفسق «: الكشاؼ»ويفسقوف وقاؿ صاحب 
ومعناه أنو فتح عمييـ أبواب الخيرات والراحات فعند ذلؾ  فيفسقوف، إال أف ىذا مجاز

تمردوا وطغوا وبغوا قاؿ والدليل عمى أف ظاىر المفع يقتضي ما ذكرناه، أف المأمور 
يدؿ عميو يقاؿ: أمرتو فقاـ، وأمرتو فقرأ ال يفيـ منو،  (َفَفَسُقواْ )بو إنما حذؼ ألف قولو 

وجب  (َأَمْرَنا ُمْتَرِفيَيا َفَفَسُقوْا ِفيَيا)ينا لما قاؿ: إال أف المأمور بو قياـ أو قراءة فكذا ى
ففسقوا ال يقاؿ يشكل ىذا بقوليـ أمرتو فعصاني أو أف يكوف المعنى أمرناىـ بالفسق 

فخالفني فإف ىذا ال يفيـ منو أني أمرتو بالمعصية والمخالفة ألنا نقوؿ: إف المعصية 
سق يدؿ عمى أف المأمور بو شيء غير منافية لؤلمر ومناقضة لو، فكذلؾ أمرتو فف

الفسق ألف الفسق عبارة عف اإلتياف بضد المأمور بو فكونو فسقًا ينافي كونو مأمورًا 
بو، كما أف كونيا معصية ينافي كونيا مأمورًا بيا، فوجب أف يدؿ ىذا المفع عمى أف 
ب المأمور بو ليس بفسق، وىذا الكبلـ في غاية الظيور فبل أدرؼ لـ أصر صاح

وىو أف المعنى الحق ما ذكره الكل عمى قولو مع ظيور فساده، فثبت أف « الكشاؼ»
وىي اإليماف والطاعة والقـو خالفوا ذلؾ األمر عنادًا أمرناىـ باألعماؿ الصالحة 

 وأقدموا عمى الفسق. 
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 القوؿ الثاني: 

أؼ أكثرنا فساقيا. قاؿ الواحدؼ: العرب تقوؿ أمر  (َأَمْرَنا ُمْتَرِفيَيا)في تفسير قولو: 
القـو إذا كثروا. وأمرىـ هللا إذ كثرىـ، وآمرىـ أيضًا بالمد، روػ الجرمي عف أبي زيد 
أمر هللا القـو وآمرىـ، أؼ كثرىـ. واحتج أبو عبيدة عمى صحة ىذه المغة بقولو صمى 

والمعنى ميرة قد كثر  " " رةخير الماؿ ميرة مأمورة وسكة مأبو  " " :هللا عميو وسمـ
نسميا يقولوف: أمر هللا الميرة أؼ كثر ولدىا ومف الناس مف أنكر أف يكوف أمر 
بمعنى كثر وقالوا أمر القـو إذا كثروا وآمرىـ هللا بالمد أؼ كثرىـ، وحمموا قولو عميو 

عمى  عمى أف المراد كونيا مأمورة بتكثير النسل " " مير مأمورة " " :الصبلة والسبلـ
سبيل االستعارة. وأما المترؼ: فمعناه في المغة المتنعـ الذؼ قد أبطرتو النعمة وسعة 

يريد: استوجبت  (َفَحقَّ َعَمْيَيا ٱْلَقْوؿُ )أؼ خرجوا عما أمرىـ هللا:  (َفَفَسُقوْا ِفيَيا)العيش 
 (َنْبَعَث َرُسوالً َوَما ُكنَّا ُمَعّذِبيَف َحتَّٰى  }:العذاب، وىذا كالتفسير لقولو تعالى

القصص ] (ٰى َيْبَعَث ِفى ُأّمَيا َرُسوالً َوَما َكاَف َربَُّؾ ُمْيِمَؾ ٱْلُقَرٰػ َحتَّ  ):وقولو ٘ٔ اإلسراء
ـٍ َوأَْىُمَيا َغٰػِفُموفَ ذٰ  ):[ وقولوٜ٘ بَُّؾ ُمْيِمَؾ ٱْلُقَرٰػ ِبُظْم ـْ َيُكْف رَّ  ٖٔٔاألنعاـ   ( ِلَؾ َأف لَّ

ال ييمؾ قرية حتى يخالفوا أمر هللا، فبل  فمما حكـ تعالى في ىذه اآليات أنو تعالى
جـر ذكر أنو ىا ىنا يأمرىـ فإذا خالفوا األمر، فعند ذلؾ استوجبوا اإلىبلؾ المعبر 

أؼ أىمكناىا إىبلؾ  (َفَدمَّْرَناَىا َتْدِميًرا)وقولو:  (َفَحقَّ َعَمْيَيا ٱْلَقْوؿُ )عنو بقولو: 
 تئصاؿ. االس
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 والدمار ىبلؾ عمى سبيل االستئصاؿ. 

 المسألة الثانية: احتج أصحابنا بيذه اآلية عمى صحة مذىبيـ مف وجوه: 

: أف ظاىر اآلية يدؿ عمى أنو تعالى أراد إيصاؿ الضرر إلييـ ابتداء ثـ توسل األوؿ
 إلى إىبلكيـ بيذا الطريق. 

: أف ظاىر اآلية يدؿ عمى أنو تعالى إنما خص المترفيف بذلؾ األمر لعممو الثاني
 بأنيـ يفسقوف، وذلؾ يدؿ عمى أنو تعالى أراد منيـ الفسق، 

بالتعذيب والكفر، ومتى حق عمييا القوؿ  (َفَحقَّ َعَمْيَيا ٱْلَقْوؿُ ): أنو تعالى قاؿ: والثالث
ـز انقبلب خبر هللا تعالى الصدؽ بذلؾ امتنع صدور اإليماف منيـ، ألف ذلؾ يستم

كذبًا وذلؾ محاؿ، والمفضي إلى المحاؿ محاؿ. قاؿ الكعبي: إف سائر اآليات دلت 
ِإفَّ َّللاََّ اَل ُيَغّيُر َما ِبَقْوـٍ َحتَّٰى  ﴿:عمى أنو تعالى ال يبتدػء بالتعذيب واإلىبلؾ لقولو

ـْ  مَّا ﴿:وقولو ٔٔالرعد  ﴾ ُيَغّيُروْا َما ِبَأنُفِسِيـْ  ـْ ِإف َشَكْرُت َيْفَعُل ٱَّللَُّ ِبَعَذاِبُك
القصص  ﴾ َوَما ُكنَّا ُمْيِمِكى ٱْلُقَرٰػ ِإالَّ َوأَْىُمَيا َظٰػِمُموفَ  ﴿:وقولو ٚٗٔالنساء [﴾ ءاَمْنُتـْ وَ 

ال يبتدػء باإلضرار، وأيضًا ما قبل ىذه  فكل ىذه اآليات تدؿ عمى أنو تعالى ٜ٘
مَِّف ٱْىَتَدٰػ َفِإنََّما َيْيَتدػ ِلَنْفِسِو َوَمف َضلَّ َفِإنََّما  ):ولواآلية يدؿ عمى ىذا المعنى وىو ق

ومف المحاؿ أف يقع بيف آيات  ٘ٔاإلسراء   (َيِضلُّ َعَمْيَيا َواَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرػٰ 
ة، وكذا اآلية التي نحف في محكمف اآليات التي تموناىا القرآف تناقض، فثبت أ

تفسيرىا، فيجب حمل ىذه اآلية عمى تمؾ اآليات ىذا ما قالو الكعبي، واعمـ أف أحسف 
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الناس كبلمًا في تأويل ىذه اآلية عمى وجو يوافق قوؿ المعتزلة: القفاؿ. فإنو ذكر فيو 
 وجييف: 

 الوجو األوؿ: 

ما لـ يعمل بو، أؼ ال يجعل  قاؿ إنو تعالى أخبر أنو ال يعذب أحدًا بما يعممو منو
عممو حجة عمى مف عمـ أنو إف أمره عصاه بل يأمره فإذا ظير عصيانو لمناس 

َذا َأَرْدَنا َأف نُّْيِمَؾ َقْرَيًة َأَمْرَنا ُمْتَرِفيَيا)فحينئذ يعاقبو فقولو:  ذا أردنا إمضاء  (َواِ  معناه: وا 
ما سبق مف القضاء بإىبلؾ قـو أمرنا المتنعميف المتعززيف الظانيف أف أمواليـ 
وأوالدىـ وأنصارىـ ترد عنيـ بأسنا باإليماف بي والعمل بشرائع ديني عمى ما بمغيـ 
عني رسولي، ففسقوا فحينئذ يحق عمييـ القضاء السابق بإىبلكيـ لظيور معاصييـ 

 رناىا، فحينئذ دم

ذا أردنا أف نيمؾ قرية بسبب عممنا بأنيـ ال يقدموف إال عمى  والحاصل أف المعنى: وا 
المعصية لـ نكتف في تحقيق ذلؾ اإلىبلؾ بمجرد ذلؾ العمـ، بل أمرنا مترفييا 

 .ففسقوا، فإذا ظير منيـ ذلؾ الفسق فحينئذ نوقع عمييـ العذاب الموعود بو

 في التأويل: والوجو الثاني 

ذا أردنا أف نيمؾ قرية بسبب ظيور المعاصي مف أىميا لـ نعاجميا أف  نقوؿ: وا 
بالعذاب في أوؿ ظيور المعاصي منيـ، بل أمرنا مترفييا بالرجوع عف تمؾ 

 المعاصي. 
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نما خص المترفيف بذلؾ األمر، ألف المترؼ ىو المتنعـ ومف كثرت نعـ هللا عميو  وا 
توبة والرجوع مرة بعد أخرػ مع أنو تعالى ال كاف قيامو بالشكر أوجب، فإذا أمرىـ بال

يقطع عنيـ تمؾ النعـ بل يزيدىا حااًل بعد حاؿ فحينئذ يظير عنادىـ وتمردىـ 
وبعدىـ عف الرجوع عف الباطل إلى الحق، فحينئذ يصب هللا الببلء عمييـ صبًا، ثـ 

ال يعاجل قاؿ القفاؿ: وىذاف التأويبلف راجعاف إلى أف هللا تعالى أخبر عباده أنو 
بالعقوبة أمة ظالمة حتى يعذر إلييـ غاية األعذار الذؼ يقع منو اليأس مف إيمانيـ، 

َأنَُّو َلف ُيْؤِمَف ِمف  ):وقاؿ ٕٚنوح  (َواَل َيِمُدوْا ِإالَّ َفاِجرًا َكفَّاراً  ):كما قاؿ في قـو نوح
َفَما َكاُنوْا ِلُيْؤِمُنوْا ِبَما َكذَُّبوْا ِبِو ِمف  ):وقاؿ في غيرىـ ٖٙىود ( َقْوِمَؾ ِإالَّ مف قد آمف

تعالى أواًل أنو ال يظير العذاب إال بعد بعثة الرسوؿ عميو  فأخبر ٗٚيونس ( ْبلُ قَ 
الصبلة والسبلـ. ثـ أخبر ثانيًا في ىذه اآلية أنو إذا بعث الرسوؿ أيضًا فكذبوا لـ 

واعع، فإف بقوا مصريف عمى الذنوب يعاجميـ بالعذاب، بل يتابع عمييـ النصائح والم
في تطبيق اآلية  القفاؿفيناؾ ينزؿ عمييـ عذاب االستئصاؿ، وىذا التأويل الذؼ ذكره 

بأف قاؿ:  الجبائيلـ يتيسر ألحد مف شيوخ المعتزلة مثمو. وأجاب  المعتزلةعمى قوؿ 
ؾ ألنو ليس المراد مف اآلية أنو تعالى يريد إىبلكيـ قبل أف يعصوا ويستحقوا، وذل

ذا  ظمـ وىو عمى هللا محاؿ، بل المراد مف اإلرادة قرب تمؾ الحالة فكاف التقدير: وا 
قرب وقت إىبلؾ قرية أمرنا مترفييا ففسقوا فييا، وىو كقوؿ القائل: إذا أراد المريض 
ذا أراد التاجر أف يفتقر أتاه الخسراف مف كل جية،  أف يموت ازدادت أمراضو شدة، وا 
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نما يعنوف أنو وليس المراد أف  المريض يريد أف يموت، والتاجر يريد أف يفتقر، وا 
 سيصير كذلؾ فكذا ىينا. 

واعمـ أف جميع الوجوه الثبلثة التي ذكرناىا في التمسؾ بيذه اآلية، ال شؾ أف كميا 
عدوؿ عف ظاىر المفع، أما الوجو الثاني والثالث فقد بقي سميمًا عف الطعف، وهللا 

 أعمـ. 

 لثة: المسألة الثا

بالتخفيف غير ممدودة األلف، وروؼ  (َأَمْرَنا ُمْتَرِفيَيا)المشيور عند القراء السبعة: 
 (َأْمُرَنا)بالمد، وعف أبي عمرو  (آْمُرَنا)برواية غير مشيورة عف نافع وابف عباس: 

بالتشديد فالمد عمى الكثير يقاؿ: أمر القـو بكسر الميـ إذا كثروا وآمرىـ هللا بالمد، 
 .أؼ كثرىـ هللا

والتشديد عمى التسميط، أؼ سمطنا مترفييا، ومعناه التخمية وزواؿ المنع بالقير، وهللا 
 .أعمـ

*** 

 القرطبي:

مر مترفييا بالفسق أ -تعالى  -فإذا أراد إىبلؾ قرية مع تحقيق وعده عمى ما قالو 
 )...(. والظمـ فييا فحق عمييا القوؿ بالتدمير
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 وقاؿ أبو عبيدة : آمرتو بالمد وأمرتو ، لغتاف بمعنى كثرتو )...(.

 )...(. وأنكره الكسائي وقاؿ : ال يقاؿ مف الكثرة إال آمرنا بالمد

 .وقيل : أمرنا جعمناىـ أمراء

*** 

 ابف كثير:

 اختمف المفسروف في معناىا: 

أتاىا أمرنا ليبل أو  ): ، كقولو تعالىأمرا قدريا فقيل: معناىا أمرنا مترفييا ففسقوا فييا 
، قالوا : معناه : أنو سخرىـ إلى فعل فإف هللا ال يأمر بالفحشاء ،  ٕٗ يونس ( نيارا

  الفواحش، فاستحقوا العذاب

 وقيل: معناه: أمرناىـ بالطاعات ففعموا الفواحش فاستحقوا العقوبة )...( 

 . وقاؿ ابف جرير : وقد يحتمل أف يكوف معناه: جعمناىـ أمراء

*** 

 أبو حياف:

لما ذكر تعالى أنو ال يعذب أحدًا حتى يبعث إليو رسواًل بيف بعد ذلؾ عمة إىبلكيـ 
ذا أردنا)وىي مخالفة أمر الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص والتمادؼ عمى الفساد. وقاؿ الزمخشرؼ:   (وا 
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عمى معنى  (أردنا)وقت إىبلؾ قـو ولـ يبق مف زماف إىبلكيـ إاّل قميل انتيى. فتؤوؿ 
كيـ وذلؾ عمى مذىب االعتزاؿ. وقرأ الجميور أمرنا، وفي ىذه القراءة دنا وقت إىبل

 :قوالف

 أحدىما: 

وىو الظاىر أنو مف األمر الذؼ ىو ضد النيي، واختمف في متعمقو فذىب األكثروف 
. وذىب أمرناىـ بالطاعة فعصوا وفسقوامنيـ ابف عباس وابف جبير إلى أف التقدير 

ورد عمى مف قاؿ أمرناىـ بالطاعة  اىـ بالفسق ففسقواأمرنالزمخشرؼ إلى أف التقدير 
فقاؿ: أؼ أمرناىـ بالفسق ففعموا، واألمر مجاز ألف حقيقة أمرىـ بالفسق أف يقوؿ ليـ 

أنو صب عمييـ النعمة  المجازافسقوا وىذا ال يكوف، فبقي أف يكوف مجازًا، ووجو 
صبًا فجعموىا ذريعة إلى المعاصي واتباع الشيوات، فكأنيـ مأموروف بذلؾ لتسبب 
ليـ إياىا ليشكروا ويعمموا فييا الخير ويتمكنوا مف اإلحساف  نما خوَّ إيبلء النعمة فيو، وا 
والبر كما خمقيـ أصحاء أقوياء وأقدرىـ عمى الخير والشر، وطمب منيـ إيثار الطاعة 
عمى المعصية، وآثروا الفسوؽ فمما فسقوا حق عمييـ القوؿ، وىي كممة العذاب 

 فدمرىـ. 

؟ قمت: ألف حذؼ ما ال دليل أمرناىـ بالطاعة ففسقوافإف قمت: ىبل زعمت أف معناه 
عميو غير جائز فكيف يحذؼ ما الدليل قائـ عمى نقيضو. وذلؾ أف المأمور بو إنما 

بلـ مستفيض. يقاؿ: أمرتو فقاـ وأمرتو فقرأ، ال يفيـ حذؼ ألف فسقوا يدؿ عميو وىو ك
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منو إال أف المأمور بو قياـ أو قراءة، ولو ذىبت تقدر غيره فقد رمت مف مخاطبؾ 
عمـ الغيب وال يمـز ىذا قوليـ أمرتو فعصاني أو فمـ يمتثل أمرؼ ألف ذلؾ مناؼ 

ااًل أف يقصد أصبًل لؤلمر مناقض لو، وال يكوف ما يناقض األمر مأمورًا بو، فكاف مح
حتى يجعل دااًل عمى المأمور بو، فكاف المأمور بو في ىذا الكبلـ غير مدلوؿ عميو 
وال منوؼ، ألف مف يتكمـ بيذا الكبلـ فإنو ال ينوؼ ألمره مأمورًا بو وكأنو يقوؿ: كاف 
مني أمر فمـ يكف منو طاعة كما أف مف يقوؿ: فبلف يعطي ويمنع ويأمر وينيى غير 

نما قاصد إل ى مفعوؿ. فإف قمت: ىبل كاف ثبوت العمـ بأف هللا ال يأمر بالفحشاء وا 
؟ قمت: ال يصح (ففسقوا)يأمر بالقسط والخير دليبًل عمى أف المراد أمرناىـ بالخير 

يدافعو فكأنؾ أظيرت شيئًا وأنت تّدعي إضمار خبلفو، فكاف  (ففسقوا)ذلؾ ألف قولو 
ير أمر شاء في أف مفعولو استفاض فيو صرؼ األمر إلى المجاز ىو الوجو. ونظ

الحذؼ لداللة ما بعده عميو تقوؿ: لو شاء ألحسف إليؾ، ولو شاء ألساء إليؾ، تريد 
لو شاء اإلحساف ولو شاء اإلساءة فمو ذىبت تضمر خبلؼ ما أظيرت وقمت: قد 
دلت حاؿ مف أسندت إليو المشيئة أنو مف أىل اإلحساف أو مف أىل اإلساءة فاترؾ 

ىر المنطوؽ بو وأضمر ما دلت عميو حاؿ صاحب المشيئة لـ يكف عمى سداد الظا
 .انتيى

صببنا عمييـ النعمة صبًا فيبعد  (أمرنا مترفييا)أما ما ارتكبو مف المجاز وىو أف 
 جدًا. 
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، وقولو ألف حذؼ ما االعتزاؿوأما قولو وأقدرىـ عمى الخير والشر إلى آخره فمذىب 
ميل ال يصح فيما نحف بسبيمو، بل ثـ ما يدؿ عمى حذفو. ال دليل عميو غير جائز تع

وقولو فكيف يحذؼ ما الدليل قائـ عمى نقيضو إلى قولو عمـ الغيب، فنقوؿ: حذؼ 
الشيء تارة يكوف لداللة موافقو عميو، ومنو ما مثل بو في قولو أمرتو فقاـ وأمرتو فقرأ، 

في  ولو ما سكف ):ىلو تعاؿوتارة يكوف لداللة خبلفو أو ضده أو نقيضو فمف ذلؾ قو 
سرابيل  ): وقولو تعالى. قالوا: تقديره ما سكف وما تحرؾ ٖٔاألنعاـ ( الميل والنيار
 :وإلبرد. وقوؿ إلشاعر [ قالوا: الحرٔٛالنحل ( تقيكـ الحر

 أريد الخير أييما يميني *** اوما أدرؼ إذا يممت أرًض       

 الخير الذؼ أنا أبتغيو ***  أـ الشر الذؼ ىو يبتغيني      

تقديره: أريد الخير وأجتنب الشر، وتقوؿ: أمرتو فمـ يحسف فميس المعنى أمرتو بعدـ 
اإلحساف فمـ يحسف، بل المعنى أمرتو باإلحساف فمـ يحسف، وىذه اآلية مف ىذا 

، وداللة النقيض عمى النقيض كداللة حذؼ النقيض بإثبات نقيضوالقبيل يستدؿ عمى 
النظير عمى النظير، وكذلؾ أمرتو فأساء إلّي ليس المعنى أمرتو باإلساءة فأساء إلّي، 
إنما يفيـ منو أمرتو باإلحساف فأساء إلّي. وقولو وال يمـز ىذا قوليـ أمرتو فعصاني. 

، وقولو ألف ذلؾ مناؼ أؼ ألف العصياف مناؼ وىو كبلـ صحيح.  نقوؿ: بل يمـز
وقولو: فكاف المأمور بو غير مدلوؿ عميو وال منوؼ ىذا ال يسمـ بل ىو مدلوؿ عميو 
ومنوؼ ال داللة الموافق بل داللة المناقض كما بينا. وأما قولو: ألف مف يتكمـ بيذا 
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الكبلـ فإنو ال ينوؼ ألمره مأمورًا بو ىذا أيضًا ال يسمـ. وقولو في جواب السؤاؿ ألف 
ا وأنت تّدعي إضمار خبلفو. قمنا: نعـ يدافعو، فكأنؾ أظيرت شيئً  (ففسقوا)قولو 

يدعي إضمار خبلفو ودؿ عمى ذلؾ نقيضو. وقولو: ونظير أمر شاء في أف مفعولو 
استفاض فيو الحذؼ. قمت: ليس نظيره ألف مفعوؿ أمر لـ يستفض فيو الحذؼ لداللة 

لو لداللة ما بعده عميو، ما بعده عميو، بل ال يكاد يستعمل مثل شاء محذوفًا مفعو 
قل إف هللا ال  ):وأكثر استعمالو مثبت المفعوؿ النتفاء الداللة عمى حذفو. قاؿ تعالى

أـ تأمرىـ ) ٓٗيوسف ( أمر أف ال تعبدوا إال أّياه )ٕٛاألعراؼ: ] يأمر بالفحشاء
( أنسجد لما تأمرنا) ٜٕ األعراؼ(  قل أمر ربي بالقسط )ٕٖالطور   (أحبلميـ بيذا

 :أؼ بو وال يأمركـ أف تتخذوا المبلئكة. وقاؿ الشاعر ٓٙالفرقاف 

 ر فافعل ما أمرتأمرتؾ الخي
 بو

    
 

 : الرازؼ وقاؿ أبو عبد هللا 

ولقائل أف يقوؿ كما أف قولو أمرتو فعصاني يدؿ عمى أف المأمور بو شيء غير 
الفسق ألف الفسق عبارة عف اإلتياف بضد المأمور بو، فكونو فسقًا ينافي كونو مأمورًا 
بو، أف كونو معصية ينافي كونيا مأمورًا بيا، فوجب أف يدؿ ىذا المفع عمى أف 

غاية الظيور فبل أدرؼ لـ أصّر صاحب  المأمور بو ليس بفسق. ىذا الكبلـ في
الكشاؼ عمى قولو مع ظيور فساده فثبت أف الحق ما ذكروه، وىو أف المعنى 
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أمرناىـ باألعماؿ الصالحة وىي اإليماف والطاعة والقـو خالفوا ذلؾ عنادًا وأقدموا 
 .عمى الفسق انتيى

: أمر هللا القـو أؼ يقاؿ (مترفييا)كثرنا أؼ كثرنا  (أمرنا)القوؿ الثاني: أف معنى 
كثرىـ حكاه أبو حاتـ عف أبي زيد. وقاؿ الواحدؼ: العرب تقوؿ: أمر القـو إذا كثروا 
وأمرىـ هللا إذا كثرىـ انتيى. وقاؿ أبو عمي الفارسي: الجيد في أمرنا أف يكوف بمعنى 

 خير الماؿ " :كثرنا، واستدؿ أبو عبيدة عمى صحة ىذه المغة بما جاء في الحديث
أؼ كثيرة النسل، يقاؿ: أمر هللا الميرة أؼ كثر ولدىا،  " مأبورة وميرة مأمورةسكة 

ومف أنكر أمر هللا القـو بمعنى كثرىـ لـ يمتفت إليو لثبوت ذلؾ لغة ويكوف مف باب 
ما لـز وعّدؼ بالحركة المختمفة، إذ يقاؿ: أمر القـو كثروا وأمرىـ هللا كثرىـ، وىو مف 

فأمروا كقولؾ شتر هللا عينو فشترت، وجدع أنفو وثمـ سنو  باب المطاوعة أمرىـ هللا
 .فثممت

 
بكسر الميـ، وحكاىا النحاس وصاحب  (أمرنا) يعمر وعكرمةوقرأ الحسف ويحيى بف 

الموامح عف ابف عباس، ورّد الفراء ىذه القراءة ال يمتفت إليو إذ نقل أنيا لغة كفتح 
يد يقاؿ: أمر هللا مالو وأمره أؼ كثره الميـ ومعناىا كثرنا. حكى أبو حاتـ عف أبي ز 

بكسر الميـ وفتحيا. وقرأ عمّي بف أبي طالب، وابف أبي إسحاؽ، وأبو رجاء، وعيسى 
بف عمر، وسبلـ، وعبد هللا بف أبي يزيد، والكمبي: آمرنا بالمد وجاء كذلؾ عف ابف 

ي عمرو، عباس، والحسف، وقتادة، وأبي العالية، وابف ىرمز، وعاصـ، وابف كثير، وأب
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ونافع، وىو اختيار يعقوب ومعناه كثرنا. يقاؿ أمر هللا القـو وآمرىـ فتعدػ باليمزة. 
بتشديد  (أمرنا)وقرأ ابف عباس وأبو عثماف النيدؼ والسّدؼ وزيد بف عمّي وأبو العالية: 

الميـ وروؼ ذلؾ عف عمّي والحسف والباقر وعاصـ وأبي عمر وعدؼ أمر بالتضعيف، 
بالتشديد بمعنى وليناىـ وصيرناىـ أمراء،  (أمرنا)كثرنا وقد يكوف والمعنى أيضًا 

والبلـز مف ذلؾ أمر فبلف إذا صار أميرًا أؼ ولي األمر. وقاؿ أبو عمّي الفارسي: ال 
مف اإلمارة ألف رياستيـ ال تكوف إاّل لواحد بعد واحد واإلىبلؾ إنما  (أمرنا)وجو لكوف 

بو عمّي ال يمـز ألنا ال نسمـ أف األمير ىو الممؾ يكوف في مدة واحد منيـ، وما قالو أ
ف لـ يكف ممكاً   .بل كونو ممف يأمر ويؤتمر بو، والعرب تسمي أميرًا مف يؤتمر بو وا 

ولئف سممنا أنو أريد بو الممؾ فبل يمـز ما قاؿ ألف القرية إذا ممؾ عمييا مترؼ ثـ 
بيـ عمى اآلخر مف فسق ثـ آخر ففسق ثـ كذلؾ كثر الفساد وتوالى الكفر ونزؿ 

ذا أردنا أف نيمؾ قرية أمرنا  مموكيـ، ورأيت في النـو أني قرأت وقرػء بحضرتي ﴿ وا 
: ما أفصح ىذه القراءة، والقوؿ الذؼ حق  مترفييا﴾ اآلية بتشديد الميـ. فأقوؿ في النـو
عمييـ ىو وعيد هللا الذؼ قالو رسوليـ. وقيل: }القوؿ{ ألمبلف وىؤالء في النار وال 

 .ليأبا

*** 

 األلوسي:
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َذا َأَرْدَنا َأف نُّْيِمَؾ َقْرَيةً ﴿ ﴾ بياف لكيفية وقوع العذاب بعد البعثة. وليس المراد باإلرادة َواِ 
اإلرادة األزلية المتعمقة بوقوع المراد في وقتو المقدر لو أصبًل إذ ال يقارنيا الجزاء 

 ): ىكما في قولو تعالدنو وقتو اآلتي، وال تحققيا بالفعل إذ ال يتخمف عنو المراد بل 
أؼ إذا دنا وقت تعمق إرادتنا بإىبلكيا بأف نعذب أىميا بما  ٔ النحل  (َأَتٰى َأْمُر ٱَّللَِّ 

ذكر مف عذاب االستئصاؿ الذؼ بينا أنو ال يصح منا قبل البعثة أو بنوع مما ذكرنا 
شأنو مف مطمق العذاب أعني عذاب االستئصاؿ لما ليـ مف الظمـ والمعاصي دنوًا 

 .تقتضيو الحكمة مف غير أف يكوف لو حد معيف

 
كما أخرجو ابف جرير وغيره عف ابف عباس وسعيد بف جبير عمى بالطاعة َنا﴾ ﴿َأَمرْ 

متنعمييا وجبارييا ومموكيا. وخصيـ  (ُمْتَرِفيَيا)لساف الرسوؿ المبعوث إلى أىميا 
بالذكر مع توجو األمر إلى الكل ألنيـ أئمة الفسق ورؤساء الضبلؿ وما وقع مف 
سواىـ بأتباعيـ وألف توجو األمر إلييـ آكد، ويدؿ عمى تقدير الطاعة أف فسق 
ف خص الفسق في الشرع بمعصية خاصة وذكر  وعصى متقارباف بحسب المغة وا 

ضد كما أف ذكر النظير يدؿ عمى النظير فذكر الفسق والمعصية الضد يدؿ عمى ال
ـُ ٱْلَحرَّ ﴿ :يدؿ عمى تقدير الطاعة كما قيل في قولو تعالى  ٔٛالنحل ﴾َسَراِبيَل َتِقيُك

فيكوف نحو أمرتو فأساء إليَّ أؼ أمرتو باإلحساف بقرينة المقابمة بينيما المعتضدة 
كما ال يؤمر بالفسق، والنقل كقولو بالعقل الداؿ عمى أنو ال يؤمر باإلساءة 
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[، وجوز أف ينزؿ الفعل منزلة ٕٛاألعراؼ: [ ﴾ ِإفَّ ٱَّللََّ اَل َيْأُمُر ِبٱْلَفْحَشاء﴿:تعالى
 .البلـز كما في يعطي ويمنع أؼ وجينا األمر

 
 ﴾ أؼ خرجوا عف الطاعة وتمردوا، َفَفَسُقوْا ِفيَيا﴿

إال أنو يمتنع إرادة الحقيقة واختار الزمخشرؼ أف األصل أمرناىـ بالفسق ففسقوا 
لمدليل فيحمل عمى المجاز إما بطريق االستعارة التمثيمية بأف يشبو حاليـ في تقمبيـ 
في النعـ مع عصيانيـ وبطرىـ بحاؿ مف أمر بذلؾ أو بطريق االستعارة التصريحية 

المبطرة ليـ وصبيا عمييـ بأمرىـ بالفسق بجامع الحمل التبعية بأف يشبو إفاضة النعـ 
 عميو والتسبب لو ويتمـ أمر االستعارة في الصورتيف بما ال يخفى، 

وقيل: األمر استعارة لمحمل والتسبب الشتراكيما في اإلفضاء إلى الشيء وآثر أف 
الدليل  تقدير أمرناىـ بالطاعة ففسقوا غير جائز لزعمو أنو حذؼ ما ال دليل عميو بل

قائـ عمى خبلفو ألف قوليـ أمرتو فقاـ وأمرتو فقعد ال يفيـ منو إال األمر بالقياـ 
والقعود ولو أردت خبلؼ ذلؾ كنت قد رمت مف مخاطبؾ عمـ الغيب، وال نقض بنحو 
قوليـ: أمرتو فعصاني أو فمـ يمتثل أمرؼ ألنو لما كاف منافيًا لؤلمر عمـ أنو ال 

 .ف الفعل في ذلؾ مف باب يعطي ويمنعيصمح قرينة لممحذوؼ فيكو 

واعترض بأنو ال يجوز أف يكوف مف قبيل أمرتو فعصاني لما سمعت مف تقارب فسق 
[ لـ ال تكفي في تقدير ٕٛاألعراؼ: [﴾ِإفَّ ٱَّللََّ اَل َيْأُمُر ِبٱْلَفْحَشاء﴿وعصى وباف قرينة
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يجوز أف يكوف  وجينا األمر فوجد منيـ الفسق ال أف يقدر متعمق األمر; ثـ لـ ال
 .التعقيب بالضد قرينة لمضد اآلخر ونحوه أكثر مف أف يحصى

« الكشاؼ»عف ذلؾ فقاؿ: الجواب عف األوليف أف صاحب « الكشف»وأجاب في 
منع أف يراد أمرنا بالطاعة وأما أف يراد توجيو األمر فمـ يمنعو مف ىذا المسمؾ بل 

الوجو وكذلؾ التقييد بزماف إرادة المانع أف تخصيص المترفيف حينئٍذ يبقى غير بيف 
اإلىبلؾ فإف أمره تعالى واقع في كل زماف ولكل أحد ولظيوره لـ يتعرض لو، وعف 
الثالث أف شيرة الفسق في أحد معنييو تمنع مف عده مقاببًل بمعنى العصياف عمى أف 
ما ذكرنا مف نبو المقاـ عف اإلطبلؽ قائـ في التقييد بالطاعة، وفيو قوؿ بسبلمة 
األمير ونظر بعيف الرضا وغفمة عف وجو التخصيص الذؼ ذكرناه وىو بيف ال غبار 

مف الحمل  الزمخشرؼ عميو، وكذا وجو التقييد بالزماف المذكور، والحق أف ما ذكره 
إال أف عدـ ارتضائو ما روتو الثقات عف ترجماف القرآف وغيره مف تقدير وجو جميل 

الزجر عف الضبلؿ والحث عمى االىتداء ال  الطاعة مع ظيور الدليل ومساعدة مقاـ
 .وجو لو كما ال يخفى عمى مف لو قمب

واختاره الفارسي، واستدؿ أبو كثرنا بمعنى  (اَأَمْرنَ )وحكى أبو حاتـ عف أبػي زيد أف 
« مسندييما»عبيدة عمى صحة ىذه المغة بما أخرجو أحمد وابف أبػي شيبة في 

خير إلماؿ سكة مأبورة وميرة  " بف ىبيرة مف حديث سويد« الكبير»والطبراني في 
أؼ كثيرة النتاج، وأمر كما قيل مف باب ما لـز وعدؼ باختبلؼ الحركة  " مأمورة
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فيقاؿ أمرتو بفتح الميـ فأمر بكسرىا وىو نظير شتر هللا تعالى عينو فشترت وجدع 
أ بو الحسف أنفو فجدع وثمـ سنو فثممت، وقيل: إف المكسور يكوف متعديًا أيضًا وأنو قر 

عف ابف عباس « الموامح»ويحيػى بف يعمر وعكرمة، وحكى ذلؾ النحاس وصاحب 
أف أمر بمعنى كثر « الكشف»وأف رد الفراء لو غير ممتفت إليو لصحة النقل. وفي 

ما معناه: ما عوؿ ىذا القائل « الفائق»كثير وأما أمرتو المتعدؼ فقاؿ الزمخشرؼ في 
ني ميرة مأمورة وما ىو إال مف األمر الذؼ ىو ضد إال عمٰى ما جاء في الخبر أع

النيي وىو مجاز أيضًا كما في اآلية كأف هللا تعالى قاؿ ليا كوني كثيرة النتاج فكانت 
فيي إذف مأمورة عمى خبلؼ منييو، وقيل: أصمو مومرة فعدؿ عنو إلى مأمورة لطمب 

 .حيث لـ يقل موزورات " رإتمأزورإت غير مأجو  " :االزدواج مثل قولو ملسو هيلع هللا ىلص
 

وقرأ عمي كـر هللا تعالى وجيو وابف أبػي إسحاؽ وأبو رجاء وعيسى بف عمرو وعبد 
﴾ بالمد وكذلؾ جاء عف ابف عباس والحسف وقتادة آمرناهللا بف أبػي زيد والكمبػي ﴿

وأبػي العالية وابف ىرمز وعاصـ وابف كثير وأبػي عمرو ونافع وىو اختيار يعقوب، 
 .اه عند الجميع كثرنا وبذلؾ أيد التفسير السابق عمى القراءة المشيورةومعن

﴾ أّمرناوقرأ ابف عباس وأبو عثماف النيدؼ والسدؼ وزيد بف عمي وأبو العالية ﴿
بالتشديد، وروؼ ذلؾ أيضًا عف عمي والحسف والباقر رضي هللا تعالى عنيـ وعاصـ 

ا أيضًا، وقيل: بمعنى وليناىـ وأبػي عمرو، ومعناه عمى ىذه القراءة قيل كثرن
وجعمناىـ أمراء والبلـز مف ذلؾ أمر بالضـ إلحاقًا لو بالسجايا أؼ صار أميرًا والمراد 
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بو مف يؤمر ويؤتمر بو سواء كاف ممكًا أـ ال عمى أنو ال محذور لو أريد بو الممؾ 
ىكذا كثر أيضًا خبلفًا لمفارسي ألف القرية إذا ممؾ عمييا مترؼ ففسق ثـ آخر ففسق و 

 .الفساد وتوالى الكفر ونزؿ بيـ العذاب عمى اآلخر مف مموكيـ

*** 

 ابف عاشور:

ىذا تفصيل لمحكـ المتقدـ ُقصد بو تيديد قادة المشركيف وتحميميـ تبعة ضبلؿ الذيف 
أضموىـ. وىو تفريع لتبييف أسباب حموؿ التعذيب بعد بعثة الرسوؿ أدمج فيو تيديد 

 وما كنا معذبيف حتى﴿المضميف. فكاف مقتضى الظاىر أف يعطف بالفاء عمى قولو 
بالواو لمتنبيو عمى أنو خبر مقصود لذاتو  ولكنو عطف ٘ٔاإلسراء  ﴾نبعث رسوالً 

باعتبار ما يتضمنو مف التحذير مف الوقوع في مثل الحالة الموصوفة، ويظير معنى 
التفريع مف طبيعة الكبلـ، فالعطف بالواو ىنا تخريج عمى خبلؼ مقتضى الظاىر 
في الفصل والوصل. فيذه اآلية تيديد لممشركيف مف أىل مكة وتعميـ لممسمميف. 
والمعنى أف بعثة الرسوؿ تتضمف أمرًا بشرع وأف سبب إىبلؾ المرسل إلييـ بعد أف 

 يبعث إلييـ الرسوؿ ىو عدـ امتثاليـ لما يأمرىـ هللا بو عمى لساف ذلؾ الرسوؿ. 

ومعنى إرادة هللا إىبلؾ قرية التعمق التنجيزؼ إلرادتو. وتمؾ اإلرادة تتوجو إلى المراد 
( أمرنا( إلى آخره. ومتعمق)أمرنا مترفيياار إلييا بقولو )عند حصوؿ أسبابو وىي المش
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محذوؼ، أؼ أمرناىـ بما نأمرىـ بو، أؼ بعثنا إلييـ الرسوؿ وأمرناىـ بما نأمرىـ عمى 
 لساف رسوليـ فعصوا الرسوؿ وفسقوا في قريتيـ. 

واعمـ أف تصدير ىذه الجممة بػػػػ إذا أوجب استغبلؽ المعنى في الربط بيف جممة شرط 
إذا وجممة جواِبو، ألف شأف إذا أف تكوف ظرفًا لممستقبل وتتضمف معنى الشرط أؼ 

( ىو جواب إذا أمرنا مترفيياالربط بيف جممتييا. فاقتضى ظاىر موقع إذا أف قولو )
فيقتضي أف إرادة هللا إىبلكيا سابقة عمى حصوؿ أمر المترفيف َسْبَق الشرط لجوابو، 

فيأمر هللا مترفي أىل القرية مق بإىبلؾ القرية ابتداء فيقتضي ذلؾ أف إرادة هللا تتع
فيحق عمييا القوؿ الذؼ ىو مظير إرادة هللا إىبلكيـ، مع أف مجرػ فيفسقوا فييا 

العقل يقتضي أف يكوف فسوؽ أىل القرية وكفُرىـ ىو سبب وقوع إرادة هللا إىبلكيـ، 
منيـ ما توعدىـ عميو ال وأف هللا ال تتعمق إرادتو بإىبلؾ قـو إال بعد أف يصدر 

العكس. وليس مف شأف هللا أف يريد إىبلكيـ قبل أف يأتوا بما يسببو، وال مف الحكمة 
أف يسوقيـ إلى ما يفضي إلى مؤاخذتيـ ليحقق سببًا إلىبلكيـ. وقرينة السياؽ 

( نبعث رسوالً ( عمى )أمرنا مترفيياواضحة في ىذا، فبنا أف نجعل الواو عاطفة فعل )
فعاؿ يعطف بعضيا عمى بعض سواء اتحدت في المواـز أـ اختمفت، فيكوف فإف األ

أصل نظـ الكبلـ ىكذا وما كنا معذبيف حتى نبعث رسواًل ونأمر مترفي قرية بما 
نأمرىـ بو عمى لساف الرسوؿ فيفسقوا عف أمرنا فيحق عمييـ الوعيد فنيمكيـ إذا أردنا 

ذا أردنا أف نيمؾ قريةإىبلكيـ. فكاَف ) ريطة لحصوؿ اإلىبلؾ، أؼ ذلؾ بمشيئة ( شوا 
 هللا وال مكره لو، كـ دلت عميو آيات كثيرة كقولو
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أو يكبتيـ فينقمبوا خائبيف ليس لؾ مف األمر شيء أو يتوب عمييـ أو  ﴿
األعراؼ  ﴾أف لو نشاء أصبناىـ بذنوبيـ﴿وقولو  ٕٛٔ-ٕٚٔآؿ عمراف  ﴾ يعذبيـ
ذا شئنا بدلنا أمثاليـ تبديبل ﴿وقولو ٓٓٔ  عجمنا لو فييا ما ﴿وقولو ٕٛاإلنساف  ﴾وا 

نما عدؿ عف نظـ ٛٔاإلسراء  ﴾ نشاء لمف نريد . فُذكر شريطة المشيئة مرتيف. وا 
الكبلـ بيذا األسموب إلى األسموب الذؼ جاءت بو اآلية إلدماج التعريض بتيديد أىل 

 مكة بأنيـ معرضوف لمثل ىذا مما حل بأىل القرػ التي كذبت رسل هللا. 

ولممفسريف طرائق كثيرة تزيد عمى َثماف لتأويل ىذه اآلية متعسفة أو مدخولة، وىي 
( وجعل جواب قرية( إلخ صفًة لػػػػ )أمرنا مترفييامتفاوتة، وأقرُبيا قوؿ مف جعل جممة )

 . اإذا محذوفً 

والمتَرُؼ اسـ مفعوؿ مف أترفو إذا أعطاه الُترفَة. بضـ التاء وسكوف الراء ػػػػ أؼ 
 ة. النعم

 والمترفوف ىـ أىل النعمة وسعة العيش، وىـ معظـ أىل الشرؾ بمكة. 

 وذرني والمكذبيف أولي النعمة﴿وكاف معظـ المؤمنيف يومئٍذ ضعفاء قاؿ هللا تعالى 
. وتعميق األمر بخصوص المترفيف مع أف الرسل ٔٔالمزّمل ﴾ وميميـ قميبل

يخاطبوف جميع الناس، ألف عصيانيـ األمَر الموجو إلييـ ىو سبب فسقيـ وفسق 
بقية قوميـ إذ ىـ قادة العامة وزعماء الكفر فالخطاب في األكثر يتوجو إلييـ، فإذا 

ة فاستحقت اليبلؾ. فسقوا عف األمر اتبعيـ الدىماء فعـ الفسق أو غمب عمى القري
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﴾ بيمزة واحدة وتخفيف الميـ، وقرأ يعقوب ﴿آمرنا﴾ بالمد أمرناوقرأ الجميور ﴿
بيمزتيف ىمزة التعدية وىمزة فاء الفعل، أؼ جعمناىـ آمريف، أؼ داعيف قوميـ إلى 
الضبللة، فسكنت اليمزة الثانية فصارت ألفًا تخفيفًا، أو األلف ألف المفاعمة، 

 ة في المبالغة، مثل عافاه هللا. والمفاعمُة مستعمم

والفسق الخروج عف المقر وعف الطريق. والمراد بو في اصطبلح القرآف الخروج عما 
. ٕٙفي سورة البقرة  ﴾وما يضل بو إال الفاسقيف﴿أمر هللا بو، وتقدـ عند قولو تعالى 

كما قاؿ و القوؿ ىو ما يبمغو هللا إلى الناس مف كبلـ بواسطة الرسل وىو قوؿ الوعيد 
 . ٖٔالصافات ﴾ فحق عمينا قوؿ ربنا إنا لذائقوف ﴿تعالى 

زالة أثره، وىو مستعار ىنا لبلستئصاؿ إذ المقصود إىبلؾ أىميا  والتدمير ىدـ البناء وا 
. وتقدـ التدمير عند ٕٛ﴾ يوسف ﴿وإسأؿ إلقريةولو مع بقاء بنائيـ كما في قوؿ 

. وتأكيد ٖٚٔفي سورة األعراؼ  ﴿ودمرنا ما كاف يصنع فرعوف وقومو﴾قولو تعالى 
 .دمرناىا بالمصدر مقصود منو الداللة عمى عظـ التدمير ال نفي احتماؿ المجاز

*** 

 إلثالثاء:

 ىػٓٗٗٔربيع اآلخر  ٚٔ

 ـٕٛٔٓكانوف األوؿ  ٕ٘
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 (ٜٔ)اإلسراء ا يـ مشكورً ف أراد اآلخرة ... فأولئؾ كاف سعيُ ومَ  ۞

 لـ يقل:

 فذلؾ كاف سعيو مشكوًرا.

يجوز الحمل عمى لفظيا بالمفرد، أو عمى معناىا بالجمع، وفي اآلية جمع : فمَ 
 بينيما.

 

 (ٕٓ اإلسراء) محظوًرا ربؾ عطاءُ  كاف وما ۞

 َيصبلىا َجيّنـَ  لوُ  َجعمنا ثـّ  ُنريدُ  ِلَمف َنشاءُ  ما فييا لوُ  عّجمنا العاِجمةَ  ُيريدُ  كافَ  َمف﴿ 
 (.ٛٔ )اآلية َمدُحوًرا َمذُموًما

 )اآلية َمشكوًرا َسعُييـ كافَ  فأولئؾَ  مؤمفٌ  وىو َسعَييا ليا وَسَعى اآلخرةَ  أرادَ  وَمف
ٜٔ.) 

 (.ٕٓ )اآلية َمحظوًرا ربؾَ  َعطاءُ  كافَ  وما ربؾَ  َعطاءِ  ِمف وىؤالءِ  ىؤالءِ  ُنِمدُّ  ُكبلً 

 )اآلية ﴾تفضيبلً  وأكبرُ  دَرجاتٍ  أكبرُ  وَلآلخرةُ  بعضٍ  عمى بعَضيـ َفّضمنا كيفَ  انُظْر 
ٕٔ.) 

 .ٕٔ-ٛٔ إلسراءا
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 العاجمة:

 الدنيا.

 اآلخرة. خبلؼ:

 محذوؼ. موصوؼ عف بالصفة عبر

 العاجمة. الحياة

  

 ُنريُد: ِلَمف َنشاءُ  ما فييا لوُ  عّجمنا

 منيـ. نريد لمف أؼ:

 .لو مف: بدؿ :نريد لمف

 كل. مف بعض بدؿ

 عاشور(. وابف حياف، )أبو

  

 وىؤالِء: ىؤالءِ  ُنِمدُّ  كبلً 

 :حياف أبو قاؿ
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 كل تقدير: عمى كل مف بدالً  يكوف  أف يصح وال (،كبلً ) مف بدالً  (ىؤالء) أعربوا»
 الفريقيف، كل التقدير: يكوف  أف فينبغي ،بعض مف كل بدؿ ذاؾ إذ يكوف  ألنو واحد;
 «.التفصيل جية عمى ،كل مف كل بدؿ فيكوف 

  

 يقل: لـ

 اآلخرة. يريد كاف ومف ... العاجمة يريد كاف مف -

 اآلخرة. أراد ومف ... العاجمة أراد مف -

  

 يقل: لـ

 نشاء. لمف نشاء ما -

 نريد. لمف نريد ما -

  

 يقل: لـ

 يصمونيا جينـ ليـ جعمنا ثـ نريد لمف نشاء ما فييا ليـ عّجمنا العاجمة يريد كاف مف
 مدحوريف. مذموميف
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 مدحوًرا. مذموًما منيـ كل يصبلىا أو:

  

 يقل: لـ

 مشكوريف. كانوا فأولئؾ

  

 وىؤالِء: ىؤالءِ  ُنِمدُّ  كبلً 

 (ُكبلً ) مف: بدؿ :وىؤالء ىؤالء

 ُمجمل. مف مفّصل بدؿ

  

 النكتة:

 ولو) الكافريف عمى ويضّيق الدنيا في المؤمنيف يرزؽ  هللا أف تبيف آيات ىناؾ -
 ربكـ استغِفروا) .ٜٙ األعراؼ (بَركاتٍ  عمييـ َلفتحنا واتَقوا آمُنوا الُقَرػ  أىلَ  أفّ 
    .ٕ٘ ىود (ِمدراًرا عميكـ السماءَ  ُيرسلِ  إليوِ  توُبوا ثـ

 .ٕ الطبلؽ (َيحتِسبُ  ال حيثُ  ِمف وَيرزْقوُ  َمخرًجا لو َيجعلْ  هللاَ  يتقِ  وَمف)

 .ٕٔٔ النحل (والَخوؼِ  الُجوعِ  ِلباَس  هللاُ  فأذاقيا هللاِ  بأنُعـ فكفرْت )
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ذا)  (تدميًرا فدّمرناىا القوؿُ  عمييا َفَحقّ  فييا ففَسقوا ُمترفييا أَمرنا َقريةً  ُنيمؾَ  أف أردنا وا 
 .ٙٔ اإلسراء

 .ٕٗٔ طو (ضنًكا َمعيشةً  لوُ  فإفّ  ِذْكرؼ  عف أعرَض  وَمف)

 اإلسراء آية في كما الدنيا، في الكافريف عمى ُيضيق ال هللا أف تبيف آيات ىناؾ -
ٔٛ. 

 هللا أف تفيداف األولياف فاآليتاف .ٕٔ اإلسراء آية تناقضاف ٕٓو ٛٔ اإلسراء آيتا -
 الدنيا في المؤمنيف يرزؽ  هللا أف تفيد ٕٔ واآلية والكافريف، المؤمنيف الدنيا في يرزؽ 
 في الكافريف عمى المؤمنيف يفّضل أؼ اآلخرة! في رزًقا ويزيدىـ الكافريف، مف أكثر
 تفضيبًل! أكثر اآلخرة في رزقيـ ويكوف  الدنيا، في الرزؽ 

 فيـ مًعا(. وكافرىـ )مؤمنيـ الناس بيف المفاضمة تكوف  قد األخيرة اآلية في -
 فالنعيـ والجحيـ، النعيـ في اآلخرة في ويتفاوتوف  والفقر، الغنى في الدنيا في يتفاوتوف 
 بكثير. أكبر اآلخرة في والتفاضل دركات، والجحيـ درجات

  

 الجواب:

 االبتبلء. وبطل ألماتيـ الكافريف يرزؽ  لـ هللا أف لو -

 أرادوا. إف يؤمنوا لكي افريفلمك فرصة يعطي هللا -
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 أيًضا. المؤمنيف ابتبلء لبطل الكافريف يرزؽ  ولـ المؤمنيف رزؽ  هللا أف لو -

 َفَخَرجَ ) كالكافريف؟ الماؿ يعبدوف  أـ هللا يعبدوف  ىل لممؤمنيف: ابتبلءٌ  الكافريف رزؽُ  -
 (قاروفُ  ُأوتي ما ِمثلَ  لنا ليتَ  يا الدنيا الحياةَ  ُيريُدوفَ  الذيفَ  قاؿَ  زيَنِتوِ  في قوِموِ  عمى

 .ٜٚ القصص

 ىذا ويكوف  بالدنيا، منيـ أكثر الىتماميـ المؤمنيف، مف أكثر الكافريف هللا يرزؽ  قد -
 واستدراًجا! ليـ آخرَ  ابتبلءً  الرزؽ 

 واالستدراج: واالبتبلء الرزؽ  مف مدة بعد الدنيا في بذنوبيـ الكافريف هللاُ  ُييمؾِ  قد -
 .ٙ األنعاـ (وِبِيـِبُذنُ  فأىمْكناُىـ)

***  

 المفسريف: أقواؿ

 الرازؼ:

 هللا عمى كرامتو ألجل ذلؾ أف وظفّ  بيا اغترّ  الدنيا ساعدتو إذا مف الُجّياؿ ِمف»
 هللا رضا عمى بيا ُيستدؿّ  أف ينبغي ال الدنيا مساعدة أف بّيف تعالى وأنو تعالى،
 وا ىانتو هللا عذاب إلى المصير ىي عاقبتيا أف مع تحصل قد الدنيا ألفّ  تعالى،
.)...( 
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 مف كثير بل أحد، لكل بالدنيا الفوز يحصل ال أنو عمى يدؿّ  (نريد لمف) تعالى: قولو
بلؿ الُكّفار  الدنيا عف محروميف يبقوف  ثـ الدنيا، طمب في الديف عف ُيعرضوف  والضُّ
 الديف! وعف

بلؿ الُكّفار ليؤالء عظيـ زجر فيو أيًضا وىذا  الدنيا، لطمب الديف يتركوف  الذيف الضُّ
 وىـ الدنيا فيالحياةِ  سعُييـ َضلّ  الذيفَ  أعماالً  األخسروف  فيـ الدنيا، فاتتيـ ربما فإنو

 (.ٗٓٔ الكيف«.)ُصْنًعا ُيحِسُنوفَ  أّنيـ َيحسُبوفَ 

*** 

 حياف: أبو

 كثيًرا أف ترػ  أال يريده، ما لو يحصل العاجمة يريد َمف فميس بإرادتو، المعّجل قّيد»
 منيـ وكثير ليـ، هللا قسمو ما إال منيا ليـ يحصل وال الدنيا، يختاروف  الناس مف

  «!اآلخرة وشقاوة الدنيا شقاوة ليـ ويجمع ليـ، يحصل فبل اليسير النزر يتمّنوف 

 أقوؿ:

 يريده. ما كل أو يريده، ما لو يحصل األفضل:

ف  عميو. يدؿّ  «ليـ هللا قسمو ما » قولو: كاف وا 

  

 والكافريف. المؤمنيف مف شخص عمى شخص تفضيل في قيل كأنو»
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  «.المؤمنيف بيف فيما ىو إنما والتفضيل الدرجات ىذه أف العمماء بعض ورأػ

***  

 عاشور: ابف

 كل إرادة وأف غروٌر، سعي غير ِمف اآلخرة خير إرادة أف عمى تنبيو اآلية في»
 حصولو. أسباب في السعي مف لنجاحيا بد ال شيء

   المبارؾ: بف هللا عبد قاؿ

 اليَبسِ  عمى َتجرؼ  ال السفينةَ  إفّ       مسالَكيا َتسُمؾْ  ولـ النجاةَ  ترجو

)...( 

 ساعيو. المشكور ىو المشكور والسعي

  

 أىل بيف تفاضل مف فيو ما إلى ترػ  أال ماؿ،األع بصبلح منوط غير الدنيا عطاء
، الكافرُ  ويفضل الكافَر، فيو المسمـُ  يفضل وقد المتحد، العمل ـَ  بعُض  ويفضل المسم

 الدنيا عطاء مناط أف إلى ىادًيا بذلؾ وكفاؾ ،بعًضا الكفرة وبعُض  بعًضا، المسمميف
 «.لخّيرةا النفوس إلى ُيساؽ مما وال الصالح، العمل وادؼ مف ليست أسباب

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16418
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16418
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 أقوؿ:

 أعمـ. وهللا شيء"، أؼّ  "إرادة صوابو: «شيء كل إرادة » األوؿ: السطر في قولو

*** 

       ـٕٗٔٓ/ٕ/ٛٔ الثبلثاء

 

 (ٕٕ اإلسراء) آخر إلًيا هللا مع تجعل ال ۞

 .ٕٕ اإلسراء (َمخُذوالً  َمذُموًما فتقعدَ  آخرَ  إلًيا هللاِ  معَ  َتْجَعلْ  ال) 

  

 يقل: لـ

 مذموًما. فتصير

  

 َتْجَعْل: ال

 أمتو. والمراد: ،ملسو هيلع هللا ىلص لمنبي الخطاب      -

 لئلنساف. الخطاب      -
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 الطبرؼ:

 )...(. مموًما تصير يقوؿ: :َمذموًما تقعدَ »

ف الكبلـ وىذا  مف جميع بو معني فيو ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لنبي الخطاب وجو عمى خرج كاف وا 
 «.وعزّ  جلّ  هللا عباد مف التكميف لزمو

***  

 البغوؼ:

 «.نصر غير مف َمخذوالً  حمد، غير مف َمذموًما  ) َمخذوالً  َمذموًما فتقعدَ »)

***  

 الرازؼ:

 التقدير ىذا فعمى األحد. الواحد إال مقّدر وال مدّبر وال إلو ال أنو بالدليل ثبت لما»
 النعـ تمؾ بعض أضاؼ فقد با أشرؾ فمف تعالى. هللا مف حاصمة النعـ جميع تكوف 
 الخالق ألف الذـّ، يستحق فحينئذ هللا. مف كميا أف الحق أف مع تعالى، هللا غير إلى

 إحساف قابل فقد هللا، مف كونيا جحد فمما النعـ. تمؾ ءبإعطا الشكر استحق تعالى
 الذـّ. فاستوجب والكفراف، والجحود باإلساءة تعالى هللا

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=17&ayano=22#docu
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نما  أمره يفّوض أف استحق تعالى  شريًكا أثبت لما ألنو الخذالف، يستحق إنو قمنا وا 
 ُمعيف. وال حافع وال ناصر ببل بقي معدوًما الشريؾ ذلؾ كاف فمّما الشريؾ، ذلؾ إلى
  )...(. الخذالف عيفُ  وذلؾ

 وجوه: فيو ( َمخذوالً  َمذموًما فتقعدَ ) :قولو في المذكور القعود

  
 المفظة وىذه مخذواًل، مذموًما الناس في فتمكث أؼ: الُمْكث، معناه: أف :األوؿ

 يصنع ما غيره: الرجل سأؿ فإذا المعنى. ىذا في والُفرس العرب لساف في مستعممة
 كاف سواء الُمْكث معناه: حاؿ. بأسوأ قاعد ىو المجيب: فيقوؿ البمدة؟ تمؾ في فبلف
 جالًسا. أو قائًما

 
 منو. فرط ما عمى متفّكًرا نادًما يقعد أف خذوؿالم المذمـو شأف مف إف :الثاني

  

 يتأتى إنما والسعي تحصيميا، في يسعى الخيرات تحصيل مف المتمكف أف :الثالث
 الطمب. عف قاعًدا جالًسا يبقى بل يسعى ال فإنو تحصيميا عف العاجز وأما بالقياـ،
 القعود وكاف رات،بالخي الفوز يتـ بيا التي األمور أحد الرجل عمى القياـ كاف فمما

 القدرة عف كناية القياـ جعل َجَرـَ  ال والقدرة، الُمْكنة تمؾ عدـ عمى عبلمة والجموس
 «.والضعف العجز عف كناية والقعود الخيرات، تحصيل عمى

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3394&idto=3394&bk_no=132&ID=1439#docu
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*** 

 القرطبي:

 «.فتبقى :فتقعدَ »

*** 

 حياف: أبو 

 الخطاب وغيره: الطبرؼ  وقاؿ الرسوؿ. غير لمسامع (َتجعلْ  ال) في الخطاب»
 الخمق. لجميع والمراد ،ملسو هيلع هللا ىلص لدمحم

 بمعنى: حربة، كأنيا قعدت حتى الشفرة شحذ قوليـ: مف الزمخشرؼ  قاؿ (:فتقعدَ )
 الذؿ مف اليبلؾ مف يتبعو وما الذـّ  نفسؾ عمى جامًعا فتصير يعني: صارت.
 انتيى. لو. شريًكا جعمتو ممف النصرة عف والعجز والخذالف

 و)قعد( .أصحابنا عند يجوز ال فتصير، بمعنى: (فتقعدَ ) استعماؿ مف إليو ذىب وما
 بمعنى )قعد( يطرد أنو إلى الفّراء وذىب الَمثل. عمى مقصورة صار بمعنى عندىـ
 الراجز: قوؿ ذلؾ مف وجعل صار،

  

 الِجمبابُ  وال الوشاحافِ  وال         الِخضػػػػابُ  الجاريةَ  ُيقِنعُ  ال     

 ُلعػػػػػابُ  لػػػو األيرُ  ويقعػػػػػدَ         األركابُ  تمتقي أف دوفِ  مف     
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 في أخذ فالزمخشرؼ  صار، بمعنى: قضاىا إال حاجة يسأؿ ال قعد الكسائي: وحكى
 الفّراء. بقوؿ اآلية

 تقوؿ كما ( َمخذوالً  َمذموًما) الناس في فيمكث أؼ: الُمْكث، عف عبارة ىنا والقعود
 وسواء ومقيـ، ماكث ومعناه: حاؿ، أسوأ في قاعد ىو شخص حاؿ عف سأؿ لمف
 جالًسا. أـ قائًما كاف

 وعّبر متفكًرا، حائًرا يقعد أف المخذوؿ المذمـو شأف مف ألف حقيقة; القعود يراد وقد
  القعود. وىي حالو، بغالب

! عف أقعدؾ ما تقوؿ: والعرب فتعجز، (:فتقعدَ ) معنى وقيل:  الحق ىنا والذـّ  المكاـر
 أفضل حجًرا أو ُعوًدا يجعل اإلنساف يكوف  أف في العقوؿ، ذوؼ  ومف تعالى، هللا مف
 ورزقو خمقو الذؼ هللا مع ويشركو األلوىية، إليو وينسب بالكرامة، ويخّصو نفسو، مف

 عميو. وأنعـ

 مف ينصره ال الذؼ والمخذوؿ بنصر، لو يكفل وال هللا بإسبلـ يكوف  ىذا في والخذالف
 «.ينصره أف يحبّ 

***  

 الشنقيطي:

 عمى ألمتو ليشرع ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي إلى متوّجو الكريمة اآلية ىذه في الخطاب أف الظاىر«

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=895&idto=895&bk_no=64&ID=758#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=895&idto=895&bk_no=64&ID=758#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=895&idto=895&bk_no=64&ID=758#docu
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 هللا مع َيجعلُ  ال أنو معمـو ملسو هيلع هللا ىلص ألنو وعبل، جل لو العبادة في التوحيد إخبلص لسانو
 مخذواًل. مذموًما يقعدُ  ال وأنو آخر، إلًيا

 
 بذلؾ والمراد الخطاب، إليو يوّجو ملسو هيلع هللا ىلص أنو عمى واضحة داللة الداّلة اآليات ومف

 أو أحُدىما الِكَبرَ  عندؾَ  َيبمغفّ  إّما) تعالى: ولوق ،ملسو هيلع هللا ىلص ىو خطابو نفس ال ألمتو التشريع
 معنى ألف ،ٖٕ اإلسراء (كريًما قوالً  لُيما وقلْ  تنيرُىما وال أؼّ  لُيما تقلْ  فبل ِكبلُىما
 لُيما تقلْ  فبل الكبر أحدىما أو والداؾ عندؾ يبمغ إف أؼ اآلية، (يبمغفّ  إّما) قولو:
 أو بموغيما الشتراط وجو فبل طويل، بزمف ذلؾ قبل ماتا قد والديو أف ومعمـو ،أؼّ 

 ومف .ملسو هيلع هللا ىلص لغيره التشريع المراد أف إال طويل، زمف منذ ماتا أف بعد الِكَبر، أحدىما
 في السائرة األمثمة ومف غيره. بالخطاب والمراد إنساًنا، خطاُبيـ العربية المغة أساليب
 الفزارؼ: مالؾ بف سيل وىو الراجز، قوؿ ذلؾ

 
 جاره يا واسَمعي أعني إياؾِ                       

 
 وأكرمْتو، أخُتو فأنزلْتو غائًبا، فوجده الطائي، ألـ بفَ  حارثةَ  زار أنو الَمثل ىذا وسبب
  ىي: لُيسمعيا غيرىا ألخرػ  مخاطًبا فقاؿ جماليا، فأعجبو جميمة، وكانت

  فزاره فتى في تريفَ  كيفَ         والحضاره البدو خيرِ  أختَ  يا      
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  جاره يا واسَمعي أعني إياؾِ          ِمعطػػاره حّرةً  َييػػػوػ  أصبػػػح     

 
 بقوليا: وأجابتو مراده، المرأة ففيمت

  

 الدعاره وال الزوج أبتغي ال          فػػزاره فتى يا أقوؿ إنػػي           

  
  باستحاره أىمؾَ  إلى فارحلْ        الحاره ىذؼ أىلِ  فراؽَ  وال           

 
 الكبلـ رجع بمعنى المحاورة، مف استفعاؿ أصمو "باستحاره" قوليا: أف والظاىر
 وجوابي كبلمؾ وىي وبينؾ، بيني وقعت التي بالمحاورة أىمؾَ  إلى ارحلْ  أؼ بينيما،

 الساقطة العيف مف عوض "االستحاره" في والياء ذلؾ! غير عمى مني تحصل وال لو،
 الصرؼ. فف في معروؼ ىو كما باإلعبلؿ،

  
 إلًيا هللاِ  معَ  َتْجَعلْ  ال) قولو: في الخطاب أف إلى العمـ أىل بعض وذىب
 إفراد العربية: المغة أساليب ومف المكمف. إلى متوّجو اآليات مف ذلؾ ونحو (،آخرَ 

 معمقتو: في العبد بف َطَرفة كقوؿ التعميـ; قصد مع الخطاب
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 ُتزّودِ  لـ َمف باألخبار ويأتيؾَ      جاىبلً  كنتَ  ما األياـُ  لؾَ  َسُتبدؼ       

 
 تصير. أؼ: (فتقعدَ ) قولو: ومعنى والزمخشرؼ: والكسائي الفراء وقاؿ

 الراجز: قوؿ منو الفّراء وجعل

  

 الِجمبابُ  وال الوشاحافِ  وال       الِخضابُ  الجاريةَ  ُيقِنعُ  ال          

  
 ُلعػػابُ  لو األيػػػرُ  ويقعػػػػدَ       األركابُ  تمتقي أف دوفِ  مف          

 لعاب. لو يصير أؼ

 
 في حياف أبو قالو صار، بمعنى قضاىا. إال حاجة يسأؿ ال قعد الكسائي: وحكى
 تفسيره(. )في البحر

  
 مخذواًل، مذموًما الناس في فتمكث أؼ: الُمْكث، عف عبارة ىنا والقعود أيًضا: قاؿ ثـ
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 ماكث ومعناه:  حاؿ; أسوأ في قاعد ىو شخص: حاؿ عف سأؿ لمف تقوؿ كما
 جالًسا. أـ قائًما كاف سواء ومقيـ،

 وعّبر متفّكًرا، حائًرا يقعد أف المخذوؿ المذمـو شأف مف ألف حقيقة; القعود يراد وقد
 القعود. وىو حالو بغالب

! عف أقعدؾ ما تقوؿ: والعرب فتعجز. (:فتقعدَ ) معنى وقيل:  الغرض محل اىػ المكاـر
  حياف. أبي ـكبل مف

 
 با أشرؾ حيث الناس; مف العقبلء ومف هللا، مف الذـّ  يمحقو مف ىو ىنا: والمذمـو

 شيء. عمى يقدر وال يضّر، وال ينفع ال ما

  
  قولو: ومنو النصر. منو يؤّمل كاف مف ينصره ال الذؼ ىو والمخذوؿ:

  

  فُيخذال عميو ُيبغى بأف ولكف         حياتو بانقضاء ميتاً  المرءُ  إفِ       

  

 أقوؿ:
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 أؼ: باستحارة، قوليا: :الزمخشرؼ  تفسير في نظر. فيو (االستحارة) عف كبلمو      -
 وتكامل. امتؤل إذا اإلناء، استحار يقاؿ: .اىتداء وعدـ بتحّير أو نقص. وعدـ بكماؿ

 .رأيو في تحّير إذا الرجل: واستحار

  

 المرُء. ما :المرءُ  إفِ       -

  

 عاشور: ابف

 «.والدواـ الُمْكث لمعنى مستعار :تقعد»

***  

   ـٕٗٔٓ/ٕ/ٕٓ الخميس

 

 (ٖٕ )اإلسراء اإحسانً  وبالوالديف ۞

 التقدير:

 ا.وأحسْف بالوالديف إحسانً 
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 (ٕ٘ اإلسراء) غفوًرا لؤلّوابيف كاف فإنو صالحيف تكونوا إفْ  ۞

 لماذا أخبر عف األّوابيف ولـ ُيخبر عف الصالحيف؟

 ٕ٘اإلسراء سورة 

 :لـ يقل

 .فإنو كاف لكـ غفوًرا -

 .فإنو كاف لمصالحيف غفوًرا -

 .فإنو كاف لؤلّوابيف منكـ غفوًرا -

 .فإنو كاف لؤلّوابيف مف الصالحيف غفوًرا -

  ر.ابف عاشو مف الغريب جًدا أف المفسريف لـ يعرضوا ليذا أبًدا! إال 

 :قاؿ لي

باألّوابيف؟ لـ ُيخبر عف الصالحيف، بل أخبر الكبلـ عف الصالحيف، ما الذؼ جاء 
 !عف األّوابيف

 :قمت

 :ىناؾ حذؼ في اآلية: منكـ. التقدير
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 .إْف تكونوا صالحيف فإنو كاف لؤلّوابيف منكـ )مف الصالحيف( غفوًرا

 .أضاؼ إلى صفة الصالحيف صفة األّوابيف

*** 

 :أقواؿ المفسريف

 :ابف عاشور

بطريق المقابمة. والتقدير: إف تكونوا صالحيف أّوابيف إلى ُفيـ مف الكبلـ معنى احتباؾ 
هللا فإنو كاف لمصالحيف محسًنا، ولؤلوابيف غفوًرا. وىذا يعـّ المخاطبيف وغيرىـ، وبيذا 

 .العمـو كاف تذييبلً 

 :أختمف مع ابف عاشور في التقدير :أقوؿ

 .فإنو كاف لمصالحيف األّوابيف غفوًرا

 !: محسًنا؟مف أيف أخذ ابف عاشور كممة

*** 

 إلثالثاء:

 ىػ ٓٗٗٔربيع األوؿ  ٕٙ

 ـٕٛٔٓكانوف األوؿ  ٗٓ
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 (ٕٙ)اإلسراء وال تبذر تبذيًرا  ۞
 

 . ٕٙ( اإلسراء وابف السبيل وال تبذر تبذيًرا وآِت ذا القربى حقو والمسكيفقاؿ تعالى: )
 

 : التبذير
ثػػـ غمػػب عمػػى اإلسػػراؼ فػػي  ،التفريػػق، ومنػػو: البػػػَْذر، ألنػػو يفػػرؽ فػػي األرض لمزراعػػة

  .النفقة
 .  (ٖٗٗ/ٚ)الدر المصوف 

 : ٘ٓٗ/ٔٔنظـ الدرر قاؿ في 
التبذير ىو تفريق المػاؿ سػرًفا، وىػو بذلػو فيمػا ال ينبغػي، أو ىػو بسػط اليػد فػي المػاؿ، 

 . ما الجود فبمقدار معمـو، وأعمى حسب اليوػ جزاًفا
 

 : ٖٔٗ/ٕفي تفسيره الماوردؼ قاؿ 
 التبذير ىو اإلسػراؼ المتمف لمماؿ. 

 .(ٓٗ/ٚ)وانظر تفسير أبي حياف 
 

ىػو : تبذير ىو إنفاؽ الماؿ في غير حقو. وقػاؿ ابػف عبػاس: الودقاؿ عبد هللا بف مسع
، وفػي اإلنفاؽ فػي الباطػل. وقػاؿ قتػادة: ىػو اإلنفػاؽ فػي معصػية هللا، وفػي غيػر الحػق

 الفساد 
 .  (ٖٜٔ/ٕٓ، والرازؼ ٕٚ/٘ٔ)تفسير الطبرؼ 
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، مػف حقػو، ووضػعو فػي غيػر حقػو، وىػو اإلسػراؼ: التبػذير ىػو أخػذ المػاؿ وقاؿ مالؾ
 وىو حراـ. 

 .  (ٕٚٗ/ٓٔ)تفسير القرطبي 
 : ٕٛٗ/ٓٔ القرطبيقاؿ 

مػػف أنفػػق مالػػو فػػي الشػػيوات، زائػػًدا عمػػى قػػدر الحاجػػات، وعرضػػو بػػذلؾ لمنفػػاد، فيػػو 
 .درىًما واحًدا في حراـ فيو مبذر . ومف أنفقمبذر
 

. (ٕٚ/٘رؼ المفسػػد العائػػث )تفسػػير ابػػف الجػػوزؼ : المبػػذر ىػػو المسػػوقػػاؿ أبػػو عبيػػدة
، يطمبػػوف بػػذلؾ الفخػػر والسػػمعة انوا فػػي الجاىميػػة يبػػذروف األمػػواؿ، وينحػػروف اإلبػػلوكػػ

 والرياء. 
 .(ٕٚ/٘ابف الجوزؼ ، و ٙٗٗ/ٕالزمخشرؼ  تفسير)
 

 : ٜٚ/٘ٔابف عاشور قاؿ 
، الفسػاد تبػذير. فإنفاقػو فػي وىػو مػرادؼ اإلسػراؼ، التبذير تفريق الماؿ في غير وجيو

نفاقػػو فػػمػػيبلً ولػػو كػػاف المقػػدار ق ي المبػػاح تبػػذير إذا بمػػغ حػػد السػػرؼ، ألف األمػػواؿ . وا 
: مفعػػػوؿ مطمػػػق، لتأكيػػػد النيػػػي، كأنػػػو تبػػػذيًرا، (وال تبػػػذر تبػػػذيًراقػػػاؿ تعػػػالى: ). محػػػدودة

 ، ال تبذر. يقوؿ: ال تبذر
 

 المبذر.ويرػ جميور الفقياء الحجر عمى 
*** 
 ٖٕٓٓتشريف األوؿ  ٜٕ
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 (ٕٙ)اإلسراء وال تبذر تبذيًرا  ۞

 تبذيًرا:
 مفعوؿ مطمق.

 في موضع آخر:

  .ٔٗٔاألنعاـ ( سرفواوال تُ )

 لـ يقل:

 وال تسرفوا إسراًفا.

ال يكفي أف يقوؿ عمماء المغة بأف المفعوؿ المطمق توكيد، ال بد مف بياف وظيفة ىذا 
 التوكيد.

  (ٕٚ)اإلسراء ا و كفورً لربّ  وكاف الشيطاف ۞

 لـ يقل:

 برّبو.

 يقاؿ: كفر بربو، وكفر ربو.

 اآلية عمى الصيغة الثانية.

 وهللا أعمـ.
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 يبيف ذلؾ أحد مف المفسريف.لـ 

 

مّ  ۞  (ٕٛ)اإلسراء عنيـ  عرضفّ ا تُ وا 

 عنيـ:

 عف ذؼ القربى والمسكيف وابف السبيل )كما في اآلية قبل السابقة(.

 في اآلية السابقة. (المبذريف)ال يمكف أف يعود الضمير عمى 

 

 (ٖٓ اإلسراء) وَيقِدرُ  يشاءُ  ِلَمف الرزؽَ  َيبُسطُ  ۞
  

 )يشاء(؟ عمى معطوؼ ىو ىل )ويقِدر( السؤاؿ:
  

 يبُسط:

 ُيوّسع.

  
 َيقِدُر:

 (.يبسط) عكس ُيضّيق، ُيقّتر،

 (.يشاء) عمى وليس (،يبسط) عمى معطوؼ
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 التقدير:

 يشاء. لمف الرزؽَ  وَيقِدر      -

 يشاء. لمف وَيقِدره      -

  
 أخرػ: آيات

 .ٕٙ الرعد (وَيقِدرُ  يشاءُ  ِلَمف الرزؽَ  يبُسط هللاُ )      -

 .ٕٛ القصص (وَيقِدرُ  عباِده ِمف يشاءُ  ِلَمف الرزؽَ  يبُسط هللاَ  َوْيكأفّ )      -

 .ٕٙ العنكبوت (لو ويقِدرُ  عباِده ِمف يشاءُ  ِلَمف الرزؽَ  يبُسطُ  هللاُ )      -

 .ٖٚ الرـو (ويقِدرُ  يشاءُ  ِلَمف الرزؽَ  يبُسطُ  هللاَ  أفّ  َيروا لـ أوَ )      -

 .ٖٙ سبأ (ويقِدرُ  يشاءُ  ِلَمف الرزؽَ  يبُسطُ  رّبي إفّ )      -

 .ٜٖ سبأ (لو ويقِدرُ  عباِده ِمف يشاءُ  ِلَمف الرزؽَ  يبُسطُ  رّبي إفّ )      -

 .ٕ٘ الزمر (ويقِدرُ  يشاءُ  ِلَمف الرزؽَ  يبُسطُ  هللاَ  أفّ  َيعمموا لـ أوَ )      -

 .ٕٔ الشورػ  (ويقِدرُ  يشاءُ  ِلَمف الرزؽَ  يبُسطُ )      -

***  
  ٕٕٔٓ/ٓٔ/٘ٔ اإلثنيف
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 (ٖٗ )اإلسراء أحسف ىي بالتي إال اليتيـ ماؿ تقربوا وال ۞
 .ٕ٘ٔ األنعاـ سورة راجع
 

  (ٖٗ اإلسراء) مسئوالً  كاف العيد إفّ  بالعيد وأوفوا ۞

 يقل: لـ

 مسئواًل. كاف إنو

  

 يقل: لـ

 عنو. مسئولوف  إنكـ بالعيد وأوفوا      -

 مسئولوف. عنو إنكـ بالعيد وأوفوا      -

  

 مسئواًل:

 عنو. ُتسألوف  أؼ: عنو، مسئوالً       -

 عنكـ. ُيسأؿ أؼ: عنكـ. مسئوالً       -
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 المفسريف: أقواؿ

 الطبرؼ:

 الحرب أىل بيف الصمح في الناس تعاقدوف  الذؼ بالعقد وأوفوا يقوؿ: (بالعيدِ  وأوُفوا»)
 العقود. مف ذلؾ وغير واإلجارات، واألشربة والبيوع أيًضا، بينكـ وفيما واإلسبلـ،

 إياه، نقضو عف العيد ناقَض  سائلٌ  ثناؤه جل هللا إف يقوؿ: (َمسئوالً  كافَ  العيدَ  إفّ )
 فتخِفروه، الناس أييا عاىدتموه مف وبيف بينكـ، الجائزة العيود تنقضوا فبل يقوؿ:

نما ذلؾ. أعطيتموه بمف وتغِدروا  الكبلـ: في يقاؿ مطموًبا، كاف العيد أف بذلؾ عنى وا 
  «.فبلف عيدَ  فبلفٌ  َليسئمفّ 

 :أقوؿ

 واألكرية. صوابو: الكتاب، مصحح مف خطأ لعمو ،األشربةو  البيوع قولو:

***  

 البغوؼ:

  نفسو. عمى اإلنساف يمتزمو ما بالعيد أراد»

  
 مطموًبا. كاف السّدؼ: قاؿ (َمسئوالً  كافَ  العيدَ  إفّ )

 فيـَ  ُتسأؿ كالَموؤودة ُنِقضَت، فيما فيقاؿ: العيد، صاحب عف ُيسأؿ العيد وقيل:
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 ؟«ُقِتمْت 

***  

 الرازؼ:

 (:بالعيدِ  وأوُفوا) قولو:»

 
 )وأوُفوا فقولو: عيد فيو وتوكيده األمر توثيق ألجل تقدـ عقد كل أف مـاع

 في فدخل ،ٔ المائدة (بالُعقودِ  أوُفوا آمُنوا الذيفَ  أّييا يا) تعالى: لقولو نظير بالعيِد(
 والنذر، اليميف وعقد والشركة، البيع كعقد العقود مف عقد كل (بالعقودِ  أوُفوا) قولو:
 النكاح. وعقد الصمح، وعقد

 فإنو إنسانيف بيف جرػ  وعيد عقد كل أف اآلية ىذه مقتضى أف فيو: القوؿ وحاصل
 ال أنو عمى منفصل دليل دؿّ  إذا إال والعيد، العقد ذلؾ بمقتضى الوفاء عمييما يجب
 شركة كل وبصحة بو، التراضي وقع بيع كل بصحة الحكـ فمقتضاه بو، الوفاء يجب
 بيا. التراضي وقع

 والُموُفوفَ ) و:كقول والعقود لعيودبا الوفاء عمى الداّلة اآليات بسائر النص ىذا ويؤكد
 وعيِدىـ ألماناِتيـ ُىـْ  والذيفَ ) وقولو: ، ٚٚٔ البقرة (عاىُدوا إذا ِبعيِدىـ
 أمواَلكـ تأكموا ال) وقولو:  ٕ٘ٚ البقرة (البيعَ  هللاُ  وأحلّ ) وقولو: ٛ المؤمنوف  (راُعوفَ 
 إذا وأشيُدوا) وقولو:  ٜٕ  النساء (منكـ تراضٍ  عف تجارةً  تكوفَ  أف إال بالباطلِ  بينكـ
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 مف طيبة عف إال مسمـ امرغ  ماؿ يحل ال السبلـ: عميو وقولو ،ٕٕٛ البقرة (تبايعُتـ
 اشترػ  مف : وقولو "، بيد يًدا شئتـ كيف فبيعوا الجنساف اختمف إذا وقولو: فسو،ن

  رآه. إذا بالخيار فيو يره لـ شيًئا

 والعقود والعيود البيوعات في األصل أف عمى داّلة واألخبار اآليات ىذه فجميع
  )...(. االلتزاـ ووجوب الصحة

 وجوه: وفيو (مسئوالً  كافَ  العيدَ  إفّ )

  
 إليو المضاؼ وأقيـ المضاؼ فحذؼ مسئواًل، كاف العيد صاحب يراد أف حدىا:أ

 .ٕٛ  يوسف (القريةَ  واسأؿِ ) كقولو: مقامو،

  
 ويفي يضيعو ال أف المعاىد مف يطمب مطموًبا، أؼ: مسئوالً  كاف العيد أف وثانييا:

 بو.

  
 لمناكث، تبكيًتا بؾ ُوفي وىبل ُنكثَت؟ لـ لمعيد يقاؿ كأنو تخييبًل، ىذا يكوف  أف وثالثيا:

 اّتِخذوني لمّناسِ  قمتَ  أأنتَ ) وكقولو: ٜ التكوير  (ُقتمْت  ذنبٍ  بأؼّ ) لمموءودة: يقاؿ كما
 عمى واإلنكار السبلـ عميو لعيسى فالمخاطبة اآلية، ٙٔٔ لمائدةا )إلييفِ  وأّميَ 
 «.غيره
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***  

 القرطبي:

 «.بو (ُيؤمروفَ  ما وَيفعموفَ ) كقولو: فُحذؼ، عنو، (َمسئوالً  كافَ  العيدَ  إفّ »)

***  

 كثير: ابف

 تعاممونيـ التي والعقود الناس، عميو ُتعاىدوف  الذؼ أؼ (بالعيدِ  وأوُفوا»)
 عنو. صاحبو ُيسأؿ منيما كل والعقد العيد فإف بيا،

 «.عنو أؼ (مسئوالً  كافَ  العيدَ  إفّ )

***  

 حياف: أبو

 في آدمي وبيف بينو أو ربو، وبيف بينو اإلنساف عقده فيما عاـ (بالعيدِ  وأوُفوا»)
 طاعة.

 وال بو يفي أف المعاىد مف المسئوؿ ىو العيد أف ظاىره (َمسئوالً  كافَ  العيدَ  إفّ )
 يضيعو. وال ينكث

 الذوات مف ذات كأنو فمثل ُنكثَت، لـ لمعيد: يقاؿ كأنو التخييل، باب مف يكوف  أو
لزاـ بنكثو، المطاوعة عمى داللة ُنكثَت؟ لـ تسأؿ:  جاء: كما نكثو، عمى يترتب ما وا 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2141&idto=2141&bk_no=48&ID=1572#docu
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ذا)  التي التاء وكسر البلـ بسكوف  قرأ فيمف :)ُقتْمتِ  ذنبٍ  بأؼّ  ُسِئَمْت  الَموءودةُ  وا 
 لمخطاب.

  «.بو يفِ  لـ إف عنو، مسئوالً  كاف العيد ذا إف أؼ: مضاؼ، حذؼ عمى ىو وقيل:

*** 

 الشوكاني:

 بيف ما ذلؾ في فيدخل العيد، مف فيو عنو ونيى بو هللا أمر ما كل الزجاج: قاؿ»
 .البعض بعضيـ العباد بيف وما وربو، العبد

  
 دؿّ  إذا إال المرضي، والقانوف  الشرعي الوجو عمى بحفظو القياـ ىو بالعيد والوفاء
 النقض. جواز عمى خاص دليل

 صاحبو. ىو ىنا فالمسئوؿ عنو، مسئوالً  أؼ (:َمسئوالً  كافَ  العيدَ  إفّ )

 «.لناقضو تبكيًتا ُيسأؿ العيد إف وقيل:

 أقوؿ:

 مف والخطأ وبعض. بعضيـ صوابو: خطأ (البعض وبعضيـ العباد بيف )وما قولو:
 تفسيره. في متكرر وىو الزجاج. مف ال الشوكاني،

***  
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 عاشور: ابف

  «.القيامة يـو عنو هللا َيسألكـ أؼ عنو، مسئوالً  أؼ لظيوره، مسئوالً  متعمق ُحذؼ»

***  

 أخرػ: آيات

 .ٖٙ اإلسراء (َمسئوالً  عنوُ  كافَ  أولئؾَ  كلُّ  والُفؤادَ  والَبَصرَ  السمعَ  إفّ )      -

 .ٙٔ الفرقاف (ًمسئوالً  وعًدا ربؾَ  عمى كافَ )      -

 .٘ٔ األحزاب (َمسئوالً  هللاِ  عيدُ  وكافَ )      -

***  

      ـٕٗٔٓ/ٖ/٘ٔ السبت

 

 (ٖ٘ اإلسراء) كمتـ إذا الكيل وأوفوا ۞

 آخر تفسير إضافة

  
 اإلسراء (تأويبلً  وأحسفُ  خيرٌ  ذلؾَ  الُمستقيـ بالِقسطاسِ  وِزُنوا ِكْمُتـْ  إذا الَكْيلَ  وأوُفوا)

ٖ٘. 
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 نكتتاف:

 كمتـ. إذا      -

 تأويبًل. وأحسفُ       -

 يقل: لـ 

 وزنتـ. إذا المستقيـ بالقسطاس وِزُنوا

 القسطاس: 

 الميزاف.      -

 )القسط(. العدؿ      -

  
 تأويبًل: أحسفُ 

 مآاًل. أحسفُ 

  
 تأويبًل: وأحسفُ  خيرٌ 

 مآاًل. لكـ وأحسفُ  حاالً  لكـ خيرٌ 

 اآلخرة. في لكـ وأحسفُ  الدنيا في لكـ خيرٌ  أؼ:

  
 ِكمتـ: إذا

 تفسيرىا: إلى أضيف



455 

 )تعّمموا اإليفاء ىو ىنا والحكـ )الكيل(، عممكـ أحكاـ فتعّمموا يكيموف  ممف كنتـ إذا      -
 يكيموف(. ممف كنتـ إذا الكيل إيفاء

 النظرية(. في تعممتموه ما الواقع في )طبقوا عممًيا فطّبقوه نظرًيا الحكـ تعّممتـ ذاإ      -
 يعمموف. وال يعمموف  كثيروف  مًعا. والعمل العمـ تعّمموا

ذا      -  عمى ويترتب الكيل. في لؤلمناء الكيل دعوا أنتـ، تكيموا فبل الكيل توفوا لـ وا 
 منو. بدالً  أميف آخر وتعييف يوفو، ـل إذا وعزلو الكيل، يتولى مف مراقبة ىذا

 بمراده. أعمـ وهللا      -

***  
 المفسريف: أقواؿ

 البغوؼ:

 «.عاقبة أؼ: :تأويبلً  وأحسفُ »

***  
 الرازؼ:

 عميو الحاصل والوعيد قميل. والوزف  الكيل نقصاف بسبب الحاصل التفاوت أف اعمـ»
نما منو. االحتراز العاقل عمى فوجب عظيـ، شديد  جميع ألف فيو الوعيد عظـ وا 
 ييتدؼ ال غافبلً  اإلنساف يكوف  وقد والشراء. والبيع المعاوضات إلى محتاجوف  الناس
 إبقاء في سعًيا والنقصاف، التطفيف مف عالمن في بالغ فالشارع مالو. حفع إلى

 )...(. الحقير المقدار ذلؾ بسرقة النفس تمطيخ مف ومنًعا الُمبلؾ، عمى األمواؿ
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 مف القميل، التطفيف مف خير والكماؿ بالتماـ اإليفاء أؼ: (:خيرٌ  ذلؾَ ) تعالى: قاؿ ثـ
 في الشديد والعقاب الدنيا، في القبيح الذكر عف بواسطتو يتخمص اإلنساف إف حيث

 اآلخرة.

 موضع في قاؿ كما األمر إليو يؤوؿ ما والتأويل (:تأويبلً  وأحسفُ )
 .ٙٗ الكيف (أَمبلً  وخيرٌ ) ٗٗ الكيف ( ُعقًبا وخيرٌ ) ٙٚ مريـ (َمَرًدا وخيرٌ )  آخر:
نما  اشتير إذا الدنيا في ألنو العواقب، أحسف األمر ىذا عاقبة بأف تعالى حكـ وا 

 االستغناء لو وحصل إليو، القموب ومالت عميو، الناس عّوؿ التطفيف عف باالحتراز
 واالحتراز باألمانة، الناس عند اشتيروا لما الفقراء مف رأينا قد وكـ القميل. الزماف في
 وأما القميمة! المدة في ليـ الكثيرة األمواؿ وحصمت عمييـ، القموب أقبمت الخيانة، عف
 «.األليـ العقاب مف والخبلص يـالعظ بالثواب فالفوز اآلخرة في

  أقوؿ:
 األمواؿ(. )إيفاء صوابو: لعل (األمواؿ إبقاء) قولو:

***  
 القرطبي:

 

  «.عاقبة أؼ :تأويبلً  وأحسفُ »
***  
 كثير: ابف

 مآال أؼ (تأويبلً  وأحسفُ ) قاؿ: وليذا ومعادكـ، معاشكـ في لكـ أؼ (:خيرٌ  ذلؾ»)
 آخرتكـ. في ومنقمًبا
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 ابف وأما وعاقبًة. ثواًبا خيرٌ  أؼ: (،تأويبلً  وأحسفُ  خيرٌ  ذلؾَ ) قتادة: عف سعيد قاؿ

 ىذا قبمكـ: الناس ىمؾ بيما أمريف، ُوّليتـ إنكـ الموالي معشر يا يقوؿ: كاف عباس
 عمى رجل يقدر ال يقوؿ: كاف ملسو هيلع هللا ىلص هللا نبي أف لنا وذكر قاؿ: الميزاف! وىذا المكياؿ
 ما اآلخرة قبل الدنيا عاجل في هللا أبدلو إال هللا مخافة إال بو ليس يدعو ثـ حراـ
  «.ذلؾ مف لو خيرٌ  ىو

***  
 حياف: أبو

 اإليفاء يتأخر ال وأف التأكيد، سبيل عمى كيِمكـ وقتَ  أؼ: (كمتـ إذا) بقولو: التقييد» 
  الكيل. وقت عف اإليفاء يتأخر فبل بعد، يوفيو ثـ ما، بنقصاف بو يكيل بأف
 
 واإليصاؿ بالعدؿ باالّتساـ النفوس تطييب فيو ألف والوزف; اإليفاء أؼ: (خيرٌ  ذلؾَ )

 لمحق.

 وال الدنيا في ال تبعة، والوازف  الموفي عمى يبقى ال إذ عاقبة، أؼ: (:تأويبلً  وأحسفُ  )
 خيرٌ ) (،خيٌرُعقًبا) (،َمرًدا خيرٌ ) قاؿ: كما المرجع وىو المآؿ مف وىو اآلخرة، في
نما (.أَمبلً   في عميو فعّوؿ التطفيف، عف باالحتراز اشتير ألنو أحسف، عاقبتو كانت وا 

 «.إليو القموب ومالت المعامبلت

 أقوؿ:

 مف خير المعجل مبدأ مف اقتراب وفيو تأخير، ببل كيمكـ بوقت (كمتـ إذا) فّسر:      -
 ذلؾ. بعد يوفيو ثـ بنقصاف يكيل لماذا يبيف لـ حياف أبا لكف المؤجل!
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 إليو! ُيِشر ولـ الرازؼ  عف نقل      -

***  
   الشوكاني:

 لمناس. كيِمكـ وقتَ  ُتخسروه وال الكيل أتمُّوا»

 في الناس وترغيب الذكر حسف عنو يتأثر الناس، وعند هللا عند لكـ خير أؼ (:خيرٌ )
  كذلؾ. كاف مف معاممة

  «.رجع إذا آؿ: ِمف عاقبة. أحسفُ  أؼ: (تأويبلً  وأحسفُ )
***  
 عاشور: ابف

 في لما األنعاـ، آية في نظيره ذكر دوف  (ِكمتـ إذا) وىو اآلية ىذه في الظرؼ زيادة»
 حصوؿ أزمنة جميع في األمر تضمنو ما تجدد فتقتضي الشرطية، معنى مف (إذا)

 نقص مف شيء في التسامح عدـ عمى لمتنبيو الشرطية، الظرفية (إذا) شرط مضموف 
 فإف )األنعاـ(، آية بخبلؼ لممسمميف خطاب ىذا أف ؾذل لو. مباشرة كل عند الكيل

 في بالمبالغة أجدر ىنا وكانت شرائعيـ، سوء في بالمشركيف تعريض مضمونيا
 )...(. التشريع

 تفضيبلً  التطفيف عمى فضل لكـ، خير أؼ التطفيف، مف خير أؼ تفضيل، (خيرو)
 االستفضاؿ مف لالحاص الدنيا خير عمى االمتثاؿ ثواب مف الحاصل اآلخرة لخير
 المطفف. يطففو الذؼ

 في اإلنصاؼ مف لممرء الحاصل النفس انشراح ألف الدنيا; في منو أفضل أيًضا وىو
 الماؿ. مف شيء باستفضاؿ لو الحاصل االرتياح مف أفضل الحق
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 إرجاًعا، أحسف أؼ أرجعو، إذا أولو يقاؿ: الرجوع. وىو األوؿ، مف تفعيل والتأويل:

 كالمنتقل يكوف  التأمل عند اإلنساف ألف وعواقبو; مراجعو إلى المتأمل أرجعو إذا
 صبلًحا الماىية كانت فإذا والفساد. الصبلح مف األحواؿ مواقع في الشيء بماىية
 مكانيا إلى التطواؼ بعد أرجعيا فكأنو الصبلح، مف فييا ما عمى المتأمل رأؼ استقر
 عمى التأويل اسـ األمل بعد الرأؼ استقرار عمى فأطمق مقرىا، وىو بيا الصالح
  الحقيقة. ساوػ  حتى ذلؾ وشاع التمثيل، طريقة
 الكيل في التطفيف منافع في جاؿ إذا النظر أف تأويبًل: أحسف ذلؾ كوف  ومعنى
 اإليفاء، ومنافع التطفيف َمضارّ  في فجاؿ عاد ثـ فييما، اإليفاء َمضارّ  وفي والوزف 
 المطفف عمى يعود التطفيف ألف التطفيف; مف يرخ بيما اإليفاء أف إلى وآؿ استقر
 والسحت هللا، وغضب الناس، عند والذـّ  الكراىية، وُيكسبو الماؿ مف قميل جزء باقتناء
 إليو، الناس ميل ُيكسبو ذلؾ بعكس واإليفاء نفسو، في نفسو احتقار مع مالو في

 «.مالو في والبركة نفسو عف ورضاه عنو، هللا ورضى

 أقوؿ:

 ما أف ذلؾ متكّمف. كبلـ اآليتيف، بيف المقارنة وفي (،كمتـ إذا) في: عاشور فاب كبلـ
 وجودىا! بعدـ أو العبارة بوجود يتحقق قالو
*** 

   ـٕٗٔٓ/ٕ/ٕٔ الجمعة
 

 ( ٖٙ اإلسراء) عمـ بو لؾ ليس ما تقػفُ  وال ۞
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 قاؿ تعالى: 
( عنػو مسػؤوالً  وال تقف ما ليس لؾ بو عمػـ إف السػمع والبصػر والفػؤاد كػل أولئػؾ كػاف)

 .ٖٙاإلسراء 
 

 ال تقف: 
 ال تتبع، ال تقتِف.

 
 كل أولئؾ كاف عنو مسؤواًل: 

أؼ إف جوارحو تشيد عميػو، أو إنػو ُيسػأؿ عػف ىػذه الػنعـ )السػمع، البصػر، الفػؤاد( إذا 
 ما أساء استخداميا، أو عطميا كمًيا أو جزئًيا.

 
 قاؿ قتادة: 

ال تقػػػل: سػػػمعُت ولػػػـ تسػػػمع، أو رأيػػػُت ولػػػـ تػػػَر، أو عممػػػُت ولػػػـ تعمػػػـ، فػػػإّف هللا تبػػػارؾ 
(. وىػػػذا يتضػػػمف النيػػػي عػػػف ٙٛ/٘ٔوتعػػػالى سػػػائمؾ عػػػف ذلػػػؾ كمػػػو )تفسػػػير الطبػػػرؼ 

 الكذب، وشيادة الزور، والقذؼ. 
 

وقػػاؿ ابػػف عبػػاس: ال تشػػيد إال بمػػا سػػمعْتو أذنػػاؾ، ورأْتػػو عينػػاؾ، ووعػػاه قمُبػػؾ )تفسػػير 
 (.ٕٚٓ/ٕٓزؼ الرا
 

ـَ سػػمعَت مػػا ال يحػػّل لػػؾ  وذىػػب بعػػض المفسػػريف إلػػى أف المعنػػى: يقػػاؿ لئلنسػػاف: لػػ
سماعو؟ ولـ نظرَت إلػى مػا ال يحػل لػؾ النظػر إليػو؟ ولػـ عزمػَت عمػى مػا ال يحػل لػؾ 
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(. فصػػػار المعنػػػى: ال ٛٗ/ٚ، وأبػػػي حيػػػاف ٜٗٗ/ٕالعػػػـز عميػػػو؟ )تفسػػػير الزمخشػػػرؼ 
 تقف ما ليس لؾ بو عمـ بأنو حبلؿ.

 
وقػػد تػػدّؿ اآليػػة عمػػى أف العمػػـ مسػػتفاد مػػف الحػػواس )السػػمع، والبصػػر(، أو مػػف الفػػؤاد 

: "السػػمع والبصػر ىمػػا طريقػا اإلدراؾ، والفػػؤاد ٗٔٗ/ٔٔ)العقػل(. قػػاؿ فػي نظػػـ الػدرر 
 : "أخر الفؤاد ألنو منتيى الحواس".ٕٕٛ/ٓٔىو آلة اإلدراؾ". وقاؿ القاسمي 

 
 : ٕٚ٘/ٓٔ القرطبيقاؿ 

از ما لنػا بػو عمػـ، فكػّل مػا عممػو اإلنسػاف، أو غمػب عمػى ظّنػو، جػاز أف "دؿَّ عمى جو 
يحكػػـ بػػو. وبيػػذا احتججنػػا عمػػى إثبػػات القرعػػة والَخػػْرص )َخػػْرص الثمػػار فػػي الزكػػاة(، 
ألنو ضرب مف غمبة الظّف، وقد ُيسّمى عمًمػا اتسػاًعا". واألصػل أف العمػـ يفيػد القطػع، 

لطرفػػاف، والػػوىـ ىػػو المرجػػوح. ويبلحػػع أف والظػػّف يفيػػد الرجحػػاف، والشػػؾ يسػػتوؼ فيػػو ا
 القرطبي قد ألحق غمبة الظّف، أو الظّف، بالعمـ، عمى سبيل التوسع أو الترخص.

 
ولعل اآلية تفيد أيًضا أف عمى اإلنساف أف يتعمـ ما يغمب عمػى ظّنػو أنػو سػينجح فيػو، 

يػد أف حتى ال تضيع جيوده سدػ، وحتى ال يعطل طاقاتو )حواسو وعقمو(. كمػا قػد تف
عميػػو أال يسػػعى وراء شػػيء لػػيس ىػػو أىػػبًل لػػو، أو لػػيس مػػف اختصاصػػو، أو ال يتوقػػع 
منو أف يحسنو. وبيذا يكوف معنى اآلية: ال تتبع عمـ ما ال تقػدر عميػو، أو عمػـ مػا ال 
تممؾ عممػو. ومػف البػدىي أال يسػعى اإلنسػاف وراء مػا ىػو مغيػب عنػو، إال مػف طريػق 

أعػػوذ بػػؾ أْف أسػػألؾ مػػا لػػيس لػػي بػػو عمػػـ( سػػورة ىػػود  النقػػل الصػػحيح. )قػػاؿ: رّب إّنػػي
ٗٚ. 
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ىػػا أنػػتـ ىػػؤالء حػػاججتـ كمػػا أف عمػػى اإلنسػػاف أال يحػػاجج فيمػػا ال يفيػػـ. قػػاؿ تعػػالى: )

. وقػػاؿ أيًضػػا: ٙٙ( آؿ عمػػراف فيمػػا لكػػـ بػػو عمػػـ فمػػـ تحػػاّجوف فيمػػا لػػيس لكػػـ بػػو عمػػـ
 .ٛو ٖ( الحج ومف الناس مف يجادؿ في هللا بغير عمـ)

*** 
  ٕٙٓٓتموز  ٖٔجدة في 

 

 (ٖٙ اإلسراء) عمـٌ  بوِ  لؾَ  ليَس  ما تقفُ  وال ۞

 (مسؤوالً  عنو كافَ  أولئؾَ  كل والفؤادَ  والبصرَ  السمعَ  إفّ  عمـٌ  بوِ  لؾَ  ليَس  ما تقفُ  وال) 
 .ٖٙ اإلسراء سورة

  
 :تقفُ  ال
 تتبْع. ال      -

 تقْل. ال      -

 َتْرـ. ال      -

  
 المفسريف: أقواؿ

 َيعنيؾ. وال تعمـ ال ما تتبع ال      -
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 تعمـ. ولـ وعممت تسمْع، ولـ وسمعت تَر، ولـ رأيت تقل: ال      -

 عمـ. بو لؾ ليس بما أحًدا تـر ال عمـ. بو لؾ ليس بما أحًدا تذـ ال      -

 وتشيد بالباطل، فترمييـ بو، لؾ عمـ ال ما وفييـ لمناس تقل ال الزور. شيادة ىي      -
 الحق. بغير عمييـ

 

 أيًضا: معانييا مف لعل

 تجيده أف تستطيع ال ما عميو، تقدر ال ما لو، أىبلً  لستَ  ما لؾ، يصمحُ  ال ما تتعمـْ  ال
 أف لو ويمكف فيو، يتخصص الذؼ العمـ اختيار يحسف أف العمـ طالب فعمى وتحسنو.
 يساعدوه لكي المتخصصيف العمماء مف بغيره يستعيف وأف نفسو، عمى ذلؾ في يعتمد
 أعمـ. وهللا والتميز، فيو والنجاح التخصص حسف عمى

***  
      ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٕٓ السبت

 
 (ٖٛ )اإلسراء امكروىً  ربؾ عند سيئو كاف ذلؾ كل ۞
 قراءة: في

 سيًئا.
 المنييات. مف ىو تقدـ ما كل وأف سيما ال

 

 (ٓٗ )اإلسراء إناثا المبلئكة مف واتخذ ۞
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 اإلسراء (عظيًما َقوالً  َلتقوُلوفَ  إنكـ إناثاً  المبلئكةِ  ِمفَ  واتخذَ  ِبالَبنيفَ  ربُكـْ  أفأصفاُكـْ ) 
ٗٓ. 
  

 أفأصفاكـ:

 أفأخمصكـ.

 أفخّصصكـ.

 أفخّصكـ.

  
 أفأصفاكـ:

 إنكارؼ. استفياـ

  
 يقل: لـ

 بناٍت. المبلئكة مف واتخذ

  
 اإلناث:

 البنات. بمعنى: ىنا

 .بالبنيف قولو: انظر
  

 هللا! بنات المبلئكة يقولوف: كانوا

 الولد!  زعموا

 فقط! البنات مف أوالده أف وزعموا
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 المبلئكة! مف أوالده أف وزعموا

 إناث! المبلئكة أف وزعموا

 حياف(. وأبا الرازؼ، )قارف 

  
 يقل: لـ

 بالذكور. ربكـ أفأصفاكـ

  
 عظيًما:

 فساده. في

 إثمو. في

  
 الرازؼ:

  :أوجو ثبلثة مف القوؿ ىذا في كفروا الكفار ىؤالء التحقيق: أىل قاؿ»
 

 تعالى.  الولد إثبات :أوليا

  
 بنت. الولد ذلؾ أف :وثانييا

  
  «.باألنوثة المبلئكة عمى الحكـ :وثالثيا
*** 

 حياف: أبو
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  «.المبلئكة مف وجعموىـ إناثًا، وجعموه ولًدا،  جعموا أف يكِفيـ لـ»

  
 أخرػ: آيات

 .ٓٓٔ األنعاـ (وَبناتٍ  َبنيفَ  لوُ  وَخَرقوا)
 .ٚ٘ النحل (ُسْبحاَنوُ  الَبناتِ  ِ  وَيجعموفَ )
 .ٜٗٔ الصافات (الَبُنوفَ  وليـُ  الَبناتُ  أِلَربؾَ )
 .ٖ٘ٔ الصافات (الَبنيفَ  عمى الَبناتِ  أصطَفى)
 .ٙٔ الزخرؼ (بالَبنيفَ  وأصفاُكـْ  َبناتٍ  َيْخُمقُ  مّما اّتخذَ  أـ)
 .ٓ٘ٔ الصافات (شاىُدوفَ  وُىـْ  إناثاً  المبلئكةَ  خمقنا أـ)
 .ٜٔ الزخرؼ (َخْمَقيـ أَشِيُدوا إناثاً  الرحمفِ  ِعبادُ  ىـ الذيفَ  المبلئكةَ  وَجَعُموا)

 لمرحمف. أؼ: لو، بناتٍ  أؼ: لو: إناثاً  أؼ

 الرحمف. ِعْندَ  ىـ الذيف :قراءة وفي

***  
     ـٕٗٔٓ/ٖ/ٙٔ األحد

 

 (ٔٗ)اإلسراء روا كّ فنا في ىذا القرآف ليذّ ولقد صرّ  ۞

 صّرفنا مف كل مثل.

 

 (ٕٗ اإلسراء) سبيبلً  العرش ذؼ إلى البتغوا ۞
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 .ٕٗ اإلسراء (َسبيبلً  الَعرشِ  ذؼ إلى البتَغوا إًذا َيقولوفَ  كما آليةٌ  َمَعوُ  كافَ  لو ُقلْ )

  

 المعنى:

 بعض. مع بعضيـ الدنيا في المموؾ يفعل كما عمييا، ولقاتموه إلييتو، في لنازعوه

  

 سبيبًل:

 منو. العرش انتزاع ومحاولة وقتالو إليو لموصوؿ

***  

 المفسريف: أقواؿ

 الطبرؼ:

 إلًيا هللا مع جعموا الذيف المشركيف ليؤالء دمحم يا ُقلْ  :ملسو هيلع هللا ىلص دمحم لنبيو ذكره تعالى يقوؿ»
 إذف تقولوف، كما ذلؾ وليس آلية، معو أفّ  ِمف تقولوف  كما األمر كاف لو آخَر:

 والمرتبةَ  إليو، الزلفةَ  والتمستِ  العظيـ، العرش ذؼ هللا مف الُقربةَ  اآلليةُ  تمؾ البتغْت 
 «.منو

 أقوؿ:
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 آلية! كانوا لما الطبرؼ  يقوؿ كما كانوا لو ألنيـ مقبوؿ، غير المعنى ىذا

 أف يعتقدوف  فيـ القوؿ، ىذا أصحاب ىـ الذيف المشركيف عمى لمردّ  ُيقبل قد لكنو
 تفسيره ليكوف  ىذا، يبّيف أف بالطبرؼ  جديًرا وكاف ليـ! وتشفع هللا إلى ّربيـتق أصناميـ
 بعده. مف المفسريف بعض فعمو ما وىذا مقبواًل،

  

 البغوؼ:

 كما آليةٌ  َمَعوُ  كافَ  لو) المشركيف: ليؤالء دمحم يا ُقلْ « 
 بالمبالغة )َسبيبلً  الَعرشِ  ذؼ إلى) اآللية يعني لطمبوا :البتغوا إًذا )...( (يقولوفَ 
 ببعض. بعضيـ الدنيا مموؾ كفعل ممكو، لُيزيموا والقير

  
 إليو. بالتقّرب سبيبلً  العرش ذؼ إلى لطمبوا معناه وقيل:

 
 إليو. يقّربيـ ما وابتغوا وفضمو، هللا لعرفوا قتادة: قاؿ

 
  «.أصح واألوؿ

 أقوؿ:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=17&ayano=42#docu


469 

 المشركيف أقواؿ عمى لمردّ  مقبوالف قبمو، والمعنى قتادة، عف ُنقل الذؼ المعنى
 ومزاعميـ.

 واحد! بمعنى ىما والمعنياف

***  

 الرازؼ:

 (سبيبلً  الَعرشِ  ذؼ إلى البتَغوا إذا َيقولوفَ  كما آليةٌ  َمَعوُ  كافَ  لو ُقلْ ) تعالى: قولو»
  وجياف: تفسيره في )...(

 لو أّنا ىو (َسبيبلً  الَعرشِ  ذؼ إلى البتَغوا إًذا) قولو: مف المراد أف :األوؿ الوجو
 إلى يرجع وحاصمو بعًضا. بعضيـ َلغمب تعالى هللا مع آلية وجود فرضنا
 هللاُ  إال آليةٌ  فييما كافَ  لو) قولو: تفسير في األنبياء سورة في شرحناه وقد ،لتمانعدليبل
 اإلعادة. في فائدة فبل ،ٕٕ األنبياء (َلَفَسَدتا

  
 الزمر (ُزلفى هللاِ  إلى ِليقّربونا إال َنعُبُدىـ ما) يقولوف: كانوا الكفار أف :الثاني الوجو

 َلطمبْت  ُزلفى هللا إلى تقّربكـ أنيا مف تقولوف  كما ألصناـا ىذه كانت لو هللا فقاؿ ،ٖ
 العالية المراتب ألنفسيا وَلطمبْت  إليو، وسبيبلً  تعالى هللا إلى ُقربة أيًضا ألنفسيا

 هللا، إلى سبيبلً  ألنفسيا تتخذ أف تقدر لـ فمّما الرفيعة. األحواؿ مف الشريفة والدرجات
  !؟«هللا إلى ُتقّربكـ أف ُيعقل فكيف
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***  

 القرطبي:

 كما وقتااًل، منازعة هللا مع لطمبوا عنيما: تعالى هللا رضي العباس ابف قاؿ»
 ببعض. بعضيـ الدنيا مموؾ تفعل

 إليو الوصوؿ إلى طريًقا لطمبوا إًذا المعنى عنو: تعالى هللا رضي جبير بف سعيد وقاؿ
 شركاؤه. ألنيـ ممكو، لُيزيموا

 الزلفةَ  والتمستِ  سبيبًل، العرش ذؼ إلى القربة اآللية البتغت إًذا المعنى قتادة: وقاؿ
 في اعتقدوا فإذا زلفى، هللا إلى تقّربيـ األصناـ أف اعتقدوا والقـو دونو، ألنيـ عنده

 «.آلية أّنيا َبطل فقد وتعالى سبحانو هللا إلى محتاجة أنيا األصناـ

***  

 كثير: ابف

 العابديف خمقو مف شريًكا  أف الزاعميف المشركيف ليؤالء دمحم يا ُقلْ  تعالى: يقوؿ«
 لتقّربَ  ُتعبد، آلية معو وأف تقولوف، كما األمر كاف لو زلفى، إليو ليقّربيـ غيره، معو
 الوسيمة إليو ويبتغوف  إليو ويتقّربوف  يعبدونو المعبودوف  أولئؾ لكاف لديو، وتشفعَ  إليو

 معبود إلى لكـ حاجة وال دونو، ِمف تدعونو َمف يعبده كما وحده أنتـ فاعبدوه والُقربة،
 نيى وقد ويأباه، يكرىو بل يرضاه، وال ذلؾ يحبّ  ال فإنو وبينو، بينكـ واسطة يكوف 
  «.وأنبيائو رسمو جميع ألسنة عمى ذلؾ عف
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***  

 حياف: أبو

فساد مغالبتو إلى (َسبيبلً  الَعرشِ  ذؼ إلى البتَغوا) معنى:»  كما شركاؤه، ألنيـ ممكو; وا 
 عمي وأبو جبير ابف مثمو أو المعنى ىذا وقاؿ بعض. مع بعضيـ المموؾ يفعل

 لمتمانع، بياًنا اآلية تكوف  ىذا وعمى وغيره، منصور أبو والمتكمموف  والنقاش الفارسي
 شاء إف تفسيرىا ويأتي ،ٕٕ األنبياء (َلَفَسَدتا هللاُ  إال آليةٌ  فييما كافَ  لو) قولو: في كما
 تعالى. هللا

  
 إف يقولوف: وكانوا لديو، والزلفى العرش ذؼ إلى التقّرب البتَغوا معناه: ما قتادة وقاؿ

 ويكوف  ،آلية كونيا بطل فقد هللا إلى تحتاج أنيا عمموا فإذا هللا، إلى ُتقّربيـ األصناـ
 «.ٚ٘ اإلسراء (أقربُ  أّييـ الوسيمةَ  رّبيـُ  إلى َيبتغوفَ  َيدُعوفَ  الذيفَ  أولئؾَ ) كقولو:

***  

 الشوكاني:

 كما والممانعة، لممغالبة طريَقا سبيبلً  سبحانو هللا وىو الَعرشِ  ذؼ إلى البتَغوا»
 والمصاولة. المقاتمة مف البعض بعضيـ مع المموؾ تفعل

 والمشركوف  دونو، ألنيـ عنده، والزلفة القربة هللا إلى اآللية البتغتِ  إذف معناه: وقيل:
 هللا. إلى تقّربيـ أنيا اعتقدوا إنما
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 (َلَفَسَدتا هللاُ  إال آليةٌ  فييما كافَ  لو) سبحانو: قولو معناه ومثل ،األوؿ المعنى والظاىر
  «.ٕٕ األنبياء

 أقوؿ:

 المموؾ تفعل كما صوابو: صحيح، غير :البعض بعضيـ مع المموؾ تفعل كما قولو:
 بعض. مع بعضيـ

 بصورة تكررت العبارة وأف السيما بأمثالو، يميق وال تفسيره، في متكرر الخطأ وىذا
 الذؼ الشائع الخطأ قوة ولكنيا عنيـ، ينقل وىو اآلية، ىذه في المفسريف عند صحيحة

 األجنبية! المغات عف الترجمة مف إلينا سرػ  ربما

***  

 عاشور: ابف

 
 واحد: مآليما معنييف يحتمل االستدالؿ ىذا»

 لطمبوا أؼ والقير، الغمبة إلى السعي سبيل بالسبيل المراد يكوف  أف :األوؿ المعنى
 إذفْ  إلوٍ  ِمف َمَعوُ  كافَ  وما) تعالى: كقولو وىذا تعالى، هللا وىو العرش ذؼ مغالبة
 . (بعضٍ  عمى بعُضيـ وَلَعبل َخَمقَ  بما إلوٍ  كلّ  َلَذَىبَ 
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 والعادة العرؼ في السمطاف أىل شأف مف أف الدليل عمييا بني التي المبلزمة ووجو
 عمى ويتأّلبوا بالغزو، بعض إلى بعضيـ ويسعى سمطانيـ، توسعة يتطمبوا أف

 عمى والسبلطيف األمراء ثارت ما وقديًما بعضو. أو ممكو ليسمبوه األعظـ، السمطاف
  أمثاليـ. عادة لسمكوا آلية هللا مع كاف فمو ممكو، وسمبوه المموؾ ممؾ

 
 المعنى ىذا عمى السبيل ابتغاء يستمزمو ما عميو يدؿ لئليجاز، محذوؼ الدليل وتماـ
 لقصد الحي أو بالقرية النزوؿ سبيل طمب لحالة عرًفا البلزميف والتغالب التدافع مف

 عمى والمدافعة بالمقاتمة مدّبريو الشتغاؿ العالـ اختبلؿ إلى المفضي وذلؾ الغزو،
 فيكوف  لبعض، بعضيـ وكيد ،األرباب تغالب مف اليوناف ميثموجيا في يوجد ما نحو
 وىو ،ٕٕ األنبياء (َلَفَسَدتا هللاُ  إال آليةٌ  فييما كافَ  لو) تعالى: قولو معنى في ىذا

 مجاز المعنى ىذا عمى فالسبيل الديف، أصوؿ عمـ في التمانع ببرىاف المسمى الدليل
 وكراىة. عداوة عف ابتغاء ىذا عمى واالبتغاء بالمطموب، والظفر التمكف عف

  
 استعماؿ مف وىو خطئيـ، عمى تنبيو الوجو ىذا عمى  (تقولوفَ  كما) وقولو:

 الخطأ. عمى التنبيو في الموصوؿ

  
 هللا وىو العرش، ذؼ إلى الوصوؿ سبيل بالسبيل المراد يكوف  أف :الثاني والمعنى

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=17&ayano=42#docu
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 مرضاتو إلى يوصميـ ما لطمبوا أؼ والتقّرب، واالستعطاؼ الخضوع وصوؿ تعالى
 .ٚ٘ اإلسراء (الوسيمةَ  رّبِيـُ  إلى َيبتغوفَ ) كقولو:

  
 هللا، عند شفعاءنا ليكونوا إال نعبدىـ ما وقمتـ آلية، جعمتموىـ أنكـ االستدالؿ ووجو 

 وذلؾ هللا، إلى الخضوع عف ليـ غنى ال لكانوا ييتيـإل وصفتـ كما آلية كانوا فمو
 عباد إنيـ قولكـ مآؿ فكاف االحتياج; عدـ تقتضي اإلليية إذِ  قولكـ، بفساد لكـ كاؼٍ 
  بإلييتيـ. القوؿ لفساد تفّطنكـ في كاؼٍ  وىذا عنده، مكرموف  
 

 (َسبيبلً  رّبوِ  إلى اّتخذَ  شاءَ  فَمف) كقولو: ورغبة، محبة ابتغاء ىذا عمى واالبتغاء
 ِعبادٌ  بلْ  ُسبحاَنوُ  ولًدا الرحمفُ  اتخذَ  وقالوا) تعالى: قولو معناه مف وقريب ،ٜٔ الُمّزّمل
 إلى والسعي إليو التوسل عف مجاز المعنى ىذا عمى فالسبيل ،ٕٙ األنبياء (ُمكرموفَ 
 مرضاتو.

  
 أؼ (آليةٌ  َمَعوُ  كافَ  لو) قولو: في لمكوف  تفيد المعنى ىذا عمى (تقولوفَ  كما) وقولو:

 ىؤالءِ ) قولكـ: مف إلييتيـ تصفوف  كما أؼ تقولوف، كما كونيـ حاؿ آلية معو كاف لو
  .ٛٔ يونس (هللاِ  عندَ  شفعاؤنا

 
 اإلضافة تتضمنو لما العمـ اسمو دوف   العرش ذؼ بوصف العمية الذات استحضارو 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=17&ayano=42#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=17&ayano=42#docu
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 انتزاع في وطمعيـ إياه، اآللية حسد مثار ىو الذؼ الجميل، الشأف مف العرش إلى
 عمى عنده ما سعة مف االبتغاء اآللية مطمع ىو الذؼ أو األوؿ، المعنى عمى ممكو

 «.الثاني المعنى

***  

    ـٕٗٔٓ/ٖ/ٔٔ الثبلثاء

 

   (ٖٗ )اإلسراء اكبيرً  اعموً  يقولوف  عما وتعالى ۞

 يقل: لـ

 ا.تعاليً 

 

 عمًوا:

 مطمق. مفعوؿ

 ا.يً لتعا كاف: لو اكم

 

 (ٛٗ )اإلسراء سبيبلً  يستطيعوف  فبل وافضمَ ۞ 
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 اليدػ. إلى سبيبلً  -
 أمرؾ. إفساد إلى سبيبلً  -

 

 (ٔ٘ )اإلسراء يـرءوسَ  إليؾ ضوف غِ نْ فسيُ ۞ 

 واالستبعاد. التكذيب سبيل عمى فسيحركونيا

 

 (ٗ٘ اإلسراء) ُيعّذْبكـ َيشأْ  إف أو َيرحْمكـْ  َيشأْ  إف ۞

 لـ يقل:

 إف يشْأ يرحْمكـ أو يعذْبكـ. -

ف يشْأ يعذْبكـ.إف يشْأ  -  يرحْمكـ وا 

فقط التعرض ليذه النكتة مشكوًرا، ولكف ال يزاؿ األمر محتاًجا إلى  إبف عاشورحاوؿ 
المزيد مف جيود أىل المغة والتفسير، ولو خطر في بالي شيء أضيفو لقمتو. حسبي 

 اآلف ما أثرتو أعبله لكي أشق طريق البحث فيو.

*** 

 أقواؿ المفسريف:
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 األلوسي:

الظاىر أف )أو( لبلنفصاؿ الحقيقي، وقاؿ الكرماني: ىي لئلضراب، ولذا ُكررت معيا 
 )إف(. 

وقاؿ ابف األنبارؼ: دخمت )أو( ىنا لسعة األمريف عند هللا تعالى، ويقاؿ ليا: 
المبيحة، كالتي في قوليـ: جالِس الحسف أو ابَف سيريف، فإنيـ يعنوف: قد وّسعنا لؾ 

 األمر، وىو كما ترػ.

*** 

 ابف عاشور:

فعل الشرط محذوؼ، والتقدير: إف يشْأ رحمَتكـ يرحْمكـ، أو إف يشْأ تعذيَبكـ يعذْبكـ، 
 عمى حكـ حذؼ مفعوؿ فعل المشيئة في االستعماؿ. 

وجيء بالعطف بحرؼ )أو( الدالة عمى أحد الشيئيف، ألف الرحمة والتعذيب ال 
 يجتمعاف فػػػػ )أو( لمتقسيـ. 

ا فائدتو التعميـ بأنو تعالى ال ُمكره لو، فجمعت اآلية اإلشارة وذكر شرط المشيئة ىن
لى صفة اإلرادة واالختيار.   إلى صفة العمـ والحكمة، وا 

 وا عادُة شرط المشيئة في الجممة المعطوفة لتأكيد تسمط المشيئة عمى الحالتيف. 
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 أقوؿ:

ـُ بكـ(.صفة العمـ والحكمة في قولو قبل الجممة المذكورة أعبله: )ربكـ   أعم

*** 

 إألربعاء:

 ىػٓٗٗٔربيع اآلخر  ٗٓ

 ـٕٛٔٓكانوف األوؿ  ٕٔ

 

 (ٙ٘ اإلسراء) تحويبل وال ۞
 .ٙ٘ اإلسراء (َتحويبلً  وال عنكـ الضرّ  َكشفَ  َيممكوفَ  فبل) 

     تحويَمو. وال أصميا:
 ألًفا. الفتحة وأطمقت الياء، ُحذفت
 التالية: اآليات عمى أيًضا طبقُتيا التفسيرية األداة ىذه
 اإلسراء ٚٔ (َسبيبلً  الَعْرشِ  ذؼ إلى البتَغوا إًذا يقولوفَ  كما آليةٌ  معوُ  كافَ  لو ُقلْ )

ٕٗ. 
 سبيمو. أصميا:

 .ٕٛ مريـ ٜٔ (َبغًيا أّمؾِ  كانْت  وما)
 بغّيًة. أصميا:
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 .ٖٓٔ طو ٕٓ (عشرا إال لبثتـ إف)
 عشرة. أصميا:

 .ٕٚ الفرقاف ٕ٘ (سبيبلً  الرسوؿِ  مع اّتخذتُ  ليتني يا)
 سبيمو. أصميا:

 .ٚ٘ الفرقاف ٕ٘ (سبيبلً  رّبو إلى يّتخذَ  أف شاءَ  َمف إال)
 سبيمو. أصميا:

 .ٖٙ األحزاب ٖٖ (قريًبا تكوفُ  الساعةَ  لعلّ )
 قريبة. أصميا:

 .ٜٖ فاطر ٖ٘ (َخساًرا إال كفُرىـ الكافريفَ  يزيدُ  وال)
 خسارة. أصميا:

   .٘ الطبلؽ ٘ٙ (أجًرا لوُ  وُيعِظـْ )
 أجره. أصميا:

 .ٔٔ الطبلؽ ٘ٙ (رزقاً  لوُ  هللاُ  أحسفَ  قد)
 رزقو. أصميا:

 .ٓٔ المعارج ٓٚ (حميًما حميـٌ  َيسأؿُ  وال)
 حميمو. أصميا:

 .ٖٔ نوح ٔٚ (َوقاًرا ِ  َترجوفَ  ال لكـ ما)
  وقاره. أصميا:

 .ٕٔ نوح ٔٚ (َخساًرا إال ووُلده ماُلو َيِزْده لـ َمف واّتبعوا)
 خسارة. أصميا:

 .٘ٔ الُمّدثر ٗٚ (أزيدَ  أف يطمعُ  ثـّ )
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 أزيده. أصميا:
 .ٜٕ اإلنساف ٙٚ (َسبيبلً  رّبوِ  إلى اّتخذَ  شاءَ  فَمف تذِكرةٌ  ىذه إفّ )

 سبيمو. أصميا:
-ٕٔ الفجر ٜٛ (صًفا صًفا والمبلئكةُ  ربُّؾَ  وجاءَ  َدًكا. َدًكا األرُض  ُدّكتِ  إذا كبّل )

ٕٕ. 
 َدّكًة. َدّكةً  األصل: يكوف  ربما
*** 

    ٕ٘ٔٓ آب ٖٔ الخميس
 

 (ٚ٘ )اإلسراء أقرب يـأيُّ  الوسيمة ربيـُ  إلى يبتغوف  يدعوف  الذيف أولئؾ۞ 
 يدعوف:
 يدعونيـ.

 ليس المراد األصناـ.
 المراد الذيف عبدوا المسيح وُعزيًرا.

 أقرب:

 أقرب إليو.

 (ٓٙ)اإلسراء وما جعمنا الرؤيا التي أريناؾ إال فتنة لمناس  ۞

 أريناؾ:
 أريناكيا. 
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 الرؤيا:

 اإلسراء.

 وال يعني أف اإلسراء وقع في المناـ.

 قاؿ أىل المغة: ال فرؽ بيف الرؤيا والرؤية.

 أقوؿ:

 لعميا كتبت: رؤيا، بالرسـ العثماني، بدؿ: رؤية.

 وهللا أعمـ.

 

 (ٔٙ )اإلسراء ِطيًنا َخمقتَ  ِلَمف أأسجدُ  ۞
ذ)   (ِطيًنا َخمقتَ  ِلَمف أأسُجدُ  قاؿَ  إبميَس  إال َفَسَجُدوا آلدـَ  اسُجُدوا ِلممبلئكةِ  قمنا وا 

 .ٔٙ اإلسراء
  

 آلدـ:

 )الطبرؼ(. األرض أديـ مف خمق ألنو آدـ سّمي

  
 أأسجد:
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 إنكارؼ. استفياـ

 أسجد. ال أؼ:

  
 طيًنا: خمقتَ  ِلمف

 طيًنا. خمقتو لمف

 طيف. ِمف أؼ:

  
 طيًنا:

 الخافض. بنزع منصوب      -

 الحاؿ. عمى منصوب      -

  
 :الشوكاني قاؿ
ذ»  مواضع: سبعة في سبحانو هللا ذكرىا قد القصة ىذه آلدـ: اسجدوا لممبلئكة قمنا وا 
 «.وص وطو، والكيف، السورة، وىذه والحجر، واألعراؼ، البقرة، في

  
 أخرػ: آيات

 .ٕٔ األعراؼ (طيفٍ  ِمف وخمقتوُ  نارٍ  ِمف خمقتني ِمنوُ  خيرٌ  أنا)
***  

   ـٕٗٔٓ/ٖ/ٜٔ األربعاء
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   (ٕٙ )اإلسراء عمي متَ كرّ  الذؼ ىذا أرأيتؾَ  قاؿ ۞
 يقل: لـ

 أرأيت.
 

 أرأيتؾ:

 الكاؼ: زائدة، تأكيد لمتاء.

 .ٓٗسورة األنعاـ   (هللا أو أتتكـ الساعةُ  أتاكـ عذابُ  قل أرأيتكـ إفْ )

 

 (ٖٙ)اإلسراء ا فإف جينـ جزاؤكـ جزاًء موفورً  ۞

 :جزاءً 

 مفعوؿ مطمق.

 

 موفوًرا:

 كامبًل.

 

 (ٗٙ)اإلسراء واستفِزْز  ۞
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 واستفّز.

 

 (ٗٙ)اإلسراء وأجِمْب عمييـ بخيمؾ ورِجمؾ  ۞

 بالراكب والماشي )عمى رجميو(.

 :ْب أجمِ 

 بة: الصياح.مف الجمَ 

 

 (ٗٙ)اإلسراء ا رورً إال غُ  ىـ الشيطافُ دُ عِ دىـ وما يَ وعِ  ۞

 دىـ:عِ 

 بالوعود الكاذبة.

 

 لـ يقل:

 غروًرا. ىـ إالوما تعدُ 

 أظير اسـ الشيطاف ليكوف الكبلـ جممة مستقمة تجرؼ مجرػ المثل )ابف عاشور(.
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 (ٙٙ)اإلسراء ي لكـ الُفمَؾ في البحر جربكـُ الذؼ ُيز  ۞

 ُيزجي:

 يسّير.

 

 (ٚٙ)اإلسراء ف تدعوف إال إياه مَ  ضلّ  ۞

 تدعوف:

 تدعونيـ.

 

 إال إياه:

 إال هللا.

 (ٛٙ)اإلسراء أو ُيرسَل عميكـ حاصًبا  ۞

 أؼ: حجارة.

 

 (ٜٙ اإلسراء) تبيًعا بو عمينا لكـ تجدوا ال ۞
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 بما فُيغرَقكـ الريحِ  ِمفَ  قاصًفا عميُكـ فُيرِسلَ  أخرػ  تارةً  فيوِ  ُيعيَدكـ أف أمنُتـ أـ) 
 .ٜٙ اإلسراء (َتبيًعا بوِ  عمينا لُكـْ  َتِجدوا ال ثـّ  كفرُتـ

  
 يقل: لـ

 بو. عمينا لكـ تبيًعا تجدوا ال      -

 عمينا. بو لكـ تبيًعا تجدوا ال      -

  
 أمنتـ: أـ

 إنكارؼ. استفياـ

 الريح: مف قاصًفا 

 بشدة. )وغيرىا( السفف تكِسر شديدة ريح

  
 فيو: يعيدكـ

 البحر. في أؼ:

 .ٚٙ اآلية في ذكره تقّدـ
  

 تبيًعا:

 ُمتابًعا.

 ُمطالًبا.

 بالثأر(. لكـ يطالب )مف ثائًرا

 (.٘ٚ اآلية )انظر نصيًرا
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 ُمنقًذا.

 ُمحامًيا.

 .ٙٛ واآلية ،ٛٙ السابقة اآلية انظر وكيبًل.
  

    بو: عمينا لكـ

 والباء. وعمى، البلـ، جّر: حروؼ ثبلثة

 الياء(. نا، )ُكـ، الجّر: بحروؼ متصمة ضمائر ثبلثة

 )الكّفار(. المخاطبيف عمى يعود متصل ضمير كـ: :لكـ

 هللا. عمى يعود متصل ضمير نا: :عمينا

 الغرؽ. مف اإلنقاذ والمراد: الغرؽ، عمى يعود متصل ضمير الياء: :بو

  
 تبيًعا: بو عمينا لكـ تجدوا ال

 بالغرؽ. عمينا لكـ تبيًعا تجدوا ال      -

 عمينا. بو تبيًعا ألنفسكـ تجدوا ال      -

 الغرؽ. مف باإلنقاذ بالغرؽ، :بو      -

  
 أخرػ: آيات

 .ٙٛ اآلية (وكيبلً  عمينا بوِ  لؾَ  َتِجدُ  ال ثـّ  إليؾَ  أوَحينا بالذؼ َلنذىبفّ  ِشئنا وَلئفْ )
 واحدة! سورة تجمعيما والمجرور الجارّ  توالي في آيتاف

*** 

    ـٕٗٔٓ/٘/ٓٔ السبت
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 (ٓٚ )اإلسراء تفضيبلً  خمقنا ممف كثير عمى مناىـوفّض  ... آدـ بني مناكرّ  ولقد ۞

 تفضيبًل:
  مطمق. مفعوؿ
 :عاشور ابف قاؿ
 كبيًرا. تفضيبلً  أؼ
 
 الكثيرة؟ المخموقات ىؤالء ىـ مف
 بيـ. أعمـ هللا
 

 (ٔٚ )اإلسراء بإماميـ أناس كل ندعو يـو ۞
 بكتابيـ. أؼ:
 األعماؿ. كتاب بو: يراد وقد
 

 )اإلسراء انصيرً  عمينا لؾ تجدُ  ال ثـ الممات عفَ وِض  الحياة عفَ ِض  ألذقناؾ اإذً  ۞
ٚ٘) 
 

 التقدير:

 الحياة، وضعف عذاب الممات. ضعف عذاب

 قد يقاؿ: ىذه ليجة شديدة مع الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص.
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 جوابي: ال أتدخل بيف هللا وُرسمو في مثل ىذه اآليات.

 ولعل الخطاب لو، والمراد أمتو.

 أو ىو خطاب لكل واحد.

 

ذً  ۞  (ٙٚ)اإلسراء  بلفؾ إال قميبلً ا ال يمبثوف خِ وا 

 في قراءة:

 ال يمبثوا. 

 

 في قراءة:

 خمفؾ -
 بعدؾ. -

 

 (ٕٛ اإلسراء) اَخسارً  إال الظالميف يزيد وال ۞

 :قاؿ تعالى

 (وننّزُؿ مف القرآف ما ىو شفاٌء ورحمٌة لممؤمنيف وال َيزيُد الظالميف إال َخسارا)
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 ٕٛسورة اإلسراء 

 :َخسارا

 :لعل األصل

 َخسارة

 َخساره

 .َخسارا

*** 

 :لغيرىـالقرآف شفاء ورحمة لممؤمنيف وخسارة 

 :وخسارُتيـ خسارتاف

 .خسارة ناشئة عف المفاسد الناشئة مف الكفر -

وخسارة أخرػ ناشئة عف تفويت مصالح اإليماف. وكمما زادت مصالح القرآف زادت  -
 !خسارة الظالميف

*** 

 :الجمعة

 ىػٜٖٗٔشعباف  ٜٔ
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 ـٕٛٔٓأيار  ٗٓ

 

ذا أنعمن ۞  (ٖٛ)اإلسراء ا عمى اإلنساف أعرض ونأػ بجانبو وا 
 

ذا أنعمنػػا عمػػى اإلنسػػاف أعػػرض ونػػأػ بجانبػػو : )قػػاؿ تعػػالى ذا مسػػو الشػػر كػػاف وا  ، وا 
 . ٔ٘، وانظر فصمت ٖٛ( اإلسراء يؤوًسا

 
 : أعرض

 ولى ظيره 
 .(ٖٗ/ٕٔ)تفسير الرازؼ 

 
 : نأػ بجانبو

 . بعد بنفسو، تباعد عنا
 
 : وًسايؤ 

 قنوطػًا 
 .(ٖ٘ٔ/٘ٔ)تفسير الطبرؼ 

 
 : إذا مسو الشر
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، ازؿ كػػػاف شػػػديد اليػػػأس مػػػف رحمػػػة هللامسػػو فقػػػر أو مػػػرض أو نازلػػػة مػػػف النػػػو  : إذاأؼ
. والحاصػػل أنػػو إذا ٚٛ( سػػورة يوسػػف مػػف روح هللا إال القػػـو الكػػافروف  إنػػو ال ييػػأس)و

ف بقي في الحرماف عف فاز بالنعمة والدولة اغتر بيا ونسي ذكر هللا الدنيا اسػتولى . وا 
فأما اإلنساف إذا ما هللا. ونظيره قولو تعالى: ) لى ذكر، ولـ يفزع إعميو األسف والحزف 

أكػرمف. وأمػا إذا مػا ابػتبله ربػو فقػدر عميػو رزقػو  ربػي  ابتبله ربو فأكرمػو ونعمػو فيقػوؿ
إف اإلنسػػاف خمػػق ىموًعػػا إذا مسػػو ، وكػػذلؾ قولػػو: )ٙٔ-٘ٔ( الفجػػر ربػػي أىػػانف فيقػػوؿ

ذا مسو الخير منوًعا   ٕٔ-ٜٔ( المعارج الشر جزوًعا وا 
 .(ٕٖٔ/ٓٔ، والقرطبي ٖٗ/ ٕٔالرازؼ  تفسير)
 

 : ٖٗ/ٕٔالرازؼ قاؿ 
، اغتػػر سػػاف مػػف شػػأنو أنػػو إذا فػػاز بمقصػػوده، ووصػػل إلػػى مطموبػػوالمػػراد أف نػػوع اإلن
إف اإلنسػػاف عبوديػػة هللا تعػػالى، متمػػرًدا عػػف طاعتػػو ، كمػػا قػػاؿ: )وصػػار غػػافبًل عػػف 

 . ٚ-ٙ( العمق ليطغى أف رآه استغنى
 

 : ٘ٓٔ/ٚأبو حياف قاؿ 
إف ل المػػػراد بػػػو الجػػػنس، كقولػػػو تعػػػالى: )، بػػػد باإلنسػػػاف ىنػػػا لػػػيس واحػػػًدا بعينػػػوالمػػػرا
. واإلعػراض ٜٔ( المعػارج إف اإلنسػاف خمػق ىموًعػا، )ٙ( العاديات ساف لربو لكنوداإلن

 ، والنأؼ بالجانب. يكوف بالوجو
 .(ٜٔٔ/٘ٔ)وانظر تفسير ابف عاشور 

*** 
 ٖٕٓٓتشريف األوؿ  ٕٛ
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 (ٗٛ اإلسراء) شاكمتو عمى يعمل كلٌ  ۞

   
ذا) تعالى: قاؿ ذا ِبجانِبوِ  ونأػ أعرَض  اإلنسافِ  عمى أنعمنا وا   كاف الشرّ  مّسوُ  وا 

-ٖٛ اإلسراء (سبيبلً  أىَدػ ىو ِبَمفِ  أعمـُ  فرّبُكـ شاكمِتوِ  عمى َيعملُ  كلّ  ُقلْ  َيؤوًسا.
ٛٗ. 
 شاكمتو: 

 )تفسير ... طريقتو ناحيتو، نيتو، جبّمتو، طبيعتو، أصمو، مذىبو، دينو، شكمو،
 (.ٕٕٖ/ٓٔ والقرطبي ،ٗ٘ٔ/٘ٔ الطبرؼ 

 الِمثل ىو فالشكل شاكمتي، وال شكمي عمى لست يقاؿ: .الشكل مف مأخوذ وىو
 والضرب. والنظير

  
 المراد:

 الرازؼ  )تفسير روحو ومقتضى نفسو، جوىر شاكل ما وفق عمى يفعل أحد كل أف      -
ٕٔ/ٖٙ.) 

 اعتقاده. في بالصواب وأولى عنده، أشكلُ  ىو ما عمى أو      -

 (.ٕٕٖ/ٓٔ القرطبي )تفسير أِلَفيا التي وأخبلقو أصمو ُيشاكل ما عمى أو      -

 حياف وأبي ،ٗٙٗ/ٕ الزمخشرؼ  )تفسير حالو ُيشاكل الذؼ مذىبو عمى أو  -
 (.٘ٓٗ/ٚ المصوف  والدر ،٘ٓٔ/ٚ

 (.ٓٛ/٘ الجوزؼ  ابف )تفسير فاعمو وافق ما أو      -
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 ينضح فيو بالذؼ إناء كل الناس: يقوؿ كما بو، الئقػًا وكاف وناسبو شاكمو ام أو  -
 (.ٕٖٔ/ٗ القيـ ابف )تفسير

 الدرر )نظـ شر أو خير مف عميو هللا طَبعو وما روحو، تشاكل التي طريقتو أو      -
ٔٔ/٘ٓٓ.) 

 (. ٕٔٛ/ٙ القاسمي )تفسير عميو الغالبة ممكتو حسب أو      -

 (.ٕٛٗ/ٗ )الظبلؿ واتجاىو يقتوطر  وفق أو      -

  
 بتخصصو، تتأثر التي طريقتو، عمى يعمل الناس مف كبلً  أف تفيد اآلية أف لي ويبدو

 أعمـ. وهللا النسبية، ومزاياه ومزاجو،

***  
 ـٖٕٔٓ/ٗ/ٓٔ األربعاء

 

 (ٗٛ اإلسراء) شاكمِتو عمى َيعملُ  كلٌ  ۞

  
 (:شاكمتو) في المفسريف أقواؿ

 ناحيتو.      -

 طبيعتو.      -

 مشددة(. غير )الداؿ حَدتو      -

 دينو.      -
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 نيتو.      -

 جبّمتو.      -

 طريقتو.      -

 خميقتو.      -

 المعنى. في متقاربة األقواؿ ىذه مذىبو.      -

 مف مأخوذ اعتقاده. في بالصواب وأولى عنده أشكل ىو ما عمى يعمل كل      -
 أحد كل والنظير. الِمثل ىو فالشكل شاكمتي. وال شكمي عمى لستَ  يقاؿ: الشكل.
 لممؤمف. ومدح لمكافر ذـّ  وىذا أِلفيا. التي وأخبلقو أصمو يشاكل ما عمى يعمل

 ليـ. ووعيد لممشركيف تيديد اآلية ىذه      -

  

 لي: يبدو

 ومزاجو، بتخصصو، تتأثر التي طريقتو، عمى يعمل الناس مف كبلً  أف المعنى أف
 أعمـ. وهللا النسبية، ومزاياه

*** 

   ـٕٕٔٓ/ٔٔ/ٚ األربعاء
 

 (٘ٛ )اإلسراء قميبلً  إال العمـ مف أوتيتـ وما ۞
 قميل. كّميـ البشر عمـ
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 هللا. لعمـ بالنسبة قميل
 محدود. البشر وعمـُ  محدود، غير هللا عمـُ 

 صفر. المحدود غير إلى المحدود ونسبة
 القرآف. في يرد لـ الذؼ الصفر، عف تعبير قميل:
 نعممو. مما أكثر نجيمو ما يقولوف: الغرب عمماء بعض
 غيب. وعمـ شيود، عمـ عمماف: والعمـ
 الغيب؟! عمـ أضيف إذا فكيف قميبًل، إال الشيود عمـ مف البشر أوتي وما
 صحيح. بنقل إال ُيعمـ ال الغيب عمـُ 

 

 (ٙٛ اإلسراء) وكيبلً  عمينا بو لؾ تجد ال ۞

 تفسيرية دقة

 .ٙٛ اإلسراء (وكيبلً  عمينا بوِ  لؾَ  َتِجدُ  ال ثـّ  إليؾَ  أوَحينا بالذؼ َلنذىبفّ  ِشئنا وَلئفْ ) 

  

 يقل: لـ

 عمينا. بو لؾ وكيبلً  تجد ال      -

 بو. عمينا لؾ وكيبلً  تجد ال      -
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 وكيبًل: عمينا بو لؾ تجد ال

 برّده. عمينا لؾ وكيبلً  تجد ال      -

 إليؾ(. )لرّده عمينا بو توّكمو مف لنفسؾ تجد ال      -

 الوحي. َردّ  والمراد: بالوحي، :بو      -

 المفسريف(. أقواؿ )قارف  تفسيرية دقة

  

 عمينا: بو لؾ

 وعمى(. والباء، )البلـ، متتالية: ومجرور جارّ  حروؼ ٖ

 ونا(. والياء، )الكاؼ، الحروؼ: بيذه متصمة ضمائر ٖ

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ عمى تعود الكاؼ :لؾ

 )القرآف(. الوحي عمى تعود الياء :بو

 تعالى. هللا عمى يعود المتصل الضمير نا: :عمينا

  

 أوحينا:

 أوحيناه.
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 القرآف. وىو

***  

 المفسريف: أقواؿ

 الطبرؼ:

 فيحوؿ ينصرؾ، ناصًرا وال بؾ، ذلؾ فعل مف فيمنعنا لؾ، يقـو قّيًما يعني: :وكيبلً »
 «.بؾ نريد ما وبيف بيننا

 أقوؿ:

 دقيًقا. ربًطا باأللفاظ المعاني ربط فيجب دقيًقا يكوف  أف لمتفسير أردنا إذا

***  

 البغوؼ:

 «.إليؾ القرآف بردّ  يتوّكل مف :وكيبلً »

***  

  الرازؼ:

 «.منو شيء ردّ  في عميو تتوّكل مف تجد ال أؼ :وكيبلً »

***  
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 القرطبي:

 «.عميؾ يرّده ناصًرا أؼ :وكيبلً »

***  

 حياف: أبو

 إليؾ. أوحينا ما يحفع َمف قيل: ىنا الكفيل»

 الصدور. إلى بإعادتو كفيبلً  وقيل:

 منؾ. أخذ ما يؤتيؾ أف لؾ يضمف كفيبلً  وقيل:

 والمصاحف، الصدور عف ومحوناه بالقرآف ذىبنا شئنا إف والمعنى :الزمخشرؼ  وقاؿ
 الذىاب بيذا لؾ تجد ال ثـ الكتاب، ما تدرؼ  ال كنت كما وبقيت أثًرا، لو نترؾ ولـ
 «.مسطوًرا محفوًظا وا عادتو باسترداده عمينا يتوّكل مف

 أقوؿ:

 الكفيل! وليس الوكيل ىو اآلية في والمفع ،الكفيل يفّسر حياف أبو

 التصريح. عميو كاف لكف الوكيل، بمعنى الكفيل رأػ لعّمو

***  

 الشوكاني:
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  .«بو ذىبنا أف بعد منو، شيء ردّ  في عمينا يتوّكل مف تجد ال»

***  

 أخرػ: آيات

 .ٜٙ اآلية (تبيًعا بوِ  عمينا لكـ َتِجدوا ال ثـّ )

 واحدة. سورة تجمعيما والمجرور الجارّ  توالي في آيتاف

***  

  ـٕٗٔٓ/ٕ/ٖٕ األحد

 

    (ٜٛ )اإلسراء ثلمَ  كل فمِ  القرآف ىذا في لمناس صّرفنا ولقد ۞

 فنا:صرّ 

 مختمفة. كثيرة بأشكاؿ انّ بيّ 

 

 مثل: كل مف

 :البغوؼ  قاؿ

 .مف كل وجو مف الِعَبر واألحكاـ والوعد والوعيد وغيرىا
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 (ٜٓ)اإلسراء ا نبوعً ر لنا مف األرض يَ لف نؤمف لؾ حتى تفجُ  ۞

 في قراءة:

 تفّجر.

 

 ( ٜٔ)اإلسراء َر األنياَر خبلليا تفجيًرا فتفجّ  ۞

 ا:تفجيرً 

 مفعوؿ مطمق.

 :األلوسيقاؿ 

 تفجيًرا كثيًرا.

 :ابف عاشوروقاؿ 

 .التكثير عمى لمداللة (اتفجيرً ) :بقولو المطمق المفعوؿ ذكر

 

 (ٕٜ )اإلسراء بيبلً قَ  والمبلئكة با تأتيَ  أو ۞

 متقابميف. أؼ:
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 (ٖٜ اإلسراء) رسوالً  َبشًرا إال كنتُ  ىل ۞

  
 يقل: لـ

 بشًرا. رسوالً       -

 البشر. مف رسوالً       -

  
 التقدير: لعل

 رسواًل. صار بشًرا

 .ٙ فصمت (واحدٌ  إلوٌ  إلُيكـ أّنما إليّ  ُيوَحى ِمثُمكـ بشرٌ  أنا إّنما)
  

 إعراب:

 الظاىر: حسب

 كنُت. خبر :بشًرا

 صفة. :رسوالً 

  
 الحقيقة: حسب

 (؟رسوالً ) أـ (بشًرا) الخبر: ىل

  
 :أرػ  أنا



503 

 خبر. :رسوالً 

 أعمـ. وهللا مقدمة، حاؿ :بشًرا

  
 مبلحظة

 الباب. ىذا في شيًئا المفسروف  يذكر لـ

  
 أخرػ: آيات

 .ٜٗ اإلسراء (َرُسوالً  َبشًرا هللاُ  أَبعثَ  قالوا)      -

  
 اإلعراب:

 )صفة(. نعت ظاىره :رسوالً       -

 كونو حاؿ رسوالً  هللا أبعث أؼ: عميو. متقدمة حاؿ :بشًرا (.بعث) مفعوؿ :رسوالً       -
 بشًرا؟

  

 .ٜ٘ اإلسراء (رسوالً  َمَمًكا السماءِ  ِمفَ  عمييـ لنّزلنا)      -

 اإلعراب: 

 حاؿ. :َمَمًكا

 بو. مفعوؿ :رسوالً 

 أعمـ. وهللا
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***  
  ـٕٕٔٓ/ٕٔ/ٕٔ األربعاء

 
 (ٜٚ )اإلسراء الميتدِ  فيو هللاُ  َييدِ  فومَ  ۞
 :هللاُ  يدِ يَ  ومف
 هللا. ييده وَمف
 

 الميتد:
 الميتدؼ.

 .قراءة وفيو
 

 (ٜٚ )اإلسراء دونو فمِ  أولياءَ  ليـ تجد فمف ضملْ يُ  فومَ  ۞
 ضمل:يُ  ومف
 يضممو. وَمف
 يقل: لـ
 ولًيا. لو تجد فمف
 بينيما. جمعت واآلية بالجمع، معناىا وعمى باإلفراد، لفظيا عمى الحمل يجوز :مف
 

 (ٜٛ )اإلسراء جديًدا خمًقا لمبعوثوف  أئنا ۞
 ا:خمقً 

 مطمق. مفعوؿ
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 التقدير:
 ا.بعثً  مبعوثوف 

 
 (ٓٓٔ )اإلسراء ربي رحمة خزائف تممكوف  أنتـ لو قل ۞
 يقل: لـ
 كنتـ. لو
 
 : تدخل عمى الفعل.لو
 : ضمير منفصل مبنّي في محّل رفع فاعل لفعل محذوؼ يفّسره ما بعده.أنتـ

 

 (ٗٓٔ)اإلسراء ا اآلخرة جئنا بكـ لفيفً  فإذا جاء وعدُ  ۞

 وعد اآلخرة:

 يـو القيامة.

 مف السورة. ٘قارف اآلية 

 

 لفيًفا:



506 

 جمًعا.

 

 ( ٘ٓٔ)اإلسراء نزؿ  أنزلناه وبالحقّ  وبالحقّ  ۞

الجممة األولى تختص بأصل اإلنزاؿ، والجممة الثانية تختص بمضموف اإلنزاؿ، وهللا 
 أعمـ.

 نزولو حّق، ومضمونو حّق.

وال يحوز أف يكوف المعنى واحًدا، ألف ذلؾ يترتب عميو أف هللا أراد الحق مف نزولو، 
 يحصل، معاذ هللا.وبعد ذلؾ حصل، وكاف مف الممكف أال 

 

 (ٙٓٔ)اإلسراء وقرآًنا فَرقناه  ۞

 في قراءة:

 فّرقناه.

 نّجمناه.

 

 (ٙٓٔ)اإلسراء لناه تنزيبًل ونزّ  ۞
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 :الزمخشرؼ قاؿ 

 عمى حسب الحوادث.

 وأنا أقوؿ:

 عمى الحوادث.

 .فرقناهألف عبارة الزمخشرؼ داخمة في قولو: 

 

 (ٚٓٔ)اإلسراء ا دً جّ ّروف لؤلذقاف سُ خِ تمى عمييـ يَ إذا يُ  ۞

 ىذا تركيب يراد بو السقوط السريع والسجود البميغ.

 حاوؿ المفسروف شرحو ولكنيـ تكمفوا ولـ يفمحوا.

 

 (ٛٓٔ)اإلسراء   ربنا لمفعوالً  إف كاف وعدُ  ۞

 إْف: مخففة مف الثقيمة: إّف.

 مفعواًل:

 وؿ.عسارؼ المف

 محقًقا.
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 (ٓٔٔ)اإلسراء الحسنى  تدعوا فمو األسماءُ ا ما وا الرحمف أيً وا هللا أو ادعُ قل ادعُ  ۞

 ادعوا:

 ادُع.

 رسـ عثماني.

 

 ا ما تدعوا:أيً 

 أيا ما تدعو.

 رسـ عثماني.

 

 لـ يقل:

 ا ما تدعوف.أيً  -
 أًيا ما تدعونو. -

 وبتقدير آخر:

 ادعوا
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 لمجمع.

 ا ما تدعوا:أيً 

 : اسـ شرط جاـز في محل مفعوؿ بو.أًيا

 : زائدة.ما

 .وعبلمة الجـز حذؼ النوف  .الشرط مضارع مجزـو فعل: تدعوا

 لكل مف التقديريف وجو، وهللا أعمـ.

 ذكر المفسروف الوجو الثاني فقط.

 

 (ٓٔٔ)اإلسراء  بيف ذلؾ سبيبلً  بيا وابتغِ  خافْت بصبلتؾ وال تُ  جيْر وال تَ  ۞

 وال ُتخافْت بيا:

 .بحيث ال يسمعو المتكمـ المخافتة إسرار الكبلـ

 

 لـ يقل:

 سبيبًل.وابتِغ بينيما 
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 (ٔٔٔ)اإلسراء  ؿّ مف الذُّ  ولـ يكف لو وليّّ  ۞

 مف الذؿ:

 بسبب الذؿ.

 أعوذ با.

 

 (ٔٔٔ)اإلسراء ره تكبيًرا وكبّ  ۞

 ا:تكبيرً 

 مفعوؿ مطمق.

 لعل المقصود: تكبيًرا كثيًرا.

 وهللا أعمـ.
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 ﴿سورة إلكيف﴾
 

 (ٔ )الكيف قيًما اعوجً  لو يجعل ولـ الكتاب عبده عمى أنزؿ الذؼ  الحمد ۞

 (.عوًجا) قولو: بعد سكتة ىناؾ

 التقدير:

 قيًما. جعمو بل

 المستقيـ. الصراط عمى

 االستقامة. تحقيق مصمحة + العوج ترؾ مصمحة مصمحتاف: فيو:

 
 

 (٘ الكيف) كممة كبرت ۞

 .٘ الكيف (َكِذًبا إال يقولوفَ  إف أفواِىيـ ِمف َتخرجُ  كممةً  َكُبَرْت ) 

  

 يساعد أف أرجو العادييف. الناس كبلـ في الورود قميمة ألنيا الصيغة ىذه اخترتُ 
 وانتشارىا. واستخداميا فيميا عمى توضيحيا
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 المقصودة: الكممة

 .ٗ السابقة اآلية (َوَلًدا هللاُ  اّتخذَ  قالوا)

 .ٖٓ التوبة (هللاِ  ابفُ  ُعَزْيرُ  الييودُ  وقالتِ ) هللا. ابفُ  ُعَزْيرُ  قالوا: الييود      -

 .ٖٓ التوبة (هللاِ  ابفُ  المسيحُ  الّنصارػ  وقالتِ ) هللا. ابفُ  المسيحُ  النصارػ:      -

 .ٚ٘ النحل (ُسبحاَنو البناتِ  ِ  وَيجعموفَ ) هللا. بناتُ  المبلئكةُ  المشركوف:      -

  

 كممة:

 المؤمنوف  (قائُميا ىو كممةٌ  إّنيا) تعالى: كقولو الكبلـ، بيا ويقصد تطمق قد الكممة
 وقد باطُل. هللاَ  خبل ما شيءٍ  كلّ  أال :لبيد قاليا كممة أصدؽ :ملسو هيلع هللا ىلص  وكقولو ،ٓٓٔ
 القصيدة. عمى أو الخطبة، عمى الكممة تطمق

  

 قراءتاف:

 الجميور. قراءة وىي كممًة.      -

 كممٌة.      -

  

 إعراب:
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 كممًة. ىذه كممُتيـ كبرْت  كممًة. الكممةُ  تمؾ كبرْت  .منصوب تمييز كممًة. كبرْت       -
 كممًة. الكممةُ  كبرتِ 

 الخافض. بنزع منصوبة كممة! ِمف الكممةُ  كبرت كممًة: كبرْت       -

 الكممة. بئستِ  كممَتيـ! أفظعَ  ما كممة! بكممتيـ أعِظـْ  التعجب: عمى كممًة: كبرت      -
 .ٜٕ الكيف (ُمرَتفًقا وساءْت ) تعالى: كقولو كممًة. ساءْت 

 مرفوع. فاعل كممٌة: كبرت      -

  

 التمييز: معنى

 الكممُة، أو المقالةُ  كبرتِ  قمت: إذا أنؾ التمييز معنى قولو: الواحدؼ عف الرازؼ  نقل
 مف مّيزتيا كممًة، قمَت: فإذا افتراًء. أو جيبلً  أو كذًبا كبرْت  أنيا يتوىـ أف جاز

 محتمبلتيا.

  

 ُخمًقا: ُخمًقا. زيدٌ  َحُسفَ  حدىـ:أ قاؿ لو مناسب. وغير غامض الكبلـ ىذا :أقوؿ
 اآلية وفي حسِنو. وجوَ  يمّيز فذكُره شيء. أؼ في حسُنو ُيعمـ لـ ُيذكر لـ فإذا تمييز.

 قاؿ: كأنو صريحة. ال ضمنية بصورة التمييز وجو ُعمـ (كممةً  كبرْت ) المذكورة:
 (.َكِذًبا إال يقولوفَ  إف) قولو: وِمف السياؽ، مف ىذا ُعمـ سوًءا! كممُتيـ َكُبَرْت 
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 كذًبا: إال يقولوف  إف

 كذًبا. إال يقولوف  ما

***  

 :إلخميس

 ىػٖٖٗٔ رمضاف ٕٔ 

  ـٕٕٔٓ/ٛ/ٜ =  

 

  (ٙ )الكيف أسًفا الحديث بيذا يؤمنوا لـ إف آثارىـ عمى نفسؾ باخع فمعمؾ ۞

 باخع نفسؾ:

 ُميمكيا.

 

 عمى آثارىـ:

 لعل المعنى: عمييـ.

 

 الحديث:
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 القرآف.

 

 أسًفا:

 نفسؾ أسًفا. باخع

 : مفعوؿ ألجمو.أسًفا

 

 (ٚ)الكيف إنا جعمنا ما عمى األرض زينة ليا لنبمَوىـ أيُّيـ أحسُف عمبًل  ۞

 ىل تفتنيـ زينة الدنيا أـ ُيحسنوف العمل لآلخرة؟

 

نا لجاعموف ما عمييا صعيًدا جُ  ۞  (ٛ)الكيف ًزا رُ وا 

 لعل التقدير:

نا لجاعمونيا صعيًدا جرًزا.  وا 

 ال نبات فييا.أؼ: جرداء 

 متاع الدنيا زائل!
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 الصعيد: األرض، أو التراب.

 

 (ٜ)الكيف أصحاب الكيف والرقيـ  ۞

 لوح كتب عميو قصة أصحاب الكيف.: الرقيـ

 

 (ٔٔ الكيف) عدًدا سنيف ۞

 .ٔٔ الكيف (َعدًدا ِسنيفَ  الكيفِ  في آذاِنيـ عمى فَضرْبنا)

  

 آذانيـ: عمى ضربنا

 ثـّ ) نياـ، أؼ: رقود: ،ٛٔ اآلية (ُرقودٌ  وُىـ أيقاًظا وَتحَسُبيـ) ثقيبًل. نوًما أنمناىـ
 أيقظناىـ. نوميـ، مف أؼ ،ٕٔ اآلية (َبعثناىـ

. عمييـ ألقينا  النـو

ذا يسمع ال النائـ  )استيقع(. انتبو سمع وا 

  

 َعدًدا: سنيفَ 



518 

 كثيرة. سنيفَ       -

 )عدًدا(. عًدا ُتَعدّ  سنيفَ       -

 د.عد ذوات سنيفَ       -

 

 سنيفَ  مائةٍ  ثبلثَ  كيِفيـ في ولبثوا) بقولو: آخر موضع في العددَ  هللاُ  بّيف
 سنة. مائةِ  ثبلثَ  :قراءة وفي .ٕ٘ اآلية (ِتْسًعا وازدادوا

  

 عدًدا: إعراب

 صفة.      -

 مطمق. مفعوؿ      -

 المبيف. المعنى حسب

***  

 :إلثالثاء

 ىػٖٖٗٔ رمضاف ٕٙ 

  ـٕٕٔٓ/ٛ/ٗٔ = 
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    (ٕٔ )الكيف اأمدً  لبثوا مالِ  أحصى الحزبيف أؼُّ  لنعمـ ۞

 لنعمـ:

 لمناس. ظيور عمـ

 

 أمًدا:

 تمييز. (:أحصى) بػ منصوب -

 بو. مفعوؿ ال زماف، ظرؼ (:لبثوا) بػ منصوب أو -

 

 ( الحزبين، لكن ليس فيه قراءة.أي  يجوز في اللغة: )
 

 (ٖٔ)الكيف يـ وزدناىـ ىدػ إنيـ فتية آمنوا بربّ  ۞

 لـ يقل:

 وزدناىـ إيماًنا.

 

 (ٗٔ)الكيف  وربطنا عمى قموبيـ ۞

 ثّبتناىـ وقّويناىـ.
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 (ٚٔ الكيف) كيفيـ عف تزاور ۞

ذا اليميفِ  ذاتَ  كيِفيـ عف َتزاورُ  طَمعْت  إذا الشمَس  وَترػ )   ذاتَ  َتْقِرُضيـ غَربْت  وا 
 .ٚٔ الكيف (هللاِ  آياتِ  ِمف ذلؾَ  منوُ  َفْجوةٍ  في وىـ الِشماؿِ 

 الجماؿ! في هللا آيات مف آية وألفاظيا! بجمميا جميمة أدبية صورة 

  

 ترػ:

 دمحم. يا      -

 معيف. لغير خطاب      -

  

 َتزاوُر:

 بتاءيف. َتتزاوُر، أصميا:

 َتميُل.

 إليو. ماؿَ  زاره:

 الزور. شيادة ومنو: الباطل. إلى الحق عف الميل الزور:
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 أعرَض. عنو: ازَورّ 

  

 قراءة: في

 َتّزاوُر.      -

 َتْحَمّر. مثل: َتْزَوّر،      -

 َتْحماّر. مثل: َتْزواّر،      -

 الساكنيف. التقاء مف ىرًبا َتْزَوِئّر،      -

  

 كيفيـ:

 المغارة. الغار، الكيف:

  

 اليميف: ذات

 اليميف. ذات الجية

 اليميف. جية الموصوؼ. مقاـ أقيمت صفة :ذات

 الكيف. يميف المقصود:

 َتْقِرُضيـ: 
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 تتركيـ.      -

 والفضة. الذىب قراضة مف مأخوذ منيا. يسيًرا تعطييـ      -

 غير القوؿ وىذا يسترّد. كالقرض سريًعا، تزوؿ ثـ شيًئا ضوئيا مف ليـ تقطع      -
 ُيقرض. أقرض رباعًيا: وليس ثبلثي الفعل ألف صحيح

  

 منو: فجوة

 الكيف. مف أؼ:

 فجواء. وامرأة أفجأ، رجل الفخذيف. بيف ما التباعد وىو الفجاء، مف الفجوة:

 الغار كرب عنيـ تخفف اليواء مف بنسمة ليـ تسمح الفجوة ىذه أف المراد ولعل
 وغمومو.

  

 هللا: آيات

 معجزاتو.

  

 المعنى:
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ذا آخره. في وال النيار ابتداء في الشمس تصيبيـ ال  تصيبيـ فإنيا أصابتيـ ما وا 
 أجسادىـ. إلصبلح النيار آخر في قميبلً 

 وال بحّرىا، تؤذييـ ال لكي قميبًل، إال إلييـ تدخل أف الشمس هللا منع :المفسروف  قاؿ
 ألوانيـ. تغّير وال وثيابيـ، أجسادىـ تبمي

  

 سنة ثبلثمائة مدة حياتيـ ُيمسؾ أف عمى قدر لما تعالى ألنو عجيب، ىذا :الرازؼ  قاؿ
 (؟!ٛٔ اآلية )انظر تقميب غير مف يًضاأ أجسادىـ حفع عمى يقدر ال فِمـَ  وأكثر،

  

 المدة تمؾ أحياء ُيبقييـ أف عمى قدر الذؼ هللا فإف ُبعد، فيو وىذا :حياف أبو وقاؿ
 وثيابيـ. أجساميـ حفع عمى قادر ىو الطويمة

  

 أقوؿ:

 تعالى هللا يمنعيا كيف الشمس ىي ىنا والمعجزة تعّد، وال تحدّ  ال هللا معجزات إف نعـ
 ىذه غير معجزة ىناؾ تكوف  أف تعالى قدرتو في كاف لكف لكيف.ا دخوؿ مف

 اليميف ذات تقميبيـ كذلؾ تأثيرىا. ويمنع كيفيـ إلى الشمس يدخل أف وىي المعجزة،
 تأكل وال (ٛٔ اآلية )انظر يقّمبيـ أال تعالى قدرتو في وكاف معجزة الشماؿ وذات

 )إعجاز إعجاز ومنيا تمعجزا فمنيا يشاء، ما يختار هللا لكف لحوميـ. األرض
 األخيرتيف! الحالتيف في اإليماء سبيل عمى ولو عممية، قوانيف ومنيا عممي(،
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 فما .حياف أبا وال العممي!( اإلعجاز أبو أنو )مع تماًما الرازؼ  أوافق ال فإني ثـ ومف
 يدخل وال العممية )القوانيف( السنف في بعضو يدخل البابيف ىذيف في تعالى هللا فعمو
 اإلسبلـ قبل معروًفا كاف ألنو العممي، اإلعجاز في يدخل ال كما المعجزات، في موك
 عف منقولة أقواؿ ىي المفسروف  نقميا التي واألقواؿ والتجارب، والمشاىدات العمـ في
 العممي، التفسير في ذلؾ يدخل أف يمكف نعـ عنيـ! هللا رضي والصحابة عباس ابف
 العممي. اإلعجاز في ال

  

 مما أكثر المعجزات مف فيو إذ العممية، القوانيف في جّمو وال كّمو يدخل ال أقوؿ: ولكف
 لبقائيـ كافًيا ليس األجساد، وتقميب الشمس، منع ألف ذلؾ بكثير، القوانيف مف فيو
 أف عف جًدا بعيد ىو بل عاـ(! ٖٓٓ مف )أكثر جًدا طويمة ولمدة الحياة، قيد عمى
 العممية. القوانيف مف كمو وليس العممية، القوانيف إلى إيماء إذف فيذا كافًيا! يكوف 
 مف اآلخريف المفسريف وكبلـ جية مف حياف وأبي الرازؼ  كبلـ بيف التوفيق يتـ وبيذا
 قميمة، ولو حصة أؼ المفسريف لكبلـ يجعل لـ حياف وأبي الرازؼ  فكبلـ أخرػ. جية
 رمزية. ولو

  

 :عباس ابف قاؿ .ٛٔ اآلية (الشماؿِ  وذاتَ  اليميفِ  ذاتَ  ونقّمبيـ) قولو: في قالوا وبمثمو
 تبمييـ. وال لحوميـ األرض تأكل لئبل تقميبيـ فائدة
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 العممي: اإلعجاز في النابمسي قالو ما

 عاـ! ٖٓٓ بقوا لما الكيف أىل قّمب هللا أف لوال :النابمسي راتب دمحم يقوؿ

 اإلعجاز؟! أو التفسير، أو المغة، أو العقيدة، حيث مف النابمسي كبلـ يقبل ىل

 كانوا ىل وىيئاتو العممي اإلعجاز أىل وسائر النجار زغموؿ ومعو النابمسي قّمبيـ لو
 بكثير؟! ذلؾ مف أقل أو عاـ ٖٓٓ سيبقوف 

 عمى ييديؾ هللا تقميب؟! بدوف  وأكثر عاـ ٖٓٓ نابمسي، يا ُيبقييـ، أف هللا يستطيع أال
 العواـ! ُسوؽ  في الكبلـ ىذا

*** 

 :إلخميس

 ىػٖٖٗٔ رمضاف ٕٛ 

   ـٕٕٔٓ/ٛ/ٙٔ =

 

 (ٚٔ )الكيف يتدِ المُ  فيو هللا يدِ يَ  فمَ  ۞

 قراءة: في

 الميتدؼ. فيو
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 (ٛٔ )الكيف بالوصيد ذراعيو باسط وكمبيـ ۞

 الوصيد:

 فناء الكيف.

 

 (ٜٔ الكيف) طعاًما أزكى أييا ۞
 منوُ  برزؽٍ  فميأِتُكـ طعاًما أزكى أيُّيا فْمَينُظْر  الَمِدينةِ  إلى ىذهِ  ِبورِقُكـْ  أَحَدكـ فاْبعثوا) 

 .ٜٔ الكيف (أَحًدا ِبُكـْ  ُيشِعَرفَّ  وال وْليتمّطْف 
  

 النكتة:

 أييا:

 يعود؟ شيء أؼ عمى المتصل الضمير

  
 بورقكـ:

 الفضية. الدراىـ الورؽ:

 بورقكـ:

 بدراىمكـ.      -

 بفضتكـ.      -

 بنقودكـ.      -
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 ىذه:

 الجمع. بيا يقصد الورؽ  ألف أّنث

  
 يقل: لـ

 ىذا. بورقكـ

  
 أزكى:

 وريًعا. بركةً  أكثر      -

 ألّذ.      -

 أطيب.      -

 أحّل.      -

 الغصب. عف أبعد      -

 أفضل.      -

 أجود.      -

 أرخص.      -

  
 أّييا:
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 الذبائح. أؼ      -

 األطعمة. أؼ      -

 المآكل. أؼ      -

 المدينة. أىل أؼ      -

 :عاشور ابف قاؿ
 أؼ: الباعة، دكاكيف منيا كثيرة، أجزاء لو كلّّ  المدينة ألف المدينة; مف مكاف أؼ»

  «.غيره طعاـ مف طعامو أزكى أؼ طعاًما، أزكى ىو منيا مكافٍ  أؼّ  فمينظر
 أقوؿ:

 عاشور. ابف حسب الدكاكيف، أؼ      -

 المحاّؿ. أؼ      -

 المنشآت. أؼ      -

 مطعـ(. )جمع المطاعـ أؼ      -

 طعاـ مف أزكى طعاُمو أؼّ  عاشور: ابف كبلـ مف األخيرة الجممة في الصواب ولعلّ 
 غيره.

  
 )باختصار(: أّييا:

 مذكور. غير عمى يعود الضمير      -
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 تبيع التي المحاؿّ  وىي المطاعـ، أؼ باختصار: تقديره مقّدر، محذوؼ عمى يعود      -
 األطعمة.

  

 منو: برزؽ 

 المفسريف. مف ُيفيـ كما الطعاـ، مف      -

 أعمـ. وهللا نظرؼ، في األرجح ىو ىذا الطعاـ(. يبيع )الذؼ المطعـ مف      -

  
 والشركة: الوكالة

 الوكالة. يعني :أحدكـ فابعثوا قولو:

 ممؾ. شركة في اشتركوا الشركة: يعني :بورقكـ قولو:

 باختصار. والشركة الوكالة مف كل في القرطبي وتكمـ

 كتب عمى اإلحالة األولى وكاف بالتفسير، يميق ال قد بما ،الشنقيطي فييما وتوّسع
 الفقو!

***  
     ـٕٗٔٓ/ٖ/ٓٔ اإلثنيف

 

 (ٜٔ الكيف) وليتمطْف  ۞

 اإلعراب في إضافة
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 منوُ  ِبرزؽٍ  فْميأِتكـ طعاًما أزَكى أيُّيا فْمَيْنُظْر  المدينةِ  إلى ىذهِ  ِبوِرقكـ أحَدكـ فاْبعثوا) 
 .ٜٔ الكيف (أحًدا بكـ ُيشِعَرفّ  وال وْليتمّطْف 

  

 يقل: لـ

 فْميتمّطْف.

 بالفاء. عطف (:فْميأِتكـ) (فْمينُظْر ) قاؿ:

 أصبًل. العطف واو الواو تكوف  ال وربما بالواو. عطف (:وْليتمّطْف ) قاؿ:

  

 يقل: لـ

 أيَّيا.

 يقل: لـ 

 منو. بشيءٍ  فميأِتكـ

 إعراب:

 مبتدأ. استفياـ :أيُّيا

 خبره. :أزَكى
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 )تفسير سيبويو مذىب عمى (،ينظر) لػ مفعوالً  مبنًيا، موصوالً  (أيُّيا) يكوف  أف ويجوز
 حياف(. أبي

 منصوب. تمييز :طعاًما

  

 إعراب:

 قولو: في الواو إعراب

 :وْليتمّطْف 

 العطف. واو الواو: اإلعراب: أىل قاؿ

 في لمفاء خبلًفا ىنا الواو جاءت لماذا اإلشكاؿ: يزوؿ وبيذا ،الحاؿ واو الواو: :قمت
 (.فْميأِتكـ) (فْمينُظْر ) الجممتيف:

 كمو. ذلؾ في وْليتمّطْف  :التقدير

 أحًدا. بكـ ُمشعرٍ  وغيرَ  متمّطًفا

 المغة. وال التفسير أىل مف أحد عند أجده لـ جديد ىذا

  

 اإلتقاف: في السيوطي قارف 
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 فْميأِتكـ طعاًما أزَكى أيُّيا فْمينُظْر  المدينةِ  إلى ىذهِ  ِبورِقكـ أحَدكـ فابعثوا) تعالى: قولو»
 بالواو، واألخيرة بالفاء، األولى ةالجمم عمى عطف ٜٔ الكيف  (وْليتمّطْف  منوُ  برزؽٍ 
 كاف كما بالطعاـ، اإلتياف عمى مرّتب غير التمطف ألف الترتب; نظاـ انقطع لما

 والتوجو طمبو، في التوجو عمى مترتًبا فيو والنظر فيو، النظر عمى مترتًبا بو اإلتياف
« ىتعال لو العمـ وتسميـ المبث، مدة عف المسألة في الجداؿ قطع عمى مترتًبا طمبو في

 مف طبعة مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحف الشريف(. ٗٓٓٔ)ص 

 أقوؿ:

 يذكره! لـ مصدر مف ونقمو صحيح، وغير ومشوش غامض كبلـ

 الكتب. مف النقل في عادتو غالب عمى يناقشو ولـ لمزركشي، البرىاف مف نقمو

 عطف! واو ليست ىنا: الواو

 !الحاؿ واو ىي

 ورقكـ: 

 الفضية. النقود (:قراءتاف) وفتحيا الراء بكسر الورؽ:

  

 أيُّيا:

      طعاًما. أزكى المنشآتِ  أؼُّ  -

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=129&idto=129&bk_no=68&ID=130#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=129&idto=129&bk_no=68&ID=130#docu
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 المدينة. أىل أؼُّ  -

 المدينة. مف مكاف أؼُّ  -

 أزكى. األطعمة أؼُّ  -

  

 أزكى:

 مغصوب. وغير  مذبوًحا وأطير. ذبيحةً  أحلّ 

 وأنفع. أطيب

  

 رزؽ:

 قوت.

 شيء أشبو كاف ليـ بالنسبة الطعاـ عمى الحصوؿ بأف ُتشعر )الرزؽ( كممة ولعل
 حاجة إليو محتاجيف وكانوا فيو، طعاـ ال بعيد، مكاف في كانوا السماء! مف هللا برزؽ 
 ماّسة!

 المطر. معانيو: مف والرزؽ 

 الحسنى. هللا أسماء مف والرّزاؽ: والرازؽ 
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 أعمـ. وهللا ىذا

***  

    ـٕٗٔٓ/ٜ/ٕٔ األحد

 

 (ٕٕ الكيف) بالغيب رجًما ۞

 

 .ٕٕ الكيف (بالَغيبِ  َرْجًما كمُبيـ سادُسيـ خمسةٌ  وَيقولوفَ )
  

 الغيب:

 نعمـ ال البشر ونحف الشيادة، وعاَلـ الغيب عاَلـ يعمـ وهللا المجيوؿ. ىو الغيب
 كافر! فيو الغيب عمـ ادعى ومف القميل. إال الشيادة عالـ مف نعمـ وال الغيب،
 تغيب فقد أيًضا. وبالحاضر بالماضي، يتعمق بل فقط، بالمستقبل يتعمق ال والغيب

 وقد وأشخاص(. ووقائع وأفكار )أخبار والمستقبل والحاضر الماضي في أشياء عنا
 يكشف وقد الغيب، بعمـ يستأثر سبحانو وهللا اآلخر. يعممو ال شيًئا منا واحد كل يعمـ
 بو. عمينا ويمتفّ  بالوحي، بعضو لنا

 غاية في وىو الغيب، بعض يعمموف  بأنيـ غيرىـ عمى يزيدوف  المؤمنيف فإف ولذلؾ
 غيرىـ أما بالغيب. يؤمنوف  بأنيـ تعالى هللا وامتدحيـ الوحي، طريق مف األىمية،
 والغيب! الوحي فيرفضوف 
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 غيب، والجحيـ غيب، والجنة غيب، والروح غيب، والجف غيب، والمبلئكة غيب، هللا
 غيب. واآلخرة غيب، والبعث

 نتائجو ألف استطاعتو، في يدخل ال بغيب يتعمق عممي بحث في يشرع ال والمؤمف
 فاشمة. ستكوف 

 هللا، بعمـ أنفسنا قّوينا فإذا السابق، عممنا بو نّقحنا جديًدا شيًئا عممنا كمما البشر ونحف
 والحقيقة. الحق إلى أقرب دائًما نكوف  والشيادة، الغيب عاِلـ

 والرسل. األنبياء حتى وال البشر، َيعممو ال بعممو هللا استأثر غيب وىناؾ

 ورقةٍ  ِمف َتسقطُ  وما والبحِر، البرّ  مافي وَيعمـُ  ىو، إال َيعمُميا ال الَغيبِ  َمفاتحُ  وعنَدهُ )
 (ُمبيفٍ  كتابٍ  في إال يابسٍ  وال رطبٍ  وال األرضِ  ُظُمماتِ  في حّبةٍ  وال َيعمُميا، إال

 .ٜ٘ األنعاـ
  

 الرجـ:

 الحصى. أو بالحجار الرمي أو القذؼ

 (.الرجيـ )الشيطاف الحج في بالجمرات الشيطاف رجـ و:ومن

 الزاني. رجـ ومنو:

 (.َيرُجُموُكـْ  عميكـ َيظيُروا إف إّنيـ) :ٕٓ اآلية نفسيا السورة في الرجـ وورد

: ومنو  الصواريخ. راجمات اليـو

 قولو ولعل ظف! وال عمـ ببل الكبلـ يرجـ المترجـ كأف الترجمة، فيو: حياف أبو وأدخل
 الجيدة. دوف  الرديئة الترجمة في يصمح

 بعد(. فيما عنو المنقوؿ النص )انظر
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 المفسريف: أقواؿ

 الطبرؼ:

 «.عمـ يقيف غير بالظف قذًفا :بالغيب رجًما»

 أقوؿ:

 غير مف أو يقيف، غير مف بالظف قذًفا مفيومة: لكنيا خطأ، فييا لعل العبارة      -
 عمـ.

 الفقو، عمـ مثل ظنًيا، كاف ما بو يقصد وقد )القطع(، التأكد بو يقصد قد والعمـ      -
. مف وغيرىما االقتصاد، وعمـ  العمـو

***  
 البغوؼ:

 «.يقيف غير مف وحدًسا ظًنا أؼ: :بالغيب رجًما»

***  
 الرازؼ:

  «.بالظف رجًما :بالغيب رجًما»

***  
 القرطبي:

 )...(. بالظف القوؿ الرجـ:»

 الُمرّجـ بالحديثِ  عنيا ىو وما      وُذقتـُ  عممُتـ ما إال الحربُ  وما    

  
 أقوؿ:
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 ألف بالغيب، الرجـ باب مف يكوف  قد وصفيا ولكف توصف، قد الحرب أف يقصد
 والمعاناة. بالتجربة إال ُتعرؼ ال حقيقتيا

***  
 كثير: ابف

 يكاد ال فإنو يعرفو، ال مكافٍ  إلى يرمي كمف عمـ، ببل قوالً  أؼ :بالغيب رجًما»
ف يصيب،  «.قصدٍ  َفِببل أصاب وا 

***  
 حياف: أبو

 اإلنساف كأف الرجـ، مف استعير ظًنا، أو عنيـ المغّيب بالشيء رمًيا :بالغيب رجًما»
 ُيصيب، أف عسى بو يرجـ المرة، بعد المرة بظّنو عنده، المجيوؿ الموضع يرمي
  زىير: وقوؿ الكتاب. ترجمةو  الترجماف ومنو
 الُمَرّجـ بالحديثِ  عنيا ىو وما        وُذقُتـُ  عممُتـْ  ما إال الحربُ  وما   

***  
 الشوكاني:

 «.يقيف غير مف والحدس بالظف القوؿ ىو بالغيب الرجـ»

***  
 الشنقيطي:

 يكاد ال فإنو يعرفو ال مكاف إلى يرمي كمف عمـ، ببل قوالً  أؼ: :بالغيب رجًما»
ف يصيب،  .ٖ٘ سبأ (َبعيدٍ  مكافٍ  ِمف بالَغيبِ  وَيقِذُفوفَ ) كقولو: قصد، ببل أصاب وا 
 ومرّجـ، ومرجـو فيو رجـ يخرص ما لكل يقاؿ بالظف، القوؿ الرجـ: القرطبي: وقاؿ
  زىير: قاؿ كما
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 الُمَرّجـ بالحديثِ  عنيا ىو وما      وُذقتـُ  عممُتـْ  ما إال الحربُ  وما   

*** 

 عاشور: ابف

 وال روّية غير مف الكبلـ لرمي ىنا واستعير ونحوه، بحجر الرمي حقيقتو: الرجـ»
  زىير: قاؿ تثّبت،

 الُمَرّجـ بالحديثِ  عنيا ىو وما                       

***  
 المفسريف: عمى تعميق

 أف وأخشى بالظف، الرجـ أنو عمى بالغيب الرجـ فّسروا عاشور ابف عدا ما المفسروف 
 ظنية! كميا واألعماؿ والعمـو شيء، في العمـ مف ليس الظف أف ىذا مف يفيـ

 تكممنا ولو الغيب، عمـ أدوات نممؾ ال ونحف بالتوىـ! وربما بالشؾ، القوؿ ىنا الرجـ
 ظف. إلى بل تأكد، إلى يرقى ال كبلـ مجرد عنو كبلمنا لجاء الغيب في

 أصحاب أوافق وال دليل. غير مف ظًنا بالغيب: رجًما قالو يقاؿ: :الوسيط المعجـ وفي
 أو دليل، ببل قذًفا يقاؿ: أف الصواب ولعل دليل! إلى يحتاج نفسو فالظ ألف المعجـ،
 فيـ. ببل تحّكًما

 هللا، عمـ أماـ متروؾ ىو بل إطبلقو، عمى متروؾ أنو ىنا الظفّ  مف ُيفيـ أال ويجب
 وال ظاىًرا ِمراءً  إال فييـ ُتمارِ  فبل قميلٌ  إال َيعمُميـ ما ِبعّدِتيـ أعمـُ  رّبي ُقلْ ) لقولو:
 )عددىـ(، ِعّدتيـ في الكبلـ عف نيي اآلية ففي اآلية. تتمة (أحًدا منيـ فييـ تِ َتستف
 هللا عمـ ُقّدـ البشر عمـ مع هللا عمـ تعارض فإذا ذكرىـ. الذيف القميل ىـ مف نعمـ وال
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 أو شؾ أو ظفّ  مجرد كاف إذا فكيف ظّنيـ، في قطعًيا عمميـ كاف ولو عمميـ، عمى
 وْىـ؟

***  
 ـٕٗٔٓ/ٕ/ٕٗ اإلثنيف

 

 (ٕٕ الكيف) كمبيـ وثامنيـ سبعة ۞

 خرافة؟ أـ حقيقة ىي ىل الثمانية واو

 ويقولوف  بالغيب رجًما كمُبيـ سادُسيـ خمسةٌ  ويقولوف  كمُبيـ رابُعيـ ثبلثةٌ  سيقولوف )
 .ٕٕ الكيف سورة (كمُبيـ وثامُنيـ سبعةٌ 

 سيقولوف:

 التقدير:

 سيقولوف. سألتيـ لو

 بالغيب: رجًما

 عمـ. ببل قوالً 

 الغيب! يعمموف  وال الغيب في الكبلـ ُيمقوف  أنيـ المراد كأف

 يقل: لـ
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 وسيقولوف. ... وسيقولوف  ... سيقولوف 

 قاؿ:

 ويقولوف. ... ويقولوف  ... سيقولوف 

 فقط. األولى الجممة في السيف ذكر

 يقل: لـ

 بالغيب. رجًما كمبيـ رابعيـ ثبلثة -

 بالغيب. رجًما كمبيـ وثامنيـ سبعة -

 قاؿ:

 اآلخر. في وال األوؿ، في ال الوسط، في واحدة مرة (بالغيب رجًما)

 فقط. الثانية الجممة في العبارة ذكر

 رجًما:

 الحج. في )الحصيات( الجمار رمي ومنو: رمًيا.

 يقل: لـ

 ورابعيـ. ثبلثة -

 وسادسيـ. خمسة -
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 فقط. الثالثة الجممة في العطف واو ذكر

 والعجز! اإلفبلس عمى يدؿ شكمي قوؿ بيذا فالقوؿ الثمانية، واو أنيا أظف ال

 وأف سيما ال الصحيح، العدد ىو أنو بو يراد قد ألنو بالواو الثالث العدّ  ميز ربما
 المفسريف. بعض قاؿ كما السابقيف! العّديف بعد جاءت (بالغيب رجًما)

 الثبلثة. ىذه مف فقط واحد ىو الصحيح والعدد

 !خرافة الثمانية واو أف إلى أميل أنا

 عاشور(. ابف نص أيًضا وانظر الرازؼ، نص في القفاؿ قالو ما أدناه )انظر

 
 واإلنكميزية: الفرنسية المغتيف في

 فقط. األخير المعطوؼ قبل العطف أداة جاءت المطوفات تعددت إذا

 أخير! ألنو بل ثمانية، ألنو ال األخير، العدد قبل العطف واو جاءت ربما وىنا

 أعمـ. وهللا

*** 

 المفسريف: أقواؿ

       الرازؼ:
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 الواو، وىو الزائد، الحرؼ بيذا الموضع ىذا خّص  تعالى إنو قالوا: (:وثامنيـ»)
 الفائدة ىذه أثبت مف وكل التعطيل، عف لّمفع صوًنا زائدة فائدة بو تحصل أف فوجب
 )...(. والتصحيح باإلثبات القوؿ ىذا تخصيص منيا المراد قاؿ: الزائدة

ف اآلية(، في الواردة الثبلثة األقواؿ )في الوجوه ىذه أف واعمـ  أضعف بعضيا كاف وا 
 )...(. أعمـ وهللا وتماـ، كماؿ فيو حصل ببعض بعضيا تقّوػ  لّما أنو إال بعض، مف

 السابقة(! الفقرة عمى موافق غير المصرؼ  يونس رفيق )أنا

 حرؼ أف فيو والسبب (،ف سيقولو ) قولو: وىو االستقباؿ، بسيف األوؿ القوؿ خّص 
 فيو. اآلخريف القوليف دخوؿ يوجب العطف

 يرػ  أف معناه (بالغيب رجًما) فقولو: اإلنساف عف غاب ما والغيب الرمي، ىو الرجـ
 بالحقيقة. يعرفو وال عنو غاب ما

 )...(. تدّبر غير مف يتكمـ أؼ رمًيا، بالكبلـ يرمي فبلف يقاؿ:

 )...(. الثمانية واو الواو ىذه يسّموف  والناس

 ىو إال إلوَ  ال الذؼ هللاُ  ىو) تعالى: قولو عميو والدليل ،بشيء ليس وىذا :القفاؿ قاؿ
 يذكر ولـ ،ٖٕ الحشر (المتكّبر الجّبُار العزيزُ  المييمفُ  المؤمفُ  السبلـُ  القّدوُس  الممؾُ 
 إال يعمُميـ ما بعّدتيـ أعمـُ  ربي قلْ ) تعالى: قاؿ ثـ الثامف. النعت في الواو
 في حدثت التي والحوادث العالـ كائنات بتفاصيل العمـ ألف الحق، وى وىذا (.قميل

ال تعالى، هللا عند إال تحصل ال والمستقبل الماضي  عنيا. هللا أخبره مف عند وا 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1487&idfrom=3470&idto=3471&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1487&idfrom=3470&idto=3471&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1487&idfrom=3470&idto=3471&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1487&idfrom=3470&idto=3471&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1487&idfrom=3470&idto=3471&bookid=132&startno=1#docu


543 

 ل.القمي أولئؾ مف أنا :عباس ابف وقاؿ

ف صح، الرسوؿ ببياف عرفو قد كاف إف القاضي: قاؿ  بحرؼ فيو تعّمق قد كاف وا 
 فضعيف! الواو

ف المذكورة، السبعة الوجوه يقاؿ: أف ويمكف  تفيد أنيا إال الجـز تفيد ال كانت وا 
 «.الظف

*** 

 القرطبي:

 سبعة) قولو: في الواو ذكر إنما سبعة: عددىـ أف إلى صار ممف قـو وقاؿ»
 بيا قاؿ التي اأُلَخر لؤلعداد مبايف وأنو الحّق، ىو العدد ىذا أف عمى لينّبو (وثامنيـ

 الكتاب. أىل

 الجممة في يذكره ولـ (،بالغيب رجًما) المتقدمتيف: الجممتيف في تعالى قاؿ وليذا
 «.يـكمب وثامنيـ سبعة ىـ لنبّيو: قاؿ فكأنو بشيء، فييا يقدح ولـ الثالثة،

*** 

 كثير: ابف

 األوليف القوليف ضّعف ولما برابع، قائل ال أنو عمى فدؿّ  أقواؿ، ثبلثة حكى»
 يكاد ال فإنو يعرفو، ال مكاف إلى يرمي كمف عمـ، ببل قوالً  أؼ: (بالغيب رجًما) بقولو:

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2224&idto=2224&bk_no=48&ID=1656#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2224&idto=2224&bk_no=48&ID=1656#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2224&idto=2224&bk_no=48&ID=1656#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=18&ayano=22#docu


544 

ف ُيصيب،  قرره أو عميو، وسكت الثالث حكى ثـ قصد، َفِببل أصاب وا 
 «.األمر نفس في الواقع ىو وأنو صحتو، عمى فدؿّ  (كمبيـ وثامنيـ) بقولو:

*** 

 حياف: أبو

دماج، طيّ  الكبلـ في كأنو ألنو االستقباؿ بسيف وجاء قيل:»  أجبتيـ فإذا والتقدير وا 
 إذا فإنيـ عددىـ، عف فسْميـ الكيف، أىل قصة عمييـ وقصصتَ  سؤاليـ، عف

 )...(. (سيقولوف ) سألتيـ

 في فدخل المستقبل عمى معطوؼ ألنو بعده، فيما وال فيو بالسيف يأت لـ (:ويقولوف )
 «.لو صالح ىو الذؼ االستقباؿ معنى بو أريد ألنو أو االستقباؿ،

*** 

 الشوكاني:

 الجممتيف في مرادة أنيا عمى يدؿ الجممة ىذه في الواو إظيار قيل: (:وثامنيـ»)
 «.األولييف

*** 

 عاشور: ابف

 )...(. الحاؿ واو فييا الواو (كمبيـ وثامنيـ) وجممة:»

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=18&ayano=22#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=18&ayano=22#docu
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 الثمانية، واو الواو ىذه أف زعـ مف قوؿ القرآف معاني في االبتكار فتف غرائب ومف
 )...(. مبتكُره ُيعّيف ولـ ،النحاة ضعفة بعض إلى العربية كتب في بمنسو  وىو

ذا المعارؼ، مف يكوف  أف يبمغ وال المطائف، مف ذلؾ إلى االنتباه يعدّ  ولقد  كانت وا 
 وال تشـّ  كالزىرة المطائف ىذه ومثل )...(. مضبوط ضابط ليا يكف ولـ كذلؾ،
 «!تحؾّ 

*** 

   ٕ٘ٔٓ األوؿ تشريف ٖٔ الثبلثاء

 

 (ٕٕ الكيف) ظاىًرا ِمراءً  إال فييـ ُتمارِ  فبل ۞

  
 فييـ:

 (.َعددىـ )في الكيف أصحاب في

  
 عميؾ، قصصتُ  ما حسبؾَ  والضحاؾ: وقتادة عباس ابف عف ٕٕٚ/٘ٔ الطبرؼ  نقل
 يقوؿ أف زيد: ابف وعف أمره. مف لؾَ  أظيرنا بما إال مجاىد: وعف فييـ. ُتمارِ  فبل
 كذلؾ. ليس فقل: وكذا، كذا قالوا: إف ،ِعّدتيـ تعمموف  لستـ تقولوف، كما ليس ليـ:

  
 ،العدد ذلؾ تعييف في يكّذبيـ ال أف الظاىر الِمراء مف المراد :ٚٓٔ/ٕٔ الرازؼ  وقاؿ
 القطع. وترؾ التوقف فوجب ،عميو دليل ال التعييف ىذا يقوؿ: بل
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 إليؾ، أوحيناه بما إال الكيف أصحاب في ُتجاِدؿْ  ال أؼ :ٖٗٛ/ٓٔ القرطبي وقاؿ
 يبيف لـ تعالى هللا أف عمى دليل ىذا وفي تعالى. هللا إلى ِعّدتيـ عمـ ردّ  وىو
 .عدَدىـ ألحدٍ 

  
 إال الكيف، أصحاب شأف في الكتاب، أىل ُتجاِدؿْ  ال :ٜٚٗ/ٕ الزمخشرؼ  وقاؿ
 وال فحسب، إليؾ هللا أوحى ما عمييـ َتُقّص  أف وىو فيو، متعّمق غير ظاىًرا، جداالً 
 وجاِدْليـ) تعالى: قاؿ كما عمييـ، الردّ  في بيـ تعنيف وال ليـ تجييل غير مف َتزيَد،
 .ٕ٘ٔ النحل (أحسفُ  ىيَ  بالتي

  
 ذلؾ. في لو الكتاب أىل لمماراة المقابمة سبيل عمى (:ِمراءً ) :ٔٙٔ/ٚ حياف أبو وقاؿ
 ال ما إليؾَ  ألقى تعالى وهللا الخَبر، بحقيقةِ  عالـ ُمتيّقفٍ  جداؿَ  إال األنبارؼ: ابف وقاؿ
 ذاىًبا (:ظاىًرا) التبريزؼ: وقاؿ الناس. يشيده (:ظاىًرا) بحر: ابف وقاؿ باطل. يشوبو
   .الخصـ بحجة

  
 واضحة. بحجة إال :٘ٚٗ/ٕ الماوردؼ وقاؿ

  
 فعَميـ تفعلْ  وال بو، إليؾ أوحيتُ  ما وىو أدلتو، (ظاىًرا) :ٖٗ/ٕٔ الدرر نظـ في وقاؿ
 .بالغيب الرجـ مف
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 والمماراة: .فائدة كبير عميو يترتب ال ذلؾ معرفة في األمر فإف :ٖٕ/ٚ القاسمي وقاؿ
 والمماراة: مطمقػًا، المحاّجة فالمجادلة: بينيما، فرؽ  ىناؾ بعضيـ: وقاؿ المجادلة.
 ظاىرة. حجة وببل عمـ، بغير الجدؿ تحريـ وفيو .ترّدد أؼ ،ِمْرية فيو فيما المحاّجة

  
 .جدوػ  فيو ليس بما اشتغاؿ ىو إذ تمارىـ، فبل :ٜٕٗ/٘ٔ عاشور ابف قاؿ

 سبيل ال الذؼ ىو الظاىر: والِمراء .الشؾّ  وىي ،الِمْرية مف مشتق تفاعل والتمارؼ:
 (،بِعّدتيـ أعمـُ  رّبي ُقْل:) تعالى: قولو مثل وذلؾ .فيو الخوض يطوؿ وال ،إنكاره إلى

بايتو، إنكاره إلى سبيل ال مما ىذا فإف (،قميلٌ  إال َيعمُميـ ما) وقولو:  حّجتو. لوضوح وا 
 جدواه. ّمةلق بو، االشتغاؿ ينبغي فبل الحّجة، إلى محتاج ذلؾ وراء وما

  
 .وراءه طائل ال الِفتية عدد حوؿ الجدؿ فيذا :ٕٕ٘ٙ/ٗ الظبلؿ في وقاؿ
  

 بيا نظير وظاىرة مفحمة حجة نحتّج، عندما حّجتنا، تكوف  بأف تفيدنا اآلية ىذه ولعل
 أعمـ. وهللا ،يخاصمنا مف عمى

  
     ـٖٕٔٓ/ٗ/ٚ األحد

 
 (ٕٕ الكيف) أحًدا منيـ فييـ تستفتِ  وال ۞
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 َتْسَتْفتِ  وال ظاىًرا ِمراءً  إال فييـ ُتمارِ  فبل قميلٌ  إال َيعمُميـ ما بِعّدتيـ أعمـُ  رّبي ُقلْ ) 
 .ٕٕ الكيف (أحًدا منيـ فييـ

  

 يقل: لـ

 قميل. إال َيعمميا ما

  

 يقل: لـ

 منيـ. أحًدا فييـ تستفتِ  وال

  

 يقل: لـ

 أحًدا. منيـ ِعّدتيـ في تستفتِ  وال

  

 منيـ:

 الكتاب. أىل ِمف

 ِعّدتيـ: 
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 الكيف. أصحاب ِعّدة

 العدد. ىنا الِعّدة:

  

 ُتمار: فبل

 ُتجاِدْؿ. فبل

  

 فييـ: ُتمار فبل

 ِعّدتيـ. في أؼ

 :القرطبي قاؿ

 . «عمييا القوؿ ظاىر لداللة الِعّدة وُحذفت ِعّدتيـ، في يعني (فييـ تمار فبل قولو:) »

  

 َيعمميـ: ما

 ِعّدتيـ. َيعمـ ما

  

 ظاىًرا: ِمراءً  إال فييـ ُتمار وال

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2224&idto=2224&bk_no=48&ID=1656#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2224&idto=2224&bk_no=48&ID=1656#docu
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 العممي. والبحث والمناظرة الجدؿ في ميمة مسألة ىذه

 الظاىر: الِمراء

 ذكره وما حججو. عمى وتقضي الخصـ ُتفِحـ التي الواضحة القوية بالحجج الجدؿ
 ىذه عمى أمثمة مجرد إال ىو ما العمماء، عف حياف أبو ونقمو عاشور، وابف الرازؼ 
 الواضحة. القوية الحجج

***  

 المفسريف: أقواؿ

 الرازؼ:

 التعييف ىذا يقوؿ: بل العدد، ذلؾ تعييف في يكّذبيـ ال أف الظاىر الِمراء مف المراد»
 أىلَ  والُتجاِدلوا) تعالى: قولو ونظيره القطع، وترؾ التوقف فوجب عميو، دليل ال

 «.ٙٗ العنكبوت  (أحسفُ  ىي بالتي إال الكتابِ 

***  

 حياف: أبو

 تعمموف. كما ليس ليـ: قولؾ ىو (ظاىًرا ِمراءً ) زيد: ابف قاؿ»

 ظاىرة. بحّجة إال الماوردؼ وحكى

 الواضحة(. الظاىرة: ةبالحجّ  الجدؿ الظاىر: الِمراء )أؼ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1487&idfrom=3470&idto=3471&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1487&idfrom=3470&idto=3471&bookid=132&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1487&idfrom=3470&idto=3471&bookid=132&startno=1#docu
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 ال ما إليؾ ألقى تعالى وهللا الخبر، بحقيقة عالـ متيّقفٍ  جداؿَ  إال األنبارؼ: ابف وقاؿ
 باطل. يشوبو

 الناس. يشيده (ظاىًرا ) بحر: ابف وقاؿ

 «.الخصـ بحّجة ذاىًبا (ظاىًرا ) التبريزؼ: وقاؿ

 حّجة تغمب قوية بحّجة الجدؿ ىو الظاىر: فالمراء األرجح: ىو التبريزؼ  قالو ما لعل
 عمييا. وتقضي الخصـ

***  

 عاشور: ابف

 مثل وذلؾ فيو، الخوض يطوؿ وال إنكاره، إلى سبيل ال الذؼ ىو الظاىر: المراء»
 سبيل ال مما ىذا فإف ، (قميلٌ  إال يعمُميـ ما) وقولو: (،ِبعّدِتيـ أعمـُ  رّبي ُقلْ ) قولو:
بايتو، إنكاره إلى  ينبغي فبل الحّجة، إلى محتاج ذلؾ وراء وما حّجتو، لوضوح وا 

 «.جدواه لقّمة بو ؿاالشتغا

 *** 
   ـٕٗٔٓ/ٓٔ/ٜٕ األربعاء

 
 (ٕٗ الكيف) نِسيت إذا رّبؾ واذكْر  ۞

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12590
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552 

 قاؿ تعالى: 

( الكيف وال تقولّف لشيء إّني فاعٌل ذلؾ غًدا. إال أف يشاَء هللُا واذكْر رّبؾ إذا َنِسيتَ )
ٕٖ-ٕٗ. 

 التقدير:  

 إال أف يشاء هللا.وال تقولف لشيء إني فاعل ذلؾ غًدا، فإنؾ لف تستطيع فعمو 

 المعنى: 

 قل إني فاعل ذلؾ غًدا إف شاء هللا.

 (: كيف أذكره وأنا ناٍس؟ واذكر ربؾ إذا نسيت)

 التقدير 

 واذكر ربؾ بعد الذكرػ إذا َنسيَت. -
 
 واذكر ربؾ بعد الذكرػ إذا َنسيتو. -

 

 واذكر مشيئة ربؾ بعد الذكرػ إذا َنسيَت ذكرىا في وقتيا. -
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 ( بعد الذكرػ إذا َنسيَت أف تقوليا في حينيا.أؼ: قل )إف شاء هللا -
 
واذكر ربؾ إذا نسيت شيًئا في قولؾ أو فعمؾ عسى أف يذّكرؾ هللا بو. ذلؾ أف  -

الكيف  (وما أنسانيو إال الشيطاُف أف أذكَرهالنسياف مف الشيطاف. قاؿ تعالى: )
 ، أؼ: وما أنساني ذكره إال الشيطاف.ٖٙ

 

 إذا نسيت كل شيء. أؼ: ال تنَس ذكر هللا.وقد يكوف المعنى: واذكر ربؾ  -
*** 
  ٖٕٔٓ آذار ٕ الجمعة

 

 (ٕٗ)الكيف ربي  وقل عسى أف ييديفِ  ۞

 في قراءة:

 ييديني.

 

 (ٕ٘ الكيف) تسًعا وازدادوا ۞
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 (لِبثوا بما أعمـُ  هللاُ  ُقلِ  ِتسًعا. وازدادوا سنيفَ  مائةٍ  ثبلثَ  كيِفيـ في ولِبثوا) تعالى: قاؿ
 .ٕٙ-ٕ٘ الكيف

  
 النكتة:

 اليجرؼ؟ التقويـ تعني ىل تسًعا: وازدادوا

 القارغ. سيممسيا أخرػ  ُنَكًتا فتحت النكتة ىذه أف غير

  
 تسًعا:

 آية. رأس

  
 يقل: لـ

 سنة. ثبلثمائة

  
 يقل: لـ

 سنوات. وتسع سنة ثبلثمائة

 تسًعا:

 سنيف؟ تسع ُجمع، تسع لياؿ، تسع ساعات، تسع           -ٔ

 أعواـ؟ تسعة شيور، تسعة أسابيع، تسعة أياـ، تسعة           -ٕ

 لممعدود. إبياـ مف العدد في ِلما العمماء، بيف خبلؼ

 أعمـ. وهللا سنيف، تسعَ  األقرب: ولعل
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 سنيف. تسعَ  وازدادوا :التقدير

  
 إشكاؿ:

 ألف ممكف، ىذا سنيف: تسع ُجمع، تسع لياؿ، تسع ساعات، تسع يقاؿ: قد      -
 ىذه في العدد أف والقاعدة العربية، المغة في مناسبة و)تسع( مؤنث، مفرده المعدود
 والتأنيث. التذكير في المعدود خبلؼ عمى يكوف  أف يجب الحالة

 في ممكف غير ىذا أعواـ: تسعة شيور، تسعة أسابيع، تسعة أياـ، تسعة أما:      -
 المغة في جائز غير وىذا مذّكر، مفرده والمعدود مذّكر، )تسع( العدد ألف المغة،

 والمعدود. العدد في العربية المغة قواعد حسب العربية،

  
 الجواب:

 منيا حذفت مؤنثة (تسعة) أو مذكرة، (تسعا) تكوف  أف يمكف آية رأس ألنيا (:تسًعا)
 !المفّسريف عند تجده ال الشرح ىذا آية. رأس ألنيا التأنيث تاء
  

 تسًعا: وازدادوا سنيفَ  مائةٍ  ثبلثَ 

 ويرّدده ،كثير ابف واختاره قمرية. ٜٖٓ = شمسية سنة ٖٓٓ والزّجاج: النقاش فّسرىا
 المعاصريف! مف كثير

 اآلية. في التعبير طريقة حسب بنظرؼ  صحيح غير ذاتو، في صحيح وىذا
 قاؿ: بو! ِعمـٌ  العرب لعمـو يكف لـ الذؼ العممي اإلعجاز مف عاشور ابف وجعمو
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 ُبعد، وفيو الكيف! ألىل مناسبة والشمسية مميف،المس لتاريخ مناسبة القمرية السنة
 أعمـ. وهللا

 دقائق مف وىذا اآلية، في مرفوض ذاتو في مقبوؿ والقمرية بالشمسية فالقوؿ ثـ ومف
 !العمماء لعقوؿ اختبار وفيو التفسير، ومتشابيات العمـ
  

 سنيف:

 بدؿ.      -

 بياف. عطف      -

 تمييز.      -

  
 قراءات:

 :التقدير والتأخير. التقديـ عمى (.سنيفَ ) ونصب (،مائةٍ ) بتنويف سنيَف: مائةٍ  ثبلثَ       -
 مائٍة. ثبلثَ  سنيفَ 

 عند سنة، بمنزلة: ىنا (:سنيف) (.سنيف) وجرّ  (،مائة) بكسر سنيف: مائةِ  ثبلثَ       -
 الفّراء. قوؿ حسب العرب، بعض

 !السابقيف اإلشكاليف ترفع القراءة وىذه سنة. ثبلثمائة      -

  

 لِبثوا: بما أعمـُ  هللاُ  ُقلِ 
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 هللا! عف وليس الكتاب، أىل عف خبر (:تسًعا وازدادوا سنيفَ  مائةٍ  ثبلثَ ) أف: يفيد      -

 ... لبثوا :وقالوا هللا: عبد قراءةو  مسعود، ابف مصحف في      -

 سيقولوفَ ) (:ٕٕ اآلية )انظر ويقولوف  :التقدير عاشور: ابف وتبعو الرازؼ  وقاؿ      -
 حسف تقدير وىذا (.بالغيبِ  رجًما كمُبيـ سادُسيـ خمسةٌ  ويقولوفَ  كمُبيـ، رابُعيـ ثبلثةٌ 
 .الرازؼ  مف

  
 في آذاِنيـ عمى فضَرْبنا) :ٕٔ-ٔٔ اآليتيف في تعالى قولو أيًضا ذلؾ يؤيد :أقوؿ

 عمى وبناءً  (.أَمًدا لِبثوا ِلما أحصى الحزبيفِ  أؼّ  ِلنعمـَ  بعثناىـ ثـ عدًدا. سنيفَ  الكيفِ 
 والحزب (،سنيفَ  مائةٍ  ثبلثَ ) قالوا: الحزبيف أحد بأف أيًضا أقوؿ أف يمكف اآلية ىذه

 أعمـ. وهللا (!تسًعا وازدادوا) قالوا: اآلخر

***  
  ـٖٕٔٓ/ٗ/ٕٚ السبت

 
 (ٕٙ )الكيف عْ وأسمِ  بو ْر أبِص  ۞
 أسمعو! وما أبصره ما
 قراءة: في

 وأبصر. بو أسمع
 

 (ٕٚ )الكيف ادً ممتحَ  دونو مف تجد ولف ۞
 ممتجأ.
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 (ٕٛ )الكيف عنيـ عيناؾ تعدُ  وال ۞

 َعْيناؾَ  َتْعدُ  وال وجَيوُ  ُيريدوفَ  والَعشيّ  بالغداةِ  رّبيـ َيْدُعوفَ  الذيفَ  معَ  نفَسؾَ  واْصِبْر )
 .ٕٛ الكيف (الدنيا الحياةِ  زينةَ  ُتريدُ  عنيـ

  

 معيـ: نفَسؾَ  اصِبْر 

 والِزْميـ. معيـ نفسؾَ  )ثبْت( احِبْس 

  

 رّبيـ: َيْدعوف  الذيف

 الفقراء. المقصود:

 وصييب وببلؿ ذر وأبي سمماف مثل الفقراء، استبعاد ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ مف األغنياءُ  طمبَ 
 روائح مف يتأذوف  وكانوا بو، يؤمنوا حتى مجالسو مف مسعود، وابف وخّباب وعّمار
 !خاص بمجمس إفرادىـ منو طمبوا ِجبابيـ!

  

 رجاؿٍ  مع نفسي أصبر أف أمرني حتى ُيمتني لـ الذؼ  الحمد :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ
 لمواحدؼ(. النزوؿ )أسباب الممات! ومعكـ المحيا معكـ أمتي، مف
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 والعشّي: بالغداة

 وآخره. النيار أوؿ المقصود:

  

 والعشّي: بالغداة رّبيـ َيْدعوف 

 وقات.األ جميع في َيْدعونو أؼ:

 عنيـ: عيناؾَ  َتْعدُ  وال 

 عنيـ. ُتْعِرْض  وال

 عنيـ. النظرَ  عيناؾَ  َتْصِرْؼ  وال

 ُتجاِوْز. ال َتْعُد: ال

  

 عنيـ: عيناؾَ  تعدُ  وال

 ناىية. ال:

 الواو. بحذؼ مجزـو مضارع فعل َتْعُد:

 مرفوع. فاعل عيناؾ:

  

 القيس: امرغ  كقوؿ
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 فُنعذرا نموتَ  أو ممًكا ُنحاوؿُ          إّنما عيُنؾَ  َتبؾِ  ال لو فقمتُ         

  

 (.َتْعدُ  ال) وىو بالفعل، العينافِ  ُرفعتِ  :الطبرؼ  قاؿ

  

 مف التبلوة بو وردت ما ليـ: فقيل عنيـ! عينيؾ تعد وال الكبلـ: حق بعضيـ: قاؿ
 عيناؾَ  تنصرْؼ  ال :عنيـ عيناؾَ  تعدُ  ال فييا. النصب معنى إلى يؤوؿ العينيف رفع
 عنيـ! عينيؾَ  َتصِرْؼ  ال أؼ ،عنيـ

  

 العينيف. صاحب إلى ينسبو ولـ العينيف، إلى الفعل نسبَ 

 عنيـ. أنت تعدُ  ال أؼ: :عنيـ عيناؾَ  تعدُ  ال صاحبيما. والمراد لمعينيف الخطاب

 عينيؾ تعد وال معنى: إلى فيؤوؿ صاحبيما، نيي يعني العينيف نيي :عاشور ابف قاؿ
 عنيـ.

  

 والزينة! الييئات ذوؼ  مف غيرىـ إلى عنيـ بصرؾ َتْصِرْؼ  ال :الزجاج قاؿ

  

 القراءات:
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 َيْعُدو. َعدا مف: َتْعُد. وال      -

 ُيَعّدؼ. عّدػ مف: ُتَعّد. وال      -

 ُيْعدؼ. أعَدػ مف: ُتْعِد. وال      -

  

 والفقراء: األغنياء بيف التمييز

 الصموات إلى التمييز ىذا النسحب ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ مجالس في بينيـ التمييز تـ لو
 ذلؾ! وغير والموائد والعمرة والحج والجوامع والمساجد

 عامرة مائدة ىناؾ تكوف  حيث والموائد، الحفبلت في الناس بيف تمييًزا نجد اليـو
 لمفقراء متواضعة جانبية ومائدة المناصب، وأرباب والوجياء لؤلثرياء مخصصة
 التي رمضاف موائد في الرصيف عمى أو األرض عمى ىؤالء ضعو  وربما والمساكيف،
 لمفقراء! األثرياء يخصصيا

 العناية إلى وغيرىـ الفقراء توجيو مف يمنع ال ىذا لكف اإلسبلـ. في مرفوض التمييز
 أمكف. ما اآلخريف ومراعاة بالنظافة

  

 أخرػ: آيات

 .ٕ٘ األنعاـ ( وجَيو ُيريدوفَ  والعشيّ  بالغداةِ  رّبيـ َيْدُعوفَ  الذيفَ  َتْطُردِ  وال)

***  
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 :إلسبت

 ىػٖٖٗٔ رمضاف ٖٓ 

   ـٕٕٔٓ/ٛ/ٛٔ = 

 

 (ٕٛ )الكيف اطً رُ فُ  هأمرُ  وكاف ۞

 ومقصًرا. مفّرًطا

 

 (ٜٕ )الكيف ُسرادقيا بيـ أحاط انارً  لمظالميف أعتدنا إنا ۞

 أعددنا. :أعتدنا

رادؽ:  الجدار. السُّ

 

ف ۞  (ٜٕ )الكيف الوجوه يشوؼ  يلكالمُ  بماء غاثوايُ  يستغيثوا وا 

 حّره. انتيى حتى سخف مائع كل يل:المُ 
 

 (ٖٓ الكيف) الصالحات وعمموا آمنوا الذيف إف ۞
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 ليـ أولئؾَ  َعمبًل. أحسفَ  َمف أجرَ  ُنِضيعُ  ال إّنا الصالحاتِ  وعِمُموا آمُنوا الذيفَ  إفّ ) 
 .ٖٔ-ٖٓ الكيف (األنيارُ  تحِتيـ ِمف َتْجرؼ  َعْدفٍ  جناتُ 

  

 الصالحات: وعمموا آمنوا الذيف إف

 واسميا. )إّف( ىذه

 خبرىا؟ أيف

  

 عمبًل. منيـ أحسف مف أجر ُنضيع ال أؼ: إضمار، الكبلـ في :القرطبي قاؿ

 دقيق. غير القرطبي كبلـ :أقوؿ

  

 الصواب:

 أجرىـ. ُنضيع ال إّنا الصالحات وعمموا آمنوا الذيف إفّ  التقدير:

  

 آمنوا) تعالى: قولو عنو أغنى ىذا منيـ(، أحسف )مف :القرطبي تقدير عمى يؤخذ
 ىؤالء منيـ؟! أحسف مف يقاؿ: فكيف عمبًل، أحسنوا كميـ فيؤالء (،الصالحات وعمموا
 كميـ! أحسنوا
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 وبعده(: قبمو المفسروف  أيًضا )ذكره لئلعراب: آخر وجًيا القرطبي ذكر

 آنًفا. ذكر ما وليس (،جّنات ليـ أولئؾَ ) الخبر:

 اعتراضية. (:عمبلً  أحسفَ  َمف أجرَ  ُنضيع ال إنا) وجممة:

 مشكمة أماـ يضعنا ولكنو الخبر، مشكمة يحلّ  ألنو ،صحيح غير الوجو ىذا :أقوؿ
 اعتراضية االعتراضية الجممة فتصير االعتراضية. بالجممة سمي ما مشكمة جديدة،
 هللا! معاذ حشًرا محشورة كأنيا اتفق، كيفما

  

 يقل: لـ

 أجرىـ. ُنضيع ال إنا

  

 بذاتيا. مستقمة كاممة جممة (:عمبلً  أحسفَ  َمف أجرَ  ُنضيعُ  ال إنا) قولو:

 بذاتو. مستقل غير كبلـ فيذا أجرىـ! نضيع ال قمنا: لو أما

  

 بالصواب. أعمـ وهللا ىذا

*** 
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  :إألحد

 ىػٖٖٗٔ رمضاف ٕٗ

  ـٕٕٔٓ/ٛ/ٕٔ =

 

 (ٖٙ )الكيف منقمًبا منيا خيًرا ألجدفّ  يربّ  إلى ُرددتُ  ولئف ۞

 قراءة: في

 الجنتيف(. )مف منيما خيرا

 جنة. ذكر بعدىا ومرة جنتيف، ذكر مرة

 منقمًبا:

 اإلعراب. أىل حسب تمييز

 التقدير: كاف إذا أؼ وتأخير، تقديـ دوف  مف األصل إلى رجعنا إذا

 منيا. خيًرا منقمًبا ألجدفّ 

 بو. مفعوالً  (:منقمًبا) لكاف

 خيًرا:

 صفة.
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 (ٖٛ الكيف) ربي هللا ىو الكنّ  ۞

 سّواؾَ  ثـّ  ُنطفةٍ  ِمف ثـّ  ُترابٍ  ِمف خمقؾَ  باّلذؼ أكفرتَ  يحاوُره وىو صاحُبو لوُ  قاؿَ )
 .ٖٛ-ٖٚ الكيف (أَحًدا برّبي أشرؾُ  وال رّبي هللاُ  ىو لكّنا َرُجبًل.

  

 ربي: هللا ىو لكنا

 المعنى: ليس

 نحف. لكنا

 ربنا. هللا ىو لكنا الكبلـ: لجاء كذلؾ كاف لو

 فرديف. بيف تدور والمحاورة

 واحد. فرد ىنا والمتكمـ

  

 رجبًل: سواؾ ثـ نطفة مف ثـ

 ِمف ثـّ  َعَمقةٍ  ِمف ثـّ  ُنْطَفةٍ  ِمف ثـّ  ُترابٍ  ِمف خمقناُكـ) لبلختصار: حذؼ فيو يكوف  ربما
 .ٗٔ المؤمنوف  وانظر .٘ الحج (ُمَخّمقةٍ  وغيرِ  ُمَخّمقةٍ  ُمْضَغةٍ 

  

 ربي: هللا ىو لكنا
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 تخفيًفا. اليمزة حذفت .قراءة وىي ربي. هللا أنا لكف

 أنا. ربي ىو هللا لكف :التقدير وتأخير. تقديـ فيو الكسائي: قاؿ

 أقرب. ىذا أنا. ربي هللا ىو لكف التقدير: يكوف  وقد :أقوؿ

 ربي. هللا ىو أقوؿ: أنا لكف

  

 لكف:

 ربي. هللا أنا مؤمف: أنا لكف كافر أنت :التقدير

  

 ربي: هللا ىو أنا لكف

 مبتدأ. أنا:

 بدؿ. أو صفة، ربي: وخبر. مبتدأ هللا: ىو

 )أنا(. خبر محل في والجممة

  

 رجبًل: سواؾ

 رجبًل:

 صّيرؾ. جعمؾ، أؼ: ثاف. بو مفعوؿ      -
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 حاؿ.      -

 آخَر. شيًئا يسّوؾ ولـ رجبلً  سّواؾ أؼ: تمييز.      -

***  

 :إإلثنيف

 ىػٖٖٗٔ رمضاف ٕ٘

   ـٕٕٔٓ/ٛ/ٖٔ  =

 

 (ٜٖ )الكيف اوولدً  ماالً  منؾ أقلَّ  أنا ترفِ  إف ۞

 قراءة: في

 ترني.

 

 (ٓٗ )الكيف جنتؾ مف اخيرً  فِ يؤتيَ  أف يربّ  فعسى ۞

 قراءة: في

 يؤتيني.

 

 (ٓٗ )الكيف ازلقً  اصعيدً  فتصبحَ  السماء فَ مِ  اسبانً حُ  عمييا رسلَ ويُ  ۞
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 ا:حسبانً 

 حساًبا.

 جزاًء.

 

 ا:زلقً  اصعيدً 

 أرًضا ينزلق عمييا.

 

 (ٕٗ الكيف) بثمره وأحيط ۞

 (ُعُروِشيا عمى خاويةٌ  وىي فييا أنفقَ  ما عمى كّفيوِ  ُيقّمبُ  فأصبحَ  ِبثَمرهِ  وُأحيطَ ) 
 .ٕٗ الكيف

  

 بثمره: أحيط

 كّمو. ثمُره ىمؾَ       -

 كاممة(. )إصابة بثمره أصيب      -
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 كّفيو: يقّمب

 ندًما.

  

 الطبرؼ:

  بثمره. والجوائح اليبلؾ وأحاط

***  

 البغوؼ:

  «.جنتو بثمر العذاب أحاط»

*** 

 الرازؼ: 

 إذا ألنو العدو; إحاطة مف وأصمو بالكمية، إىبلكو عف عبارة وىو (بثمرهِ  وأحيطَ )«
 ُيحاطَ  أفْ  إالقولو:) ومنو إىبلؾ. كل في استعمل ثـ عميو، واستولى ممكو فقد بو أحاط
 جاءىـ إذا العدو عمييـ أتى مف أىمكو، إذا عميو أتى قوليـ: ومثمو ،ٙٙ يوسف ) بكـ

  عمييـ. مستعمًيا
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 عظمت مف فإف والحسرة، الندـ عف كناية وىو (كّفيوِ  ُيقّمبُ  فأصبحَ ) تعالى: قاؿ ثـ
نما األخرػ، عمى إحداىما َيمسح وقد األخرػ، عمى يديو إحدػ َيصِفق حسرتو  وا 
 وعذَلو. فييا أخوه وعظو التي ةالجن في أنفق ما عمى ندامة ىذا يفعل

 المراد يكوف  أف فيمكف عروشيا، عمى ساقطة أؼ: (عروِشيا عمى خاويةٌ  وىي)
، عروش بالعروش  أف ويمكف عمييا، الجدراف سقطت ثـ سقطت العروش فيذه الكـر

 ىذه أف الكبلـ: وحاصل الجدراف. عمى سقطت وىي السقوؼ، العروش مف يراد
 «.وىبلكيا اُبطبلني عف كناية المفظة

***  

 القرطبي:

  «.كمو مالو أىمؾ أؼ: :بثمره ُأحيطَ »

***  

 حياف: أبو

 بو استدارتو وىو العدو، بو أحاط مف وأصمو اإلىبلؾ، عف عبارة وىو :ِبثمره ُأحيطَ »
 ومنو: إىبلؾ. كل في استعممت ثـ عميو، واستولى ممكو بو أحاط ومتى جوانبو، مف
 والفساد. العذاب عمـو عف كناية اإلحاطة عطية: ابف وقاؿ (.بكـ ُيحاطَ  أفْ  إال)

  انتيى.
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 معنى يكوف  أف يحتمل أنو أف عمى (فأصبح) لقولو: ليبًل، كانت اإلحاطة أف والظاىر

 بالصباح. الخبر تقييد عمى يدؿ فبل فصار (فأصبح)

 يعوج ثـ كفو باطف يبدؼ أنو وىو لبطف، ظيًرا (كّفيوِ  يقّمب) أنو: ظاىره كفيو وتقميب
 عمى المتأسف فاتو، قد شيء عمى المتحسر النادـ فعمة وىي ظيرىا، يبدو حتى كفو

 اليد. في والسقوط الكف بقبض يكنى كما فقدانو،

 لبطف. ظيًرا (كّفيوِ  يقّمبو) األخرػ  عمى بيده يصفق وقيل:

 األخرػ. ظير عمى إحداىما باطف يضع وقيل:

 أنفقَ  ما عمى) :فقاؿ الندـ، فعلِ  تعديةَ  عّداه الندـ عف كناية الفعل ىذا كاف ولما
 «.الجنة تمؾ عمارة في أنفق ما ذىاب عمى نادًما فأصبح قاؿ: كأنو (،فييا

***  

 الشوكاني:

 فقاؿ: الكافر جنة إىبلؾ مف وتوقعو المؤمف ذلؾ رجاه ما وقوع عف سبحانو أخبر»
 قولو: في تقّدـ كما بالشخص العدو إحاطة مف اإلحاطة وأصل )...(. (بثمره وُأحيطَ )
فنائو، إىبلكو عف عبارة وىي ،ٙٙ يوسف  (بكـ ُيحاطَ  أفْ  إال)  عمى معطوؼ وىو وا 

 يضرب أؼ: كّفيوِ  يقّمب فأصبحَ  بثمره وأحيط المؤمف توقعو ما فوقع قيل: كأنو مقّدر

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=18&ayano=42#docu
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 أنفقَ  ما عمى) يندـ فأصبح قيل: كأنو الندـ، عف كناية وىو األخرػ، عمى يديو إحدػ
صبلحيا عمارتيا في أؼ: (فييا  األمواؿ. مف وا 

 عنو يعّبر قد الممؾ ألف أنفق; ما ِعَوَض  فيو يرػ  فبل ممكو يقّمب المعنى: وقيل:
 جًدا. بعيد وىو ماؿ. يده في قوليـ: ِمف باليد،

 أف والحاؿ أؼ: الحاؿ، عمى نصب محل في (ُعروِشيا عمى خاويةٌ  وىي) وجممة:
، بيا تعمد التي دعائميا عمى ساقطة الجنة تمؾ  الجنة تمؾ بعض ساقط أو الكرـو
 ومنو َنوئيا، في تمطر ولـ سقطت إذا تخوػ: النجـو خوت مف: مأخوذ بعض، عمى
 لو ما وتخصيص قيل: ،ٕ٘ النمل (َظَمُموا بما خاويةً  بيوُتيـ فتمؾَ ) تعالى: قولو

 إىبلؾ ذكر عف مغفٍ  إىبلكيا وأيًضا األصل، ألنو والزرع النخل دوف  بالذكر عروش
 «.الباقي

***  

 عاشور: ابف

 وقد غزاىـ، إذا بالقـو العدو إحاطة مف مأخوذة جانب، كل مف األخذ اإلحاطة:»
 أحاطَ  ربؾَ  إفّ ) وقولو: يوسف سورة في (بكـ ُيحاطَ  أفْ  إال) تعالى: قولو في تقّدمت
 اإلسراء. سورة في (بالّناسِ 

  
 مف ُحسباًنا والزرع الجنة عمى أرسل بأف كّمو، ماُلو أتمف والمعنى:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=18&ayano=42#docu
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 بزلزاؿ بيا ُخسف أو أموالو، وُسمبت أنعامو، وَىمكت زلًقا، صعيًدا فأصبحت  السماء;
  نحوه. أو

)...( 

 قبالتو; إلى ثـ أعمى إلى يقّمبيما أف وذلؾ المتحسر، يفعميا حركة الكفيف: وتقميب
 ومثمو التحّسر، عف كناية فيو الجنة، تمؾ إحداث في الماؿ مف صرفو ما عمى تحّسًرا
وا) تعالى: وقولو ندـ، ِمف السفَّ  قرعَ  قوليـ:   (.الَغيعِ  ِمفَ  األناملَ  كـُ عمي عضُّ

 
 والزرع. الشجر مف خالية وىي أؼ الخالية، والخاوية:

ُقف، والعروش:  الحاؿ موضع في (ُعروِشيا عمى) وجممة: لبلستعبلء، و)عمى( السُّ
 (.خاوية) ضمير مف

  
 وجدرانو، البناء سقوؼ سقوط ىو الذؼ التاـ لمخراب مثبلً  القرآف أرسمو التركيب وىذا
 سورة في (ُعروِشيا عمى خاويةٌ  وىي قريةٍ  عمى مرّ  كالذؼ أو) : قولو في وتقدـ
 ىي القرية إذ روشيا،بع مقابمتو بقرينة القرية جدراف بو مراد الضمير أف عمى البقرة،
 معو يبقى ال تاـ، ىبلؾ لكل مثبلً  ذلؾ جعل ثـ وُسُقف، جدراف مف المركبة المنازؿ
 «.اليالؾ الشيء مف بقية

*** 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=18&ayano=42#docu
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   ـٕٗٔٓ/ٕ/ٕ٘ الثبلثاء

 

    (ٖٗ )الكيف هللا دوف  مف ينصرونو فئة لو تكف ولـ ۞

  قراءة: في

  تنصره.

 

 (ٖٗ )الكيف اقبً عُ  وخير اثوابً  خيرٌ  ىو ۞

 قراءة: في

 ُعقبى.

 

 (ٗٗ )الكيف الحقِّ   الَوالية ىنالؾ ۞

 قراءة: في

.  الحقُّ

 

 (ٙٗ الكيف) البنيف عمى الماؿ تقديـ ۞
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 وخيرٌ  ثواًبا ربؾَ  عندَ  خيرٌ  الصالحاتُ  والباقياتُ  الدنيا الحياةِ  زينةُ  والبنوفَ  الماؿُ ) 
 .ٙٗ الكيف (أَمبلً 

  

 الصالحاُت: الباقياتُ 

 لآلخرة ذخًرا تبقى التي الصالحاتُ  الباقياتُ  األعماؿُ  أؼ: محذوؼ، لموصوؼ صفتاف
 وزاًدا.

  

 يقل: لـ

 الباقياُت. الصالحاتُ 

 الصالحات. الباقيات بخبلؼ باقية، غير زائمة الدنيا الحياة زينة بأف اإلشعار

 .ٙٚ مريـ (َمَرًدا وخيرٌ  ثواًبا ربؾَ  عندَ  خيرٌ  الصالحاتُ  والباقياتُ )

  

 حرثُ  الصالحةُ  واألعماؿُ  الدنيا، حرثُ  والبنوفَ  الماؿُ  عنو: هللا رضي عمي قاؿ
 ألقواـ. هللاُ  يجمعيما وقد اآلخرِة،
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 انبٍٍُ؟ عهى انًال قدّو نًاذا

 ألذىاف خطوًرا أسبق ألنو الذكر في البنيف عمى الماؿ وتقديـ :عاشور ابف قاؿ
 قد ما األوالد مف لو ومف والشيخ، والشاب والكبير الصغير فيو يرغب ألنو الناس،
 كفاه.

  

 أقوؿ:

 استطاع َمف الحديث: ففي والنسل. النكاح قبل مطموب الزمف حيث مف الماؿ
 الجنسية. والقدرة المالية القدرة الباءة: عميو(. )متفق فميتزوجْ  الباءة منكـ

  

 أمبًل: خير

 في واألملُ  محددة، مدة عمى ومقصورٌ  حصوُلو مشكوؾٌ  أملٌ  والبنيفَ  الماؿِ  في األملُ 
 أمُده. ومؤّبدٌ  حصوُلو متيقفٌ  الصالحةِ  األعماؿِ 

*** 

 أخرػ: آيات

 .ٛٛ الشعراء (بنوفَ  وال ماؿٌ  ينفعُ  ال يوـَ )      -
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 .ٙ اإلسراء (وبنيفَ  بأمواؿٍ  وأمَدْدناكـ)      -

 المؤمنوف  (الخيراتِ  في ليـ ُ ُنسارع وبنيَف. ماؿٍ  ِمف بوِ  ُنِمّدىـ ما أفّ  أيحَسبوفَ )      -
٘٘. 

 .ٖٖٔ الشعراء (وبنيفَ  بأنعاـٍ  أمّدكـ)      -

 .ٗٔ القمـ (وبنيفَ  ماؿٍ  ذا كافَ  أف)      -

 .ٕٔ نوح (وبنيفَ  بأمواؿٍ  وُيْمِدْدكـ)      -

 .ٖٔ المدثر (شيوًدا وبنيفَ  ممدوًدا. ماالً  لوُ  وجعمتُ )      -

 .٘ٔ التغابف وانظر ،ٕٛ األنفاؿ (فتنةٌ  وأمواُلكـ أوالُدكـ أّنما واعمموا)      -

 .ٕٓ الحديد (واألوالدِ  األمواؿِ  في وتكاثرٌ )      -

 .ٜ المنافقوف  (هللاِ  ذكرِ  عف أوالُدكـ وال أمواُلكـ ُتْمِيُكـ ال)      -

 سبأ (صالًحا وعملَ  آمفَ  َمف إال ُزْلَفى عنَدنا ُتقّرُبكـ بالتي أوالُدكـ وال أمواُلكـ وما)      -
ٖٚ. 

*** 

 :إلخميس 

 ىػٖٖٗٔ رمضاف ٗٔ 
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    ـٕٕٔٓ/ٛ/ٕ = 

 

 (ٙٗ الكيف) والبنوف  الماؿ ۞

 وخيرٌ  ثواًبا ربؾ عندَ  خيرٌ  الصالحاتُ  والباقياتُ  الدنيا الحياةِ  زينةُ  والبنوفَ  الماؿُ ) 
 .ٙٗ الكيف (أَمبلً 

 يقل: لـ

 واألوالد. الماؿ

 البنات. فييـ: يدخل ال األبناء. البنوف:

 البنات! يئدوف  كانوا المشركيف وأف سيما ال

 .ٓٓٔ األنعاـ (وبناتٍ  بنيفَ  لو وَخرقوا)

 :القرطبي قاؿ

 «.ابف البنيف واحد»

 :حياف أبو وقاؿ

 «.التذكير وغمب اإلناث، يشمل وقيل: )الذكور(. الّذْكراف (:والبنيف) قولو: ظاىر»
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 سمماف )مثل: المسمميف فقراء عمى يفتخروف  واألقرع( ُعيينة )مثل: المشركوف  كاف
 وأبنائيـ! أمواليـ بكثرة وصييب( وخّباب

 عبر يمتد بل المفسريف، بعض أفاد كما المشركيف، بالعرب يختص ال الفخر وىذا
 المادية. النظـ وسائر االشتراكي، النظاـ وحتى الرأسمالي، النظاـ إلى العصور

 أقوؿ:

 استطاع َمف الحديث: ففي والنسل. النكاح قبل مطموب الزمف حيث مف الماؿ
 الجنسية. والقدرة المالية القدرة الباءة: عميو(. )متفق فميتزوجْ  الباءة منكـ

 ماؿ! لو وليس بالبنيف االفتخار أراد المشركيف مف شخًصا تصّوْر 

  

 أمبًل:

 المستقبل. في الخير توقع األمل:

 أممو جعل ومف كثيًرا، يطوؿ وال يخيب وقد ضّيق، أممو فإف الدنيا في أممو جعل مف
 الزمف! في ومخّمًدا ومحقًقا واسًعا سيكوف  أممو فإف اآلخرة في

  

 المشركيف؟ مف أـ هللا مف ىو البنيف عمى الماؿ تقديـ ىل
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ال تفكيرىـ، وحسب بمغتيـ يخاطبيـ وىو تعالى، منو وليس منيـ أنو لي يبدو  فإف وا 
 آدـ. بني كّرـ قد تعالى هللا

 قاؿ: وأنو سيما ال الناس، بنظر الدنيا الحياة زينة والبنوف  الماؿ اآلية: تقدير
 عند وليس الناس، بنظر البنيف عمى الماؿ تقديـ كذلؾ "واألوالد". يقل: ولـ (،والبنوف )

 عندىـ! مف ىو سبق ما أف يفيد (ربؾ عند) وقولو: هللا.

 شيء أنو عمى فيو ومضوا هللا، مف التقديـ ىذا أف ظنوا ىذا فّسروا الذيف والمفّسروف 
 حمود!م

 يناقشو! ولـ السعود، أبي كبلـ ردد فقد تكّمـ ومف سكتوا، المفسريف أكثر أف ويبلحع

 تكمـ! ممف أفضل سكت مف أف ويبدو

 مّطرد: غير البنيف عمى الماؿ تقديـ أف ويبدو

 والفّضةِ  الذىبِ  ِمفَ  الُمقنطرةِ  والقناطيرِ  والبنيفَ  النساءِ  ِمفَ  الشيواتِ  حبُّ  لمناسِ  ُزّيف)
 عمى البنيف قّدـ اآلية ىذه ففي .ٗٔ عمراف آؿ (والحرثِ  واألنعاـ الُمسّومةِ  لِ والخي
 والثمار. والزروع، واألنعاـ، والخيوؿ، النقود، المختمفة: بأشكالو الماؿ

 الماؿ يحب مف منيـ يتفاوتوف: المشركيف ألف الترتيب، يفيد ال ىنا العطف اف ويبدو
 قدر لو اجتمع إذا سيما ال الماؿ، مف أكثر البنيف يحب مف ومنيـ البنيف، مف أكثر
 الماؿ. مف
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 أّييما والبنيف، الماؿ الشخص لدػ أف ىو وأمثاليا اآلية ىذه في )االفتراض( والفرض
 آلخر. شخص مف تختمف أخرػ  مسألة ىذه أكثر؟ يحبّ 

  

 أمبًل: وخيرٌ  ... ثواًبا خيرٌ 

 والزمف! والنوع، الكـّ، حيث: مف الدنيا، مف أفضل اآلخرة بأف قمت أف سبق

 والنوع. الكـّ  يشمل الثواب:

 ذكرت. كما األمل، مف مستمد الزمف:

 الزمف في خير :وأبقى والنوع. الكـّ  في :خير ،ٚٔ األعمى (وأبقى خيرٌ  واآلخرةُ )
 )خمود(.

  

 الصالحات: الباقيات

 إلشارةا الستعجاؿ (الصالحات) عمى (الباقيات) وقّدـ الصالحات، الباقيات األعماؿ
 باقية. واآلخرة فانية، الدنيا أف إلى

 عمى: المعنى قصروا المفّسريف بعض

 الصبلة. -
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 أكبر. وهللا هللا، إال إلو وال ، والحمد هللا، سبحاف الذكر: أو -

 الطيب. الكبلـ أو -

 بالمّجاف؟! الجنة يدخموا وأف ؟!الشرعية التكاليف أنفسيـ عف يخففوا أف ىؤالء أراد ىل
 الترمذؼ(. )سنف غالية هللا سمعة إف أال :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قلي ألـ

  

 المفسريف: أقواؿ

 ىػ(:ٕٜٛ-) السعود أبو

 )...(. منو أعزّ  كونيـ مع البنيف، عمى الماؿ تقديـ»

 ذلؾ. وغير واإلمداد الزينة مف بو نيط فيما لعراقتو -

 والبنيف، اآلباء مف أحد لكل وممد زينة فإنو واألوقات، األفراد إلى بالنسبة وعمومو -
مدادىـ فزينتيـ البنوف  وأما وحيف. وقت كل في  مبمغ بمغ مف إلى بالنسبة يكوف  إنما وا 

 األبوة.

 النوع. لبقاء والبنيف النفس، لبقاء مناط الماؿ وألف -

 إلييـ. الحاجة مف أمّس  إليو الحاجة وألف -

 الوجود. في منيـ أقدـ وألنو -
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 حاؿ ضيق في فيو ماؿ ببل بنوف  لو مف فإف عكس، غير مف بدونيـ نةزي وألنو -
 «!ونكاؿ

 أقوؿ:

 مف أعزّ  الماؿ كوف  "مع وقولو: البنيف. عمى الماؿ بتقديـ تسميمو عمى أوافقو ال
 عمى البنيف ويقّدـ البنيف، عمى الماؿ يقّدـ كأنو متناقضة! المسألة يجعل البنيف"
 الماؿ! فوائد يذكر ثـ الماؿ!

 أنو يبدو إذ ماؿ، ببل البنيف افتراض األخير: االفتراض ىذا عمى أوافقو ال كما
 فقط. منيما بواحد ال مًعا، بكمييما يفخروف  المشركيف ألف محّمو، غير في افتراض

 "نكاؿ"، قولو: سيما ال هللا، قدر عمى التسخط يفيد التعميـ مف نوع ىذا قولو وفي
 لمفقير! هللا مف عقوبة قرالف فصار العقوبة، يعني: فالنكاؿ

***  

 ىػ(:ٕٓٚٔ-) األلوسي

 عميو. اإلحالة مع السعود، أبو قالو ما نقل

***  

 ىػ(:ٖٜٖٔ-) عاشور ابف
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 يرغب ألنو الناس; ألذىاف خطوًرا أسبق ألنو الذكر; في البنيف عمى الماؿ تقديـ »
 «.كفاه قد ما األوالد مف لو ومف والشيخ، والشاب والكبير الصغير فيو

***  

 الزحيمي:

 لمحاجة تحقيًقا وأكثر وأخطر، أىـ ألنو منو، أعزّ  كونيـ مع البنيف، عمى الماؿ تقديـ»
 «!والشقاء البؤس ويكوف  الماؿ، دوف  البنوف  يكوف  فقد واليوػ، والرغبة

***  

 ويب: إسبلـ فتاوػ 

 أبي إلى الرجوع األفضل مف وكاف األلوسي، قالو ما أوالً  الفتاوػ  بعض في نقموا
   بقوليـ: األلوسي وامتدحوا السعود،

 عف نص وال المعاني، روح تفسيره في هللا رحمو األلوسي المعاني ىذه أفاد وقد»
نما ذكر، ما عمى يدؿ ملسو هيلع هللا ىلص النبي  مف عمى بيا هللا يفتح وتأمبلت استنباطات، ىي وا 
 «!عباده مف يشاء
 قالوا: ثـ السعود، أبو قالو ما الحقة فتاوػ  في نقموا ثـ

 الخطاب بف لعمر شكاه حينما سعدة، أبي عمى سعد دعاء مف ورد ما ذلؾ ويوافق»
 فقره، وأطل عمره، فأِطلْ  كاذًبا، ىذا عبدؾ كاف إف الميـ دعائو: في فقاؿ كاذًبا،

 البخارؼ(. )رواه لمفتف وعّرْضو
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 عيالو. وأكِثْر  سيف: رواية وفي الفتح: في الحافع وقاؿ 

 مع العياؿ كثرة ألف وىذا ماُلو! يقلّ  وأف عياُلو، يكُثر أف عميو الدعاء مف دسع فجعل
 «!شقاء الماؿ قّمة

*** 

 أخرػ: آيات

 .ٛٛ الشعراء (بنوفَ  وال ماؿٌ  ينفعُ  ال يوـَ )

 .ٙ اإلسراء (وبنيفَ  بأمواؿٍ  وأمددناكـ)

-٘٘ المؤمنوف  (الخيراتِ  في ليـ ُنسارعُ  وبنيَف. ماؿٍ  ِمف بوِ  ُنِمّدىـ ما أفّ  أيحَسبوفَ )
٘ٙ. 

 .ٖٖٔ الشعراء (وبنيفَ  بأنعاـ أمّدكـ)

 .ٗٔ القمـ (وبنيفَ  ماؿٍ  ذا كافَ  أفْ )

 .ٕٔ نوح (وبنيفَ  بأمواؿٍ  وُيمِدْدكـ)

 .ٖٔ-ٕٔ المّدثر (شيوًدا وبنيفَ  ممدوًدا. ماالً  لو وجعمتُ )

 واإلناث، الذكور األصل: في تعني األوالد .٘ٛ التوبة (وأوالُدىـ أمواُليـ تعجْبؾ وال)
 فقط. الذكور بيا: ويراد تطمق قد لكف

 .٘ٔ التغابف (فتنة وأوالُدكـ أمواُلكـ إنما)
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 .ٕٚ السجدة (وأنفُسيـ أنعاُميـ منو تأكلُ  زرًعا)

***  

   ـٕٗٔٓ/ٕٔ/ٖٔ األربعاء

 

 (ٔ٘ )الكيف ادً ُض عَ  يفضمّ المُ  تخذمُ  كنتُ  وما ۞

 قراءة: في

 كنَت. وما

 

 (ٕ٘ )الكيف َموبًقا بينيـ وجعمنا ۞

 اليبلؾ. حد إلى تصل عداوة

 

 (ٖ٘ )الكيف افً مصرِ  عنيا يجدوا ولـ ۞

 قراءة: في

 مصَرًفا.
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 (ٗ٘ )الكيف َمثل كل ِمف لمناس القرآف ىذا في فناصرّ  ولقد ۞

 فنا:صرّ 

 مختمفة. كثيرة بأشكاؿ بينا

 .ٜٛ اإلسراء سورة راجع

 
 (ٗ٘ الكيف) جدالً  شيءٍ  أكثرَ  اإلنسافُ  وكاف ۞

 اآلية:
 سورة (جدالً  شيءٍ  أكثر اإلنسافُ  وكاف َمثلٍ  كلّ  ِمف لمّناسِ  القرآفِ  ىذا في صّرفنا ولقد)

 .ٗ٘ الكيف
 الحديث:

 يا فقمُت: تصّموف؟ أال فقاؿ: وفاطمة، طرقو ملسو هيلع هللا ىلص النبيّ  أف عنو هللا رضي عميّ  عف
 حيف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿُ  فانصرؼ بعثنا! يبعثنا أف شاء فإذا هللا، بيد أنفُسنا إنما هللا رسوؿَ 
 أكثرَ  اإلنسافُ  وكاف ويقوؿ: فخَذه يضرب ُمدبر، وىو سمعُتو، ثـ ذلؾ، لو قمتُ 
 «!جدالً  شيءٍ 
 عميو(. )متفق
 القرطبي. عمى التعميق في الحديث عمى التعميق سيأتي
 اآلية: تقدير
 جداًل! شيءٍ  أكثرَ  اإلنسافُ  وكاف فيو فجادلوا
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 عاشور(. ابف )تفسير
 شيء:
 تعالى! هللا عمى أيًضا ُتطمق بل يعقل، مف وعمى يعقل، ال ما عمى ُتطمق

 .ٜٔ األنعاـ (وبيَنكـ بيني شييدٌ  هللاُ  ُقلِ  شيادةً  أكبرُ  شيءٍ  أؼُّ  ُقلْ )
 يعقل. ال وما تعالى، هللا المفع: ىذا مف يخرج الكيف آية في ىنا

 بعضيـ. أو أحدىـ والمقصود: الناس، مف يعقل مف فيبقى
 والجّف. كالمبلئكة وغيرىـ، الناس مف يعقل َمف وقيل:

 والجّف. والمبلئكة، الناس، ىنا: فاألشياء
 اإلنساف:

 بعينو؟ إنساف أـ ف،إنسا كلّ  المقصود ىل
 أكثر. أو واحد بعينو، إنساف المقصود أف لي يبدو
 يجادؿ. الناس مف واحد كل فميس
 شيء: أكثر
 يقل: لـ

 جداًل. األشياء أكثرَ  اإلنسافُ  وكاف
 التقدير: لعل
 جداًل. الناس أكثرَ  اإلنسافُ  ىذا وكاف
 عاشور. ابف قاؿ كما التفضيل مسموب (شيء أكثر) ىنا التفضيل أف أظف فبل
 يقل: لـ

 جداًل. الُمجادليف أكثرَ  اإلنسافُ  وكاف
 المفسريف: أقواؿ
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 القرطبي:
 أال فقاؿ:  وفاطمة، طرقو وسمـ عميو هللا صمى النبيّ  أفّ  عميّ  عف مسمـ صحيح في»

 فانصرؼ بعثنا، يبعثنا أف شاء فإذا هللا، بيد أنفُسنا إنما هللا رسوؿ يا فقمت: تصّموف؟
 وكاف ويقوؿ: فخذه يضرب ُمدبر، وىو سمعُتو، ثـ ذلؾ، لو قمتُ  حيف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿُ 

 «!جدالً  شيءٍ  أكثرَ  اإلنسافُ 
 أقوؿ:
 أرػ  وال القرطبي. قاؿ كما فقط مسمـ صحيح في وليس الصحيحيف، في الرواية

 صحتيا.
 .ٛٗٔ األنعاـ (أشرْكنا ما هللاُ  شاءَ  لو أشركوا الذيف سيقوؿُ )
 .ٕٓ الزخرؼ (عبْدناىـ ما الرحمفُ  شاءَ  لو وقالوا)

 هللا رضي عميّ  عف يصدر أف يمكف وال مشرؾ، عف يصدر أف يمكف الكبلـ ىذا
 نائًما! كاف لو حتى عنو،
 الشرعية! التكاليف جميع مف نتحمل أف يمكف القوؿ ىذا فبمثل
 كفرنا! وما آلمّنا هللاُ  شاء لو
 لصّمينا! هللاُ  شاء لو
 ا!لزّكين هللاُ  شاء لو
 !المتف نقد باب مف وىذا هللا، رضي عميّ  عف الكبلـ ىذا مثل يصدر أف يمكف ال
 السند! في النظر إعادة وجب المتف يصح لـ فإذا
 والرازؼ. الطبرؼ  القمة: ىؤالء مف منيـ، قّمة إال المفسروف  ذكره الحديث وىذا
*** 
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 حياف: أبو
 إف الجداؿ، منيا يتأتى التي األشياء أكثر أؼ: الجمع، معناه مفرد ىنا (شيء»)

 واحد. بعد واحًدا فّصمتيا
 شيء. كلّ  جدؿ مف أكثر اإلنساف جدؿ أف يعني ومماراة. خصومة (:جدالً )

 .(ُمبيفٌ  خصيـٌ  ىو فإذا( ونحوه:
 التمييز. عمى (جدالً ) وانتصب 

 خمف، بف َبيأُ  وقيل: .الزبعرػ  ابف وقيل: الحارث. بف النضر ىنا: (اإلنساف) قيل:
 قالو ىذا؟ إعادة عمى هللاُ  أيقدر فقاؿ: فذّره، بعظـ أتى حيف البعث في جدالو وكاف
 السائب. ابف

 انتيى. جداًل، األشياء ىذه أكثر واإلنساف يجادؿ، وجفّ  مَمؾ مف يعقل مف كل قيل: 
 اإلنسافُ  وكاف) قولو: ملسو هيلع هللا ىلص الرسوؿُ  تبل وقد الذـّ، معرض في اإلنساف يذكر ما وكثيًرا 

 فقاؿ الميل، صبلة عف النـو عمى وجيو هللا كّرـ  عمياِّ  عاتب حيف (جدالً  شيءٍ  أكثرَ 
 «.العمـو عمى (اإلنساف) فاستعمل هللا، بيد نفسي إنما عمّي: لو

 أقوؿ:
 الثبلثة ىؤالء وعمى عنو، هللا رضي عميّ  عمى اآلية تنطبق أف ُيعقل كيف

 المشركيف؟!
*** 
 عاشور: ابف
 عمى محذوؼ بكبلـ ُمؤذف وىو تذييل، (:جدالً  شيءٍ  أكثرَ  اإلنسافُ  وكاف) جممة»

 )...(. جدالً  أكثر اإلنساف وكاف فيو، فجادلوا والتقدير: اإليجاز، وجو
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، في متوغل مفرد اسـ (:شيءو)   أؼ إليو، التفضيل اسـ إضافة صّحت ولذلؾ العمـو
 األشياء. أكثر
 يدعونني مما إليّ  أحبُّ  السجفُ  رب) قولو: مثل ،المفاضمة مسموب ىنا التفضيل واسـ
نما ،(إليو  المماراة إلى وجنوحو اإلنساف، جدؿ شدة في المبالغة لقصد بصيغتو أتي وا 

 تشبو فيو الوصف شدة إفّ  بحيث أحسُف، شأنو في الجداؿ ترؾُ  فيما حتى والنزاع،
 .بو موصوؼ أنو يعرض مف كل عمى الوصف في تفوقو
نما  ما أنواع مف اإلنساف غير أفّ  لظيور التفضيل اسـ في التأويل ىذا إلى ُألجئنا وا 
 النْطق ُشعب مف ألنو  باإلنساف، خاص فالجدؿ الجدؿ، منو ُيتصور ال األرض عمى
 أتجعلُ ( قوليـ: مثل محمود، فجدليـ المبلئكة أما اإلنسانية، حقيقة فصل ىو الذؼ
 مف جدالً  أكثر فيـ الشياطيف وأما  (،لؾ ونقّدس) قولو: إلى (فييا يفسدُ  َمف فييا

 في عمييـ بالتفضيل مراديف غير كانوا إرادتيـ عف المقاـ نبا لّما ولكف اإلنساف،
 الجدؿ.

 جية مف كثيًرا اإلنساف وكاف والمعنى: اإلنساف، إلى األكثرية لنسبة تمييز (جدالً )و
 )...(. جدُلو كثيًرا أؼْ  الجدؿ،

 جدالً  أكثر اإلنساف أف يراد بأف بابو عمى اآلية في التفضيل ُيحمل أف يحسف وال
 مثل يف مثُمو يراد ال محملٌ  ألنو الجدؿ، حقيقتو عمى يجوز مما والجفّ  الشياطيف مف
 ؟«الجدؿ عمى درةمق والجفّ  لمشياطيف أفّ  أنبأنا وَمف ىذا،
*** 
    ٕٙٔٓ آذار ٗ الجمعة

 
 (٘٘ )الكيف ُقُببلً  العذابُ  يأتَييـ أو ۞
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 وعياًنا. مقابمة
 

 (ٚ٘ )الكيف يفقيوه أف ةنّ أكِ  قموبيـ عمى جعمنا إنا ۞
 أكنة:

 أغطية.
 

 أف يفقيوه:
 لئبل يفقيوه.

 
 (ٛ٘)الكيف  وئبلً ف دونو مَ لف يجدوا مِ  بل ليـ موعدٌ  ۞

 ممجأ.

 

ذ ۞  (ٓٙ الكيف) لفتاه موسى قاؿ وا 

 قصة موسى والخضر

 ىل يمكف أف يعمـ بشٌر ما ال يعممو نبّي؟

 ٓٙسورة الكيف 
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*** 

 قصة موسى والخضر في القرآف:

ْذ َقاَؿ ُموَسى ِلَفَتاُه اَل َأْبَرُح َحتَّى َأْبُمَغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْيِف َأْو َأْمِضَي ُحُقًبا.  )  واِ 

 َفَممَّا َبَمَغا َمْجَمَع َبْيِنِيَما َنِسَيا ُحوَتُيَما َفاتََّخَذ َسِبيَمُو ِفي اْلَبْحِر َسَرًبا.  

 َنا َلَقْد َلِقيَنا ِمف َسَفِرَنا َىَذا َنَصًبا.  َفَممَّا َجاَوَزا َقاَؿ ِلَفَتاُه آِتَنا َغَداء

ْيَطاُف َأْف َأْذكُ  ْخَرِة َفِإنِّي َنِسيُت اْلُحوَت َوَما َأنَساِنيُو ِإالَّ الشَّ َرُه َقاَؿ َأَرَأْيَت ِإْذ َأَوْيَنا ِإَلى الصَّ
 َواتََّخَذ َسِبيَمُو ِفي اْلَبْحِر َعَجًبا.  

ا َعَمى آَثاِرِىَما َقَصًصا.    َقاَؿ َذِلَؾ َما ُكنَّا َنْبِغ َفاْرَتدَّ

ْف ِعَباِدَنا آَتْيَناُه َرْحَمًة ِمْف ِعنِدَنا َوَعمَّْمَناُه ِمف لَُّدنَّا ِعْمًما.    َفَوَجَدا َعْبًدا مِّ

 ُرْشًدا.  َقاَؿ َلُو ُموَسى َىْل َأتَِّبُعَؾ َعَمى َأف ُتَعمَِّمِني ِممَّا ُعمِّْمَت 

 َقاَؿ ِإنََّؾ َلف َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْبًرا. 

ـْ ُتِحْط ِبِو ُخْبًرا.    َوَكْيَف َتْصِبُر َعَمى َما َل

 َقاَؿ َسَتِجُدِني ِإف َشاء َّللاَُّ َصاِبًرا َواَل أَْعِصي َلَؾ َأْمًرا.  

 َث َلَؾ ِمْنُو ِذْكًرا.  َقاَؿ َفِإِف اتََّبْعَتِني َفبَل َتْسَأْلِني َعف َشْيٍء َحتَّى ُأْحدِ 
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ِفيَنِة َخَرَقَيا.   َفانَطَمَقا َحتَّى ِإَذا َرِكَبا ِفي السَّ

 َقاَؿ َأَخَرْقَتَيا ِلُتْغِرَؽ أَْىَمَيا َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا ِإْمًرا.  

ـْ َأُقْل ِإنََّؾ َلف َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْبًرا.    َقاَؿ َأَل

 ِسيُت َواَل ُتْرِىْقِني ِمْف َأْمِرؼ ُعْسًرا. َقاَؿ اَل ُتَؤاِخْذِني ِبَما نَ 

 َفانَطَمَقا َحتَّى ِإَذا َلِقَيا ُغبَلًما َفَقَتَمُو. 

 َقاَؿ َأَقَتْمَت َنْفًسا َزِكيًَّة ِبَغْيِر َنْفٍس لََّقْد ِجْئَت َشْيًئا نُّْكًرا.  

ـْ َأُقل لََّؾ ِإنََّؾ َلف َتْسَتِطيَع َمِعي َصْبًرا.    َقاَؿ َأَل

 اَؿ ِإف َسَأْلُتَؾ َعف َشْيٍء َبْعَدَىا َفبَل ُتَصاِحْبِني َقْد َبَمْغَت ِمف لَُّدنِّي ُعْذًرا.  قَ 

ا َفانَطَمَقا َحتَّى ِإَذا َأَتَيا أَْىَل َقْرَيٍة اْسَتْطَعَما أَْىَمَيا َفَأَبْوا َأف ُيَضيُِّفوُىَما َفَوَجَدا ِفيَيا ِجَدارً 
 ُو. ُيِريُد َأْف َينَقضَّ َفَأَقامَ 

 قاَؿ َلْو ِشْئَت اَلتََّخْذَت َعَمْيِو َأْجًرا.  

َمْيِو َصْبًرا.   ـْ َتْسَتِطع عَّ  َقاَؿ َىَذا ِفَراُؽ َبْيِني َوَبْيِنَؾ َسُأَنبُِّئَؾ ِبَتْأِويِل َما َل

ِفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكيَف َيْعَمُموَف ِفي اْلَبْحِر َفَأَردتُّ َأْف أَِعيَبيا  َوكاَف َوَراءُىـ مَِّمٌؾ َأمَّا السَّ
 َيْأُخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة َغْصًبا.  

ـُ َفَكاَف َأَبَواُه ُمْؤِمَنْيِف َفَخِشيَنا َأف ُيْرِىَقُيَما ُطْغَياًنا َوُكْفًرا.   َوَأمَّا اْلُغبَل
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ْنُو َزَكاًة َوَأْقَرَب ُرْحًما.   َفَأَرْدَنا َأف ُيْبِدَلُيَما َربُُّيَما َخْيًرا مِّ

َوَأمَّا اْلِجَداُر َفَكاَف ِلُغبَلَمْيِف َيِتيَمْيِف ِفي اْلَمِديَنِة وكاَف َتْحَتُو َكنٌز لَُّيَما َوَكاَف َأُبوُىَما 
بَِّؾ َوَما َفَعْمُتُو َعفْ  ف رَّ ُىَما َوَيْسَتْخِرَجا َكنَزُىَما َرْحَمًة مِّ  َصاِلًحا َفَأَراَد َربَُّؾ َأف َيْبُمَغا َأُشدَّ

َمْيِو َصْبًراَأْمِرؼ ذَ  ـْ َتْسِطع عَّ  (. ِلَؾ َتْأِويُل َما َل

 .(ٕٛ-ٓٙ)سورة الكيف اآليات 

 

 نْبغ:

 نْبغي، نريد.

 فارتّدا عمى آثارىما قصًصا:

 األصل: فارتّدا قصًصا عمى آثارىما.

 شيًئا إمًرا:

 شيًئا نكًرا:

 كبلىما بمعنى واحد، وُيفيـ مف السياؽ.

 واختمف العمماء أييما أشّد.

 كل سفينة غصًبا:يأخذ 
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 أؼ: كل سفينة صالحة )غير َمعيبة(.

 وفييا قراءة.

*** 

 قصة موسى والخضر في الحديث:

 عف سعيد بف جبير قاؿ: 

قمت البف عباس: إّف نوًفا الِبكالّي يزعـ أف موسى عميو السبلـ صاحب بني إسرائيل 
 ليس ىو موسى صاحب الخضر عميو السبلـ. 

فقاؿ: كذب عدّو هللا! سمعُت ُأبّي بف كعب يقوؿ: سمعُت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ: قاـ 
 موسى عميو السبلـ خطيًبا في بني إسرائيل، فُسئل: أّؼ الناس أعمـ؟ 

 فقاؿ: أنا أعمـ! 

ـَ إليو!   قاؿ: فعتب هللا عميو، إْذ لـ يرّد العم

ـُ منؾ! فأوحى هللُا إليو أّف عبًدا مف عبادؼ ب  مجمع البحريف ىو أعم

 قاؿ موسى: أؼ رّب! كيف لي بو؟ 

ـّ.   فقيل لو: احمْل حوًتا في مكتل، فحيث تفقد الحوَت فيو َث
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فانطمق، وانطمق معو فتاه، وىو يوشع بف نوف، فحمل موسى عميو السبلـ حوًتا في 
ـ وفتاه، مكتل، وانطمق ىو وفتاه يمشياف، حتى أتيا الصخرة، فرقد موسى عميو السبل

 فاضطرب الحوت في المكتل، حتى خرج مف المكتل، فسقط في البحر! 

قاؿ: وأمسؾ هللُا عنو جرية الماء، حتى كاف مثَل الطاؽ، فكاف لمحوت سرًبا! وكاف 
 لموسى وفتاه عجًبا! 

 فانطمقا بقية يوميما وليمتيما، ونسي صاحُب موسى أف ُيخبره. 

 اه: آِتنا غداَءنا، لقد لقينا ِمف سفرنا ىذا نصًبا! فمما أصبح موسى عميو السبلـ قاؿ لفت

 قاؿ: ولـ ينصب حتى جاوز المكاف الذؼ ُأمر بو! 

قاؿ: أرأيَت إْذ أوينا إلى الصخرة، فإني نسيُت الحوت، وما أنسانيو إال الشيطاف أف 
 أذكره، واتخذ سبيَمو في البحر عجًبا! 

 قاؿ موسى: ذلؾ ما كنا نبغ! فارتّدا عمى آثارىما َقصًصا. 

قاؿ: يقّصاف آثارىما، حتى أتيا الصخرة، فرأػ رجبًل مسّجى عميو بثوب، فسّمـ عميو 
 موسى. 

 فقاؿ لو الخضر: أّنى بأرضؾ السبلـ؟ 

 قاؿ: أنا موسى. 
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 قاؿ: موسى بني إسرائيل؟ 

 قاؿ: نعـ. 

مكو هللُا ال أعممو، وأنا عمى عمـ مف عمـ هللا قاؿ: إنؾ عمى عمـ مف عمـ هللا عمّ 
 عّممنيو ال تعممو! 

 قاؿ لو موسى عميو السبلـ: ىل أتبعؾ عمى أف تعّممني مما عّممت رشًدا؟ 

 قاؿ: إنؾ لف تستطيع معي صبًرا! وكيف تصبر عمى ما لـ ُتحْط بو خبًرا؟! 

 قاؿ: ستجدني إف شاء هللُا صابًرا، وال أعصي لؾ أمًرا! 

 لو الخضر: فإِف اتبعتني فبل تسأْلني عف شيء حتى ُأحدَث لؾ منو ِذكًرا.  قاؿ

 قاؿ: نعـ. 

فانطمق الخضر وموسى يمشياف عمى ساحل البحر، فمّرت بيما سفينة، فكّمماىـ أف 
يحمموىما، فعرفوا الخِضر، فحمموىما بغير َنوؿ، فعمد الخضر إلى لوح مف ألواح 

 السفينة فنزعو! 

قـو حممونا بغير َنوؿ، عمدَت إلى سفينتيـ، فخرقَتيا لُتغرَؽ أىميا؟! فقاؿ لو موسى: 
 لقد جئَت شيًئا إمًرا! 

 قاؿ: ألـ أقْل إنؾ لف تستطيع معي صبًرا؟ 
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 قاؿ: ال تؤاخْذني بما نسيُت، وال ترىْقني ِمف أمرؼ ُعسًرا. 

الغمماف،  ثـ خرجا ِمَف السفينة، فبينما ىما يمشياف عمى الساحل، إذا غبلـٌ يمعب مع
 فأخذ الخضُر برأسو، فاقتمعو بيده فقتمو! 

 فقاؿ موسى: أقتمَت نفًسا زاكية بغير نفس؟! لقد جئَت شيًئا نكًرا. 

ـْ أقْل لؾ إنؾ لف تستطيع معي صبًرا؟  قاؿ: أل

قاؿ: وىذه أشّد مف األولى، قاؿ: إْف سألتؾ عف شيء بعدىا فبل تصاحْبني، قد بمغَت 
 مف لدّني عذًرا. 

فانطمقا حتى إذا أتيا أىَل قرية استطعما أىَميا فأَبوا أف ُيضّيفوىما، فوجدا فييا جداًرا 
 يريد أف ينقّض فأقامو! 

 يقوؿ: مائل. قاؿ الخضر بيده ىكذا، فأقامو! 

 قاؿ لو موسى: قـو أتيناىـ، فمـ ُيضّيفونا، ولـ ُيطعمونا، لو شئَت التخذَت عميو أجًرا! 

 بيِنؾ! سأنبئَؾ بتأويِل ما لـ تستطْع عميو صبًرا. قاؿ: ىذا فراُؽ بيني و 

قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: يرحـُ هللُا موسى! لوددُت أنو كاف صبر حتى يقّص عمينا مف 
 أخبارىما! 

 قاؿ: وقاؿ رسوُؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: كانت األولى مف موسى نسياًنا. 
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فينة، ثـ نقر في البحر، فقاؿ لو قاؿ: وجاء عصفوٌر حتى وقع عمى حرؼ الس
الخضر: ما نقص عممي وعممؾ ِمف عمـ هللا إال مثل ما نقص ىذا العصفور ِمَف 

 البحر! 

 قاؿ سعيد بف جبير: 

وكاف يقرأ: وكاف أماميـ ممٌؾ يأخذ كّل سفينٍة صالحٍة غصًبا، وكاف يقرأ: وأما الغبلـُ 
 فكاف كافًرا.

 )صحيح مسمـ(.

 احمْل حوًتا في مكتل:

 المكتل: القّفة.

 كاف مثل الطاؽ:

 الطاؽ: ربما بمعنى: الطاقة، النافذة.

 الصخرة:

 ىي مكاف مجمع البحريف.

 النوؿ:

 النوؿ والنولوف:
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 أجرة ركوب السفينة.

*** 

 اسـ الخضر ورد في الحديث أعبله:

 في عدة مواضع منو.

 ىل الخضر نبّي أـ عبد صالح )ولّي( أـ رمز لمقَدر ال وجود لو؟

 أرّجح أنو ليس بنبّي.

 وأرجح أنو قد مات، وليس حًيا كما يزعـ البعض!

 وربما يكوف رمًزا لمقَدر.

 موسى ىل ىو النبّي أـ ىو رجل آخر؟

 ورد في الحديث أعبله أنو ىو النبّي نفسو.

 المزايا النسبية في العمـ بيف موسى والخضر:

 ممو موسى.ما يعممو موسى ال يعممو الخضر، وما يعممو الخضر ال يع

 ورد في الحديث أعبله:



603 

"قاؿ: إنؾ عمى عمـ مف عمـ هللا عّممكو هللا ال أعممو، وأنا عمى عمـ مف عمـ هللا 
 عّممنيو ال تعممو".

 الرحمة في طمب العمـ:

ـُ منؾ!   "أوحى هللا إليو أّف عبًدا مف عبادؼ بمجمع البحريف ىو أعم

 قاؿ موسى: أْؼ رّب! كيف لي بو؟ 

ـّ.   فقيل لو: احمْل حوًتا في مكتل، فحيث تفقُد الحوَت فيو َث

 فانطمق، وانطمق معو فتاه".

 تساءؿ البعض: كيف ترؾ موسى قومو، وذىب في ىذه الرحمة الطويمة؟

( وقاؿ موسى ألخيو ىاروَف اخُمْفني في قوميالجواب: أف أخاه ىاروف ناب عنو: )
 .ٕٗٔاألعراؼ 

 .ٖ٘( مريـ ووىْبنا لو ِمف رحمِتنا أخاه ىاروَف نبًيا) نبّياف أخواف في وقت واحد:

 النبي موسى لـ يفيـ ما يفعمو الخضر:

 بل ظنو أمًرا مستقبًحا!

فإذا لـ يفيـ موسى عف الخضر، فكيف نفيـ نحف كل شيء عف هللا، وعف رسولو؟! 
 أليس الوحي مقدًما عمى العقل؟
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 ىل عمـ الخضر منطق الطير؟

ييما السبلـ جاء طير فألقى منقاره في الماء، فقاؿ الخضر لما لقي موسى الخضر عم
ـُ  لموسى: تدرؼ ما يقوؿ ىذا الطير؟ قاؿ: وما يقوؿ؟ قاؿ: يقوؿ: ما عمُمؾ وعم

 موسى في عمـ هللا إال كما أخذ منقارؼ ِمَف الماء!

 .)رواه الحاكـ في المستدرؾ(

في الحديث أعبله لـ يرد ىذا عمى لساف العصفور، وال نحتاج لمعرفة ذلؾ مف 
ـُ البشر غير محدود، والمبلحظة عمى العصفور ما  ـُ البشر محدود وعم العصفور! فعم
ىي إال لبياف أف عمـ البشر بالنسبة لعمـ هللا صْفر! ونقطة الماء في منقار العصفور 

 مناس. تعبير عف الصْفر، مف باب التقريب ل

 في حديث آخر: 

ـَ يرجع؟ "  ـّ فمينظْر ب وهللا ما الدنيا في اآلخرة إال مثل ما يجعل أحدكـ إصبعو في الي
 )صحيح مسمـ(.

 معجزة الخضر:

 فوجدا فييا جداًرا يريد أف ينقّض فأقامو! 

 يقوؿ: مائل. قاؿ الخضر بيده ىكذا، فأقامو! 

 ىل يعمـ بشٌر ما ال يعممو نبّي؟
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 مى ذلؾ.الحديث دّؿ ع

 عمى الرأؼ القائل بأف الخضر ليس نبًيا.

 عمميما كبير ولكنو محدود، وعمـ هللا غير محدود:

مع أف موسى يعمـ عمـ النبّي، والخضر يعمـ العمـ المدّني، إال أف عمميما صْفر 
 بالنسبة لعمـ هللا!

 في الحديث:

إْذ لـ يرّد العمـ إليو! "ُسئل: أّؼ الناس أعمـ؟ فقاؿ: أنا أعمـ! قاؿ: فعتب هللا عميو، 
ـُ منؾ"!  فأوحى هللُا إليو أّف عبًدا مف عبادؼ بمجمع البحريف ىو أعم

"قاؿ: وجاء عصفور حتى وقع عمى حرؼ السفينة، ثـ نقر في البحر، فقاؿ لو 
الخضر: ما نقص عممي وعمُمؾ مف عمـ هللا إال مثل ما نقص ىذا العصفور مف 

 البحر"!

 أؼ: لـ ينقْص شيًئا!

 رسولنا الكريـ كاف يريد أف يتعمـ المزيد مف قصة موسى مع الخضر:

"قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: يرحـ هللا موسى! لوددُت أنو كاف صبر حتى يقّص عمينا مف 
 أخبارىما"!
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رسولنا الكريـ ال يعمـ شؤوف الدنيا، مثل تأبير النخل: أنتـ أعمـ بأمر دنياكـ )صحيح 
 مسمـ(.

 ضي هللا عنو:قاؿ عمر ر 

ُقبض رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ولـ يبّيف لنا ما الربا؟ )صحيح البخارؼ، وصحيح مسمـ، ومسند 
 أحمد(.

 ىل يمكف لعالـ أف يعمـ مف الربا ما لـ يعممو الرسوؿ؟

*** 

 ٕٙٔٓكانوف األوؿ  ٔٔ

 

 (ٓٙ)الكيف ا قبً حُ  مضيَ حتى أبمغ مجمع البحريف أو أَ  أبسح   ال ۞

 طويبًل.زماًنا 

 حقب وأحقاب.

 المفرد: حقبة: قرف.

 

 (ٔٙ)الكيف ا بً رَ فاتخذ سبيمو في البحر سَ  ۞
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 سرًبا:

 يسير بخفاء

 كيف يشاء.

 .ٓٔ( سورة الرعد وسارب بالنيار)

 

 (ٖٙ)الكيف أف أذكره  وما أنسانيُو إال الشيطافُ  ۞

 في قراءة:

 أنسانيِو.

 لـ يقل:

 وما أنساني ذكره إال الشيطاف.

 

 (ٗٙ)الكيف  كنا نبغِ  ذلؾ ما ۞

 في قراءة:

 نبغي.
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 (ٗٙ)الكيف ا فارتدا عمى آثارىما قصًص  ۞

 فرجعا وىما يقتّصاف األثر.

 

 (٘ٙ)الكيف ف لدّنا عمًما مناه مِ وعمّ  ۞

 ف لدنا:مِ 

 ِمف عندنا.

 ( اعممً ف لدنا مِ مناه وعمّ ف عندنا مِ آتيناه رحمة )

 

 (ٙٙ الكيف) رشًدا ُعّممت مّما تعّممني ۞
 .ٙٙ الكيف (ُرشًدا ُعّمْمتَ  ِمّما ُتعّمَمفِ  أف عمى أّتِبُعؾَ  َىلْ  ُموَسى لوُ  قاؿَ ) 
  

 تعّممِف:
 .قراءة وفيو تعّممني.

  
 ُرشًدا:

 ثاف. بو مفعوؿ      -
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 حاؿ.      -

 مطمق. مفعوؿ      -

 ألجمو. مفعوؿ      -

 أقواؿ.

  
 اإلعراب: في أراه ما

 الوجوه أرػ  وال التنازع، عمى مًعا، (ُعّممتَ  ،تعّممني) لمفعميف ثانًيا مفعوالً  تصمح :ُرشًدا
 أعمـ. وهللا مقبولة، األخرػ 

  
 المفسريف: أقواؿ

 القرطبي:

 («.ُتعّممني) لػ ثاف مفعوؿ :ُرشًدا »

***  
 حياف: أبو

  (.ُتعّممني) لقولو: ثاف مفعوؿ أنو عمى (ُرشًدا) انتصب»
  (.أتبعؾَ ) في: الضمير الحاؿ وذو ،الحاؿ موضع في مصدر أنو عمى أو

  «.ديني في بو أرشد رشد، ذا عمًما :الزمخشرؼ  وقاؿ
 أقوؿ:

 اإلعراب. أريد إذا خاصة ،الزمخشرؼ  لتقدير وجًيا أرػ  ال

 *** 
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 الشوكاني:

 «.بو أرشد رشد ذا عمًما أؼ: (ُتعّممني) لػ ثاف مفعوؿ أنو عمى انتصابو :ُرشًدا»

 أقوؿ:

 إليو. ُيشر ولـ رشد(، ذا )عمًما تقديره: في الزمخشرؼ  تبع الشوكاني

 التقدير. ىذا في معيما ولست
  

***  
 عاشور: ابف

 «.الخير أؼ الرشد، بو ما أؼ: "،تعّممني" لػ المفعولية عمى "رشًدا" انتصب»

***  
 لمعكبرؼ: القرآف إعراب في التبياف

 (.ُتعّممفِ ) مفعوؿ :ُرشًدا»

 مف بحاؿ وليس الذؼ، عمى إذف عائد ال ألنو "،ُعّممتَ " مفعوؿ يكوف  أف يجوز وال
 «.يبعد ذلؾ عمى المعنى ألف المحذوؼ، العائد

 أقوؿ:

 مف أخطاء أو مطبعية، أخطاء فيو وربما غامض، كبلـ إلخ(: ... عائد ال )ألنو
  المصححيف. أو المحققيف

***  
 القرآف: إعراب في الجدوؿ

 .تعّممفِ  عاممو: منصوب، ثاف بو مفعوؿ :ُرشًدا»
 ُعّممتو. أؼ: العائد، وىو محذوؼ، مفعولو :ُعّممتَ 
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 محذوؼ. لفعل مطمًقا مفعوالً  يكوف  أف ويجوز

 «.أّتبعؾَ  عاممو: ،ألجمو مفعوالً  أو

  
 أخرػ: آيات

 نفسيا. السورة مف ٜٙ اآلية (ِقْطًرا عميوِ  ُأفرغْ  آُتوني)      -

 .ٗٔ السجدة (ىذا يوِمكـ ِلقاءَ  َنِسيُتـ بما فُذوُقوا)      -

***  
        ـٕٗٔٓ/ٖ/ٚ الجمعة

 
 (ٛٙ )الكيف ابرً خُ  بو حطتُ  لـ ما عمى تصبرُ  وكيف ۞
 خبًرا. بو ُتخبر لـ ما

 خبرا:
 مطمق. مفعوؿ

 

 (ٔٚ لكيفا) َخَرقيا السفينة في ركبا إذا حتى ۞

  
 وكافَ  أعيَبيا، أف فأردتُ  البحِر، في يعمموفَ  لمساكيفَ  فكانْت  السفينةُ  أّما) تعالى: قاؿ

 .ٜٖ الكيف (َغْصًبا سفينةٍ  كلّ  يأخذُ  َمِمؾٌ  وراَءىـ
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 قولو: بقرينة معيبة، كل ويَدع غصًبا، صحيحة سفينة كل يأخذ أنو ذلؾ معنى
 كل يأخذ ممؾ وراءىـ )وكاف جبير: وابف عباس ابف قراءة وفي (.أعيَبيا أف فأردتُ )

 أصمحوىا مرت افإذ (.صالحة) عفاف: بف عثماف قراءة وفي غصًبا(، صحيحة سفينة
 (.ٕٔ/ٙٔ عاشور وابف ،ٖٗ/ٔٔ والقرطبي ،ٕ/ٙٔ الطبرؼ  )تفسير

  
  :ٜ٘ٔ/ٕٔ الرازؼ  قاؿ
 ذلؾ لغصبيا بالتخريق، السفينة تمؾ َيِعْب  لـ لو أنو عمـ )الخضر( العالـ ذلؾ إف

 وَيعيبيا، َيخرقيا أف بيف التعارض فوقع بالكمية، ُمبلكيا عف منافعيا ولفاتت الممؾ،
 منافعيا فتفوت الممؾ، فَيغصبيا يخرقيا ال أف وبيف ُمبلكيا، عمى ذلؾ مع فتبقى
 الضرر لدفع تحّممو فوجب أقّل، األوؿ الضرر أف شؾ وال ُمبلكيا. عمى بالكمية
 أعظميما. ىو الذؼ الثاني

  
 بالكمية، السفينة تمؾ بو َتبُطل ال وجو عمى واقًعا يكوف  أف يجب التخريق ىذا أف عمى
 مف الحاصل الضرر مف أبمغ غصبيا مف الحاصل الضرر يكف لـ ؾكذل كاف لو إذ

 مفيًدا. تخريقيا يكوف  ال وحينئذٍ  تخريقيا،

  
 السفينة، وخسارة العيب، خسارة خسارتيف: بيف وازف  قد الخضر فإف ىذا وعمى
 لو قاؿَ ) تعالى: قاؿ األقّل. ألنيا العيب، خسارة الرشيد، العالـ الصالح، العبد فاختار
 .ٙٙ الكيف (ُرشًدا ُعّمْمتَ  مّما ُتعّممني أف عمى أّتِبُعؾَ  َىلْ  :ُموَسى
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 أحدىما أف إال شيء، كل في مستوياف وضعاف ىناؾ كاف إذا أنو تفيد اآلية ىذه إف
 مًعا، اجتنابيما يمكف ولـ أحدىما، اختيار وتعيف اآلخر، مف أكثر خسائر عنو تتسبب
 الماؿ إصبلح بمبدأ الفقو في يعرؼ ما اوىذ األقل. الخسارة ذؼ الوضع اختيار وجب
 أو الضرريف، أخف بقاعدة الكمية الفقيية القواعد وفي باقيو، لسبلمة بعضو بإفساد
 أدنى إلى الخسائر تقميل بمبدأ واإلدارة االقتصاد عمـو في مايعرؼ وىو الشريف، أىوف 

 ممكف. مستوػ 

***  
  ـٖٕٔٓ/ٖ/ٖٔ األحد

 
 (ٔٚ الكيف)! موسى؟ عف أّخره فمماذا السفينة خرؽ  سبب يعمـ الخِضر كاف إذا ۞

فانطمقا حتى إذا رِكبا في السفينِة خَرقيا قاؿ أخرقَتيا ِلُتغرؽ أىَميا لقد جئَت شيًئا )
 .ٔٚ( الكيف إْمًرا

أما السفينُة فكانْت ِلمساكيَف يعمموَف في البحر فأردُت أف أعيَبيا وكاف وراءىـ ممٌؾ )
. لـ يقل: فأراد هللا أف أعيبيا. ىذا مع أنو قاؿ: ٜٚالكيف ( يأخُذ كل سفينٍة غصًبا
 وما فعمُتو عف أمرؼ!

*** 

 قاؿ لي:
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لماذا عامل الخضُر موسى بيذه الطريقة؟ لماذا لـ ُيخبره عف سبب خرؽ السفينة في 
وقتو؟ لماذا أخفاه عنو؟ لو فعل ذلؾ ما كاف لموسى أّؼ اعتراض! وما كاف في 
القصة عجٌب مف أصميا، ألنو إذا ُعرؼ السبب بطل العجب؟ بل ما كاف لمخضر 

تصرؼ مثل الخضر إذا عمـ أف فضل في العمـ عمى موسى! بل إف البشر العادؼ ي
 الممؾ سيغصب كل سفينة صالحة )صحيحة(! جعموه ولًيا! جعموه نبًيا! 

ثـ ىل يجوز لنبي أو لعالـ أف يفعل ىذا مع أتباعو؟ أليست ىذه األقواؿ واألفعاؿ 
ُموىمة، توقع الناس في الشؾ والحرج؟ لماذا طمب الخضر أال يسألو موسى عف 

ر فيما ال حاجة لمصبر فيو؟ لماذا طمب منو أال يعترض شيء؟ لماذا طمب منو الصب
عميو، ونبينا الكريـ كاف سعد بف عبادة وغيره يعترضوف عميو، فيبيف ليـ وال ينكر 

 عمييـ! وكذلؾ زوجاتو؟

لماذا أرسمو هللا إليو أصبًل، وىو ليس بأعمـ منو؟ إنما جاء عممو مف اإلخفاء أو 
 ظيار!تأخير البياف! ال مف الشفافية واإل

وقد ال يكوف في الخضر إال أف هللا فصل الوحي عف موسى في ىذا، ووصمو 
بالخضر! يريد أف يقوؿ لو: عمُمؾ مف الوحي، مني أنا، ال منؾ أنت، فبل تغتّر 

)متفق بعممؾ، ولو كنَت نبًيا رسواًل، وال تقْل: أنا أعمـ! مف دوف أف ترّد العمـ إلى هللا 

 .عميو(
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ير البياف؟ ىل يجوز ىذا في المنطق؟ َمف الذؼ يجب أف ىل يجوز في شرعنا تأخ
 يفارؽ اآلخر: الخضر أـ موسى؟ كيف رضي موسى بيذا؟!

 قمت:

جاء اسـ الخضر مصرًحا بو في الحديث النبوؼ، ولـ يأِت ذكر اسمو في القرآف.  
وظاىر األمر أف الخضر نفسو كاف يتصرؼ مف دوف أف يعمـ ىو نفسو سبب 

 مو عمـ بو ألخبر موسى، ولما أّخر البياف عف وقت الحاجة!تصرفو وقت تصرفو! ف

 .ٕٛ( الكيف وما فعمُتو عف أمرؼ قاؿ: )

ولعل في ىذه اآليات فائدة لمبشر في مسألة القَدر، والخضر والقَدر كممتاف متقاربتاف، 
أؼ إذا وقع شيء ليـ وأنكروه، ربما يتكشف ليـ بعد حيف أف إنكارىـ كاف في غير 

عمميـ كاف محجوًبا عف معرفة الحقيقة بكامل أبعادىا وقت اإلنكار، وهللا محّمو، ألّف 
 يعمـ ما ال يعمموف! 

ـُ ) وعسى أف تكرىوا شيًئا وىو خيٌر لكـ وعسى أف ُتحّبوا شيًئا وىو شرّّ لكـ وهللا يعم
 .ٕٙٔ( البقرة وأنتـ ال تعمموف 

جود لو أصبًل! ما ىو إال وربما ىناؾ مف يقوؿ بأف الخضر ليس نبًيا وال ولًيا، بل ال و 
 رمز لمقَدر!
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ىذا يعني أف القصة سيقت ليذا الغرض، وليس ألحد مف البشر أف يّدعي عمـ 
الخضر، وال أف يفعل ما فعمو الخضر! فمو أف شيًخا، صوفًيا أو غير صوفي،  
ارتكب منكًرا مف المنكرات، أو كبيرة مف الكبائر، وسألو الناس، ولـ ُيجبيـ، ولـ يبيف 

، كاف فعمو منكًرا، وهللا أعمـ. فميس لو أف يمنع الناس مف السؤاؿ، وال أف يمنعيـ ليـ
مف االعتراض، وال أف يطمب منيـ طاعة عمياء! فالرسوؿ نفسو قاؿ: ىذه صفّية 

، لـ يقبل أف يجرؼ الشيطاف في عروؽ أتباعو! وأبو بكر نفسو )متفق عميو(زوجتي! 
ْف أسأ ُت فقّوموني! )سيرة ابف ىشاـ(، وال طاعة قاؿ: "إْف أحسنُت فأعينوني وا 

 .)متفق عميو(لمخموؽ في معصية الخالق 

 ىذا وهللا أعمـ بالحق والصواب.

*** 

 ٕٙٔٓكانوف األوؿ  ٔٔاألحد 

 

 (ٔٚ)الكيف لقد جئَت شيًئا إْمًرا  ۞

 ا.عظيمً 

 

 (ٗٚ)الكيف ا كرً ا نُ شيئً  لقد جئتَ  ۞
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 منكًرا.

 

 (ٚٚ الكيف) قرية أىل أتيا إذا حتى ۞
 .ٚٚ الكيف (أىَميا استطَعما قريةٍ  أىلَ  أَتيا إذا حتىتعالى:) قاؿ 
 يقل: لـ
 استطعماىا. -

 استطعماىـ. -

 منيـ. استطعما -

 رأيي: 
 الجميع. بيـ يراد :قرية أىل
 أعمـ. وهللا استطعموىـ، الذيف البعض بيـ يراد :أىميا

 أىميا. بعض أؼ: :أىميا استطعما
 وجّرْب! استطعماىـ قل: وجّرْب! "استطعماىا" قْل: )الموسيقى(. لموزف  يكوف: وربما
 قميل. بعد وسأنقمو حياف، أبو ذكره ما قارفْ 
 "استطعماىا" قاؿ: لو أنو )الشافعي( السبكي الديف تقي عف )الشافعي( السيوطي نقل
 الذؼ السبكي جواب ارتضى السيوطي أف يبدو القرية! يستطِعما لـ ألنيما يصّح، لـ
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-) الصفدؼ الصبلح )الشافعي( المؤرخ الشاعر األديب مف سؤاؿ عمى فيو ردّ 
 ... ولكف جميمة، القصيدة السيوطي. نقميا قصيدة في طرحو سؤاؿ ىػ(ٗٙٚ

 الممؾ مجمع طبعة مف ٚٚٙٔ ص واإلطناب، اإليجاز في ،ٙ٘ النوع )اإلتقاف،
 فيد(.
 أقوؿ:
 يوسف القريَة( )واسأؿِ  تعالى: قولو ففي ونقيضو، الشيء أحياًنا يقولوف  العمماء بعض
 في وينقضونو موضع في الشيء يقولوف  فيل القرية. أىلَ  واسأؿْ  المعنى: قالوا: ،ٕٛ

 قريٍب! أو بعيدٍ  آخرَ  موضع
 الرازؼ: 
 منيـ؟ استطعما يقاؿ: أف الواجب مف كاف»

 )...(. لمتأكيد يكوف  قد التكرير أف والجواب
 استحًيوا، اآلية ىذه نزوؿ سمعوا لّما قرية،ال تمؾ أىل أف الحكايات كتب في رأيتُ 

 الذىب بيذا نشترؼ  هللا رسوؿَ  يا وقالوا: الذىب مف بحملٍ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ إلى وجاءوا
 ألف "أتوا أؼ يضّيفوىما". أف "فأتوا ىكذا: القراءة تصير حتى تاًء; الباء تجعل أف

 منو غرُضنا وقالوا: الضيافة، ألجل ييماإل القرية تمؾ أىل إتياف كاف أؼ يضّيفوىما"،
، ىذا عنا يندفع أف  يوجب النقطة ىذه تغيير إف وقاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ فامتنع المـؤ

 النقطة تغيير أف فعممنا اإلليية; في القدح يوجب وذلؾ هللا، كبلـ في الكذب دخوؿ
 «!والعبودية الربوبية بطبلف يوجب القرآف مف الواحدة
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 قوؿ:أ
 ما لكف لمتأكيد، نعـ السؤاؿ: غامًضا! األمر يبقى إذ لمتأكيد، يقوؿ: أف يكفي ال

 القرآف. نكت مف أخرػ  آيات في تساءلتُ  كما التأكيد؟ ىذا مف الغرض
*** 

 حياف: أبو 
 أنيما وىو التوكيد، عف فائدة لو يظير وقد التوكيد، سبيل عمى )أىل( لفع تكرر»

 فمّما بعضيـ، أتيا إنما القرية، أىل جميع يأتيا لـ ( قريةٍ  أىلَ  أتيا ) حيف
 بمفع فجيء أتياه، الذؼ البعض ذلؾ إال يستطعما لـ أنيما احتمل ( استطعما قاؿ)
 التركيب كاف ولو باالستطعاـ، واحًدا واحًدا يتبعونيـ وأنيـ جميعيـ، ليعـّ  أىميا

  ».المأتي البعض عمى عائًدا لكاف استطعاميـ
 أقوؿ:
 غامض. كبلـ
*** 

 الشوكاني:
 ىذه في الضميريف اجتماع لكراىة أو التأكيد، لزيادة المضمر موضع الظاىر وضع»

 «.القرية أىل عمى التشنيع لزيادة أو الكمفة، مف فيو لما الكممة،
 أقوؿ:
 .والموسيقى الوزف  مف أعبله قمتو ما بمعنى لعمو الضميريف: اجتماع كراىة

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=352&idfrom=1284&idto=1285&bookid=62&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=352&idfrom=1284&idto=1285&bookid=62&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=352&idfrom=1284&idto=1285&bookid=62&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=352&idfrom=1284&idto=1285&bookid=62&startno=1#docu
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*** 
 عاشور: ابف
 التصريح، لزيادة "استطعماىـ"، يقاؿ: بأف بضميرىـ اإلتياف دوف  )أىميا( لفع إظيار»

; وذلؾ يضيفوىما، أف أبوا إذ لؤميـ، في بيـ تشنيًعا  شائعة كانت الضيافة ألف لـؤ
 ويقـو الناس، عند المتبعة المواساة مف وىي السبلـ، عميو إبراىيـ عيد مف األمـ في
 نفسو أعدّ  مف أو الضيافة، ويسأليـ السبيل عابر عمييـ يمرّ  مّمف إلييا ينتدب مف بيا
 القرية. لتمؾ لـؤ اإلضافة مف كميـ قرية أىل فإباية القبيمة، كراـ مف لذلؾ
 في اإلظيار ىذا نكتة عف سؤاالً  بكيالس الديف تقي الشيخ عمى الصفدؼ أورد وقد

 «.اآللوسي ذكرىما وقد يقنع. ال بما ونظًما نثًرا طويبلً  جواًبا السبكي وأجابو أبيات.
 أقوؿ:

 الصفدؼ. مف أجمل السبكي قصيدة تكوف  ربما -

 ُمقنع غير عاشور ابف جواب فإف عاشور، البف ُمقنع غير السبكي جواب أف كما -
 لي!

*** 

 ـٖٕٔٓ/٘/ٗ األربعاء
 

 (ٚٚ لكيفا) أىميا استطعما قرية أىل أتيا إذا حتى فانطمقا ۞
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  !استطعماىـ يقل: ولـ قرية. أتيا يقل: لـ

 :استطعما

 .(ُيَضّيفوىما أف فأبوا) اآلية: في لقولو الضيافة، سبيل عمى الطعاـ طمبا

 :يقل لـ

 .أىميا استطعما قرية أتيا إذا حتى- 

 .استطعماىـ قرية أىل أتيا إذا حتى- 

 عمى وخفيًفا المغة في مقبوالً  ىذا كاف أىميا، استطعما قرية أتيا إذا حتى قيل: لو
 بصدد فأنا اآلية، عمى االعتراض منو ُيفيـ أال أرجو قراءة. فيو ليس لكف السمع.
 فييا يكوف  أشياء المغة في تجوز قد هللا. معاذ االعتراض، بصدد ولست النكتة، بياف
 .كوف ي ال وقد قراءة،

 ربما السمع. عمى ثقيمة الكممة صارت استطعماىـ، قرية أىل أتيا إذا حتى قيل: ولو
 العمماء بعض قوؿ وىو (.أىميا استطعما) إلى )استطعماىـ( عف العدوؿ تـ ليذا

 .  المقاؿ( آخر األلوسي )انظر

 ولكنو صحيح وىذا األلوسي(، اّدعى )كما القرآف في ثقيمة كممات ىناؾ يقاؿ: قد
 .ثقيبلً  المفع يختار لكي مناسبة توجد ال وىاىنا بمناسبة، تبطمر 
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 القرآف، ويقّرىا المغة، في جائزة (أىميا استطعما قرية أىل أتيا إذا) عبارة: أف الميـ 
 بخبلؼ معروفة، األخيرة العبارة وىذه أىميا(، استطعما قرية أتيا )إذا عبارة: مثل

   .األخرػ  العبارة

 إطالة مف تفسيره يخلُ  لـ كاأللوسي فسرىا ومف المفسريف، أكثر تجاىميا المسألة ىذه
 .  عاشور ابف عميو واعترض وتكمف،

 .جوابيا نعمـ ال فييا: قالوا ولو المسألة، يطرحوا أف المفسريف عمى كاف

*** 

 :المفسريف أقواؿ

 .تكّمف كّميا

 :الرازؼ 

 استطعما يقاؿ: أف الواجب مف وكاف (أَْىَمَيا ٱْسَتْطَعَما َقْرَيةٍ  أَْىلَ  َأَتَيا ِإَذا َحتَّىٰ ) قاؿ: لـ
 :الشاعر كقوؿ لمتأكيد يكوف  قد التكرير أف والجواب منيـ،

 .األوداج مقطع الغراب كاف دائما ينعب غداة الغراب ليت

 :أقوؿ
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  أنيما بالضرورة تعني ال )استطعماىـ( ألف تكمف، فيو منيـ( )استطعما الرازؼ: قوؿ
 !الجميع استطعما

*** 

 :حياف أبو

 حيف أنيما وىو التوكيد، عف فائدة لو يظير وقد التوكيد، سبيل عمى )أىل( لفع تكرر
  )استطعما(، قاؿ: فمما بعضيـ، أتيا إنما القرية، أىل جميع يأتيا لـ القرية( أىل )أتيا

 جميعيـ، ليعـّ  أىميا بمفع فجيء أتياه، الذؼ البعض ذلؾ إالّ  يستطعما لـ أنيما احتمل
 عائًدا لكاف )استطعماىـ( التركيب: كاف ولو باالستطعاـ، واحًدا واحًدا يتبعونيـ وأنيـ
 .المأتي البعض عمى

 :أقوؿ

 .القرية أىل جميع أتيا بالضرورة: تعني ال القرية( أىل )أتيا

 والقرية أىميا، كثر إذا سيما ال واحًدا، واحًدا الجميع استطعما أنيما المعقوؿ غير ومف
 .المدينة تعني

*** 

 :األلوسي
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 ضمير عف الجممة لخمو أصبًل، استطعماىـ يجوز: وال (،أَْىَمَيا ٱْسَتْطَعَما) فيو يجب
 !الموصوؼ

  فيو، العمـو بتأكيد إشعاًرا بالظاىر فأتى األوليف، إرادة تعيف استطعماىـ قيل: لو
 الجزاء، بأحسف قوبموا ذلؾ ومع وأبػى، استطعماه حتى أىميا مف أحًدا يتركا لـ وأنيما
 حتى األستار، تحت المفسريف مف كثير عف احتجبت كيف األسرار ىذه إلى فانظر

 يعوؿ ال ما زعـ وآخر تأكيد، ذلؾ أف ادعى وبعضيـ لشيء، يتعرض لـ بعضيـ أف
 اجتماع ألف استطعماىـ عف: العدوؿ إف قاؿ: أنو شخص عف سمعت حتى عميو،

 الفصيح والكبلـ القرآف فإف ليرّد، ُيحكى قوؿ وىو ،مستثقل واحدة كممة في الضميريف
 إف )استطعما( أف ذكر فيما الكبلـ تماـ ومف اآلية. في يأتي ما ومنو ذلؾ، مف ممموء
ذا اإلتياف، عف متأخر فيو جواًبا جعل  اتفق قد اإلتياف يكوف  أف احتمل صفة جعل وا 
 لقصد اإلتياف عدـ عمى مايحممي لـ أنو عمى وتنبيًيا تعريًفا وذكر المرة، ىذه قبل

  .(...)عمي تعالى هللا فتح ما فيذا الخير،

 عمى بأنو بعضيـ اعترض وقد فيو. ما المناقشة مف وفيو بو، تحمس ما آخر إلى
 يقاؿ: بأف ذكر مما أخصر بتركيب يؤتى أف يمكف لمقرية صفة الجممة كوف  تقدير
 التقدير، ىذا عمى أوالً  ألىلا ذكر إلى الداعي فما أىميا، استطعما قرية أتيا فمما

  فُمنعوا، وسألوا قريتيـ، في باإلتياف قصدوا أنيـ إلى لئلشارة باألىل جيء بأنو وأجيب
، في أبمغ ىذا أف شؾ وال  فيكوف  منيـ، أحد حق في جميل صدور عف وأبعد المـؤ

 كذلؾ التركيب ليكف يقاؿ: ال جًدا. غريًبا السبلـ عميو الخضر مف صدر ما صدور
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 يوسف ٱْلَقْرَيَة( )َوٱْسَئلِ  تعالى: قولو في كما تجوًزا أو تقديًرا األىل اإلرادة عمى كفولي
 بغداد، أىل كأتيت فيو ولمف عرفات، كأتيت لممكاف ينسب اإلتياف إف نقوؿ: ألنا ،ٕٛ
 المتناع اآلية مف ذكر ما نظير ذلؾ وليس لممقصود، تفويًتا فيو كاف يذكر لـ فمو

 . ادةع القرية نفس سؤاؿ

 والعدوؿ األىل تكرار أف الصفدؼ جواب في الموصمي عمي الديف عز الشيخ واختار
 نكات إحدػ( )الصواب: أحد وىو لمتحقير، (أَْىَمَيا ٱْسَتْطَعَما) إلى استطعماىـ عف:
 :نظًما وقاؿ نثًرا; ذلؾ في الكبلـ وبسط الضمير، مقاـ الظاىر إقامة

 لشاف ذاؾ إف استطعماىـ عف       أتى أىميا استطعما لماذا سألت 

  

 زماف منذ الرجحاف سبب عمى           تقف ولـ ثـ ليس اختصار وفيو

 عياف كرأؼ المعنى بو يصير                   لنقابو رافًعا جواًبا فياؾ 

 يختمفاف حيف وأما الضمير رجح          الحكـ في الحاالف استوػ  ما إذا 

 جاني حقارة أو شأف كرفعة        كمةح إظيار التصريح في كاف بأف 

 بأماف صرحوا فيو نحف وما              ذا يقوؿ المؤمنيف أمير كمثل 

 بياف بحسف منثوًرا جوابػي       في جاء والبسط اإليجاز عمى وىذا 
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 أيًضا ذكره وقد ورّده، السبكي نقمو ما وىو لمعدوؿ، آخر وجًيا النثر في وذكر
 اإلظيار أف مف ذكر ما إلى ويؤوؿ السبكي، قاؿ كما ؼ لعمر  وىو النيسابورؼ،

 وجيو وجو وىو التشنيع، زيادة منو المقصود لمتأكيد إنو المحققيف: بعض قوؿ لمتحقير
ؿَ ) تعالى: قولو ذلؾ ومف نبْيو، كل عند  َلُيـْ  ِقيلَ  ٱلَِّذؼ َغْيرَ  َقْوالً  َظَمُمواْ  ٱلَِّذيفَ  َفَبدَّ

 . الفصيح في كثير ومثمو اآلية، ٜ٘ البقرة (َظَمُمواْ  ٱلَِّذيفَ  َعَمى َفَأنَزْلَنا

 المذكور أعيد إذا وقوليـ: مًعا، بيما جيء فمذا متغايراف، األىميف إف بعضيـ: وقاؿ
  األوؿ: باألىل المراد ألف وذلؾ مّطرد، غير األوؿ عيف الثاني كاف معرفة أوالً 

 ما عمى سيما ال أىميا، جميع إتياف عادة يتأتى ال القرية دخوؿ ابتداء في إذ البعض،
 ورد لما الجميع، الثاني: وباألىل الشمس، غروب قبل كاف دخوليما أف مف روؼ 
 جيء فمو يستطعمانيـ، القـو أولئؾ مجالس عمى يمشياف كانا السبلـ عمييما أنيما

 . البعض استطعما أنيما لُفيـ بالضمير

 الوصوؿ إتيانيـ ومعنى يع،الجم األوؿ: باألىل المراد فقاؿ: األمر بعضيـ وعكس
 بعض إلى الوصوؿ في ظاىر وىو البمد، إتياف نظير وىو بينيـ; فيما والحموؿ إلييـ
 القرية أىل كبار مف فرٍد، فردٍ  سؤاؿ إذ البعض، الثاني: وباألىل فيو، والحموؿ منو

ناثيـ، وذكورىـ وصغارىـ،  عميو، يدؿ ال والخبر جًدا، مستبعد وفقرائيـ، وأغنيائيـ وا 
 . الرجاؿ استطعما أنيما في ظاىر ولعمو
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 أطعتيما قاؿ: أنو الخبر، بصحة أعمـ تعالى وهللا ىريرة، أبػي عف روؼ  وقد
 فدعيا يطعموىما، فمـ الرجاؿ، مف طمبا أف بعد بربر مف امرأة أطعمتيما( )الصواب:
 اإلماـ عف مثمو ونقل الضمير، دوف  بالظاىر جيء فمذا رجاليـ، ولعنا لنسائيـ
 الرسالة". " في الرحمة عميو الشافعي

 الثاني وعمى معرفة، األوؿ إعادة في الغالب ىو لما مخالفة فييما أف عمييما وأورد
 فائدة ألف األوؿ، عمى ىذا يورد وال بيا، يعتدّ  فائدة فيو المذكورة المغايرة في ليس أنو

 . فىيخ ال كما القرية أىل عمى التشنيع زيادة فيو المذكورة المغايرة

 مف يتوقع الذيف الموضعيف في باألىل المراد أف بالتأكيد القوؿ عمى بعضيـ واختار
 مف منيـ باليأس غيرىـ مف اليأس ويحصل منيـ، الغرض حصوؿ حاليـ ظاىر

 أتوا السبلـ عمييما إنيما يقوؿ: العادة يحكـ لـ ومف القرية، في المتوطنيف المقيميف
 قد قيل ما عمى أنيما لما وسأالىـ(، )الصواب: وسألوىـ الجميع أتيا( )الصواب:
 .الحاجة مّستيما

*** 

 :عاشور ابف

 التصريح، لزيادة استطعماىـ، يقاؿ: بأف بضمير)ىـ( اإلتياف دوف  )أَْىَمَيا( لفع إظيار
، وذلؾ يضيفوىما. أف أبوا إذ لؤميـ، في بيـ تشنيًعا  شائعة كانت الضيافة ألفّ  لـؤ
 ويقـو الناس. عند المتبعة المواساة مف وىي السبلـ، عميو إبراىيـ عيد مف األمـ، في
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 أعدّ  مف أو الضيافة، ويسأليـ السبيل، عابر عمييـ يمرّ  ممف إلييا ينتدب مف بيا
 وقد القرية. لتمؾ لـؤ اإلضافة مف كميـ قرية أىل فإباية القبيمة، كراـ مف لذلؾ نفسو
 أبيات. في اإلظيار ىذا نكتة عف سؤاالً  السبكي الديف تقي الشيخ عمى الصفدؼ أورد

 .اآللوسي ذكرىما وقد يقنع، ال بما ونظًما نثًرا طويبلً  جواًبا السبكي وأجابو

 :أقوؿ

 )ىـ( ضمير والصواب: “!بضميرىـ اإلتياف دوف ” عاشور: ابف تفسير في الكبلـ جاء
 .أعبله كتبتو كما

*** 

 إلثالثاء:

 ىػٓٗٗٔ األوؿ ربيع ٕٔ

 ـٕٛٔٓ الثاني تشريف ٕٓ

 

 (ٚٚ الكيف) فأقامو ينقّض  أف يريد جداًرا فييا فوجدا ۞

 قاؿ لي: 

 إرادة حتى يقاؿ كذلؾ؟وىل لمجدار 
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 قمت:

 ىذا مجاز أو استعارة. قالوا: لو كاف الجدار ينطق لقاؿ: أريد أف أنقّض!  -
 ىذه حقيقة ال مجاز، وقالوا: إف هللا قادر عمى إنطاؽ الجدار! -
 أو المعنى: يميل إلى االنقضاض. -
 أو المعنى: يوشؾ أف ينقّض. -

بّدو: يريد. ولعل أصميا: بوّده أف نحف في العامية نقوؿ: ىذا الجدار بّدو يسقط! 
 يسقط، يوّد أف يسقط. ُحذفت منو الواو.

 قاؿ:

 ما معنى: ينقّض؟

 قمت:

 يسقط.

 قاؿ:

 كيف أقامو؟

 قمت:

 فييا قوالف:
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)صحيح البخارؼ، كتاب اإلجارة، باب إذا استأجر أجيًرا عمى أف يقيـ حائًطا رفعو بيده فاستقاـ!  -
 يريد أف ينقّض جاز(.

 .ىدمو ثـ بناه -
*** 

سأكتفي بنقل نص الطبرؼ الذؼ فاجأني، فمـ أكف أتوقع مثل ىذه التفصيبلت في 
تفسيره، ىذا مع ما لو مف أسبقية عمى غيره، ولـ أجد مف فسر ىذه المسألة بأحسف 

 منو!

*** 

 ما قالو الطبرؼ:

( فقاؿ يريد أف ينقّض "اختمف أىل العمـ بكبلـ العرب في معنى قوؿ هللا عز وجل: )
 بعض أىل البصرة : ليس لمحائط إرادة )...(.  

وقاؿ آخر منيـ: إنما كّمـ القـو بما يعقموف، قاؿ: وذلؾ لّما دنا مف االنقضاض، جاز 
 )...(. يريد أف ينقّض أف يقوؿ: 

 وقاؿ بعض الكوفييف منيـ: مف كبلـ العرب أف يقولوا: الجدار يريد أف يسقط )...(.

 مف أفصح كبلـ العرب، وقاؿ: إنما إرادة الجدار: ميُمو )...(.وقاؿ آخر منيـ: ىذا 

 والعرب تقوؿ: دارؼ تنظر إلى دار فبلف، تعني: قُرب ما بيَنيما )...(.
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( قد عممت أف معناه: قد قارب مف أف يقع أو جداًرا يريد أف ينقّض وكذلؾ قولو: )
 يسقط )...(.

 ثـ قعد يبنيو )...(. ( ذكر عف ابف عباس أنو قاؿ: ىدمو فأقامووقولو: )

( قاؿ: رفع فوجدا فييا جداًرا يريد أف ينقّض وقاؿ آخروف )...(: عف سعيد بف جبير )
 الجدار بيده فاستقاـ! )...(. 

وجائز أف يكوف كاف ذلؾ بإصبلح بعد ىدـ، وجائز أف يكوف كاف برفع منو لو بيده، 
 فاستوػ بقدرة هللا، وزاؿ عنو ميُمو بمطفو. 

 كتاب هللا وال خبر لمعذر قاطع بأّؼ ذلؾ كاف مف أّؼ".وال داللة مف 

 أقوؿ:

 أحيانا تجد لدػ الطبرؼ عبارات صعبة غير مألوفة: "بأّؼ ذلؾ كاف مف أؼ".

 الجممة األخيرة تعني أنو ال دليل مف قرآف وال حديث لمقطع بأحد ىذيف التفسيريف.

*** 

 ٕٙٔٓأيموؿ  ٕٗالسبت 

 

 (ٚٚ)الكيف ا عميو أجرً  خذتَ لتّ  لو شئتَ  ۞
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 لتخذت:

 التخذت.

 رسـ عثماني.

 

 (ٛٚ)الكيف ىذا فراُؽ بيني وبيِنؾ  ۞

 في قراءة:

 فراٌؽ.

 

 في قراءة:

 وبيَنؾ.

 

 (ٜٚ الكيف) أعيبيا أف فأردت ۞

 تعالى: قاؿ 
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 َمِمؾٌ  وراَءىـ وكافَ  أعيَبيا أف فأردتُ  البحرِ  في يعمموفَ  لمساكيفَ  فكانت السفينةُ  أّما -
 غصًبا. سفينةٍ  كلَّ  يأخذُ 

 ُيبِدَلُيما أف فأردنا وكفًرا. طغياًنا ُيرىَقيما أف فخِشينا مؤمَنيفِ  أبواهُ  فكاف الغبلـُ  وأَما      -
 ُرحًما. وأقربَ  زكاةً  منوُ  خيًرا ربُّيما

 أبوىما وكافَ  ليما كنزٌ  تحَتوُ  وكاف المدينةِ  في يتيميفِ  لغبلَميفِ  فكافَ  الجدارُ  وأّما      -
ىما َيبُمغا أف ربُّؾَ  فأرادَ  صالًحا  عف فعمُتوُ  وما رّبؾَ  ِمف رحمةً  كنَزىما ويستخرجا أُشدَّ
 (.ٕٛ-ٜٚ الكيف )سورة صبًرا. عميو َتسِطعْ  لـ ما تأويلُ  ذلؾَ  أمرؼ 

  

 خشينا:

 تعالى. هللا عمى يعود وال الخضر، عمى يعود الجمع ضمير

ذا  ابف إليو ذىب كما بمغتيـ، البشر مخاطبة باب مف فيو هللا عمى الضمير عاد وا 
 عطية.

  الخضر. كبلـ فالكبلـ جًدا، ضعيف وىذا :الشوكاني قاؿ

  

 فأردنا:

 نفسيا. المبلحظة
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 (.فأردتُ ) قولو: قارفْ 

***  

 المفسريف: أقواؿ

   ىػ(:ٙٓٙ-) الرازؼ 

 أف فأردنا) وقاؿ: (، أعيَبيا أف فأردتُ  ) قاؿ: أنو وىو سؤاؿ، اآلية في بقي»
ىما يبمغا أف ربؾَ  فأرادَ ) وقاؿ: (، زكاةً  منو خيًرا ربُّيما ُيبدَليما  اختمفت كيف  (أشدَّ
 والجواب: احد؟و  وفعل واحدة قصة في كميا وىي الثبلث، اإلرادات ىذه في اإلضافة

 القتل ذكر ولما (;أنأعيَبيا أردتُ ) فقاؿ: نفسو إرادة إلى أضافو العيب ذكر لما أنو
 يقدـ فمـ الحكمة، عمـو في العظماء مف أنو عمى تنبيًيا الجمع بمفع نفسو عف عّبر
 صبلح ألجل اليتيميف مصالح رعاية ذكر ولما عالية; لحكمة إال القتل ىذا عمى
 إال ليس اآلباء حق لرعاية األبناء بمصالح المتكفل ألف تعالى، هللا إلى أضافو أبييما
 «.وتعالى سبحانو هللا

***  

 ىػ(:ٔٚٙ-) القرطبي

 وقاؿ تعالى،  الغبلميف كنز استخراج قصة الخضر أضاؼ كيف قائل: قاؿ إف»
 أسند إنما لو: قيل نفسو؟ إلى العيب فأضاؼ (،أعيَبيا أف فأردتُ ) السفينة: خرؽ  في

 مف غيب طويل زمف في مستأنف أمر في ألنيا تعالى هللا إلى الجدار في اإلرادة

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1503&idfrom=3497&idto=3499&bookid=132&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1503&idfrom=3497&idto=3499&bookid=132&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1503&idfrom=3497&idto=3499&bookid=132&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1503&idfrom=3497&idto=3499&bookid=132&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1503&idfrom=3497&idto=3499&bookid=132&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2253&idto=2253&bk_no=48&ID=1685#docu
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ف تعالى، هللا بذكر الموضع ىذا إفراد فحسف الغيوب،  ذلؾ أراد قد الخضر كاف وا 
 تعالى، هللا إلى أضافو كمو خيًرا ذلؾ كاف لما وقيل: يريده. أف تعالى هللا أعممو فالذؼ

 يسند لـ بأف فتأدب عيب، لفظة ألنيا لؤلدب رعاية نفسو إلى السفينة عيب وأضاؼ
ذا) قولو: في السبلـ عميو إبراىيـ تأدب كما نفسو، إلى إال فييا اإلرادة  فيو مرضتُ  وا 
 معنى ىو إذ المرض، نفسو إلى وأسند تعالى، هللا إلى وبعد قبل الفعل فأسند (،َيشفيفِ 
 منيا يستحسف ما إال األلفاظ مف وتعالى سبحانو إليو يضاؼ فبل ومصيبة، نقص
 الشر ينسب فمـ عميو واقتصر (،الخيرُ  بيدؾَ ) تعالى: قاؿ كما وىذا يستقبح، ما دوف 
ف إليو،  بكل وىو قدير، شيء كل عمى ىو إذ والنفع، والضر والشر الخير بيده كاف وا 
 يـو يقوؿ أنو وجل عز ربو عف السبلـ عميو حكاه بما عتراضا  وال خبير، شيء

 فمـ واستسقيتؾَ  ُتطعمني! فمـ واستطعمتؾَ  تعدني! فمـ مرضتُ  آدـ ابفَ  "يا القيامة:
 ذؼ بفضل التعريف مقتضاه العتاب، في وتمطفٌ  الخطاب في تنّزؿٌ  ذلؾ فإف َتسقني!
 و أعمـ. تعالى وهللا عنىالم ىذا تقدـ وقد األعماؿ. ىذه ثواب وبمقادير الجبلؿ
 األوصاؼ مف فيو لنا أذف ما إال نحف نطمق وال يشاء، ما نفسو عمى يطمق أف تعالى
 في وقاؿ كبيًرا. عمًوا واآلفات النقائص عف وتعالى جل الشريفة واألفعاؿ الجميمة
 «.تعالى هللا إلى والتبديل نفسو، إلى القتل أضاؼ فكأنو (،فأردنا) الغبلـ:

***  

    ىػ(:ٗ٘ٚ-) حياف أبو

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2253&idto=2253&bk_no=48&ID=1685#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2253&idto=2253&bk_no=48&ID=1685#docu
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 في لما (يبمغا أف ربُّؾَ  فأرادَ ) قولو: وفي إليو. العيب إرادة إسناد فيو (فأردتُ ) قولو:« 
 هللا إلى أسنده الخير فعل مف ذلؾ في ولما هللا، إلى يسنده فمـ فيو ما العيب ذكر
 «.تعالى

*** 

 ىػ(:ٗٚٚ-) كثير ابف

 هللا إلى اإلرادة أسند ىاىنا (:كنَزىما ويستخرجا أشّدىما يبمغا أف ربؾَ  فأرادَ ) قولو:»
 ُيبدَليما أف فأردنا) الغبلـ: في وقاؿ هللا. إال عميو يقدر ال الحمـ بموغيما ألف تعالى;
  ».أعمـ فا (،أعيَبيا أف فأردتُ ) السفينة: في وقاؿ (.منو خيًرا ربُّيما

***  

            ىػ(:ٜٖٗٔ-) عاشور ابف

 العمل ألف السابقتيف، القصتيف دوف  تعالى هللا إلى الجدار قصة في اإلرادة أسند»
 عف فساد دفع فييما ألف سّره عمى يقف مف كل إليو يسعى أف شأنو مف كاف فييما
 «.الغبلميف ألبي هللا مف كرامة فتمؾ الجدار قصة بخبلؼ الناس،

  

    أردنا: ربؾ، أراد أردت،

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1286&idto=1286&bk_no=62&ID=353#docu
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 إرادة مف إرادتو ألف فرؽ  ال )أردنا(، أو ربُّؾ(، )أراد أو )أردُت( الخضر: قاؿ سواء
 (.أمرؼ  عف فعمُتو وما) لقولو: هللا،

 ألنو (ربؾ أراد) وقاؿ: هللا. إلى ال ،نفسو إلى العيب ينسب كي (أردت) قاؿ: أنو غير
 مف وليس هللا، قوؿ مف فمعّمو (أردنا) أما: إرادتو. عف تخرج مستقبمية بإرادة يتعمق
 أعمـ. وهللا قولو،

***  

   ـٖٕٔٓ/ٜ/ٖٕ اإلثنيف

 

 (ٔٛ )الكيف ُرحًما وأقربَ  ۞

 قراءة: في

 َرِحًما.

 

 (ٖٛ)الكيف ويسألونؾ عف ذؼ القرنيف  ۞

 عف ذؼ الَقرنيِف ُقْل سأتمو عميكـ منو ِذْكًرا.وَيسألونَؾ  -
 إّنا مكّنا لو في األرِض وآتيناه ِمف كّل شيٍء َسبًبا. -
 فأْتَبَع َسبًبا. -
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حتى إذا بمَغ َمغِرَب الشمس وجَدىا َتغُرُب في عيٍف َحِمئٍة ووجَد عنَدىا قوًما قمنا  -
ما أف تتخَذ فييـ ُحْسًنا.  ياذا القرنيِف إّما أف ُتعّذَب وا 

ـَ فسوَؼ نعّذُبو ثـ ُيرّد إلى رّبو فيعّذُبو عذاًبا ُنْكًرا. -  قاَؿ أَما َمف َظَم
 وأّما َمف آَمَف وَعِمَل صالًحا فمو جزاًء الُحْسنى وسنقوُؿ لو ِمف أمِرنا ُيْسًرا. -
 ثـ أْتبَع َسبًبا. -
ـْ َنجعْل ليـ ِمف دوِنيا  - حتى إذا بمَغ َمْطِمَع الشمِس وجَدىا َتْطُمُع عمى قـو ل

 ِسْتًرا.
 كذلَؾ وقد أحْطنا بما لديو ُخْبًرا. -
 ثـ أْتَبَع َسبًبا. -
 حتى إذا بمَغ بيَف السّديِف وجَد ِمف دوِنيما قوًما ال يكاُدوف يفَقُيوف قواًل. -
قاُلوا ياذا القرنيِف إّف يأجوَج ومأجوَج مفسدوَف في األرِض فيل نجعْل لَؾ َخْرًجا  -

 عمى أف تجعَل بيَننا وبيَنيـ َسًدا.
 اَؿ ما ما مكّني فيو رّبي خيٌر فأعينوني بقوٍة أجعْل بينكـ وبيَنيـ َرْدًما.ق -
آتوني ُزَبَر الحديِد حتى إذا ساوػ بيَف الصَدَفْيِف قاؿ انُفُخوا حتى إذا جعَمو ناًرا  -

 قاَؿ آتوني أْفرْغ عميو ِقْطًرا.
 فما اْسطاُعوا أف َيظيروه وما استطاُعوا لو نقًبا. -
( ف ربي فإذا جاَء وعُد رّبي َجعمو َدّكاَء وكاَف وعُد رّبي حًقاقاَؿ ىذا رحمٌة مِ  -

 .ٜٛ-ٖٛالكيف 
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 يأجوج ومأجوج مفسدوف:

 : مفسداف، وىو مف باب الحمل عمى المعنى، وىو الجمع.لـ يقل

 ِذْكًرا:

 قرآًنا.

 آتيناه مف كل شيء سبًبا:

 سبًبا إلى ما يريد.

 أْتَبَع سبًبا:

 التي أوتييا.أؼ َتِبَع سبًبا مف األسباب 

 عيف َحِمئة:

 حامية، حاّرة.

 قوًما:

 (.إما أف تعّذبأؼ: كافريف. بداللة: )

 إما أف تعّذب:

 أؼ: تعّذبيـ، تعاقبيـ.
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ما أف تتخذ فييـ حسًنا:  وا 

 أؼ: ُتحسف إلييـ وال تعذبيـ.

 عذاًبا ُنكًرا:

 عذاَب اآلخرة.

 الُحسنى:

 الجّنة.

 جزاًء الحسنى:

 تمييز.جزاًء: حاؿ مقّدمة، أو 

 أؼ: الُحسنى جزاًء.

 وفي قراءة:

 جزاُء الحسنى، باإلضافة.

 قمنا يا ذا القرنيف:

ف كاف مِمًكا فيو إلياـ.  القائل ىو هللا. إف كاف نبًيا فيو وحي، وا 

 ُخبًرا:
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 : ُخبرة، حذفت الياء وأطمقت الفتحة ألًفا لرعاية الفاصمة.األصللعل 

 الخبير.ُخبرة وِخبرة: بمعنى واحد. ومنو: 

 

 ال يكادوف يفقيوف قواًل:

 ال يفيموف لغَة أحد، وال أحَد يفيـ لغتيـ.

 تخمفوف ضعفاء، ال َيعمموف شيًئا.أو أنيـ جيمة م

 َخرًجا:

 ُجعبًل، أجًرا، مااًل.

 ما مّكّني:

 في قراءة: ما مّكنني.

 بيف الصدَفْيف:

 بيف الجانبيف، جانبي الجبل.

 آتوني أفرْغ عميو ِقْطًرا:

 (.أفرغْ ( و)آتونيآتوني ِقْطًرا أفرْغو عميو. ِقْطًرا: مفعوؿ لمفعميف عمى التنازع: )أؼ: 
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 اسطاعوا:

 .قراءةاستطاعوا. وفييا 

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

 وعُد ربي:

 أؼ يوـُ القيامة.

 أو: موعٌد قبَل ذلؾ.

 جعمو دّكاَء:

 أؼ: دّكو دًكا. سّوػ بو األرض.

كأنو يقصد أف ىذا السد ال يستطيع أحد ىدمو إال هللا، أو لف ينيدـ قبل مرور مدة 
 طويمة!

 السد:

 الجبل، أو الجدار الفاصل.

 ردًما:

 سًدا.
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 يأجوج ومأجوج:

 المغوؿ والتتار. وىما مف ذوؼ القوة والبطش والفساد.

 ذو القرنيف:

 الضفيرتيف مف الشعر. وقيل غير ذلؾ.ذو القرنيف: ذو  -

 َمِمؾ. وقيل: نبي. -

 مؤمف. -

ذو ُممٍؾ عظيـ وشاسع، كممِؾ سميماف. والظاىر أف ىذه الممالؾ القديمة كانت  -
 قوية متقدمة، وربما أكثر تقدًما مف البمداف المتقدمة في عصرنا ىذا، وهللا أعمـ.

 مجاىد فاتح. فتح كثيًرا مف البمداف. -

. أو معو فريق مف الميندسيف والخبراء. لكف ال يبعد أف يكوف كبير ميندس -
 ميندًسا، وىذا مما آتاه هللا مف أسباب القوة والعمـ والممؾ.

 بنى سًدا عظيًما. -

 اسَتخدـ فيو ُزَبَر )قطع( الحديد، والِقْطر )النحاس المذاب(. -

ال باألنبياء الذيف كانوا يقولوف: )، ألنو ثرؼ عفيف، وألنو اقتدػ لـ يأخذ عميو أجرة -
(، فمـ يأخذوا أجًرا عمى التبميغ والدعوة، وىو لـ يأخذ أجًرا عمى بناء أسأُلكـ عميِو أجًرا
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السد! مف عممائنا اليـو مف ال يكادوف يفعموف شيًئا إال ويطمبوف عميو أجًرا، بل أجًرا 
رضي هللا عنو  عمرو ويفعمو كبيًرا، حتى لو كاف أجًرا عمى الفتوػ! وىذا ما كاف يقول

ف  في شأف راتبو بوصفو خميفة المسمميف وأمير المؤمنيف: إف استغنيُت استعففُت، وا 
 افتقرُت أكمُت بالمعروؼ!

 كمية ىندسة باسـ ذؼ القرنيف:

حّبذا لو تكوف ىناؾ كمية ىندسة معمارية، في الببلد اإلسبلمية، تسمى باسـ ذؼ 
العظيـ المؤمف، الذؼ مّكنو هللا في حكمو، وآتاه مف كل القرنيف، تخميًدا ليذا الحاكـ 

، ألنو لـ يكف يأخذ راتب المِمؾشيء! ولـ يقبل األجر عمى بناء السد، واألغمب أنو 
 ثرّؼ، وألنو صالح وعفيف!

*** 

 ـ   ٕٕٔٓ/٘/ٜٔالسبت 

 

 (ٗٛ الكيف) سبًبا شيءٍ  كلّ  ِمف وآتيناه ۞

سأتمو عميكـ منو ِذكًرا. إّنا مّكّنا لو في  ويسألونؾ عف ذؼ القرنيف قلْ قاؿ تعالى: )
  .(...األرض وآتيناه ِمف كل شيء سبًبا. فأتبع سبًبا. حتى إذا بمغ مغرب الشمس

 :وآتيناه مف كل شيء سبًبا
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  :سبًبا

 .(آتيناهمنصوب بنزع الخافض، وليس مفعواًل بو لػ: )

 :التقدير

 .وآتيناه مف كل شيء بسبب

 .أؼ: بطريق يوصمو إليو

 :فأتبع سبًبا

 .سبًبا: ىنا مفعوؿ بو

 :في قراءة

 .فاتَّبع سبًبا

*** 

 :أقواؿ المفسريف

 :البغوؼ 

 . ( أؼ: أعطيناه مف كل شيء يحتاج إليو الخمقوآتيناه مف كل شيء)

 .وقيل: مف كل ما يستعيف بو المموؾ عمى فتح المدف ومحاربة األعداء



646 

ويسير بو في أقطار األرض. والسبب: ( أؼ: عمًما يتسبب بو إلى كل ما يريد سبًبا)
  .ما يوصل الشيء إلى الشيء

  .وقاؿ الحسف: ببلًغا إلى حيث أراد

 . وقيل: قّربنا إليو أقطار األرض

*** 

 :الزمخشرؼ 

(: أؼ مف أسباب كل شيء، أراده مف أغراضو ومقاصده في ممكو ِمف ُكّل َشْىء)
بو إلى المقصود مف عمـ أو قدرة أو )َسَبًبا(: طريًقا موصبًل إليو، والسبب ما يتوصل 

( يوصمو إليو حتى بمغ، وكذلؾ أراد المشرؽ، فأتبع َفَأْتَبَع َسَبًباآلة، فأراد بموغ المغرب )
 .سبًبا، وأراد بموغ السّديف فاتبع سبًبا

*** 

 :الرازؼ 

استعير ( قالوا: السبب في أصل المغة عبارة عف الحبل، ثـ َوآَتْيَنٰػُو ِمف ُكّل َشيء َسَبًبا)
وآَتْيَنٰػُو ِمف لكل ما يتوصل بو إلى المقصود، وىو يتناوؿ العمـ والقدرة واآللة، فقولو: )

( معناه: أعطيناه مف كل شيء مف األمور التي يتوصل بيا إلى ُكّل َشيء َسَبًبا
تحصيل ذلؾ الشيء، ثـ إف الذيف قالوا: إنو كاف نبًيا قالوا: مف جممة األشياء النبوة. 
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اآلية تدؿ عمى أنو تعالى أعطاه الطريق الذؼ بو يتوصل إلى تحصيل النبوة، فيذه 
والذيف أنكروا كونو نبًيا قالوا: المراد بو: وآتيناه مف كل شيء يحتاج إليو في إصبلح 
ممكو سبًبا، إال أف لقائل أف يقوؿ: إف تخصيص العمـو خبلؼ الظاىر، فبل يصار 

(، ومعناه أنو تعالى لما أعطاه مف كل شيء سببو، َسَبًبا َفَأْتَبعَ إليو إال بدليل، ثـ قاؿ: )
 .فإذا أراد شيًئا أتبع سبًبا يوصمو إليو ويقربو منو

*** 

 :القرطبي

( قاؿ ابف عباس: مف كل شيء عمًما يتسبب وآتيناه مف كل شيء سبًباقولو تعالى: )
 .بو إلى ما يريد

  .وقاؿ الحسف: ببلًغا إلى حيث أراد

  .شيء يحتاج إليو الخمقوقيل: مف كل 

  .وقيل: مف كل شيء يستعيف بو المموؾ مف فتح المدائف وقير األعداء

 . وأصل السبب الحبل فاستعير لكل ما يتوصل بو إلى شيء

*** 

 :أبو حياف
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(: أؼ طريًقا سبًبا(: أؼ يحتاج إليو في الوصوؿ إلى أغراضو )وآتيناه مف كل شيء)
  .موصبًل إليو

بو إني المقصود، مف عمـ أو قدرة أو آلة، فأراد بموغ المغرب والسبب ما يتوصل 
(، وأراد بموغ فأتبع سبًبا)فأتبع سبًبا( يوصمو إليو حتى بمغ، وكذلؾ أراد المشرؽ )

وأصل السبب الحبل، ثـ توسع فيو حتى صار يطمق عمى ما   (فأتبع سبًباالسّديف )
  .يتوصل بو إلى المقصود

 .حيث أرادوقاؿ الحسف: ببلًغا إلى 

*** 

 :األلوسي

( َسَبًبا( أراده، مف ميمات ممكو ومقاصده المعمقة بسمطانو. )َوءاَتْيَناُه ِمَف ُكّل َشيء)
أؼ: طريًقا يوصمو إليو، وىو كل ما يتوصل بو إلى المقصود، مف عمـ أو قدرة أو 

ف وقع االقتصار عميو في بعض اآلثار، و) لمبيف ( بيانية، واِمفآلة، ال العمـ فقط، وا 
(. وفي الكبلـ مضاؼ مقدر، أؼ: مف أسباب كل شيء، والمراد بذلؾ األسباب سبًبا)

العادية، والقوؿ بأنو يمـز عمى التقدير المذكور أف يكوف لكل شيء أسباب ال سبب 
( تعميمية، فبل تقدير، واختاره بعضيـ، ِمفوسبباف ليس بشيء، وجوز أف يكوف )

 .باآلية عمى ذلؾ، وليس بشيء، كما ال يخفى فتأمل. واستدؿ بعض مف قاؿ بنبوتو
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*** 

 :الشعراوؼ 

أعطيناه أسباًبا يصل بيا إلى ما يريد، فما مف شيء يريده إال ويجعل هللا لو وسيمة 
مة إليو   .ُموصِّ

*** 

 إألربعاء:

 ىػٓٗٗٔربيع األوؿ  ٕٚ

 ـٕٛٔٓكانوف األوؿ  ٘ٓ

 

 (٘ٛ الكيف) سبًبا فأتبع ۞

 وآتيناهُ  األرضِ  في لوُ  مكّنا إّنا ِذْكًرا. منو عميكـ سأتمو ُقلْ  القرَنْيفِ  ذؼ عف وَيسألونؾَ )
 .ٙٛ-ٖٛ الكيف (... الشمسِ  مغِربَ  بمغَ  إذا حتى سبًبا. فأتبعَ  سبًبا. شيءٍ  كلّ  ِمف

 غريبة! عبارات ىناؾ غريبة، ألفاًظا ىناؾ أف كما 
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 القرنيف: ذو

 نبي.      -

 ممؾ      -

 صالح. عبد      -

 ضفيرتيف. ذا كاف ألنو كذلؾ سمي بأنو أخرػ  أقواؿ في قيل

 ... بقرونيا آخًذا فاىا فمثمت ربيعة: أبي بف عمر قاؿ

        

 السورة: في السبب سأتبع 

 اآليتاف (َحِمئةٍ  عيفٍ  في َتْغُربُ  وجَدىا الشمسِ  َمْغِربَ  بمغَ  إذا حتى سبًبا. فأتبعَ )      -
ٛ٘-ٛٙ. 

-ٜٛ اآليتاف (َقْوـ عمى َتطُمعُ  وجَدىا الشمسِ  َمطِمعَ  بمغَ  إذا حتى ا.سببً  أتبعَ  ثـّ )      -
ٜٓ. 

 َيفقيوفَ  يكادوفَ  ال قوًما دوِنيما ِمف وجدَ  السّديفِ  بيفَ  بمغَ  إذا حتى سبًبا. أتبعَ  ثـّ )      -
 .ٖٜ-ٕٜ تآليتاف (قوالً 

  

 القرنيف: ذؼ عف يسألونؾ
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 خبره. عف أؼ:

  

 منو: عميكـ سأتمو

 خبره. مف أؼ:

  

 ذكًرا:

 قرآًنا.

  

 لو: مكّنا

 مكّناه.

  

 السبب:

 شيء. إلى بو يتوصل ما لكل استعير الحبل.

 آلة. أو قدرة أو عمـ مف المقصود إلى بو يتوصل ما السبب:

  

 سبًبا: أتبع
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 طريًقا. سمؾ

  

 قراءتاف:

 بالصواب. القراءتيف أولى ىي الطبرؼ: قاؿ سمؾ. سار، أؼ: اّتبع.      -

 لحق. أؼ: أتبع.      -

 واحد. بمعنى كميا وأتبعَ  واّتبعَ  َتِبعَ  وقيل:

  

 سبًبا: شيء كل مف آتيناه

 سببو. أصميا: لعل

 األسباب. الجمع: بو يراد وقد

***  

 المفسريف: أقواؿ

 الخمق. إليو يحتاج شيء كل مف      -

 األعداء. وقير البمداف لفتح المموؾ إليو يحتاج شيء كل مف      -

 أراد. حيث إلى ببلًغا      -

 يريد. ما إلى بو يتسبب عمًما شيء كل مف      -
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 سبًبا: فأتبع

 سببو. أصميا: يكوف  قد      -

 األسباب. مف سبًبا أؼ: بابيا. عمى تكوف  وقد      -

  

 شيء: كل مف

 شيء. كل إلى شيء؟ لكل المراد: لعل

 أعمـ. وهللا إليو، الوصوؿ يريد شيء كل مف سبًبا آتيناه التقدير: يكوف  وقد

***  

 :إلجمعة

 ىػٖٖٗٔ رمضاف ٜٕ

 ـٕٕٔٓ/ٛ/ٚٔ =

 

 (ٛٛ)الكيف فمو جزاًء الُحسنى  ۞

 أؼ: فمو الحسنى جزاًء.
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 في قراءة:

 جزاُء الحسنى.

 

 (ٛٛ)الكيف ا سرً سنقوؿ لو مف أمرنا يُ ٔ ۞

 .نأمره باليسير، وال نأمره بالشاؽّ 

 

 (ٜٗ)الكيف قالوا يا ذا القرنيف إف يأجوج ومأجوج مفسدوف في األرض  ۞

 لـ يقل:

 مفسداف.

 المثنى جمع.

 

 (ٜٗ)الكيف بيننا وبينيـ سًدا  رًجا عمى أف تجعلَ فيل نجعُل لؾ خَ  ۞

 : أجًرا.خرًجا

 في قراءة:
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 خراًجا.

 (ٜ٘)الكيف  ي خيرٌ ي فيو ربّ قاؿ ما مكنّ  ۞

 في قراءة:

 ما مكنني.

 األجر.رفض أخذ 

 

 (ٜ٘)الكيف فأعينوني بقوة أجعل بينكـ وبينيـ ردًما  ۞

 أؼ: سًدا.

 

 (ٜٙالكيف ) آتوني أفرْغ عميو ِقْطًرا ۞

 ٜٙ( الكيف حتى إذا جعمو ناًرا قاؿ آتوني أفرْغ عميو ِقْطًراقاؿ تعالى: )

 القطر: 

 النحاس المذاب.

 ما إعراب: )ِقْطًرا(؟
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 (.أفرغْ مفعوؿ بو لفعل: )

( عمى سبيل التنازع بيف ِقْطًراالياء مفعوؿ بو أوؿ، والثاني مقّدر، وىو )(: آتوني)
(: مفعوؿ بو ِقْطًرا: آتوني ِقْطًرا أفرْغو عميو. أؼ )التقدير(. أفرغْ ( و)آتونيالفعميف )

 لمفعميف مًعا.

 استعماؿ نادر

.  ال نكاد نجده في لغتنا اليـو

*** 

 ٕٔٔٓآب  ٖٕ

  

 (ٜٚ)الكيف ا استطاعوا لو نقبً  ظيروه ومافما اسطاعوا أف يَ  ۞

 اسطاعوا:

 استطاعوا

 جمع في آية واحدة بيف المغتيف.

 

 يظيروه:
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 يصعدوا عمى ظيره.

 الرتفاعو ومبلستو.

 وما استطاعوا أف يثقبوه لقوتو وثخانتو.

 

 (ٜٛ)الكيف اَء ربي جعمو دكّ  فإذا جاء وعدُ  ۞

 اء:دكّ 

 أرًضا دّكاء: مستوية.

 في قراءة:

 دّؾ يدّؾ دًكا. دًكا.

إال يـو القيامة.  و إال هللا، وال يدؾّ كأف ذا القرنيف أراد أف يقوؿ بأف ىذا السد ال يدكّ 
 وال بد أف ىذا بعمـ مف هللا.

؟  أيف ىذا السّد اليـو

 لماذا ال يكوف مقصًدا لمسائحيف مف أنحاء العالـ؟!
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 (ٜٓٔ الكيف) ِمداًدا البحر كاف لو ۞

 ِجئنا ولو رّبي َكِمماتُ  تنَفدَ  أف قبلَ  الَبحرُ  َلنِفدَ  رّبي ِلَكِمماتِ  ِمداًدا الَبحرُ  كافَ  لو ُقلْ ) 
-ٜٓٔ الكيف (واِحدٌ  إلوٌ  إلُيُكـْ  أّنما إليّ  ُيوَحى ِمثُمكـْ  َبشرٌ  أنا إّنما ُقلْ  َمَدًدا. ِبِمثِموِ 
ٔٔٓ. 

  

 المناسبة:

 (قميبلً  إال العمـ ِمفَ  ُأوتيُتـ وما) )...(: تقوؿ كيف :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسوؿ الييود لقوؿ نزلت
 كثيًرا؟! خيًرا أوتي فقد التوراة أوتي وَمف التوراة، أوتينا وقد ،٘ٛ اإلسراء

  

 ِمداًدا:

 لمقمـ. ِمداًدا

 لمقمـ. حبًرا

  

 ربي: كممات

 بالوحي. المبّمغُ  عمُمو

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=18&ayano=109#docu
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 البحُر: َنِفدَ 

 البحر. ماءُ  نفد

  

 َمدًدا:

 ِمداًدا. :قراءة في

 َمدًدا:

 منصوب. تمييز      -

 حاؿ.      -

  

 َمدًدا: ِبِمثِموِ  جئنا ولو

 بيا يراد والسبعة أبحر، سبعة بمقدار الَمدد جاء لقماف آية ففي التقريب، منو يراد
 .األبحر عدد بمغ ميما أؼ التكثير،

  

 هللا: كممات
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 .محدودة غير )عمُمو( هللا وكممات ،محدودة كميا، األبحر مياه بل البحر، مياه

  

 رّبي: ِلكمماتِ  ِمداًدا

 رّبي. كمماتِ  لكتابةِ  ِمداًدا :التقدير

***  

 المفسريف: أقواؿ

 البغوؼ:

  «.الشيء بعدَ  الشيء ومجيء الزيادة مف وأصُمو الكاتب، إلمداد ِمداًدا الِمداد ُسّمي»

***  

 الرازؼ:

 ولما الحبر، مف الدواة بو ُتَمدُّ  لما اسـ الِمداد :رّبي ِلَكمماتِ  ِمداًدا البحرُ  كافَ  لو ُقلْ »
 )الزيت(. السِميط مف السراج بو ُيَمدُّ 

 بالبحر والمراد - ليا مداًدا البحر وكاف وحكمو، هللا عمـ كممات ُكتبت لو والمعنى
 الكممات. تنَفد أف قبل َلنِفد ;- الجنس
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 ومعمومات متناىية، فيي والعظمة االتساع في ُفرضت كيفما البحار أف الكبلـ وتقرير
 )...(. المتناىي، بغير البتة يفي ال والمتناىي متناىية، غير هللا

 خيًرا ُأوتي فقد الِحكمةَ  يؤتَ  وَمف) كتابكـ: في قاؿ: أخطب بف حيي أف وروؼ 
 فنزلت ،٘ٛ اإلسراء (قميبلً  إال العمـ ِمفَ  أوتيُتـ وما) تقرءوف: ثـ ،ٜٕٙ البقرة (كثيًرا
 «!هللا كممات بحر مف قطرة ولكنو كثير، خير ذلؾ أف يعني اآلية، ىذه

 أقوؿ:

 صفر! هللا لعمـ بالمسبة ىو كثر ميما البشر عمـ

 عمميـ. ىعم هللا عمـ تقديـ يجب ليذا

***  

 كثير: ابف

 ربي كممات بو ُتكتب الذؼ لمقمـ ِمداًدا البحر ماء كاف لو دمحم: يا ُقلْ  تعالى: يقوؿ»
 ذلؾ، كتابة مف يفرغ أف قبل البحر لفرغ أؼ: (البحرُ  لنِفدَ ) عميو الداّلة وآياتو وحكمو

ه ُبحور ،جّرا وىمـّ  ،آخر ثـ ،آخر البحر ِبِمثل أؼ: (ِبِمثِموِ  جئنا ولو)  بيا، ويكتب َتُمدُّ
 والبحرُ  أقبلـٌ  شجرةٍ  ِمف األرضِ  في ما أفّ  ولو) تعالى: قاؿ كما هللا، كممات نِفدْت  لَما
هُ   .ٕٚ لقماف (حكيـٌ  عزيزٌ  هللاَ  إفّ  هللاِ  كمماتُ  َنِفدْت  ما أبحرٍ  سبعةُ  َبعِدهِ  ِمف َيُمدُّ
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 البحور ماء مف كقطرةٍ  هللا عمـ في كّميـ العباد عمـ َمثلَ  إف أنس: بف الربيع قاؿ
 )...(. كّميا

  
 وفني األقبلـ النكسرت أقبلـ، كمو والشجر هللا، لكممات ِمداًدا البحر كاف لو يقوؿ:
 يقّدر أف يستطيع ال أحًدا ألف شيء; ُيفنييا ال قائمة هللا كممات وبقيت البحر، ماء
 كما رّبنا إف نفسو، مىع ُيثني الذؼ ىو يكوف  حتى ينبغي، كما عميو ُيثني وال قْدره،
 مف كحّبةٍ  ،اآلخرة نعيـ في وآخرىا أوليا الدنيا نعيـ َمثل إفّ  نقوؿ، ما وفوؽ  يقوؿ،
 «.كّميا األرض خبلؿ في خردؿ

 أقوؿ: 

 هللا. لعمـ بالنسبة صفر البشر عمـ

  اآلخرة. لنعيـ بالنسبة صفر الدنيا ونعيـ

***  

 حياف: أبو

 نبيّ  أنؾ تزعـ كيف :ملسو هيلع هللا ىلص لمرسوؿ قالوا الييود أف نزوليا سبب قيل :البحر كاف لو قل»
 قد مقّصر؟ وأنت العمـ مف الناس يحتاجو ما أُعطيت وأنؾَ  إلييا، ومبعوث كّميا، األمـ
 غير وأنيا هللا معمومات باتساع ُمعممةً  فنزلْت  فيو؟ تجب فمـ الروح عف ُسئمتَ 
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 يستكثرونو ما بتمثيل ىذا عف فعّبر ُنْكر، وال ببدع ليس دونيا الوقوؼ وأف ،متناىية
 (.البحرُ  كافَ  لو ُقلْ ) قولو: وىو

 ثـ (كثيًرا خيًرا ُأوتي فقد الحكمةَ  ُيؤتَ  وَمف) كتابكـ: في أخطب بف حيي قاؿ وقيل
 كثير، خير ذلؾ إف يعني: فنزلْت، (،قميبلً  إال العمـ ِمفَ  أوتيُتـ وما) تقرءوف:
 هللا! كممات بحر مف قطرة ولكنو

 ُيَمدُّ  وما الحبر، مف الدواة بو ُيّمدُّ  ما وىو ِمداًدا، البحر ماء أؼ: :البحر كاف لو قل 
 )الزيت(. السِميط مف السراج بو

 عممو وىو ربي، كممات الكتب معد أؼ: ،رّبي لكممات األرض مداد السماء ويقاؿ:
   الِمداد. بذلؾ وكتب وحكمتو،

 ال تعالى كمماتو ألف الكممات; تنفد أف قبل الِمداد ىو ذؼال ماؤه فني أؼ: ،البحرُ  َلنِفدَ 
 أجيل أف ببدع وليس ضرورًة، ُمتناهٍ  ألنو ينفد والبحر ،تتناىى ال ألنيا نفادىا، يمكف
نما معموماتو مف شيًئا  «.بو إليّ  أوحي ما إال أعمـ لـ مثُمكـ بشرٌ  أنا وا 

 أقوؿ:

 الكتب! معد عبارة: أفيـ لـ

 *** 

 الشوكاني:
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 قبل البحر َلنِفدَ  ليا مداد البحر جنس أف وُفرض وحكمتو، هللا عمـ كمماتُ  ُكتبت لو»
 أيًضا. َلنِفدَ  ِمداًدا البحر بمثل جئنا ولو الكممات، نفود

 أف قبلَ  البحرُ  َلنِفدَ ) يكتب والقمـ لمقمـ، ِمداًدا البحر كاف لو المعنى: بياف في وقيل
 (.رّبي كمماتُ  تنَفدَ 

 لو ُقلْ ) قولو: تحت داخل غير سبحانو جيتو مف كبلـ (َمدًدا ِبمثموِ  اِجئن ولو) وقولو:
  )...(. الزيادة والَمدد )...(، وتأكيد. مبالغة زيادة وفيو (كافَ 

 «.متناىية غير فالكممات ،متناىية غير وىي لمعموماتو، تابعة هللا كممات أف والحق

***  

 عاشور: ابف

 فكل ُيبّمغوه، أف رسمو إلى ُيوحي مما عممو، مف شيء عمى يدؿ ما هللا: كممات»
 المعمومات عمى يطمق ولذلؾ كممة. صار بو أخبر فإذا بو. ُيخبر أف يمكف معمـو
 عمييا الكممات فإطبلؽ بغيره، ألخبر شاء ولو منيا، بكثير أخبر هللا ألف ،كممات
 )...(. المآؿ بعبلقة َمجاز

 المطموب، إلى َييدؼ ألنو المضيء، جبالسرا هللا كممات تشبيو ىنا يكوف  أف ويجوز
 (،ِمصباحٌ  فييا َكِمشكاةٍ  ُنورهِ  َمثلُ ) تعالى: قولو في بالمصباح وىديو هللا نور شبو كما

  السراج. بو ُيَمدُّ  الذؼ بالزيت تخييبلً  الِمداد ويكوف 
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 نوعو. مف فييا كاف ما بو ُيمدُّ  أؼ الدواة، بو ُتمدّ  ألنو الحبر عمى يطمق والِمداد
 في وىو الحبر. عمى إطبلقو وغمب السراج، بو ُيمدّ  الذؼ الزيت عمى الِمداد ويطمق
  )...(. المعنييف يحتمل اآلية ىذه

 قبلَ ) قولو: يقتضي فبل )...(، تعالى هللا معمومات تناىي عدـ عف كناية الكبلـ ىذا 
  «.عممتو كما نفاًدا تعالى هللا لكممات أف (رّبي كمماتُ  تنفدَ  أف

 أخرػ: آيات 

هُ  والبحرُ  أقبلـٌ  شجرةٍ  ِمف األرضِ  في ما أفّ  ولو)  َنِفَدْت  ما أبُحرٍ  سبعةُ  بعِدهِ  ِمف َيُمدُّ
 .ٕٚ لقماف (هللاِ  َكِمماتُ 

***  

  ـٕٗٔٓ/ٕ/ٕٙ األربعاء
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 مريـ﴾ سورة﴿
 (ٕ)مريـ ه زكريا ِت ربؾ عبدَ رحم ذكرُ  ۞

 رحمت:

 رحمة

 رسـ عثماني.

 

 رحمة ربؾ:

 ربؾ.

 

 عبده:

 .لػ )رحمة( بو مفعوؿ

 والياء: مضاؼ إليو.

 التقدير:

 ه زكريا.ذكر ربؾ الرحيـ عبدَ  -
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 ه زكريا بالرحمة.ذكر ربؾ عبدَ  -

 و.ا عمى الرغـ مف كبر سنّ رحمو إذ رزقو ولدً 

 

 (ٗ)مريـ إني وىف العظـ مني  ۞

 لـ يقل:

 وىف عظمي.

 

 (ٗ)مريـ واشتعل الرأُس شيًبا  ۞

 : تمييز منصوب.شيًبا

 شيُب الرأس.لو قاؿ: اشتعل 

 لكاف )شيُب( في محل رفع فاعل.

 

 (ٗمريـ )ولـ أكف بدعائؾ رب شقًيا  ۞

 رب:
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 بدؿ مف الكاؼ في )دعائؾ(.

 بدعاء ربي.

 وقيل: منادػ: يا ربي.

 لـ يقل:

 وكنت بدعائؾ ربي سعيًدا.

 ليس ىذا ىو المعنى.

 المعنى: 

ت كنت أني بالرغـ مف سني الذؼ وصمت إليو إال أني ال أتعب غندما  أدعوؾ، وا 
 أتعب في سائر األمور.

 

ني خفت الموالي مف ورائي  ۞  (٘)مريـ وا 

 خفت الذيف يموف األمر مف بعدؼ.

 

 (٘)مريـ فيْب مف لدنؾ ولًيا  ۞



669 

 يأتي مف بعدؼ، يقصد أف يكوف ابًنا لو.

 :ابف عطيةوقاؿ 

 .فبمغو هللا أممو عمى أكمل الوجوه ،ا، ولـ يخصص ولدً (اوليً )طمب 

 

 (ٙ)مريـ مف آؿ يعقوب  ني ويرثُ يرثُ  ۞

 في قراءة:

 يرْثني ويرْث.

 (.ف آؿ يعقوبا. يرثني ويرث مِ لي مف لدنؾ وليً  فيْب )

 

 (ٚ)مريـ مًيا ف قبُل سَ و يحيى لـ نجعل لو مِ اسمُ  ۞

 سمًيا:

 مف سمي باسمو.

 : ألوؿ مرة.يحيى

 اختيار ىذا االسـ لو مغزػ!
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 لمحاضر والمستقبل.

 

 (ٛ)مريـ بمغُت مف الكَبر عتًيا  ۞

 حّد اليبوسة.

 عتا العوُد: يبس.

 التقدير:

 سًنا عتًيا.

 

 

 (ٜ)مريـ ف ىو عمي ىيّ  قاؿ كذلؾ قاؿ ربؾَ  ۞

 ؟األولى (قاؿمف القائل في )

 قاؿ هللا.

 

 (ٓٔ)مريـ ا سويً  لياؿٍ  ثبلثَ  ۞
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 سوًيا:

 يالي الثبلثة أـ صفة لزكريا؟ىل ىي صفة لمّ 

 قوالف.

 ة: حذفت التاء المربوطة وأطمقت الفتحة أِلًفا.لّميالي: لعل أصميا: سويّ صفة 

 ثبلث لياؿ كامبلت.

 حاؿ كونؾ سوًيا غير مريض. صفة لزكريا: التقدير:

 

ـَ الناَس ثبلث لياؿ سوًيا ۞  (ٓٔ)مريـ  قاؿ رّب اجعْل لي آية قاؿ آيتَؾ أال تكم

 قاؿ لي:

 ىذه اآلية، ما عبلقتيا بالموضوع؟لماذا اختار هللا لزكريا عميو السبلـ 

 قمت:

اآلية ىي العبلمة. طمب زكريا مف رّبو عبلمة عمى أف امرأتو قد حممْت عمى الرغـ 
 مف كبر سّنو، وعمى الرغـ مف أّف أمرأتو كانت عاقًرا ال تحمل! 
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وليس المراد أف يمتنع زكريا عف الكبلـ مف تمقاء نفسو، بل المراد أف هللا قد منعو عف 
بلـ ثبلث لياؿ، وطمأنو بأف ىذا المنع ليس مف قبيل المرض، بل ىو مف قبيل الك

 العبلمة فقط.

 وهللا أعمـ.

 

 (ٔٔ)مريـ  احوا بكرة وعشيً المحراب فأوحى إلييـ أف سبّ  فَ فخرج عمى قومو مِ  ۞

 فأوحى:

 فأشار بيده مف دوف أف يتكّمـ.

 سّبحوا:

 سّبحوا هللا.

 في قراءة:

 سّبحوه.

 

 (ٕٔ)مريـ يا يحيى خذ الكتاب بقوة  ۞

 وفي مواضع أخرػ:
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 .ٖٜو ٖٙ( البقرة خذوا ما آتيناكـ بقوة)

 .٘ٗٔ( األعراؼ فخْذىا بقوة)

 .ٔٚٔ( األعراؼ خذوا ما آتيناكـ بقوة)

 

 (ٕٔ مريـ) بقوة الكتابَ  ُخذِ  يحيى يا ۞
  

 بقوة:

 بِجّد.

  
 المفسريف: أقواؿ

 الطبرؼ:

 بقوة:

 بجّد.      -

 عنو. هللا نياه ما فيو وُيجانب بو، هللا أمره ما َيعمل أف      -

*** 

 البغوؼ:

 «.بجد :بقوة »

***  
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  الرازؼ:
 بني عمى هللا نعمة ىي التي التوراة ىو يكوف  أف يحتمل المذكور الكتاب»

 .ٙٔ الجاثية (والنبوةَ  والُحكـَ  الكتابَ  إسرائيلَ  َبني آتينا ولقد) تعالى: لقولو إسرائيل
 األنبياء مف الكثيرَ  تعالى هللا َخّص  كما يحيى بو هللا َخّص  كتاًبا يكوف  أف ويحتمل
 بذلؾ.

 إال ىينا معيود وال أولى، السابق المعيود عمى ىينا الكبلـ حمل ألف أولى، واألوؿ
 التوراة.

  
 عمى حممو فيجب أحد، لكل معمـو ذلؾ ألف األخذ، عمى القدرة منو المراد ليس :بقوة

 إلى يرجع وحاصميا النبوة، بأمر القياـ عمى والصبر الجدّ  وىو دح،الم يفيد معنى
  «.عنو المنيي عف واإلحجاـ بو، المأمور عمى اإلقداـ سيولة تقتضي ممكة حصوؿ
***  

 القرطبي:

 مجاىد. قالو واجتياد، بجدّ  أؼ: :بقوة»

 عف والكفّ  ألوامره، االلتزاـ وىو بو، والعمل لو، والحفع بو، العمـ وقيل:
 «.البقرة في تقّدـ وقد أسمـ، بف زيد قالو  نواىيو،

***  
 كثير: ابف

 «.واجتياد وحرص بجدّ  أؼ: (بقوة) الكتابَ  تعّمـ أؼ:»

*** 

 حياف: أبو
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 يكف ولـ عيسى، قبل ُولد ألنو خبلؼ، ببل عطية ابف قاؿ التوراة. ىو الكتاب:»
 انتيى. موجوًدا اإلنجيل

  ذلؾ. بِمثل األنبياء مف كثيرٌ  ُخّص  كما بو ُخّص  كتاب لو قيل: بل قاؿ، كما وليس
 هللا. ُكتبَ  اتلُ  أؼ: جنس، اسـ ىنا: الكتاب وقيل:

 إبراىيـ. صحف الكتاب: وقيل:

 وُيصمي َيصـو وكاف إسرائيل، بني إلى وأرسمو واإلنجيل التوراة وعّممو الحسف: وقاؿ 
  هللا. إلى ويدعو طفوليتو، حاؿ في
 «.فيو بما وعملٍ  واستظيار بجدّ  :بقوة

***  
 الشوكاني:

ف بو، مختًصا كتاًبا يكوف  أف ويحتمل حينئذ، المعيود ألنو التوراة; بالكتاب: المراد»  وا 
 اآلف. نعرفو ال كنا

 كما فيو بما القياـ وىو المعنى، حيث مف األخذ أو الحسي األخذ إما باألخذ والمراد
 عف واإلحجاـ بو، المأمور عمى اإلقداـ سيولة تقتضي ممكة بتحصيل وذلؾ ينبغي،
 عنو. المنيي

  «.واجتياد وعزيمة بجدّ  أؼ: بقوة بقولو: أّكده ثـ
***  

 الشنقيطي:

 أوالً  المعنى بتفيـ وذلؾ واجتياد، بجدّ  أؼ: ،بقوة التوراة ُخذِ  أؼ: التوراة، :الكتاب»
 عقائده، فيعتقد الجيات، جميع مف بو يعمل ثـ الصحيح، الوجو عمى يفيمو حتى
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 مف ذلؾ غير إلى بمواعظو، ويّتعع بآدابو، ويتأّدب حراَمو، وُيحّرـ حبلَلو، وُيِحلّ 
 بو. العمل جيات

 عميو واحدٍ  غيرُ  وحكى التوراة، ىنا: بالكتاب المراد أف عمى المفسريف وعامة
 اإلجماع.

 وقيل: المتقدمة. الكتب يشمل جنس اسـ ىو وقيل: يحيى. عمى أنزؿ كتاب ىو وقيل:
 براىيـ.إ صحف ىو

  «.قّدمنا كما التوراة إنو الجميور: قوؿ واألظير
***  
 عاشور: ابف

 عميو. منزؿ كتاب ليحيى يكف لـ إذ محالة، ال التوراة :الكتاب»

 المعتني ألف فبلف، عف العمـ أخذت يقاؿ: كما والتدبر، لمتفيـ مستعار واألخذ:
 اآلخذ. يشبو بالشيء

 والثبات. العزيمة وىي معنوية، قوة بيا المراد والقوة:

 وحمل بو، العمل عمى أؼ: الكتاب. عمى لمثبات مبلبًسا أخًذا أؼ لممبلبسة، والباء
 «.بدينيا العمل في الييودية األمة إلى يتطرؽ  الوىف أخذ فقد اتباعو، عمى األمة

  
  أخرػ: آيات

 .ٔٚٔ واألعراؼ ،ٖٜو ٖٙ البقرة (ِبُقّوةٍ  آتيناُكـْ  ما ُخُذوا)
***  
    ـٕٗٔٓ/ٖ/ٕ األحد
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 (ٕٔ)مريـ ا وآتيناه الحكـ صبيً  ۞

ىذه معجزة مف هللا مع أنبيائو، وليست متكأ لمف يوّرثوف الحكـ اليـو ألبنائيـ وىـ 
 صبية.

 

 (ٖٔ)مريـ وحناًنا مف لدّنا وزكاة وكاف تقًيا  ۞

 تعظيًما وتزكية.

 

 (ٗٔ)مريـ اًرا عصًيا ولـ يكف جبّ  ۞

 ا:ارً جبّ 

 يعاقب وىو غاضب.

 متكبًرا.

 ال يتطاوؿ عمى الناس.

 ال يرػ ألحد عميو حًقا.
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 ا:عصيً 

 عمى المعاصي.

 أو عاصًيا أمر مواله.

 

 (ٙٔ)مريـ ا ا شرقيً مف أىميا مكانً  في الكتاب مريـ إِذ انتبذْت  واذكْر  ۞

 :انتبذْت 

 تنّحْت واعتزلْت.

 

 مكاًنا شرقًيا:

 لعل التقدير:

 واتخذت مف أىميا مكاًنا شرقًيا.

 .دارىاشرؽ في 

 وقد يكوف التقدير:

 انتبذت إلى مكاف شرقي.
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 أو في مكاف شرقي.

 عندئذ: )مكاًنا(: منصوب بنزع الخافض.

 

 ا:مكانً 

 ظرؼ. -
 مفعوؿ بو، بتقدير: أتْت. -

 

 (ٚٔ)مريـ ا ا سويً ل ليا بشرً وحنا فتمثّ فأرسمنا إلييا رُ  ۞

 روحنا:

 جبريل.

 

 تمثل ليا:

 ظير ليا.

 تصّور ليا.
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 (ٕٓ)مريـ ا ولـ أُؾ بغيً  ني بشرٌ سْ ولـ يمسَ  لي غبلـٌ  ى يكوفُ أنّ  قالْت  ۞

 :الرازؼ قاؿ 

ـْ َيْمَسْسِنى َبَشرٌ )قوليا:  :لقائل أف يقوؿ ـْ َأُؾ َبِغّياً )يدخل تحتو قوليا:  (َوَل فمماذا  (َوَل
َوَلٌد  يَرّب َأنَّٰى َيُكوُف لِ ) :ومما يؤكد ىذا السؤاؿ أف في سورة آؿ عمراف قالت ؟أعادتيا

ـْ َيْمَسْسنِ   .فمـ تذكر البغاء ،ٚٗآؿ عمراف   (ءَبَشٌر َقاَؿ َكٰذِلَؾ ٱَّللَُّ َيْخُمُق َما َيَشا يَوَل
 والجواب مف وجوه: 

 )...(.أحدىا: أنيا جعمت المس عبارة عف النكاح الحبلؿ 

 )...(.وثانييا: أف إعادتيا لتعظيـ حاليا 

 أقوؿ:

الجواب غير موفق، والذؼ أراه أنيا ربما أرادت  طرح السؤاؿ مف الرازؼ وارد، ولكف
 وأرادت أف تقوؿ ليـ: إنكـ لكاذبوف! نفي التيـ عنيا، أؼ كاف ىناؾ مف يتيميا،

 

 ا:بغيً 

 زانية.

 تبغي الرجاؿ.
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مف المحتمل أف أصل الكممة: بغّية، حذفت منيا التاء المربوطة، وأطمقت الفتحة الًفا، 
 وهللا أعمـ.ألنيا رأس آية، 

 

 (ٕٔ)مريـ ف ىيّ  ىو عميّ  ؾِ قاؿ ربّ  قاؿ كذلؾِ  ۞

 ( األولى ىو هللا.قاؿالقائل في )

 مع زكريا. ٜراجع اآلية 

 َؾ.: كذلَؾ، ربّ ٜفي اآلية 

 ِؾ.في ىذه اآلية: كذلِؾ، ربّ 

 قّمما نسمع )كذلِؾ( في كبلـ البشر.

 

 (ٕٕ)مريـ ا ا قصيً بو مكانً  و فانتبذْت فحممتْ  ۞

 بو، أو ظرؼ.قالوا: )مكاًنا(: مفعوؿ 

 تقدير المفعوؿ بو: أتْت مكاًنا قصًيا.

 أقوؿ: وقد يكوف منصوًبا بنزع الخافض، بتقدير: انتبذْت إلى مكاف أو في مكاف.
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 (ٖٕ)مريـ ذع النخمة إلى جِ  فأجاءىا المخاُض  ۞

 أجاءىا:

 مف جاء، أجاء.

 أتى بيا.

 ألجأىا.

 

 (ٖٕ)مريـ نسًيا سًيا مَ نَ  يا ليتني ِمتُّ قبل ىذا وكنتُ  ۞

 في قراءة:

.  ُمتُّ

 

 نسًيا منسًيا:

 شيًئا حقيًرا إذا ُنسي لـ ُيؤبو لو.
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 (ٕٗ)مريـ يا ف تحتِ فناداىا مِ  ۞

 في قراءة:

 َمف تحَتيا.

 

 (ٕٗ)مريـ ا ريً سَ  تحتؾِ  ؾِ قد جعل ربُّ  ۞

 ا: ريً سَ 

 جدوؿ صغير ذو ماء عذب.

 

 (ٕ٘)مريـ ا ا جنيً بً طَ عميؾ رُ  ساقطْ ذع النخمة تُ بجِ  ؼ إليؾِ زّ وىُ  ۞

 ىّزؼ إليؾ:

 أؼ: نحوِؾ.

 

 بجذع:

 الباء: زائدة لمتوكيد.
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 ُتساقط:

 فييا تسع قراءات.

 

 (ٕٙ)مريـ ا ؼ عينً مي واشربي وقرّ فكُ  ۞

 ا:عينً 

 تمييز منصوب.

 أصمو: قّرْت عيُنِؾ.

 

 ا:ؼ عينً قرّ 

 كوني مسرورة.

 

ـَ اليـو إنسًيا  ۞  (ٕٙ)مريـ إّني نذرُت لمرحمف صوًما فمف أكّم

 صوًما:
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 : صمًتا.وفي قراءة

 ىل ىو صـو عف الطعاـ أـ صـو عف الكبلـ؟

 ثبلثة أقواؿ: قوالف + صـو عف كمييما.

 

 (ٕٚ)مريـ ا يً رِ ا فَ شيئً  لقد جئتِ  قالوا يا مريـُ  ۞

 أؼ: منكًرا.

 

 (ٕٛ)مريـ ا يا أخَت ىاروف ما كاف أبوِؾ امرأ َسوٍء وما كانْت أمُِّؾ بغيً  ۞

 ىاروف:

 أخوىا -
 موسى عميو السبلـ.أخو  -
 رجل صالح مف بني إسرائيل. -

 البغي:

 الزانية تبغي الرجاؿ.
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 بغًيا:

قد يكوف األصل: بغّية، ُحذفت منو التاء المربوطة، وأطمقت الفتحة ألًفا، لمراعاة 
 الفاصمة، وهللا أعمـ.

 

 (ٜٕ )مريـ الميد في كاف مف نكمـ كيف ۞

 .ٜٕ مريـ (َصبًيا الَمْيدِ  في كافَ  َمف ُنكّمـُ  كيفَ  قالوا إليوِ  فأشارْت )

  

 يقل: لـ

 صبًيا. الميد في ىو َمف     -

 صبًيا. الميد في يكوفُ  َمف     -

 صبًيا. الميد في كائفٌ  ىو َمف     -

 اآلف. حتى يزاؿُ  وال كافَ  َمف     -

  

 رأيي:

 منصوٌب. وخبرٌ  مرفوعٌ  اسـٌ  ليا تاّمة، وليست ناقصة (:كافَ )     -
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 العرب. كبلـ عمى ىي إنما لغًوا، وال حشًوا وال زائدة ليست (:كافَ )     -

 شرطية. وليست موصولة (:َمف)     -

 يُكْف. َمف وليس: كائٌف، ىو َمف أو: يكوُف، َمف أؼ: (:كافَ  َمف)     -

 أعمـ. وهللا اآلف، حتى يزاؿُ  وال كافَ  َمف األفضل: التقدير ولعل     -

 وسيبقى! يزاؿ وال كاف أؼ: ،ٜٙ النساء (رحيًما غفوًرا هللاُ  وكافَ ) تعالى: قولو     -

 .ٕٖ اإلسراء (فاحشةً  كافَ  إّنو الزنا َتقربوا وال) تعالى: قولو كذلؾ     -

***  

 الطبرؼ:

 الخبر، تقتضي التي ال التماـ، معناىا (صبًيا الَميدِ  في كافَ  َمف) قولو: في (كافَ »)
نماَرُسوالً  َبشًرا إال كنتُ  ىل) قولو: في التي (كافَ ) بػ المعنى شبيو وذلؾ  معنى (،وا 
 «.بعثتُ  أو وجدتُ  وىل رسوؿ؟ بشر إال أنا ىل ذلؾ:

 أقوؿ:

 ناقصة. وليست تاّمة، ىي أؼ التماـ: معناىا

***  

 البغوؼ:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=19&ayano=29#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=19&ayano=29#docu
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 ِحْجرىا. وىو الَميد، في ىو َمف أؼ:»

 ىو. بمعنى: (كافَ و) بعينو، الَميد ىو وقيل:

 الميد. في صبًيا نكّمـ كيف أؼ: صمة، (:كافَ  ) عبيدة: أبو وقاؿ

 َبشًرا إال كنتُ  ىل) كقولو: لو، معنى ال الكبلـ في َحشًوا (كافَ ) تجيء وقد
 «.أنا؟ ىل أؼ: ،ٖٜ اإلسراء (َرُسوالً 

 أقوؿ:

 كبلـ عمى أجروىا ولعّميـ هللا، كبلـ وصف في مناسبة غير تبدو قد )حشو( عبارة:
 بمغتيـ. نزؿ والقرآف العرب،

 سيأتي. كما الشوكاني، تفسير في ِمثميا ورد

***  

 الرازؼ:

ف المفع، ىذا تأويل في األقرب ىو وىذا ووجد، حصل بمعنى ىينا (:كافَ »)  كاف وا 
 . «ُأَخر وجوًىا ذكروا قد الناس

 أقوؿ:

 ذكره. مما أفضل أراه يذكره لـْ  ما

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=19&ayano=29#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=19&ayano=29#docu
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*** 
 القرطبي:

نما صبًيا، الميد في كاف قد واحدٍ  كل ألف الماضي; بيا يراد ليس ىنا (:كافَ »)  ىي وا 
 اآلف. ىو معنى: في

 )...(. لغو ىنا (كافَ )  عبيدة: أبو وقاؿ

فْ  كقولو:) والحدوث، الوجود بمعنى ىي وقيل:  ابف وقاؿ تقّدـ. وقد (ُعسرةٍ  ذو كافَ  وا 
 بمعنى (كاف) يقاؿ: أف وال (،صبًيا) نصبت: وقد زائدة يقاؿ: أف يجوز ال األنبارؼ:
 )...(. الخبر عف فيو الستغنى والوقوع الحدوث بمعنى كانت لو ألنو حدث،

 الميد في يُكفْ  َمف التقدير: يُكْف; بمعنى: وكاف الجزاء، معنى في (َمف) أف والصحيح
 ال يُكفْ  َمف أؼ عطّية; يقبل ال كاف َمف أُعطي كيف تقوؿ: كما و؟!نكّمم فكيف صبًيا
 إف الذؼ بارؾت) تعالى كقولو الجزاء; في المستقبل بمعنى يذكر قد والماضي َيقبُل.
 َيجعْل. َيشأ إف أؼ: (،األنيارُ  تحِتيا ِمف َتجرؼ  جّناتٍ  ذلؾَ  ِمف خيًرا لؾَ  َجَعلَ  شاءَ 

 إحساف إليّ  منو يكفْ  َمف أؼ: ِمثُمو، مّني إليو كاف إحساف منو إليّ  كاف َمف وتقوؿ:
 األـّ. ِحْجر ىاىنا الميد وقيل: كالميد، سريًرا كاف قيل: والميد ِمثُمو. مّني إليو َيُكفْ 

 فمّما لصغره، الميد في ينّوـ أف سبيمو كاف َمف نكّمـ كيف المعنى: وقيل:
 . («هللاِ  عبدُ  إّني ) مرقده: ِمف ليـ قاؿ كبلميـ السبلـ عميو عيسى سمع

 أقوؿ:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2260&idto=2260&bk_no=48&ID=1693#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2260&idto=2260&bk_no=48&ID=1693#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2260&idto=2260&bk_no=48&ID=1693#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2260&idto=2260&bk_no=48&ID=1693#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2260&idto=2260&bk_no=48&ID=1693#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2260&idto=2260&bk_no=48&ID=1693#docu
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 )حشو(. في قمتو ما فييا أقوؿ )لغو( عبارة

***  

 كثير: ابف

 ؟«يتكّمـ كيف وصغره، صباه حاؿ في ميده، في موجود ىو َمف أؼ:»

***  

 حياف: أبو

 زائدة. عبيدة: أبو قاؿ (:كاف»)

 القوليف. ىذيف في الحاؿ عمى (صبًيا) وينتصب تامة، وقيل:

 اقتراف مف مدلوليا عمى تبقى أو صار، بمعنى: فتكوف  ناقصة، أنيا والظاىر
 في يدؿّ  لـ كما االنقطاع، عمى ذلؾ يدؿّ  وال الماضي، بالزماف الجممة مضموف 
 كافَ  إّنو الزنا َتقربوا وال ) قولو: وفي ،ٜٙ النساء ( رحيًما غفوًرا هللاُ  وكافَ  ) قولو:
 بعض عّبر ولذلؾ كاف. ما عمى اآلف وىو (كافَ ) والمعنى: ،ٕٖ اإلسراء ( فاحشةً 

 زائدة كونيا األنبارؼ  ابف بو ردّ  وما َيزْؿ، لـ ترادؼ: بأنيا ىذه (كافَ ) عف: أصحابنا
 ذاؾ إذ ألنو بشيء، ليس ليا خبًرا (صبًيا) نَصبْت  وىذه ليا، خبر ال الزائدة أف مف

 االستقرار. فييا والعامل الحاؿ، عمى ينتصب

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1293&idto=1294&bk_no=62&ID=361#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1293&idto=1294&bk_no=62&ID=361#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1293&idto=1294&bk_no=62&ID=361#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1293&idto=1294&bk_no=62&ID=361#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1293&idto=1294&bk_no=62&ID=361#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12590
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 لقريِبو يصمح مبيـ ماضٍ  زماف في الجممة مضموف  إليقاع كاف الزمخشرؼ: وقاؿ
 لمتعّجب، مسوؽ  وأنو الكبلـ، معنى عميو والداؿّ  خاصة، لقريِبو ىاىنا وىو وبعيِده،
 أف عيسى قبل عيد كيف أؼ: ماضية، حاؿ حكاية ( ُنكّمـُ  ) يكوف: أف آخر ووجو
 («.صبًيا) الناس يكّمـ

*** 

 الشوكاني:

 )...(. الميد في صبًيا نكّمـ كيف والمعنى: زائد. حشو الكبلـ في عبيدة: أبو قاؿ»

 يكوف  َمف والمعنى: والجزاء، الشرط معنى في (َمف) تكوف  أف األجود الزجاج: وقاؿ
 إّف: يقاؿ: أف يجوز ال وقاؿ: األنبارؼ  ابف ورّجحو نكّممو. فكيف صبًيا الميد في
 لو الناصب يجعل بزيادتيا القائل بأف عنو وُيجاب (؟!صبًيا) َنصبْت  وقد زائدة، (كاف)

 تقديره. سبق كما (نكّمـ) وىو: الفعل،

 كانت لو بأنيا وردّ  والوجود، الحدوث بمعنى التي التاّمة ىي ىنا (كاف) إّف: وقيل:
 «.الخبر عف الستغنت تامة

***  

 الشنقيطي:

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1293&idto=1294&bk_no=62&ID=361#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1293&idto=1294&bk_no=62&ID=361#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12590
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 يدؿ كما بالحاؿ، المقترف  المضارع الفعل بمعنى (كاف) ىو الذؼ الماضي الفعل»
 «.تعالى هللا عند والعمـ السياؽ، عميو

*** 

 عاشور: ابف

 الميد في المظروفية تمّكف عمى لمداللة (الميدِ  في كافَ  َمف) في: الكوف  فعل زيادة»
 مف وتعّجب اإلنكار، في منيـ مبالغة وذلؾ مكالمتو، عمى أحيموا الذؼ ىذا ِمف

 بيـ. استخفافيا

 تكوف  الزائدة (كافَ ) ألف المضي; بصيغة جاء ولذلؾ لمتوكيد، زائدٌ  (كافَ ) ففعل:
 «.غالًبا الماضي بصيغة

*** 
     ـٕٗٔٓ/ٓٔ/٘ األحد

 

  (ٖٖ )مريـ احيً  بعثُ أُ  ويوـَ  أموتُ  ويوـَ  دتُ لِ وُ  يوـَ  عميّ  والسبلـُ  ۞

 السبلـ. عميو عيسى قوؿ ىذا

 :٘ٔ اآلية في

 (حًيا ُيبعثُ  ويوـَ  يموتُ  ويوـَ  ُولد يوـَ  عميو وسبلـٌ )

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=19&ayano=29#docu


693 

  زكريا. بف يحيى اآلية: ىذه في المقصود

 

 (ٖٗ )مريـ يمتروف  فيو الذؼ الحقّ  قوؿَ  مريـَ  ابفُ  عيسى ذلؾ ۞

 قوَؿ:

 مطمق. مفعوؿ

 الحق. القوؿَ  أؼ: الحق، قوؿَ  هللا قاؿ التقدير:

 

 قراءة: في

 الحق. قوؿُ 

 قوُؿ:

 محذوؼ. مبتدأ خبر

 

 (ٖ٘ )مريـ فيكوفُ  كفْ  لو يقوؿ فإنما أمًرا قضى إذا ۞

 .فيكوف  كف مف أسرع األمر

 لؤلذىاف. لمتقريب :فيكوف  كف
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 (ٖٚ )مريـ يـبينِ  مف األحزابُ  تمفخفا ۞

 يقل: لـ

 فاختمفت.

 والتأنيث. التذكير فيو يجوز معنوؼ  مؤنث :األحزاب

 األحزاب:

 الفرؽ.

 
 (ٖٛ)مريـ أْسِمْع بيـ وأْبِصْر  ۞

ـٍ. أْسِمْع بيـ وأْبِصْر يوـَ يأتوننا)  -ٖٚ( مريـ فويٌل لمذيَف كفُروا ِمف َمشيِد يوـٍ عظي
ٖٛ. 

 القيامة.يـو سيسمعوف ويبصروف 

  :التقدير

 .أْسِمْع بيـ وأْبِصْر بيـ
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 !أْسِمْع بيـ: ما أْسَمَعُيـ 

 !أْبِصْر بيـ: ما أْبَصَرُىـ

 !ينفعيـ السمع والبصر ما أشّد سمَعيـ وما أشّد بصَرىـ! ولكف حيف ال 

 !ال أحَد أسمع منيـ وال أبصر

في الدنيا لـ يكونوا يستخدموف أسماعيـ وأبصارىـ لموصوؿ إلى اإليماف با وتوحيده 
واإليماف باليـو اآلخر. كاف ينفعيـ ذلؾ في الدنيا، فمو فعموا ألنقذوا أنفسيـ مف عذاب 

 .اآلخرة

 :ليس المعنى 

فا يعمـ كل شيء فبل يتعجب. التعجب مف شأف البشر. المراد أف هللا يتعجب منيـ، 
 .أف يتعجب الناس منيـ

 .ما أْبَصَره: صيغة تعجب 

 .بو: صيغة تعجب أْبِصْر 

 .صيغ التعجب قميمة الورود في كبلمنا العادؼ

ذا ورد فالصيغة التي ترد غالًبا ىي: ما أْبَصَره  !وا 

 .أْبِصْر بو: أقّل وروًدا
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 .مشيد يـو القيامة :مشيد يـو عظيـ

 .في اآلخرة لمحساب :يوـَ يأتوننا 

 :آيات أخرػ 

 .ٕٙ( الكيف أْبِصْر بِو وأْسِمعْ )

*** 

 ـٕٕٔٓ/ٜ/ٛاألربعاء 

 

 (ٜٖ)مريـ وأنِذرىـ يوـَ الحسرة  ۞

 يـو القيامة.

 ليس المقصود إنذارىـ يـو القيامة.

 المقصود: إنذارىـ في الدنيا.

 التقدير:

 أنذرىـ بيـو الحسرة.

 أؼ: بعذاب يـو الحسرة.
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 (ٖٗ)مريـ فاّتبعني أىِدَؾ صراًطا سوًيا  ۞

 ا:صراطً 

 .نزع الخافض: أىدؾ إلى صراط سوؼّ ىل ىو مفعوؿ بو ثاف أـ منصوب ب

 صراًطا سوًيا:

 صراًطا مستقيًما.

 

 (ٗٗ)مريـ إّف الشيطاف كاف لمرحمف عصًيا  ۞

 عاصًيا لو، وليس عصًيا عميو، أعوذ با.

 

 (٘ٗ)مريـ فتكوَف لمشيطاف ولًيا  ۞

 أؼ: تابًعا، عبًدا.

 

 (ٙٗ)مريـ ا واىجرني مميً  ؾَ ألرجمنّ  لئف لـ تنتوِ  ۞

 ا:مميً 
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 ظرؼ زماف.

 أو: مفعوؿ مطمق، عمى تقدير: اىجرني ىجًرا ممًيا.

 زمًنا طويبًل.

 التقدير:

 فاحذرني واىجرني.

 ال يصح:

 فانتِو واىجرني.

 ألنو إذا انتيى فبل ىجراف.

 

 (ٛٗ)مريـ ي شقًيا وأدعو ربي عسى أال أكوف بدعاء ربّ  ۞

 عسى أف يجيب دعوتي وال أتعب في الدعاء ببل إجابة.

 .ٗراجع اآلية 

 

 (ٜٗ)مريـ  اجعمنا نبيً  وكبلً  ويعقوبَ  وىبنا لو إسحقَ  ۞
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 أؼ: وكبًل منيما جعمناه نبًيا.

 

 (ٓ٘)مريـ ا عميً  صدؽٍ  وجعمنا ليـ لسافَ  ۞

 لـ يقل:

 )إسحق ويعقوب(.ليما 

ما دخل معيم  إبراىيـ عمييـ السبلـ جميًعا. اإما المثنى جمع، وا 

 

 (ٔ٘)مريـ ا ًص خمَ واذكر في الكتاب موسى إنو كاف مُ  ۞

 الكتاب:

 القرآف.

 

 وفي قراءة:

 مخِمًصا.

 المخَمص: مف االصطفاء مف هللا.
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 المخِمص: مف اإلخبلص : في العبادة.

 

 (ٕ٘)مريـ وقّربناه نجًيا  ۞

 : حاؿ.انجيً 

 مف المناجاة.

 

 (ٛ٘)مريـ وممف ىدينا واجتبينا  ۞

 وممف ىديناىـ واجتبيناىـ )مف النبييف(.

 

)مريـ ا وف غيً مقَ فسوؼ ي وا الصبلة واتبعوا الشيواتِ أضاع فٌ ىـ خمْ ف بعدِ ف مِ فخمَ  ۞
ٜ٘) 

 في قراءة:

 الصوات.
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 غًيا:

 غّييـ.

 جزاء غّييـ.

 الغي: الضبلؿ.

 

 (ٔٙ)مريـ ه عبادَ  الرحمفُ عد التي وَ  عدفٍ  اتِ جنّ  ۞

 وعدىا.

 وعد بيا.

 

 (ٕٙال يسمعوف فييا لغًوا إال سبلًما )مريـ  ۞

 ال يصح أف يكوف السبلـ مستثنى مف المغو.

 ىو استثناء منقطع.

 وقاؿ بعضيـ: سبلًما بدؿ مف لغو.
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 (ٖٙ)مريـ ا ف كاف تقيً ف عبادنا مَ تمؾ الجنة التي نورث مِ  ۞

 نورثيا.

 

 (ٗٙ)مريـ ذلؾ  نا وما بيفَ ما بيف أيدينا وما خمفَ  لو ۞

 لـ يقل:

 وما بينيما.

 

 (ٗٙ)مريـ ًيا سِ نَ  ؾَ وما كاف ربُّ  ۞

 نسًيا:

 أكثر المفسريف تجاىموا ىذا. كثير النسياف، صيغة مبالغة.

 ىل يعني أنو قميل النسياف؟

 معاذ هللا.

 ىذا رّد لما يقولوف.

 ال نسًيا وال ناسًيا.
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*** 

ىذا بأف الرّب ينسى، ولكف عمى سبيل المشاكمة أو الجزاء: ينسى مف  أنا أفسر
 ينساه: ينسى مف الثواب مف ينساه مف الطاعة.

 .ٔ٘( األعراؼ فاليـو ننساىـ كما نُسوا لقاَء يوميـ ىذا)

 .ٚٙ( التوبة يـيَ وا هللا فنسِ نسُ )

 اف الناس: صحيح.نسي

 ونسياف هللا: جزاء عمى نسيانيـ.

 أحد مف المفسريف. لـ أجد ىذا عند

 وا أف يذكروىا في ىذا الموضع!ف نسُ ولك ،المشاكمة معروفة عندىـ

 .ُٙٗفّصمْت  (وما ربؾ بظبلـ لمعبيد)راجع: 

 

 (٘ٙ)مريـ فاعبده واصطِبْر لعبادتو  ۞

 :الرازؼ قاؿ 
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قمنا: ألف  (واصطبر لعبادتو) :بل قاؿ ،واصطبر عمى عبادتو :يقل لـْ  لـَ  :فإف قيل"
لو فيما  اثبْت  :أؼ ،اصطبر لقرنؾ :عمت بمنزلة القرف في قولؾ لممحاربالعبادة جُ 

 ."يورد عميؾ مف شداتو

 :األلوسيوقاؿ 

 كما في قولو تعالى (عمىػ )تعدية االصطبار بالبلـ مع أف المعروؼ تعديتو ب"
فيما تورد عميو مف  ،معنى الثبات لمعبادة لتضمنو ٕٖٔطو  (َوٱْصَطِبْر عمييا ):

اثبت لو فيما يورد عميؾ مف  :أؼ ،كقولؾ لممبارز: اصطبر لقرنؾ ،الشدائد والمشاؽ
ولـ  ،ف ثبت لذلؾوأف المستقيـ مَ  ،وفيو إشارة إلى ما يكابد مف المجاىدة .شداتو
 ".يتزلزؿ

 :ابف عاشوروقاؿ 

 أىمؾ بالصبلةمر أو )كما قاؿ تعالى (عمى)ػ االصطبار بحرؼ كاف الشأف أف يعدّ "
 ولكّنو عدؼ ىنا بالبّلـ لتضمينو معنى الّثبات، أؼ اثبْت  ،ٕٖٔطو  (واصطبر عمييا

 ".لمعبادة، ألّف العبادة مراتب كثيرة مف مجاىدة النفس

 

 (ٛٙ)مريـ ثـ لنحضرّنيـ حوؿ جيّنـ جثًيا  ۞

 باركيف عمى ركبيـ.
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 حوؿ جينـ:

 .في جينـ

 .ٕٚ( اآلية فييا جثًيا ثـ ننّجي الذيف اتقوا ونذُر الظالميف)

 

 (ٜٙ مريـ) ِعتًيا الرحمفِ  عمى أشدّ  أّييـ ۞

 .ٜٙ مريـ (ِعِتًيا الرحمفِ  عمى أشدّ  أّييـ شيعةٍ  كلّ  ِمف َلَنْنِزَعفّ  ثـ) 

  

 َلَنْنِزَعّف:

 غيره. مف شيء إخراج النزع:

 البئر. مف الماءَ  نَزعَ  يقاؿ:

  

 شيعة:

 أّمة.

 ديف. أىل

 مذىب. ذات جماعة
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 ضبلؿ. أو ىدػ في أحًدا شايعت طائفة

  

 ِعتًيا:

 وتجّبًرا. عصياًنا

 فاألعتى. األعتى يعّذبيـ

 أّييـ: 

 بالنصب؟ أـ بالرفع أّؼ:

  

 قراءتاف:

 الجميور. قراءة وىي بالرفع. أّييـ،      -

 بالنصب. أّييـ،      -

  

 إال بالرفع، )أّييـ( يقرءوف  كّميـ القراء ألف اإلعراب في مشكمة آية ىذه :القرطبي قاؿ
 ىاروف.

 الرفع. في أوجو ثبلثة القرطبي وذكر
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 األوؿ:

 الحكاية: عمى مرفوع

 عتًيا. الرحمف عمى أشدّ  أّييـ عتّوه: أجل ِمف يقاؿ الذؼ شيعة كل مف لننزعفّ  التقدير:

 فاألعتى. األعتى فرقة كل مف لننزعف

 وتعقيًدا. األوؿ مف غموًضا أشد والثالث والثاني

  

 ومعقدة. غامضة أيًضا وكّميا الثبلثة. ىذه سوػ  أقواؿ أربعة النحاس جعفر أبو وذكر

 النحو. عمـ في مذكور اإلعراب( )مذاىب المذاىب بيف الترجيح :حياف أبو قاؿ

 التفسير. نطاؽ في وتعقيداتيا المسألة ىذه في الخوض حياف أبو يشأ لـ أؼ:

  

 أختار: أنا

 (.أشد) لوال النصب، قراءة

 منصوب. تمييز :عتًيا منصوبة. صفة :أشدّ  بو. مفعوؿ أّؼ:

 مكة إلى الخندؽ فارقت منذ أسمع فمـ البصرة مف خرجت :الجرمي عمرو أبو قاؿ
 بنصبيا. بل بالضـ، !قائـ أّييـ ألضربفّ  يقوؿ: أحًدا
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 بالنصب. قرأىا أحًدا أف َيِردْ  فمـ (،أشد) في تصير المشكمة لكف

 نصب محل في والجممة وخير، مبتدأ )بالرفع(: أشدّ  أّييـ يقاؿ: أف يمكف عندئذ
 أعمـ. وهللا بو، مفعوؿ

***  

 الخبلصة:

 النصب. قراءة المغة حيث مف أختار

 الرفع! قراءة القراءة حيث مف وأختار

 قراءًة! يصمح لغةً  يصمح ما كل ما

***  

 أخرػ: آيات

 .ٚ الكيف (َعمبلً  أحسفُ  أّييـ لنبمَوىـ( -

 .ٕٔ الكيف (أَمًدا َلِبُثوا لما أحَصى الحزبيفِ  أؼّ  ِلَنْعمـَ  بعثناىـ ثـّ ) -

 .ٜٔ الكيف (منو برزؽ  فميأِتكـ طعاًما أزَكى أّييا فمينُظْر ) -

  

 الكيف! سورة في كميا الثبلثة اآليات أف الحع

***  
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 :إلسبت

 ىػٖٖٗٔ رمضاف ٖٕ 

   ـٕٕٔٓ/ٛ/ٔٔ = 

 

 (ٜٙ مريـ) أشد أييـ ۞ 
  
 .ٜٙ مريـ (ِعتًيا الرحمفٍ  عمى أشدُّ  أيُّيـ ِشيعةٍ  كلّ  ِمف َلَننِزَعفَّ  ثـ)
  

 شيعة:
 مّمة. أّمة،
 .ٜ٘ٔ األنعاـ (ِشَيًعا وكاُنوا ديَنيـ فّرقوا)
  
 يقل: لـ

 أيَّيـ.
  
 يقل: لـ
. ىو الذؼ شيعةٍ  كل ِمف لننزعفَّ  -  أشدُّ

 عتًيا. الرحمف عمى األشدَّ  شيعة كل مف لننزعف -

 الرحمف. عمى أشدَّىـ شيعة كل مف لننزعف -
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. أيَّيـ شيعة كل مف لننزعف -  أشدَّ

  
 إعراب:
 :أشدُّ  أيُّيـ

 لمتيسير: منو أختار ومعقد، طويل كبلـ لمعمماء
 وخبر. مبتدأ :أشدُّ  أيُّيـ

 بو. مفعوؿ نصب محل في والجممة
 ا.مرفوعً  مبتدأ تكوف  أف وبيف لننزعف، منصوًبا مفعوالً  تكوف  أف بيف تنازع عمييا :أّييـ

 بعدىا. الخبر مع تتبلءـ لكي الرفع اختير
 النصب! مف أقوػ  والرفع لمرفع، (أؼّ ) شّدت التي ىي (:أشدّ )

 معاني معرفة اإلتقاف، في والسيوطي والشوكاني، حياف وأبي القرطبي تفسير راجع
 المفسر. إلييا يحتاج التي األدوات

  
 أخرػ: آيات
 .ٔٔ النساء (نفًعا إليكـ أقربُ  أيُّيـ تدروفَ  ال وأبناؤكـ آباؤكـ) -

 .ٕٔ الكيف (أَمًدا لِبثوا ِلما أحَصى الِحزَبْيفِ  أؼُّ  ِلَنعمـَ  بعثناىـ ثـ) -

 .ٔٚ طو (وأبقى عذاًبا أشدُّ  أيُّنا وَلتعمُمفَّ ) -

***  
   ـٕٗٔٓ/ٔٔ/ٙ األربعاء
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  (ٓٚ )مريـ صمًيا بيا أولى ىـ بالذيف أعمـُ  لنحف ثـ ۞

 مرتب. جينـ إلى الدخوؿ
 

 ا:صميً 
 .بحّرىا َيصَمى لكي إلييا دخوالً 

 
ف ۞   (ٔٚ )مريـ ىاواردُ  إال منكـ وا 
 جينـ؟ إلى المؤمنوف  يدخل ىل
 
 ما. :إفْ 

 التقدير:
 واردىا. إال أحد منكـ ما
 

 قاؿ لي:

ف منكـ إال واردىاكيف نفيـ ىذه اآلية: )  (، ىل يدخل المؤمنوف إلى جينـ؟وا 

 قمت:

 لممفسريف أقواؿ: 

 المؤمنوف وىي خامدة.يدخميا  -
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 (ا عمى إبراىيـا وسبلمً يا نار كوني بردً يدخميا المؤمنوف وال يصطموف بيا: ) -

 يرونيا عند اجتياز الصراط. الورود ال يعني الدخوؿ. -

 الخطاب لمكفار. وىذا المعنى مستبعد.  -

 فبل بد عند تفسير ىذه اآلية مف استحضار اآلية التالية:

  .ٕٚ اآلية (جثًيا فييا الظالميف ونذرُ  اتقوا الذيف نّجينُ  ثـ) 
 دخوليا؟ مف ُينجييـ ىل
 حّرىا؟ مف
  أعمـ. هللا
 
 

 (ٔٚ )مريـ مقضًيا حتًما ربؾ عمى كاف ۞
 
 لي: قاؿ
 غريًبا؟ ىذا أليس هللا؟ عمى ىذا حّتـ َمف مقضًيا؟ حتًما هللا عمى ىذا يكوف  كيف
 

 قمت:
 نفسو. عمى ذلؾ ربؾ هللا حّتـ
 ربؾ. عمى ربؾ مف حتـ فيو
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 نفسو. عمى ذلؾ هللا أوجب أؼ:
 مقضًيا. حتًما ربؾ عمى ربؾ مف كاف
 
 

 (ٖٚ )مريـ ندًيا وأحسفُ  مقاًما خيرٌ  الفريقيف أؼُّ  ۞
ذا)  مقاًما خيرٌ  الفريقيف أؼُّ  آمنوا لمذيف كفروا الذيف قاؿ بّيناتٍ  آياُتنا عمييـ ُتتمى وا 

 (ندًيا وأحسفُ 
 ا:مقامً  خيرٌ 
 الدنيا. في
 
 قراءة: في

 ُمقاًما.
 

 ندًيا:
 نادًيا.

 
 ندًيا: أحسف
 اجتماعًيا. أحسف

 

 (ٗٚ)مريـ وكـ أىمكنا ِمف قبِميـ مف قرٍف ىـ أحسُف أثاًثا ورئًيا  ۞
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 قرف:

 أمة.

 

 ا:رئيً 

 ىيئة أو منظًرا.

 ، منيا:قراءات أخرػ وفييا 

 زًيا. -
 أؼ: ترفًيا. رًيا. -

 

 (٘ٚ)مريـ ف كاف في الضبللة فمَيمُدْد لو الرحمُف مًدا مَ  قلْ  ۞

 فميمدد لو:

 في نعيـ الدنيا.

 عمى سبيل االستدراج.
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ما الساعةَ  وعدوف إما العذابَ حتى إذا رأوا ما يُ  ۞ ا مكانً  ف ىو شرٌ فسيعمموف مَ  وا 
 (٘ٚ)مريـ 

 العذاب:

 في الدنيا. 

 

 الساعة:

 يـو القيامة.

 

 : حرؼ تقسيـ.: إما

 (.ما يوعدوف ( في قولو: )ما: بدؿ مف )العذاب

 

 (ٙٚ)مريـ  خيٌر عند ربؾ ثواًبا وخيٌر مرًدا الصالحاتُ  والباقياتُ  ۞

 األعماؿ الصالحة ألنيا ىي التي تبقى.

 مرًدا:
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 مردوًدا.

 منفعة.

 

 ( ٛٚ)مريـ  مع الغيبَ أطّ  ۞

 ىمزة استفياـ + اّطمع.

 

 (ٜٚ مريـ) يقوؿ ما سنكتب كبل ۞
  
 الرحمفِ  ِعندَ  اّتخذَ  أـ الغيبَ  أطَّمعَ  وولًدا. ماالً  ألوَتَيفَّ  وقاؿَ  بآياِتنا َكَفرَ  الذؼ أَفَرأيتَ )

 .ٜٚ-ٚٚ مريـ (َمًدا الَعذابِ  ِمفَ  لوُ  وَنُمدُّ  َيُقوؿُ  ما َسنكتبُ  َكبّل  عيًدا.
  

 اآلية: في كبّل 
 ال. بمعنى: النفي، معنى فييا     -

 واإلنكار. والردّ  الردع معنى وفييا     -

 والوعيد. التيديد معنى وفييا     -

  
 إعراب:
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 اإلعراب. مف لو محل ال السكوف، عمى مبني وزجر، ردع حرؼ كبّل:
 )كبّل(. لػ شيوًعا األكثر المعنى ولعمو اإلعراب، أىل يقولو ما ىذا

 كبّل. معنى: بحسب اإلعراب يختمف
  

 َكبّل:
 في ذلؾ كل المفيرس، المعجـ حسب سورة، ٘ٔ في مرة، ٖٖ الكريـ القرآ في وردت

 مريـ. سورة مف اعتباًرا القرآف، مف الثاني النصف
 وقالوا: العمماء فييا اختمف

 معنى بقاء توىـ ولدفع المعنى، لتقوية الُميا ُشّددْت  النافية. ال + التشبيو كاؼ -
 الكممتيف.

 أقرب وىذا نقطعوا.وا دعواىـ في كّموا أؼ: َكبًل. َكلَّ  أعيى. بمعنى: كلَّ  مف: ىي -
 سابقو. مف
 واإلنكار. والردّ  والزجر الردع معناه حرؼ -
 حًقا. بمعنى: -
 االستفتاحية. أال بمعنى: -
 وال. ونعـ، إؼ، بمنزلة: جواب حرؼ -
 سوؼ. بمعنى: -
  

 بمعنى: وليس ال، بمعنى: جواب، حرؼ أنيا عمى كثيًرا )كبّل( نستعمل: اليـو نحف
 كبّل؟ معاني فيمت ىل يسألو: صحيًحا. االستعماؿ يكوف  ىذا وعمى ونعـ. إؼْ 

 أفيـ. لـ أؼ كبّل! فيجيب:
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 السيوطي تعبير مف أحسف وىذا ،«اإلثبات في إؼ، نقيض: وىي» :الزركشي قاؿ
 أسوأ! ىو ما إلى فغّير يغّير أف أراد لعمو «!ونعـ إؼ بمنزلة: ىي» قاؿ: الذؼ
 ىذا التشبيو، كاؼ فييا الكاؼ يقاؿ: أف لكف وارد، ىذا النافية، ال بمعنى: تكوف  أف

 التشبيو، معنى فييا يبقَ  لـ قيل: ولذلؾ التشبيو، كاؼ مف أثر أؼ فييا ليس بعيد،
 أعمـ. وهللا
 كبّل ) وممموس. صحيح ىذا واإلنكار، والردّ  والزجر الردع معنى فييا يكوف  أف

 هللاُ  ىو بلْ  كبّل  ُشركاءَ  بوِ  ألحقُتـ الذيفَ  أُروني ُقلْ ) .ٕٛ مريـ (بعبادِتيـ سَيكُفروفَ 
 المكية. اآليات في وردت ما أكثر ولذلؾ .ٕٚ سبأ (الحكيـُ  العزيزُ 
 بعيد، فيذا االستفتاحية، أال بمعنى: أو سوؼ، بمعنى: أو حًقا، بمعنى: تكوف  أف أما
 أعمـ. وهللا
 مف يأتي بل كبّل، مف: يأتي ىذا أف أظف ال سوؼ، معنى: فييا إف يقاؿ: أف

 سنكتب كبّل ) أعمـ. وهللا الكبلـ، سياؽ مف أو بعدىا، الذؼ الفعل صيغة مف ،خارجيا
 .٘ٔ العمق (بالّناصيةِ  َلَنْسَفَعفْ  َينتوِ  لـْ  َلِئف كبّل ) .ٜٚ مريـ (يقوؿ ما

 استفتاح ىبّل. طريقة: عمى بل أال، طريقة: عمى ليس لكف استفتاحية، تكوف  أف يمكف
 كبّل ) .٘ٔ المعارج (َلَظى إّنيا كبّل ) والوعيد. والتيديد التقريع معنى فيو مزعج

 (َتعمموفَ  سوؼَ  كبّل  ثـّ  َتعمموَف. سوؼَ  كبّل ) .٘-ٗ النبأ (سَيعمموفَ  كبّل  ثـ سَيعمموَف.
 .ٗ-ٖ التكاثر
 النفي معنى يكوف  لكي واإلضراب، والردّ  النفي يستدعي شيء قبميا ىناؾ يكوف  وربما
 المدثر (ُصعوًدا سأرِىقوُ  عنيًدا. آلياِتنا كافَ  إّنوُ  كبّل  أزيَد. أف َيْطَمعُ  ثـ) وارًدا. فييا
. أيفَ  َيوَمئذٍ  اإلنسافُ  يقوؿُ ) .ٙٔ  القيامة (الُمستَقرُّ  َيوَمئذٍ  رّبؾَ  إلى َوَزَر. ال كبّل  الَمَفرُّ
ٔٓ-ٕٔ. 
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 امرغٍ  كلُّ  يريدُ  بلْ ) .ٕٖ المدثر (والَقَمرِ  كبّل ) تقديره. يجب محذوًفا قبميا ما يكوف  وقد
رة. ُصُحًفا ُيؤَتى أف منيـ  شاءَ  َفَمفْ  َتْذِكرٌة. إّنوُ  كبّل  اآلِخرَة. َيخافوفَ  ال بلْ  كبّل  ُمَنشَّ
 .ٕٔ-ٕٓ القيامة (اآلخرةَ  وتَذُروفَ  العاجمَة. ُتحبُّوفَ  بلْ  كبّل ) .ٖ٘-ٕ٘ المدثر (َذَكَرهُ 
 واسُجدْ  ْعوُ ُتطِ  ال كبّل ) .ٕٚ-ٕٙ القيامة (راؽٍ  َمف وقيلَ  التراقي. بمغتِ  إذا كبّل )

 .ٜٔ العمق (واقتِرْب 
 )هللا(. أنا أقولو ما ىو بل يقولوف، كما األمر ليس كبل بمعنى: المحذوؼ يكوف  قد

 )بل(. تشبو: ىذا في وىي
  

 مف المفردات عمى الكبلـ في واألربعيف، السابع األخير النوع لمزركشي، البرىاف قارفِ 
 األدوات.
 إلييا يحتاج التي األدوات معاني معرفة في األربعيف، النوع لمسيوطي، واإلتقاف
 المفسر.
***  
  ـٕٗٔٓ/ٜ/ٕٛ األحد

 
 (ٜٚ )مريـ امدً  العذاب مف لو ونمدُّ  ۞
 .٘ٚ اآلية (امدً  الرحمف لو فميمددْ  الضبللة في كاف َمف) قولو: قارفْ 
 العذاب! مف اآلخرة في لو ويمدّ  النعيـ، مف الدنيا في لو يمدّ 
 

 (ٓٛ )مريـ افردً  ويأتينا يقوؿ ما ونرثو ۞
 يقوؿ: ما نرثو
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 .ٚٚ اآلية (اوولدً  ماالً  ألوتيفّ ) اآلية: في يقوؿ ما
 

 (ٔٛ )مريـ اعزً  ليـ ليكونوا آلية هللا دوف  فمِ  واتخذوا ۞
 .ٕٛ اآلية (ضًدا عمييـ ويكونوف  بعبادتيـ سيكفروف  كبلّ )
 

 (ٖٛ )مريـ اأزً  ىـؤزُّ تَ  الكافريف عمى الشياطيف أرسمنا ۞
 حفًزا. تحفزىـ
 حالية. جممة
 أًزا. لتؤزىـ التقدير: يكوف  وقد
 أعمـ. وهللا
 

 (ٗٛ )مريـ عًدا ليـ نُعدّ  إنما عمييـ َتعجلْ  فبل ۞
 ليـ: نعدّ 

 .أياميـ -
 أنفاسيـ. -
 

 (٘ٛ )مريـ اوفدً  الرحمف إلى المتقيف حشرنَ  يـو ۞
 مكّرموف. والوفد

 
 (ٙٛ )مريـ اردً وِ  جينـ إلى المجرميف ونسوؽ  ۞

 عطاًشا.
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 ُميانوف. ىـ
     
 (ٜٛ مريـ) أحد؟ مف منيـ تحس ىل ۞
 .ٜٛ مريـ (ِرْكًزا ليـ َتسَمعُ  أو أَحدٍ  ِمف منيـ ُتِحسُّ  َىلْ  َقرفٍ  ِمف َقْبَميـ أىمْكنا وَكـْ )
  

 النكتة:
 وأسمع؟ أحّس  حتى ديارىـ إلى أنتقل أف عمي ىل      -

 والجغرافيا؟ التاريخ عمماء عنيـ أسأؿ أف عمي ىل      -

 وكيف؟ والتجربة؟ والمبلحظة المشاىدة أـ العقل أستخدـ أف عمي ىل      -

 فقط؟ الخياؿ أستخدـ أف عمي ىل      -

 أسمع؟ وال أحّس  ال بأني يقررني أـ وأسمعيـ، أتحسسيـ ألف ربي يدعوني ىل      -

 الخبر؟ منيا يراد أـ االستفياـ منيا يراد االستفيامية العبارة ىذه ىل      -

 أنيا عمى تفّسر أف يجب بل سورة، في آية أنيا عمى تفّسر أف يكفي ال اآلية ىذه      -
 عمـ في خاصة أىمية لو السورة كمطمع السورة فختاـ السورة! ختاـ في وقعت آية

 التفسير.

 السورة. نياية بعد السامع أو القارغ  قمب في ممتد أثر ليا اآلية ىذه      -

 القموب؟ في اآلية تأثير مدػ لنا يبينوا أف المفسروف  يستطيع ىل      -
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 في بارع رجل مف تفسير إلى أـ ولغة مفردات تفسير إلى تحتاج اآلية ىذه ىل      -
 إلى تحتاج بل عادؼ، تفسير إلى تحتاج ال مفيومة إنيا والبديع؟ والببلغة البياف
 مألوؼ! غير خاص نوع مف تفسير

 مفّسر أو موسيقار، مفّسر أو فقيو، مفّسر أو لغوؼ، مفّسر إلى نحتاج أحياًنا      -
 جامع. مفّسر أو شاعر،

 ىل معينة؟ تخصصات مف عمماء تخاطب ىل العمماء؟ تخاطب اآلية ىذه ىل      -
 جميًعا؟ الناس تخاطب

 فّسروىا! قد المفّسريف أف أحس ال اآلية ىذه      -

 أف لنا وتركوا تفسير، إلى يحتاج ال ما منيا روافسّ  التقميدية! بطريقتيـ فّسروىا      -
حساسو ذوقو حسب منا كل يفيميا  األدب. في كعبو وعمو وا 

  
 يقل: لـ
 ركًزا. لو تسمعُ  أو      -

 ركًزا. لو تسمعُ  أو أحًدا منيـ تحسُّ  ىل      -

  
 كـ:
 العدد. كثرة تفيد

 القروف. مف كثيًرا قبميـ أىمكنا
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 قبَميـ:
 مكة. ُمشركي قبلَ 
  

 قرف:
 أّمة.
  

 ُتِحّس: ىل
 .ملسو هيلع هللا ىلص لمنبي الخطاب
 ُتِحّس. ال الجواب:

  
 رْكًزا:
 صوًتا.      -

 حًسا.      -

 حركة. أو صوت مف ليـ ُيفيـ ال ما      -

 خفًيا. صوًتا      -

*** 

 الطبرؼ:
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 بادوا بل صوًتا، ليـ تسمع أو )...( وتعاينو فتراه دمحم يا أحًدا منيـ أنت تحّس  ىل»
 فييا ينفعيـ ال دار إلى وصاروا منازليـ، منيـ وأوحشت ُدورىـ، منيـ وخمْت  وىمكوا،

 أولئؾ، إليو صار ما إلى صائروف  ىؤالء، قوُمؾَ  فكذلؾ قّدموه، عملٍ  ِمف صالحٌ  إال
 «!اليبلؾ قبل التوبة يعالجوا لـ إف

***  
 البغوؼ:

 «.أثرٌ  وال عيفٌ  نيـم يبقَ  فمـ جميًعا، باُدوا الحسف: قاؿ »
***  
 حياف: أبو
نذار ليـ تخويف»  بالعذاب. باإلىبلؾ وا 

 .ُلًدا قوًما عمى: عائد (قبَميـ) قولو: في والضمير
 )...(. تحس. ال أؼ: النفي، معناه استفياـ  ُتِحّس: ىل
 لما الحسف: وقاؿ الحّس. زيد: ابف وقاؿ الخفي. الصوت الركز: عباس: ابف وقاؿ
 وُنسي ماُتوا المعنى وقيل: ُيسمع. صوت وال ُيرػ  شخص منيـ يبقَ  لـ عذابنا أتاىـ

  «!ُمخِبرٌ  عنيـ ُيخِبرُ  فبل ذكُرىـ،
***  

 الشنقيطي:
 األرض، في وأخفاه طرَفو غّيب إذا الرمح: ركز ومنو الخفّي، الصوت الرْكز: أصل»

 )...(. األرض في بالدفف مغّيب جاىميّ  ِدْفف وىو الركاز: ومنو
 الماضية، األمـ مف كثيًرا أىمكنا والمعنى: النفي، بو يراد (ىل) قولو: في واالستفياـ

 صوًتا. ليـ تسمع وال أحًدا، منيـ ترػ  فما
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 بعضو ذكر أصواتيـ سماع وعدـ أشخاصيـ، رؤية عدـ مف اآلية ىذه في ذكره وما
 وقوِلو ،ٛ  الحاقة (باقيةٍ  ِمف ليـ َترػ  فيل) عاٍد: في كقوِلو الموضع، ىذا غير في

 قريةٍ  ِمف فكأيف) وقوِلو: ،ٕ٘ األحقاؼ (َمساكُنيـ إال ُيرػ  ال فأصَبُحوا)  فييـ:
 ،٘ٗ الحج (َمشيدٍ  وقصرٍ  ُمعّطمةٍ  وبئرٍ  ُعروِشيا عمى خاويةٌ  فيي ظالمةٌ  وىي أىمكناىا

  «.اآليات مف ذلؾ غير إلى
*** 
         ـٕٗٔٓ/ٕ/ٕٛ الجمعة
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 خامسفيرس إلمجمد إل
  

  (ٖٔسورة إلرعد )

 ٔ ﴿ألمر﴾ :ٔ إآلية

 ٔ ﴿ُيدّبر إألمر﴾ :ٕ إآلية

 ٔ ﴿ُيسقى بماء وإحد ونفّضل بعَضيا عمى بعٍض في إأُلُكل﴾ :ٗ إآلية

 ٖ ﴿وقد خمْت ِمف قبميـُ إلَمُثالُت﴾ :ٙ إآلية

 ٗ ﴿ولكل قـو ىاد﴾ :ٚ إآلية

 10 ﴿ولكّل قـو ىاد﴾ :7 إآلية

ـُ وما تزدإد﴾﴿هللا يعمـ ما  :8 إآلية  11 تحمل كل أنثى وما تغيض إألرحا

 12 ﴿إلكبيُر إلُمتعاؿ﴾ :9 إآلية

 13 ﴿ومف ىو مستخٍف بالميل وسارٌب بالنيار﴾ :10 إآلية

 13 ﴿لو ُمعّقباٌت ... يحفظونو ِمف أمر هللا﴾ :11 إآلية

 14 ﴿إّف هللا ال يغّير ما بقـو حتى يغّيروإ ما بأنفسيـ﴾ :11 إآلية

 16 ﴿شديُد إلِمحاؿ﴾ :13 إآلية

 17 ﴿وإلذيف يدعوف ِمف دونو ال يستجيبوف ليـ﴾ :14 إآلية
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 17 ﴿و يسجد َمف في إلسموإت وإألرض ... وظالُليـ بالغدّو وإآلصاؿ﴾ :15 إآلية

 17 ﴿ال َيمِمكوف ألنفسيـ نفًعا وال َضًرإ﴾ :16 إآلية

 18 ﴿ىل يستوي إألعمى وإلبصير﴾ :16 إآلية

 19 ﴿فأّما إلزَبد فيذىُب ُجفاًء﴾ :17 إآلية

 20 ﴿هللا يبُسط إلرزؽ لمف يشاء وَيقِدُر﴾ :26 إآلية

 20 ﴿وما إلحياُة إلدنيا في إآلخرة إال متاٌع﴾ :26 إآلية

 21 ﴿إلذيف آمنوإ وتطمئفُّ قموُبيـ بذكر هللا أال بذكر هللا تطمئفُّ إلقموُب﴾ :28 إآلية

 23 أوحينا إليؾ﴾﴿لتتمو عمييـ إلذي  :30 إآلية

ليو َمتاِب﴾ :30 إآلية  23 ﴿وإ 

 24 ﴿ولو أّف قرآًنا ُسّيرْت بو إلجباؿ﴾ :31 إآلية

 24 ﴿بل  إألمر جميًعا﴾ :31 إآلية

 24 ﴿أفمـ ييأِس إلذيف آمنوإ أف لو يشاء هللا ليدى إلناس جميًعا﴾ :31 إآلية

 24 ﴿فكيف كاف عقاِب﴾ :32 إآلية

 25 قائـٌ عمى كل نفٍس بما كَسبْت﴾﴿أفمف ىو  :33 إآلية

 25 ﴿وَمف ُيضمِل هللا فما لو ِمف ىاٍد﴾ :33 إآلية

 25 ﴿وما ليـ مف هللا مف وإؽ﴾ :34 إآلية

 25 ﴿َمثُل إلجّنة إلتي ُوِعَد إلمتقوف﴾ :35 إآلية
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 26 ﴿ُأُكُميا دإئـٌ وظمُّيا﴾ :35 إآلية

 26 ﴿تمؾ عقبى إلذيف إتقوإ﴾ :35 إآلية

 28 ﴿وِمف إألحزإب َمف ُينكر بعَضو﴾ :36 إآلية

ليو مآِب﴾ :36 إآلية  28 ﴿إليو أدعو وإ 

 28 ﴿وكذلؾ أنزلناه ُحكًما عربًيا﴾ :37 إآلية

 31 ﴿وكذلؾ أنزلناه ُحكًما عربًيا﴾ :37 إآلية

 45 ﴿لكّل أجٍل كتاٌب﴾ :38 إآلية

ـّ  :38 إآلية  46 إلكتاب﴾﴿لكّل أجٍل كتاٌب يمحو هللا ما يشاء ويثبت وعنده أ

ف ما ُنريّنؾ بعض إلذي نعدىـ﴾ :40 إآلية  48 ﴿وإ 

  

  (14سورة إبرإىيـ )

 50 ﴿ِمف إلُظممات إلى إلنور ... إلى صرإط إلعزيز إلحميد﴾ :1 إآلية

 50 ﴿إلذيف َيستحّبوف إلحياة إلدنيا عمى إآلخرة﴾ :3 إآلية

 50 ﴿ويبغونيا ِعَوًجا﴾ :3 إآلية

 51 مف رسوؿ إال بمساف قومو﴾﴿وما أرسمنا  :4 إآلية

 51 ﴿وذّكرىـ بآيات هللا﴾ :5 إآلية

 51 ﴿إذ أنجاكـ مف آؿ فرعوف يسومونكـ سوء إلعذإب﴾ :6 إآلية
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 52 ﴿لئف شكرتـ ألزيدنكـ ولئف كفرتـ إّف عذإبي لشديد﴾ :7 إآلية

 52 حميٌد﴾﴿وقاؿ موسى إف تكفروإ أنتـ وَمف في إألرض جميًعا فإّف هللا لغنيٌّ  :8 إآلية

 52 ﴿وجاءتيـ ُرُسُميـ بالبّينات فرّدوإ أيدَييـ في أفوإىيـ﴾ :9 إآلية

 53 ﴿ويؤخركـ إلى أجل مسمى﴾ :10 إآلية

﴿قالت ليـ ُرُسُميـ إْف نحف إال بشٌر ِمثُمكـ ولكّف هللَا َيُمّف عمى َمف يشاُء ِمف  :11 إآلية
 عباده﴾

55 

لنخرجّنكـ مف أرضنا ... فأوحى إلييـ ربُّيـ لنيمكّف ﴿وقاؿ إلذيف كفروإ لرُسميـ  :14 إآلية
 إلظالميف﴾

55 

 56 ﴿ذلؾ لَمف خاؼ َمقامي وخاؼ وعيِد﴾ :14 إآلية

 56 ﴿وإستفتحوإ وخاب كّل جّبار عنيد﴾ :15 إآلية

 56 ﴿وما ذلؾ عمى هللا بعزيز﴾ :20 إآلية

 60 ﴿ويأت بخمق جديد﴾ :19 إآلية

 64 فيل أنتـ ُمغنوف عنا﴾﴿إنا كنا لكـ تبًعا  :21 إآلية

 65 ﴿ما أنا بُمصرخكـ وما أنتـ بُمصرخّي﴾ :22 إآلية

 66 ﴿كممة طيبة كشجرة طيبة أصميا ثابت وفرعيا في إلسماء﴾ :24 إآلية

 66 ﴿ألـ تَر إلى إلذيف بّدلوإ نعمة هللا كفًرإ وأحّموإ قوميـ دإر إلبوإر﴾ :28 إآلية

 67 لُيضّموإ عف سبيمو﴾﴿وجعموإ  أندإًدإ  :30 إآلية
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 67 ﴿قْل لعبادي إلذيف آمُنوإ ُيقيموإ إلصالة﴾ :31 إآلية

 69 ﴿يـو ال بيٌع فيو وال ِخالٌؿ﴾ :31 إآلية

 76 ﴿وسخر لكـ إألنيار﴾ :32 إآلية

 78 ﴿وآتاكـ مف كل ما سألتموه﴾ :34 إآلية

 79 ﴿رّب ... رّبنا﴾ :40 إآلية

 81 ولوإلدّي ولممؤمنيف﴾﴿رّبنا إغفْر لي  :41 إآلية

 81 ﴿إنما ُيؤّخرىـ ليـو تشخص فيو إألبصار﴾ :42 إآلية

 81 ﴿ُميِطعيف ُمْقِنعي رءوِسيـ ال يرتدُّ إلييـ َطْرُفيـ﴾ :43 إآلية

 82 ﴿وأفئدُتيـ ىوإء﴾ :43 إآلية

ـْ تكونوإ أقسمتـ ِمف قبُل ما لكـ ِمف زوإؿ﴾ :44 إآلية  82 ﴿أَول

 83 هللا مكُرىـ﴾﴿وعنَد  :46 إآلية

ف كاف مكُرىـ لتزوَؿ منو إلجباُؿ﴾ :46 إآلية  83 ﴿وإ 

 84 ﴿يوـَ ُتبّدُؿ إألرُض غيَر إألرِض وإلسموإُت﴾ :48 إآلية

 89 ﴿يوـَ تبّدُؿ إألرُض ... وبرزوإ  إلوإحِد إلقّيار﴾ :48 إآلية

 89 ﴿وترى إلمجرميف يومئٍذ ُمقّرنيف في إألصفاد﴾ :49 إآلية

 90 ﴿سرإبيُميـ مف َقِطرإف﴾ :50 إآلية

  



731 

  (15سورة إلِحْجر )

 91 ﴿تمَؾ آياُت إلكتاِب وُقرآٍف ُمبيٍف﴾ :1 إآلية

 93 ﴿تمؾ آياُت إلكتاِب وقرآٍف ُمبيٍف﴾ :1 إآلية

 101 ﴿ربما يوّد إلذيف كفروإ لو كانوإ مسمميف﴾ :2 إآلية

 105 ﴿لوما تأتينا بالمالئكة﴾ :7 إآلية

 109 أرسمنا مف قبمؾ في ِشَيع إألّوليف﴾﴿ولقد  :10 إآلية

 109 ﴿وما يأتييـ مف رسوؿ إال كانوإ بو يستيزئوف﴾ :11 إآلية

 110 ﴿كذلؾ َنسُمكو في قموب إلمجرميف﴾ :12 إآلية

 110 ﴿ال يؤمنوف بو وقد خمت سنة إألوليف﴾ :13 إآلية

 110 ﴿ُسّكرت أبصارنا﴾ :15 إآلية

 110 شيء موزوف﴾﴿وأنبتنا فييا مف كل  :19 إآلية

 119 ﴿وجعمنا لكـ فييا معايش ومف لستـ لو برإزقيف﴾ :20 إآلية

ّنا لنحف نحيي ونميت ونحف إلوإرثوف﴾ :23 إآلية  125 ﴿وإ 

 130 لـ يقل: ولقد عممنا إلمستقِدميف منكـ وإلمستأِخريف :24 إآلية

 132 ﴿فقعوإ لو ساجديف﴾ :29 إآلية

 136 ﴿أجمعوف وأجمعيف﴾ :30 إآلية

 138 إبميس يقوؿ: رب! :36 إآلية
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 141 ﴿إال مف إتبعؾ مف إلغاويف﴾ :42 إآلية

 141 ﴿لكّل باٍب منيـ جزٌء مقسوـٌ﴾ :44 إآلية

 142 ﴿ونزعنا ما في صدورىـ ِمف ِغّل إخوإًنا﴾ :47 إآلية

 143 ﴿قاؿ إنا منكـ َوِجموف﴾ :52 إآلية

 144 إلِكَبُر﴾﴿قاؿ أبّشرتموني عمى أف مسنَي  :54 إآلية

 144 ﴿قالوإ بل جئناؾ بما كانوإ فيو يمتروف﴾ :63 إآلية

ـْ ننيؾ عف إلعاَلميف﴾ :70 إآلية  144 ﴿قالوإ أَول

 145 ﴿قاؿ ىؤالء بناتي﴾ :71 إآلية

 145 ﴿َلعمُرؾ إنيـ َلفي سكرتيـ َيعميوف﴾ :72 إآلية

 145 ﴿فأخذتيـ إلصيحة مشرقيف﴾ :73 إآلية

 145 عالييا سافميا وأمطرنا عمييـ حجارة مف سّجيل﴾﴿فجعمنا  :74 إآلية

 146 ﴿إف في ذلؾ آلياٍت لممتوّسميف﴾ :75 إآلية

نيا َلبسبيٍل ُمقيـ﴾ :76 إآلية  146 ﴿وإ 

ْف كاف أصحاُب إأليكة َلظالميف﴾ :78 إآلية  146 ﴿وإ 

نيما لبإماـ ُمبيف ﴾ ﴿ :79 إآلية  149 فانتقمنا منيـ وإ 

 150 ينحتوف مف إلجباؿ بيوًتا آمنيف﴾﴿وكانوإ  :82 إآلية

 153 ﴿ولقد آتيناؾ سبًعا مف إلمثاني وإلقرآَف إلعظيـ﴾ :87 إآلية
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 153 ﴿كما أنزلنا عمى إلمقتسميف﴾ :90 إآلية

 154 ﴿إلذيف جعموإ إلقرآف ِعضيف﴾ :91 إآلية

 154 ﴿ولقد نعمـ أنؾ يضيق صدرؾ بما يقولوف﴾ :97 إآلية

 154 حتى يأتيؾ إليقيف﴾﴿وإعبد ربؾ  :99 إآلية

  

  (16سورة إلنحل )

 163 ﴿أتى أمُر هللا فال تستعجموه﴾ :1 إآلية

 165 ﴿ينّزؿ إلمالئكة بالروح ِمف أمره عمى َمف يشاء ِمف عباده﴾ :2 إآلية

 165 ﴿خمق إإلنساف مف ُنطفة فإذإ ىو خصيـٌ مبيٌف﴾ :4 إآلية

 166 تأكموف﴾﴿لكـ فييا دؼٌء ومنافُع ومنيا  :5 إآلية

 173 ﴿ولكـ فييا جماٌؿ حيف ُتريحوف وحيف َتسرحوف﴾ :ٙ آليةإ

 174 ﴿إّف رّبكـ لرءوٌؼ رحيـ﴾ :ٚ إآلية

 174 ويخمق ما ال تعمموف﴾ ﴿ :8 إآلية

 182 ﴿وعمى هللا قصد إلسبيل﴾ :9 إآلية

 190 ﴿وإلنجوـُ ُمسّخرإٌت بأمره﴾ :12 إآلية

 190 أف تميَد بكـ﴾﴿وألقى في إألرض روإسَي  :15 إآلية

 191 تيتدوف/ ييتدوف  :16 إآلية
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 196 ﴿أفمف يخمُق كمف ال يخمُق﴾ :17 إآلية

 197 ﴿أموإت غير أحياء﴾ :21 إآلية

 202 ﴿ويقوؿ أيف شركائَي إلذيف كنتـ تشاّقوَف فييـ﴾ :27 إآلية

ـَ ما كنا نعمُل مف ُسوء﴾ :28 إآلية  203 ﴿فألَقوإ إلسَم

 203 إلجنة بما كنتـ تعمموف﴾﴿إدخموإ  :32 إآلية

 204 ﴿فأصابيـ سيئاُت ما عمموإ﴾ :34 إآلية

 204 ﴿فيل عمى إلرُسل إال إلبالُغ إلُمبيُف﴾ :35 إآلية

 205 ﴿فمنيـ َمف ىدى هللا﴾ :36 إآلية

 205 ﴿فانظروإ كيف كاف عاقبُة إلمكّذبيف﴾ :36 إآلية

 205 هللُا َمف يموت﴾ ﴿وأقسموإ با َجْيَد أيمانيـ ال يبعثُ  :38 إآلية

 206 ﴿كْف فيكوُف﴾ :40 إآلية

 206 ﴿إلذيف صبروإ وعمى رّبيـ يتوّكموف﴾ :42 إآلية

 207 ﴿وما أرسمنا مف قبمؾ إال رجاال نوحي إلييـ﴾ :43 إآلية

 207 ﴿أفأمف إلذيف مكروإ إلسيئات﴾ :45 إآلية

 210 ﴿يتفيأ ظاللو﴾ :48 إآلية

 220 ﴿إليميف وإلشمائل﴾ :48 إآلية

 223 ﴿وىـ دإخروف﴾ :48 إآلية
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 225 ﴿فإّياَي فارىبوِف﴾ :51 إآلية

 225 ﴿ولُو إلديُف وإصًبا﴾ :52 إآلية

 230 ﴿ويجعموف لما ال يعمموف نصيًبا﴾ :56 إآلية

 240 ﴿ولو يؤإخذ هللا إلناس﴾ :61 إآلية

 246 ﴿وتصف ألسنتيـ إلكذب﴾ :62 إآلية

 250 ﴿وتصف ألسنتيـ إلكذب﴾ :62 إآلية

 253 ﴿نسقيكـ مما في بطونو﴾ :66 إآلية

 258 ﴿تتخذوف منو َسكًرإ﴾ :67 إآلية

 266 ﴿فاسمكي سبل ربؾ﴾ :69 إآلية

 268 ﴿يخرج مف بطونيا شرإب﴾ :69 إآلية

 274 ﴿فيو شفاء لمناس﴾ :69 إآلية

 275 ﴿ومنكـ َمف ُيرّد إلى أرذؿ إلعُمر﴾ :70 إآلية

 278 عقاب أـ إبتالء؟أرذؿ إلعمر: ىل ىو  :70 إآلية

 280 ﴿وهللا فّضل بعضكـ عمى بعض في إلرزؽ﴾ :71 إآلية

 281 ﴿أفبالباطل يؤمنوف وبنعمت هللا ىـ يكفروف﴾ :72 إآلية

 281 ﴿ويعُبدوف ِمف دوف هللا ما ال َيممُؾ ليـ رزًقا ِمف إلسموإت وإألرض شيًئا﴾ :73 إآلية

 282 رزًقا ... شيًئا وال يستطيعوف﴾﴿ويعبدوف ... ما ال يممؾ ليـ  :73 إآلية
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 282 ﴿إف هللا يعمـ وأنتـ ال تعمموف﴾ :74 إآلية

 282 ﴿ضرب هللا مثاًل عبًدإ ممموًكا ... ومف رزقناه ... ىل يستووف﴾ :75 إآلية

 283 ﴿وجعل لكـ إلسمع وإألبصار وإألفئدة﴾ :78 إآلية

 283 تقيكـ بأسكـ﴾﴿وجعل لكـ سرإبيَل تقيكـ إلحّر وسرإبيَل  :81 إآلية

 283 ﴿يعرفوف نعمة هللا﴾ :83 إآلية

 290 ﴿يعرفوف نعمت هللا﴾ :83 إآلية

 291 ﴿وال ىـ ُيستعَتبوف﴾ :84 إآلية

 291 ﴿ىؤالء شركاؤنا إلذيف كنا ندعو مف دونؾ﴾ :86 إآلية

 291 ﴿وألَقوإ إلى هللا يومئٍذ إلسَمـ﴾ :84 إآلية

 292 تبياًنا لكل شيء﴾﴿ونّزلنا عميؾ إلكتاَب  :89 إآلية

يتاء ذي إلقربى﴾ :90 إآلية  292 ﴿وإ 

 299 ﴿وال تكونوإ كالتي نقضْت غزليا ِمف بعِد قوٍة أنكاًثا﴾ :92 إآلية

 299 ﴿تتخذوف أيمانكـ َدَخاًل بينكـ﴾ :92 إآلية

 299 ﴿ُيضل مف يشاء وَييدي مف يشاء﴾ :93 إآلية

 307 بينكـ﴾﴿وال تتخذوإ أيمانكـ َدَخاًل  :94 إآلية

 308 ﴿إنما عنَد هللا ىو خيٌر لكـ﴾ :95 إآلية

 308 ﴿ما عندكـ ينفُد وما عند هللا باؽ﴾ :96 إآلية
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 308 ﴿ولنجزيف إلذيف صبروإ أجرىـ بأحسِف ما كانوإ يعمموف﴾ :96 إآلية

 309 ﴿فمنحيينو حياة طيبة﴾ :97 إآلية

 319 ﴿فمنحيينو حياة طيبة ولنجزينيـ﴾ :97 إآلية

 320 ﴿فإذإ قرأت إلقرآف فاستعذ﴾ :98 إآلية

 323 ﴿إنو ليس لو سمطاف عمى إلذيف آمنوإ وعمى ربيـ يتوّكموف﴾ :99 إآلية

 323 ﴿إنما سمطاُنو عمى إلذيف يتولَّونو وإلذيف ىـ بو ُمشركوف﴾ :100 إآلية

 324 ﴿قْل نّزلو روُح إلقُدس﴾ :102 إآلية

ـُ أنيـ يقولوف  :103 إآلية  324 إنما يعّممو بشٌر﴾ ﴿ولقد نعم

 325 ﴿لساُف إلذي ُيمحدوف إليو أعجمي﴾ :103 إآلية

 330 ﴿َمف كفر با ِمف بعِد إيمانو﴾ :106 إآلية

 330 ﴿إستحبوإ إلحياة إلدنيا عمى إآلخرة﴾ :107 إآلية

 330 إلكافريف﴾﴿ذلؾ بأنيـ إستحبوإ إلحياة إلدنيا عمى إآلخرة وأف هللا ال َييدي إلقـو  :107 إآلية

 331 ﴿إّف ربؾ ِمف بعِدىا لغفوٌر رحيـٌ﴾ :110 إآلية

 331 ﴿يوـَ تأتي كّل نفٍس ُتجادُؿ عف نفِسيا﴾ :111 إآلية

 333 ﴿لباس إلجوع وإلخوؼ﴾ :112 إآلية

 339 ﴿فمِف إضُطّر غير باٍغ وال عاٍد فإّف هللا غفوٌر رحيـٌ﴾ :115 إآلية

 340 ألسنتكـ إلكذب﴾ ﴿وال تقولوإ لما تصف :116 إآلية
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 354 ﴿متاٌع قميٌل وليـ عذإٌب أليـٌ﴾ :117 إآلية

 358 ﴿إّف ربؾ ِمف بعِدىا لغفوٌر رحيـ﴾ :119 إآلية

 359 ﴿إف إبرإىيـ كاف أّمة﴾ :120 إآلية

 365 ﴿شاكًرإ ألنُعِمو﴾ :121 إآلية

 365 ﴿إف ربؾ ىو أعمـ بمف ضل عف سبيمو وىو أعمـ بالميتديف﴾ :125 إآلية

 366 ﴿ولئف صبرتـ ليو خيٌر لمصابريف﴾ :126 إآلية

 366 ﴿وما صبرؾ إال با﴾ :127 إآلية

 368 ﴿وال تُؾ في َضيٍق مما يمكروف﴾ :127 إآلية

 368 ﴿إف هللا مع إلذيف إتقوإ﴾ :128 إآلية

  

  (17سورة إإلسرإء )

 370 إلمسجد إألقصى﴾﴿سبحاف إلذي أسرى بعبده لياًل مف إلمسجد إلحرإـ إلى  :1 إآلية

 370 ﴿إلمسجد إألقصى إلذي باركنا حولو﴾ :1 إآلية

 371 ﴿ذريَة َمف حممنا مع نوح﴾ :2 إآلية

 371 ﴿فجاسوإ خالؿ إلديار﴾ :5 إآلية

 371 ﴿وكاف وعًدإ مفعواًل﴾ :5 إآلية

 376 مّد وأمدّ  :6 إآلية
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 379 ﴿وجعمناكـ أكثر نفيًرإ﴾ :6 إآلية

 379 وعُد إآلخرة ليسوؤوإ وجوىكـ﴾﴿فإذإ جاء  :7 إآلية

 379 ﴿وليتّبروإ ما عَموإ تتبيًرإ﴾ :7 إآلية

 379 ﴿وجعمنا جينـ لمكافريف حصيًرإ﴾ :8 إآلية

﴾ :9 إآلية  380 ﴿إف ىذإ إلقرآف ييدي لمتي ىي أقـو

 380 ﴿أعتدنا ليـ عذإًبا أليًما﴾ :10 إآلية

 380 ﴿وكاف إإلنساف عجواًل﴾ :11 إآلية

ف قّل عمى إآلجل ولو جلّ  :11 إآلية  382 مناقشة قوؿ إلقرطبي: يؤثر إلعاجل وإ 

 383 ﴿وكّل شيء فّصمناه تفصياًل﴾ :12 إآلية

 387 ﴿طائره في عنقو﴾ :13 إآلية

 394 ﴿أمرنا مترفييا﴾ :16 إآلية

 422 ﴿وَمف أرإد إآلخرة ... فأولئؾ كاف سعُييـ مشكوًرإ﴾ :19 إآلية

 422 ربؾ محظوًرإ﴾ ﴿وما كاف عطاءُ  :20 إآلية

 430 ﴿ال تجعل مع هللا إلًيا آخر﴾ :22 إآلية

 439 ﴿وبالوإلديف إحساًنا﴾ :23 إآلية

 440 ﴿إْف تكونوإ صالحيف فإنو كاف لألّوإبيف غفوًرإ﴾ :25 إآلية

 442 ﴿وال تبذر تبذيًرإ﴾ :26 إآلية
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 444 ﴿وال تبذر تبذيًرإ﴾ :26 إآلية

 444 كفوًرإ﴾ ﴿وكاف إلشيطاف لرّبو :27 إآلية

ّما ُتعرضّف عنيـ﴾ :28 إآلية  445 ﴿وإ 

 445 ﴿َيبُسُط إلرزَؽ ِلَمف يشاُء وَيقِدر﴾ :30 إآلية

 447 ﴿وال تقربوإ ماؿ إليتيـ إال بالتي ىي أحسف﴾ :34 إآلية

 447 ﴿وأوفوإ بالعيد إّف إلعيد كاف مسئواًل﴾ :34 إآلية

 453 ﴿وأوفوإ إلكيل إذإ كمتـ﴾ :35 إآلية

 460 ﴿وال تقػُف ما ليس لؾ بو عمـ﴾ :36 إآلية

 462 ﴿وال تقُف ما ليَس لَؾ بِو عمـٌ﴾ :36 إآلية

 463 ﴿كل ذلؾ كاف سيئو عند ربؾ مكروًىا﴾ :38 إآلية

 464 ﴿وإتخذ مف إلمالئكة إناثا﴾ :40 إآلية

 466 ﴿ولقد صّرفنا في ىذإ إلقرآف ليّذّكروإ﴾ :41 إآلية

 467 إلعرش سبياًل﴾﴿البتغوإ إلى ذي  :42 إآلية

 475 ﴿وتعالى عما يقولوف عمًوإ كبيًرإ﴾ :43 إآلية

 476 ﴿فضَموإ فال يستطيعوف سبياًل﴾ :48 إآلية

 476 ﴿فسُيْنِغضوف إليؾ رءوَسيـ﴾ :51 إآلية

ـْ أو إف َيشْأ ُيعّذْبكـ﴾ :54 إآلية  476 ﴿إف َيشْأ َيرحْمك
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 478 ﴿وال تحويال﴾ :56 إآلية

 480 إلذيف يدعوف يبتغوف إلى ربيـُ إلوسيمة أيُّيـ أقرب﴾﴿أولئؾ  :57 إآلية

 481 ﴿وما جعمنا إلرؤيا إلتي أريناؾ إال فتنة لمناس﴾ :60 إآلية

 481 ﴿أأسجُد ِلَمف َخمقَت ِطيًنا﴾ :61 إآلية

 483 ﴿قاؿ أرأيتَؾ ىذإ إلذي كّرمَت عمي﴾ :62 إآلية

 483 ﴿فإف جينـ جزإؤكـ جزإًء موفوًرإ﴾ :63 إآلية

 484 ﴿وإستفِزْز﴾ :64 إآلية

 484 ﴿وأجِمْب عمييـ بخيمؾ ورِجمؾ﴾ :64 إآلية

 484 ﴿وِعدىـ وما َيِعُدىـ إلشيطاُف إال ُغروًرإ﴾ :64 إآلية

ـُ إلذي ُيزجي لكـ إلُفمَؾ في إلبحر﴾ :66 إآلية  485 ﴿ربك

 485 ﴿ضّل َمف تدعوف إال إياه﴾ :67 إآلية

 486 حاصًبا﴾﴿أو ُيرسَل عميكـ  :68 إآلية

 486 ﴿ال تجدوإ لكـ عمينا بو تبيًعا﴾ :69 إآلية

 488 ﴿ولقد كّرمنا بني آدـ ... وفّضمناىـ عمى كثير ممف خمقنا تفضيال﴾ :70 إآلية

 488 ﴿يـو ندعو كل أناس بإماميـ﴾ :71 إآلية

 489 ﴿إًذإ ألذقناؾ ِضعَف إلحياة وِضعَف إلممات ثـ ال تجُد لؾ عمينا نصيًرإ﴾ :75 إآلية

ًذإ ال يمبثوف ِخالفؾ إال قميال﴾ :76 إآلية  489 ﴿وإ 
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 490 ﴿وال يزيد إلظالميف إال َخساًرإ﴾ :82 إآلية

ذإ أنعمنا عمى إإلنساف أعرض ونأى بجانبو﴾ :83 إآلية  491 ﴿وإ 

 493 ﴿كٌل يعمل عمى شاكمتو﴾ :84 إآلية

 494 ﴿كٌل َيعمُل عمى شاكمِتو﴾ :84 إآلية

 496 أوتيتـ مف إلعمـ إال قمياًل﴾﴿وما  :85 إآلية

 496 ﴿ال تجد لؾ بو عمينا وكيال﴾ :86 إآلية

 500 ﴿ولقد صّرفنا لمناس في ىذإ إلقرآف ِمف كل َمثل﴾ :89 إآلية

 501 ﴿لف نؤمف لؾ حتى تفُجر لنا مف إألرض َينبوًعا﴾ :90 إآلية

 501 ﴿فتفّجَر إألنياَر خالليا تفجيًرإ﴾ :91 إآلية

 502 ﴿أو تأتَي با وإلمالئكة َقبياًل﴾ :92 إآلية

 502 ﴿ىل كنُت إال َبشًرإ رسواًل﴾ :93 إآلية

 504 ﴿وَمف َييِد هللُا فيو إلميتِد﴾ :97 إآلية

 504 ﴿وَمف ُيضمْل فمف تجد ليـ أولياَء ِمف دونو﴾ :97 إآلية

 505 ﴿أئنا لمبعوثوف خمًقا جديًدإ﴾ :98 إآلية

 505 تممكوف خزإئف رحمة ربي﴾﴿قل لو أنتـ  :100 إآلية

 505 ﴿فإذإ جاء وعُد إآلخرة جئنا بكـ لفيًفا﴾ :104 إآلية

 506 ﴿بالحّق أنزلناه وبالحّق نزؿ﴾ :105 إآلية
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 506 ﴿وقرآًنا فَرقناه﴾ :106 إآلية

 507 ﴿ونّزلناه تنزياًل﴾ :106 إآلية

 507 ﴿إذإ ُيتمى عمييـ َيِخّروف لألذقاف ُسّجًدإ﴾ :107 إآلية

 508 ﴿إف كاف وعُد ربنا لمفعواًل﴾ :108 إآلية

 508 ﴿قل إدُعوإ هللا أو إدُعوإ إلرحمف أًيا ما تدعوإ فمو إألسماُء إلحسنى﴾ :110 إآلية

 509 ﴿وال َتجيْر بصالتؾ وال ُتخافْت بيا وإبتِغ بيف ذلؾ سبياًل﴾ :110 إآلية

 510 ﴿ولـ يكف لو وليٌّ مف إلذُّّؿ﴾ :111 إآلية

 510 ﴿وكّبره تكبيًرإ﴾ :111 إآلية

  

  (18سورة إلكيف )

 512 ﴿إلحمد  إلذي أنزؿ عمى عبده إلكتاب ولـ يجعل لو عوًجا قيًما﴾ :1 إآلية

 512 ﴿كبرت كممة﴾ :5 إآلية

 515 ﴿فمعمؾ باخع نفسؾ عمى آثارىـ إف لـ يؤمنوإ بيذإ إلحديث أسًفا﴾ :6 إآلية

 516 زينة ليا لنبمَوىـ أيُّيـ أحسُف عماًل﴾ ﴿إنا جعمنا ما عمى إألرض :7 إآلية

نا لجاعموف ما عمييا صعيًدإ ُجُرزًإ﴾ :8 إآلية  516 ﴿وإ 

 517 ﴿أصحاب إلكيف وإلرقيـ﴾ :9 إآلية

 517 ﴿سنيف عدًدإ﴾ :11 إآلية
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 519 ﴿لنعمـ أيُّ إلحزبيف أحصى ِلما لبثوإ أمًدإ﴾ :12 إآلية

 519 وزدناىـ ىدى﴾﴿إنيـ فتية آمنوإ برّبيـ  :13 إآلية

 519 ﴿وربطنا عمى قموبيـ﴾ :14 إآلية

 520 ﴿تزإور عف كيفيـ﴾ :17 إآلية

 525 ﴿َمف َييِد هللا فيو إلُميتِد﴾ :17 إآلية

 526 ﴿وكمبيـ باسط ذرإعيو بالوصيد﴾ :18 إآلية

 526 ﴿أييا أزكى طعاًما﴾ :19 إآلية

 529 ﴿وليتمطف﴾ :19 إآلية

 534 بالغيب﴾﴿رجًما  :22 إآلية

 539 ﴿سبعة وثامنيـ كمبيـ﴾ :22 إآلية

 545 ﴿فال ُتماِر فييـ إال ِمرإًء ظاىًرإ﴾ :22 إآلية

 547 ﴿وال تستفِت فييـ منيـ أحًدإ﴾ :22 إآلية

 551 ﴿وإذكْر رّبؾ إذإ نِسيت﴾ :24 إآلية

 553 ﴿وقل عسى أف ييديِف ربي﴾ :24 إآلية

 553 ﴿وإزدإدوإ تسًعا﴾ :25 إآلية

 557 ﴿أبِصْر بو وأسِمْع﴾ :26 إآلية

 557 ﴿ولف تجد مف دونو ممتَحًدإ﴾ :27 إآلية
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 558 ﴿وال تعُد عيناؾ عنيـ﴾ :28 إآلية

 562 ﴿وكاف أمُره ُفُرًطا﴾ :28 إآلية

 562 ﴿إنا أعتدنا لمظالميف ناًرإ أحاط بيـ ُسرإدقيا﴾ :29 إآلية

ف يستغيثوإ ُيغاثوإ بماء كالُميل  :29 إآلية  562 يشوي إلوجوه﴾﴿وإ 

 562 ﴿إف إلذيف آمنوإ وعمموإ إلصالحات﴾ :30 إآلية

 565 ﴿ولئف ُرددُت إلى رّبي ألجدّف خيًرإ منيا منقمًبا﴾ :36 إآلية

 566 ﴿لكّنا ىو هللا ربي﴾ :38 إآلية

 568 ﴾إ﴿إف ترِف أنا أقلَّ منؾ مااًل وولدً  :39 إآلية

 568 مف جنتؾ﴾﴿فعسى رّبي أف يؤتَيِف خيًرإ  :40 إآلية

 568 ﴿وُيرسَل عمييا ُحسباًنا ِمَف إلسماء فتصبَح صعيًدإ زلًقا﴾ :40 إآلية

 569 ﴿وأحيط بثمره﴾ :42 إآلية

 575 ﴿ولـ تكف لو فئة ينصرونو مف دوف هللا﴾ :43 إآلية

 575 ىو خيٌر ثوإًبا وخير ُعقًبا ﴾ ﴿ :43 إآلية

﴾ :44 إآلية  575 ﴿ىنالؾ إلَوالية  إلحقِّ

 575 تقديـ إلماؿ عمى إلبنيف :46 إآلية

 579 ﴿إلماؿ وإلبنوف﴾ :46 إآلية

 587 ﴿وما كنُت ُمتخذ إلُمضّميف َعُضًدإ﴾ :51 إآلية
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 587 ﴿وجعمنا بينيـ َموبًقا﴾ :52 إآلية

 587 ﴿ولـ يجدوإ عنيا مصِرًفا﴾ :53 إآلية

 588 ﴿ولقد صّرفنا في ىذإ إلقرآف لمناس ِمف كل َمثل﴾ :54 إآلية

 588 ﴿وكاف إإلنساُف أكثَر شيٍء جداًل﴾ :54 إآلية

 592 ﴿أو يأتَييـ إلعذإُب ُقُباًل﴾ :55 إآلية

 593 ﴿إنا جعمنا عمى قموبيـ أِكّنة أف يفقيوه﴾ :57 إآلية

 593 ﴿بل ليـ موعٌد لف يجدوإ ِمف دونو َموئاًل﴾ :58 إآلية

ذ قاؿ موسى لفتاه﴾ :60 إآلية  593 ﴿وإ 

 606 أبرُح حتى أبمغ مجمع إلبحريف أو َأمضَي ُحقًبا﴾﴿ال  :60 إآلية

 606 ﴿فاتخذ سبيمو في إلبحر َسَرًبا﴾ :61 إآلية

 607 ﴿وما أنسانيُو إال إلشيطاُف أف أذكره﴾ :63 إآلية

 607 ﴿ذلؾ ما كنا نبِغ﴾ :64 إآلية

 608 ﴿فارتدإ عمى آثارىما قصًصا﴾ :64 إآلية

 608 عمًما﴾﴿وعّممناه ِمف لدّنا  :65 إآلية

 608 ﴿تعّممني مّما ُعّممت رشًدإ﴾ :66 إآلية

 611 ﴿وكيف تصبُر عمى ما لـ ُتحط بو ُخبًرإ﴾ :68 إآلية

 611 ﴿حتى إذإ ركبا في إلسفينة َخَرقيا﴾ :71 إآلية
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 613 إذإ كاف إلخِضر يعمـ سبب خرؽ إلسفينة فمماذإ أّخره عف موسى؟! :71 إآلية

 616 إْمًرإ﴾ ﴿لقد جئَت شيًئا :71 إآلية

 616 ﴿لقد جئَت شيًئا ُنكًرإ﴾ :74 إآلية

 617 ﴿حتى إذإ أتيا أىل قرية﴾ :77 إآلية

 621 ﴿فانطمقا حتى إذإ أتيا أىل قرية إستطعما أىميا﴾ :77 إآلية

 628 ﴿فوجدإ فييا جدإًرإ يريد أف ينقّض فأقامو﴾ :77 إآلية

 631 ﴿لو شئَت لّتخذَت عميو أجًرإ﴾ :77 إآلية

 632 ﴿ىذإ فرإُؽ بيني وبيِنؾ﴾ :78 إآلية

 632 ﴿فأردت أف أعيبيا﴾ :79 إآلية

 637 ﴿وأقرَب ُرحًما﴾ :81 إآلية

 637 ﴿ويسألونؾ عف ذي إلقرنيف﴾ :83 إآلية

 644 ﴿فأتبع سبًبا﴾ :85 إآلية

 648 ﴿وآتيناه ِمف كّل شيٍء سبًبا﴾ :84 إآلية

 653 ﴿فمو جزإًء إلُحسنى﴾ :88 إآلية

 654 ﴿وسنقوؿ لو مف أمرنا ُيسًرإ﴾ :88 إآلية

 654 ﴿قالوإ يا ذإ إلقرنيف إف يأجوج ومأجوج مفسدوف في إألرض﴾ :94 إآلية

 654 ﴿فيل نجعُل لؾ َخرًجا عمى أف تجعَل بيننا وبينيـ سًدإ﴾ :94 إآلية
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 655 ﴿قاؿ ما مكّني فيو رّبي خير﴾ :95 إآلية

 655 وبينيـ ردًما﴾﴿فأعينوني بقوة أجعل بينكـ  :95 إآلية

 655 ﴿آتوني أفرْغ عميو ِقْطًرإ﴾ :96 إآلية

 656 ﴿فما إسطاعوإ أف َيظيروه وما إستطاعوإ لو نقًبا﴾ :97 إآلية

 657 ﴿فإذإ جاء وعُد ربي جعمو دّكاَء﴾ :98 إآلية

 657 ﴿لو كاف إلبحر ِمدإًدإ﴾ :109 إآلية

  

  (19سورة مريـ )

 666 عبَده زكريا﴾﴿ذكُر رحمِت ربؾ  :2 إآلية

 667 ﴿إني وىف إلعظـ مني﴾ :4 إآلية

 667 ﴿وإشتعل إلرأُس شيًبا﴾ :4 إآلية

 667 ﴿ولـ أكف بدعائؾ رب شقًيا﴾ :4 إآلية

ني خفت إلموإلي مف ورإئي﴾ :5 إآلية  668 ﴿وإ 

 668 ﴿فيْب مف لدنؾ ولًيا﴾ :5 إآلية

 669 ﴿يرُثني ويرُث مف آؿ يعقوب﴾ :6 إآلية

 669 ﴿إسُمو يحيى لـ نجعل لو ِمف قبُل َسمًيا﴾ :7 إآلية

 670 ﴿بمغُت مف إلكَبر عتًيا﴾ :8 إآلية
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 670 ﴿قاؿ كذلؾ قاؿ ربَؾ ىو عمي ىّيف﴾ :9 إآلية

 670 ﴿ثالَث لياٍؿ سوًيا﴾ :10 إآلية

ـَ إلناَس ثالث لياؿ سوًيا﴾ :10 إآلية  671 ﴿قاؿ رّب إجعْل لي آية قاؿ آيتَؾ أال تكم

 672 ﴿فخرج عمى قومو ِمَف إلمحرإب فأوحى إلييـ أف سّبحوإ بكرة وعشًيا﴾ :11 إآلية

 672 ﴿يا يحيى خذ إلكتاب بقوة﴾ :12 إآلية

 673 ﴿يا يحيى ُخِذ إلكتاَب بقوة﴾ :12 إآلية

 677 ﴿وآتيناه إلحكـ صبًيا﴾ :12 إآلية

 677 ﴿وحناًنا مف لدّنا وزكاة وكاف تقًيا﴾ :13 إآلية

 677 يكف جّباًرإ عصًيا﴾﴿ولـ  :14 إآلية

 678 ﴿وإذكْر في إلكتاب مريـ إِذ إنتبذْت مف أىميا مكاًنا شرقًيا﴾ :16 إآلية

 679 ﴿فأرسمنا إلييا ُروحنا فتمّثل ليا بشًرإ سوًيا﴾ :17 إآلية

 680 ﴿قالْت أّنى يكوُف لي غالـٌ ولـ يمَسْسني بشٌر ولـ أُؾ بغًيا﴾ :20 إآلية

 681 قاؿ رّبِؾ ىو عمّي ىّيف﴾﴿قاؿ كذلِؾ  :21 إآلية

 681 ﴿فحممْتو فانتبذْت بو مكاًنا قصًيا﴾ :22 إآلية

 682 ﴿فأجاءىا إلمخاُض إلى ِجذع إلنخمة﴾ :23 إآلية

 682 ﴿يا ليتني ِمتُّ قبل ىذإ وكنُت َنسًيا َمنسًيا﴾ :23 إآلية

 683 ﴿فنادإىا ِمف تحِتيا﴾ :24 إآلية
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 683 َسرًيا﴾﴿قد جعل ربُِّؾ تحتِؾ  :24 إآلية

 683 ﴿وُىّزي إليِؾ بِجذع إلنخمة ُتساقْط عميؾ ُرَطًبا جنًيا﴾ :25 إآلية

 684 ﴿فُكمي وإشربي وقّري عيًنا﴾ :26 إآلية

ـَ إليـو إنسًيا﴾ :26 إآلية  684 ﴿إّني نذرُت لمرحمف صوًما فمف أكّم

ـُ لقد جئِت شيًئا َفِرًيا﴾ :27 إآلية  685 ﴿قالوإ يا مري

 685 ﴿يا أخَت ىاروف ما كاف أبوِؾ إمرأ َسوٍء وما كانْت أمُِّؾ بغًيا﴾ :28 إآلية

 686 ﴿كيف نكمـ مف كاف في إلميد﴾ :29 إآلية

 692 ﴿وإلسالـُ عمّي يوـَ ُوِلدُت ويوـَ أموُت ويوـَ ُأبعُث حًيا﴾ :33 إآلية

ـَ قوَؿ إلحّق إلذي فيو يمتروف﴾ :34 إآلية  693 ﴿ذلؾ عيسى إبُف مري

 693 ﴿إذإ قضى أمًرإ فإنما يقوؿ لو كْف فيكوُف﴾ :35 إآلية

 694 تمف إألحزإُب مف بيِنيـ﴾خ﴿فا :37 إآلية

 694 ﴿أْسِمْع بيـ وأْبِصْر﴾ :38 إآلية

 696 ﴿وأنِذرىـ يوـَ إلحسرة﴾ :39 إآلية

 697 ﴿فاّتبعني أىِدَؾ صرإًطا سوًيا﴾ :43 إآلية

 697 ﴿إّف إلشيطاف كاف لمرحمف عصًيا﴾ :44 إآلية

 697 ﴿فتكوَف لمشيطاف ولًيا﴾ :45 إآلية

 697 ﴿لئف لـ تنتِو ألرجمّنَؾ وإىجرني ممًيا﴾ :46 إآلية
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 698 ﴿وأدعو ربي عسى أال أكوف بدعاء رّبي شقًيا﴾ :48 إآلية

 698 ﴿وىبنا لو إسحَق ويعقوَب وكاًل جعمنا نبًيا﴾ :49 إآلية

 699 ﴿وجعمنا ليـ لساَف صدٍؽ عمًيا﴾ :50 إآلية

 699 ﴿وإذكر في إلكتاب موسى إنو كاف ُمخَمًصا﴾ :51 إآلية

 700 ﴿وقّربناه نجًيا﴾ :52 إآلية

 700 ﴿وممف ىدينا وإجتبينا﴾ : 58إآلية

 700 ﴿فخَمف ِمف بعِدىـ خْمٌف أضاعوإ إلصالة وإتبعوإ إلشيوإِت فسوؼ يمَقوف غًيا﴾ : 59إآلية

 701 عباَده﴾﴿جّناِت عدٍف إلتي َوعد إلرحمُف  : 61إآلية

 702 ﴿تمؾ إلجنة إلتي نورث ِمف عبادنا َمف كاف تقًيا﴾ : 63إآلية

 702 ﴿لو ما بيف أيدينا وما خمَفنا وما بيَف ذلؾ﴾ : 64إآلية

 702 ﴿وما كاف ربَُّؾ َنِسًيا﴾ : 64إآلية

 703 ﴿فاعبده وإصطِبْر لعبادتو﴾ : 65إآلية

 ٗٓٚ ﴿ثـ لنحضرّنيـ حوؿ جيّنـ جثًيا﴾ :ٛٙ إآلية

 ٘ٓٚ ﴿أّييـ أشّد عمى إلرحمِف ِعتًيا﴾ :ٜٙ إآلية

 ٜٓٚ ﴿أييـ أشد﴾ :ٜٙ إآلية

ـُ بالذيف ىـ أولى بيا صمًيا﴾ :ٓٚ إآلية  ٔٔٚ ﴿ثـ لنحف أعم

ف منكـ إال وإرُدىا﴾ :ٔٚ إآلية  ٔٔٚ ﴿وإ 
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 ٕٔٚ ﴿كاف عمى ربؾ حتًما مقضًيا﴾ :ٔٚ إآلية

 ٖٔٚ وأحسُف ندًيا﴾﴿أيُّ إلفريقيف خيٌر مقاًما  :ٖٚ إآلية

 ٖٔٚ ﴿وكـ أىمكنا ِمف قبِميـ مف قرٍف ىـ أحسُف أثاًثا ورئًيا﴾ :ٗٚ إآلية

 ٗٔٚ ﴿قْل َمف كاف في إلضاللة فمَيمُدْد لو إلرحمُف مًدإ﴾ :٘ٚ إآلية

ما إلساعَة فسيعمموف َمف ىو شٌر مكاًنا﴾ :٘ٚ إآلية  ٘ٔٚ ﴿حتى إذإ رأوإ ما ُيوعدوف إما إلعذإَب وإ 

 ٘ٔٚ ﴿وإلباقياُت إلصالحاُت خيٌر عند ربؾ ثوإًبا وخيٌر مرًدإ﴾ :ٙٚ إآلية

 ٙٔٚ ﴿أّطمع إلغيَب﴾ :ٛٚ إآلية

 ٜٔٚ ﴿كال سنكتب ما يقوؿ﴾ :ٜٚ إآلية

 ٜٔٚ ﴿ونمدُّ لو مف إلعذإب مًدإ﴾ :ٜٚ إآلية

 ٜٔٚ ﴿ونرثو ما يقوؿ ويأتينا فرًدإ﴾ :ٓٛ إآلية

 ٕٓٚ ليكونوإ ليـ عزًإ﴾﴿وإتخذوإ ِمف دوف هللا آلية  :ٔٛ إآلية

 ٕٓٚ ﴿أرسمنا إلشياطيف عمى إلكافريف َتؤزُّىـ أزًإ﴾ :ٖٛ إآلية

 ٕٓٚ ﴿فال َتعجْل عمييـ إنما نُعّد ليـ عًدإ﴾ :ٗٛ إآلية

 ٕٓٚ ﴿يـو َنحشر إلمتقيف إلى إلرحمف وفًدإ﴾ :٘ٛ إآلية

 ٕٓٚ ﴿ونسوؽ إلمجرميف إلى جينـ ِورًدإ﴾ :ٙٛ إآلية

 ٕٔٚ منيـ مف أحد؟﴾﴿ىل تحس  :ٜٛ إآلية
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*** 

 بحمد هللا خامستـ إلمجمد إل

 بإذف هللا سادسويميو إلمجمد إل

 

 

 


