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 طه﴾ سورة﴿
 

 (1 ه)ط لتشقى القرآن عليك أنزلنا ما طه ۞

ى ِلم ن ت ْذِكرة   إال لتشق ى. القرآن   عليك   ْلناأْنز   ما طه.)  .3-1 طه (ي ْخش 

  

 طه:

 منها(. المراد ُيفهم ال التي المتشابهات )من األسرار من      -

 بعض في المقّطعة الحروف كسائر والهاء، الطاء، الهجاء: حروف من حرفان      -
 القرآن. سور

 وسلم. عليه هللا صلى النبي أسماء من اسم      -

 والحبشية النبطية عن معّرب أو العرب، لغات بعض في إنسان، يا رجل، يا      -
 الشاعر: قال وسلم. عليه هللا صلى محمد والمقصود: والسريانية.

 المالعين مِ القو  في هللاُ  بارك   ال      خالئِقكم ِمن طه السفاهة   إنّ           

(، األرض   طأ )أي: طأها أصلها: :طه      -  يراوح هللا رسول كان الهمزة. ُخففتِ  بقدميك 
 كثرة من األخرى، ويرفع ِرْجل على يقوم واحدة، قدم على فيقوم التهجد، في قدميه بين

 التعب.
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 لتشق ى: القرآن   عليك   أنزلنا ما 

 على وت حّسرك   كفرهم وعلى عليهم تأّسِفك   بفرط به، الناس وهداية تبليغه في لتشقى      -
ك   باِخع   فلعّلك  ) تعالى: كقوله ُيؤمنوا، أن  الحديِث  بهذا ُيؤمنوا لم إن آثاِرهم على نفس 

ا ف  ك   باِخع   لعّلك  ) ،6 الكهف (أس   نفُسك   ت ذه ْب  فال) ،3 الشعراء (ُمؤمنين   يكونوا أال نفس 
رات   عليهم س   عليك ما .123 طه (ي ْشق ى وال ي ِضلّ  فال ُهداي   ع  اّتب فمن) ،8 فاطر (ح 

 ُيْفرط أال فُأِمر العزم، أولي الرسل من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان البالغ. إال
 النابغة: قال والتعب. العزم في

 كبدي على قرع ا مقالُتهم كانْت        بهم شقيتُ  أقوام   مقالة   إال            

 قدماه تتورم كانت به: لك   طاقة ال ما ولتتحمل والسهر، والقيام الصالة في لتشقى      -
 قيامه في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأوا لما المشركين إن قيل: القيام. كثرة من

 ليشقى! إال محمد   على القرآن هذا أنزل ما قالوا:

قاء، ال:يق الواو. ذوات من والشقاء والتعب، العناء اللغة: في الشقاء وأصل قاوة، ش   وش 
 المتنبي: قال وِشْقوة.

هالةِ  وأخو      بعقِلهِ  النعيمِ  في ي ْشق ى العقلِ  ذو          مُ  الشقاوةِ  في الج   ي ْنع 

  

 الجنة. إلى ودليال   ونور ا، رحمة جعله ولكن شقاء ، جعله ما وهللا، ال قتادة: قال

 العاقبة. لك   ولتكون  لنؤيدك   بل لتخيب، أرسلناك   ما      -
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ى: ِلم ن تذكرة   إال  ي ْخش 

 فالدعوة لتشقى. ال وعقاب ه(، )هللا   ي خشى ِلم ن تذكرة   إال القرآن   عليك   أنزلنا ما التقدير:
 السالم. عليه إبراهيم مّلة هي سبقت لمّلة تذكير أو الفطرة، في لما تذكير اإلسالم إلى

  

 اإلسالمي. والمعنى األصلي، العربي لمعنىا الخشية: في معنيين عاشور ابن ذكر
 (:ي خشى م ن) قال:

 العاقبة. في للنجاة يفّكر م ن كل وهو الّدين، صحة في والنظر للتأّمل المستعدّ  هو      -
 .األصلي العربي بالمعنى مستعملة هنا فالخشية

 الفعلِ  من المرادُ  فيكون  هللا، خوف وهو ،اإلسالمي المعنى بها يراد أن ويجوز      -
، ىتعالى:) كقوله التقوى، له تعالى هللا بتيسير ،الخشية إلى أمُره يؤولُ  م ن أي المآل   هد 
 التقوى. إلى الصائرين أي: ،2 البقرة (للمّتقين  

***  

  :السبت

  هـ1433 رمضان 16

    م4/8/2012 =

 

  (4 )طه الُعل ى والسمواتِ  األرض   خلق ممن تنزيال   ۞



4 

 تنزيال :

 تنزيال . نزلناه تقديره: محذوف لفعل مطلق مفعول

 

 (5 )طه استوى  العرش على الرحمن ۞

 قوالن: فيها 

 التفويض. -

 آخر(. إلى مفّسر من )ويختلف التأويل -

 يحصل وهذا التنزيه، من بد ال أي: تشبيه، وال تعطيل، هناك يكون  بأال االلتزام أرى  أنا
 ليس) اآلية: تنزل لم لو حتى العلماء، عند المستقيم وبالعقل العوام، عند السليمة بالفطرة
 نزلت؟! وقد فكيف (،شيء كمثله

 التفكير ربما لكن اللفظ، بمعنى تفكير دون  من بالتفويض االلتزام الصعب من يكون  وقد
 باللسان. التعبير غير القلب في

 ولالعتماد جهة، من فيه لالختالف التأويل، إلى اللجوء المفيد غير من ون يك قد كما
 المعنية. اآلية لتفسير تصلح ال قد أخرى  آيات على فيه

 يكفر أن العلماء من فيه نقبل ال كما العوام، به نشغل ال دقيق األمر أن يعني وهذا
ا، بعضهم  وأن سيما ال المتشابهات، عن المحكمات تغنينا وقد أعلم. وهللا بعض 
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 بعض إلى يصل فقد المتشابهات، تفسير يحاول من نمنع وال الكتاب. أم   المحكمات
 البعض، زعم كما تفسيره، للعلماء يمكن مما كله القرآن أن أظن ال ولكن المعاني،
 فهي البعض استخدمها التي الجاهزة والحجج النظري  الكالم أما برهان! أكبر والتجربة

 فهم بأنه عنهما هللا رضي عباس ابن بقول االحتجاج وأما أعلم. وهللا مستساغة، غير
 بكثير! عنده مما أكثر يّدعي عباس ابن أن أو النقل، ثابت غير أنه إما فهذا كله القرآن
 هللا! إال أحد يعلمه ال تفسير ا هناك أن عباس ابن عن روي  أنه نعلم أن يجب ولكن

 التناقض! قبيل من وه القرآن كلّ  يعلم عباس ابن بأن فالقول

 يفتعلون  أنهم أشعر كالمهم أقرأ وعندما الكالم، علماء جانب من أتى االدعاء وهذا
 وهم (،شيء كمثله ليس) تعالى: قوله في ككالمهم إليها، نحتاج ال استدالالت
 هللا عن الحديث مجال في سيما ال باالستدالل، تليق ال نابية عبارات كذلك يستخدمون 

 هذا مازادك كالمهم قرأت وإذا له، يستدل أن من أوضح اآلية ومعنى ه!وصفات وأسمائه
ا إال الكالم ا! بعد   وتشويش 

***  

 المفسرين: أقوال

 الرازي:
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 على استوى  ثم) قوله: حمل يمكن ال أنه والنقلية العقلية الدالئل هذه بمجموع ثبت»
 للعلماء حصل هذا وعند والحّيز، المكان وشغل واالستقرار الجلوس على (العرش

 مذهبان: الراسخين

 اآلية تأويل في نخوض وال والجهة، المكان عن متعالي ا تعالى بكونه نقطع أن ألول:ا  
 يعلم وما) قوله: تفسير في قررناه الذي وهو هللا، إلى علمها نفّوض بل التفصيل، على

 .7 عمران آل (به آمّنا يقولون  العلم في والراسخون   هللاُ  إال تأويله

 عليه. ونعتمد به قولون نختاره الذي هو المذهب وهذا

 «.ملخصان قوالن وفيه التفصيل، على تأويله في نخوض أن الثاني: والقول

***  

 كثير: ابن

ا، إعادته عن أغنى بما األعراف، سورة في ذلك على الكالم تقدم»  المسلك وأن أيض 
 تكييف، غير منوالسنة الكتاب من ذلك في جاء ما إمرار ،السلف طريقة ذلك في األسلم

   «.تمثيل وال تعطيل، وال تشبيه، وال تحريف، وال

  

 .54 األعراف (العرش على استوى )

*** 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=883&idfrom=2516&idto=2526&bookid=132&startno=5#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=883&idfrom=2516&idto=2526&bookid=132&startno=5#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=883&idfrom=2516&idto=2526&bookid=132&startno=5#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=883&idfrom=2516&idto=2526&bookid=132&startno=5#docu
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 المفسرين: أقوال

 الطبري:

  «.إعادته عن أغنى بما قبل، مضى فيما فيه، الناس واختالف "االستواء"، معنى ذكرنا»

***  

 البغوي:

 االستواء المعتزلة وأولت صعد. عبيدة: أبو وقال استقّر. ومقاتل: الكلبي قال»
 باالستيالء.

 على يجب كيف، بال تعالى، هلل صفة العرش على االستواء فيقولون: السنة أهل وأما
 وجل. عز هللا إلى فيه العلم ويكل به، اإليمان الرجل

 كيف ،5  طه (استوى  العرشِ  على الرحمنُ ) قوله: عن أنس بن مالك رجل وسأل
 والكيف مجهول، غير االستواء قال: ثم الرحضاء، وعاله ملي ا، رأسه فأطرق  استوى؟

 به أمر ثم ضاال   إال أظنك وما بدعة، عنه والسؤال واجب، به نواإليما معقول، غير
 فأخرج.

 بن هللا وعبد عيينة بن وسفيان سعد بن والليث واألوزاعي الثوري  سفيان عن وروي 
 الصفات في جاءت التي اآليات هذه في السنة علماء من وغيرهم المبارك

 «.كيف بال جاءت كما أمّروها المتشابهة:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=7&ayano=54#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16004
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13760
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13760
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13760
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15124
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16008
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16418
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16418
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16418
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16418
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*** 

 كثير: ابن 

ا، كثيرة مقاالت المقام هذا في فللناس (العرش على استوى  ثم) تعالى: قوله أما»  جد 
 السلف مذهب المقام هذا في يسلك وإنما بسطها، موضع هذا ليس

 بن وأحمد والشافعي، ، سعد بن والليث  والثوري، واألوزاعي، مالك، الصالح:
ا المسلمين أئمة من وغيرهم هويه،را  بن وإسحاق ، حنبل  كما إمرارهاوهو  وحديث ا، قديم 

 المشبهين أذهان إلى المتبادر والظاهر .تعطيل وال تشبيه وال تكييف غير من جاءت،
 السميع وهو شيء كمثله ليسو) خلقه، من شيء يشبهه ال هللا فإن هللا، عن منفي

 الخزاعي حماد بن نعيم منهم - األئمة قال كما األمر بل ،11 الشورى  (البصير
 كفر. فقد نفسه به هللا وصف ما جحد ومن كفر، فقد بخلقه هللا شّبه من : البخاري  شيخ

 به وردت ما تعالى هلل أثبت فمن تشبيه، رسوله وال نفسه به هللا وصف فيما وليس
 ونفى تعالى، هللا بجالل يليق الذي الوجه على الصحيحة، واألخبار الصريحة اآليات

 «.الهدى سبيل سلك فقد النقائص، تعالى هللا عن

***  

 حيان: أبو

 تقريره يمكن ما تقرير في أمعن وقد الدين، أصول علم في مذكورة االستواء مسألة»
 «.هناك فيطالع التحرير، في ذلك وذكر الرازي، هللا عبد أبو القفال، فيها

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=7&ayano=54#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13760
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13760
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13760
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16004
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16004
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16004
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15124
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12418
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=7&ayano=54#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=7&ayano=54#docu
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=12070
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*** 

 المنار:

 في أن يتوهم أن منهم لكل مانعة كانت والعقل بالنقل الثابتة القطعية التنزيه عقيدة»
 القرائن بعض وأن كيف .بالمخلوق  الخالق تشبيه شبهة العرش على باالستواء تعبيرال

 إذا فكيف البشري، معناه على اللفظ حمل لغتهم في تمنع معنوية أو لفظية الضعيفة
 وكنائي ا مجازي ا استعماال   البشر في مستعمل الشيء على واالستواء فكيف يعقل؟ ال كان
 تقدم؟ كما

 واألفعال الصفات من نفسه إلى تعالى الرب أسنده ما كل في عليها كانوا التي والقاعدة
 الكمال معنى من عليه تدلّ  بما يؤمنوا أن الخلق في استعمالها في اللغة وردت التي

 والمحّبة، بالرحمة اتصف إنه فيقولون: بخلقه، الرب تشبيه عن التنزيه مع والتصرف،
 نجده الذي الحادث االنفعال بمعنى ال به، ليقي الذي بالمعنى عرشه، على واستوى 

 ملوكنا. من والتدبير االستواء من نعهده ما وال أنفسنا، في والرحمة للحبّ 

 رحمته نطلب وأن خلقه، في أثرهما الصفتين بهاتين وصفه من نستفيد أن وحسبنا
 ستواءاال من ونستفيد وإحسانه، مثوبته من عليهما يترتب وما محبته، يكسبنا ما ونعمل

 يونس آية آخر في قرنه ولذلك غيره، نعبد فال وحده له والتدبير الملك كون  عرشه على
 خلق الذي هللا ) السجدة الم سورة وفي 10) : (3 إذنه بعد من إال شفيع من ما) بقوله:

 من دونه من لكم ما العرش على ستوى ا ثم أيام ستة في بينهما وما واألرض السماوات
 أنها من اآلية تفسير به صّدرنا ما يؤيد وهذا . 4 السجدة (تتذكرون  أفال شفيع وال ولي

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=398&idfrom=1230&idto=1233&bookid=65&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=398&idfrom=1230&idto=1233&bookid=65&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=398&idfrom=1230&idto=1233&bookid=65&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=398&idfrom=1230&idto=1233&bookid=65&startno=2#docu
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 غيره عبادة وإبطال اإللهية، لوحدانية حجة أنها على الربوبية وحدانية تقرر كأمثالها
 الشفاعة. من يدعونه كانوا ما بمعنى معه تعالى

 قالت عنها هللا رضي المؤمنين أم سلمة أم أن السنة في والاللكائي مردويه ابن أخرج 
 والجحود إيمان، به واإلقرار مجهول، غير واالستواء معقول، غير "الكيف الجملة: في
 بعضهم من حدث إذ التابعين، بعض من بلغتها شبهة هسبب كان صح فإن كفر". به

 حق اللغة يفهم ال من المسلمين في كثر كما النصوص، هذه أمثال فهم في االشتباه
 بما فيجيبون  العلماء كبار يسأل المشتبه فكان العلم. أئمة عن الدين يتلق ولم الفهم،

 وردت كما بولهاوق النصوص إمرار بين الجمع من والتابعين الصحابة عن تلقوا
   الكيف. عن صفاته في السؤال واستنكار تعالى الرب تنزيهو 

 مالك اإلمام شيخ ربيعة أن والصفات األسماء في والبيهقي السنة في الاللكائي وأخرج
 مجهول، غير االستواء فقال: استوى؟ كيف (العرش على استوى  ثم) قوله: عن سئل

 التصديق. وعلينا البالغ، الرسول وعلى الرسالة، هللا ومن معقول، غير والكيف

ا السؤال هذا سئل مالك ا أن وأخرجا ا فوجد أيض  ا، وجد   سّري  ولما الرحضاء، وأخذته شديد 
 واجب، به واإليمان مجهول، غير منه واالستواء معقول، غير الكيف للسائل: قال عنه

 فُأخرج. به وأمر ضاال ، تكون  أن أخاف وإني بدعة، عنه والسؤال

 كيف؟ له يقال وال نفسه، وصف كما  استوى  العرش على الرحمن قال: أنه رواية وفي
 مشكك أنه حاله من علم كأنه اهـ. بدعة. صاحب سوء رجل وأنت مرفوع، عنه وكيف

 ليعلم. مستفت غير

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=54
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=398&idfrom=1230&idto=1233&bookid=65&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=398&idfrom=1230&idto=1233&bookid=65&startno=2#docu
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 وإنما وقال: كثيرة   مقاالت   المقام ذاه في للناس أن تفسيره في كثير ابن الحافظ وذكر
 بن والليث ،والثوري ، واألوزاعي ، مالك الصالح: السلف مذهب المقام هذا في يسلك
ا المسلمين أئمة من وغيرهم  راهويه بن وإسحاق وأحمد، ، والشافعي ، سعد  قديم 

 المتبادر والظاهر .تعطيل وال تشبيه وال تكييف غير من جاءت كما إمرارها وهو وحديث ا،
 كمثله ليسو) خلقه، من شيء يشبهه ال هللا فإن هللا عن منفي المشبهين أذهان إلى

 حماد بن نعيم منهم األئمة قال كما األمر بل ، 11 الشورى  (البصير سميعال وهو شيء
 نفسه به هللا وصف ما جحد ومن كفر، بخلقه هللا شّبه من قال: البخاري  شيخ الخزاعي

 به وردت ما أثبت فمن تشبيه، رسوله وال نفسه به هللا وصف فيما وليس كفر. فقد
 هللا عن ونفى هللا، بجالل يليق الذي الوجه على الصحيحة، واألخبار الصريحة اآلثار

 . »اهـ الهدى سبيل سلك فقد النقائص،

***  

 الشنقيطي:

 الفتح  (أيديهم فوق  هللا يد) كقوله: الصفات آيات من وأمثالها الكريمة اآلية هذه»
 كثرة، يحصى ال خلق بسببه ضلّ  إشكاال   الناس من كثير على أشكلت ذلك; ونحو 10

 كله، ذلك عن كبير ا علو ا وتعالى سبحانه التشبيه، إلى وقوم التعطيل، إلى قوم فصار
 )!(. إشكال وال لبس أي فيه يترك ولم اإليضاح، غاية هذا أوضح وعال جل وهللا

 أمرين: من متركب الصفات آيات في الحق أن بين وعال جل أنه ذلك تحرير وحاصل

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13760
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13760
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13760
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16004
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15124
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15124
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15124
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15124
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12418
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=398&idfrom=1230&idto=1233&bookid=65&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=398&idfrom=1230&idto=1233&bookid=65&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17211
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17211
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=458&idto=458&bk_no=64&ID=328#docu
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 عن وتعالى سبحانه صفاتهم في الحوادث مشابهة عن وعال جل هللا تنزيه أحدهما: 
 كبير ا. علو ا لكذ

 هللا صلى رسوله به وصفه أو كتابه، في نفسه به هللا وصف ما بكل اإليمان والثاني:
 وال ،140 البقرة(هللا أم أعلم أأنتم) هللا من باهلل أعلم هللا يصف ال ألنه وسلم، عليه

 وما) فيه: قال الذي وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول من باهلل أعلم هللا بعد هللا يصف
 أثبته وصف ا هللا عن نفى فمن.4-3 النجم (يوحى وحي إال هو إن الهوى  عن ينطق
 الوصف ذلك أن زاعم ا وسلم، عليه هللا صلى رسوله له أثبته أو العزيز، كتابه في لنفسه
 جل باهلل يليق بما ورسوله هللا من أعلم نفسه جعل فقد وعال، جل باهلل يليق ال ما يلزمه
 عظيم. بهتان هذا سبحانك وعال.

 هلل أثبت ومن ضاّل، ملحد مشبه فهو الخلق، صفات يشابه هللا وصف أن اعتقد ومن
 عن وعال جل يههتنز  مع وسلم، عليه هللا صلى رسوله له أثبته أو لنفسه، أثبته ما

 عن والتنزيه والجالل، الكمال بصفات اإليمان بين جامع مؤمن فهو الخلق، مشابهة
 هي هذا. بها هللا أوضح التي واآلية والتعطيل، التشبيه ورطة من سالم الخلق، مشابهة

 نفسه عن فنفى ، 11 الشورى  (البصير السميع وهو شيء كمثله ليس) تعالى: قوله
 الكمال صفات لنفسه وأثبت (،شيء كمثله ليس) بقوله: الحوادث مماثلة وعال جل

 مع المماثلة بنفي الكريمة اآلية هذه في فصّرح (،البصير السميع وهو) بقوله: والجالل
    «.والجالل الكمال بصفات االتصاف

***  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=458&idto=458&bk_no=64&ID=328#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=458&idto=458&bk_no=64&ID=328#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=458&idto=458&bk_no=64&ID=328#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=458&idto=458&bk_no=64&ID=328#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=458&idto=458&bk_no=64&ID=328#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=458&idto=458&bk_no=64&ID=328#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=458&idto=458&bk_no=64&ID=328#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=458&idto=458&bk_no=64&ID=328#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=458&idto=458&bk_no=64&ID=328#docu
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 عاشور: ابن

 على به التعبير اختير تعالى، الخالق عظمة شئون  من عظيم شأن عن يعبر االستواء»
 المعبر المعنى إلى العربية المواد معاني أقرب معناه ألن والتمثيل، االستعارة طريق

 ذلك يتأتى يكن لم الغيب عالم من معان تعليم أراد لما هللا فإن تعالى، شئونه من عنه
 المعاني عن التعبير من بد يكن فلم الشهادة، عالم من لومةمع بأمثلة إال اللغة في

 ذكر القرآن في يكثر ولذلك الشهادة، عالم عن به يعّبر مما تقّربها بعبارات المغّيبة
 هذا. مثل في والتخيلية التمثيلية االستعارات

 اإلجمالي المقصود علموا ألنهم سؤال، وال بحث بال أمثالها يتلقون  السلف كان وقد
 ابتداء عصر ظهر لّما ثم بالمتشابهات. أمثالها ويسّمون  مجمال ، بالمعنى فاقتنعوا ها،من

 لذلك نعرف وال العرش، على هللا استوى  يقولون: اآلية هذه عن ُسئلوا إذا كانوا البحث
 وُأخرُ ) تعالى: قوله عند المتشابه من الثاني القسم من هذا مثل أن بينت وقد كيف ا.

 تأويلها. يأبون  فكانوا ،7 عمران آل رةسو  في (متشابهات  

 فقال: مالك ا رجل سأل قال: أنه عيينة بن سفيان عن المدارك في عياض حكى وقد
 عاله حتى مالكملي ا فسكت هللا؟ عبد أبا يا استوى  كيف (.استوى  العرش على الرحمان)

 هذا عن والسؤال معقول، غير والكيف معلوم، االستواء فقال: عنه، سّري  ثم الرحضاء،
 كثيرة، روايات في مالك عن هذا واشتهر ضاال . ألظنك وإني واجب، به واإليمان بدعة،

 عنه والسؤال قال: وأنه عني، أخرجوه سوء رجل وأظنك سأله: لمن قال أنه بعضها وفي
 استواء . سّماه العرش في فعال   هللا فعل فقال: عنها: سئل أنه الثوري  سفيان وعن دعة.ب

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16008
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16004
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 أن الحرمين إمام إليه جنح ما أحسنها: تأويالت، األشاعرة من المتأخرون  تأوله قد
 «.(على) بحرف تعديته بقرينة االستيالء، الستواءبا المراد

*** 

 البرهان: في هـ(794-) الزركشي

 فرق: ثالث على واألحاديث اآليات في منها الوارد في الناس اختلف»

 منها، شيئ ا تؤول وال ،ظاهرها على تجرى  بل فيها; للتأويل مدخل ال أنه أحدها: 
  .المشّبهة وهم

 ونقول: والتعطيل، الشبه عن اعتقادنا تنزيه مع عنه، نمسك ولكّنا تأويال ، لها أن والثاني:
 .السلف قول وهو هللا; إال يعلمه ال

  .به يليق ما على وأولوها ،مؤولة أنها والثالث:

 سئلت أنها سلمة أم عن اإلمساك فنقل الصحابة، عن منقوالن واألخيران باطل، واألول
 والسؤال واجب، به واإليمان مجهول، والكيف معلوم، االستواء فقالت: االستواء، عن
 بدعة. عنه

 هذا إلى عاد من أن فيها: زاد أنه إال سلمة، أم قالته بما فأجاب مالك عنه سئل وكذلك
 )...(. عنقه أضرب عنه السؤال

http://kids.islamweb.org/newlibrary/showalam.php?ids=54
http://kids.islamweb.org/newlibrary/showalam.php?ids=54
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 ثالثة في أّول أحمد اإلمام إن : والزندقة( اإلسالم بين )التفرقة كتاب في الغزالي وقال
 المتأخرين. بعض عليه ذلك وأنكر مواضع،

 أو ) تعالى: قوله في أحمد ويلتأ يعلى أبي القاضي عن الجوزي  ابن حكى وقد قلت:
 أمر يأتي أو قوله: بدليل أمره، إال هو وهل قال: ،158 األنعام ( ربك يأتي
 .33 النحل ( ربك

 )...(. التأويل األشعرية من وغيره برهان ابن واختار

 كالمهم. حاكين ،المؤولين طريق على الباب هذا في نجري  ونحن

 ،5 طه (استوى ) أن عباس ابن عن والكلبي، مقاتل، فحكى االستواء، صفة ذلك فمن
 )...(. بالتجسيم يشعر االستقرار فإن تأويل، إلى يحتاج صح إن وهذا استقّر، بمعنى

 معنى إن المعاني: أهل من وجماعة األشعري و  الفّراء قاله ما لصوابوا األستاذ: قال
 ثم) كقوله: استواء، فسّماه خلقه، إلى وعمد العرش خلق على أقبل (استوى ) قوله:

 فكذا السماء خلق إلى وعمد قصد أي ،11 ُفّصلْت  (دخان وهي السماء إلى استوى 
 «.تشبيه وال تعطيل فيه ليس العلماء عند مرضي القول وهذا قال: هاهنا.

 (.43 النوع للسيوطي، اإلتقان وانظر ،37 النوع للزركشي، )البرهان

*** 

 أخرى: آيات

http://kids.islamweb.org/newlibrary/showalam.php?ids=14847
http://kids.islamweb.org/newlibrary/showalam.php?ids=14847
http://kids.islamweb.org/newlibrary/showalam.php?ids=14847
http://kids.islamweb.org/newlibrary/showalam.php?ids=11890
http://kids.islamweb.org/newlibrary/showalam.php?ids=14953
http://kids.islamweb.org/newlibrary/display_book.php?idfrom=249&idto=249&bk_no=67&ID=274#docu
http://kids.islamweb.org/newlibrary/display_book.php?idfrom=249&idto=249&bk_no=67&ID=274#docu
http://kids.islamweb.org/newlibrary/display_book.php?idfrom=249&idto=249&bk_no=67&ID=274#docu
http://kids.islamweb.org/newlibrary/display_book.php?idfrom=249&idto=249&bk_no=67&ID=274#docu
http://kids.islamweb.org/newlibrary/display_book.php?idfrom=249&idto=249&bk_no=67&ID=274#docu
http://kids.islamweb.org/newlibrary/display_book.php?idfrom=249&idto=249&bk_no=67&ID=274#docu
http://kids.islamweb.org/newlibrary/display_book.php?idfrom=249&idto=249&bk_no=67&ID=274#docu
http://kids.islamweb.org/newlibrary/display_book.php?idfrom=249&idto=249&bk_no=67&ID=274#docu
http://kids.islamweb.org/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://kids.islamweb.org/newlibrary/display_book.php?idfrom=249&idto=249&bk_no=67&ID=274#docu
http://kids.islamweb.org/newlibrary/display_book.php?idfrom=249&idto=249&bk_no=67&ID=274#docu
http://kids.islamweb.org/newlibrary/display_book.php?idfrom=249&idto=249&bk_no=67&ID=274#docu
http://kids.islamweb.org/newlibrary/display_book.php?idfrom=249&idto=249&bk_no=67&ID=274#docu
http://kids.islamweb.org/newlibrary/display_book.php?idfrom=249&idto=249&bk_no=67&ID=274#docu
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 .11 فصلت (ُدخان وهي السماءِ  إلى استوى )

رُ )  .7 عمران آل (ُمتشابهات   وُأخ 

*** 

   م20/1/2015 الثالثاء 

 

 (7 )طه وأخفى السرّ  يعلم فإنه بالقول تجهر وإن ۞

  

 التالية: الجوانب بتفسير إال اآلية تفسير يتم ال

ْر  إن      -  منه؟ أنواع أم قول كل قول؟ أيّ  بالقول. ت ْجه 

 ؟السرّ  من أخفى هو الذي ما السّر، فهمنا وأخفى. السرّ  يعلم      -

ْر  وإن) بين العالقة ما      -  (؟وأخف ى السرّ  يعلمُ  فإّنه) و (بالقولِ  ت ْجه 

  

 اآلية؟ معنى ما

 (الصدورِ  بذاتِ  عليم   إّنه بهِ  اجهروا أو قول كم وأسّروا) سواء ت جهْر  ال أو ت جهْر  إن      -
 .13 الملك

 وأخفى. السرّ  يعلم فإنه بالقول تجهر ال للجهر. حاجة ال تجهْر  ال      -
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ا نفِسك   في رّبك واْذُكْر ) الجهر في اقتِصدْ       -  (القولِ  ِمن   الجهرِ  ودون   وخيفة   تضّرع 
 أعلم. وهللا األرجح هو القول هذا ولعل .205 األعراف

  

 )إْن(: جواب أين

 نفسك ُتتعب ال أي: (.وأخف ى السرّ  ي علمُ  فإّنه) قوله: عليه دل محذوف الشرط جواب
 للجهر. مزّية ال بالجهر،

  

ْر: إن  ت ْجه 

 وسلم. عليه هللا صلى للنبي خطاب      -

 أمته. والمراد للرسول ظاهره      -

 أحد. لكل خطاب      -

  

 بالقول:

 وغيرها. الصالة في بالقرآن الجهر المقصود: لعل      -

 واحد. الدعاء في والسر الجهر      -

 والمحاورة. والذكر والدعاء القراءة يشمل      -
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 السّر: من وأخفى السرّ 

 ولم نفسه في أضمره ما السر من وأخفى خفاء. في غيره اإلنسان به حّدث ما      -
 غيره. به يحّدث

 به تسرّ  ما تعلم أنت نفسك. به ستحّدث ما السر من وأخفى نفسك، حديث السر      -
ا. اليوم نفسك به تسرّ  ما يعلم وهللا اليوم، نفسك  وغد 

 ولم القلب على يخطر )ما الوسوسة السر: من أخفى هو وما العزيمة، هو السر      -
 (.نفُسه به توسوُس  ما ونعلمُ  اإلنسان   خلقنا ولقد) عليه(. ُيعزم

***  

  :األحد

 هـ1433 رمضان 17

   م5/8/2012 =

 

 (7 )طه وأخفى السر يعلم ۞

ْر  وإن)   .7 طه (وأخف ى السرّ  ي علمُ  فإّنهُ  بالقولِ  ت ْجه 
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 يقل: لم

 منه. أخفى هو وما السرّ  يعلم

  

 يقل: لم

 بالقول. تجهْر  ال

  

 التقدير:

 جهرك! عن غني   هللا أن فاعلمْ  بالقول تجهر وإن -

 منه! أخفى هو وما السر يعلم هللا فإن بالقول تجهر ال -

 إعراب:

 استئنافية. الواو:

 مقّدر. محذوف والثاني: (،تجهْر ) األول: فعلين: تجزم جازم شرط حرف :إن

 للجواب. رابطة الفاء:

 عطف. حرف الواو:

 األلف. على مقّدرة بفتحة منصوب (،السرّ ) على معطوف :أخفى
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 (.إنه) خبر محل في (:يعلم) جملة

   

 تجهر:

 وأمته. هو والمراد وسلم، عليه هللا صلى للرسول الخطاب

  

 وأخفى:

 معنيان: فيه

 اإلنسان   خلقنا ولقد) الوسوسة. وهو السر، من أخفى هو ما أي: التفضيل، أفعل -
 .16 ق (نفُسهُ  بهِ  ُتوسوُس  ما ونعلمُ 

 تجهر وإن اآلية: ولبأ الصلة منبتّ  المعنى هذا لكن وأخفاه. والتقدير: ماض، فعل -
 .بالقول

  

 آخر: لسبب الثاني المعنى ينكر الطبري 

 ألن السر، من وأخفى السرّ  يعلم معناه: قال: من قول ذلك في القول من والصواب»
 الكالم. من الظاهر هو ذلك
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 فعل أخفى: ألن سّره، هللا وأخفى الكالم: لكان زيد، ابن تأوله ما ذلك معنى كان ولو
 مفعوله، من أخفى انفراد وفي زيد، ابن تأوله ما على فعل بمعنى كان إذ متعد، واقع

 تأويل وأن أفعل. بمعنى أنه على الواضح الدليل فعل بمعنى كان لو فيه يعمل والذي
 معنى في القول من فالصواب تأويله، ذلك كان فإذا منه. وأخفى السر يعلم فإنه الكالم:

 هو مما يعلموه ولم ، العباد عن أخفى مما هللا علم ما هو يقال: أن السر من أخفى
 شيء، فال كائن غير وهو يكن لم ما وأن سر، فغير وكان ظهر ما ألن يكن، ولم كائن
 أعلمه من ثم هللا، إال يعلمه ال ذلك ألن السر، من أخفى فهو كائن وهو يكن لم ما وأن
 «.عباده من ذلك

 الطبري: على تعليق 

 قيل: لو كما مفعول، إلى الحتاج ماضي ا فعال   كان لو )أخفى( أن كالمه ملخص -
 سره. هللا أخفى

 مقّدر. محذوف المفعول أن يعني الطبري، قال كما وليس وأخفاه، التقدير: -

 السبب. في معه وأختلف المعنى، رفض في الطبري  مع أتفق -

  

 األول: المعنى تفصيل

 :عباس ابن قال
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 لم مما نفسه في أضمر ما منه: وأخفى خفاء، في غيره اإلنسان به حدث ما السّر: -
 غيره. به يحّدث

 كائن. وهو يكن لم مما نفسك به ستحّدث ما السّر: من وأخفى نفسك، حديث السّر: -
ا، به ُتسرّ  ما تعلم وال اليوم، نفسك به تسرّ  ما تعلم أنت  اليوم أسررت ما يعلم وهللا غد 
ا. ُتسّره وما  غد 

 وهو فاعله هو مما آدم ابن على خفي ما وأخفى: نفسه، في آدم ابن أسرّ  ما السّر: -
 يعلمه. ال

 أضمره وال يكن لم ما منه: وأخفى نفسه، في اإلنسان أضمره ما السرّ  وغيره: قتادة وقال
 أحد.

 وأنكر وجل، عز سّره منه: وأخفى الخالئق، من السرّ  :زيد ابن وقال 
 كما نفسه في وسيكون  اإلنسان، سرّ  في ليس ما أخفى ذيال إن وقال: الطبري  ذلك
 عباس. ابن قال

 الوسوسة. يعني أخفى: :مجاهد وقال

 كثير(. وابن )القرطبي

  

 اآلية: معنى
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 بالقول. تجهْر  ال أي:

 ذلك. إلى حاجة ال

***  

 الرازي:

 قوالن: وفيه ( وأخف ى السرّ  يعلمُ »)

 قسم تعالى إنه نقول القول هذا وعلى المبالغة، بناء ( وأخف ى ) قوله: أن :أحدهما
 ى.واألخف والسر، الجهر، أقسام: ثالثة إلى األشياء

 وإن النفس في يسرّ  وقد به، يجهر الذي القول الجهر من المراد يكون  أن فيحتمل 
 بالسر المراد يكون  أن ويحتمل بعضهم. قال ما على يظهر وال يسرّ  وقد البعض، ظهر

 وما يسمع، ال الذي السر يعلم أنه بين تعالى فكأنه أظهر وهذا بقول، ليس ما وباألخفى
 الجهر؟! يعلم ال فكيف منه، أخفى هو

 الطاعات في والترغيب باطنة، أو كانت ظاهرة القبائح عن المكلف زجر منه والمقصود
 فيه ما على واألخفى السرّ  يحمل أن ينبغي الوجه هذا فعلى باطنة. أو كانت ظاهرة
 عليها، عزم التي األمور من نفسه في المرء يسّره الذي هو والسرّ  عقاب، أو ثواب

 العزيمة. حد يبلغ مل الذي هو واألخفى

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1551&idfrom=3559&idto=3563&bookid=132&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1551&idfrom=3559&idto=3563&bookid=132&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1551&idfrom=3559&idto=3563&bookid=132&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1551&idfrom=3559&idto=3563&bookid=132&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1551&idfrom=3559&idto=3563&bookid=132&startno=3#docu
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 ويحتمل عليه، يعزم لم الذي وهمه في وقع وما عليه عزم بما األخفى يفسر أن ويحتمل
 السّر. من أخفى فيكون  بعد، سّره في يقع لم ما

ا ويحتمل  األقرب كان وإن تظهر، لم التي األمور من تعالى هللا قبل من سيكون  ما أيض 
  .والترغيب الزجر تحت يدخل مما قدمناه ما

 وهو يعلمه، ما عنهم وأخفى العباد أسرار يعلم أنه يعني فعل، )أخفى( أن :الثاني القول
 .255 البقرة ( علِمهِ  ِمن بشيء   ُيحيطون   وال خلف هم وما أيديهم بين   ما يعلمُ  ) :كقوله

 دعاء من تعالى هللا بذكر تجهر إن معناه: قلنا ؟الشرط الجزاء يطابق كيف قيل: فإن
 واذُكْر  ) كقوله: الجهر عن نهي ا يكون  أن وإما جهرك، عن غنيّ  أنه فاعلمْ  غيره، أو

ا وإما ،205 األعراف ( القولِ  ِمن   الجهرِ  ودون   وخيفة   تضّرع ا نفسك   في ربك    تعليم 
 آخر. لغرض هو وإنما تعالى، هللا الستماع ليس الجهر أن للعباد

 واحد، بعلم األوقات كل في المعلومات بكل عالم وأنه عالم، لذاته تعالى هللا أن واعلم
 بالحدوث موصوف ا يكون  أن غير من ذاته، لوازم من العلم وذلك متغير، غير العلم وذلك

 هذا ثم العلم. أصل وهو ألول،ا السدس في إال الرب يشارك ال والعبد اإلمكان، أو
ا عباده وبين بينه السدس  له، مسّلم العلم من جزء ونصف دوانيق فخمسة نصفان، أيض 

 من كلهم الخالئق بين مشترك الواحد الجزء هذا ثم عباده. لجملة الواحد والنصف
 الرحمة ومالئكة السماوات وسكان العرش وحملة الروحانية والمالئكة الكروبية المالئكة
 عليه هللا صلى محمد وآخرهم آدم أولهم الذين األنبياء جميع وكذا العذاب، ومالئكة

 والكسبية الضرورية علومهم في كلهم الخالئق جميع وكذا أجمعين، وعليهم وسلم

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1551&idfrom=3559&idto=3563&bookid=132&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1551&idfrom=3559&idto=3563&bookid=132&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1551&idfrom=3559&idto=3563&bookid=132&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1551&idfrom=3559&idto=3563&bookid=132&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1551&idfrom=3559&idto=3563&bookid=132&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1551&idfrom=3559&idto=3563&bookid=132&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1551&idfrom=3559&idto=3563&bookid=132&startno=3#docu
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 مصالحها إلى واالهتداء وشعوراتها إدراكاتها في الحيوانات وجميع والصناعات، والحرف
 ثم المؤلفة. الذّرة من أقل الجزء ذلك من لك والحاصل .ومنافعها ومضاّرها أغذيتها في
 بهذه كنت   فإذا والمستحيلة. والجائزة الواجبة وصفاته إلهيته أسرار عرفت   الذّرة بتلك إنك

 بذلك يعلم أفال ونصف، دوانيق بخمس علمه يكون  فكيف األسرار، هذه عرفت   الذّرة
 بل (،وأخف ى السرّ  يعلمُ  فإّنهُ  بالقولِ  تجهر وإن) : قوله تحقيق فهذا عبوديتك؟ أسرار العلم
 أنزلهُ ) قال: ما على بتعليمه علمت ه فإنما علمت ه الذي ألن له؛ بتمامه الدينار أن الحق
 الشمس، وهو مثال، ولهذا ،14 الملك (خلق   م ن يعلمُ  أال ) :وقال ،166  النساء (بعلمهِ 

 فكيف ههنا فكذا شيء، ضوئها من البتة ينتقص وال مضيئ ا، العالم يجعل ضوءها فإن
 أنها النبات وأنواع األشجار خلق في تدبيراته من فإن واألخفى، بالسر لم اعا يكون  ال

 بها تمتّص  األرض، في مركوزة أصولها جرم فال الغذاء، آالت سائر وال فم لها ليس
 ثم ، األوراق إلى ومنها العروق، إلى ومنها األغصان، إلى الغذاء ذلك فيتأّدى الغذاء،

 الخيام. ضرب يمكن بها التي )الحبال( كاألطناب عروقها جعل تعالى إنه

 تذهب العروق  كذلك واقفة، الخيمة لتبقى جانب كل من الطن ب مدّ  من بد ال أنه وكما
 العروق  من فيها وما ورقة كل إلى نظرت لو ثم واقفة، الشجرة لتبقى جانب كل من

 تقوية كذل ليكون  الورقة؛ من جانب كل إلى منها الغذاء ليصل فيها، المبثوثة الدقيقة
ا، يتمزق  فال الورقة لجرم  لتكون  الحيوان، بدن في المخلوقة العروق  شبه وهي سريع 

 للبدن. مقوية فتكون  والروح، للدم مسالك

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1551&idfrom=3559&idto=3563&bookid=132&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1551&idfrom=3559&idto=3563&bookid=132&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1551&idfrom=3559&idto=3563&bookid=132&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1551&idfrom=3559&idto=3563&bookid=132&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1551&idfrom=3559&idto=3563&bookid=132&startno=3#docu
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ْلب المنظر في أحسنها فإن األشجار إلى انظر ثم  وال )الصفصاف(، والِخالف الد 
 وأشباهها األشياء فهذه منفعتهما. إلى وانظر والعنب، التين شجرة وأقبحها لهما، حاصل
  «!األرض في وال السماوات في ذرة مثقال علمه عن يعزب ال أنه تظهر

*** 

  م14/9/2014 األحد

 

   (18 )طه غنمي على بها وأهش ۞

 الغنم. تأكله لكي ورقها ليتساقط بالعصا أغصانها ضرب الشجرة: هش

 

 (18 )طه أخرى  مآرب فيها ولي ۞

 فيها. أخرى  مآرب لي

 التالية: اآليات في ورد كما المعجزات في استعمالها يقصد ربما

 .20 اآلية (تسعى حّية هي فإذا فألقاها)

 الحياة. فيها دبت :حية

 أفعى. :حية
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 (21 )طه األولى سيرتها سنعيدها تخف وال خذها ۞

 الحية. خذ

 كانت. كما عصا :األولى سيرتها

 األولى. سيرتها إلى التقدير: الخافض. بنزع منصوبة

 

 (22 )طه أخرى  آية سوء غير من بيضاء تخرج جناحك إلى يدك واضمم ۞

 جانبك. :جناحك

 )بر ص(. مرض غير من :سوء غير من

 ثانية. حال :آية

 .بيضاء األولى: الحال

 

 (23 )طه الكبرى  آياتنا من لنريك ۞

 الكبرى:

 (.آياتنا) لـ صفة -
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 (.لنريك) لـ به مفعول أو -

 

 (29 )طه أهلي من وزير ا لي واجعلْ  ۞
 
لْ ) ك   كي أمري. في وأ شِرْكهُ  أْزري. بهِ  اشُددْ  أخي. هارون   أهلي. ِمن وزير ا لي واْجع  ّبح   ُنس 

ى يا ُسؤل ك   أوتيت   قد قال   ب صير ا. بنا كنت   إنك   كثير ا. ون ذُكر ك   كثير ا. -29 طه (ُموس 
36. 

  
 أزري:

 ظهري.

  

 وأ شرْكه: .. اشُددْ 

 :قراءة في

 وُأشرْكه. .. أ شُددْ 

 .اجعلْ  األمر: بجواب مجزومان

  

 يقل: لم

 بنا. بصير ا

  

 بصير ا:
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ا      -  وبأحوالنا. بنا عالم 

 ورحيم ا. متكفال        -

  

 ُسؤلك:

 ُسؤالك.

 سألت. ما

  

 النكتة:

 له؟ قريب ا موسى يقّرب كيف

دّ  اليوم الرؤساء على هذا يؤخذ أال  سيئاتهم؟ من وُيع 

 عنه؟ هللا رضي عثمان على هذا يؤخذ ألم

 سفيان. أبي بن معاوية وّلى قالوا:

 البصرة. على عامر بن هللا عبد ووّلى

 الحكم. بن مروانه ووّلى

 أقاربه! من والثالثة

 موضعه، ههنا ليس عنه والجواب عنه، هللا رضي عثمان بحق قيل عما النظر بغض
 بشخص تتعلق وهي ورّبه، نبيّ  بين عالقة ألنها مختلفة، تكون  قد موسى قصة بأن أقول
 أهلّية له تجعل ما والصفات المزايا من هارون  في أن بد وال هارون. أخيه فقط، واحد

ا. والخبرة الوالء بين يجمع فهو غيره. في توجد ال  مع 
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م   ال لكن ر   والمحاسيب األقارب من الوالء أهل تعيين في والملوك الرؤساء توسع أن ج 
 يفوقونهم وقد الخبرة، أهل من غيرهم من مؤّهلين عن يبحثوا أن فعليهم مقبول. غير أمر
 المؤهالت. في

 ومجلس الرئاسة مناصب على كبيران حزبان فيه يتصارع ديمقراطي بلد في أنه غير
 الحكومة في االعتماد أمكن االنتخاب في الحزبين أحد فاز إذا النواب، ومجلس الشيوخ

 في المعارض، بالحزب باالستعانة الحاكم الحزب توّسع لو إذ الحاكم، الحزب على
 أفشله! ربما الحّساسة، المناصب

  

 كثير ا: ون ذكرك كثير ا ُنسّبحك كي

 ُسلطة، له م ن مع حاجة له م ن اليوم يفعل كما النفاق، وال الرشوة باب من هذا ليس
 هو من العلم تمام يعلم وهو ُيرشى، ال هللا وألن نفاق، معه ينجح أن كنيم ال هللا ألن

 (.ب صير ا بنا كنت   إنك  ) قوله: معنى هذا ولعل هارون. هو ومن موسى
*** 

      م1/3/2014 السبت

 

 (39 )طه التابوت في اقذفيه ۞

ينا إذْ )  ى. ما أّمك   إلى أوح  ْلُيْلِقهِ  اليمِّ  في فاقِذفيهِ  الّتابوتِ  في اقِذفيهِ  أنِ  ُيوح   اليم   ف 
 .39-38 طه (بالّساحلِ 

 السالم. عليه لموسى الخطاب 
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 التابوت:

 الصندوق.

ا وليس  العصر. هذا في عليه تعارفنا كما بالم وتى خاص 

 للم وتى. صندوق ا كان المصريين قدماء عند لكنه

م صندوق  في وضع إذا واإلنسان  هللا! من بمعجزة إال الموتى، حكم في صار ُمحك 

  

 يقل: لم

ينا -  اقِذفيه. أن أّمك   إلى أوح 

ينا - ينا. ما أّمك   إلى أوح   أوح 

  

 يقل: لم

 الساحل. في اليمّ  فليلقه

  

 اقذفيه:
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ها؟! األمّ  تقذف كيف  ولد 

ا. أراه  وال الوضع. بمعنى: هنا القذف المفسرين: بعض قال  صحيح 

 التحضير باب من هذا ولعل هللا! بإرادة شيء يصيبه لن قذفته ولو أنها المراد لعل
 ستتقاذفه! البحر أمواج ألن فعال ، تقذفه لم ولو البحر! في لقذفه النفسي

  

ْلُيْلِقِه:  ف 

، ومعناه أمر   لفُظهُ » -  )البغوي(. «بالساحل اليمّ  يلقيه حتى م جازه: خبر 

 يلقيه ألن اليمّ  سّخرنا أي ،التكوين مرأ على داّلة (فليلقهِ ) قوله: في األمر المُ » -
 عاشور(. )ابن «بالساحل

 إذا أمُرهُ  إنما) كقوله: ،القد ري  الكوني األمر بها أريد (فليلقه) قوله: في األمر صيغة»
 هللا ألن بالساحل، يلقيه أن بدّ  ال فالبحر ، 82 يس (فيكونُ  ُكنْ  لهُ  يقول   أن شيئ ا أراد  
ر ا كون ا بذلك أمره  )الشنقيطي(. «وقد 

  

ى: ما  ُيوح 

ينا ما) يقل: لم م   الفاصلة. لمراعاة المضارع إلى الماضي عن عدل (،أوح   أوحى ما وأْبه 
 فّسره. ثم

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=20&ayano=39#docu
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 كمراعاة األمر وليس حسن ا! تزيده أو المعنى، على تحافظ القرآن في الفاصلة ومراعاة
 الشعر. جودة من وتقلل الضرورات، في تدخل فقد الشعر، في القافية

ى ما عندي: آخر تقدير وهناك  ِمثُله. ُيوح 

ى. أن بُ يج ما الرازي: تقدير من أفضل وهذا  ُيوح 

***  

ى ما) في: المفسرين أقوال  (:ُيوح 

 الرازي:

ى ما») ينا) معناه: (ُيوح  ى، أن يجب ما (أّمك   إلى وأوح   ألن الوحي ذلك وجب وإنما ُيوح 
 الوحي فكان بالوحي، إال فيها صلحةالم معرفة إلى سبيل وال عظيمة، واقعة الواقعة
 «.واجب ا

***  

 حيان: أبو

ى) كقوله: إلهام وحي هي الجمهور: قال»  .68 النحل (الّنحلِ  إلى رّبك   وأوح 

 النبوة جهة على ال إليها مل ك   ببعثِ  وإما م نام، في ذلك بإراءة إما ،إعالم وحي وقيل:
 اآلية طه (لهُ  وعدوّ  لي عدوّ  يأخُذهُ ) قوله: لظاهر الظاهر هو وهذا مريم، إلى بعث كما

لين   ِمن   وجاعلوهُ  إليكِ  راّدوهُ  إّنا) القصص: آية ولظاهر نفسها،  7 القصص (الُمرس 
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ى ما) قوله: وفي )...(. ى ما السدرة   ي غشى إذ ) كقوله: وإجمال إبهام (ُيوح   النجم (ي غش 
ِشي ُهمْ  ما اليمّ  ِمن   فغِشي ُهم) ،16  أن) بقوله: هنا فّسر وقد تهويل، وفيه ،78 طه (غ 

 «.(التابوتِ  في اقذفيه

***  

 الشوكاني:

ى ما) بـ المراد»  ا ثاني ا وف ّسره أوال   أْبهمه لها، األمر من سيأتي ما (ُيوح   «.لشأنه تفخيم 

***  

 الشنقيطي:

ى ما) قوله: في بالموصول التعبير»  المذكور. األمر شأن تعظيم على للداللة (ُيوح 

ِشي ُهمْ  ما اليمّ  ِمن   ف غ ِشي ُهم ) كقوله: ى) وقوله: ، 78 طه (غ  ى ما عبِدهِ  إلى فأوح   (أوح 
 «.10 النجم

***  

 عاشور: ابن

 الُملقى نفس له ينثلج النفس في معنى إيقاع وهو الصادق. اإللهام وحي هنا: الوحي»
 الرؤيا بطريق يكون  وقد تعالى. هللا توفيق من وذلك فيه، بنجاحه يجزم بحيث إليه،

 صدق. أنها الرائي نفس في يقذف التي الصالحة
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ى ماو)  قبل من إلهام ا كونه تأكيد ومفيد إليها. ُأوحي ما أهمية مفيد موصول (:ُيوح 
 «.الحق

 أقول:

 عاشور. ابن قول من أفضل التفسير ثم باإلبهام القول

ى ما بتقدير: القول وكذلك  مثُله. ُيوح 

  

 يقل: لم

 بالساحل. اليمّ  فليقذفه

  

 المتصل: الضمير

 موسى؟ على كلها تعود هل (فليلقه) (فاقذفيه) (اقذفيه) قوله: في الهاء

 التابوت؟ على أم موسى على تعود هل الثانية الهاء

 في صار موسى ألن واحدة، فالنتيجة (التابوت) على أم (موسى) على أعادت سواء
 التابوت!
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 الضمائر، بتفر ق  يتنافر النَّْظم أن على الزمخشري  أوافق وال الوجهين، يحتمل واألمر
 أعلم. وهللا واحد! أمر من اإلعجاز إلى أقرب األمرين احتمال أن العكس أرى  قد بل
 موضع. كل في حسن أمر الضمائر تفر ق  أن بالضرورة هذا يعني وال

 أصال ، إثارتها المهمّ  من يكن لم وربما الزمخشري، هو المسألة هذه أثار من أّول لعلّ 
 اهتمامات من مختلفة نماذج ألعطي طرحها في سايرتهم وأنا بها. العلماء وشغل

ا بعضها يكون  قد العلماء،  ذلك! غير وبعضها ُمهم 

  

 :السيوطي نقل

ذر ا المرجع في الضمائر توافق األصل»  أنِ ) في: بعضهم جّوز لما ولهذا التشتيت، من ح 
 وفي للتابوت، الثاني: في الضمير أن 39 طه (اليمّ  في فاقذفيهِ  التابوتِ  في اقذفيهِ 

ا تنافر ا وجعله ، الزمخشري  عابه لموسى، األول:  فقال: إعجازه، عن للقرآن ُمخِرج 
 فيه التابوت، إلى وبعضها إليه، بعضها ورجوع موسى، إلى راجعة كلها والضمائر

 يجب ما أهم ومراعاته القرآن، إعجاز أمّ  هو الذي النْظم تنافر من إليه تؤّدي ِلما نة،ُهجْ 
 «.المفّسر على

 الضمائر(. في قاعدة معرفتها: إلى المفّسر يحتاج مهمة قواعد في ،42 النوع )اإلتقان،

***  

 الضمائر: في المفّسرين أقوال
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 الرازي:

 بعضها ورجوع السالم، عليه موسى إلى راجعة كلها الضمائر "الكشاف": صاحب قال»
 النْظم. تنافر إلى يؤّدي التابوت، إلى وبعضها إليه،

 الساحل. إلى الُملقى وكذلك التابوت، هو البحر في المقذوف قيل: فإن

 التابوت، جوف في السالم عليه موسى هو والُملقى المقذوف يقال: بأن بأس ال قلنا:
  .«التنافر يحصل وال الضمائر تتفّرق  ال حتى

***  

 حيان: أبو

 بعده، الضميران وكذلك موسى، على عائد (اليمّ  في فاقذفيهِ ) في: الضمير أن الظاهر»
 والف ْضلة. الوعاء سبيل على التابوت ذكر إنما التابوت، ال عنه المحّدث هو إذْ 

 عائد الثاني وفي موسى، على عائد (اقذفيه) في: األول والضمير :عطّية ابن وقال
 موسى. على يعود أن ويجوز (،التابوتعلى)

 وبعضها إليه، بعضها ورجوع موسى، إلى راجعة كّلها والضمائر :الزمخشري  وقال 
 النَّْظم. تنافر من إليه يؤّدي ِلما ُهْجنة، فيه التابوت، إلى

 ضّرك ما قلُت: الساحل؟ إلى الُملقى كوكذل التابوت، هو البحر في المقذوف قلت: فإن
: لو  الضمائر، تتفّرق  ال حتى التابوت؟ جوف في موسى هو والُملقى المقذوف قلت 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=20&ayano=39#docu
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 التحّدي عليه وقع الذي والقانون  القرآن، إعجاز أمّ  هو الذي النْظم، عليك فيتنافر
  انتهى. المفّسر. على يجب ما أهم ومراعاته

ا كان إذا الضمير إن يقول: أن وِلقائل    كان األبعد، وعلى األقرب على يعود ألن صالح 
ْوُده ا، األقرب على ع  ْوُده هذا، على النحويون  نّص  وقد راجح   في (التابوت) على: فع 
 المحّدث هو أحدهما كان إذا أنه والجواب راجح، (اليمّ  فليلقهِ  اليمّ  في فاقذفيه) قوله:
ْوُده كان ،ف ْضلة واآلخر عنه،  وبهذا القرب. إلى ُيلتفت وال أرجح، عنه المحّدث على ع 
 األنعام (رْجس   فإّنه) قوله: في الضمير أن دعواه  في حزم بن محمد أبي على رددنا
 شحُمه بذلك فيحرم مذكور، أقرب لكونه (،لحم) على ال (،خنزير) على عائد 145

 «.(خنزير) ال (خنزير لحم) هو عنه المحّدث بأنّ  وجلُده، وعظُمه وغضروُفه

 اآلية:

ا إليّ  أوحي   ما في أجدُ  ال ُقلْ ) ُمهُ  طاعم على ُمحّرم  ْطع   َ ْيتة   يكون   أن إال ي  ا أو م   دم 
ا  .145 األنعام (ِرْجس   فإّنهُ  ِخْنزير   لحم   أو م سفوح 

***  

 الشوكاني:

 المقصود لكن معه، ُألقي قد كان وإن للتابوت، ال لموسى كّلها هذه الضمائر»
ه هذا قبل الضمائر كون  مع موسى، هو  «.له وبعد 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=20&ayano=39#docu
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*** 
 الشنقيطي:

 قوله: في الضمير وأما خالف. بال موسى إلى راجع (اقذفيه أن) قوله: في الضمير»
 رجوعه والصواب التابوت، إلى راجع فقيل: (فليلقه) وقوله: (اليمّ  في فاقذفيه)

ن غير الضمائر تفريق ألن التابوت، داخل في موسى إلى  «.حس 

*** 

 عاشور: ابن

 وهو المقصود ألنه موسى، إلى عائدة تكون  أن يجوز المنصوبة الثالثة الضمائر»
ى أّمه ذهن في حاضر  الساحل، في وإلقاؤه اليّم، وفي التابوت في وقذُفه إليها، الموح 

 ضمن في أو مباشر ا كونه بين اإللقاء فعل في فرق  ال إذ بضميره، متعلقة أفعال   كّلها
 عائدين األخيرين الضميرين جعل ويجوز الثالثة. باألفعال المقصود هو ألنه غيره،

 «.ذلك في ل ْبس   وال التابوت، إلى

***  

   م27/10/2014 اإلثنين 

 

  (39 )طه له وعدو   لي عدو   يأخْذه بالساحل اليم   فليلقه ۞
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 ان؟عدوّ  هما أم واحد عدو   هو هل

 فرعون. العدو:

 له. عدو اأيض   وهو لي عدو

 قالوا:

 : باعتبار الواقع.عدو لي

 : باعتبار المتوقع.عدو له

 

 (39)طه وألقيُت عليك محبة  مني ولُتصنع  على عيني  ۞

 ألقيت:

 ربما تتناسب هذا الفعل مع جو السورة:

 اقذفيه ... فاقذفيه ... فلُيلقه.

 مني:

 يعني محبة من هللا، ال من غيره.

 ولتصنع على عيني:

 ى برعايتي.ولتربّ 
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 ولتصنع:

 الواو: حرف عطف.

سبيل المثال: ليتلطف بك وتصنع على تصنع: معطوف على محذوف، تقديره على 
 عيني.

 

 (40)طه فرجعناك إلى أمك  ۞

 لم يقل:

 فأرجعناك.

 

 في قراءة:

 فرددناك.

 

 (40)طه وفتّناك فتون ا  ۞

 اختبرناك كثير ا.
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ر يا موسى  ۞  (40)طه ثم جئت  على قد 

 لنجعلك رسوال .

 

 (41)طه واصطنعتك لنفسي  ۞

 المفسرون.فيها غموض ال يصرح به 

 (.39)اآلية ولتصنع على عيني قارن قوله: 

 

 (42 )طه ذكري  في تنيا وال ۞

 فأِتياه ... طغ ى إّنهُ  ِفْرع ْون   إلى اْذه با ِذْكري. في ت ِنيا وال بآياتي وأخوك   أنت   اذهْب ) 
ّبك   ر ُسوال إّنا ف ُقوال  .43-42 طه (ُتعّذْبهم وال إسرائيل   بني معنا فأرِسلْ  ر 

  

 وأخوك: أنت

 وهارون. موسى المقصود:

  

 بآياتي:
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 كتابي. آيات      -

 تسع   ُموسى آتينا ولقد) السالم. عليه موسى بها ُبعث التي التسع اآليات معجزاتي:      -
 في ُسوء   غيرِ  ِمن بيضاء   ت ْخُرجْ  جيبك   في يدك   وأْدِخلْ ) .101 اإلسراء (بينات   آيات  
 آيات. تسع بين من :آيات تسع في .12 النمل (وقوِمه فرعون   إلى آيات   تسعِ 

  

 ذكري: في

 رسالتي. أمر في      -

ا قيام ا هللا   يذكرون   الذين  ) فرعون  مواجهة عند هللا ذكر      -  آل (ُجنوِبهم وعلى وُقعود 
 .45 األنفال (كثير ا هللا   واذكُروا فاثُبتوا فئة   ل ِقيُتم إذا) ،191 عمران

  

ْف  لم هللا ذكر   م ن  .غير ه ي خ 

  

 ذكري: في تنيا ال

 .ُتبطئا ال      -

 .ت ضُعفا ال      -

 يزال. ال كذا: يفعلُ  ي ني ال فالن .ت فُترا ال      -
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. األمر: هذا عن أو األمر، هذا في فالن ون ى ُعف  ْني ا. ي ني ون ى ض   و 

 أضعفه. أوناه:

 عمله. في ي ِجدّ  لم الرجُل: وّنى

 تراخى. العمل: في ت وان ى

 قّصر. حاجته: في ت وان ى

***  

  :األربعاء

 هـ1433 رمضان 20

  م8/8/2012 =

 

 (44 )طه يخشى أو يتذكر لعله ۞

 يتذكر هللا أو يخشاه.

 

 (45)طه نخاف أن يفرط علينا أو يطغى  ۞
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 : ُيفرط.في قراءة

 

 (47)طه قد جئناك بآية من ربك  ۞

 لم يقل:

 بآيات.

 .42( اآلية اذهْب ... بآياتيقوله: )راجع 

 واليد.فيه سؤال وهو أنه تعالى أعطاه آيتين وهما العصا  :الرازي قال 

 جوابي ال جواب الرازي: المثنى جمع. 

 يراد به الجنس. 47واإلفراد في اآلية 

 

 (47)طه والسالُم على من اّتبع الهدى  ۞

 المعنى: السالمة )من العذاب(.السالم: ليس معناه هنا: التحية، بل 

 (.إنا قد ُأوحي إلينا أّن العذاب على من كّذب وتوّلىقال في اآلية التالية: )

 

 (50)طه أعطى كل شيء خْلقه ثم هدى  ۞
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 وجوه اإلعراب 

 : ثم هداه.التقدير

 القراءة:

 خْلقه )اسم( -
 خل قه )فعل( -
*** 

 اإلعراب حسب قراءة: خْلقه )وجهان(:

 : مفعول به ثان.خْلقه: مفعول به أول. كلّ  -1
التقدير: أعطى خلقه كّل : مفعول به أول. خْلقه: مفعول به ثان مقّدم. كلّ  -2

 شيء.
*** 

 : خل قه:ةاإلعراب حسب قراء

 : مفعول به أول.كلّ 

 فعل ماض.: خل قه

 والمفعول الثاني: محذوف.
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 (50)طه أعطى كل شيء خْلقه ثم هدى  ۞

صورته التي هو عليها: أعطى العين الصورة المناسبة لإلبصار، أعطى كل شيء  -
 كذلك األذن، واألنف، واليد، والرجل ...

ه. كل شيء من جنسه. -  أعطى كل شيء نظيره في الخلق: زوج 
 أعطى خلقه كل شيء يحتاجون إليه. -

 

 هدى:

 هداه إلى كيفية استعماله واالنتفاع به.

*** 

 الجمعة:

 هـ1440جمادى اآلخرة  10

 م2019شباط  19

 

 (51)طه فما باُل القروِن األولى  ۞

 ما بال:

 ما حال,
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 ما شأن.

 القرون األولى:

 األمم الماضية. 

 

ا  ۞  (53)طه جعل لكم األرض مهد 

 في قراءة:

ا.  ِمهاد 

 

 (53)طه وسلك لكم فيها ُسُبال   ۞

 :البغوي قال 

ل  في األرض ألجلكم طرق ا تسلكونهاالسلك: إدخال الشيء في الشيء، والمعنى:   .أ ْدخ 

 فيها:

 في األرض )انظر اآلية السابقة(.

 

ا من نبات  شتَّى  ۞  (53)طه فأخرجنا به أزواج 
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 شّتى:

ا(.  صفة لـ )أزواج 

 (.نباتوليس لـ )

 النقدير:

ا شتّ   ى من النبات.أزواج 

 : مختلفة.شّتى

 

 (54)طه كلوا وارعوا أنعامكم  ۞

 التقدير: 

 كلوا منها )من أزواج النبات(.

 وارعوا أنعامكم منها.

 

 وليس التقدير:

 كلوا أنعامكم.
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 (58 )طه وى سُ  مكان ا ۞

نا أِجئت نا قال  )  ى. يا ِبِسْحِرك   أرِضنا ِمن ِلُتْخِرج   بيننا فاجعلْ  ِمْثِلهِ  ِبِسْحر   فل نأتيّنك   ُموس 
ا وبينك    .58-57 طه (ُسو ى  م كان ا أنت   وال نحنُ  ُنخِلُفهُ  ال م وِعد 

  

 إعراب؟ ما

 مكان ا.

  

     الوعد: بمعنى ميمي مصدر الموعد:

همُ  إنّ ) الوعد لزمان اسم زماني: ميقات      -  .81 هود (الصْبحُ  موعد 

 .43 الِحْجر (أجمعين   ل موِعُدهم جهّنم   إنّ ) الوعد لمكان اسم مكاني: ميقات      -

  

 قراءتان:

ا) لـ: صفة نخلُفه: ال      -  (.موعد 

 (.اجعلْ ) جواب: نخلْفه: ال      -

  

 صحيح. غير وهذا ناهية. :ال :عاشور ابن قال
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 األمر. جواب فهو (،اجعلْ ) من بل (،ال) من يأتِ  لم الجزم أن الصواب:

 الدارقطني )رواه  الزكاةُ  تأكْلها ال اليتامى بأموال اّتجروا عنه: هللا رضي عمر كقول
 تأكل ها. ال حتى تأكل ها، ال كي رواية: وفي وصححه(. والبيهقي

 تنجْح. اجتهدْ  تفشْل، ال اجتهدْ  وكقولك:

  

 أنت: وال نحن ُنخلفه ال

 أنت. ُتخلفه وال نحن ُنخلفه ال :التقدير

  

 قراءتان:

 ُسوى.      -

 ِسوى.      -

  

 ُسو ى: مكان ا

 (!دقيق فإنه هذا تأّملْ ) المكان هذا سوى  مكان ا      -

ط ا مكان ا      -  الفريقين(. )بين وس 
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 الحاضرين جميعُ  يشاِهد   حتى شيئ ا، شيء   فيه ي حجب ال )منبسط ا(، مستوي ا مكان ا      -
ا فيها ترى  ال) فيه يجري  ما جميع    .107 طه (أْمت ا وال ِعو ج 

  

 مكان ا:

 )اجعْل(. لـ ثان مفعول

  

 أقول:

 .الخافض بنزع منصوب لعّله      -

 سوى. مكان   في :التقدير      

 منه. بدال   )مكان ا( يكون  أن أمكن المكان بمعنى الموعد كان وإذا      -

***  

  :اإلثنين

 هـ1433 رمضان 18

 م6/8/2012 =

 

ى الناُس  ُيحشر وأن الزينة يومُ  موعُدكم ۞  (59 )طه ضح 



53 

 يقل: لم

ى. فيه الناُس  ُيحشر   أن على الزينة يومُ  موعُدكم  ضح 

 التقدير: لعل

ى. فيه الناُس  ُيحشر   أن عليكم وشرطي الزينة يومُ  موعُدكم  ضح 

 وخبر. مبتدأ :الزينة يومُ  موعدكم

 أن جملة مبتدأ. شرطي: عاطفة. الواو: ضحى: فيه الناس يحشر أن عليكم وشرطي
 خبر. يحشر:

 واإلعراب. التفسير أهل قارنْ 

 نظر. موضع قالوه ما

 أعلم. وهللا

*** 

 السبت:

 هـ1440 اآلخرة جمادى 11

 م2019 شباط 16

 

 (60)طه فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى  ۞
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 جمع كيده:

 جمع سحرته، أي: ما أراد أن يكيد به موسى.

 

 (63)طه إْن هذاِن لساحراِن  ۞

 قال تعالى: 

 .63( طه قالوا إْن هذاِن لساحراِن يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما)

 ( قالوا)

 أي: سحرة فرعون.

 (: مخففة من )إّن(.إنْ )

 . وفيها قراءة، وهذه القراءة ترفع اإلشكال النحوي.إّن هذين لساحراناألصل: 

سحرة فرعون أخطؤوا في النحو من شدة الفزع. فهذا  لكن على قراءة )هذان( أرى أن
 الكالم هو كالم السحرة يرويه تعالى على لسانهم.

*** 

 الخطأ من شدة الفزع والخطأ من شدة الفرح:
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في الحديث النبوي الذي رواه مسلم في صحيحه أن مؤمن ا أخطأ من شدة الفرح فقال: 
 اللهم أنت عبدي وأنا ربك!

*** 

 العقيدة والخطأ في النحو:الخطأ في 

الخطأ في الحديث خطأ في العقيدة، وخطأ السحرة في القرآن خطأ في النحو، واألول 
 ال ريب أنه أشد من اآلخر، ولكن كال  منهما من باب الخطأ، وليس من باب العمد. 

*** 

 2013أيار  4

 

 (63 )طه لساحرانِ  هذانِ  إنْ  ۞

 خطأ عداه  ما وكل الصحيح التفسير هو هذا

 اآلية:

 .63 طه (بسحرهما أرضكم من ُيخرجاكم أن يريدانِ  ل ساحرانِ  هذانِ  إنْ  قالوا)

 قراءة: في

 لساحران. هذين إنّ 
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 اإلشكال. ترفع القراءة هذه

 األخرى. القراءة في إشكال ال أنه والحقيقة

 اآلية. في ال العلماء، أذهان في اإلشكال إنما

 إْن:

 إّن. الثـقيلة: من مخّففة

 فإّنها المخّففة بخالف الخبر، وترفع االسم تنصب )إّن( فالثـقيلة عملها! بطل خّفْت  لما
 ترفع. وال تنصب ال

 ل ساحران:

 دقيق! بينهما والفرق  الُمزحلقة. الم وليست الفارقة. الم الالم:

 مزحلقة! هنا الالم ل ساحراِن: هذينِ  إنّ 

 فارقة! هنا الالم ل ساحراِن: هذانِ  إنْ 

 الثـقيلة. من المخّففة )إْن( ووجود الالم، وجود ذلك على دلّ 

 لساحران: هذان

 مرفوعان. وخبر مبتدأ

 مبتدأ. هي بل الثـقيلة، )إّن( لـ: اسم ا ليست :هذان
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 كقولهم:

 لقائم. زيد   إنْ 

 هذين. تكون: أن لوجب الثـقيلة )إن( لـ اسم ا كانْت  لو

 تفسير؟ال هذا إلى توصلتُ  كيف

 ل خليق ا كان إنْ  الحديث: ُنك ِت  و)ِمن (ل كبيرة   كانْت  وإنْ  القرآن: ُنك تِ  )ِمن كتبُت: أن بعد
 أمرها فوجدتُ  الفارقة الالم وتأملتُ  سهال ، أمرها فوجدتُ  المزحلقة الالم تأملتُ  (،لإلمارة
 فوجدتُ  (لساحرانِ  هذانِ  إنْ  القرآن: ُنك تِ  )ِمن إلى: الفارقة الالم هذه وقادتني دقيق ا،
 ُمهيأ! صار أمرها

 التفسير، كتب مراجعة األفضل من وقلُت: مسبوق، غير إليه وصلتُ  ما أنّ  وطننتُ 
 إليه! وصلتُ  ما إلى قبلي وصل من هناك بأن ففوجئتُ 

 مزايا: له إليه وصلتُ  ما أنّ  يبقى لكن

 بشيء! ليس عداه  ما وكل المقبول، الوحيد أراه  بل الراجح، التفسير أراه  ال أني منها:

 الوضوح. ومنها

 االختصار. ومنها

 الفرق! ليرى  فقط، القرطبي تفسير إلى شاء، إن القارئ، فليرجعْ 
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ا أن من وتعجبتُ   سبب ولعلّ  إليه، وصلتُ  الذي هذا يرّجح لم الكبار المفسرين من أحد 
 المتأملون. منهم وقليل ينقلون! ما يدرون  ال وربما ينقلون، أكثرهم أن ذلك

 النحو، في جامعية شهادة وال النحو، في دكتوراه  شهادة يحمل ال امرء ا هللا يهدي وربما
 النحو أئمة إليه يصل لم ما إلى واإللهام وبالحدس المنهجية بالطريقة يصل قد لكنه

 هذه عنهم صدرْت  كيف أتعجب وأنا والجدل! النقول كثرةُ  نظرهم صفاء   عّكر الذين
 ختلفة!الم األقاويل

 الفارقة: الالم بركة

ا فرقت بل المخّففة، و)إْن( النافية )إْن( بين تفرق  لم الفارقة الالم هذه  التفسير بين أيض 
 التفاسير! من عداه  ما وسائر الصحيح

 في الفارقة الالم يجهل فإنه نحوي ا خطأ اآلية في أنّ  والحديث، القديم في زعم، من كل
 النحو! علم

 القرآن: نقل دقة

تبة أن لو  أنهم لو لساحراِن، هذينِ  إنّ  الصحابة: بعض قال كما اآلية كتبوا القرآن ك 
 العزيز! القرآن لطائف علينا لضّيعوا ذلك فعلوا

 ويمارس النحو يعرف رجل ينقلها أن على النحو، يعرف ال ناقل   اآلية ينقل أن يحسن قد
 وإمالئها! نحوها على سلطته
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ا يكون  أال للحديث نقله في سنيح قد الحديث عالم مثل وهذا  الحديث يصحح فقيه 
 فقهه! حسب

 دقيق! القرآن نقل أن مّرة بعد مّرة لي أثبتْت  وغيرها اآلية هذه

*** 

 المفسرين: أقوال ملخص

 والتشويش. لإلطالة بحاجة كانوا وما ومتضاربة، ومعقدة طويلة أقوالهم

 اللغة أهل من الكثيرين أذهان في الفارقة الالم وضوح نقص رأيي في كله هذا سبب
 والتفسير.

 (:هذان) في المفسرين أقوال بعض إليك

 العرب. لغات من لغة هذه -

 ساحران! إال هذان ما التقدير: إال! بمعنى: الالم (:ل ساحرانو) ما. بمعنى: نافية (إنْ ) -

 عن تفرقها فارقة، الالم وأنّ  الثـقيلة، من مخّففة )إْن( بأن القول مع يتنافى القول هذا
 النافية! )إْن(

 المتنازعين. من فريق لقول حكاية -
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 العرب وستقيمه عثمان: قال وعثمان. عائشة قول وهو الكاتب، من خطأ -
 قيل مما الرغم على هذا حرام ا! ُيحلل وال حالال   ُيحّرم ال فإنه تغّيروه وال دُعوه بألسنتهم!

 شيء! يفوته قد عالم كلّ  والبالغة! البيان أهل من بأنها عائشة عن

 أخرى. أقوال وهناك -

*** 

 المفسرون: نقله ما

 الكاملة، النصوص أنقل ولم والمختصر. الصحيح الرأي الكثيرة المنقوالت من اخترتُ 
ا طويلة ألنها  المختص! غير سيما ال القارئ، وتشوش ومتعبة جد 

 الطبري:

 لغة   وهي ثـقيلة، معنى في خفيفة (إنْ ) يقول: البصرة أهل من العربية أهل بعض كان»
 «.ما معنى: في تكون  التي وبين بينها ليفرقوا الالم وُيدخلون  بها، يرفعون  لقوم

 أقول:

ا. يكون  ال قد بها: يرفعون  لقوم لغة   قوله:  وال بها يرفعون  ال أنهم والصحيح صحيح 
 عملها! تعمل وال الثـقيلة عن مخّففة )إْن(: ينصبون:

*** 

 الرازي:
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 بها، يرفعون  قوم لغة وهي ثـقيلة، معنى في خفيفة (ل ساحران هذانِ  إنْ ) األخفش: عن»
 «.ما معنى: في تكون  التي وبين بينها ليفرقوا الالم ويدخلون 

 أقول:

 الطبري! عن منقول

 القرطبي:

 اآلراء! بين من اخترته الذي الرأي يذكر لم فإنه أطال أنه من الرغم على

*** 

 حيان: أبو

 بين للفرق  والالم الخبر، (لساحران) مبتدأ. (هذانو) الثـقيلة. من المخّففة هي (إنْ »)
 «.البصريين رأي على الثـقيلة من المخّففة وإنْ  النافية إنْ 

*** 

 عاشور: ابن

 المشّددة. )إّن( مخّففُة: أنها على مسّكنة (إنْ ) نون  وتخفيف الهمزة بكسر حفص قرأه »

 وتكون  المشهور. على محذوف ا شأن ضمير المخّففة (إنْ ) اسم يكون  أن ذلك ووجه
 «.النافية )إْن( وبين المخّففة )إْن( بين الفارقة الالم (ل ساحران) في: الالم

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&surano=20&ayano=63#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=375&idfrom=1310&idto=1313&bookid=62&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=20&ayano=63#docu
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 وإشكاالت قراءات لساحران هذين إن
 التفسير: عرض طريقة في القراءات بين بوضوح نمّيز أن علينا

 مزحلقة. الالم: فيها. إشكال ال موافقة لساحران: هذين إنّ 
 الثـقيلة. من مخففة إْن: فارقة. الالم: فيها. إشكال ال موافقة لساحران: هذان إنْ 
 نافية. إْن: فيها. إشكال ال موافقة ساحران: إال هذان إنْ 
 

 اإلشكال. هنا لساحران: هذان إنّ 
 أخرى. قراءات وهناك

 متداخل. المفسرين كالم
 الكتاب. مصحح جانب من التشكيل في شكّ  األحيان بعض في هناك يكون  وربما
 أعلم. وهللا

*** 
  2015 الثاني كانون  1 الجمعة

 
 (63 )طه ثلىالمُ  بطريقتكمُ  يذهباو  ۞

 هذا كالم سحرة فرعون.

 طريقتكم المثلى:

 في الحياة.
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 (64)طه فأجِمعوا كيدكم ثّم ْأُتوا صف ا  ۞

 في قراءة:

 فاجم ُعوا. 

 

 صف ا:

 واحدا لالستعراض والتباهي.

 

 (64)طه استعلى  نِ اليوم  م  وقد أفلح  ۞

 أي: غلب.

 وريما يراد النصر في المسابقة، واالستعالء )الزعامة( في الدنيا.

 .)على خصمه( (: طلب العلواستعلىوربما يكون معنى )

 .68( اآلية إنك أنت األعلىقارْن قوله: )

 

 (65)طه إما أن ُتلقي وإما أن نكون أول م ن ألقى  ۞



64 

 لم يقل:

 إما أن تلقي أنت أوال  وإما ُنلقي نحن.

 راعى الفاصلة.

 

 (66)طه فإذا حباُلهم وِعصي هم ُيخّيُل إليه ِمن سحرهم أنها ت سعى  ۞

 . وتمشي بسرعة أي: تتحرك

 فيها الحركة والحياة. دبْت 

 

ى ِخيفة   نفسهِ  في فأوجس   ۞  (67 )طه ُموس 
  
 يقل: لم

 خيفة. نفسه في موسى فأوجس
 اللغة. بقواعد إخالل أي دون  من الفاصلة، لرعاية وتقديم تأخير

 رعايتها ألن ،39 الرحمن سورة في أدناه سيرد كما الفاصلة، رعاية الغرض يكون  ال وقد
 الحالتين! في قائمة
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 من هو إنما والتأخير، التقديم من الشاكلة هذه على العربي، التعبير أن البعض يظن
 الحق، على يعود الهاء وهو )نفسه(، في: المتصل الضمير ألن اللغوي، الخطأ قبيل
 سابق! على يعود أن من بد ال العربية اللغة وفي

 أخرى، لغات في كما عندنا، اللغة في جائز فهذا االدعاء، هذا يكّذب القرآني التعبير
 والدوران! اللفّ  من شيء فيه الذي اإلعراب في عندنا واالختالف

 فالن. قال له محاضرة في تقول: أن فيصح
 له. محاضرة في فالن قال كقولك:

  
 أوجس:
 أحّس.

 أضمر.
 وجد.

  
 نفسه:
 موسى. وهو ،بعده ما يفّسره مقّدر محذوف سابق على يعود متصل ضمير الهاء:

 مقّدر. محذوف أو مذكور سابق، لىع يعود اللغة في الضمير
 وهذا ،النحوية الحيلة هذه من وننتهي الحق، على الضمير يعود ال لماذا هنا: يقال قد

 القياس خالف الشأن ضمير أن ترى  أال بعده(؟ ما يفّسره مقّدر )محذوف والدوران اللفّ 
 الشأن. ضمير هو: .1 اإلخالص (أحد هللا هو قل) مثال: بعده؟ ما على وعاد

 خيفة: 
 به. مفعول
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 موسى:

 مؤخر. فاعل
  

 أخرى: آيات
 لم مؤخر. فاعل نائب :الُمجرمون  .78 القصص (الُمجرمون   ُذنوِبهمُ  عن ُيسأل وال) -

 ُذنوبهم. عن الُمجرمون  ُيسألُ  وال :يقل

 لم مؤخر. فاعل نائب :إنس   .39 الرحمن (جان   وال إْنس   ذ ْنِبهِ  عن ُيسألُ  ال في وم ئذ  ) -
. وال ذنِبهِ  عن إنس   ُيسأل ال أو: ذنِبِه، عن جان   وال إنس   ُيسأل ال :يقل  رعاية هنا جان 

 الحالتين! في حاصلة الفاصلة

***  
  م28/10/2014 الثالثاء

  
 (68)طه إنك أنت األعلى  قلنا ال تخْف  ۞

 .64( اآلية استعلى نِ وقد أفلح اليوم م  راجع قوله: )

 

 (69)طه وألِق ما في يمينك تلقْف ما صنعوا  ۞

 ما في يمينك:
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 أي العصا.

 

 تلقف: 

 تبتلع.

 

 ما صنعوا:

 أي: السحر الذي صنعوه.

 

 (69)طه إنما صنعوا كيد ساحر  ۞

 إّن ما صنعوا كيُد ساحر.

 ساحر. الذي صنعوه كيدُ  إنّ 

 

 (69)طه وال ُيفلح الساحُر حيث أتى  ۞

 حيثما كان.
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ا الّسحرةُ  فألقي ۞  (70 )طه وموسى هارون   بربّ  آمّنا قالوا ُسّجد 
   
 يقل: لم

رُة، فسجد رةُ  فألقي) قال: بل الّسح  ا الّسح   (.ُسّجد 
  
 يقل: لم

 وقالوا.
  

 إعراب:
 (:قالوا) جملة

رة(. من ثانية )حال حالية      - ا األولى: الحال الّسح   قائلين. ألُقوا :التقدير .ُسّجد 

رةُ  فألقي) جملة من اشتمال بدل      - ا الّسح   إيمانهم. على اشتمل سجودهم فإن (،ُسّجد 

 فرعون. وبين بينهم المحاورة الفتتاح ابتدائية مستأنفة      -

  
 أخرى: آيات

رةُ  وألقي)      - . الّسح  . بربّ  آمّنا قاُلوا ساجدين  ى ربّ  العال مين   األعراف (وهارون   ُموس 
120-122. 

رةُ  فألقي)      - . الّسح  . بربّ  آمّنا قاُلوا ساجدين  ى ربّ  العال مين   الشعراء (وهارون   ُموس 
46-48. 
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***  
  م8/12/2012 السبت

 

 (70 )طه وموسى هارون  ۞

 جديد تفسير

رةُ  فُألقي  )  ا السح  ى هارون   ِبربّ  آمّنا قالوا ُسّجد   .70 طه (وُموس 

  

 (؟موسى) على (هارون ) قّدم لماذا

رة، طرف من جاء التقديم هذا  ذهول! من أصابهم ما نتيجة السح 

 والتأخير. التقديم هذا من أعظم هو ما فيه جاء نبوي ا حديث ا أذكر الفكرة، لتقريب

 وسلم: عليه هللا صلى هللا رسول قال

ا أشدّ  هللُ   بأرض راحلته على كان أحدكم من إليه، يتوبُ  حين عبده، بتوبة فرح 
 ظلها, في فاضطجع شجرة فأتى منها, فأيس   وشراُبه، طعاُمه وعليها منه، فانفلتت ة،فال
 ,)بِزمامها( بِخطامها فأخذ عنده, قائمة بها هو إذا كذلك هو فبينما راحلته! من أيس قد
 )صحيح الفرح! شّدة من أخطأ ربك، وأنا عبدي أنت   اللهمّ  الفرح: شّدة من قال ثم

 مسلم(.
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 ليست القرآن في مراعاتها ألنّ  روعيت، وإن الفاصلة، برعاية القول صحة أرى  ال أنا
 بشر! كالم والشعر هللا، كالم فالقرآن الشعر. في القافية كمراعاة

 الفاصلة، رعاية األول: العامل الباب: هذا في عاملين هناك بأن هنا القول يمكن
 هو المؤثر العامل ،المؤثر العامل معرفة من بد ال السحرة. ذهول الثاني: والعامل
 تبع! الفاصلة ورعاية الذهول،

 فهناك اللغة! في صحتها مع الترتيب، تفيد ال العطف واو بأن القول صحة أرى  ال كما
 والتأخير، التقديم سرّ  عن فيها العلماء وبحث العطف، واو فيها جاءت اآليات من كثير
 المزيد. أراد لمن العطف، لواو ورقة أفردتُ  وقد

 وأمثالها فهذه موسى! من سن ا أكبر هارون  أن هو السبب بأن القول صحة أرى  الو 
 ال المؤثرة! الفروق  عن بحث دون  فروق، أي طردية، بفروق  يقولون  علماء عن تصدر

 واختيار غربلتها من ذلك بعد بدّ  ال لكن طردية، ولو أوال ، الفروق  باستحضار بأس
 والتقسيم. السبر طريقة على بعضها، أو أحدها،

 والشعراء ،122  و)األعراف (،70 )طه اآليتين: بين الخالف سبب يكون  أن ويحتمل
 مناسبت ين في القول صدور عن بل مختلف ين، قائل ين عن القول صدور هو ليس (،48

ح، وهذا مختلفت ين،  أعلم. وهللا الذهول، لوال قالوه، لما تصويب وفيه أرج 

*** 

 المفسرين: أقوال

 الرازي:
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 في واإللهية ،24 النازعات ( األعلى ربكمُ  أنا ) قوله: في الربوبية عىادّ  فرعون »
 بربّ  آمنا) قالوا: أنهم فلو .38 القصص ( غيري  إله   من لكم علمتُ  ما ) قوله:

 هذه اختاروا التهمة هذه فلقطعِ  بغيري، ال بي آمنوا إنهم يقول: فرعون  لكان (العالمين
 العبارة!

 يّدعي كان فرعون  ألن موسى، على هارون  ذكر قّدموا أنهم عليه والدليل
ا فينا نربك   ألمْ  ) قوله: في رّباه أنه على بناء   لموسى، ربوبيته  .18  الشعراء ( وليد 
ا موسى على هارون  ذكر قّدموا جر م ال فرعون، إيهامات عن حترزواا لما فالقوم  قطع 

 «.الخيال لهذا

*** 

 أبو حيان:

 المنسوب هو موسى ولكون  الفواصل، ألجل هارون، وأّخر األعراف في موسى قّدم»
ا، الفواصل ألجل موسى وأّخر اإلعجاز. من ظهر ما فيها ظهر التي العصا إليه  أيض 

ا ل كان   ) كقوله: ا و) ،129 طه  ( مسّمى وأجل   لزام   طه (شّتى نبات   ِمن أزواج 
ا ) لقوله: صفة (شّتى) كان إذا ،53  عمرو وقام وعمرو، زيد قام بين: فرق  وال (، أزواج 

 ترتيب ا. تقتضي ال الواو إذ وزيد،

 موسى ربّ ) بقولهم: طائفة نطقت قائل ين؛ من القوالن يكون  أن يحتمل أنه على
 نسبة صحّ  المعنى في اشتركوا ولما (.وموسى هارون   ربّ ) بقولهم: وطائفة (،وهارون 

 الجميع. إلى القولين من كل

 موسى. من سن ا أكبر كان ألنه هنا هارون  قّدم وقيل:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3599&idto=3599&bk_no=132&ID=1565#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3599&idto=3599&bk_no=132&ID=1565#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3599&idto=3599&bk_no=132&ID=1565#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=20&ayano=70#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=20&ayano=70#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=20&ayano=70#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=20&ayano=70#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=20&ayano=70#docu
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 أنه فرعون  تمويه ليزول بهارون  فبدءوا موسى، ربَّى كان فرعون  ألن وقيل: 
 رّبيته! أنا فيقول: موسى، ربَّى

 أنهم على للنص (،العالمين برب) بقولهم: يكتفوا ولم (،وموسى هارون  ربّ ) وقالوا:
 «!العالمين ربّ  أنه يزعم قبل فيما وكان هذين، بربّ  آمنوا

***  

 الشنقيطي:

 «.اآليات فواصل لمراعاة اآلية هذه في موسى على هارون  تقديم أن الظاهر»

***  

 عاشور: ابن

 المحكي، في ال الحكاية في وقع فالتقديم الفاصلة، على الرعاية هنا هارون  تقديم وجه »
 األعراف (وهارون  موسى ربّ  العالمين. بربّ  آمنا قالوا) األخرى: اآلية في وقع إذ

   .48-47 والشعراء ،121-122

 منهم صدر فيكون  السحرة، قول حكاية من اآلية هذه في هارون  تقديم يكون  أن ويجوز
 القول في اسمموسى وقّدموا سّنه، بكبر اعتبار ا هارون  اسم أحدهما في قّدموا الن،قو 

 باختالف العبارتين فاختالف )...( بالرسالة هارون  على بفضله اعتبار ا اآلخر
 «.االعتبارين

*** 
 آيات أخرى:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=20&ayano=70#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=20&ayano=70#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=20&ayano=70#docu
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رةُ  وألقي) - . السح   األعراف (وهارون   موسى ربّ  العالمين. بربّ  آمّنا قالوا ساجدين 
120-122. 

رةُ  فألقي) - . السح  -46 الشعراء (وهارون   ُموسى ربّ  العالمين. بربّ  آمّنا قالوا ساجدين 
48. 

*** 

  م30/12/2014 الثالثاء 

 

 (71 )طه وأبقى عذاب ا أشد   أي نا ول تعلُمنَّ  ۞

 آمنوا. الذين لسحرته فرعون  قول هذا

 باهلل. أعوذ ؟موسى رب أم فرعون  أي :أي نا

 

 (72 )طه فطرنا والذي البّيناتِ  ِمن   جاءنا ما على ُنؤثرك   لن قالوا ۞
   

 قالوا:
رة أي ا، ألُقوا الذين الّسح   (.70 )اآلية إيمانهم بعد ُسّجد 

  
: لن                                   ُنؤثرك 

 فرعون. المقصود:



74 

  
 جاءنا:

 موسى. المقصود:
  

 :فطرنا والذي
م، واو الواو:      -  البّيناِت. ِمن   جاءنا ما على ُنؤثرك   لن ف طرنا الذي وهللاِ  أي: القس 

 الذي ىعل نؤثرك ولن أي: فطرنا. الذي على وال التقدير: العطف. واو الواو:      -
 فطرنا.

  
 رأيي:
م رة، كالم من ألنه ُيقبل قد ولكنه الئق، غير والعطف أليق، القس   أعلم. وهللا السح 
***  

   م11/12/2012 الثالثاء
 

  (72 )طه الدنيا الحياة   هذه تقضي إنما قاض   أنت ما فاقضِ  ۞
 تشاء. بما علينا احكمْ 

 الدنيا: الحياة هذه

 الظرف. على منصوبة

 الدنيا. الحياة هذه في والتقدير: الخافض، بنزع أو
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 (73 )طه وأبقى خير   وهللاُ  ۞

 منك. :خير

 إيمانهم. بعد لفرعون  السحرة قول هذا

 

 (75 )طه ىالُعل   الدرجاتُ  ۞

 العليا.

 

ايب   البحر في اطريق   لهم فاضرْب  ۞  (77 )طه س 

 قراءة: في

ا.  يابس 

ا. قاطري   لهم ليصير البحر بعصاك اضرْب   يبس 

 63( الشعراء أن اضرْب بعصاك البحر)

 

ك ا وال تخشى  ۞  (77)طه ال تخاُف در 
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ا تخاف ال  غرق ا. تخشى وال درك 

 فرعون. يدركك أن تخافُ  ال

 

 (78 )طه بجنوده فرعون  فأتبعهم ۞

 قراءة: في

 فاّتبعهم.

 

 (78 )طه همغشي   ما اليمّ  نمِ  همفغشي   ۞

 الغرق. من

 

 (79 )طه ىهد   وما هقوم   فرعونُ  وأضلّ  ۞

  

 يقل: لم

 هداهم. وما
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 هدى: وما

 هداهم. وما

 .29 غافر (الرشادِ  سبيل   إال أهديكم وما) لهم: قال أنه مع

  

 عندي: اآلية معنى

 هداهم. وما أضلهم      -

 الهداية. فوات وتكلفة الضالل، تكلفة تكلفنان: هناك فكانت      

 مشابهة. أخرى  آيات في بينت كما      

 أضّلهم. بل هداهم ما التقدير: ولعل      

 الضمير. وبحذف والتأخير، بالتقديم القرآنية الفاصلة روعيت      

 وتأخير. تقديم ثمة يكون  ال المعنى وبهذا شيء! في هداهم وما شيء كل في أضّلهم      -

  

  البغوي:

 (الرشادِ  سبيل   إال أهديكم وما) قوله: في لفرعون  تكذيب وهذا أرشدهم، ما (:هدى وما»)
 «.29غافر
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*** 

 الرازي:

 «.29 غافر (الرشادِ  سبيل   إال أهديكم وما) قوله: في به تهّكم (:هدى وما»)

***  

 القرطبي:

 إياهم. إلضالله تأكيد  (:هدى وما) قوله: إن قيل»

 فكّذبه (،الرشادِ  سبيل   إال أهديكم وما أرى  ما إال أريكم ما) فرعون: قول جواب هو وقيل:
 تعالى. هللا

 «.وقومه نفسه أهلك بل نفسه، هدى ما أي (:هدى وما) عباس: ابن وقال

***  

 كثير: ابن

 «.الرشاد سبيل إلى هداهم وما فأضّلهم»

***  

 حيان: أبو

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2296&idto=2296&bk_no=48&ID=1730#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2296&idto=2296&bk_no=48&ID=1730#docu
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 نفسه، في اهتدى ما أو الغرق، من نجا ما أو الدين، إلى هداهم ما أي (:هدى وما»)
  «.اهتدى بمعنى يأتي قد (هدى) ألن

***  

 الشوكاني:

 بعض في ُيضّله م ن ُيرشد قد الُمضلّ  ألن إلضالله، تأكيد (هدى وما) قوله: في »
  «.األمور

***  

 الشنقيطي:

 هي هداهم"، "وما يقل: ولم (،هدى وما) قوله: في المفعول حذف في البالغية النكتة»
 الضحى (قل ى وم ا ربك   وّدعك   ما) تعالى: قوله القرآن في ونظيره اآليات، فواصل مراعاة

3.»  

***  

 عاشور: ابن

 الحقائق قلب من فيهم بث بما العاقبة، وسوء الجهالة في قومه أوقع فرعون  أن المعنى»
 غرقى وقوعهم خاتمتها كانت حتى أعمالهم، في السداد يصادفوا فلم المركب، والجهل

 السالم. عليه موسى دعوة تكذيب في بعناده البحر، في
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 الهدى عدم ألن األخص، على األعم عطف من إما (:أضلّ ) على (هدى وما) وعطفُ 
ا يكون  أن وإما إضالل؛ دون  من اإلرشاد بترك يصدق ا بالمرادف، لفظي ا تأكيد   مؤكد 

ا (هد ى وما) قوله فيكون  لقومه، فرعون  عن الهدى لنفي  بالمرادف، (أضلّ ) لـ تأكيد 
  (.أحياء   غيرُ  أموات  ) تعالى: كقوله

 سبيل   إال أهديكم وما) قوله: في بفرعون  التهّكم (هدى وما) ذكر نكتة إن :الكشاف وفي
 «.29 غافر (الرشادِ 

***  

   م11/5/2014 األحد

 

 (80 )طه والسلوى  المنّ  عليكم ونّزلنا ۞

 .160 واألعراف ،57 البقرة راجع

 

   (81 )طه فيه واطغ  ت   وال رزقناكم ما طيباتِ  نمِ  لواكُ  ۞

 فيه: تطغ وا ال

  رزقناكم. ما في أي

 الطغيان. إلى أدى ربما زاد إذا سيما ال الرزق 
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    (استغنى رآه  أن ليطغى اإلنسان إن)

 

 (81)طه وال تطغ وا فيه فيحلَّ عليكم غضبي وم ن ي حِلْل عليه غضبي فقد هو ى  ۞

 قراءة: في

.  فيُحلَّ

 

 قراءة: في

 يحُلْل. وم ن

 

 يقل: لم

 هوى. فقد غضبي عليه حلّ  وم ن

 

 هوى:

 جهنم. نار في

 



82 

 (82 )طه اهتدى ثم صالحا وعِمل   وآمن تاب ِلم ن ل غّفار   وإّني ۞

 اهتدى: ثم

 الجنة. إلى

 (.هوى  فقد) السابقة: اآلية في قوله قارنْ 

 فيه. واستمرّ  الهدى على استقام ثم أو:

 

 (83 )طه موسى يا قومك عن أعجلك وما ۞

 أعجلك:

 بسرعة. قومك عن أبعدك

 

  (85 )طه السامري   وأضّلهمُ  ۞

 قراءة: في

 وأضل هم.

 النفاق أهل من وكان العجل، عبادة إلى دعاهمو  ذهبي ا، عجال   لهم صنع السامري 
 والحيل.
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 (88 )طه فنسي موسى وإلهُ  إلهكم هذا فقالوا ۞

 السالم. عليه موسى فنسي أي:

 

 (89 )طه قوال   إليهم يرجعُ  أال يرون  أفال ۞

 ال. أن :أال

 يرجُع. ال أنه

 الثقيلة. من مخففة أن:

 

 (91 )طه عاكفين عليه نبرح لن قالوا ۞

 نبرح: لن

 سنستمّر.

 العجل. على :عليه

 

 عاكفين: عليه

 عليه. عاكفين
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 (93 )طه تتبعنِ  أال ضّلوا رأيتهم إذ منعك ما هارونُ  يا قال ۞

 تتبعِن:

 تتبعني.

 

 تتبعِن: أال

 تتبعِن. أن

 زائدة. :ال

 

 (97 )طه بلحيتي تأخذْ  ال ؤمَّ بني قال ۞

 يبنؤمَّ:

 أّمي. ابن   يا

 عثماني. رسم

 

 (97 )طه ِمساس   ال ۞
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ا لك   وإنّ  ِمساس   ال تقول   أن الحياةِ  في لك   فإنّ  فاذهْب  قال  )   وانظْر  ُتخل فهُ  لن م وعد 
ّرقّنهُ  عاكف ا عليهِ  ظ ْلت   الذي إلهك   إلى ا اليمّ  في ل ن ْنسفّنهُ  ثم ل ُنح   .97 طه (ن ْسف 

  

 قال:

 موسى. أي:

  

 فاذهْب:

 بيننا. ِمن أي:

 نفاه. أي:

 للسامري. الخطاب (:فاذهْب )

 الِعْجل يعبدون  أنهم علم لّما ساِمرة، اسمها قبيلة من إسرائيل، بني عظماء أحد والسامري 
ا ِعْجال   لهم فأخرج  ) لهم العجل اتخذ سد   السورة في اسمه ورد .88 اآلية (ُخوار   له ج 

 (.95 )اآلية تارة ومنّكر ا (،87 )اآلية تارة معّرف ا

  

 لك:

 للسامري. الخطاب
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 الحياة: في

 حي ا. دمت   ما حياتك، طيلة الحياة، طيلة

  

:مِ  ال  ساس 

 مّسه. بمعنى: ماّسه مصدر: مختصرة، كلمة

 محظورة المماّسة كانت فإذا األعلى. عن باألدنى عّبر أي: المخالطة، أدنى المماّسة:
 أولى(! حظره )أو حظر ا أشد فهو منها أعلى كان فما

، مني مساس ال أمّس. وال أمّس  ال أي:  الناس وال الناس أمّس  ال مني. ألحد   وال ألحد 
 يمّسوني.

 وال يشاربوه، وال يؤاكلوه، وال يكلموه، وال يخالطوه، بأال وأمرهم قومه عن موسى نفاه
 عنه. الناس وابتعد الناس عن فابتعد له. عقوبة   يبايعوه، وال يناكحوه،

  

 النبي فعل وقد وهجرانهم. والمعاصي البدع أهل نفي في أصل اآلية هذه :القرطبي قال
 (.118 التوبة )سورة خّلفوا الذين والثالثة مالك بن بكعب لكذ وسلم عليه هللا صلى

  

 يقل: لم
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 ِمساس. ال لك ُيقال أن

  

 بالحّمى! الطرفان أصيب أحد مّسه إذا أنه روي 

ا! معي وتصاب بالحّمى أصاب   لئال :ِمساس ال  أيض 

  

ا: لك   وإنّ   م وعد 

 جهّنم. في

 قراءتان: 

 تخل فه. لن      -

 تخِلفه. لن      -

  

 إلهك:

 صنعته. الذي العجل

  

:  ظ ْلت 

. أصلها:  .قراءة وفيها ظللت 
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 تتفكهون. أي: ،65 الواقعة (ت فّكهون   ف ظ ْلُتم)

  

 عاكف ا:

 العبادة. مالزمة العكوف: من

 االعتكاف. ومنه:

  

ّرقّنه ا: اليمّ  في لن نِسفّنه ثم لُنح   ن ْسف 

 تحريق ا. لنحّرقّنه التقدير: لعل

 التوكيد. يفيد مطلق مفعول :نسف ا

***  

  :الثالثاء

 هـ1432 رمضان 19

    م7/8/2012 =

 

 (102 )طه ُزرق ا يومئذ المجرمين ونحشر ۞

 قراءة: في
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 المجرمون. وُيحشر

 

 (104 )طه يوم ا إال لبثتم إن ۞

 يقولون   بما أعلمُ  نحنُ  ع ْشر ا. إال ل ِبثُتمْ  إن بين هم ي تخافتون   ُزرق ا. يومئذ   الُمجرمين   ون حشرُ )
 .104-102 طه (يوم ا إال ل ِبثُتمْ  إنْ  طريقة   أمثُلهم يقولُ  إذ

 المجرمين: 

 الكافرين.

  

 ُزرق ا:

 الوجوه. ُزرق 

  

 يتخافتون:

 منخفض. بصوت يتحثون 

 يتساّرون.

 يتناجون.
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 يتهامسون.

  

 عشر ا: إال لبثتم إنْ 

 ليال. عشر   إال الدنيا في لبثتم ما

  

 عشر ا: إال

 عشرة. إال أصلها: آية، رأس

 (.يوم ا إال قوله: )قارنْ  أيام عشرة المقصود:

  

 يوم ا: إال لبثتم إنْ 

 يوم ا. إال الدنيا في لبثتم ما

  

 عشر ا:

 ليال. عشر      -

 ذكرت. كما األرجح وهو أيام، عشرة      -
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 مقبول. غير وهو ساعات، عشر      -

  

 طريقة: أمثلهم

 الصواب. إلى أقربهم

 صفر. الصواب:

 عندي: اآلية معنى 

 ضحاها أو عشية أو واحدة، ساعة أو يوم، بعض أو واحد، يوم أو أيام، بعشرة القول
 !صفر ا إال لبثتم ما لهم: لقال يعلمون  كانوا ولو للتقريب. كله أخرى( آيات في )كما

 محدودة! غير واآلخرة محدودة، الدنيا مدة ألن صفر، لآلخرة بالنسبة فالدنيا

 أقرب كان أقلّ  التقدير كان فكلما بينهم. من الصواب إلى أقربهم أي طريقة: وأمثلهم
 الصواب. إلى

. عدد   األرضِ  في لبثتم كم قال  ) ا لبثنا قالوا سنين  . فاسألِ  يوم بعض   أو يوم   قال   العاّدين 
 .114-112 المؤمنون  (تعلمون   كنُتم أنكم لو قليال   إال لبثتم إن

***  

 المفسرين: أـقوال

 الطبري:
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 به الكفر أهل أن عباده إعالم   يومئذ القول هذا قيلهم عن بالخبر ثناؤه جل ع ن ى إنما»
ون  زعهم وشدة القيامة، يوم هول ِمن ُيعاينون  ما عظيم ِمن ينس   ي ردون  ما عظيم من ج 
 األزمان، من فيها عاشوا ما ومبلغ واللذات، النعيم من الدنيا في فيه كانوا ما عليه،
 «.يوم ا إال فيها يعيشوا لم أنهم وأفهمهم وأذكرهم فيهم، أعقلهم إلى ُيخّيل حتى

 أقول:

 بالنعيم، أو بالهول، والقول لآلخرة(، بالنسبة الدنيا )زمن بالزمن تتعلق هنا المسألة
 هنا. صحيح غير ذاته في صحيح

***  

 البغوي:

 أي: (يقولون   بما أعلمُ  نحنُ ) تعالى: هللا قال عاينوا. ما لهول لبثهم مدة استقصروا»
ا إال لبثتم إن) قوال : وأعدلهم عقال   أوفاهم (:طريقة   أمثُلهم يقولُ  إذ) بينهم، يتساّرون   (يوم 

 القيامة. يوم أهوال من استقبلهم ما جنب في أعينهم في ذلك قصر

 «.دهمهم ما لشّدة لبثهم مقدار نُسوا وقيل:

 أقول:

 نفسها. المالحظة

***  
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 الرازي:

 القبر. في أو الدنيا في اللبث (لبثتم إن) بقوله: المراد أن في اختلفوا»

 عليه واحتجوا والضحاك، وقتادة الحسن قول وهذا الدنيا، في اللبث به أرادوا :قوم فقال
ا لبثنا قالوا سنين   عدد   األرضِ  في لبثتم كم قال  ) تعالى: بقوله  فاسألِ  يوم أوبعض   يوم 

 الدنيا، في لبثهم قدر نُسوا إنهم يقال أن إما قيل: فإن .113-112 المؤمنون  (العاّدين  
 خمسين اإلنسان يبقى أن لجاز ذلك جاز لو إذ جائز، غير واألول ذلك، نُسوا ما أو

 سيما ال يكذبون، ال اآلخرة وأهل كذب، ألنه جائز غير والثاني ينساه، ثم بلد في سنة
 :وجوه فيه قلنا: فيه، فائدة ال الكذب ذاوه

 
 ذ ِهلوا عليهم وقعها فلشّدة ،األهوال تلك وعاينوا األمر أول في حشروا إذا لعلهم :أحدها

 األيام تلك إال عشنا ما ليتنا فقالوا: القليل، إال ذكروا وما الدنيا في عمرهم مقدار عن
 ي ذه ل قد الشديد الهول عند واإلنسان األهوال، هذه في نقع ال حتى الدنيا، في القليلة

 فتنُتهم تكنْ  لم ثم) قوله: في األنعام سورة في مذكور تقريره وتمام األشياء، أظهر عن
 .23 األنعام  (مشركين   كّنا ما رِبنا وهللاِ  قالوا أن إال

 الدنيا يف أعمارهم قابلوا لما أنهم إال الدنيا، في عمرهم بمقدار عالمون  أنهم :وثانيها
 !القلة نهاية في وجدوها اآلخرة بأعمار
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ا، يوم ا إال لبثنا ما بل أعقلهم: وقال أيام، عشرة إال الدنيا في لبثنا ما بعضهم: فقال  واحد 
 الواحد كاليوم بل أيام، كعشرة اآلخرة في لبثنا قدر إلى بالقياس الدنيا في لبثنا قدر أي
 .كالعدم بل

 إال عنه يعّبر ال المواضع هذه أمثال في القليل ألن الذكرب والواحد العشرة خّص  وإنما
 والواحد. بالعشرة

 فوصفوها عليها، وتأّسفوا والسرور النعمة أيام تذكروا الشدائد عاينوا لما أنهم :وثالثها
ر،  ِقصار. السرور أيام ألن بالِقص 

 قليل   مّدته طالت وإن والذاهب مستقبلة، اآلخرة وأيام انقضت قد الدنيا أيام أن :ورابعها
 هللا رّجح الوجوه ولهذه بالعكس؛ واألمر فكيف مّدته، قصرت وإن اآلتي إلى بالقياس

 (.يوم ا إال لبثتم إنْ  طريقة   أمثُلهم يقولُ  إذ) فقال: التقليل في بالغ من قول تعالى

 
 الساعةُ  تقومُ  ويوم) تعالى: قوله ويعضده القبر، في اللبث منه المراد أن :الثاني القول
 أوتوا الذين   وقال  ) 55 الروم (ُيؤفكون   كانوا كذلك ساعة   غير   لبثوا ما الُمجرمون   ُيقِسمُ 
 الكذب جّوز من فأما .56 الروم (البعثِ  يوم إلى هللاِ  كتابِ  في لبثتم لقد واإليمان   العلم  
 لما تعالى هللا إن قال: زيجوّ  لم من أما اآلية، في له إشكال فال القيامة أهل على

 في لبثهم قدر أن يعرفوا لم القيامة، يوم بعثهم ثم أماتهم ثم وعذبهم، القبر في أحياهم
 يوم إنه آخرون: وقال أيام. عشرة تقدير في أنه بعضهم ببال فخطر كان، كم القبر
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 مالِ  الخالص زمان هو الذي الموت زمان تمّنوا أخرى  مرة العذاب في وقعوا فلما واحد.
 )...(. العذاب هول من نالهم

  
 إن) قال: من قول فيكون  ،أيام عشرة أي (عشر ا إال لبثتم إن) قوله: أن على األكثرون 

 كأّنهم) كقوله: ساعات عشر أي (عشر ا إال لبثتم إن) مقاتل: وقال أقّل، (يوم ا إال لبثتم
ون ها يوم    اليوم يكون  التقدير هذا وعلى .46 النازعات (ُضحاها أو عشية   إال يلبثوا لم ير 

 الحيرة من نالهم ما أعظم القول بهذا بّين وتعالى سبحانه أنه واعلم أعلم. وهللا أكثر،
 «.التخافت من الجنس هذا إلى عندها دفعوا التي

 أقول:

 بالزمن. قلت كما يتعلق بل بالنسيان، األمر يتعلق ال

 األول. القول من الثاني الوجه هو الصواب

*** 

 القرطبي:

 «.نفسه عند وأعلمهم وأعقلهم قوال   أعدلهم أي: :أمثلهم»

 أقول:

 أيام. عشرة من الصواب إلى أقرب فاليوم نفسه، عند وليس ،هللا عند أعلمهم لعله

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3609&idto=3609&bk_no=132&ID=1574#docu
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*** 

 كثير: ابن

 أو أيام عشرة قليال   فيها لبثكم كان لقد ،الدنيا الدار في أي: (:عشر ا إال لبثتم إن»)
 نحوها.

  
 إذ) بينهم تناجيهم حال في أي: (يقولون   بما أعلمُ  نحنُ ) تعالى: هللا قال

ر أي (:يوم ا إال لبثتم إن) فيهم الكامل العاقل أي: (طريقة   أمثل هم يقولُ   الدنيا مّدة لِقص 
 وأيامها لياليها وتعاقبت أوقاتها تكررت وإن كلها الدنيا ألن المعاد؛ يوم أنفسهم في

 غرضهم وكان القيامة، يوم الدنيا الحياة مّدة تستقصر ولهذا !واحد يوم كأنها وساعاتها
ر عليهم، الحجة قيام درء ذلك في  الساعةُ  تقومُ  ويوم  ) تعالى: قال ولهذا المدة. لِقص 

 األرضِ  في لبثُتم كم قال  ) تعالى: وقال ،55 الروم (ساعة   غير   لبثوا ما الُمجرمون   ُيْقِسمُ 
د   . ع د  ا لبثنا قاُلوا ِسنين  . فاسألِ  يوم بعض   أو يوم   أنكم لو قليال   إال لبثُتم إنْ  قال   العاّدين 
 تعلمون  كنتم لو .قليال   فيها لبثكم كان إنما أي: ،114–112 المؤمنون  (ت علمون   ُكنُتم

 على الفاني الحاضر قّدمتم التصرف، فأسأتم تصرفتم ولكنْ  الفاني، على الباقي آلثرتم
 «!الباقي الدائم

*** 

 حيان: أبو
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 المدة قدر عنهم ع ز ب   قد أذهانهم ذهاب وشدة المطلع لهول يتساّرون  (:يتخافتون »)
  فيها. لبثوا التي

 أقوال: ثالثة الصور في النفختين بين أو البرزخ في أو الدنيا دار في أي (:لبثتم إن)

 أيام الدنيا في لهم كانت الشدائد من يعاينون  لما ألنها بالقصر، فيه لبثوا ما ووصف
 قصير مّدته طالت وإن والذاهب وتقضيها، عنهم لذهابها أو قصار السرور وأيام سرور،

 .الدنيا عمر إليها يستقصر سرمد أبد نهاوأ اآلخرة، الستطالتهم أو باالنتهاء،

 ألعلم. معمولة (إذ) و اآلخرة في لبثهم إلى بالقياس فيها أهلها لبث ويقال:

 أعدلهم. (:أمثلهمو)

 التمييز. على منصوبة (:طريقة) و

ر إشارة (:يوم ا إال)  ُلبثهم. مّدة لِقص 

 قد عدده وأبقي حذف إذا المذكر ألن ،أيام عشرة أو ليال عشر يحتمل (:عشر ا إالو)
ا، الشهر من ُصمنا : الجراح أبي عن الكسائي حكى بالتاء. يأتي ال  جاء ما ومنه خمس 

 كون  هنا الحذف وحسن أيام. ستة يريد ،شوال من بست   أتبعه ثم الحديث: في
 أقلّ  طريقة أعدلهم وذكر العشر، وهو العدد أقلّ  منتهى أوال   ذكر آية رأس فاصلة ذلك

 عشرة (:عشر ا) بقولهم: المراد أن على (يوم ا إال) ظاهر ودلّ  الواحد، اليوم وهو عدد،ال
  «.أيام



98 

*** 

 الشوكاني:

 فيه هم ما لبيان مستأنفة أو الحال، على نصب محل في (بينهم يتخافتون ) جملة:»
 خفته. صوته: خفض لمن قيل ثم السكون، اللغة في والخفت اليوم، ذلك في

 لبثتم ما أي: (عشر ا إال لبثتم إن) سر ا لبعض بعضهم يقول أي ُرون:يتسار   والمعنى
 ن.النفختي بين وقيل: القبور، في وقيل: ليال، عشر إال الدنيا في

 لشّدة النفختين بين أو القبور، في أو ،الدنيا في مقامهم مدة سيتقصرون  أنهم والمعنى: 
 القيامة. أهوال من يرون  ما

 ساعات. عشر بالعشر المراد وقيل:

 أي (:طريقة   أمثُلهم يقولُ  إذْ  يقولون   بما أعلمُ  نحنُ ) سبحانه هللا قال القول هذا قالوا لما ثم
 يوم ا إال لبثتم ما أي (يوم ا إال لبثتم إن) :نفسه عند وأعلمهم رأي ا كملهموأ قوال   أعدلهم
ا،  إلى أقرب لكونه ال الهول، شدة على أدلّ  لكونه أمثلهم، إلى القول هذا ونسبة واحد 

  «.الصدق

***  

 عاشور: ابن

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=20&ayano=103#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=20&ayano=103#docu
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ا إال لبتثم إن) القائل: وصف معنى في المفسرون  يأتِ  لم  بوجه طريقة أمثل بأنه (يوم 
 النفس. له تطمئن

 كان الحقيقة على الحمل مسلك به سلكنا فإن والمجاز؛ الحقيقة يحتمل أنه أراه: والذي
 ظّنوا بأنهم البعث إنكارهم في خطئهم عن االعتذار اختالق إلى أقربهم أنه المعنى
ا البعث  وجدوا فلما األجسام، أجزاء فيه تتالشى طوال   األرض في الُمكث طول بعد واقع 

 ذلك فكان (.عشر ا إال لبثتم إن) بعضهم: قال الدنيا في كانوا ما مثل كاملة أجسادهم
 إال لبثتم إن) قال: الذي فكان األجسام. مثلها في تتغّير الليالي عشر ألن عذر ا؛ القول
 االعتذار. رواج إلى أقرب (يوم ا

 به سلكنا وإن مصيب. أنه المراد وليس المعاذير، في بينهم من األمثل أنه فالمراد:
 ِكال كان فلما القبور، في لبثهم من تقديره سوء في بالقائل تهّكم فهو المجاز مسلك

 على داال   عليهم، األمر واستبهام المقّدرين بجهل مؤذن ا الغلط، في متوغال   التقديرين
 بعد وأعادهم العظيمة واألمم الطويلة األزمان قضى الذي تعالى هللا قدرة بعظيم الجهل
 فعّبر الغلط، في أوغل قدر بأقل القبور في المكث زمن قّدر الذي فكان الغابرة، القرون 

ا، وبهم به تهّكم ا "طريقة أمثلهم" بـ عنه  الخطأ. في الجميع استوى  إذ مع 

 
 (،أمثُلهم يقولُ  إذ) وظرفية. "يتخافتون " فعل بين معترضة (يقولون   بما أعلمُ  نحن) وجملة

 العليم خبر يومئذ قولهم عن نخبر وإننا به، أعلم ونحن سر ا لكذ يقولون  إنهم أي
   الصادق.
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 أقول:

 من بدال   الصفر إلى يصل أن منه أتمنى كنت لكن عاشور، ابن اختاره ما على أوافق
 القليل!

  نظر. فيه مصيب ا بالضرورة ليس بأنه وقوله

ا بالتهكم وقوله  نظر. فيه أيض 

*** 

 أخرى: آيات 

 .55 الروم (ساعة   غير   لبثوا ما الُمجرمون   ُيقِسمُ  الساعةُ  تقومُ  ويوم  )      -

ا لبثنا قاُلوا ِسنين   عدد   األرضِ  في لبثتم كم)      -  قال   العاّدين   فاسألِ  يوم بعض   أو يوم 
 .114-112 المؤمنون  (ت علُمون    ُكنُتم أنكم لو قليال   إال ل ِبثُتمْ  إن

*** 

     م12/5/2014 اإلثنين

 

 (106 )طه صفصف ا قاع ا هافيذرُ  ۞
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ا في ذُرها ن سف ا. رّبي ي ْنِسُفها ف ُقلْ  الجبالِ  عنِ  وي سألونك  )  ف ا. قاع  ْفص  ا فيها ت ر ى  ال ص   ِعو ج 
 .107-105 طه (أمت ا وال

  

 النكتة:

 :فيذُرها

 الجبال؟ على يعود هل (ها) المتصل الضمير

 منه؟ مانع هناك أم

  

 ي سألونك:

 وسلم. عليه هللا صلى هللا رسول على تعود الكاف:

 المشركون. هم والسائلون 

  

 الجباِل: عنِ  ي سألونك  

 (.القرطبي) القيامة يوم الجبال حال عن يسألونك :التقدير

 .100 اآلية في (القيامة يوم) ذكر جاء
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 فُقْل:

 مقّدر. شرط جواب في واقعة الفاء:

 فُقْل. سألوك إذا :التقدير

 السؤال. هذا بعدُ  يسألوه لم ربما

 :القرطبي قال

  «.بعدُ  عنه ي سألوه لم سؤال هذا»

  

 آخر: موضع في

 .189 البقرة (للّناسِ  م واقيتُ  ِهي   ُقلْ  األِهلِّة عنِ  ي سألونك  )

 الموضع هذا في إال (،ي سألونك  ) آيات: في فاء، بال (قلْ ) جاءت القرآن كل في وهكذا
 (.105 )طه

  

 نسف ا: ... ي نِسُفها

ا  التأكيد. به يراد مطلق مفعول :نسف 



103 

ا. نسف ا ينسفها تعالى أنه يراد وربما  شديد 

  

 فيذُرها:

ُعها، فيتُركها، :فيذُرها  فيجعُلها. فيد 

 ذكرها. يسبق ولم ،األرض على يعود ضمير (:ها)

 القرآن. في مثُله يرد ما وكثير ا

 بتكّلف. إال الجبال على تعود أن من يمنع والمعنى

ا فيها ت رى  ال) قوله: كذلك  األرض. في أي فيها: (،أمت ا وال ِعو ج 

  

ا  صفصف ا: قاع 

 مستوية. أرضا

  

ا  أْمت ا: وال ِعو ج 

 واضح. الِعو ج:

 اليسير. النتوء األمت:
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*** 

 المفسرين: أقوال

 الرازي:

 )...(. الجبال إلى عائد (ي نِسُفها) قوله: في الضمير»

 كما ذكرها، تقديم عن فاستغنى ،األرض إلى عائد فهو (فيذُرها) قوله: في الضمير أما
 فالن! من أكرمُ  عليها ما كقولهم: باإلضمار، عنها اإلخبار من الناس عادة في

 «.45 فاطر (داّبة   ِمن ظ هِرها على ترك   ما) تعالى: وقال

 أقول:

 األرض. ِذْكرُ  اآلية في يسبق ولم      -

 التفاسير. أفضل هو اآلية لهذه الرازي  تفسير      -

***  

 القرطبي:

 «.القيامة يوم الجبال حال عن أي: (الجبالِ  عنِ  وي سألونك  ) تعالى: قوله»

***  

 كثير: ابن

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2302&idto=2302&bk_no=48&ID=1736#docu
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 «.األرض أي: (فيذُرها»)

***  

 حيان: أبو

 أي: (قاع ا) تبقى النسف بعد أي: الجبال، على (فيذُرها) في الضمير عودُ  الظاهر»
 ُمعتدال . األرض من ُمستوي ا

قاّرها فيذرُ  وقيل:  وم راكز ها. م 

  «.عليها الجبال لداللة ذكر، لها ي جر لم وإن ،األرض على يعود وقيل:

 أقول:

 الجبال. داللة بغير حتى األرض على يعود أن يمكن

 الرازي. قاله ما منه أحسن

***  

 الشوكاني:

 مواضع ها، فيذرُ  أي: مواضعها: باعتبار الجبال إلى راجع (فيذُرها) قوله: في الضمير»
 «.صفصف ا قاع ا )يذُرها( الجبال، من عليها كان ما نسف بعد

***  
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    م3/3/2014 اإلثنين

 

 (112 )طه ظلم ا يخاف فال ۞

اِلحاتِ  ِمن   ي عم لْ  وم ن)  افُ  فال ُمؤمن   وهو الصَّ ا ي خ   .112 طه (ه ضم ا وال ُظلم 

 ُظلم ا: 

 سيئاته. في يزاد أن

  

 هضم ا:

 حسناته. من ينقص أن

  

 يقل: لم

 يعمُل. وم ن

  

 يقل: لم

ْف. فال  ي خ 
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 .قراءة فيه

  

 يعمْل: وم ن

 موصولة. وليست شرطية :م ن

 مرفوع ا. (يعمل) لجاء: موصولة كانت لو

  

 يخاُف: فال

 نافية. ال:

ْف  فال) :القراءة كانت إذا  ناهية. (ال) صارت (ت خ 

***  

 المفسرين: أقوال

 البغوي:

ْف" فال " كثير: ابن قرأ» ا ي خ   وقرأ (ي عم لْ  وم ن) تعالى: لقوله جواب ا النهي، على مجزوم 
ا (ي خافُ  فال) اآلخرون:  «.الخبر على مرفوع 

***  
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 الرازي:

 فهو والتقدير: الشرط، جواب موضع في لكونه جزم، موضع في (ي خافُ  فال) قوله:»
 ي خافُ  فال ُيؤمُنبرّبهِ  فم ن) ،95 المائدة (منهُ  هللاُ  فينتقمُ  عاد   وم ن) ونظيره: يخاف، ال

ا ْف( )فال  كثير: ابن وقرأ .13الجن (ر ه ق ا وال ب ْخس   ألن حسن، وهو النهي، على ي خ 
 «.فليأمن المعنى:

 أقول:

 وتشوش الرازي، إلى وتسيء لها، معنى ال جملة إلخ(: ... حسن )وهو األخيرة: الجملة
  القارئ.

***  

 القرطبي:

 وم ن لقوله:) جواب ا بالجزم، )ي خْف( محيصن وابن ومجاهد كثير ابن قرأ :ي خافُ  فال»
ا (يخافُ ) الباقون: (.يعملْ    «.يخاف ال فإنه أو يخاف؛ ال فهو أي: الخبر؛ على رفع 

***  

 حيان: أبو

افُ  فال) الجمهور: قرأ»  يخاف. ال فهو أي الخبر، على (ي خ 

ْف(، )فال وحميد: محيصن وابن كثير ابن وقرأ  «.النهي على ي خ 
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***  

 عاشور: ابن

 لمواالة صالحة غير الجملة أن على عالمة بالفاء واقترانه الشرط، جواب :ي خافُ  فال»
 نية على الكالم يكون  أن وإما ناهية، فيها التي "ال" تكون  أن إما فتعين الشرط، أداة 

 يخاف. ال فهو والتقدير: االستئناف،

 الجملة أن على الخاء، بعد ألف بإثبات المرفوع، بصيغة "يخافُ  فال" الجمهور: وقرأ 
 ويعمل مؤمن ألنه مقرر؛ أمر خوفه انتفاء كأن الجزاء، بها مقصود غير استئناف

 الصالحات.

 مستعمل نهي الكالم أن على الخاء، بعد األلف بحذف الجزم بصيغة يركث ابن وقرأه 
 االنتفاء. في

 القراءتين. فاحتملت ألف، بدون  المصحف في وكتبت

م ل   م ن خاب   وقد) تعالى: قوله يوافق الجمهور أن إلى الطيبي وأشار  أن في (ُظلم ا ح 
 خبرية. الجملتين كلتا

 قراءة في أي والهضم، الظلم من أمنه حصول في التردد عدم تفيد كثير ابن وقراءة
 «.معنوية خصوصية كثير ابن قراءة وفي لفظية، خصوصية الجمهور

 أقول:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=20&ayano=112#docu
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 متكلف ا. حشو ا إال أراه  ال المفسرين من غيره على هنا عاشور ابن أضافه ما

***  

        م9/3/2014 األحد

 

 (112 )طه هضم ا وال ظلم ا ۞

 .112 طه (هْضم ا وال ُظلم ا يخافُ  فال مؤمن   وهو الصالحاتِ  ِمن   يعملْ  وم ن) 

  

 والهضم: الظلم

ا، اآلية في معناهما يكون  قد -  لألول. تأكيد الثاني واللفظ واحد 

 هذا تنقص. فال بالحسنات الهضم ويختص تزاد، فال بالسيئات الظلم يختص وقد -
 ظلم. والنقص النقص، والهضم: هضم! أو ظلم األمرين كال أن مع

  

 قراءة: في

 يخْف. فال

*** 
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 المفسرين: أقوال

 الطبري:

 غيره، سيئات عليه فيحمل يظلمه، أن هللا من يخاف فال يقول: (ظلم ا يخاف فال»)
 عليها. فيعاقبه

 «.ثوابها فينقصه حسناته، يهضمه أن يخاف ال يقول: (هضم ا وال)

*** 

 الرازي:

 أن والهضم الطاعة، على الثواب من ُيمنع أو جريمة، على ال يعاقب أن هو الظلم»
 «.ثوابه من ُينقص

*** 

 كثير: ابن

 «.حسناتهم من ُينقص وال سيئاتهم، في ُيزاد ال أي: ُيهضمون، وال ُيظلمون  ال أنهم هو»

***  

 حيان: أبو

 .متقاربان والهضم الظلم»

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=20&ayano=112#docu
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 «.بعضه منعُ  والهضم كله، الحق منعُ  الظلم أن والفرق  :الماوردي قال

***  

 الشوكاني:

 قال: (هضم ا وال) سيئاته. في ُيزاد أن :ظلم ا )قتادة(: قال (هضم ا وال ظلم ا يخافُ  فال»)
 «.حسناته من ُينقص

***  

 عاشور: ابن

 أي: (،شيئ ا منه تظِلمْ  ولم) قوله: في كما الشديد، النقص بمعنى الظلم يكون  أن ويجوز»
 الظلم على وعطفه الخفيف، النقص بمعنى الهضم يكون  وعليه عمله، إحباط يخاف ال
  «.احتراس – التفسير هذا على -

***  

 2015 أيار 31 األحد

 

 (113 )طه ذكر ا لهم يحدثُ  أو يتقون  لعلهم الوعيد من فيه وصّرفنا ۞

 يقل: لم

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=20&ayano=112#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=20&ayano=112#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=20&ayano=112#docu
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 يّذّكرون. أو يتقون  لعلهم

 هللا. عذاب أو هللا يتقون 

 الماضية. األمم عقاب يتذكرون 

 

 (114 )طه علم ا زدني ۞
 مقترح إضافي تفسير

  
لْ  وال) ى أنْ  ق ْبلِ  ِمن بالقرآنِ  ت عج   .114 طه (ِعْلم ا ِزدني ر بّ  وُقلْ  وحُيهُ  إليك   ُيقض 
  
 يقل: لم

 ماال . زدني

  

 النكتة:

 ضروري. إبرازها ولكن مفهومة، العبارة

 تفسيرها إهمال أن إال مفهومة، كانت ولو اآلية أن مع يفسروها، لم المفسرين بعض
 العظيمة. أهميتها مع الناس، أذهان من يمحوها

  

لْ  وال  بالقرآن: ت عج 
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 أن بعد إال  تقرأه  ال أي عليك(، المنزل الجزء )تمام تماُمه إليك ُيقضى أن قبل ِمن      -
 عليك. قراءته من جبريل يفرغ

ّركْ  ال)      ل   ِلسانك   بهِ  ُتح  هُ  علينا إنّ  بِه. ِلتعج  ْمع   ثمّ  قرآن ُه. فاّتِبعْ  قرأناهُ  فإذا وقرآن ُه. ج 
 .19-16 القيامة (ب يان هُ  علينا إنّ 

 أخرى. معاني المفسرون  وذكر      -

 والمقصود: باالستزادة، وأمره التعجل، عن نهاه وأمره: نهاه هللا أن :إليها أضيف      -
 بكثير. ذلك من أعمّ  تكون  أن يمكن العبارة كانت وإن القرآن، تلّقي بأصول علم ا زدني

 أعلمه، أكن ولم عنه، نهيتني بما علم ا زدتني قد ربّ  يا أنك   المعنى يكون  وقد      -
ا، العلم من فزدني  إليه. أحتاج بما أعلم فأنت دائم 

***  

 المفسرين: أقوال

 البغوي:

 .ومعانيه بالقرآن يعني :علم ا زدني ربّ  وقلْ »

  علمُت. ما إلى علم ا وقيل:

 «.ويقين ا وإيمان ا علم ا زدني ربّ  اللهم قال: اآلية هذه قرأ إذا مسعود ابن وكان
*** 

 الرازي:

 تظهر التي العلم زيادة في سبحانه، هللا إلى بالفزع أمره وتعالى سبحانه أنه المعنى»
  «.عليه نزل ما بيان أو القرآن، بتمام
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***  

 حيان: أبو

   قرآن ا. أي مقاتل: قال»

 فهم ا. وقيل:

 ترتيب من علم ما عند له، والشكر هلل، للتواضع متضمن القول وهذا حفظ ا. وقيل:
 فزدني ، عندي كان ما جميال   وأدب ا التعلم، باب في لطيفة   مآرب   علمتني أي التعلم،
 علم ا.

  «.العلم طلب في إال شيء في الزيادة بطلب رسوله هللا أمر ما وقيل:

*** 

 كثير: ابن

 علم ا. منك زدني أي:»

 حتى العلم[ ]من زيادة في وسلم عليه هللا صلى يزل ولم هللا: رحمه عيينة، ابن قال 
  «.وجل عز هللا توفاه

*** 
 

 عاشور: ابن

 يرغبه الذي التعجل عن نهيه أتبع إذ وسلم، عليه هللا صلى النبيء مع تلطف فيه»
 القرآن بإنزال كانت سواء زيادة، كل مجمع ذلك فإن العلم، من الزيادة بسؤال له باإلذن

ا االجتهاد إلى واإللهام، الوحي من بغيره أم  في رغبته أن إلى إيماء   وفهم ا، تشريع 
 المسجد، دخل حين بكر ألبي وسلم عليه هللا صلى النبيء كقول صالحة رغبة التعجل
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ا، النبيء فوجد ا، الصف إلى ودبّ  ركع بل الصف، إلى يصل أن يلبث فلم راكع   راكع 
ا هللا زادك له: فقال   «.تعد وال حرص 

***  

    م6/3/2014 الخميس
 

ا له نجد ولم فنسي قبلُ  ِمن آدم إلى عهدنا ولقد ۞    (115 )طه عزم 
 الشجرة. من يأكل أال إليه عهدنا

 

 (117 )طه فتشقى الجنة من يخرجنكما فال ۞
ّنكما فال وِلزوجك   لك   عدو   هذا إنّ  آدمُ  يا فقلنا)  ّنةِ  ِمن   ُيْخرج   .117 طه (فت شقى الج 
  

 هذا:
 (.116 السابقة اآلية )انظر إبليس أي

  

 يقل: لم

 فتشقيا.      -

 فتشقيان.      -

 التقدير:

 وهي. أنت   فتشقى
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 وزوُجك. أنت  

 .الفاصلة راعى

 تزيد. أو اللغة تحفظ أن إما القرآن في الفاصلة ومراعاة

 قواعد بالقواعد: اإلخالل إلى أجلها من الشعراء يضطر فقد الشعر، في القافية بخالف
 الع روض. وقواعد اللغة

 هللا، كالم القرآن ألن القرآن، في ذلك وليس الشعرية، للضرورات يخضعون  فالشعراء
 بعاجز. وليس وُمعجر شيء، كل على قادر وهللا

  

 فتشقى:

 المعيشة. طلب في

  

 شقاء: دار الدنيا

 للكافر. وعذاب للمؤمن راحة وجزاء: حساب دار واآلخرة وابتالء، شقاء دار الدنيا

***  

 المفسرين: أقوال

 الطبري:

 ابتداء ألن (ُيخرجنكما فال) قال: وقد فتشقيا، يقل: ولم (،فتشقى) ذكره: تعالى قال»
 إياه، معصيته على العقوبة إعالمه في فكان السالم، عليه آلدم كان هللا من الخطاب

 في حكمها أن معلوم ا كان إذْ  المرأة، ذكر من الكفاية الشجرة، أكل من عنه نهاه فيما
 «.حكمه ذلك

***  
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 البغوي:

ا "فتشقيا" يقل: لم»  على الساعي هو الرجل فإن أكثر تعبه ألن آدم، إلى به رجوع 
 .زوجته

  «.اآلي ُرءوس ألجل وقيل:

***  

 الرازي:

 من الجواب الفعل؟ في اشتراكهما مع حواء، دون  الشقاء فعل وحده آدم إلى أسند ِلم  »
 وجهين:

 في أن كما شقاء هم، وأميُرهم، أهله قّيمُ  وهو ،الرجل شقاء ضمن في أن أحدهما:
 رعاية على المحافظة مع دونها إليه بإسناده الكالم فاختص ،سعادت هم سعادته ضمن

 الفاصلة.

  «.المرأة  دون  الرجل على وذلك ،القوت طلب في التعب بالشقاء أريد الثاني:

***  

 القرطبي:

 ألن فتشقيا، يقل: ولم واحد؛ العلة استواء في ألنهما ،وزوُجك أنت يعني: :فتشقى»
 المقصود. وهو المخاطب، هو السالم عليه وآدم معروف، المعنى

ا  أخّص. بالشقاء كان لها، والكاسب   عليها، الكادّ  كان لما وأيض 

 أنه ترى  أال البدن؛ شقاوة وهو وحده، آدم على والشقاوة عليهما، واقع اإلخراج وقيل:
 وال فيها ت ظمأ ال وأنك  ) الجنة في أي (:ت عر ى  وال فيها تجوع   أال لك   إنّ ) بقوله: عقبه

ى  وأنك والمسكن؛ والشراب والطعام الكسوة كله: هذا الجنة في له أن فأعلمه (،ت ضح 
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 جعت   أي ونصب ا، تعب ا فشقيت   الجنة، من أخرجكما العدو وأطعت الوصية، ضيعت إن
 الجنة. من أخرجت   إذا األرض إلى ُتردّ  ألنك الشمس؛ وأصابتك وظمئت   وعريت  

 فمن ؛الزوج على الزوجة نفقة أن يعلمنا :فتشقيان يقل: ولم الشقاء بذكر خّصه وإنما
 نفقات كذلك ،آدم على حواء نفقة كانت فلّما ،األزواج على النساء نفقة جرت يومئذ
 للمرأة  تجب التي النفقة أن اآلية هذه في وأعلمنا الزوجية. بحق آدم بني على بناتها
 األربعة هذه أعطاها فإذا والمسكن؛ والكسوة والشراب الطعام األربعة: هذه زوجها على

 لها بدّ  فال األربعة هذه فأما مأجور، فهو ذلك بعد تفضل فإن نفقتها؛ من إليها خرج فقد
 المهجة. إقامة بها ألنّ  منها؛

 ناصب ا. إال آدم ابن ُيرى  ال الدنيا، شقاء فتشقى، بقوله: المراد الحسن: قال
  يديه. كدّ  من يأكل أن هو الفراء: وقال

 عن العرق  ويمسح عليه، يحرث فكان أحمر، ثور آدم إلى أهبط جبير: بن سعيد وقال
 وتعالى. تبارك هللا قال الذي شقاؤه فهو جبينه،

 الجنة؛ من حّبات عليه أنزل جبريل أن شقائه أول من كان الجنة من أهبط لما وقيل: 
 ثم عجن ثم طحن ثم نّقى ثم درس ثم حصد ثم وزرع، فحرث هذا، ازرع آدم يا فقال:
 وجرى  الجبل، أسفل صار حتى يده من رغيفه فتدحرج التعب؛ بعد ليأكل جلس ثم خبز،
 ورزق  والشقاء، بالتعب رزقك فكذلك آدم يا قال: جبينه، عرق  وقد تعب، حتى آدم وراءه
  «.الدنيا في كنت   ما بعدك ِمن ولدك

***  

 حيان: أبو

 فيكون  إغوائه، في له طاعة منكما يقع ال أي: غيره، والمراد له النهي (:ُيخرجنكما فال»)
 الجنة. من خروجكما سبب   ذلك
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 فعل الذي هو بوسوسته كان لما تعالى، هللا هو المخرج كان وإن إليه، اإلخراج وأسند
 الخروج. عليه ترتب ما

 وأن النهي، جواب في )أْن( بإضمار منصوب ا يكون  أن يحتمل (:فتشقى)
 تشقى. فأنت تقدير: على مرفوع ا يكون 

 المخاطب هو كان حيث من اإلخراج، في زوجه مع اشتراكه بعد وحده إليه الشقاء وأسند
 ،سعادتها سعادته ،وفيأهله شقاء الرجل شقاء ضمن في وألن بالكالم، والمقصود أوال  

  )...(. الفاصلة على المحافظة مع دونها إليه بإسناده الكالم فاختصر

 األمن فمنها: كالعدم، إليها بالنسبة هذه ما والراحة النعيم أنواع من ضروب الجنة وفي
 عن تعالى ورضاه سبحانه، هللا وجه إلى والنظر لذة، لكلّ  مكّدر هو الذي الموت من

 وال حدث وال غضب وال غلّ  وال هرم وال كب ر وال ألم وال حزن  وال سقم ال وأن أهلها،
 «.للم   وال خوف وال حزن  وال تكليف وال مقاذير

***  

 الشوكاني:

 والزرع. كالحرث المعاش، في منه بدّ  ال ما تحصيل في فتتعب (:فتشقى) معنى»

  «.وحده آدم مع القصة أول من الكالم ألن "فتشقيا"، يقل: ولم

***  

 الشنقيطي:

 العيش لقمة يحصل ال ألنه واالكتساب، بالكّد، المعيشة طلب في فتتعب أي: :فتشقى»
 الزرع على يقوم ثم يزرعها، ثم األرض، يحرث حتى الجنة من الخروج بعد الدنيا في

 المذكور. شقاؤه فهذا يخبزه. ثم يعجنه، ثم يطحنه، ثم ُينّقيه، ثم ي درسه، ثم ُيدرك، حتى
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 تعالى قوله :المعيشة اكتساب في التعب اآلية: هذه في بالشقاء المراد أن على والدليل
ى وال فيها ت ظمأُ  ال وأنك   ت عر ى  وال افيه ت جوع   أال لك   إنّ ) بعده:  ،119-118 (طهت ضح 
 والرّي، الشبع، فيها لك يضمن التي الراحة دار من ُيخرجك أن عدوك من احذر يعني

 كفاف عليها يدور التي األقطاب هي األربعة هذه :الزمخشري  قال والسكن. والكسوة،
، كفاية إلى يحتاج ال مكفي وأنه الجنة، في له استجماعها فذكره اإلنسان،  إلى وال كاف 

، كسب  هي التي لنقائضها النفي بلفظ وذكرها الدنيا. أهل ذلك إلى يحتاج كما كاسب 
 حذره التي الشقوة أصناف بأسامي سمعه ليطرق  والضحو، والظمأ، والعري، الجوع،
 «.ه ا لها. كراهة فيها الموقع السبب يتحامى حتى منها،

*** 
 عاشور: ابن

 شقاء الزوجين أحد شقاء في ألن إيجاز ا؛ زوجه دون  خاصة آدم إلى الشقاء ترتب أسند»
 ما مع ،المرأة  شقاء أصل الذكر شقاء أن إلى اإليماء مع الكون، في لتالزمهما ؛اآلخر

 «.الفاصلة رعاية من ذلك في

  

 المفسرين: على تعليق

. أنت   فتشقى والتقدير: الفاصلة، راعى  وزوُجك 

 لشقائه. تابع شقاؤها أو تشقى، ال وهي يشقى، هو أنه التقدير: وليس

 للزوج تبع الزوجة أن عن كالكالم المفسرين، كالم من ذلك على زاد ما إلى حاجة ال
 ذاته في كان ولو الزوجة، على ينفق الذي هو الزوج أن عن والكالم الشقاء، في
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ا.  في الراحة من وأصناف نيا،الد في الشقاء من أصناف ذكر في بأس وال صحيح 
 أعلم. وهللا الجنة،

***  

   م4/3/2014 الثالثاء
 

 (119)طه  ىتظمأ فيها وال تضح   ال ۞
 الشمس وقت الضحى. وال يصيبك حر  

 

 (120 )طه يبلى ال وملك ۞

س  )  سو   طه (ي ْبل ى ال وُملك   الُخلدِ  شجرةِ  على أدل ك   هلْ  آدمُ  يا قال   الشيطانُ  إليهِ  فو 
120. 

  

 إليه: وسوس

 إليه أنهى إليه: وسوس وقالوا: له(، و)وسوس إليه( )وسوس بين المفسرين بعض ميز
 ألجله! أي: له: ووسوس الوسوسة،

 أعلم. وهللا التكلف، من قالوه والذي واحد، بمعنى أنهما أرى  وأنا

 يقل: لم 

 الخلود. شجرة
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 الُخلد: 

 الخلود.

  

 ي بلى: ال

 يفنى. ال

 ينقطع. ال

 يزول. ال

 ينقضي. ال

  

 ي بلى: ال ملك

 على: داللة فيه

 والمال. والنفوذ والسلطة للُملك البشر حب      -

 األبد. إلى الُملك هذا لدوام البشر حب      -

 الباب. هذا هو عليهم الشيطان منه يدخل أن يمكن باب أقوى  وأن      -

 الكوارث! عنه تنشأ أن أمكن له، حال   بينهم يجدوا لم وما      -
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 المفّسرون! هذا على يعّرج لم

ا بعضهم وقّلد الجر، حرف بمناقشة اكتفوا بل  األصل حيث من المناقشة، هذه في بعض 
 والمحتوى!

 مناقشات يحضر من هذا يدرك المشايخ. بين اآلن حتى سارية تزال ال العقلية وهذه
 العربية! الجامعات في العلمية الرسائل

 سيما ال أعلم! وهللا نية، حسن أو عمد عن الجوهرية القضايا نم للهروب وسيلة وهي
 مفيدة. حصيلة ذات وغير متكلفة، المناقشة تكون  عندما

***  

 المفسرين: أقوال

 الرازي:

 )إلى(؟ بـ وأخرى  (،الشيطانُ  لهما فوسوس  ) قوله: في بالالم تارة )وسوس( عّدى كيف»

 الوسوسة، إليه أنهى معناه: (إليهِ  فوسوس  وقوله:) ألجله، معناه: لُه" "فوسوس   قوله: قلنا:
 «.إليه وأسرّ  له حدث كقوله:

***  

 حيان: أبو
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 أنهى معناه: )إلى( بـ فالتعّدي بالالم، األعراف وفي )إلى(، بـ هنا (وسوس  ) تعّدى»
 «.ألجله معناه: قيل: الجر، بالم والتعدي إليه، الوسوسة

***  

 الشنقيطي:

 إليهِ  فوسوس  )  قوله: في )إلى( بـ "طه" في الوسوسة فعل عّدى كيف»
 (الشيطانُ  لهما فوسوس  ) قوله: في بالالم "األعراف" في عّداه  أنه مع (،الشيطانُ 
 :أجوبة السؤال هذا عن للعلماء ،20 األعراف

 
ا. بعضها يخلف الجر حروف أن أحدها  ذلك. كعكس )إلى( بمعنى تأتي فالالم بعض 

  
 ولكن إليهما، يريد (الشيطانُ  إليهِ  فوسوس  ) تعالى: وقوله صحاحه: في الجوهري  قال

 اللسان. في منظور ابن وتبعه اهـ، الفعل كلها الحروف بهذه توصل العرب

 فإن  :اآلية هذه تفسير في  الزمخشري  قال .التضمين إرادة ذلك: عن األجوبة ومن
 بـ وأخرى  (الشيطانُ  لهما فوسوس  ) قوله: في بالالم تارة )وسوس( عّدى كيف قلت:

 في الدجاجة، ووقوقة الذئب، ووعوعة الثكلى، كولولة الشيطان وسوسة قلت: )إلى(؟
 )...(. وأجرس   صّوت   حكم وحكمها لألصوات، حكايات أنها

 )...(. ألجله فمعناه: له. وسوس :قلت فإذا

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=64&ID=1058&idfrom=1213&idto=1214&bookid=64&startno=1#docu
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س  ) ومعنى سو   منه. ه ا إليه وأسرّ  إليه حدث كقوله: الوسوسة. إليه أنهى (:إليهِ  فو 

 تعاقب في والكوفيين البصريين بين المشهور الخالف معنى هو إليه أشرنا الذي وهذا
 ألن أو ،التضمين إلى بالنظر هو هل بعض، مكان بعضها وإتيان ،الجر حروف

 بعض؟ بمعنى بعضها يأتي الحروف

ا مثاال   سنذكر رناهُ ) مثال : تعالى فقوله المقصود. به يتضح ذلك من واحد   القوم ِمن   ون ص 
ّذبوا الذين    وارد (من) هو الذي فالحرف بالتضمين. القول على 77 األنبياء (بآياِتنا ك 

 وخّلصناه أنجيناه أي: والتخليص، اإلنجاء معنى مضمنة هنا "نصر" لكن معناه، يف
 وارد "نصر" الثاني القول وعلى )من(. بـ يتعدى مثال   واإلنجاء .بآياتنا كذبوا الذين من
 وهكذا اآلية، كذبوا الذين القوم على نصرناه أي: على، بمعنى: )من( لكن معناه، في
   «.ُيشاكله ما كل في

***  

 عاشور: ابن

 لهما فوسوس  )  األعراف سورة في وبالالم )إلى( بحرف هنا "وسوس" فعل تعدية»
 قاصر فعل فإنه المتكلم، قصد في الفعل بذلك المجرور تعليق كيفية باعتبار (الشيطانُ 

 الوسوسة انتهاء باعتبار هنا "إلى" بحرف فتعديته بالحرف، التعدية عن له غنى ال
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 ألجلهما كانت الوسوسة أن باعتبار األعراف في بالالم وتعديته إياه، وبلوغها آدم إلى
.)...( 

 «.البشر جبّلة في الحياة محّبة استقرار عن هذا أفصح قد

***  

  م5/3/2014 األربعاء

   

 (121)طه اإلعجاز العددي في القرآن الكريم  ۞
 

، بعنوان: "اإلعجاز في القرآن الكريم: حقائق رقمية تكشف الكحيلقرأت كتيب ا لعبد الدائم 
 112م،  2003هـ =  1424أسرار القصة القرآنية"، نشر مكتبة ابن القيم، دمشق، 

م، وله عدد من 1966صفحة قطع صغير. والمؤلف مهندس سوري، ولد في حمص 
ا موقع إلكتروني.  البحوث والكتب في اإلعجاز العددي )الرقمي(، وله أيض 

 
لن أطيل على القارئ، بل سأكتفي فقط بإعطاء مثال واحد من األمثلة الكثيرة التي 

ا لنظريته الجديد  7ة في اإلعجاز العددي المبني على العدد ذكرها في كتابه تأكيد 
 ومضاعفاته. قال تعالى: 

 (.121" )طه وعصى آدُم ربًّه فغو ى " -
 (.2" )النجم ماضلًّ صاحُبكم وما غو ى " -
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" ورد في القرآن في هاتين اآليتين. إذا صففنا رقمي اآليتين، أي غو ى الحظ أن فعل "

، وهذا الرقم 2121اآلخر، كان لدينا هذا الرقم: إذا وضعنا الرقمين كال  منهما بجانب 
: 7يقبل القسمة على   .303=  7÷  2121، بدون باق 

 
ا على رقمي  ومن العجيب أن هذا كما ينطبق على رقمي اآليتين، فإنه ينطبق أيض 

. إذا صففنا رقمي السورتين 53، ورقم سورة النجم: 20السورتين. رقم سورة طه: 
ا للقسمة على 5320دينا الرقم: بالطريقة نفسها كان ل ، بدون 7، وهذا الرقم قابل أيض 

 .760=  7÷  5320باق: 
 

حرف ا،  28يذكر المؤلف أن هللا تعالى اختار اللغة العربية لغة للقرآن، وحروفها الهجائية 
ا القسمة على   . 4=  7÷  28: 7وهذا الرقم يقبل أيض 

 لصحيحين البخاري ومسلم. أحرف، كما في ا 7كما أنزل هللا القرآن على 
وهللا تعالى، رب السموات السبع واألرضين السبع، يقول لنبيه محمد صلى هللا عليه 

ا منوسلم: "  (. 87" )الحجر المثاني ولقد آتيناك سبع 
ا.  7وأنزل هللا الفاتحة في   آيات أيض 

ا سبعة وإن جهنم لموعدهم أجمعين لهأبواب. قال تعالى: " 7وجعل هللا تعالى لجهنم 
 (. 43" )الحجر أبواب

 . 11=  7÷  77مرة :  77وذكر هللا "جهنم" في القرآن 
 . 10=  7÷  70مرة :  70وذكر "القيامة" 

 . 10=  7÷  70( : 23" )الحاقة سلسلة ذرعها سبعون ذراع اوقال: "
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ا: " من بعده سبعة أبحر  ولو أن ما في األرض من شجرة أقالم، والبحر يمّدهوقال أيض 
 (.27" )لقمان نفدت كلمات هللا ما
 

". سبعة يظلهم هللا في ظله يوم ال ظلًّ إال ظلهوقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "
قه من سبع أرضينوحذرنا من السبع الموبقات. وقال: "  ". من ظ لم قيد شبر ُطوِّ

 أشواط!  7وكذلك الطواف في الحج 
 

د منها ومن أمثالها أن ترتيب السور وترتيب هذه نبذة صغيرة مما جاء في الكتاب، يستفا
 اآليات ترتيب محكم ال مجال فيه للمصادفات، وال يقبل أي تغيير أو تعديل.

ا: "إشراقات الرقم  في القرآن الكريم"، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم،  7اقرأ للمؤلف أيض 
 م.2006

*** 
 2009أيلول  22

 

 (121)طه  7العددي في الرقم ابن عباس مؤسس اإلعجاز  ۞

  :ابن عباسقال 

أصحاب  محمد  صلى هللا عليه وسلم، فسألهم عن ليلة القدر، عمُر بن الخطاب دعا 
 فأجمعوا على أنها في العشر األواخر. 

 قال ابن عباس: 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
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 فقلُت لعمر: 

 أّي ليلة القدر هي؟  -أو: إني ألظّن  -إني ألعلم 

 فقال عمر: 

 أّي ليلة هي؟ 

 قال ابن عباس:

 فقلُت:  

 من العشر األواخر.  -أو: سابعة تبقى  -سابعة تمضي 

 فقال عمر: 

 ومن أين علمت  ذلك؟ 

 قال ابن عباس: 

 خلق هللا سبع سموات! 

 وسبع أرضين! 

 وسبعة أيام! 

 وإّن الشهر يدور على سبع! 
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 وخلق اإلنسان من سبع! 

 ويأكل من سبع! 

 ويسجد على سبع! 

 والطواف بالبيت سبع! 

 ورمي الجمار سبع ... 

 ألشياء ذكرها. 

 فقال عمر: 

 لقد فطنت  ألمر  ما فطّنا له! 

  وكان قتادة يزيد عن ابن عباس في قوله: ويأكل من سبع، قال: هو قول هللا تعالى:

 فأنبتنا فيها حب ا

 وعنب ا وقضب ا

 وزيتون ا ونخال  

 وحدائق غلب ا

 وفاكهة  وأب ا
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 .(31-27)سورة عبس 
ا، وهللا أعلم".   وهذا إسناد جيد قوي، ونص غريب جد 

 .)تفسير ابن كثير(

*** 

 أقول:

نقلُت هذا الكالم ألبّين مرة ثانية سبق ابن عباس إلى اإلعجاز العددي، بغض النظر 
 عن موقفنا منه واختالفنا فيه.

المهندس عبد الدائم كحيل، أم وال أدري هل ذكر ذلك أهل اإلعجاز العددي، ومنهم 
 ال؟

*** 

 الخميس: 

 هـ1437رمضان  25

 م2016حزيران  30

 

 (123)طه بعُضكم لبعض عدو  ۞
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 .24راجع األعراف 

 

 (124)طه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ا  ۞
 

 : 16/225 الطبري قال 
يقال: هذا منزل نك من المنازل واألماكن والمعايش: الشــــــديد. . والضــــــمعيشــــــة ضــــــيقة

لواحد واالثنان والجمع ، وا. الذكر فيه واألنثىضـــــــنك: إذا كان ضـــــــيق ا، وعيش ضـــــــنك
يل في الموضــــــــع، فقال بعضــــــــهم: في اآلخرة في جهنم، . واختلف أهل التأو بلفظ واحد

 . وقال آخرون: في الدنيا، وقال غيرهم: في البرزخ، عذاب القبر
 

 : 22/130 الرازي وقال 
علم أن هذا الضــيق يق والشــدة، كأنه قال: معيشــة ذات ضــنك. وا الضــنك أصــله: الضــ

أو في اآلخرة، أو في الدين، أو في  ،لمتوعد به إما أن يكون في الدنيا، أو في القبرا
 . كل ذلك أو أكثره

 
 : 11/258 القرطبيوفي 

 . قرئ: ضنكـى، على وزن: فـ ْعـلـ ى
 

 . القناعة حتى ال يشبععن ابن جبير: ُيسلب  7/393أبو حيان ونقل 
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 (126)طه كذلك أتتك آياُتنا فنسيتها وكذلك اليوم ُتنسى  ۞
 ُتنسى:

 على سبيل المشاكلة.

 

 (127)طه وكذلك ن جزي من أسرف ولم ُيؤمن بآيات ربه ول عذاُب اآلخرة أشد  وأبقى  ۞

قد يظن في بداية اآلية أن الجزاء يتعلق باآلخرة، لكن نهاية اآلية يدل على أن الجزاء  
 األول في الدنيا. 

 

 (128)طه أفلم يهِد لهم كم أهلكنا قبلهم ِمن القرون يمشون في مساكنهم  ۞

 أفلم يهد لهم:

 أفلم يتبين لهم.

 

 القرون:

 األمم.
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 جملة يمشون في مساكنهم: جملة حالية.

 

 (129)طه ى زام ا وأجل  ُمسمَّ بقْت من ربك لكان لِ ولوال كلمة  س   ۞

 من ربك: بقْت س  

 بتأخير العذاب.

 

 لكان لزام ا:

 لكان العذاب لزام ا.

 

 ى:سمّ وأجل  مُ 

 التقدير:

 .للزمهم العذاُب في الدنيا ىسمّ مُ  وأجل    ...ولوال كلمة  

 

 (130)طه ح بحمد ربك وسبّ  ۞
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طلوع الشمس وقبل غروبها وِمن آناء الليل فسّبح وأطراف  وسّبح بحمد ربك قبل )
 (.النهار

ا مقترن ا بحمد ربك.  وسبح تسبيح 

 قْل: سبحان هللا والحمد هلل.

 وقال كثير من المفسرين: فيها إشارة إلى الصلوات الخمس.

 (، وهللا أعلم. وقبل غروبهالكن قد ُيشكل في هذا قوله: )

 

 (131 )طه عينيك نّ تمدّ  وال ۞

ا بهِ  مّتعنا ما إلى ع ينيك   ت ُمّدنّ  وال)   ربك   ورزقُ  فيهِ  ِلنفتن هم الدنيا الحياةِ  ز هرة   منهم أزواج 
 .131 طه (وأبقى خير  

  

 تمّدّن: وال

 أمته. والمراد وسلم عليه هللا صلى للنبي الخطاب

 زهرة :

 وإعرابها. نصبها في العلماء حار
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: تمّدنّ  وال   عينيك 

 :التقدير

 عينيك. بصر   تمّدنّ  وال -

 البصر. هو بالعينين المقصود أن يعني بصرك، تمّدنّ  وال -

 

 تمّدّن: ال

 النظر؟ إطالة معنى: فيه هل

 المّد:

 اإلطالة. -

 عندي. األرجح هو وهذا رأسه، مدّ  كقولك: البصر، توجيه -

  

ا:  أزواج 

 والزوجة. الزوج الزوجين: من -

 أرّجحه. ما وهو أصناف ا: -
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 الحياة: زهرة  

 زينتها.

 تذبل. ما سرعان والزهرة

 :اإلعراب

 (.بهِ ) في الهاء من بدل :زهرة  

 منصوب! ولكنه

 المحّل. على

 المفسرين. أقوال في سترد أخرى  أوجه وهناك

  

 وأبقى: خير  

 الزمن. في وأبقى والنوع، الكم في خير  

*** 

 المفسرين: أقوال

 الطبري:
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 هللا رسول أن أجل من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على نزلت اآلية هذه أن ذكر»
   برهن! إال ُيسلفه أن فأبى طعام ا، منه يستسلف يهودي إلى بعث وسلم عليه هللا صلى

 إلى فأرسلني ضيف، وسلم عليه هللا صلى هللا برسول نزل قال: رافع أبي وعن 
 إني فقال: بذلك، فأخبرته برهن. إال أسلفه ال فقال: فأتيته، يستسلفه، بالمدينة يهودي
   فنزلت. إليه، درعي فاحِملْ  األرض، أهل وفي السماء أهل في ألمين

ا) بقوله: ويعني  .أشكاال   منهم، رجاال   (:منهم أزواج 

 الدنيا. الحياة زينة   (:الدنيا الحياةِ  زهرة  ) وبـ

 (،به مّتعنا) من: (بهِ ) قوله في التي الهاء من الخروج على (الدنيا الحياة زهرة  ) ونصب
 «.مررت فعل على الكريم الشريف فنصب الكريم، الشريف به مررت يقال: كما

 أقول:

 غامض. ...( الشريف )فنصب قوله:

***  

 البغوي:

 تنُظْر. ال (:عينيك   تمّدنّ  وال»)

 أعطينا. (:بهِ  مّتعنا ما إلى)

ا)  .أصناف ا (:منهم أزواج 
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  وبهجتها. زينتها أي: (الدنيا الحياةِ  زهرة  )

 وطغيان ا. كفر ا فيزيدوا النعمة، لهم أزيد بأن لهم، فتنة ذلك لنجعل أي (:فيه لنفتن هم)

 الجنة. يعني: المعاد، في (:ربك   ورزقُ )

 ومن حسرات، نفسه تقطعت هللا بعزاء يتعزّ  لم من كعب: بن أبي قال (:وأبقى خير  )
 ومشربه مطعمه في هللا نعمة أن ظن ومن حزنه، بطل الناس أيدي في فيما بصره يتبع

 «.عذاُبه وحضر عمُله قلّ  فقد وملبسه

*** 

 الرازي:

 :وجهان (عينيك   تمّدنّ  وال)  قوله: في»

 يرّده، يكاد ال وأن تطويله، النظر: مدّ  قالوا: وهؤالء العين، نظر منه المراد :أحدهما
 مثل   لنا ياليت  )  قالوا: حيث قارون، نظارة فعل كما به، إعجاب ا إليه للمنظور استحسان ا

ظ   ل ذو إّنهُ  قارونُ  أوتي ما  واإليمان العلم أولو واجههم حتى ،79 القصص (عظيم ح 
ا وع ِمل   آمن   ِلم نْ  خير   هللاِ  ثوابُ  ويل ُكمْ ) بقولهم:  النظر أن وفيه .80 (القصصصالح 

 غّض. ثم مرة شيء إلى اإلنسان نظر إذا اكم وذلك عنه، معفو   الممدود غير

 ال أي: (عينيك   تمّدنّ  وال) قيل: الطباع في كالمركوز الزخارف إلى النظر كان ولما
 له. معتاد أنت ما تفعلْ 
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 اللباس في الفسقة وعدد الظلمة أبنية عن البصر غّض  وجوب في المتقون  شدد ولقد
 محّصل إليها فالناظر النظارة؛ لعيون  األشياء هذه اتخذوا ألنهم ذلك، وغير والمركوب
 اتخاذها. على لهم وكالُمقّوي  لغرضهم،

 النظر، هو ليس (عينيك   تمّدنّ  وال) بقوله: عنه نهى الذي مسلم أبو قال :الثاني الوجه
 الدنيا)...(. حظ من نالوه مما فاتك ما على تأسف ال أي: األسف، هو بل

 أو لبيع يهودي إلى فبعثني وسلم، عليه هللا صلى بالنبي ضيف نزل رافع: أبو قال 
. إال ذلك أفعل ال وهللا فقال: سلف،  إليه، بدرعه أذهب أن فأمرني بقوله، فأخبرته برْهن 

  (.عينيك   تمّدنّ  وال) تعالى: قوله فنزل

 إلى ينظر ولكن أموالكم، إلى وال صوركم، إلى ينظر ال هللا إن السالم: عليه وقال
 أعمالكم. وإلى قلوبكم،

 ال م ن ي جمع ولها له، مال   ال م ن ومالُ  له، دار   ال م ن دارُ  الدنيا الدرداء: أبو وقال 
  له. عقل  

ربتِ  الناسِ  حمقُ  لوال الحسن: وعن  .الدنيا ل خ 

ا لها فتتخذكم رب ا الدنيا تتخذوا ال قال: السالم عليه مريم ابن عيسى وعن  .عبيد 
 الصالة وقال: اآلية، هذه يتلو السالطين عند ما رأى إذا كان أنه الزبير بن عروة وعن

 هللا. يرحمكم

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=96
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=96
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16561
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16561
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 من يدرك بما اإللذاذ واإلمتاع: به. ألذ ْذنا أي: (بهِ  مّتعنا ما إلى) وجل: عز قوله أما
 ذلك وغير الطيبة، الروائح من ويشمّ  المطربة، األصوات من ويسمع الحسنة، المناظر

ا، أمتعه يقال: والمناكح. المالبس من ا، ومّتعه إمتاع   التكثير. يقتضي والتفعيل تمتيع 

ا) قوله: أما  األشياء، بين المزاوجة من وهي الكفار. من وأشباه ا أشكاال   أي: (منهم أزواج 
 رضي عباس ابن الصواب.وقال عن الذهاب في أشكال ألنهم وذلك المشاكلة، وهي

 منهم. أصناف ا عنهما: هللا

 منهم. رجاال   والزجاج: الكلبي وقال

 :أوجه أربعة انتصابه ففي (الدنيا الحياةِ  زهرة  ) قوله: أما

 االختصاص. على النصب وهو الذم، على :أحدها

 له. ثاني ا مفعوال   وكونه أعطينا، معنى (مّتعنا) تضمين على :الثاني

 والمجرور. الجار محل من إبداله على :الثالث

ا) من إبداله على :الرابع  )...(«. ذوي  تقدير على (أزواج 

*** 

 القرطبي:

 )...(. )الِحجر(. في معناه تقدم قد (بهِ  مّتعنا ما إلى عينيك   تمّدنّ  وال) تعالى: قوله»

 الحال. على نصب (:زهرة  و)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
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 زهرة . الدنيا الحياة لهم جعلنا معناه: ألن (،مّتعنا) بمعنى منصوبة (زهرة  ) الزجاج: وقال

ا. الزجاج عن الدنيا؛ الحياة زهرة   لهم جعلنا أي: )جعلنا(، وهو مضمر بفعل أو  أيض 

 أخاك. به مررت تقول: كما الموضع، على (بهِ ) في الهاء من بدل هي وقيل:
 به مررت تقول كما قال: (.مّتعنا) فيه والعامل الحال؛ على نصبه إلى الفراء وأشار

 فيها. وزينة الدنيا في اةالحي زهرة به متعناهم وقّدره: المسكين؛

 ،122 النساء (هللاِ  وعد  و) 88 النمل (هللاِ  ُصنع  ) مثل المصدر، على ينتصب أن ويجوز
 نظر. وفيه

 الحياة إلى عينيك تمّدنّ  وال التقدير: فيكون  )...(، الحال على ينتصب أن واألحسن
 زهرتها. حال في أي زهرة ، الدنيا

 ألن (،مّتعنا ما إلىقوله) في الموضع على ما من بدال   (زهرة) يكون  أن يحسن وال
 )...(. (.مّتعنا ) بـ متعلق (لنفتن هم)

 هللا صلى  هللا رسول مولى رافع أبو  رواه  ما اآلية هذه نزول سبب الناس: بعض قال
 إلى السالم عليه فأرسلني وسلم، عليه هللا صلى هللا برسول ضيف نزل قال وسلم، عليه
 بعُض  عندنا ُيلف   ولم ضيف، بنا نزل محمد: لك يقول له: قلْ  وقال: اليهود، من رجل
 إال ال، فقال: رجب هالل إلى أسِلْفني أو الدقيق، من وكذا كذا فبعني صلحه؛يُ  الذي

 ألمين إني وهللا فقال: فأخبرته وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى فرجعت قال: برهن.

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=96
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 بدرعي اذهْب  إليه! ألديتُ  باعني أو أسلفني ولو األرض، في أمين السماء في
 نيا.الد عن له تعزية   اآلية ونزلت إليه،

 مدنية المذكورة والقصة مكية، السورة ألن سبب ا؛ يكون  أن معترض وهذا :عطية ابن قال
 بهذه يهودي عند مرهونة ودرعه مات ألنه وسلم؛ عليه هللا صلى النبي عمر آخر في

 ُذكرت. التي القصة

 ترك على وّبخهم تعالى هللا أن وذلك قبلها، ما مع متناسقة اآلية أن الظاهر وإنما
 لشأنهم، باالحتقار نبّيه أمر ثم المؤّجل، بالعذاب توّعدهم ثم السالفة، باألمم االعتبار
 منصرم ذلك إذ الدنيا؛ من أيديهم في وما أموالهم عن واإلعراض أقوالهم، على والصبر

 «.خزي  إلى صائر عنهم

***  

 كثير: ابن

 إلى تنُظْر  ال عليه: وسالمه هللا صلوات محمد لنبيه تعالى يقول»
 ونعمة زائلة، زهرة هو فإنما النعم، من فيه هم وما ونظرائهم، وأشباههم المترفين هؤالء

 الشكور. عبادي من وقليل بذلك، لنختبرهم حائلة،

ا) مجاهد: وقال   في قال كما آتاهم، مما خير ا هللا آتاك فقد األغنياء يعني: (منهم أزواج 
ا آتيناك   ولقد) األخرى: اآلية  ما إلى عينيك   تمّدنّ  ال العظيم . والقرآن   الم ثاني ِمن   سبع 
ا بهِ  مّتعنا  الدار في لرسوله تعالى هللا ادخره ما وكذلك ،88-87 الِحجر (منهم أزواج 



145 

ى ربك   ُيعطيك   ول سوف  ) تعالى: قال كما يوصف، وال ُيحدّ  ال عظيم أمر اآلخرة  (فترض 
  (.وأبقى خير   ربك   ورزقُ ) قال: ولهذا ،5 الضحى

 
 في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على دخل لما الخطاب بن عمر أن الصحيح وفي
ا فرآه  منهم آلى حين نساءه، فيها اعتزل قد كان التي المشربة تلك ا متوسد   مضطجع 

 فابتدرت معّلقة، وأُهب   ق ر ظ، من ُصْبرة إال البيت في وليس حصير، رمال على
 وقيصر كسرى  إن هللا، رسول يا فقال: يبكيك؟ ما هللا: رسول فقال كاء،بالب عمر عينا
فيّ  فقال: خلقه؟ من هللا صفوة وأنت فيه، هما فيما  أولئك   الخّطاب؟ ابن   يا أنت   شاك   أو 
 .الدنيا حياتهم في طيباُتهم لهم ُعّجلْت  قوم  

 له حصلت إذا عليها، القدرة مع الدنيا في الناس أزهد عليه وسالمه هللا صلوات فكان
  )...(. لغد شيئ ا لنفسه يدخر ولم هللا، عباد في وهكذا، هكذا ينفقها

 
 ما عليكم أخاف ما أخوف إن قال: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن سعيد أبي عن
 األرض. بركات قال: هللا؟ رسول يا الدنيا زهرة وما قالوا: الدنيا. زهرة من هللا يفتح

  الدنيا. الحياة زينة يعني: الدنيا، الحياة زهرة : والسدي دةقتا وقال

 «.لنبتلي هم (:فيه لنفتن هم) قتادة: وقال

***  

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
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 حيان: أبو

 الكفرة. به متع ما إلى البصر مدّ  عن النهي جاء وبالتسبيح بالصبر تعالى أمره لما»

 والفكرة إليه، النظر أدام إذا إليه: نظره مدّ  يقال: الكفار، به ُمّتع ما إلى البصر مدّ  يقال:
 من به، مّتعناهم مما محمد يا تعجْب  وال هذا: على والمعنى قيل: وتفصيله. جملته في

 لها بقاء ال التي كالزهرة كله ذلك فإنما ومطاعم، ومالبس ومراكب ومنازل وبنين مال
 وتزول! تفنى قليل عما وإنها ،دوام وال

 كان هو أمته. فالمراد وسلم عليه هللا صلى للرسول الظاهر في كان وإن والخطاب
 كل من هللا عند بما وأعلق الدنيا، زينة في النظر عن شيء أبعد وسلم عليه هللا صلى
 شديد وكان ( هللا وجه به أريد ما إال فيها، ما ملعون   ملعونة   الدنيا: في القائل وهو أحد،

 زخرفها(. إلى والنظر بالدنيا االغترار عن النهي

 بخالف واالستحسان اإلدامة يقتضي البصر مدّ  ألن تنُظْر(، )ال من: أبلغُ   :تمّدنّ  وال 
 معه. ذلك يكون  ال قد فإنه النظر،

 غير والنظر  ،عينيك نظر تمّد( )ال أي: مضاف، حذف على فهو تمّد، ال عينوال
 بصره. غّض  ثم الشيء فاجأ من مثل وذلك عنه. معفو   الممدد

 إليه، النظر إدمان أحب شيئ ا منها رأى فمن الطبائع، في مركوز الزخارف إلى والنظر
ا مركوب ا الفسقة وعدد الظلمة أبنية عن البصر غض في المتقون  شدد وقد  وملبوس 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=376&idfrom=1314&idto=1339&bookid=62&startno=23#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=376&idfrom=1314&idto=1339&bookid=62&startno=23#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=376&idfrom=1314&idto=1339&bookid=62&startno=23#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=376&idfrom=1314&idto=1339&bookid=62&startno=23#docu
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 محّصل إليها فالناظر بها، يفتخروا حتى النظارة لعيون  اتخذوها إنما ألنهم وغيرهما،
 اتخاذها. على لهم وكالُمغري  رضهم،لغ

ا) وانتصب  الكفرة. من أصناف ا والمعنى به، مفعول أنه على (أزواج 

ا الصفة موضع في (منهمو)  وآخرُ ) قال: كما الكفرة. من وأقوام ا أصناف ا أي ألزواج 
 (.أزواج   شكِلهِ  ِمن

ا) ينتصب أن الزمخشري  وأجاز  مفعوله (مّتعناو) (به) ضمير من الحال عن (أزواج 
ا بعضهم، أصناف وهو به، مّتعنا الذي إلى قيل: كأنه منهم،  منهم. وناس 

 الذم. على منصوب (:زهرةو)

 أعطينا. معنى تضمينه على (،مّتعنا) لـ ثان مفعول أو

 والمجرور. الجار محل من بدل أو

ا) من بدل أو  المبالغة. على (زهرة) جعلهم أو زهرة، ذوي  تقدير: على (،أزواج 

 (.زهرة) لهم جعلنا أي: (،مّتعنا) عليه يدل محذوف بفعل منصوب أو

 وخبر الساكنين اللتقاء (زهرة) من التنوين حذف تقدير على (ما) أو الهاء، من حال أو
 (.ام) من البدل على (الحياة)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
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 ألن (،ما) محل من بدال   كونه ورد مكي، اختاره واألخير ،منقول األعاريب هذه وكل
 وهو ،فالبدل (لنفتن هم) وهو ومعمولها (،مّتعنا) وهي الصالة، بين بالبدل الفصل فيه

 «.(زهرة)

***  

 عاشور: ابن

 من به وأزواجهم متعناهم ما إلى أي والبيوت، العائالت على لداللته هنا األزواج ذكر
 وما قرينه، محاسن من كل نظر في يحسن مما زوجه في بمتعة ممتع زوج فكل المتع؛
 والخدم. والمنازل، والرياش، كالبنين، الزوجين بين مشتركة محاسن من ذلك يقارن 

 لتناول اليد بمدّ  ذلك شبه لإلعجاب؛ ال للتعجيب النظر إطالة في مستعمل العينين: ومدّ 
 )...(. الِحجر سورة آخر في نظيره تقدم وقد مشتهى. شيء

 والنساء والجنان واألنعام اللباس من الحياة أمور زينة أي الحياة، زينة الحياة: زهرة
  .60 القصص (وزينُتها الدنيا الحياةِ  فمتاعُ ) تعالى: كقوله والبنين،

 به متعنا ما) :قوله في الموصول اسم من الحال على (الدنيا الحياة زهرة) وانتصب
ا  )...(. (منهم أزواج 

 الكافرين رزق  ولكن هللا، من كله الرزق  فإن وإال تشريف، إضافة ربك( )رزق  إضافة
 على التبعة من فيه لماو  عليهم، هللا غضب من أصحابه حال به وحفّ  خالطه لما

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17140
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17140
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 وُجعل هللا، إلى انتسابه كالمنكور ُجعل النعمة، لكفرانهم واآلخرة؛ الدنيا في أصحابه
 «.ذلك تبعات ومن الكفران مالبسة من السالم هو هللا رزق 

*** 

  م8/3/2014 السبت

 

 (131)طه زهرة  الحياة الدنيا  ۞

ا منهم زهرة  الحياة الدنيا لنفتنهم فيهوال تمّدّن عينيك إلى ما قال تعالى: )  مّتعنا به أزواج 
 .131( طه ورزُق رّبك خير  وأبقى

 (؟ زهرة  ما إعراب: )

 منصوب على الذم. -
(، على تضمينه معنى )أعطينا(. المفعول األول: متعنامفعول به ثان لـ ) -

ا)  (.أزواج 
 (.بهبدل من محل الجار والمجرور ) -
ابدل من ) - تقدير: ذوي زهرة. وقال بعض المفسرين: زه رة: جمع (، على أزواج 

 زاهر، مثل: كف رة كافر.
 (، تقديره: جعلنا لهم زهرة.مّتعنامنصوب بفعل محذوف، يدل عليه ) -
 (.ماحال من اسم الموصول ) -
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 (.بهحال من )الهاء( في ) -
 

 إعرابان مقترحان

 الدنيا.منصوب بنزع الخافض. األصل: مّتعناهم به، بزهرِة الحياة  -
حال، على تقدير: مّتعناهم به حال كونه زهرة  الحياة الدنيا. ولعل هذا الوجه  -

 قريب من الوجه األخير من الوجوه المنقولة.
 هذان اإلعرابان ربما يكونان أفضل من كل ما سبق، وأقل تكلف ا، وهللا أعلم.

*** 

 2011أيلول  13

 

 (133)طه أولْم تأِتهم بّينُة ما في الصحف األولى  ۞

 بينة:

 على نبوته )نبوة محمد صلى هللا عليه وسلم(.

 

 الصحف األولى:



151 

 الكتب السابقة.

 

 (135)طه فستعلمون م ن أصحاُب الصراِط السويِّ وم ِن اهتدى  ۞

 الصراط السوّي:

 الصراط المستقيم.

 

 لم يقل:

 ومن أصحاُب الهدى. ن أصحاُب الصراط السويّ م   -
 م ن صاحُب الصراط السوّي ومن اهتدى. -
 ومن اهتدوا. الصراط السويّ  ن أصحابُ م   -
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 األنِبياء﴾ سورة﴿

 
 (1)األنبياء اقترب للناس حساُبهم وهم في غفلة ُمعرضون  ۞

 افتتاح مخيف!
 لم يقل:

 اقترب الناس من حسابهم. -
 اقترب الحساب من الناس. -

 

 حسابهم:اقترب للناس 

 الناس. اقترب حسابُ  -
 اقترب الحساُب للناس. -
 اقترب للناس الحساُب. -

(، ألن هذا الفعل ال اقترب( تتعلق بالحساب، وال تتعلق بفعل )للناسالالم في قوله: )
 يتعدى بالالم.

 وهللا أعلم.
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 لم يقل:

 وهم غافلون معرضون.

 

 في غفلة معرضون:

 المعنى بينهما.هما خبران، ال خبر واحد، ال ختالف 

 
ث   ۞   (2)األنبياء إال استمعوه وهم يلعبون  ما يأتيهم ِمن ذكر  ِمن ربهم ُمحد 

 :ذكر

 .قرآن

 

 :ُمحد ث

 .لعل المعنى: ُمعجز ال نظير له، جديد في معناه ومبناه، وهللا أعلم

*** 
 :قال لي

 ما معنى )ُمحدث(؟ أال ترى أنها لو ُحذفت لم يختلف معنى اآلية؟
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 :قلت

 .اطلعُت على أقوال المفسرين، فلم تعجبني

 !منهم من قال بأن المعنى: منّجم، ومنهم من قال بأنه السّنة، وليس القرآن

 .ليتهم قالوا: ال نعلم

*** 
 :أقوال المفسرين

 :الطبري 

 .ما ُيحدث هللا من تنـزيل شيء ِمن هذا القرآن للناس

*** 

 :البغوي 

 .القرآن يذّكرهم ويعظهم بهما ُيحدث هللا من تنزيل شيء ِمن 

 .قال مقاتل: ُيحدث هللا األمر بعد األمر

وقيل: الذكر الُمحد ث ما قاله النبي صلى هللا عليه وسلم وبّينه من السنن والمواعظ، 
 .سوى ما في القرآن

*** 
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 :الزمخشري 

السورة، ليكّرر هللا ُيجّدد لهم الذكر وقت ا فوقت ا، وُيحدث لهم اآلية بعد اآلية، والسورة بعد 
 .على أسماعهم التنبيه والموعظة، لعلهم يتعظون 

*** 

 :الرازي 

هللا تعالى ُيجدد لهم الذكر وقت ا فوقت ا، وُيظهر لهم اآلية بعد اآلية، والسورة بعد السورة، 
 .ليكّرر على أسماعهم التنبيه والموعظة، لعلهم يتعظون 

 .)مطابق للزمخشري بال إحالة(

*** 

 :القرطبي

ُمحد ث: يريد في النزول وتالوة جبريل على النبي صلى هللا عليه وسلم، فإنه كان ُينزل 
  .سورة بعد سورة، وآية بعد آية، كما كان ُينزله هللا تعالى عليه في وقت بعد وقت

*** 

 :ابن كثير

 .ُمحد ث: أي : جديد إنزاله
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***  

 :أبو حيان

عد وقت. وسئل بعض الصحابة عن هذه اآلية ووصفه بالحدوث )...( لنزوله وقت ا ب
 .فقال: محدث النزول محدث المقول

*** 

 :ابن عاشور

الُمحد ث: الجديد. أي الجديد نزوله متكرر ا، وهو عن عدم انتفاعهم بالذكر كلما جاءهم، 
بحيث ال يزالون بحاجة إلى إعادة التذكير وإحداثه، مع قطع معذرتهم، ألنهم لو كانوا 

ا، فلم يعبؤوا به، النتحلوا ألنفسهم عذر ا، كانوا ساعتئذ في غفلة، فلما سمعوا  ذكر ا واحد 
ا. ونظير هذا قوله تعالى:  تكّرر حدثان إتيانه تبّين لكل منصف أنهم ُمعرضون عنه صد 

ث  إال كانوا عنه ُمعرضين) (  في سورة الشعراء وما يأتيهم ِمن ذكر  ِمن  الرحمِن ُمحد 
5.  

*** 

 :الجمعة
 هـ1440ربيع األول  15
 م2018تشرين الثاني  23
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 (3)األنبياء وأسّروا النجوى الذين ظلموا  ۞

 هل هذه لغة أكلوني البراغيث؟

 :لم يقل

 .وأسّر النجوى الذين ظلموا

 .وأسّر الذين ظلموا النجوى  

 :  قال العلماء

 :فيها وجوه، منها

 .)أسّروا(الذين ظلموا: بدل من الواو في:   -
على لغة أكلوني البراغيث، أي: الذين ظلموا: فاعل. والواو في: )أسّروا(   -

 !عالمة تدّل على جمع الفاعل، كما تدّل التاء على تأنيثه
 .فيه تقديم وتأخير. التقدير: الذين ظلموا أسّروا النجوى: مبتدأ وخبر  -

 :ما أختاره
فقيل: م ن هم؟ قيل: الذين ظلموا.  هو الوجه األول، فكأنه قيل: أسّروا النجوى،

يجوز أن يكون بدال ، ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف، تقديره: هم الذين 
 .ظلموا
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وال أرى ذلك من باب لغة أكلوني البراغيث التي ضّعفها بعضهم وحّسنها آخرون، 
وأنا أرى ضعفها، وهي عندي لغة عامّية، ال تصلح أن تكون فصيحة، ال سيما 

 .ن والسنة! وهذا مذهب سيبويه، وهللا أعلمفي القرآ
 !البراغيث: قبيحة! برغوث واحد يكفينا

 !أكلتني البراغيث: قبيحة! فضيحة
 !أكلوني البراغيث: أقبح! ألن البراغيث عوملت معاملة العقالء

ولقبح اسم هذه اللغة، عدل عنه ابن مالك فاستخدم بدال  منه: لغة يتعاقبون فيكم 
 !مالئكة
 :آخر من القرآنمثال 

 .71( المائدة عُموا وصم وا كثير  منهم)
 :أمثلة من الحديث النبوي 

 .يتعاقبون فيكم مالئكة )صحيح مسلم(
 .)صحيح مسلم( !غضب عمران حتى احمّرتا عيناه

 .)صحيح مسلم( النبي صلى هللا عليه وسلم كنيسة عن عائشة: ذ ك ْرن  أزواجُ 
*** 

 2016كانون الثاني  16السبت 
 

 ( 5)األنبياء بل قالوا أضغاُث أحالم بل افتراه بل هو شاعر   ۞
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بل كذب   بل أضغاث )أخالط( أحالم! (،3)انظر اآلية  !سحر)عن القرآن( قالوا 
 شعر شاعر!بل  !مفترى 

 تارة يتم التعبير عن القول، وتارة عن القائل، وتارة باالسم، وتارة بالفعل!
عن  ال يمكن فيه التعبيرتعبير خبيث عن القول، التعبير بأضغاث أحالم: 

 صاحب المنام أو الحلم.
ا من : لإلضراب، أي: لالنتقال من مقولة إلى أخرى. وقد يكون التردد واقع  بل

ا من فرق مختلفة، ، وقد يكون واقع  لما سبق اا مخالف  الكل، كل مرة يقولون شيئ  
 !خرى كل فرقة تبطل قول األ

وهي عبارة كل وقت، أو كل فرقة، أي: هذه أقوالهم على سبيل الحكاية: تارة 
 أخالط، وتارة افتراه، وتارة شاعر!

 
 ( 6 األنبياء (ما آمنت قبل هم ِمن قرية  أهلكناها ۞

. ما آمنْت قبل هم ِمن قرية  أهلكناها فليأِتنا بآية  كما أُ قال تعالى: ) رِسل  األّولون 
 .6-5( األنبياء ُيؤمنون  أفُهْم 

 :سأبدأ بتفسيري، ثم أقّدم تفسير المفّسرين، لمن أراده. فأقول
 :( يتوقف على أمرينما آمنْت إن فهم اآلية السادسة )

: ربطها باآلية السابقة لمعرفة أن المقصود: ما آمنْت قرية  بآيتها، األمر األول -1
ولمعرفة أن إهالكهم )إهالك أهلها( كان بسبب عدم إيمانهم. فاهلل إذا استجاب 
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لطلبهم، ولم ُيؤمنوا، أهلكهم )استأصلهم، عّذبهم عذاب  استئصال(! انظر قول 
سن أدناه  .الح 

فلوال ورود هذه الكلمة ما كان ثمة مشكلة في فهم (، أهلكناها: )األمر الثاني -2
  .التركيب

 كيف نفهم المعنى مع مراعاة فهم التركيب؟
ا ال ُيؤمنون  -  .ما آمنْت قبلهُم القرى التي أهلكناها أفهم ُيؤمنون؟ أي: هم أيض 
أهلكناها: أهلكنا أهل ها، ألنهم لم ُيؤمنوا بعد أن طلبوا اآليات واستجبنا لهم.  -

 فلماذا نستجيُب لهؤالء وُنهلكهم، ونحن ال نريُد إهالك هم )استئصالهم(؟
 

 :فليأِتنا بآية  كما أرِسل  األّولون 
 .فليأِتنا بآية كما فعل الرسُل السابقون مع أقوامهم

 :بآية
 .بمعجزة

 .نافية :ما
 .أي: لم تؤمن :ما آمنْت 

 .: ما آمنت باآلياتالتقدير
 

 :ِمن قرية
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 .مزيدة لتأكيد النفي. أي: ما آمنت قبلهم قرية  )ِمن(: 
 :ِمن قرية  

 .ِمن أهِل قرية  
 

 :أفُهْم ُيؤمنون 
 .استفهام إنكاري، أي: ال ُيؤمنون 

 
 :أهلكناها

 .(قريةصفة لـ )
  .المقصود: أهلكنا أهلها

 أهلكناها: 
 :)أقوال المفسرين(

 .كان في علمنا هالكها -
ُبعث فيها الرسُل آية  على يدي نبيها فآمنوا بها، ما آتينا قرية من القرى التي  -

 .بل كذبوا فأهلكناهم بذلك، أفهؤالء يؤمنون باآليات لو رأوها دون أولئك؟ كال
ا من مشركي قومه الذين قالوا: فليأتنا  - ما آم ن  ِمن قبِل هؤالء المكذبين محمد 

الهالك في الدنيا، محمد بآية، كما جاءت به الرسُل ق بله من أهل قرية عّذبناهم ب
ا السائلوه اآلية  ُيؤمنون  إذ جاءهم رسولنا إليهم بآية معجزة، أفهؤالء المكذبون  محمد 
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إن جاءتهم آية، ولم ُتؤمن ق بلهم أسالُفهم من األمم الخالية التي أهلكناها برسلها 
 مع مجيئها؟

لتكذيب، أفُهْم ما آمن قبل  مشركي مكة ِمن أهِل قرية  أتتهُم اآلياُت أهلكناهم با -
يؤمنون إن جاءتهم آية؟ معناه: أن أولئك لم ُيؤمنوا باآليات لما أتتهم، أفيؤمُن 

 !هؤالء؟
 .فهم ال يؤمنون لو آتيناهم آية كما اقترحوا، كما لم يؤمِن الذين ِمن ق بِلهم -
لما جاءتهم اآليات نكثوا فأهلكهم هللا، فلو أعطينا هؤالء ما اقترحوا لكانوا أنكث  -
ن أولئك، وكان يقع استئصالهم، ولكن حكم هللا تعالى بإبقائهم ليؤمن  م ن آمن  مِ 

 .وي خُرج  منهم مؤمنون 
، ثم لم ُيؤمنوا، لم ُينظروا - ، ولكنه إْن كان   .إن شئت  كان الذي سألك  قوُمك 
المعنى أنهم في العتّو أشّد ِمن الذين اقترحوا على أنبيائهم اآليات، وتعهدوا  -

ُيؤمنوا بها، فلما جاءتهم نكثوا وخالفوا، فأهلكهم هللا، فلو أعطيناهم ما يقترحون أن 
ن: لم ُيجابوا ألن حكم هللا تعالى أن م ن كّذب بعد  لكانوا أشد نكث ا، قال الحس 
اإلجابة، فال بد من أن ينزل  به عذاُب االستئصال، وقد مضى حكمه في أّمة 

 !  لمحمد بأن ال يعّذب هم عذاب  استئصا
 

 :نقد
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المفسرون الذين قالوا: هم أنكث، أو: أشد نكث ا، ال أوافقهم لما في قولهم ِمن 
 .تزّيد

 المعنى الدقيق: 
 .هم ِمثلهم ينكثون 

*** 
  :آيات أخرى 

 .: أهلكناها. المقصود: أهل القرى لم يقل. 59( سورة الكهف وتلك القرى أهلكناهم)
*** 

 م17/4/2012الثالثاء 
 

 (7)األنبياء وما أرسلنا قبلك إال رجاال  نوحي إليهم  ۞
 .109راجع سوة يوسف 

 
 (9)األنبياء وأهلكنا المسرفين  ۞

 الكافرين.
 

 (12)األنبياء فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون  ۞
 منها:
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 من القرية )اآلية السابقة(.
 

 يركضون:
 يفّرون.

 
 (13)األنبياء تركضوا وارجعوا إلى ما ُأترفتم فيه ومساكنكم  ال ۞

 أي: وارجعوا إلى مساكنكم.
 

ا خامدين  ۞  (15)األنبياء جعلناهم حصيد 

ا)  (: حصيد 

 أي كالحصيد، كالزرع المحصود.

 (: خامدين)

 كالنار الخامدة، كالنار بعد انطفائها. 

 المعنى: 

ا وأخمدنا أصواتهم   وحركاتهم.حصدناهم حصد 

 لم يقل:
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ا. - ا خامد   حصيد 
 محصودين خامدين. -
*** 

  خامدين:

 وجوه اإلعراب

 وجه أول:

ا(: صفة )نعت( لـ )خامدين)  ( بمعنى: محصودين. حصيد 

 وجه ثان:

)جعل( تأخذ مفعولين ال ثالثة. فحكم هذين  (: مفعول به ثان مكرر. ذلك ألنّ خامدين)
المفعولين حكم المفعول الواحد، أي جعلناهم جامِعين للصفتين: صفة الحصيد وصفة 

 الخمود. 

 : محصودين خامدين.التقدير

 وجه ثالث:

 (. جعلناهم(: حال من الضمير المتصل في )خامدين)

*** 
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 2011كانون األول  16

 

 (19)األنبياء ال ي ستكبرون عن عبادته وال ي ستحسرون  ۞

 أي: وال يكّلون.

 

 (21)األنبياء أم اتخذوا آلهة من األرض هم ُينشرون  ۞

 بعثون.هم ي  

 النشور: البعث.

 
  (22 األنبياء) لفسدتا هللا إال آلهة فيهما كان لو ۞

 فيهما:

 واألرض. السموات في

 (.واألرضِ  السمواتِ  في م ن ولهُ ) :18 اآلية في ذكرهما تقدم

 اآللهة: تعدد 
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 الفلسفية دالئله قدم إذ ،الرازي  فعل كما إطالة إلى يحتاج اآلية تفسير أن أرى  ال
 الكالم. علماء من مستمد مطول عرض في والسمعية

 المتكلمين. طريقة على االعتراضات بعض تفسيره في عاشور ابن ونقل

 بالمالحظة ومرفوض بالعقل، مرفوض والمديرين، الرؤساء تعدد بل اآللهة، فتعدد
 النظام واختالل والمرج والهرج والفساد التمانع معه يحدث أن بد وال والتجربة، والمشاهدة

 والتصرف. السلطة على المدمر والصراع

 أو بالمال، الشركاء يتعدد قد نعم الجواب: متعددون، شركاء الشركة في يقال: قد
 رب يتدخل ال )الِقراض( المضاربة شركة وفي للشركة. واحد يرمد هناك لكنْ  بالعمل،

 المدير. هو فالعامل المضاربة، عامل عمل في المال

 الدول. في عسكري  أو رئاسي ومجلس الشركات، في إدارة مجلس هناك يقال: قد
 قدراتهم فالبشر العالمين. عن غني وهللا بعض، إلى بعضهم يحتاج البشر الجواب:
 في االختالف وعند واحد، رئيس المجالس هذه من ولكل مطلقة. قدرة ذو وهللا ناقصة،

 هللا كالم ُقّدم هللا كالم مع كالمهم تعارض إذا البشر كذلك الرئيس. جانب يرّجح الرأي
 كالمهم. على

*** 

 المفسرين: أقوال

 الطبري:
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تا») د   «.واألرض السماوات أهل لفسد يقول: (ل ف س 

 أقول:

 فاهلل بكثير. هذا من أعمّ  واألرض فالسموات صحيح، غير (األهل) بـ الفساد تخصيص
 ومدّبره، ومبدعه شيء كل خالق فيهما، وما فيهما ومن واألرض السموات خالق هو

 واألرض السموات نظام يلحق فالفساد فيها. وما واألرض فيها، وما السماء يتضمن وهذا
 هذه آخر عاشور ابن تفسير )انظر اتهمخلوق من المكلفين على يقتصر  وال كله،

 الموضوع(. بهذا المتعلق منه األول الجزء الورقة،

 صنع من ألنها واألرض السموات يلحق وال الناس، يلحق الفساد أن الطبري  ظن ربما
 هللا! غير اآللهة صنع من منها كان ما هنا واألرض السموات بفساد المراد لكن هللا!
ا هنا فسادهم فسيكون  سيفسدون، البشر كان وإذا  وهو واألرض، السموات لفساد تابع 

 موجود! غير وهو وجوده، بافتراض اآللهة تعدد عن الناشئ الفساد

***  

 البغوي:

تا») د   عن صدر أمر كل ألن اآللهة، بين التمانع بوجود فيهما، م ن وهلك لخربتا (ل ف س 
 «.النظام على ي جرِ  لم فأكثر اثنين

 أقول:
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 الطبري. من أدق كالمه

***  

 الرازي:

تا هللاُ  إال آلهة   فيِهما كان   لو) تعالى: قوله أما» د   )...(: (ل ف س 

 بوجود القول يكون  أن فوجب الُمحال، إلى يفضي إلهين بوجود القول :المتكلمون  قال 
 وأن بد فال إلهين، وجود فرضنا لو ألنا الُمحال، إلى يفضي إنه قلنا إنما ُمحاال ، إلهين
 منهما واحد كل لكان كذلك كان ولو المقدورات، كل على قادر ا منهما واحد كل يكون 
 تسكينه، واآلخر تحريكه، أراد أحدهما أن فرضنا فلو وتسكينه. زيد تحريك على قادر ا
 منهما واحد يقع ال أو الضّدين، بين الجمع الستحالة محال، وهو المرادان يقع أن فإما
 هذا مراد يمتنع فال اآلخر، مراد منهما واحد كل مراد وجود من المانع ألن محال، وهو
ا امتنعا فلو وبالعكس، ذلك، مراد وجود عند إال ا لوجدا مع   مراد يقع أو ُمحال، وذلك مع 

 لوجهين: أيضا محال وذلك الثاني، دون  أحدهما

  
 أقدر أحدهما كون  امتنع له ةنهاي ال ما على قادر ا منهما واحد كل كان لو أنه :أحدهما

 يصير أن استحال القدرة في استويا وإذا القدرة، في يستويا وأن بد ال بل اآلخر، من
 مرجح. غير من الممكن ترجيح لزم وإال الثاني، مراد من بالوقوع أولى أحدهما مراد
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 لم والذي قادر ا، يكون  مراده وقع فالذي اآلخر، دون  أحدهما مراد وقع إذا أنه :وثانيهما
 يلزم إنما الفساد قيل: فإن ُمحال. هللا على وهو نقص، والعجز عاجز ا، يكون  مراده يقع
 ما أقصى بل اإلرادة، في اختالفهما وجوب تّدعون  ال وأنتم اإلرادة، في اختالفهما عند

 في االختالف على مبني ا الفساد كان فإذا ممكن، اإلرادة في اختالفهما أن تّدعونه
 ال ممكن ا الفساد فكان ممكن، الممكن على والمبني ممكن، االختالف وهذا إلرادة،ا

ا،  وجهين: من الجواب قلنا: الفساد؟ بوقوع تعالى هللا جزم فكيف واقع 

 إن حيث من الظاهر، على بناء الواقع مجرى  الممكن أجرى  سبحانه لعله :أحدهما
 التغالب. نم بينهما يحدث لما الملكين، بتدبير تفسد الرعية

 آخر، وجه من بل ذكرناه، الذي الوجه من ال الفساد، لزوم نبين أن األقوى  وهو :والثاني
 إلى فيفضي المقدورات، جميع على قادر ا منهما واحد كل لكان إلهين فرضنا لو فنقول:

 إلى الفعل استناد ألن ُمحال، وهو واحد، وجه من مستقلين، قادرين من مقدور وقوع
 يكون  هذا مع لكونه فالفعل باإليجاد، مستقال   منهما واحد كل كان فإذا انه،إلمك الفاعل
ا، منهما حاصال   لكونه هذا، إلى إسناده فيستحيل الوقوع، واجب  استغناؤه فيلزم جميع 
ا، عنهما ا، إليهما واحتياجه مع   ُمحال. وذلك مع 

 امتناع إلى فضيي اإللهين بوجود القول فنقول: ،التوحيد مسألة في تامة حجة وهذه
 وقوع يلزم وحينئذ البتة، يقع ال أن وجب كذلك كان وإذا منهما، لواحد المقدور وقوع

ا، الفساد  الشيء على اتفقا فإن يختلفا، أو يتفقا أن فإما إلهين قّدرنا لو نقول: أو قطع 
 لفااخت وإن ُمحال، وهو بهما، وقوعه فيلزم لهما، ومراد لهما مقدور الواحد فذلك الواحد،
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 ُمحال، والكل اآلخر، دون  أحدهما يقع أو منهما، واحد يقع ال أو المرادان، يقع أن فإما
 الشيء على يتفقا أن يجوز ال لم قلت: فإن التقديرات. كل على الزم الفساد أن فثبت

 هو، يوجده أن منهما واحد كل أراد لو يلزم إنما الفساد ألن الفساد، يلزم وال الواحد،
 ال فهناك بعينه، أحدهما له الموجد يكون  أن منهما واحد كل أراد إذا أما اختالف، وهذا
ا كونه قلت: خالقين، بين مخلوق  وقوع يلزم  أو واإلرادة القدرة نفس يكون  أن إما له، موجد 
 واالشتراك واإلرادة القدرة في االشتراك لزم األول كان فإن ، ثالث ا أمر ا أو األثر ذلك نفس

 وقوعه من أولى وإرادته أحدهما بقدرة األثر ذلك وقوع فليس الثاني كان وإن الموجد، في
 يكون  أن وهو الثالث كان وإن بالتأثير، مستقلة إرادة منهما واحد لكل ألن الثاني؛ بقدرة

 كان وإن اإلرادة، متعلق كونه استحال قديم ا كان إن الثالث فذلك ثالث ا، أمر ا له الموجد
 لّما أنك واعلم ذكرناه. الذي الثاني القسم هو القسم هذا ويصير األثر، نفس فهو حادث ا
 من والسفلي العلوي  العالم هذا في ما جميع أن عرفت   الداللة، هذه حقيقة على وقفت

 الجواهر من واحد كل وجود بل تعالى، هللا وحدانية دليل فهو والمخلوقات، المحدثات
 تعالى هللا ذكرها قد الداللة وهذه بيناه. يالذ الوجه من التوحيد على تام دليل واألعراض

 تعالى. هللا وحدانية على أخرى  أدلة ههنا أن واعلم كتابه، من مواضع في

  
 وأن بد فال لذاتيهما، الوجود واجبي موجودين فرضنا لو يقال: أن األقوى: وهو أحدها
 المشاركة به اوم بنفسه، اآلخر عن منهما واحد كل يمتاز وأن بد وال الوجود، في يشتركا

 امتاز به ومما اآلخر، يشارك به مما مركب ا منهما واحد كل فيكون  الممايزة، به ما غير
 غيره، إلى مفتقر فهو مركب فكل غيره، وجزؤه جزئه، إلى مفتقر فهو مركب وكل عنه،
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 ُخلف، هذا لذاته. الوجود ممكن لذاته الوجود فواجب لذاته، ممكن غيره إلى مفتقر وكل
 مفتقر وكل إليه، مفتقر ممكن فهو عداه  ما وكل الواحد، إال ليس الوجود جبوا فإذن

 هذه جعل ويمكن محدث، تعالى هللا سوى  ما فكل محدث، فهو الغير إلى وجوده في
 أن واجبين موجودين فرض من يلزم أنه على دللنا إنما ألنا اآلية؛ لهذه تفسير ا الداللة

 الممكنات، هذه من شيء يوجد لم الواجب يوجد لم وإذا واجب ا، منهما شيء يكون  ال
 العالم. كل في الفساد وقوع إلهين وجود من يلزم أنه فثبت الفساد، يلزم وحينئذ

ا منهما واحد كل يكون  أن لوجب إلهين قّدرنا لو أنا :وثانيها  اإللهية، في لآلخر مشارك 
 به فما التعدد، حصل ل م ا وإال ما، بأمر اآلخر عن منهما واحد كل يتميز وأن بد وال

 يكون  عنه فالخالي كمال صفة كان فإن يكون، ال أو كمال صفة يكون  أن إما الممايزة
ا، فيكون  الكمال، عن خالي ا ا، يكون  ال والناقص ناقص   كمال، صفة يكن لم وإن إله 

ا، فيكون  كمال، صفة يكون  ال بما موصوف ا يكون  به فالموصوف  يقال: أن ويمكن ناقص 
ا، يكون  ال عنه فالخالي اإللهية، تحقق في معتبر ا كان إن ممايزةال به ما  يكن لم وإن إله 

 به فالموصوف المخصص، إلى فيفتقر واجب ا، به االتصاف يكن لم اإللهية في معتبر ا
 ومحتاج. مفتقر

 التمييز من الغير يتمكن بحيث يكونا وأن بد ال لكان إلهين فرضنا لو يقال: أن :وثالثها
 أو الزمان، في أو المكان، في بالتباين إال يحصل ال عقولنا في االمتياز لكن بينهما،

 االمتياز. حصول فيمتنع ُمحال، اإلله على ذلك وكل واإلمكان، الوجوب في
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 كافي ا كان فإن يكون، ال أو العالم تدبير في كافي ا يكون  أن إما اإللهين أحد أن :ورابعها
ا الثاني كان ا. يكون  ال والناقص نقص، وذلك إليه، حتاجم غير ضائع   إله 

 الفاعل كون  في امتناع وال الفاعل، إلى المحدث احتياج يقتضي العقل أن :وخامسها
 إلى ذلك فيفضي عدد، من أولى عدد   فليس ذلك وراء ما فأما العالم، لكل مدبر ا الواحد
 ُمحال. اآللهة بوجود فالقول ُمحال، وذلك لها، نهاية ال أعداد وجود

 يدل وال عليه، يدل بدليل نفسه يخّص  أن على يقدر أن إما اإللهين أحد أن :وسادسها
 بالمحدثات، إال ليس الصانع دليل ألن ُمحال، واألول عليه، يقدر ال أو غيره، على

 ُمحال، والتالي الثاني، دون  أحدهما تعيين على يدل ما المحدثات حدوث في وليس
ا. يكون  ال والعاجز التعيين، على نفسه تعريف عن اعاجز   كونه إلى يفضي ألنه  إله 

 ال أو اآلخر عن أفعاله من شيئ ا يستر أن على يقدر أن إما اإللهين أحد أن :وسابعها
 عاجز ا. كونه لزم يقدر لم وإن جاهال ، عنه المستور يكون  أن لزم قدر فإن يقدر،

 منهما واحد كل قدرة من أقوى  مابينه قدرتيهما مجموع لكان إلهين قّدرنا لو :وثامنها
 الكلّ  فيكون  المتناهي، ضعف والمجموع متناهي ا، القدرتين من واحد كل فيكون  وحده،

 متناهي ا.

 ناقص عدد جنسه من يوجد الذي والواحد الواحد، إلى الحتياجه ناقص العدد :وتاسعها
ا، يكون  ال والناقص منه، أزيد العدد ألن ناقص،  محالة. ال واحد فاإلله إله 
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 منهما واحد يقدر لم فإن إلهين، قّدرنا ثم الوجود، ممكن معدوم ا فرضنا لو أنا :وعاشرها
ا، يكون  ال والعاجز عاجز ا، منهما واحد كل كان إيجاده، على  دون  أحدهما قدر وإن إله 

ا، يكون  اآلخر فهذا اآلخر، ا، قدرا وإن إله   كل فيكون  بالتعاون، يوجداه  أن فإما جميع 
ا منهما واحد  فإذا باالستقالل، إيجاده على واحد كل قدر وإن اآلخر، إعانة إلى محتاج 

 ُمحال، الموجود إيجاد ألن ُمحال، وهو عليه قادر ا الثاني يبقى أن فإما أحدهما، أوجده
 تصرفه، تحت مقهور ا فيكون  وعجزه، الثاني قدرة أزال قد األول يكون  فحينئذ يبق لم وإن
ا. يكون  فال  العجز، فيلزمكم عنه، قدرته زالت فقد مقدوره أوجد إذا الواجد قيل إنف إله 

 لما فإنه الشريك أما عجز ا، يكون  ال القدرة فنفاذ قدرته، نفذت فقد أوجده إذا الواحد قلنا:
 تعجيز ا فيكون  األول، قدرة بسبب قدرته زالت بل البتة، قدرة لشريكه يبق لم قدرته، نفذت

. 

ا نعّين أن وهو آخر، وجه على الداللة هذه نقرر أن :عشر الحادي  هل ونقول: جسم 
 يقدر لم فإن وبالعكس؟ السكون، عن بدال   فيه الحركة خلق على منهما واحد كل يقدر
 امتنع حركة فيه أحدهما خلق إذا نقول: أن إلى الداللة فنسوق  قدر وإن عاجز ا، كان
ا. يكون  فال عجزه،و  الثاني قدرة أزال فاألول السكون، خلق الثاني على  وهذان إله 

 إلى بالنظر العجز تفيد إنما األولى والداللة قدرتيهما، إلى نظر ا العجز يفيدان الوجهان
 إرادتيهما.

 متعلق ا منهما واحد كل علم كان المعلومات بجميع عالم ين كانا لما أنهما :عشرها وثاني
 للِمثل قابلة الِمثلين ألحد ةالقابل والذات علميهما، تماثل فوجب اآلخر، معلوم بعين
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 على اآلخر بصفة اتصافه جواز مع الصفة بتلك منهما واحد كل فاختصاص اآلخر،
ا يستدعي البدل،  واحد كل فيكون  وقدرته، بعلمه منهما واحد كل يخصص مخصص 
ا منهما ا. فقير ا عبد   ناقص 

 كمال، صفة والتوحد والفردانية الشاهد، في ونقص عيب الشركة أن :عشرها وثالث
 كلما أنه ونرى  الكراهية، أشد المختصر الحقير الملك في الشركة يكرهون  الملوك ونرى 
 وملكوته؟ وجل عز هللا بملك ظنك فما أشد، الشركة عن النفرة كانت أعظم الملك كان
 فال ا،عاجز   فقير ا المغلوب كان عليه قدر فإن لنفسه، الملك استخالص أحدهما أراد فلو

ا، يكون  ا. يكون  فال والكراهية الغمّ  أشد في كان عليه يقدر لم وإن إله   إله 

 أو اآلخر، إلى منهما واحد كل يحتاج أن إما لكان إلهين قّدرنا لو أنا :عشرها ورابع
 يستغني واآلخر اآلخر، إلى أحدهما يحتاج أو اآلخر، عن منهما واحد كل يستغني

ا، منهما واحد كل كان األول كان فإن عنه،  الثاني كان وإن ناقص، المحتاج ألن ناقص 
 كان إذا البلد أن ترى  أال ناقص، عنه والمستغنى عنه، مستغني ا منهما واحد كل كان

 التفات غير ومن إليه، منهم رجوع غير من البلد مصالح يحصلون  والناس رئيس له
ا، الرئيس ذلك ُعدّ  إليه، منهم  وإن عنه، ُيستغنى وال به ستغنىيُ  الذي هو فاإلله ناقص 

ا، المحتاج كان عكس، غير من اآلخر إلى أحدهما احتاج  هو إليه والمحتاج ناقص 
 اإلله.

 الوجوه على واالعتماد إقناعية ظنية الوجوه هذه أن واعلم
 وجوه: فمن السمعية الدالئل أما المتقدمة،
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 الفرد هو فاألول ،3 الحديد ) طنُ والبا والظاهرُ  واآلخرُ  األولُ  هو) تعالى: قوله :أحدها

 ي حنث، لم عبدين أوال   اشترى  فلو حّر، فهو اشتريته عبد أول قال: لو ولذلك السابق،
ا، يكون  أن األول شرط ألن ا ذلك بعد اشترى  فلو بفرد، ليس وهذا فرد   ي حنث لم واحد 

ا،  نفسه تعالى هللا وصف فلما بسابق، ليس وهذا سابق ا، يكون  أن الفرد شرط ألن أيض 
ا يكون  أن وجب أوال   بكونه  شريك. له يكون  ال أن فوجب سابق ا، فرد 

هُ ) تعالى: قوله :وثانيها  فالنص ،59 األنعام (هو إال ي علُمها ال الغ يِب  مفاتحُ  وِعند 
 بالغيب عالم ا لكان شريك له كان ولو بالغيب، عالم ا سواه  أحد يكون  ال أن يقتضي

 النص. خالف وهو

 وثالثين سبعة في 255 البقرة (هو إال إله   ال) بكلمة: صّرح تعالى هللا أن :الثهاوث
ا  البقرة (واحد   إله   وإلُهُكمْ ) قوله: نحو مواضع، في بالوحدانية وصّرح كتابه، من موضع 

 الباب. في صريح ذلك وكل ،1اإلخالص أحد ( هللاُ  هو ُقلْ ) وقوله: ،163

هُ  إال هالك   شيء   كلّ ) تعالى: قوله :ورابعها  ما كل بهالك حكم ،88 القصص (وجه 
ا. يكون  ال قديم ا يكون  ال ومن قديم ا، يكون  ال وجوده بعد عدم ومن سواه،  إله 

 على بعُضهم ول ع ال) كقوله: وهو (هللاُ  إال آلهة   فيهما كان   لو) تعالى: قوله :وخامسها
بيال   شِ العر  ذي إلى البتغ وا إذ ا) وقوله: ،91 المؤمنون  (بعض    .42 (اإلسراءس 
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ْسك   وإن) قوله: :وسادسها  رادَّ  فال ِبخير   ُيِرْدك   وإن هو إال لهُ  كاشف   فال ِبُضرّ  هللاُ  ي ْمس 
 أرادني إنْ  هللاِ  ُدونِ  ِمن ت ْدُعون  ما أفرأيتم قلْ ) أخرى: آية في وقال ،107 يونس (ِلفضِلهِ 

 .38 الزمر (رحمِتهِ  ُمْمِسكاتُ  هنَّ  ه لْ  ِبرحمة   أرادني أو ُضّرهِ  كاشفاتُ  هنَّ  ه لْ  ِبُضرّ  هللاُ 

ُكم هللاُ  أخذ   إنْ  أرأيُتم ُقلْ ) تعالى: قوله :وسابعها ُكم سمع  ت م   وأبصار   م نْ  قلوِبكم على وخ 
 الشريك. نفي على يدل الحصر وهذا .46 األنعام (بهِ  يأتيكم هللاِ  غيرُ  إله  

 خالق ا يكن لم الشريك وجد فلو ،62 الزمر (شيء   كلّ  خالقُ  هللاُ ) تعالى: قوله :وثامنها
 يمكن فإنه عليها، الرسل صدق معرفة تتوقف ال مسألة كل أن واعلم فائدة. فيه يكن فلم

م   فال عليها، الرسل صدق معرفة تتوقف ال والوحدانية بالسمع، إثباتها ر   إثباتها يمكن ج 
 كان لو المراد: بأن اآلية فّسر نعالتماداللة في طعن من أن واعلم السمعية. بالدالئل

 ال جمادات ألنها العالم، فساد لزم األوثان عبدة بإلهيتها تقول آلهة واألرض السماء في
 عنهم حكى تعالى ألنه أولى، وهذا قالوا: العالم، فساد فيلزم العالم، تدبير على تقدر
 فساد على الداللة ذكر ثم ،21 األنبياء (ُينِشرون   هم األرضِ  ِمن   آلهة   اتخذوا أم) قوله:
 «.التوفيق وباهلل به، الدليل يختص أن فوجب هذا،

 *** 

 القرطبي:

 )الفّراء(. أهلها لفسد هللا سوى  آلهة فيهما كان لو المعنى:»
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 واآلخر شيئ ا أراد إن أحدهما ألن ؛التدبير لفسد إلهان فيهما كان لو أي غيره: وقال
 عاجز ا. أحدهما كان ضده،

تا) معنى وقيل: د   بين الواقع باالختالف التنازع، بوقوع فيهما من وهلك خربتا، أي (ل ف س 
 «.الشركاء

***  

 حيان: أبو

 )...(. العال م عن كناية وهما واألرض، السماء على عائد (فيهما) في الضمير»

تا)  د  ا، إال مدّبرهما يكون  ال أن وجوب أحدهما: أمرين على داللة وفيه (ل ف س   والثاني واحد 
 (.هللا إال) كقوله: وحده، إياه إال الواحد ذلك يكون  ال أن

    
 يحدث لما المِلكين، بتدبير تفسد الرعية أن لعلمنا قلت: األمران؟ وجب لم قلت: فإن

 )...(. واالختالف والتناكر التغالب من بينهما

 تلك إلى محتاجة األفعال هذه وألن وطراد، تجادل فيها فللمتكلمين التمانع طريقة وأما 
 وتستقر. تثبت حتى الصفات بتلك المتميزة الذات

 واقتضاب خلق. بما ويذهب بعض، على بعضهم يبغي كان بأنه وذلك :عطية ابن وقال
 فُمحال تحريكه، وال جسم تحريك في االختالف بينهما فرضنا لو إلهين أن هذا في القول
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ا، تتم ال أن وُمحال ،اإلرادتان تتم أن  األخرى  صاحب كان الواحدة تمت وإذا جميع 
 وذلك آخر ونظر منهما. وقوعه بمنزلة عليهما االختالف وجواز بإله. ليس وهذا عاجز ا،

 قدرة كانت فإذا قدرتان، به تتعلق أن فُمحال الوجود إلى العدم من يخرج جزء كل أن
 هكذا النظر يتمادى ثم الجزء، ذلك في له معنى ال فضال   اآلخر ففي توجده، أحدهما

 جزء. جزء

 يشتركا أن بد فال لذاتهما، الوجود واجبي موجودين فرضنا لو :الرازي  هللا عبد أبو وقال 
 غير المشاركة به وما بمعيته، اآلخر عن منهما واحد كل يمتاز أن بد وال الوجود، في
ا واحد كل فيكون  الممايزة، به ما  ممكن آخر إلى مفتقر فهو ركبم وكل لآلخر، مشارك 

ا، إال ليس الوجود واجب كان فإذا لذاته،  ويمكن محدث، فهو هذا عدا ما فكل واحد 
 أن واجبين موجودين فرض من يلزم أنه على دللنا لما ألنا اآلية، لهذه تفسير ا هذا جعل

 ،الممكنات هذه من شيء يوجد لم الواجب يوجد لم وإذا واجب ا، منهما شيء يكون  ال
  «.العالم كل في الفساد يلزم فحينئذ

 أقول:

، صوابه: :فضال   اآلخر ففي قوله:  أعلم. وهللا المصحح، من خطأ ولعله فضل 

*** 

 كثير: ابن
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هُ  كان   وما ولد   ِمن هللاُ  اتخذ   ما) تعالى: كقوله» ل ق   بما إله   كل   ل ذ ه ب   إذ ا إله   ِمن م ع   خ 
 . »91 المؤمنون  (بعض   على بعُضهم ول ع ال

***  

 الشوكاني:

 لفسدتا، هللا سوى  آلهة فيهما كان لو والمعنى: )سوى(، بمعنى هنا (إال) إنّ  الفراء: قال»
ا هللا مع كون  أن الفساد ووجه  على قادر ا منهما واحد كل يكون  أن يستلزم آخر   إله 

  . اهـ «لفسادا بسببه ويحدث واالختالف، التنازع ذلك عند فيقع بالتصرف، االستبداد

***  

 عاشور: ابن

ا هلل ُملك ا فيها من جميع يكن ولم أخرى، آلهة واألرض السماوات في كان لو أي»  وعباد 
  به. ُخلقتا الذي نظامهما واختلّ  واألرض، السماوات لفسدت له،

 
 في له شركاء   آلهة جعل هللا أن زعموا إذ المشركين؛ عقيدة بطالن على استدالل وهذا

 ولذلك له، شركاء   األرض في أقام واألرض السماوات خلق أن بعد إنه أي الخلق، تدبير
 وما تملكه لك، هو شريكا إال لك، شريك ال لبيك الحج: في التلبية في يقولون  كانوا
 وترويج بجهلهم الكفر أئمة لهم وضعه الذي المضطرب الضالل من وذلك ملك،

 .الدهماء عقول على ضاللهم
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 السماوات خلق بعد هللا غير آلهة وجود استحالة على استدالل اآلية هذه أن يتبين وبذلك

 تعالى: قال واألرض. السماوات خالق هللا أن ينكرون  يكونوا لم المشركين ألن واألرض؛
ألت هم ولئن) ل ق   م ن س   وقال .38 الزمر سورة في  (هللاُ  ل ي ُقوُلنَّ  واألرض   السماواتِ  خ 

ألت هم ولئن) تعالى: ل ق   م ن س  ل ي ُقوُلنَّ  السماواتِ  خ   سورة في (العليمُ  العزيزُ  خلقهنَّ  واألرض 
 فيه نزاع ال إذ الصانع؛ وجود إلثبات ال الوحدانية، إلثبات مسوقة فهي .9 الزخرف

 على منتظمة ولكنها كذلك، فيه نزاع ال إذ بالخلق؛ انفراده إلثبات وال المخاطبين، عند
 باطلهم. وإعالن خطئهم لكشف الباطل اعتقادهم يناسب ما

  
 أن هو واألرض السماء ففساد .األشياء من النفع وانتفاء النظام، اختالل هو والفساد:

 صالح فمن فيها. بما االنتفاع يبطل بأن النظام، منتسقتي وال صالحتين غير تصيرا
 والظلمة. النور ونظام وغروبها، طلوعها مواقيت وانضباط كواكبها، نظام السماء

 المرعى على واشتمالها والزرع، الشجر وإنباتها للسير، مهدها األرض صالح ومن
 الصالح. نظامه ببطالن كذل من كل وفساد واألخشاب، والمعادن والحجارة

  
ا إله كل يكون  أن للزم اآللهة تعددت لو أنه االستدالل هذا انتظام ووجه  بصفات متصف 

 إن ثم التصرف. على التامة والقدرة المطلقة اإلرادة وهي آثارها، المعروفة األلوهية
ر؛ اإلرادات متعلقات اختالف يقتضي التعدد  قاتتعل في استوت لو اآللهة ألن والُقد 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=21&ayano=22#docu
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 فإن كائن  حصل إذا وألنه منهم، بواحد لالستغناء عبث ا؛ اآللهة تعدد لكان ذلك إرادتها
 الستحالة ُمحال؛ وهو واحد، مؤثر على مؤثرين اجتماع لزم متعددين بإرادة حدوثه كان

م   فال واحد، معلول على تامتين علتين اجتماع ر   اختالف يستلزم اآللهة تعدد أن ج 
 إرادته تنفذ ال الذي فاإلله بالبقاع. أو باألحوال، أو باألنواع، اختالف ا تصرفاتها متعلقات

 وال غيره. أوجدها التي الموجودات تلك إلى بالنسبة بإله ليس الموجودات بعض في
م   ر   أحوال أو مواطنهم أو رعاياهم مصالح باختالف اآللهة إرادات متعلقات تختلف أن ج 

 اإلرادات اختالف يستلزم التعدد أن فثبت سلطانه، في ما على يغار فكل   تصرفاتهم،
 الخالف. وحدوث

  
 وكان منهم، إله   كل قدرة قوة في التساوي  يقتضي اإللهية حقيقة في التماثل كان ولما

 استئصال عن شيء يصّده ال بأن للضد بالقهر اإلرادة تعلق عند المقدرة تمام مقتضي ا
 أنه تعّين وسلطانه، ملكه وإفساد ضّده، بغزو نفسه عن يدفع منهم واحد وكل ضّده،

 يفسد يزال فال سلطانه، تحت هو ما كل يهلك أن ضده غزو إلى منهم واحد توجه كلما
هُ  كان   وما) :تعالى قال كما خالف كل عند واألرض السماوات في ما  إذ ا إله   ِمن م ع 

 .91 المؤمنون  ةسور  في (بعض   على بعُضهم ول ع ال خلق   بما إله   كل   ل ذ ه ب  

 
م   فال ر   العصور متعدد في انتظامها على واألرض السماوات دوام مشاهدة دلت أن ج 

 متعدد. غير واحد إلهها أن على واألحوال
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 على اآللهة بعض رجحان يقتضي ذلك فإن اإللهية، حقيقته في التفاوت فرض لو فأما

 تحت الكل فيجعل منهم، لألقوى  الغلبة تصير إذ الفساد؛ اقتضاء في أدخل وهو بعض،
 أسرع. الفساد فيكون  حوزته، في هو ما منهم ضعيف كل على ويفسد كالكله،

 أهل اعتقده الذي التعدد وهو خاص، تعدد إلبطال مسوق ا كونه باعتبار االستدالل وهذا
 ام وكذا والتصرفات، القبائل بتعدد اآللهة تعدد الزاعمين واليونان العرب من الشرك
 أحدهما أو للشر، واآلخر للخير أحدهما إلهين، المثبتين الفرس من المانوية اعتقده
  قطعي. دليل هو للظلمة، واآلخر للنور

 
 من اآللهة تعدد إبطال على اآلية بهذه االستدالل من المتكلمون  نحاه ما باعتبار وأما

 سعد قال كما إقناعي دليل فهو ،التمانع برهان وسموه العالم إليجاد بالنسبة أصله
 يخفى. ال ضعف بعضها وفي المقاصد: في وقال النسفية. شرح في التفتزاني الدين

  
 يتم فال الحكماء، أو الحكيمين من صدوره يمكن العالم إيجاد على االتفاق أن وبيانه

 إقناعي. قياس وهو العرف، في الملوك على اآللهة بقياس إال االستدالل
 فرض هو اإلله تعدد استحالة على فيه الداللة جانب أن تمانعال برهان تسميته ووجه

ا بعضهم يمنع أي اآللهة، يتمانع أن  غني   مقاُمنا فيه والخوض مراده، تنفيذ من بعض 
 عنه.
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 آخر شيء إلى ال واألرض، السماوات فساد لزوم هو هنا االستدالل في إليه والمنظور

 له ذلك ألن قطعي ا؛ دليال   بها الدليل يصير حتى اآلية لفظ عن خارجة مقدمات من
هُ  كان   وما) تعالى: كقوله أخرى  أدلة  بعُضهم ول ع ال خلق   بما إله   كل   ل ذ ه ب   إذ ا إله   ِمن م ع 
  .91 المؤمنون  سورة في وسيجيء (،بعض   على

 
 اقف.المو   صاحب ذكرهما طريقتان تقريره في فللمتكلمين التمانع ببرهان االستدالل وأما

 
 أنه وتقريرها: المشهورة، الطريقة وهي بالفعل التمانع بلزوم االستدالل طريقة :األولى

 وحينئذ إرادتاهما، تتفق أن إما يخلو فال القدرة، في متماثالن صانعان للعالم كان لو
 - المثلثة بفتح - مؤثر على تامين مؤثرين اجتماع لزم بإرادتيهما كان إن فالفعالن

 الفعل كان وإن واحد. معلول على التامتين العلتين اجتماع المتناع محال وهو واحد،
 الصفة في الستوائهما مرجح؛ بال إحداهما ترجيح لزم األخرى  دون  اإلرادتين بإحدى

 منهما كل يمنع أن ومعناه التمانع، فيلزم إرادتاهما تختلف أن وإما بها، والموصوف
 القدرة. في انمستوي أنهما الفرض ألن الفعل؛ من اآلخر

 أمور: الطريقة بهاته االستدالل على وي رد 
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 قدرة أقوى  أحدهما يكون  أن عقال   يجوز بل القدرة، في اإللهين تساوي  يلزم ال أنه أحدها
 في الحكيم عبد قاله بداهة، لأللوهية مناف   مطلق ا العجز بأن عنه وأجيب اآلخر، من

 البيضاوي". "حاشية

 
 يرده لم الذي األمر إال أحدهما يريد ال أن على اإللهان يتفق أن يجوز :الثاني األمر

 يفعل. لم من عجز يلزم فال اآلخر،

  
  باالستقالل. ال باالشتراك المراد األمر إيجاد على اإللهان يتفق أن يجوز :الثالث األمر

 
 عدم ألن المفوض؛ عجز يلزم فال يفعل، أن لآلخر أحدهما تفويض يجوز :الرابع األمر

 لم وإن مراده، حصل وقد سيما ال عجز ا، يسمى ال القادر أراده لمانع المقدور ادإيج
 بنفسه. يفعله

 
ا جميعها في أن األخيرة الثالثة هذه عن والجواب  من األلوهية ألن األلوهية؛ في نقص 

 حال. كل في الكمال شأنها

 اإلقناع. حد عن البرهان يخرج ال الجواب هذا أن إال 
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 اإللهين تعدد أن وهي النسفية، العقائد شرح في التفتزاني عليها عول :ةالثاني الطريقة
 ألن اآلخر؛ يريده ما أحدهما يمنع أن أي بينهما، التمانع حصول إمكان يستلزم

ا اإلمكان هذا كان وإذا اإلرادة، في االختالف عليهم يجوز المتعددين  فإن للتعدد، الزم 
 اآلخر إرادة وتعلقت معين، شخص بوجود أحدهما إرادة تعلقت إذا بينهما التمانع حصل

ا، المرادان يحصل أن يصح فال وجوده، بعدم  حصل وإن النقيضين، اجتماع للزوم مع 
 وهو الحدوث يستلزم والعجز يحصل، لم الذي المراد صاحب عجز لزم المرادين أحد

 الزم، الالزم زموال ُمحال، وهو للتعدد الزم اإلله حدوث أو النقيضين فاجتماع محال،
 برهان على الواردة اإليرادات تندفع وبه التفتزاني: قال محاال ، األول الملزوم فيكون 
 .التمانع

 
 هذا ألن الدليل؛ نهوض يوجب ال التمانع إمكان أن الطريقة هذه على يرد وأقول:

 فاختال أن على بناء   اإللهين، بين االختالف حدوث باستحالة وقوعه يستحيل اإلمكان
 الحكماء. بين االختالف يقل ولذلك به، االنكشاف في العلم تفاوت من يجيء إنما اإلرادة

 انكشاف ا يقتضيان وحكمتهما فعلمهما والحكمة، العلم في مستويين نفرضهما واإللهان
 في استدلّ  ولذلك تمانع. بينهما يقع فال اآلخر، يريده ما إال أحدهما يريد فال متماثال ،
 العادي. اللزوم بحكم بينهما االختالف حصول لزوم على المقاصد

 الطريقة عليه ُبنيت ما إلى انتقال فذلك عنهما، الفعل صدور كيفية في النظر بقي 
 األولى.
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 أن على بناء   فيها، المصلحة كانت إذا األشياء إرادة على اإللهين اتفاق احتمال وإن 
ا، احتماال   كان وإن إرادتهما، تختلف ال حكيمان اإللهين  تعدد به يصير لكن صحيح 

 اختالفهما، عند الصواب ظهور لطلب إال كان ما األمور والة تعدد ألن عبث ا؛ اإلله
 الموجودات أعلى صفة بناء الُمحال ومن التعدد، في فائدة فال يختلفان، ال كانا فإذا

 قطعي. دليل فاآلية األمر، نفس في له أثر ال ما على

  
 وقال التقديرين. على إقناعي دليل أنها فحقق النسفية"، "شرح في ذلك عن رجع ثم 

 الظرفية معنى تحقيق إلى بالنظر إال قطعي ا دليال تكون  ال أنها إلى الخيالي المحقق
 مؤثر ا كان لو أي التأثير، ظرفية الظرفية تكون  أن وعين (،فيهما) تعالى: قوله من

 عبد بسطه وقد قطعية. حجة اآلية تكون  هللا غير - واألرض السماوات أي - فيهما
  «.هنا كالمه إثبات إلى بنا حاجة وال الخيالي، على حاشيته في الحكيم

***  

  م22/2/2014 السبت

 

 (24 )األنبياء قبلي م ن وِذْكرُ  معي   م ن ِذْكرُ  هذا ۞

 معي: م ن ذكرُ 

 القرآن. أي:
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 قبلي: م ن ذكرُ 

 السابقة. الكتب أي:

 
 (28 )األنبياء ُمشفقون  خشيِته ِمن وهم ۞

  
 يقل: لم

 مشفقون. منه وهم
 أدق؟ أم المعنى بهذا هي هل

 عميق! وباطنها سهل ظاهرها العبارة أدق!
 المفسرين. من أكبر جهود إلى تحتاج وكانت

  
 يقل: لم
 السمع. في مستقبحة خاشون. خشيته من وهم      -

 مشفقون. منه إشفاقهم من وهم      -

  
 وهم:

 قبلها. التي اآليات انظر المالئكة. أي
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 مكره. يأمنون  ال يخافون  وهم :المفسرين من عدد قال
 أعلم! وهللا للمالئكة، يصلح وال للبشر، يصلح الكالم هذا لعل :أقول

  
 األصل:

 خشيته. من مشفقون  وهم
 الفاصلة. مراعاة

  
 المعنى:

 خائفون. خوفه من وهم
 خوفه. من خائفون  وهم

  
 الخشية:
 الخوف.

  
 :خشيته

 المفعول. إلى المصدر أضيف منه. خشيتهم إياه، خشيتهم
 هللا! معاذ منهم. خشيته المعنى: ليس

  
 :خشيته ِمن

 خشيته. ألجل
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 :ِمن
 ألْجل. بسبب، هنا: (ِمن) العلماء: بعض قال

  
 المعنى:

 منه. خائفون  الخوف يستحق ألنه وهم
  

 اإلشفاق:
 الخوف.

 منه. والحذر المكروه توقع أو:
  

 :التقدير
 خائفون. منه( الخوف )أو خوفه من وهم

  
 الخالصة:

 فهمه! السهل من وليس المفسرون، يبينه لم ذلك على زاد وما خائفون، منه هم
  

 أخرى: آيات
ون   الذين  )      -  .49 األنبياء (ُمشِفقون   الساعةِ  ِمن   وهم بالغيِب  رّبهم ي خش 

 .57 المؤمنون  (ُمشِفقون   رّبهم خشيةِ  ِمن هم الذين   إنّ )      -

 .27 المعارج (ُمشِفقون   رّبهم عذابِ  ِمن هم والذين  )      -
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***  
   م18/5/2013 السبت

 
 ( 33)األنبياء كل في فل ك  ۞

 ُتقرأ من اليمين واليسار لتكون على صورة الفلك

 .40، وسورة يس 33األنبياء سورة 

 
 

 :ابن عاشورقال 

ومن بدائع اإلعجاز في هذه اآلية أن قوله تعالى: )كل في فل ك( فيه محّسن بديعي، 
 فإن حروفه ُتقرأ من آخرها على الترتيب كما ُتقرأ من أولها )...(.
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صرف ذكر أهل األدب أن القاضي الفاضل البيساني زار  العماد  الكاتب، فلما ركب لين
، ففطن القاضي أن فيه محّسن «ِسْر فال كب ا بك الفرس»من عنده قال له العماد: 

ام ُعال العماد»القلب، فأجابه على البديهة   .، وفيه محّسن القلب«د 

*** 

ا من اليسار  نعم ذكر علماء القرآن وعلماء اللغة أن قوله تعالى: )كل في فل ك( يقرأ أيض 
 ه.إلى اليمين دون أن يتغير لفظ

 لكن ما لم يذكروه هو أن هذه العبارة ُصنعت على غرار الفل ك، وهو المدار!

*** 

 الجمعة:

 هـ1440ربيع اآلخر  06

 م2018كانون األول  14

 

 (36)األنبياء وهم بذكر الرحمن هم كافرون  ۞

 ذكر الرحمن:

 كتاب هللا.
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 لم يقل:

 وهم بذكرالرحمن كافرون. -
 وبذكر الرحمن هم كافرون. -
-  

 (37)األنبياء سأريكم آياتي فال تستعجلوِن  ل  ج  من ع   اإلنسانُ  ُخلق ۞

 لم يقل:

 فال تستعجلوا.

 

 قال:

 فال تستعجلوني

 

 .11( اإلسراء وكان اإلنسان عجوال  )

 

 ُخلق اإلنسان من عجل:
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 :المبردقال 

 أي من شأنه العجلة.

 

 :الزجاجوقال 

تقول للذي يكثر منه اللعب: ِإنما ُخلقت  قال الزجاج: خوطبت العرب بما تعقل، والعرب 
 .من ل ِعب، يريدون المبالغة في وصفه بذلك

 وقيل:

 ُجعل لفْرِط استعجاِله وقلة صبره كأنه مخلوق  منه، تنزيال  لما ُطبع عليه.

 أقول:

 يؤثر العاجل على اآلجل.

 فمن أراد قلب المعادلة أو التفضيل فعليه تثقيل اآلجل حتى يرضى.

 مثاله: بيع التقسيط، يزاد فيه الثمن اآلجل لكي يرضى البائع بالتأجيل.

 

 (42)األنبياء عرضون ر ربهم مُ كْ بل هم عن ذِ  ۞
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 ذكر ربهم:

 كتاب ربهم.

 

 (43)األنبياء ال يستطيعون نصر أنفسهم وال هم منا ُيصحبون  ۞

 ُيصحبون:

 ُيجارون.

 ُينصرون.

 

 (44)األنبياء أفال يرون أنا نأتي األرض ن نقُصها من أطرافها أفهم الغالبون  ۞

ا بعد بلد  مما حول مكة. ا بعد أرض، وفتحها بلد   أي بالظهور عليها لك يا محمد أرض 

 

 (47)األنبياء فال ُتظلم نفس شيئ ا وإن كان مثقال  حّبة من خردل أتينا بها  ۞

حبة من خردل  ا وإن كان مثقال  ظلم نفس شيئ  ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فال تُ )
 .(أتينا بها وكفى بنا حاسبين
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 : جملة جديدة.وإن كان مثقال

 الجزاء.لو تعلق الظلم بحبة صغيرة لم يفلت من 

 بال حساب؟!كثير ا ما بالك بمن يظلم 

 

 (47)األنبياء وكفى بنا حاسبين  ۞

 منا وال أسرع. فال أحد أدقّ 

 
 (48 )األنبياء للمتقين   وِذْكر ا وضياء   الُفرقان   وهارون   موسى آتينا ولقد ۞

 يقل: لم
.  ضياء 

  
 المفسرين: أقوال

 زائدة. مقحمة الواو      -

 الضياء. غير الفرقان أي عطف، واو الواو      -

  
 األول: التقدير

 وذكرى. وضياء   فرقان ا وهارون  موسى آتينا
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 الثاني: التقدير

 للمتقين. وذكر ا ضياء   وآتيناهما الفرقان وهارون  موسى آتينا
 آخر. شيء والضياء كتاب، الفرقان الفرقان. جنس غير من الضياء فيكون 

 مع التأدب باب من القول وهذا مقحمة. أو زائدة الواو بأن القول من أفضل هذا لعل
 بنقله. وال بالقرآن يطعن ال فالمفسر القرآن. ونقلِ  القرآن،

  
 قراءة: وفي
 الحال. على واو، بغير (ضياء   الفرقان  ) والضحاك: وعكرمة عباس البن
 اإلشكال. من تخرجنا التي القراءة هذه إلى أميل
 مقحمة. الواو بأن القول من أفضل وهي

***  
     19/10/2012 الجمعة

 

 ( 51)األنبياء المخابرات تحقق مع إبراهيم  ۞

 :إبراهيم

ه ِمن قبُل وكّنا به عاِلمين  ) -  .51( األنبياء ولقد آتينا إبراهيم  ُرْشد 

 .52( األنبياء إذ قال  ألبيِه وقوِمه ما هذه التماثيُل التي أنُتم لها عاكفون  ) -
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 .53( األنبياء قالوا وجْدنا آباءنا لها عابدين  ) -

 .54( األنبياء قال لقد كنُتم أنُتم وآباُؤكم في ضالل  ُمبين  ) -

 . هل أنت جاّد أم تمزح؟55( األنبياء قالوا أجئت نا بالحّق أم أنت  ِمن  الالعبين  ) -

ِمن  قال بل رّبكم رّب السمواِت واألرِض الذي فطرهّن وأنا على ذلكم ) -
 .56( األنبياء الشاهدين  

 .57( األنبياء وتاهلِل ألكيدّن أصنام كم بعد أن ُتوّلوا ُمْدِبرين  ) -

 .58( األنبياء فجعل هم ُجذاذ ا إال كبير ا لهم لعّلهم إليه ي رِجعون  ) -

 .59( األنبياء قالوا م ن فعل  هذا بآلهِتنا إّنه ل ِمن  الظالمين  ) -

 :مخابرات

 .60( األنبياء سمعنا فت ى ي ذكُرهم ُيقال له إبراهيمُ قالوا ) -

. يشهدون عقابه 61( األنبياء قالوا فأُتوا به على أعيِن الّناِس لعّلهم ي شهدون  ) -
 .علن ا

 :تحقيق

 .62( األنبياء قالوا أأنت  فعلت  هذا بآلهِتنا يا إبراهيمُ ) -

 .63( األنبياء ي نِطقون  قال  بْل فعل ه كبيُرهم هذا فاسألوهم إْن كاُنوا ) -
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 .64( األنبياء فر جُعوا إلى أنفِسهم فقالوا إّنكم أنتُم الظالمون  ) -

. عادوا إلى 65( األنبياء ثم ُنِكُسوا على ُرؤوِسهم لقد علمت  ما هؤالِء ي نِطقون  ) -
 .جهلهم، بعد لحظة انتباه

 .66( األنبياء وال ي ضّركمقال  أفتعُبدون  ِمن دوِن هللِا ما ال ينفُعكم شيئ ا ) -

 .67( األنبياء أف  لكم وِلما ت عُبدون  ِمن دوِن هللِا أفال ت عِقلون  ) -

 :تعذيب

. التحريق أفظع من 68( األنبياء قالوا حّرقوه وانُصروا آلهتكم إْن كنُتم فاعلين  ) -
 .الحرق. حسبي من سؤالي علُمه بحالي! حسبي  هللُا وِنْعم  الوكيلُ 

 :إللهيةالعناية ا

 :نجاُة إبراهيم

الم ا على إبراهيم  ) - ا وس   .69( األنبياء قلنا يا ناُر كوني ب ْرد 

ا ا وأكيُد كيد   :ي كيدون  كيد 

ا فجعلناهُم األخسرين  ) -  .70( األنبياء وأرادوا به كيد 

*** 

 م17/4/2012الثالثاء 
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 (51)األنبياء أسئلة عن قصة إبراهيم عليه السالم في سورة األنبياء  ۞

 70-51اآليات: 

 

 قال لي:

ما هذه التماثيُل التي أنتم لها لدّي بعض األسئلة عن قصة إبراهيم. لماذا قال: )
 .138( األعراف يعكفون على أصنام لهم(، ولم يقل: أنتم عليها عاكفون؟ )عاكفون 

 قلت:

 التقدير: أنتم لعبادتها عاكفون، حذف: عليها.لعل 

 .53( اآلية قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين)

 

 قال:

. هل قال هذا أمامهم أم قاله 57( اآلية وتاهلِل ألكيدنَّ أصنام كم بعد أن ُتول وا ُمدبرين)
 في نفسه؟

 قلت:
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 في نفسه.

 

 قال:

 (؟ ألكيدّن أصنام كمما معنى )

 قلت:

 نَّكم في أصنامكم.التقدير: ألكيد

 

 قال:

 ( على من تعود الهاء؟إليه. )58( اآلية فجعلهم ُجذاذ ا إال كبير ا لهم لعّلهم إليه ي رجعون )

 قلت:

 على الصنم الكبير. ويمكن أن تعود على اسم الجاللة: هللا.

إذا عادت على الصنم فالمعنى: يرجعون إليه مستفسرين. فإذا رأوه ال ينطق، ربما 
ا لهم؟! انظر اآلية أدركوا أن   .63الصنم ال يستطيع شيئ ا! فكيف اتخذوه إله 
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 قال:

ا!  بعض المفسرين قالوا بأن عودة الهاء إلى اسم الجاللة بعيد جد 

 قلت:

ال أوافق، والمعنى: في نهاية المطاف ربما يرجعون إلى هللا، ويتركون أصنامهم. والدليل 
فاسألوهم إن كانوا ينِطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا قال بل فعله كبيُرهم هذا قوله: )

 .64-63( اآليتان إنكم أنتُم الظالمون 

 

 قال:

 ( هل يعني أنهم اعترفوا بذنبهم؟فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتُم الظالمون )

 قلت:

 نعم.

 

 قال:

 ذلك بذنبهم؟!  . كيف قالوا ذلك وقد اعترفوا قبل68( اآلية قالوا حّرقوه وانُصروا آلهتكم)

 قلت:
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 إما أنهم رجعوا عن قولهم، وإما أن الذين فعلوا غير الذين قالوا!

 

 قال:

ا فجعلناهُم األخسرين)  .  70( اآلية وأرادوا به كيد 

 قلت:

، خسروا مكرهم! خسروا في لعبة 54( آل عمران ومكروا ومكر  هللُا وهللُا خيُر الماكرين)
 المكر!

*** 

 اإلثنين:

 هـ1440جمادى اآلخرة  13

 م2019شباط  18

 

 (58)األنبياء فجعلهم ُجذاذا إال كبير ا لهم لعّلهم إليه ي رجعون  ۞

 فجعلهم:
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 .52أي األصنام )التماثيل( انظر اآلية 

 

 لعلهم إليه ي رجعون:

 بسؤاله عمن كّسر األصنام.

 في اتهامه بتكسير األصنام.أو: 

 ال يستطيع تكسير األصنام!

 يستطيع فعل شيء!ال 

 ال التكسير وال النطق!

 ال هو وال سائر األصنام.

 .63( اآلية قال بل فعله كبيُرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون )

 وقيل:

 لعلهم إلى هللا يرجعون.

 يكفرون باألصنام ويرجعون إلى هللا.
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 جذاذ ا:

ا.  قطع 

 

 (59)األنبياء  قالوا م ن فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين ۞

 م ن:

 استفهامية -
 أو موصولة. -

 

 (61)األنبياء قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون   ۞

 على أعين الناس:

 على مرأى من الناس.

 

 يشهدون:



206 

 يشهدون عقابه.

 

 (61)األنبياء اعتراض على القرطبي  ۞

 (قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم ي شهدون )

 

 هـ(:671-)القرطبي  قال

ف ْأُتوْا وفي هذا دليل على أنه كان ال يؤاخذ أحد بدعوى أحد فيما تقّدم، لقوله تعالى: )
ُدون   لَُّهْم ي ْشه  ل ٰى أ ْعُيِن ٱلنَّاِس ل ع   .(، وهكذا األمر في شرعنا، وال خالف فيهِبِه ع 

 قلت:

بإبراهيم )عليه السالم( ما فعلوا! هل غفر هللا للقرطبي! هل هؤالء القوم الذين فعلوا 
 هؤالء لهم شرع يعتّد به حتى يقال عنه شرع م ن قبلنا؟!

 أعوذ باهلل من هذا الكالم!

 (، وليس قال )إبراهيم(.قالوانص اآلية: )

 فليس هذا شرع إبراهيم عليه السالم، بل هو شرع مضاّد له!

*** 
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 اإلثنين:

 هـ1440جمادى اآلخرة  13

 م2019شباط  18

 

 (62 ء)األنبيا كذبات ثالث إبراهيم كذب ۞
 الشفاعة حديث يخالف العلماء قاله ما

 اآلية:
 .63-62 األنبياء (هذا كبيُرهم فعله بل قال إبراهيُم. يا بآلهتنا هذا فعلت   ءأنت قالوا)
 .89-88 الصافات (سقيم   إّني فقال النجوم. في نظرة   فنظر)
 

 الحديث:
 كذبات: ثالث إال قطّ  السالم عليه النبيّ  إبراهيمُ  يكذْب  لم

 هللا: ذات في ثنتين
 سقيم. إني قوله: -
 هذا. كبيرهم فعله بل وقوله: -
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، أرض   ُم()إبراهي قدم فإنه سارة، شأن في وواحدة  الناس! أحسن وكانت سارة، ومعه جّبار 
 أنكِ  فأخبريه سألكِ  فإنْ  عليِك. يغلبني امرأتي أنكِ  يعلم إنْ  الجّبار هذا إن لها: فقال

 عليه(. )متفق اإلسالم! في أختي فإنكِ  أختي!
 

 الشفاعة: حديث مع يتعارض والحديث التفسير علماء شرح
 من حقيقته في ليس فعله ما بأن إبراهيم، عن الدفاع الحديث وشّراح المفسرون  تكّلف
 ذلك. أشبه ما أو المعاريض، قبيل من هو بل الكذب! قبيل

 ففي نفسه! عن إبراهيم فيه قاله وما الشفاعة، حديث يخالف وشرحهم تفسيرهم ولكن
 باعترافه اآلخرة، في الشفاعة مقام من حرمْته الثالثة كذباته أن يظهر الشفاعة حديث

 مذمومة؟! غير الثالثة كذباته إن يقال: فكيف نفسه! هو
 السالم. عليه راهيمإب شأن في الحديثين، بين التوفيق حاول من العلماء من أجد لم
 

 النووي: قاله ما مثال:
 منه، معصومون  فاألنبياء تعالى، هللا عن البالغ طريقه فيما الكذب أما :المازري  قال»

 وقليله. كثيره سواء
 الدنيا، أمور من حقير في الواحدة كالكذبة الصفات، من ويعدّ  بالبالغ، يتعلق ال ما وأما
  والخل ف. للسل ف المشهوران القوالن منه: وعصمتهم منهم وقوعه إمكان ففي



209 

 منهم، وقوعه ُيتصور ال بالبالغ يتعلق فيما الكذب أن الصحيح عياض: القاضي قال
 منصب ألن كثر، أم الكذب، قلّ  وسواء ال، أم منه وعصمتهم منهم الصغائر جوزنا سواء
 !بأقوالهم الوثوق  يرفع وتجويزه عنه، يرتفع النبوة
 فمعناه سارة( شأن في وواحدة تعالى، هللا ذات في )ثنتين :وسلم عليه هللا صلى قوله وأما
 األمر نفس في وأما والسامع! المخاطب فهم إلى بالنسبة هي إنما المذكورة الكذبات أن

 اإلسالم، في أختي سارة: في فقال بها، وّرى  أنه أحدهما لوجهين: مذموم ا كذب ا فليست
 اآلخرين. اللفظين تأويل تعالى هللا شاء إن وسنذكر مر،األ باطن في صحيح وهو

 اتفق وقد الظالمين. دفع في جائز ا لكان فيه تورية ال كذب ا كان لو أنه الثاني والوجه
 إلنسان وديعة يطلب أو ليقتله، مختفي ا إنسان ا يطلب ظالم جاء لو أنه على الفقهاء

 وهذا به، العلم وإنكار إخفاؤه، ذلك علم من على وجب ذلك، عن وسأل غصب ا، ليأخذها
 أن على وسلم عليه هللا صلى النبي فنّبه الظالم، دفع في لكونه واجب، بل جائز، كذب
 .المذموم الكذب مطلق في داخلة ليست الكذبات هذه
 معنى وال قال: كذب ا. كونها عن وأخرجها الكلمات، هذه بعضهم تأول وقد المازري: قال

 وسلم. عليه هللا صلى هللا رسول أطلقه فظل إطالق من لالمتناع
 تأويلها وأما به، الحديث لورود يمتنع فال عليها الكذب لفظ إطالق أما )النووي(: قلتُ 

 منه. مانع ال فصحيح
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ا هي سارة شأن في التي والواحدة العلماء: قال  سبب ألنها تعالى؛ هللا ذات في أيض 
 )صحيح مسلم غير في مفسر ا ذلك جاء وقد عظيمة، فاحشة مواقعة عن ظالم كافر دفع

 ويدافع. يجادل أي: اإلسالم، عن بها حلّ  بما إال كذبة فيها ما فقال: مسلم(،
ا تضمنْت  الثالثة لكون  تعالى هللا ذات في بأنهما االثنتين خص وإنما قالوا:  له نفع 

 ألن ؛سأسقم أي: سقيم( )إني قوله: في وذكروا تعالى! هللا ذات في كونها مع وحظ ا،
 وشهود عيدهم، إلى معهم الخروج عن االعتذار بذلك وأراد لألسقام، عرضة اإلنسان
 في الحّمى تأخذه كانت وقيل: الموت. من عليّ  قدر بما سقيم وقيل: وكفرهم. باطلهم

  الوقت. ذلك
 كبيرهم، لفعل شرط ا النطق جعل وطائفة: قتيبة ابن فقال (كبيُرهم فعله بل) قوله: وأما
 ينطقون. كانوا إن كبيرهم فعله أي

 يبتدئ ثم فأضمر، فاعله، فعله أي: فعله، بل قوله: عند يوقف الكسائي: وقال
 ظاهرها، على أنها إلى األكثرون  وذهب الفاعل. ذلك عن فاسألوهم هذا، كبيُرهم فيقول:

 م.أعل وهللا سبق. ما وجوابها
 

 حجر: ابن قاله ما آخر: مثال
 إذا لكنه كذب ا، السامع يعتقده قوال   قال فلكونه الثالثة األمور على الكذب إطالقه أما»

 محض. بكذب فليس ،لألمرين المحتملة المعاريض باب من ألنه كذب ا، يكن لم حقق

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13436
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 يستعمل الفاعل واسم سأسقم، أي: سقيم، إني أراد يكون  أن يحتمل سقيم( )إني فقوله:
 سقيم أو الموت، من عليّ  قّدر بما سقيم أني أراد أنه ويحتمل كثير ا. المستقبل بمعنى
 ذلك في الحّمى تأخذه كان أنه بعضهم عن النووي  وحكى معكم. الخروج على الحجة

ا ال كذب ا، يكن لم كذلك كان لو ألنه بعيد، وهو الوقت، ا، وال تصريح   بل( وقوله: تعريض 
ا قاله هذا قرطبي:ال قال (كبيرهم فعله  بآلهة، ليست األصنام أن على لالستدالل تمهيد 

ا  الشرط في فيه يتجوز االستدالل وهذا وتنفع! تضرّ  إنها قولهم: في لقومه وقطع 
 كانوا إنْ  فاسألوهم( بقوله: (كبيُرهم فعله بل( قوله: أردف ولهذا المتصل،

 أنه فالحاصل هذا، كبيرهم فعله فقد ينطقون  كانوا إن معناه قتيبة: ابن قال (ينطقون 
 السبب. لكونه ذلك إليه أسند أنه أو (،ينطقون  كانوا إن( بقوله: مشترط

 ثم كان، من كائن ا فعله من فعله أي: (فعله بل) قوله: عند يقف كان أنه الكسائي وعن
 وال آخره، إلى (فاسألوهم) ل:يقو  ثم مستقل. خبر (هذاو) (،هذا كبيرهم) يبتدئ
 تكلفه. يخفى

ا. سيأتي كما اإلسالم، في أخته أنها مراده بأن عنه يعتذر أختي( )هذه وقوله:  واضح 
 العقل أن وذلك إبراهيم، على الكذب إطالق ظاهر تصرفُ  العقل داللة عقيل: ابن قال

 ثقة وال هللا، عن به جاء ما صدق ليعلم به، موثوق ا يكون  أن ينبغي الرسول بأن قطع
 لكونه ذلك عليه أطلق إنما منه؟! الكذب وجود مع فكيف عليه، الكذب تجويز مع

 - السالم عليه إبراهيم من ذلك يصدر فلم تقديره، وعلى السامع، عند الكذب بصورة
 فالكذب وإال مقامه، لعلوّ  الخوف شدة حال في إال - ذلك على الكذب إطالق يعني

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=2030&idfrom=6052&idto=6348&bookid=52&startno=33#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=2030&idfrom=6052&idto=6348&bookid=52&startno=33#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=2030&idfrom=6052&idto=6348&bookid=52&startno=33#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=2030&idfrom=6052&idto=6348&bookid=52&startno=33#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=2030&idfrom=6052&idto=6348&bookid=52&startno=33#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=2030&idfrom=6052&idto=6348&bookid=52&startno=33#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=2030&idfrom=6052&idto=6348&bookid=52&startno=33#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13436
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=2030&idfrom=6052&idto=6348&bookid=52&startno=33#docu
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ا الضررين أخفّ  لتحمل يجب وقد يجوز، المقامات تلك مثل في المحض  دفع 
ا كان وإنْ  الكذب فإن تذّم، أنها يريد فال كذبات إياها تسميته وأما ألعظمهما،  قبيح 

   «.منها وهذا مواضع، في يحسن قد لكنه ُمخال ،
 

 الشفاعة: حديث
 ذلك؟ ممّ  تدرون  وهل القيامة، يوم الناس سّيد أنا

 والكرب الغمّ  من الناُس  فيبلغ )...(، واحد صعيد في واآلِخرين األولين الناس هللاُ  يجمع
 يحتملون! وال يطيقون  ال ما

 الناس: فيقول
 بلغكم؟ قد ما ترون  أال
 ربكم؟ إلى لكم يشفع من لىإ تنظرون  أال

 لبعض: الناس بعُض  فيقول
 بآدم! عليكم
.)...( 
 إبراهيم. إلى اذهبوا
 إبراهيم. فيأتون 

 فيقولون:
 األرض! أهل من وخليُله هللا نبيّ  أنت إبراهيم! با
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 فيه؟! نحن ما إلى ترى  أال ربك! إلى لنا اشفعْ 
 لهم: فيقول

 )...(. غضب ا اليوم غضب قد ربي إنّ 
 كذبات! ثالث كذبتُ  كنتُ  قد وإّني

 نفسي! نفسي، نفسي،
 عليه(. )متفق غيري! إلى اذهبوا
*** 

 م19/2/2013 األربعاء
 

 (65 )األنبياء ينطقون  هؤالء ما علمت   لقد رءوسهم على ُنِكسوا ثم ۞
:  علمت 
 إبراهيم. يا علمت لقد قائلين:

 

 

ا كوني نار يا ۞  (96 )األنبياء برد 

ا ُكوني نارُ  يا قلنا فاعلين. كنتم إن آلهتكم وانُصروا حّرقوه قالوا)  على وسالم ا برد 
ا به وأرادوا إبراهيم. ْيد  علناهمُ  ك   .70-68 األنبياء (األخسرين   فج 
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 يقل: لم

 احرقوه.

 اإلحراق. من أشد التحريق

  

 يقل: لم

ا ُكوني  وسالم ا. إبراهيم على برد 

  

 البرد:

 الحّر. ضد

 اآلية: في بالمعنى صلة ذات لعلها أخرى  معان وهناك

 والعافية. الغنى أو والفيء، الظلّ  البْردان:

ْين. هللا أذاقك   يقال:  البرد 

 عنه. خّفف الشخص: عن بّرد

 يقّرها. أي: العين: يبرد ألنه النوم، البرد:
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 سّكنه. األلم : الدواءُ  )وبّرد( بر د

 أضعفها. هّمته: بّرد

 هنيئة. العيش: باردة ليلة

 طّيب. هنيء بارد: عيش

ها: الجنة   نسألك    ونعيم ها. طيب ها أي: وبرد 

 تعب. بغير الحاصلة الباردة: الغنيمة

  

 ُكوني:

 فيكون. ُكنْ  باب: من

  

 سالم ا:

 المفسرين: عند قوالن فيها

 النار. من سالمة -

 هللا. من له تحية -
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 أقول:

ا) فقوله: تحية، (:سالم ا) معنى: كان إن ا ليس (:برد   البرد ليتكافأ (سالم ا) إلى محتاج 
 إبراهيم. وينجو الحّر، مع

ا ُكوني) قوله: أن البدهي فمن  إماتته المعقول من وليس النار، من تنجيته منه يراد (:برد 
 بالبرد!

 م!والنعي الهناءة به: يراد قد بل معانيه، في مرّ  كما )العافية(، السالمة بالبرد: يراد وقد

ا) المعنيين: أحد على يكون  وبهذا  وهللا التحية، بمعنى (سالم او) السالمة، بمعنى (برد 
 أعلم.

 أن ذلك بها! يتأثر لم إبراهيم أن أو إبراهيم، في فعلها تفعل لم النار أن والمقصود
 إبراهيم على برد أو أكثر(، )ال الحرّ  يلغي برد النار: لحرّ  مكافئ برد بالبرد المقصود

 عليه! النار تأثير إلغاء ى:بمعن

 التزيد! من لعله إبراهيم، لمات (سالم ا) قوله: لوال البرد، بأن قال من قول فإن وبهذا

 كما منها، أحسن كانت ربما بل قبلها! كحالته بعدها إبراهيم وحالة نار، يكن لم كأنه
 أحلى ال بةتجر  فهي بالنجاة! وفرحه هللا، معجزة بذلك يعني وإنما نفسه! إبراهيم قال

 منها!
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 فاعلين: كنتم إن

 أعلم. وهللا نصرتها، على حق ا قادرين كنتم إن المعنى: لعل

***  

 المفسرين: أقوال

 الطبري:

 !النار في فيها كنت التي األيام من مني أنعم قطّ  أياما كنت ما هللا: خليل إبراهيم قال»
.)...( 

ا ُكوني نارُ  يا قلنا ) قوله:  )محذوف(، متروك الكالم في ( إبراهيم على وسالم ا برد 
 فقلنا فيها، ألق وه ثم قوه،ليحر  نار ا له فأوق دوا وهو: منه، عليه ذكر ما بداللة اجتزئ 
ا ُكوني نارُ  يا للنار:  «.إبراهيم على وسالم ا برد 

***  

 البغوي:

 «!بردها من إبراهيمُ  لمات (سالم ا) يقل: لم لو عباس: ابن قال»

***  

 الرازي:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=21&ayano=69#docu
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 قال: فال. إليك   أّما قال: حاجة، لك   هل إبراهيم، يا وقال: السالم عليه جبريل أتاه»
. فاسألْ  ا ُكوني نارُ  يا) تعالى: هللا فقال !بحالي علُمه سؤالي ِمن حسبي قال: ربك   برد 

 )...(. (إبراهيم على وسالم ا

ا ُيتبع لم ولو  مجاهد: رواية في عنهما هللا رضي  عباس ابن قال  سالم ا برد 
 )...(. بردها! من إبراهيم لمات

 ما عنها أزال تعالى هللا أن أحدها: أقوال: ثالثة على بردت كيف النار أن في اختلفوا 
 )...(. واإلشراق اإلضاءة من فيها ما وأبقى واإلحراق، الحرّ  من فيها

ا كوني ) تعالى: قوله أما  أهلك   أفرط إذا البرد أن فالمعنى ( إبراهيم على وسالم ا برد 
   أوجه: ثالثة االعتدال حصول في ثم االعتدال، من بد ال بل كالحّر،
 يؤثر. ال الذي بالمقدار بردها تعالى هللا يقّدر أنه :أحدها

ا، صار النار بعض أن :وثانيها  والبرد. الحرّ  فتعادل حرارته، على بعضها وبقي برد 

 به انتفع قد بل البرد، ذلك من فسلم حّر، مزيد جسمه في جعل تعالى أنه :وثالثها
 «!التذّ و 

*** 

 القرطبي: 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3651&idto=3652&bk_no=132&ID=1600#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3651&idto=3652&bk_no=132&ID=1600#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16879
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16879
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16879
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1600&idfrom=3651&idto=3652&bookid=132&startno=1#docu
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ا فيها هللا جعل العلماء: بعض قال»  سالم ا فصارت بردها، يرفع وحر ا حّرها، يرفع برد 
 عليه!

ا) يقل: لم ولو العالية: أبو قال  لم ولو حّرها. من عليه أشدَّ  برُدها لكان (وسالم ا برد 
 )...(. األبد على باقي ا بردها لكان (إبراهيم على) يقل:

ها ُيتبع لم لو  عباس: وابن علي وقال  «!بردها من إبراهيم لمات (سالم ا) برد 

***  

 كثير: ابن

ا أطيب قط وليالي أيام ا كنت ما )إبراهيم(: قال»  عيشي أن وددتُ  فيها، كنتُ  إذْ  عيش 
 «!فيها كنتُ  إذْ  عيشي مثل كّلها وحياتي

***   
 أبو حيان:

 لبعض. بعضهم قال أي: ( حّرقوه قالوا»)

 نمروذ. بإحراقه أشار وقيل:

 العجم. أعراب من رجل عنهما: هللا رضي عمر ابن وعن 
 من األكراد من رجل أنه روي  عطية: ابن وقال األكراد. يريد  :الزمخشري  قال

 القيامة، يوم إلى فيها يتجلجل فهو األرض، به هللا فخسف باديتها، أي: فارس، أعراب

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=21&ayano=69#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
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ا القائل لهذا وذكروا  مضبوط ا ليس لكونه حقيقة، على منه يوقف ال فيه، مختلف ا اسم 
 على منها الوقوف يمكن ال التفاسير في أعجمية كثيرة أسماء تقع وهكذا ،والنقط بالشكل
 )...(. نقلها إّطراح فينبغي والنقط، الشكل لعدم لفظ، حقيقة

 )...(. البخاري( )صحيح الوكيل ونعم هللا حسبي بقوله: نجا إنما عباس: ابن وعن

 على) يقل: لم ولو البرد، من إبراهيم لهلك (وسالم ا) يقل: لم لو  عباس: ابن نوع
 انتهى. اّتقدت. وال بعدها نار أحرقت لما (إبراهيم

 تحية كانت ولو هللا، من تحية هنا أنها إلى ذهب من وأبعد سالمة، (:وسالم ا) ومعنى
 ذاتها كان ذلك في فبولغ وسالم، برد ذات والمعنى النصب. من بها أولى الرفع لكان
ا ا، برد   عن عّبر يعقل، من ينفعل كما منها هللا أراده لما تنفعل النار كانت ولما وسالم 
   واألمر. والنداء لها بالقول ذلك

 طبعها عنها هللا نزع قلت: نار؟ وهي النار بردت كيف قلت: فإن  :الزمخشري  قال
 كما واالشتعال واإلشراق اإلضاءة على وأبقاها واإلحراق، الحرّ  من عليه طبعها الذي

 حّرها، أدنى إبراهيم جسم عن بقدرته عيدف أن ويجوز قدير! شيء كل على وهللا كانت،
 على)  قوله: عليه ويدل جهنم، بخزنة يفعل كما ذلك، عكس فيها ويذيقه
 «.انتهى  (إبراهيم

*** 

 الشوكاني:

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
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=21&ayano=69#docu
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ا ُكوني نارُ  يا قلنا») ُموا تقديره: حذف، الكالم في ( إبراهيم على وسالم ا برد   النار، فأضر 
 وسالم. برد ذات ُكوني ارُ ن يا قلنا: ذلك فعند إليها، بإبراهيم وذهبوا

 عليه. سالم ا وسّلْمنا أي محذوف: لفعل مصدر أنه على (سالم ا) انتصاب إن وقيل:

ا به وأرادوا )  مكر ا. أي (كيد 

 لهم فجعلنا عليهم، مكرهم ورددنا خاسر، كل ِمن أخسر أي: (األخسرين فجعلناهم)
 )...(. الخير عاقبة إلبراهيم جعلنا كما السوء، عاقبة

ا أطيب   قطّ  وليالي أيام ا كنت ما قال:  كلها وحياتي عيشي أن وددتُ  فيها، كنتُ  إذْ  عيش 
 «.فيها كنتُ  إذْ  عيشي مثل

***  

 الشنقيطي:

 آلهتكم ناصرين كنتم إن أي: (فاعلين كنتم إن ) الكريمة: اآلية هذه في تعالى قوله»
 «.مؤزر ا نصر ا

***  

 عاشور: ابن

 لحمّيتهم. وتلهيب تحريض وهذا النصر. فاعلين كنتم إن (:فاعلين كنتم إن) معنى:»

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=21&ayano=68#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=21&ayano=68#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=21&ayano=68#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=21&ayano=68#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=21&ayano=69#docu
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ا ُكوني نارُ  يا قلنا) وجملة:  ألنها إما قبلها، التي عن مفصولة (:إبراهيم على وسالم ا برد 
 عن استئناف ألنها وإما ورة،المحا ُجمل فأشبهت (،حّرقوه) قولهم: عن كالجواب وقعت
 فألق وه أي: أخرى، جملة تقدير يتعين وبذلك اإلحراق. على التآمر قصة عن ينشأ سؤال

ا ُكوني نار يا قلنا:) النار في  (.إبراهيم على وسالم ا برد 

 اإلحراق، قوة بسلب اإلرادة تعّلق النار إلى وّجه إذ إلبراهيم، معجزة ذلك هللا أظهر وقد
اب تكون  وأن  التأثر إبراهيم مزاج عن أزال أو ،الحقيقة على الكالم كان إن وسالم ا رد 

 الُملقى تحريق عدم في كبرد كوني أي ،البليغ التشبيه على الكالم كان إن النار، بحرارة
 بحرك. فيك

 ألن كاالحتراس، البرد ذكر بعد (سالم ا) وذكر محالة، ال حقيقة فهو سالم ا كونها وأما
 لذلك. السالم بذكر ذكره فعقب اشتّد، إذا سيما( ال الصواب: )لعل ربما بدوامه مؤذ   البرد

ا) ذكر وإنما ببردها. ألهلكته ذلك يقل لم لو  عباس: ابن وعن ا) بـ: أتبع ثم (برد   (،سالم 
ا) على تصريق ولم ا! النار صّير إذ القدرة، صنع عجيب إلظهار (،برد   برد 

ا) يتنازعه: (إبراهيم علىو)  ويجوز له. نفعهما حصول في مبالغة أشدّ  وهو (.وسالم ا برد 
 «.الكون  بفعل يتعلق أن

 أقول:

ا) يتنازعه (إبراهيم على) قوله: ا أي: (وسالم ا برد  ا إبراهيم، على برد   إبراهيم! على وسالم 

 أعلم. وهللا

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=21&ayano=69#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
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*** 
 م11/2/2015 األربعاء

 

 (71 )األنبياء للعالمين فيها باركنا التي األرض إلى ولوط ا ونجيناه ۞

 األرض:

 العراق. في وكانا الشام، أرض

 مكة. أرض وقيل:

 المقدس. بيت أرض وقيل:

 

 باركنا:

 ة.النبوّ  وبركة األرض بركة فيها جعلنا

 ات.النبوّ  وأرض الخيرات أرض

 

 للعالمين:

 فيها. القاطنين للناس
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 النبوة(. )بركة كله العالم في الناس من ولغيرهم

 

 (72)األنبياء وُكال  جعلنا صالحين  ۞

 وُكال : وُكّلهم

 .72( األنبياء ووهبنا له إسحق  ويعقوب  نافلة  وكال  جعلنا صالحينقال تعالى: )

 :نافلة

زيادة على إسماعيل، ويكون المراد بالنافلة: إسحق ويعقوب أي: زيادة على ما أراد: 
ا  .مع 

 .وقد يكون المراد بالنافلة: يعقوب فقط

 :لم يقل

ا  -  .وُكال  جعلنا صالح 

ا  -  .وُكال  جعلناه صالح 

ا  -  .وُكال  منهم جعلناه صالح 

 .وكّلهم جعلنا صالحين  -



225 

 .وكّلهم جعلناهم صالحين  -

 

 :صالحينوكال  جعلنا 

  .وكلَّهم جعلناهم صالحين

 .أي: إبراهيم وإسحق ويعقوب

*** 

 :آيات أخرى من السورة نفسها

 .، أي: كل هم إلينا راجعون 93( اآلية كل  إلينا راجعون ) -

 .، أي: وكل هم فيها خالدون 99( اآلية وكل  فيها خالدون ) -

*** 

 :أقوال المفسرين

 :البغوي 

هللا عز وجل أعطاه إسحاق بدعائه، حيث قال: )هْب لي من النافلة هو يعقوب، ألن 
  .100الصالحين( الصافات 
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*** 

 :الزمخشري 

النافلة ولد الولد. وقيل: سأل إسحاق فأعطيه، وأعطي يعقوب نافلة، أي زيادة وفضال  
 .من غير سؤال

*** 

 :القرطبي

أي: زيادة ألنه دعا في إسحاق، وزيد في يعقوب من غير دعاء، فكان ذلك نافلة؛ 
على ما سأل؛ إذ قال: )رّب هْب لي من الصالحين(. ويقال لولد الولد: نافلة؛ ألنه 

 . زيادة على الولد

*** 

 :مالحظة

 .المقال مخصص لقوله: )وكال  جعلنا صالحين(

 .أما النافلة فهي نافلة

*** 
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 األربعاء:
 هـ1440ربيع األول  27

 م2018كانون األول  05

 

 (73)األنبياء وجعلناهم أئمة ي هدون بأمرنا  ۞

 .يهدون بأمر منا

 يهدون بأوامرنا ونواهينا.

 

وء فاسقين  ۞  (74)األنبياء إنهم كانوا قوم س 

 في قراءة:

 ُسوء.

 

 قوم:

 خبر.
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 فاسقين:

 خبر ثان. 

 

 (78)األنبياء وداود  وسليمان  إذ ي حكماِن في الحرث  ۞

ْت فيه غنُم القوم وكّنا ِلُحْكِمهم وداود  ) قال تعالى: وسليمان  إذ ي ْحُكماِن في الحرِث إذ ن ف ش 
. ففّهمناها سليمان  وُكال  آتينا ُحْكم ا وعلم ا  .79-78( األنبياء شاهِدين 

 :وداود  

 .التقدير: واذُكْر داود  

 أو التقدير: وآتينا داود وسليمان حكم ا وعلم ا. 

ا( في اآلية  ولوط ا آتيناه : )74. وانظر قوله في اآلية 77)داود(: معطوف على )نوح 
 .(ُحْكم ا وعلم ا

 

 :ي ْحُكمانِ 

 .يقضيان
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 :الحرث

 .الزرع

 

ْت   :ن ف ش 

 .ر ع ْت فيه ليال ، بال راع

 .انفلتت فيه ليال  

ْنُفوشِ منظر الغنم المجتمعة: )والعبارة مستمدة من  ( القارعة وتكوُن الجباُل كالِعْهِن الم 
 .. الِعْهن: صوف الغنم5

 

 :لحكمهم

 .األصل: لحكمهما

، 11( سورة النساء فإْن كان  له إخوة  فألّمِه السُدُس المثنى جمع. أقّل الجمع إثنان. )
 .)إخوة(: أي: أخوان. ولهذا نظائر في القرآن واللغة
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ضّم المحكوم له والمحكوم عليه، إلى الحاكم ين، ليصير العدد أكثر من إثنين ومن 
 .أقول له: ال حاجة لهذا التكلف، وهللا أعلم

 

 :ففّهمناها سليمان  

أي فهمناه القضية أو الحكومة أو الفتوى. والظاهر أن قضاء كل منهما كان باجتهاد   -
 .منه، ال بوحي ِمن  هللا. فالوحي ال يختلف

كم سليمان أفضل من حكم داود، أي: حكم االبن أفضل من حكم أبيه! وربما ح -
 .يكون حكمه هو الحكم الصحيح، وهو المختار

 .م ن اجتهد فأصاب فله أجران، وم ن اجتهد فأخطأ فله أجر  واحد   -

 

 :وُكال  آتينا

 .وكال  منهما آتيناه

 

 :الف ْرض )االفتراض(

  .سواها ِمن أموالأصحاب الغنم لم يكن لهم  -
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 .وربما تعّذر بيع الغنم كله أو بعضه بثمن مناسب، لسداد التعويض عن الضرر -

 

 بماذا قضى داود؟

قضى داود بالغنم لصاحب الزرع، وكانت قيمة الغنم، في نظره، مساوية لقيمة ما تلف 
 .من الزرع

 

 بماذا قضى سليمان؟

  .أبقى كل واحد  منهما على متاعه -

بما هو أرفق بالفريقين: قضى بدفع الحرث إلى صاحب الغنم، ودفع الغنم قضى  -
إلى صاحب الحرث، ينتفع بدّرها ونسلها وصوفها ومنافعها. )أرفق بالفريقين(: عبارة 
ذكرها المفسرون وال أراها صحيحة، ألن قضاءه كان أرفق بأحد الفريقين: صاحب 

 .الغنم

سده الغنم كله فلم يبق منه شيء، يقوم عليه صاحب الغنم يقوم على الحرث، الذي أف -
 .عام ا كامال  حتى ي صُلح ويعود  كما كان. وصاحب الحرث ينتفع بالغنم خالل المدة

 .فإذا عاد الزرع إلى حاله رّد كل منهما مال  صاحبه -
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 :الفرق بين الُحْكمين

 .في حكم األب )داود( يصير أصحاب الغنم بال غ نم وال زرع -

االبن )سليمان( يعود كل  من الفريقين إلى ماله: صاحب الغ نم إلى غ نمه،  وفي حكم -
 .وصاحب الزرع إلى زرعه

 .مبنى حكم األب قائم على أن قيمة الغنم مساوية لقيمة الزرع -

ومبنى حكم االبن قائم على أن غلة الغنم لعام واحد مساوية لغلة الزرع )أو غلة  -
 .الحقل( لعام واحد

فهناك فرق بين األب واالبن في تقدير القيمة. والفرق جوهري ألنه فرق ما بين رأس  -
المال )الغنم( والغلة )منافع الغنم لعام واحد(، إال إذا اعتبرنا قيمة غلة الغنم خالل عام 
واحد مساوية لقيمة الغنم عند النزاع، وال أظن ذلك. وهذا يحتاج إلى خبرة حيوانية على 

 .جال الغنم على الخصوصالعموم، وفي م

والظاهر أن تقدير االبن أصح من تقدير األب. وهذا هو الفرق الجوهري بين  -
 .الُحْكم ْين، وهللا أعلم. أما عودة ماِل كل  منهما إلى صاحبه، فهذا فرق تابع ال أصلي
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 :حكم اإلسالم

عصرهم )شرعهم ال أعتقد أن هناك اختالف ا بين اجتهادنا في عصرنا واجتهادهم في 
شرعنا(، اللهم إال اختالف األعراف. فمبادئ العدالة، في التقويم وفي الحكم، مبادئ 
واحدة، وهللا أعلم. وقد رأينا أن الفرق بين الحكمين، بين األب واالبن، هو فرق في 

 .التقدير، ال غير

ة(! يقول الحسن البصري: )هذه اآلية محكمة، والقضاة بذلك يقضون إلى يوم القيام
 .هذا هو الصحيح، وهللا أعلم

 :مالحظة

ورد في كتب التفسير العبارة التالية: )في أحد الرأيين رأى الغنم  تقاوم الغّلة ، وفي الرأي 
 .اآلخر رأى الغنم تقاوم الحرث  والغّلة(

 !)تقاوم(: تساوي في القيمة، ولم أجده مستعمال  في عصرنا

*** 

 م18/4/2012األربعاء 

 

ْرِث  ۞  (78)األنبياء وداود  وُسليمان  إْذ ي حُكماِن في الح 
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 االبن بين حكم داود وحكم سليمان

 :الحديث
كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها: إنما 

 !ذهب بابنِك! وقالت األخرى: إنما ذهب بابنِك! فتحاكمتا إلى داود، فقضى به للكبرى 
فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه فقال: ائتوني بالسّكين أشّقه بينهما! فقالت 

 !الصغرى: ال تفعْل يرحمك هللا! هو ابنها! فقضى به للصغرى 

 )متفق عليه(.

 
ا -   .كل أّم تعرف ابنها جيد 

ما معنى أن األم تريد أن تأخذ ابن ا غير ابنها؟ هل تريده للتعويض عن ابنها الذي  -
أكله الذئب أم تريده لكي تحرم منه األم األخرى كما ُحرمْت هي منه، ومن ثم يستويان 

  في المصيبة؟

ال أعتقد أن سليمان قد حكم للصغرى فقط بناء  على قولها: )هو ابنها(، ال بد أنه  -
استشعر صدقها، وإال فإّن من الممكن أن ما قالته الصغرى معروف لديها سابق ا، وقالته 

يل التمثيل! أضْف إلى ذلك أّن من المحتمل أن الكبرى وافقت على ذبح االبن، على سب
 !كما ورد في رواية أخرى! لو كانت أّمه ما وافقت
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بّين الحديث طريقة سليمان في القضاء، ولم يبّين طريقة داود، ألن طريقة سليمان  -  
 .هي المقصودة في الحديث، وهي األصح في الوصول إلى القضاء الصحيح

قوله: )قضى به للكبرى( ال يعني بالضرورة أن قضاءه لها كان ألنها هي الكبرى!  - 
 !كما سيرد عند بعض الشّراح

 
إقرار الصغرى للكبرى هو من باب الخوف على االبن، وليس من باب اإلقرار  - 

 ! الصحيح. ولهذا لم يأخذ به سليمان، بل أخذ بخالفه

 
ا في القرآن في مسألة أخرى.  -  قضاء داود وابنه سليمان، عليهما السالم، ورد أيض 
ْت فيه غ) ْرِث إْذ ن فش  . وداود  وُسليمان  إْذ ي حُكماِن في الح  نُم القوم وكّنا ِلحكمهم شاهدين 

ا  . 79-78( األنبياء ففّهمناها سليمان  وُكال  آتينا ُحكم ا وعلم 

  .م18/4/2012راجع إن شئت: من نكت القرآن األربعاء 

 
 :أقوال الشّراح

 :النووي 
"فيه حديث أبي هريرة في قضاء داود وسليمان صلى هللا عليهما وسلم في الولدين 
اللذين أخذ الذئب أحدهما، فتنازعْته أّماهما، فقضى به داود للكبرى. فلّما مّرتا بسليمان 
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قال: أقطعه بينكما نصفين! فاعترفت به الصغرى للكبرى! بعد أن قالت الكبرى: اقطْعُه! 
قة الصغرى على أنها أّمه! وأما الكبرى فما كرهت ذلك، بل أرادته فاستدّل سليمان بشف

 ! لتشاركها صاحبتها في المصيبة بفقد ولدها
قال العلماء: ُيحتمل أن داود صلى هللا عليه وسلم قضى به للكبرى لشبه رآه فيها، أو 

ا ف ي أنه كان في شريعته الترجيح بالكبير، أو لكونه كان في يدها، وكان ذلك مرّجح 
شرعه. وأما سليمان فتوصل بطريق من الحيلة والمالطفة إلى معرفة باطن القضية، 
ه ليعرف من يشّق عليها قطُعه! فتكون هي أّمه. فلّما أرادت  فأوهمهما أنه يريد قطع 
الكبرى قطعه عرف أنها ليست أّمه. فلّما قالت الصغرى ما قالْت عرف أنها أّمه! ولم 

، وإنما أراد اختبار شفقتهما، لتتمّيز له األم! فلّما تمّيزْت بما يكن مراده أنه يقطعه حقيقة
ذكرْت عرفها. ولعله استقّر )طلب إقرار( الكبرى، فأقّرت بعد ذلك به للصغرى، فحكم 

 . للصغرى باإلقرار، ال بمجرد الشفقة المذكورة

بحيث إذا انفرد قال العلماء: ومثل هذا يفعله الحكام ليتوصلوا به إلى حقيقة الصواب، 
 . ذلك لم يتعلق به حكم

فإن قيل: كيف حكم سليمان بعد حكم داود في القصة الواحدة، ونقض حكمه، والمجتهد 
 : ال ينقض حكم  المجتهد؟ فالجواب من أوجه مذكورة

 . أحدها: أن داود لم يكن جزم بالحكم

 . والثاني: أن يكون ذلك فتوى من داود ال حكم ا
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 . ن في شرعهم فسخ الحكم إذا رفعه الخصم إلى حاكم آخر يرى خالفهوالثالث: لعّله كا
والرابع: أن سليمان فعل ذلك حيلة  إلى إظهار الحق وظهور الصدق، فلّما أقّرت به 
الكبرى عمل بإقرارها، وإن كان بعد الحكم، كما إذا اعترف المحكوم له بعد الحكم أن 

 .«الحّق هنا لخصمه

*** 

 :ابن حجر

"قوله: )فقضى به للكبرى إلخ( قيل: كان ذلك على سبيل الفتيا منهما ال الحكم، ولذلك 
 . ساغ لسليمان أن ينقضه

وتعقبه القرطبي بأن في لفظ الحديث أنه قضى بأنهما تحاكما، وبأن فتيا النبّي وحكمه 
 سواء في وجوب تنفيذ ذلك.

المشاورة، فوضح لداود صحة رأي سليمان وقال الداودي: إنما كان منهما على سبيل 
 . فأمضاه

 . وقال ابن الجوزي: استويا عند داود في اليد، فقّدم الكبرى للسنّ 

وتعقبه القرطبي وحكى أنه قيل: كان من شرع داود أن يحكم للكبرى. قال: وهو فاسد، 
ألن الكبر والصغر وصف طردي، كالطول والقصر والسواد والبياض، وال أثر لشيء 

 . ن ذلك في الترجيح. قال: وهذا مما يكاد يقطع بفسادهم
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قال: والذي ينبغي أن يقال: إن داود عليه السالم قضى به للكبرى لسبب اقتضى به 
عنده ترجيح قولها، إذ ال بّينة لواحدة منهما، وكونه لم يعّين في الحديث اختصار ا ال 

ي كان في يد الكبرى، وعجزت يلزم منه عدم وقوعه، فيحتمل أن يقال: إن الولد الباق
األخرى عن إقامة البّينة. قال: وهذا تأويل  حسن  جار  على القواعد الشرعية، وليس في 

 . السياق ما يأباه وال يمنعه

  فإن قيل: فكيف ساغ لسليمان نقض حكمه؟

فالجواب أنه لم يعمد إلى نقض الحكم، وإنما احتال بحيلة لطيفة أظهرْت ما في نفس 
ذلك أنهما لما أخبرتا سليمان بالقصة، فدعا بالسّكين ليشّقه بينهما، ولم يعزم األمر، و 

على ذلك في الباطن، وإنما أراد استكشاف األمر، فحصل مقصوده لذلك، لجزع 
الصغرى الداّل على عظيم الشفقة، ولم يلتفْت إلى إقرارها بقولها: هو ابُن الكبرى، ألنه 

مع  -من قرينة شفقة الصغرى، وعدمها في الكبرى علم أنها آثرْت حيات ه، فظهر له 
 . ما هجم به على الحكم للصغرى  -ما انضاف إلى ذلك من القرينة الداّلة على صدقها 

وُيحتمل أن يكون سليمان عليه السالم ممن يسوغ له أن يحكم بعلمه، أو تكون الكبرى 
 . زم في ذلكفي تلك الحالة اعترفت بالحّق، لّما رأت من سليمان الجّد والع

ونظير هذه القصة ما لو حكم حاكم على مّدع ُمنِكر بيمين، فلّما مضى ليحّلفه حضر 
م ن استخرج من الُمنِكر ما اقتضى إقراره بما أراد أن يحلف على جحده، فإنه والحالة 
هذه ُيحكم عليه بإقراره، سواء كان ذلك قبل اليمين أو بعدها، وال يكون ذلك من نقض 
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 . ، ولكن من باب تبدل األحكام بتبدل األسبابالحكم األول
وقال ابن الجوزي: استنبط سليمان لما رأى األمر محتمال  فأجاد، وكالهما حكم 

 . باالجتهاد، ألنه لو كان داود حكم بالنص لّما ساغ لسليمان أن يحكم بخالفه
 ! وال صغره ودّلت هذه القصة على أن الفطنة والفهم موهبة من هللا، ال تتعلق بكبر سنّ 

وفيه أن الحق في جهة واحدة، وأن األنبياء يسوغ لهم الحكم باالجتهاد، وإن كان وجود 
النص ممكن ا لديهم بالوحي، لكن في ذلك زيادة في أجورهم، ولعصمتهم من الخطإ في 

 . ذلك، إذ ال يقّرون لعصمتهم على الباطل

ق، فكان كما لو اعترف وقال النووي: إن سليمان فعل ذلك تحيال  على إظهار الح
المحكوم له بعد الحكم أن الحق لخصمه. وفيه استعمال الحيل في األحكام الستخراج 

 .الحقوق، وال يتأتى ذلك إال بمزيد الفطنة وممارسة األحوال"

*** 
  2015كانون األول  21اإلثنين 

 

 ( 79)األنبياء وسّخرنا مع داود  الجبال  ُيسّبحن والطير  وكّنا فاعلين  ۞

 أي: وكنا قادرين على فعل ذلك.
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 (80)األنبياء وعّلمناه صنعة ل بوس  لكم لُتحصنكم من بأسكم  ۞

 لبوس:

 لباس.

 

 لتحصنكم من بأسكم:

 الدروع.

 

 (85)األنبياء كل  من الصابرين  ۞

 كّلهم.

 منهم.كّل واحد 

 

 (87)األنبياء وذا النون إذ ذهب ُمغاضب ا  ۞

 ذا النون:

 يونس.
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 النون:

 الحوت.

 في قراءة:

 غضب ا.مُ 

 

 (93)األنبياء كل  إلينا راجعون  ۞

 كّلهم.

 

 (95)األنبياء وحرام  على قرية أهلكناها أنهم ال يرجعون  ۞

 أنهم:

 أهل القرية.

 

 حرام أنهم ال يرجعون:
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 إلينا راجعون.أي ال بد أنهم 

 

 (96)األنبياء وهم من كل حدب ينِسلون  ۞

 من كل جهة يأتون مسرعين.

 

 (104)األنبياء يوم نطوي السماء كطّي السجّل للكتب  ۞

 السجّل:

 اسم مل ك.

 

 الكتب:

 صحائف األعمال.

 

 (105 )األنبياء الذكر بعد من الزبور في كتبنا ولقد ۞

تْبنا ولقد)  األنبياء (الصالحون   عبادي   يرثها األرض   أنّ  الذكر بعدِ  ِمن الزبور في ك 
105. 
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 الزبور:

 الكتاب.

 سماوي. كتاب كل به يراد وقد

  

 األرض:

 (األرض في ليستخلفّنهم الصالحاتِ  وعملوا منكم آمُنوا الذين   هللاُ  وعد  ) الدنيا أرض      -
 .55 النور

 (للمتقين   والعاقبة عبادهِ  ِمن يشاءُ  م ن ُيورثها هللِ  األرض   إنّ ) المقدسة األرض      -
 .128 األعراف

هم وأورثكم) الكفار أرض      -  .27 األحزاب (أرض 

 األرض   أورثنا) الصالحين وغير الصالحون  يرثها الدنيا أرض ألن الجنة، أرض      -
 .74 الزمر (نشاءُ  حيثُ  الجّنةِ  ِمن نتبوأ

  

        الذكر: بعد من

 الكتاب. أم في كتْبنا أن بعد من أي: السماء. في الكتب( )أصل الكتاب أم بعد نم      -
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 التوراة. بعد من القرآن في كتبنا أي: التوراة. بعد من      -

 والوعظ. التذكير بعد من      -

***  

  :الجمعة

 هـ1433 رمضان 15

 م3/8/2012 =

 

 (105 )األنبياء الصالحون  عبادي   يرثها األرض   ۞
  
 األنبياء (الصالحون   عبادي   يرثها األرض   أنّ  الذْكر بعدِ  ِمن الزبورِ  في كتبنا ولقد)

105. 
  

 المفسرين: أقوال
 أكثر قول وهو الصالحين. وغير الصالحون  ورثها الدنيا أرض .الجنة أرض      -

 المفسرين.

 المقدسة. األرض      -

 بالفتوح. الكفار أرض      -
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 إسرائيل. بني أرض      -

***  
 أخرى: آيات

ِملوا منكم آمُنوا الذين هللاُ  وع د  )  .55 النور (األرضِ  في ل يستخلفّنهم الصالحاتِ  وع 
  

  م17/11/2012 السبت
 

 (109 )األنبياء سواء على آذنتكم ۞
 

ا دون آخر.أعلمتكم كلكم على سواء، لم أخّص   واحد 
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 الحج﴾ سورة﴿
 

 ( 1)الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إّن زلزلة الساعة شيء عظيم  ۞

يوم ترونها تذهُل كل ُمرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل  حملها وترى الناس )
 (.ُسكارى وما هم بُسكارى ولكن عذاب هللا شديد

 اتقوا ربكم:

 اتقوا عذاب ربكم.

 

 الساعة:

 ساعة القيامة.

 

 لم يقل:

 عّما ترضع.

 لعل الجواب: عما أرضعت فال ترضع.
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 لم يقل:

 عّمن أرضعت.

 لم يعّرج عليهما المفسرون!

 

 (3)الحج وِمن الناس م ن ُيجادُل في هللا بغير علم ويّتبُع كلَّ شيطان  م ريد  ۞

 في قراءة:

 ويْتبُع.

 

 مريد:

 كثير التمرد.

 

 (4 )الحج وي هديه ُيضّله ۞
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. شيطان   كلّ  ويّتبع علم بغيرِ  هللاِ  في يجادلُ  م ن الّناسِ  وِمن  ) تعالى: قال  ُكِتب   م ريد 
 .4-3 الحج (السعيرِ  عذابِ  إلى وي هديهِ  ُيضّلهُ  فأّنهُ  توالهُ  م ن أّنهُ  عليهِ 

  
 قراءة: في

 وي هديه. ُيضله فإنه تواله م ن إنه الهمزتين: بكسر
  

 :هللا في ُيجادلُ 
 البعث. على هللا قدرة في يجادل

  
 :م ريد

 هللا. طاعة عن خارج متمرد
  

 عليه: ُكتب
 على: تعود الهاء

 األرجح. وهو الشيطان. -

 يجادل. من -

  
 فأنه: ... أنه

 الشيطان. على تعود األولى الهاء
ا، الشيطان على تعود الثانية الهاء  تواله. من على وقيل: أيض 
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 الحظ:

 الجملة: في ذكرت مرة كم الهاء
 عليه. -

 أنه. -

 تواله. -

 فأنه. -

 يضله. -

 ويهديه. -

  
 عليه ُكتب قوله: في الشيطان على يعود )الهاء( الضمير بأن القول للتيسير يمكن

 !وي هديه ُيضّله، قوله: في تواله من على ويعود ،فأّنه تواله م ن أّنه
  

 :الشيطان
 .وي هديه ُيِضّله

 إلى .. جهنم إلى مكان؟ أي إلى شيء؟ أي إلى ولكن نعم، ي هديه؟ الشيطان :ويهديه
 السعير. عذاب
 اآلخرة! في السعير عذاب إلى وي هديه الدنيا، في ُيضّله
 اآلخرة! في وي هديه الدنيا، في ُيضّله
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 :ي هديه

 التهكم. سبيل على -

 فاهدوهم) الشر. على والداللة الخير، على الداللة في يستعمل الهدى بعضهم: وقال -
 .23 الصافات (الجحيم صراط إلى

  
 وي هديه: ُيضله
 ِطباق. بينهما
***  
    م19/5/2013 األحد

 

 (5)الحج ثم ِمن عل قة ثم ِمن ُمضغة ُمخّلقة وغير ُمخّلقة لنبّين لكم  ۞

 علقة:

 قطعة دم جامدة.

 

 ُمضغة:

 ُيمضغ.قطعة لحم صغيرة قدر ما 
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 ُمخّلقة:

 تامة الخلقة.

 

 لنبّين لكم:

 قدرتنا.

 أو لنبّين لكم ما بّيناه من تفاصيل خلق اإلنسان.

 

 (5)الحج ثم ُنخرجكم طفال   ۞

 طفال:

 حال.

 

 التقدير:

 لنخرج من كل منكم طفال .
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 طفال :

 أطفاال .

 يصلح للمفرد والجمع.

 

 (5)الحج ثم لتبلغوا أُشّدكم  ۞

 لتبلغوا أُشدكم.ثم تستمرون 

 

 (5)الحج ومنكم من يتوفى  ۞

 من يتوفى في أي مرحلة من المراحل السابقة.

 

 (5)الحج ومنكم من ُيرّد إلى أرذل العُمر لكي ال يعلم من بعد علم شيئ ا  ۞

 يرّد إلى أرذل العمر: المعنى يترك، وليس المعنى يعاد خطأ الطبري والقرطبي

 قال تعالى:

 (ي توفاكم ومنكم م ن ُيرّد إلى أرذل العُمر لكي ال يعلم بعد علم شيئ اوهللُا خلقكم ثم )
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 70سورة النحل 

 (ومنكم م ن ُيتوّفى ومنكم م ن ُيرّد إلى أرذل العُمر لكيال يعلم ِمن بعِد علم شيئ ا)

 5سورة الحج 

*** 

 في سورة النحل: الطبري قال 

حال طفولته وصباه. بعد علم  "إنما نرّده إلى أرذل العمر ليعود جاهال  كما كان في
 شيئ ا: يقول: لئال يعلم شيئ ا بعد علم كان يعلمه في شبابه".

 نفسه في سورة الحج:  الطبري وقال 

 "حتى يعود كهيئته في حال صباه ال يعقل من بعد عقله األّول شيئ ا."

 :القرطبيوقال 

يعلم ما كان  "يصير كالصبي الذي ال عقل له )...( يرجع إلى حالة الطفولية، فال
 يعلم قبل من األمور، لفرط الكبر" .

*** 

 خطأ الطبري:
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رّده إلى أرذل العمر: تركه ولم يتوّفه. وليس المعنى: رّده إلى طور الطفولة أو  -
 الصبا! قال: أرذل العمر، ولم يقل: أول العمر.

الطبري متخبط بين )الطفولة( و)الصبا(، والصبا غير الطفولة، هي مرحلة بعد  -
 ولة.الطف

 عطف الطبري )الصبا( على )الطفولة(، والعطف غير مناسب. -
 

 خطأ القرطبي:

 القرطبي قّلد الطبري!

*** 

 وجه الخطأ:

 الشيخوخة غير الطفولة وغير الصبا. -
 أرذل العمر خاص بالشيخوخة )آخر العمر(.  -
ولو صح كالم الطبري والقرطبي لكان )آخر العمر( مثل )أول العمر(، كالهما  -

 العمر، وهذا غير صحيح! وهللا أعلم.أرذل 
*** 

 الثالثاء:
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 هـ1439ربيع اآلخر  22

 م2018كانون الثاني  09

 

 ( 5)الحج ومنكم من يرّد إلى أرذل العمر لكي ال يعلم بعد علم شيئ ا  ۞

 الم )لكي( ما هي؟

 قال تعالى:

 (يعلم بعد علم شيئ اوهللُا خلقكم ثم ي توفاكم ومنكم م ن ُيرّد إلى أرذل العُمر لكي ال )

 70سورة النحل 

 (ومنكم م ن ُيتوّفى ومنكم م ن ُيرّد إلى أرذل العُمر لكيال يعلم ِمن بعِد علم شيئ ا)

 5سورة الحج 

*** 

 لم يقل: 

 كي ال يعلم.

 قوالن في الم )لكي(:
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 من أجل أن ال يعلم بعد علم شيئ ا. -

 ليصير إلى أنه ال يعلم بعد علم شيئ ا. -

 أرجح المعنى الثاني، وهللا أعلم بالصواب.وأنا 

*** 

 ما قاله أبو حيان:

أرذل العمر: آخره الذي تفسد فيه الحواس، ويختّل النطق والفكر. وُخص بالرذيلة ألنها 
حالة ال رجاء بعدها إلصالح ما فسد، بخالف حالة الطفولة، فإنها حالة تتقدم فيها إلى 

 القوة وإدراك األشياء. 

رذل العمر بسّن مخصوص، كما روي عن علي: أنه خمس وسبعون سنة، وال يتقيد أ
وعن قتادة: أنه تسعون، وإنما ذلك بحسب إنسان إنسان. فرّب ابن خمسين يرّد إلى 
أرذل العمر، ورّب ابن مائة لم يرّد إليه! والظاهر أّن من يرّد إلى أرذل العمر عاّم فيمن 

 يلحقه الخرف والهرم. 

، ألن المسلم ال يزداد بطول عمره إال كرامة على هللا، ولذلك قال الكافروقيل: هذا في 
تعالى: } ثم رددناه أسفل سافلين إال الذين آمنوا وعملوا الصالحات { أي الذين آمنوا لم 

 يرّدوا إلى أسفل سافلين. 

 وقال قتادة: من قرأ القرآن لم يرّد إلى أرذل العمر.
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 *** 

ه محققو النحاة في مثل )لكي( أّن كي حرف مصدري إذا دخلت عليها الذي ذهب إلي
الالم وهي الناصبة كأن، والالم جاّرة، فينسبك من )كي( والمضارع بعدها مصدر 
مجرور بالالم تقدير ا )...( ألن الالم مشعرة بالتعليل، وكي: حرف مصدري، والالم 

 جاّرة، وكي ناصبة.

 وقال ابن عطية: 

، والمعنى: ليصير أمره بعد العلم باألشياء إلى أن ال يعلم م صيرورةاليشبه أن تكون 
 شيئ ا. وهذه عبارة عن قلة علمه، ال أنه ال يعلم شيئ ا البتة. 

 انتهى ما قاله أبو حيان.

*** 

 ما قاله ابن عاشور:

ا  الصيرورة والعاقبةالم التعليل الداخلة على )كي( المصدرية مستعملة في معنى  تشبيه 
ا بالناس،  للصيرورة بالعّلة، استعارة تشير إلى أنه ال غاية للمرء في ذلك التعمير تعريض 
ا على وجوب اإلقصار من تلك الرغبة، كأنه قيل:  إذ يرغبون في طول الحياة؛ وتنبيه 
منكم من يرّد إلى أرذل العمر ليصير غير قابل لعلم ما لم يعلمه، ألنه يبطىء قبوُله 

 للعلم.
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*** 

 اإلثنين:

 هـ1439ربيع اآلخر  21

 م2018كانون الثاني  08

 

 (5)الحج ومنكم من ُيرّد إلى أرذل العمر  ۞

 أمران تجاهلهما المفسرون 

 قال تعالى:

 (وهللُا خلقكم ثم ي توفاكم ومنكم م ن ُيرّد إلى أرذل العُمر لكي ال يعلم بعد علم شيئ ا)

 70سورة النحل 

 (ومنكم م ن ُيرّد إلى أرذل العُمر لكيال يعلم ِمن بعِد علم شيئ اومنكم م ن ُيتوّفى )

 5سورة الحج 

*** 

 لم يقل:
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 ومنهم من يعيش إلى أرذل العمر. -
 ومنهم من يبقى إلى أرذل العمر. -
 في سورة النحل:الطبري قال 

"إنما نرّده إلى أرذل العمر ليعود جاهال  كما كان في حال طفولته وصباه، بعد علم 
 شيئا: يقول: لئال يعلم شيئ ا بعد علم كان يعلمه في شبابه".

 نفسه في سورة الحج:  الطبري وقال 

 "."حتى يعود كهيئته في حال صباه ال يعقل من بعد عقله األّول شيئ ا

 :القرطبيوقال 

"يصير كالصبي الذي ال عقل له )...( يرجع إلى حالة الطفولية، فال يعلم ما كان 
 . مور، لفرط الكبر"يعلم قبل من األ

 فالرّد هنا رّد إلى حالة الطفولة قبل العلم والعقل.

 لكن هذا يقتضي أن أرذل العمر ينطبق على آخر العمر وأول العمر!

 وال أظن انطباقه على أول العمر!

 هذه هي المشكلة األولى.

*** 
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 المشكلة الثانية: أرذل

 . ابن عاشورلم يتعرض لها إال 

 قال:

 الرذالة رذالة في الصّحة ال تعّلق لها بحالة النفس"."هذه 

 أي: هي رذالة صحة ال رذالة نفس!

 أقول:

 ونحن متعودون على استخدام الرذالة في النفس )في األخالق(.

 أقول:

وهناك من المسنين من يبلغون أرذل العمر، وتنحط أخالقهم وتصرفاتهم، عن غير 
 قصد.

 وهللا أعلم.

***  

 اإلثنين:

 هـ1439ربيع اآلخر  21
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 م2018كانون الثاني  08

 

 (5)الحج أرذل العمر هل هو عقاب أم ابتالء؟  ۞

 قال تعالى:

 (وهللُا خلقكم ثم ي توفاكم ومنكم م ن ُيرّد إلى أرذل العُمر لكي ال يعلم بعد علم شيئ ا)

 70سورة النحل 

 (العُمر لكيال يعلم ِمن بعِد علم شيئ اومنكم م ن ُيتوّفى ومنكم م ن ُيرّد إلى أرذل )

 5سورة الحج 

 وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يستعيذ قائال :

 اللهم إني أعوذ بك من الهرم، ومن أرذل العمر )صحيح البخاري(.

سنة. وعانى من  63لم يصل النبي بفضل هللا تعالى إلى أرذل العمر، فقد توفي عن 
وسكراته! وقال: إني ُأوعك كما يوعك رجالن منكم )متفق عليه(. وكانت شدة الموت 

فاطمة بنته رضي هللا عنها إذا رأت منه ذلك قالت: واكرب  أباه! فيقول: ليس على أبيك 
كرب بعد اليوم! )صحيح البخاري(. فالدنيا دار ابتالء، واآلخرة دار جزاء! وهل جزاء 

 الرسول إال الجنة؟!
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*** 

بعدد من األمراض، فقد يفقد سمعه أو بصره أو قدرته على النطق   يصاب المسنّ 
والوقوف والمشي، فتضعف عظامه وعضالته، وترتعش يداه! ويحتاج إلى من يساعده 

 من الناس أو من األجهزة الطبية: عّكاز، كرسي متحرك ...

ول إلى وإذا أراد النهوض ربما عاد فسقط على المقعد الذي يجلس عليه! وإذا أراد الدخ
الحمام وجد نفسه عاجز ا عن تنظيف نفسه، وربما يصيبه البول أو الغائط! وقد يتعرض 
لبرد شديد في فصل الشتاء! فيرتجف من البرد، حتى ولو كان الناس بجواره ال يجدون 

ا! وال يستطيع أن يقص أظافر رجليه ويديه بنفسه!  برد 

ا، وإذا دخل مستشفى حكومي ا ويحتاج إلى أطباء ومستشفيات وتحاليل وأدوية مكلف ة جد 
ربما لم يجد رعاية كافية! وإذا دخل مستشفى تجاري ا ربما كانت التكاليف باهظة ال 

 يتحملها أقاربه! ال سيما إذا دخل العناية المركزة )المشددة(، وطالت إقامته فيها.

انبية لهذه ويحتاج إلى أدوية كثيرة، ربما يصاب معها بأمراض أخرى جراء التأثيرات الج
 األدوية! وقد يرفض تناول األدوية كلها أو بعضها.

وأكثر من هذا وذاك قد ال يجد ِمن حوله م ن يعينه، فيتخلى عنه أبناؤه وبناته، وأوالدهم 
بدعاوى مختلفة يتهربون بها من تحّمل مسؤولياتهم! وربما يبالغون في التخوف من 

مأوى تزداد فيه كآبته! ويتمنى لنفسه  استضافته عندهم على التناوب! وقد يضعونه في
 الموت، كما يتمنى له الناس الموت لكي ي ستريح وُيريح!
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وقد يصل إلى حد النسيان والهذيان والخر ف، والتصرفات غير العقالنية ... فتزداد 
 معاناة أهله!

 وكل داء قد يكون له دواء إال الشيخوخة أعيْت من يداويها، وال يرجو مسّن أن يرّده هللا
 إلى شبابه! وأن يرّد عليه سمعه وبصره وقواه العقلية والبدنية.

ولذلك قال بعض الصالحين: اللهم أخذت  سمعي، فال تأخْذ بصري! فلم يقل: اللهم رّد 
 إلّي سمعي!

 : هل هو عقاب أم ابتالء؟ هو ابتالء وهللا أعلم.أرذل العمر

 ا علينا وعلى م ن حول نا!اللهم ال ترّدنا إلى أرذل العمر، واجعل موتنا خفيف  

*** 

 السبت:

 هـ1439ربيع اآلخر  19

 م2018كانون الثاني  06

 

 (5)الحج  اللهم إني أعوذ بك من أن أرّد إلى أرذل العمر ۞
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 خطأ الصنعاني في شرح الدعاء!

*** 

 اللهم إني أعوذ بك من أن أرّد إلى أرذل العمر

 )صحيح البخاري(

 ما قاله الصنعاني في سبل السالم: 

"المراد من الرّد إلى أرذل العمر: هو بلوغ الهرم والخرف، حتى يعود كهيئته األولى 
 في أوان الطفولية، ضعيف البنية، سخيف العقل، قليل الفهم"!

 

 تعليق على الصنعاني:

تفسير كالم الصنعاني في شرح حديث أرذل العمر متأثر بكالم الطبري والقرطبي في 
 أرذل العمر، وهو خطأ، كما بينُت في المقالة السابقة.

 

 اللهم ال ترّدني إلى أرذل العمر:

 أي: 

 توّفني وال تترْكني إلى أرذل العمر.



265 

 توّفني قبل أن أبلغ أرذل العمر.

 وليس المعنى: ال ُترجعني إلى الطفولة!

 الشباب!أرذل العمر يتعلق بالشيخوخة، وال عالقة له بالطفولة والصبا و 

 الشيخوخة غير الطفولة! 

 وهللا أعلم.

 مالحظة:

ا للحديث المتعلق بأرذل العمر، مستقال   كررُت هذا في الحديث النبوي ليكون شرح 
 عن تفسير اآلية.

*** 

 الثالثاء:

 هـ1439ربيع اآلخر  22

 م2018كانون الثاني  09

 

 (9)الحج ثاني  ِعْطفه لُيضلَّ عن سبيل هللا  ۞
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 متبختر ا من الكبر.

 

 (10)الحج وأن هللا ليس بظالم للعبيد  ۞

 هل يعني أنه ظالم؟

 نعم، ولكن على سبيل المشاكلة.

 يظلم من ظلم على قدر ظلمه ال يزيد.

 

 (11)الحج ومن الناس من يعبد هللا على حرف  ۞

 على شك.

 

 (11)الحج  خسر الدنيا واآلخرة ۞

 (فإْن أصابه خير  اطمأّن به وإن أصابته فتنة  انقلب على وجهه خسر الدنيا واآلخرة)

 خسر الدنيا واآلخرة:

 (.وإن أصابته فتنةهذه العبارة تخص قوله: )
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 خسر الدنيا بالفتنة، وخسر اآلخرة بالثواب.

 

 (12)الحج ي ْدُعو ِمن ُدوِن هللِا ما ال ي ضّره  ۞

ي ْدُعو ِمن ُدون هللاِ ما ال ي ُضّره وما ال ينفُعه ذلك  هو الضالُل البعيُد. ي ْدُعو قال تعالى: )
ّره أقرُب ِمن نفِعه  .13-12( الحج ل م ْن ض 

 :لم يقل

 .م ن ال  يضره وم ن ال ينفعه

  .المقصود: األصنام، األوثان

 .)م ن(: للعاقل. )ما(: لغير العاقل

 :لم يقل

 .ي ْدُعو ل ما ضّره أقرُب ِمن نفعه

 .المقصود: البشر المتأّلهون، مثل: فرعون 

 :لم يقل

ّره  .أو ي ْدُعو ل م ن ض 
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 :سألني قائال  

لو قيل: )ي ْدُعو ِمن ُدوِن هللِا ما ال ي نفُعه( لم يكن ثمة مشكلة، ال من حيث اآلية  -1
 وال من حيث عالقُتها باآلية التالية. هل علّي أن أعبد ما يضّرني؟ هذه ذاتها،

(! هل في ل م ن ضّره(، وفي الثانية يقول: )ما ال ي ضّرهفي اآلية األولى يقول: ) -2
   هذا تناقض؟

 !في اآلية األولى نفى النفع، وفي الثانية أثبته -3

 .أرجو البيان

 قلت له: 

والسؤال الذكي ال يقل أهمية عن الجواب الذكي. أنت أنعم  هللا عليك  سؤالك فيه ذكاء، 
 .بالسؤال، وأسأُل هللا أن ُينعم علّي مثلك بالجواب

 :الجواب

ا  -1 ب د  م  نحن نعبد هللا رجاء النفع وخوف الضرر. فالنفع والضرر ِمن هللا. فم ن ع 
ب د  م ا ال يضّر. أنت تعبد هللا  م ن ع  ا في المصالح وخوف ا ِمن المفاسد، ال ينفع هو ك  طمع 

ا في جنته وخوف ا ِمن ناره  .طمع 
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في اآلية األولى المقصود: األصنام، األوثان. وفي الثانية: البشر المتألهون مثل  -2
 .فرعون. ولهذا جاء التعبير عن األصنام بـ )ما(، وعن البشر بـ )م ن(

، ألنها جمادات. في الثانية: البشر في اآلية األولى: األصنام ال تضّر وال تنفع -3
مثل فرعون ي ضّرون وي نفعون، لكن ضررهم أكثُر ِمن نفعهم. التقدير: أو ي ْدُعو ل م ن 

 .ضّره أقرُب ِمن نفِعه

 .قاِرِن التفاسير  

*** 

 م  20/4/2012الجمعة 

 

ر ه أقرُب ِمن نفعه  ۞  (13)الحج يدعو ل م ن ض 

 يدعو:

 يعبد.

 في قراءة:

ر ه.م ن   ض 

 ضر ه أقرُب من نفعه:
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 مبتدأ وخبر.

 (.يدعوفي محل نصب مفعول به لـ ) (:من)

 (: زائدة.ل منالالم في )

 

من نفعها!  وال تنفع وفي اآلية بعدها: ضررها أقربُ  في آية: األصنام ال تضرّ  ۞
 (13)الحج 

 

 قال تعالى:

 .12( الحج يدعو ِمن دون هللا ما ال ي ضر ه وما ال ي نفُعه)

 في اآلية بعدها:

 .13( الحج يدعو ل من ضر ه أقرُب ِمن نفعه)

 ال ضرر وال نفع. 12في اآلية 

 هناك ضرر أقرب من النفع، يعني: الضرر قريب والنفع بعيد! 13وفي اآلية 

 تناقض ظاهري، ألن القرآن ال يتناقض.
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 كيف نحّل هذا اإلشكال؟

 قادرة على الضرر وال النفع.عن األصنام: غير  12الكالم في اآلية 

 عن الذين يعبدون األصنام: تضّرهم وال تنفعهم. 13الكالم في اآلية 

*** 

 المفسرون:

 بعضهم تجاهل القضية.

واحد منها صحيح، واألخرى غير صحيحة  ،وبعضهم ذكر التناقض وسرد أقواال  
 )الرازي(.

 التناقض بطريقة مرفوضة )األلوسي(. وبعضهم حلّ 

*** 

 الزمخشري:

فإن قلت: الضرر والنفع منفيان عن األصنام مثبتان لها في اآليتين، وهذا تناقض! 
قلت: إذا حصل المعنى ذهب هذا الوهم، وذلك أن هللا تعالى سّفه الكافر بأنه يعبد 

ا، وهو يعتقد فيه بجهله  ا ال يملك ضر ا وال نفع  وضالله أنه يستنفع به حين يستشفع جماد 
 به.
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 أقول:

 ضرر عبادة األصنام ال يقتصر على الشفاعة فقط. 

ا على عابديها في الدنيا واآلخرة.  لها أضرار كثيرة جد 

 ثم إن عبارة الزمخشري فيها نظر، والصواب:

 ثبتان في أخرى.نفيان في آية، مُ الضرر والنفع م  

*** 

 الرازي:

األوثان ال تضّرهم وال تنفعهم، وهذه اآلية تقتضي  في اآلية األولى أنّ ن ن هللا تعالى بيّ إ
ا، فلو كان المذكور في هذه اآلية هو األوثان لزم التناقض  كون المذكور فيها ضار ا نافع 

)...(. 

 وأجابوا عن التناقض بأمور: 

الضرر، وذلك يكفي في  : أنها ال تضّر وال تنفع بأنفسها، ولكن عبادتها سببُ أحدها
ِثير ا ّمن  ٱلنَّاسِ ) :إضافة الضرر إليها، كقوله تعالى ّب ِإنَُّهنَّ أ ْضل ْلن  ك  ، 36( إبراهيم ر 

فأضاف اإلضالل إليهم من حيث كانوا سبب ا للضالل، فكذا ههنا نفى الضرر عنهم في 
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معنى أن عبادتها اآلية األولى بمعنى كونها فاعلة، وأضاف الضرر إليهم في هذه اآلية ب
 الضرر )...(.  سببُ 

 أقول:

 حذفت القولين األخيرين ألنهما غير صحيحين، وهللا أعلم.

*** 

 األلوسي:

وال ينفع،  هم تارة يدعون ما ال يضرّ على معنى أنّ  ،المراد إما بيان حال طائفة منهم
  وتارة يدعون من ضر ه أقرُب من نفعه.

وال  منهم من يدعو ما ال يضرّ  على معنى أنّ  ،باعتبار ما تحتهوإما بيان حال الجنس 
من نفعه وهو كما ترى، وبالجملة أحسن الوجوه  ه أقربُ ينفع، ومنهم من يدعو من ضر  

 .أولها

 أقول:

 من التفسيرين. ال أوافق األلوسي على أيّ 

*** 

 الثالثاء:
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 هـ1440جمادى اآلخرة  14

 م2019شباط  19

 

 ( 15)الحج م ن كان يظن  أن لن ينصر ه هللُا في الدنيا واآلخرة  ۞

 (فليمدْد بسبب إلى السماء ثّم ليقطْع فلينظْر هل ُيذهبن كيُده ما ي غيظُ تتمة اآلية: )

 ينصره:

 الهاء تعود على:

 النبي صلى هللا عليه وسلم. -
 م ن. -

 الجزء األول كأنه تعبير عمن يشنق نفسه. السبب: الحبل.

 (هل يذهبن كيده ما يغيظالجزء الثاني: )

 

 هذا صعب الفهم، ولكن يبدو أنه يكيد لكي يشفي غيظه، ولن يحصل.
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 (16)الحج وكذلك أنزلناه آيات  بّينات  وأّن هللا ي هدي من ُيريد  ۞

 التقدير:

 وأنزلنا أن هللا يهدي من يريد.

 

 (19)الحج هذان خصمان اختصموا في ربهم  ۞

 لم يقل:

 .قراءةوهي  اختصما.

 المثنى جمع.

 

 (20)الحج ُيصهر به ما في بطونهم والجلوُد  ۞

 (.مامعطوفة على: ) هم.أي: وجلودُ 

 

 (22)الحج أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق  ۞

 وقيل لهم: ذوقوا عذاب الحريق.
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 (23)الحج  ُيحّلون فيها ِمن أساور  ِمن ذهب  ولؤلؤ ا ۞

 لؤلؤ ا:

 ُيحّلون فيها أساور  ولؤلؤ ا.

 (.من أساورمعطوف بالنصب على محل: )

 وُيحّلون لؤلؤ ا.

 

 (24)الحج وُهدوا إلى الطّيب من القول وُهدوا إلى صراط الحميد  ۞

 صراط الحميد:

 الصراط الحميد. -
 هللا: صراط هللا.الحميد: من أسماء  -

 

 (25)الحج إن الذين كفروا ويصّدون عن سبيل هللا  ۞

 لم يقل:

 كفروا وصّدوا. -
 يكفرون ويصّدون. -
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 التقدير:

 كفروا ويكفرون وصّدوا ويصّدون.

 قارن المفسرين.

 

 (25)الحج سواء  العاكُف فيه والباِد  ۞

 في قراءة:

 سواء .

 

 في قراءة:

 والبادي.

 

 المقيم.: العاكف

 : الطارئ.البادي
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 ومنه بيع الحاضر للبادي.

 

 (25)الحج أليم  ه من عذاب  قْ ذِ فيه بإلحاد بظلم نُ  دْ رِ ن يُ وم   ۞

 التقدير: 

ا.  وم ن ُيرد فيه إلحاد 

 الباء: زائدة.

 

 (26)الحج وإذ بوأنا إلبراهيم مكان البيت أن ال تشرْك بي شيئ ا  ۞

 : بوأنا إبراهيم منصب البيت، وأمرناه أن ال تشرك.لعل المعنى

 

 (27)الحج وعلى كل ضامر يأتين من كل فّج عميق  ۞

 في قراءة:

 يأتون.
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 يأتين:

 ، وهي بمعنى الجمع.كل ضامرالمقصود 

 

 فج عميق:

 طريق بعيد.

 

 (29)الحج ثم ليقضوا تفثهم  ۞

 ليقضوا:

 ليزيلوا.

 

 تفثهم:

 أظافرهم وتقصير شعرهم وما إلى ذلك.

 

 (30)الحج وُأحّلْت لكم األنعاُم إال ما ُيتلى عليكم  ۞
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 إال ما ُيتلى عليكم تحريمه.

 

 (31)الحج ُحنفاء  هلل  ۞

 حال.

 : مخلصين هلل.المعنى

 

 (32)الحج شعائر هللا  ۞

 في الحج. )الُبْدن( المقصود بها هنا: الهديلعل 

ِحل ها إلى البيت العتيقانظر اآلية التالية: )  (لكم فيها منافُع إلى أجل  مسمى ثم م 

 (.والُبدن  جعلناها لكم ِمن شعائر هللا: )36واآلية 

 

ا  ۞  (34)الحج ولكّل أّمة جعلنا منسك 

 التقرب إلى هللا.أي: طريقة في العبادة، منها هنا الذبح بقصد 

ا قولهانظر  ا هم ناسكوه: )أيض   .67( اآلية لكل أّمة جعلنا منسك 
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 (34)الحج فله أسِلموا وبّشِر الُمخبتين  ۞

 حسب اآلية التالية. ...الُمخبتين الذين إذا ذكر هللا وجلت قلوبهم وبشر 

 الُمخبتين: المطمئّنين.

 

 (35)الحج والمقيمي الصالة  ۞

 المقيمي الصالة.أي: وبشر 

 الصالة. : والمقيمين  في قراءة

 

 (36)الحج فاذكروا اسم هللا عليها صوافَّ  ۞

ا جميال .   جمع صاّفة، أي مصفوفة مع غيرها بما يفيد مشهد 

 

 (36)الحج فُكلوا منها وأطِعموا القانع والمعتّر نوبها فإذا وجبت جُ  ۞

 : ُنحرت.وجبت جنوبها



282 

 : المتعفف.القانع

 : السائل.المعترّ 

 

فور ۞  (38)الحج  إّن هللا  ال ُيحّب كّل خّوان ك 

 لم يقل:

 ال ُيحب أّي خوان كفور.

 ال ُيحب أّي خائن كافر.

 

 إشكاالن:

 هل يعني أن هللا ُيحب بعض الخّوانين؟ -
 هل يعني أن هللا ُيحب الخائن؟ -

 

 الجواب باختصار:

 ( هنا بمعنى: أّي.كلّ ) -
 على شخص معين أو أشخاص معينين.صيغة المبالغة تدل  -
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*** 

 أقوال المفسرين:

 ابن عاشور: 

( في سياق النفي عموم نفي محبة هللا عن جميع الكافرين، إذ ال يحتمل كلّ أفادت )
( أنه يحب بعض الخّوانين، ال يحّب كّل خّوانالمقام غير ذلك. وال يتوهم من قوله: )

بصفة، فال يتوهم توجه النفي إلى معنى الكلية ( اسم جامد ال يشعر كلّ ألن كلمة )
( الموهم أن وما رّبك  بظالم للعبيد(، وليس هو مثل قوله تعالى )كلّ المستفاد من كلمة )

 نفي قوة الظلم ال يقتضي نفي قليل الظلم.

*** 

 الشنقيطي:

ة الخوان والكفور كالهما صيغة مبالغة )...(، والمقرر في علم العربية أن نفي المبالغ
في الفعل ال يستلزم نفي أصل الفعل )...(. وعلى هذه القاعدة العربية المعروفة فإن 
اآلية صّرحت بأن هللا ال يحب المبالغين في الكفر والمبالغين في الخيانة، ولم تتعرض 
لمن يتصف بمطلق الخيانة ومطلق الكفر من غير مبالغة فيهما. وال شك أن هللا يبغض 

فر مطلق ا، وقد أوضح، جّل وعال، ذلك في بعض المواضع، فقال الخائن مطلق ا، والكا
( ال ُيحّب الخائنين   وإّما تخافّن ِمن قوم خيانة  فانِبْذ إليهم على سواء  إّن هللا  في الخائن: )
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ُيحّب  ُقْل أطيعوا هللا  والرسول  فإن ت وّلوا فإّن هللا  ال، وقال في الكافر: )58األنفال 
 .32عمران ( آل الكافرين  

*** 

 الشوكاني:

إيراد صيغتي المبالغة للداللة على أنهم كذلك في الواقع، ال إلخراج من خان دون 
 خيانتهم، أو كفر دون كفرهم.

*** 

 آيات أخرى:

 . 276( البقرة وهللُا ال ُيحّب كّل كّفار  أثيم) -
 .107( النساء إّن هللا  ال ُيحّب م ن كان  خّوان ا أثيم ا) -
 .36( النساء هللا  ال ُيحّب م ن كان  ُمختاال  ف ُخور اإّن ) -
 .18( لقمان إّن هللا  ال ُيحّب كّل ُمختال  ف ُخور) -
 .23( الحديد وهللُا ال ُيحّب كّل ُمختال  ف ُخور) -
ّناع  للخيِر ُمعتد  أثيم. ُعُتلّ ) - . ه ّماز  م ّشاء  ِبن ميم. م  اّلف  م هين  بعد   وال ُتِطْع كّل ح 

 .13-10( القلم يم  ذلك  زن
*** 
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 م    30/5/2012األربعاء 

 

     (45)الحج  هلكناها وهي ظالمةمن قرية أ فكأّين  ۞

 فكأّين:

   فكم.

 

       (47)الحج وإن يوم ا عند ربك كألف سنة  مّما تُعّدون  ۞

    يوم ا من العذاب.

 

  (48)الحج وكأين من قرية أمليت لها ثم أخذُتها  ۞

 بالعذاب.

        أهلكُتها.

 

       (51)الحج سع وا في آياتنا ُمعاجزين  ۞
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 ظنا منهم أنهم يعجزون هللا!

 وفي قراءة:

 معّجزين:

 مبطئين الناس عن الدخول في اإلسالم.

 

 (52)الحج ألقى الشيطان في أمنّيته  ۞

قبلك ِمن رسول  وال نبّي إال إذا تمّنى ألقى الشيطاُن في أمنّيته فينسُخ وما أرسلنا ِمن )
 (.هللُا ما ُيلقي الشيطان ثم ُيحكم هللُا آياِته

تلك » :ويتـمنى أن يأتـي به قومه ،ألقـى الشيطان علـى لسانه، لـما كان يحّدث به نفسه
 !.«الغرانـيق الُعل ـى، وإن شفـاعتهن ُتْرت ضى

 

 (54)الحج فيؤمنوا به فُتخِبُت له قلوبهم  ۞

 : فتخشع.فتخبت

 

 (54)الحج هللا لهاِد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم  وإنّ  ۞
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 في قراءة:

 لهادي، وهو األصل. -
- .  لهاد 

 

 (55)الحج عذاُب يوم عقيم  ۞

 عقيم:

 ال يوم بعده.

 

 (56)الحج الملُك يومئذ  هلل  ۞

 في نظر الجميع!

ا في الدنيا ولكن في نظر المؤمنين.  كان هلل أيض 

 وقد يكون المعنى: كان الملك والحكم في الدنيا للبشر على سبيل االبتالء.

 أما يوم القيامة فالحكم هلل، وال يكون إال عدال .

 

ا هم ناسكوه  ۞  (67)الحج لكّل أّمة جعلنا منسك 
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ا)  .48( المائدة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج 

 . أي: ديني.6( الكافرون لكم ديُنكم ولي  دينِ )

 

 (73)الحج إن الذين تدعون من دون هللا لن يخلقوا ذباب ا ولو اجتمعوا له  ۞

 تدعونهم من دون هللا.

 تعبدونهم.

 

 (73)الحج وإن يسلبهُم الذباُب شيئ ا ال يستنقذوه منه ضعف الطالُب والمطلوب  ۞

 ّبان. وهذا من العامي الفصيح.، وجمع القلة فيه: أذّبة، والكثرة: ذُ جمع ذبابة :الذباب

 الطالب والمطلوب:

 الطالب الصنم، والمطلوب الذباب. -
 الطالب عابد الصنم، والمطلوب الصنم. -

 

 (78 )الحج إبراهيم أبيكم مّلة ۞
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  األنبياء؟ أبو إبراهيم هل

عل   وما اجتباكم هو جهاِدهِ  حقّ  هللاِ  في وجاِهدوا) ر ج   ِمن الّدينِ  في عليكم ج   أبيكم مّلةِ  ح 
  .78 الحج (إبراهيم  

 اجتباكم:

 الدين(. تكاليف )لتحم ل اختاركم

 المسلمين. ِمن بعدهم وم ن الصحابة

 كبير! هللا من تشريف وفيه

ْون   بالمعروفِ  تأُمرون   للناسِ  ُأخرجْت  أّمة   خير   كنُتم)  .110 عمران آل (الُمنكرِ  عنِ  وتنه 

 ماال   الجليل الشيخ أنا أعِطني منكر! عن تنهى تكاد ال ،لهطة إسالم أمة اليوم أمتنا
 مستعدّ  أنا لب أراها، ال وكأني المنكرات! عن والسكوت الرضا كلّ  مني وخذْ  ومنصب ا،

ا المال: ُيعطيني لمن أصّفق أن مستعدّ  أنا معروف ا، المنكر لك أجعل أن  أو كان حاكم 
 يهّم! ال عدوّ  أو صديق من بل خارجه، من أو البلد داخل من تاجر ا!

  

 حرج: من الدين في عليكم جعل ما

 الضيق. الحر ج:

 القرآن. من مواضع عدة في الكلمة هذه وردت وقد
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 واألصول. الفقه في الحرج رفع قاعدة أساس وهي

 مستقلة. علمية ورسائل كتب لها ُأفردْت 

 التيسير، تجلب والمشقة اتسع، ضاق إذا األمر مثل: أخرى، بقواعد عنها يعّبر وقد
 المحظورات. تبيح والضرورات

 .185 البقرة (الُعسر بكمُ  يريد وال الُيسر بكمُ  هللاُ  يريدُ )

 أحمد(. )مسند السمحة بالحنيفية ُبعثتُ  وسلم: يهعل هللا صلى هللا رسول قال

 بقدر والتكليف  والم خارج، والرخص، والكفارات، واالستغفار، التوبة، فيها: ُشرعت
 الطاقة.

 السابقة. الشرائع على كانت التي واألغالل اآلصار منها ُرفعت

لته كما إصر ا علينا ت ْحِملْ  وال رّبنا)  طاقة   ال ما ُتحّملنا وال رّبنا قبِلنا ِمن الذين على حم 
 .286 البقرة  (به لنا

ا هللاُ  يكّلفُ  ال)  .286 البقرة (ُوْسع ها إال نفس 

 عند الرخص يعني (:حرج من الدين في عليكم جعل ما) تعالى: قوله في مقاتل قال
 الضرورات.

 بالسفر واإلفطار الضرورة، عند الميتة وأكل والتيمم، السفر، في الصالة كقصر
ا والصالة والمرض،  )البغوي(. الكلبي قول وهو العجز. عند قاعد 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=22&ayano=78#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=22&ayano=78#docu
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 أبيكم:

 العرب. أبو إبراهيم -

 المسلمين. أبو إبراهيم -

 .38 يوسف (وي عقوب   وإسحق   إبراهيم   آبائي مّلة واتبعتُ )

 في العّقاد زعم وكما شائع، هو كما ،األنبياء أبو إبراهيم أن المفسرين من أحد يذكر لم
 كتابه! عنوان

*** 
 أقوال المفسرين:

 البغوي:

 حرف بنزع ُنصب أبيكم، كمّلة( )الصواب: كلمة أي: (:إبراهيم أبيكم مّلة»)
 الكاف(. )حرف الصفة

 إبراهيم. أبيكم مّلة اتبعوا أي: اإلغراء، على ُنصب وقيل:

  وسلم. عليه هللا صلى محمد مّلة في داخلة ألنها إبراهيم مّلة باتباع ُأمرنا وإنما 
   إبراهيم؟ إلى نسبهم يرجع المسلمين كل وليس (،أبيكم مّلة) قوله: وجه فما قيل: فإن

 إبراهيم. نسل من كانوا وهم ،العرب به خاطب قيل:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=22&ayano=78#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=22&ayano=78#docu
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 وحفظ احترامه وجوب معنى على لهم، أب   وإبراهيم ،المسلمين جميع به خاطب وقيل: 
 .6 األحزاب (أّمهاُتكم وأزواُجه) تعالى: كقوله وهو األب، احترام يجب كما حقه،

 أحمد(. )مسند «لوالده  الوالد مثلُ  لكم أنا إنما وسلم: عليه هللا صلى النبي وقال

***  

   الرازي:

 كانوا الذين المؤمنين الخطاب في يدخل ولم (إبراهيم   أبيكم ملة  ) قال: لم األول: السؤال»
 وجهين: من الجواب ولده؟ من يكن ولم وسلم، عليه هللا صلى الرسول زمن في

  ذلك. جاز العرب، وجميع ورهطه كالرسول ولده من أكثرهم كان لما :أحدهما
 على السالم عليه إبراهيم حرمة جعل تعالى هللا أن الحسن قول وهو :وثانيهما

 ِمن بالمؤمنين   أولى النبيّ ) تعالى: قوله ومنه ،ولده على الوالد كحرمة المسلمين
 كحرمة نسائه وحرمة الولد، على الوالد كحرمة حرمته فجعل ،6 األحزاب (أنُفِسهم
 .6 األحزاب (أّمهاُتهم وأزواُجه) تعالى: قال ما على الوالدة،

 سواء، السالم عليهما إبراهيم كمّلة محمد مّلة تكون  أن يقتضي هذا الثاني: السؤال 
 اتبعْ  أن إليك أوحينا ثمّ ) تعالى: قوله ويؤّكده مخصوص، شرع له ليس الرسول فيكون 

 ؟123 النحل (ف احني إبراهيم   ِملة  

 وترك هللا عبادة قال: تعالى فكأنه األوثان، عب دة مع وقع إنما الكالم هذا الجواب:
  «.الموضع بهذا لها تعّلق فال الشرائع تفاصيل فأما إبراهيم، مّلة هي األوثان

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1641&idfrom=3737&idto=3739&bookid=132&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1641&idfrom=3737&idto=3739&bookid=132&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1641&idfrom=3737&idto=3739&bookid=132&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1641&idfrom=3737&idto=3739&bookid=132&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1641&idfrom=3737&idto=3739&bookid=132&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1641&idfrom=3737&idto=3739&bookid=132&startno=2#docu


293 

***  

 القرطبي:

 «.ةقاطب العرب أبو هو إبراهيم»

***  

 الشوكاني:

 لم الذين العرب غير عند له وألن قاطبة؛ العرب أبو ألنه أباهم، سبحانه جعله إنما»
 هللا صلى لنبيهم أب ا لكونه االبن، على األب كحرمة عظيمة، حرمة ذّريته من يكونوا
 «.وسلم وآله عليه

***  

   م13/2/2015 الجمعة
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المؤمنون﴾ سورة ﴿  

 

 

 (4)المؤمنون  والذين هم للزكاة فاعلون  ۞

 لماذا لم يقل: 

 ُمؤّدون؟

 :لم يقل

 .والذين هم للزكاة ُمؤّدون   -

 .والذين هم للمال ُمزّكون   -

 

 : فاعلون 

أعّم من )ُمؤّدون( و)ُمزّكون(، فهي تشمل كل من يعمل ألجل الزكاة، من تشريع 
)بالقياس(، أو شرح، أو تطبيق، أو دفع، أو قبض، أو عمل )العاملين عليها(، أو 

ْرص   .)الثمار(، أي تقدير، أو جمع، أو توزيع، أو إدارة، أو محاسبة ... إلخخ 
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 .: ناشطون فاعلون 

 .: الالم تعني: ألجل الزكاةللزكاة

 :أبو حيانقريب من هذا القول ما نقله 

( محذوف، فاعلون وقيل: الزكاة هنا: النماء والزيادة، والالم الم العلة ومعمول: )”
  .“( الخيرفاعلون ألجل تحصيل النماء والزيادة )والتقدير: )والذين هم( 

 :أقول

 .ما نقله أبو حيان قريب مما قلته، ولكنه ليس مطابق ا له

النماء والزيادة: في الموضعين غير مناسب، وإْن كانت الزكاة في أصل اللغة تعني: 
 .النماء والزيادة

كاة(، وفي قوله: وليس اإلشكال في لفظ الزكاة، إنما هو في الالم في قوله: )للز 
 .وهللا أعلم، ( بدال  من: )ُمؤّدون(فاعلون )

*** 

  :الخميس
 هـ1439ذو الحجة  5

 م2018آب  16
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 (6)المؤمنون أو ما ملكت أيماُنهم  ۞

 ال أعلم كتاب ا في هذا الباب!

 

 (10)المؤمنون  أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون  ۞

 الوارثون:

 الجنة كما يرث الوارثون الميراث.يرثون 

 الوارث يرث المال بال تعب، أو بتعب قليل.

كذلك الداخل إلى الجنة، إذ ال يدخل الجنة أحد بعمله فقط، بل ال بد له من رحمة 
 هللا، يضاعف له الثواب أضعاف ا كثيرة حتى يدخلها، أال إن سلعة هللا غالية!

 

 (14)المؤمنون فتبارك هللا أحسن الخالقين  ۞

اعتمدُت هذه اآلية لجواز القول في علم االقتصاد بخلق النقود، مع العلم أن البشر ال 
 يخلقون شيئ ا من عدم.

 

 (17)المؤمنون خلقنا فوقكم سبع طرائق  ۞



297 

 سبع سموات.

 

 (20 )المؤمنون  لآلكلين وصبغ ۞

هنِ  ت ْنُبتُ  ِسيناء   ُطور ِمن ت خرجُ  وشجرة  )   .20 المؤمنون  (لآلكلين   وِصْبغ   بالد 

  

 يقل: لم

 لآلكلين. وبالصبغ بالدهن تنبت -

 لآلكلين. والصبغ بالدهن تنبت -

  

 يقل: لم

 لآلكلين. وصبغ   بدهن   تنبت

  

 شجرة :

 الزيتون. شجرة

 شجرة . لكم وأنشأنا :التقدير
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 السابقة. اآلية راجع

  

 قراءة: في

يناء.  س 

 سيناء: طور من تخرج 

 الطور. هذا من خرجت ما أول لعلها

  

 الدهن:

 الزيت.

 الزيتون. زيت

 به. وُيدهن ُيؤكل

 الدهن. ثمر التقدير: بعضهم: قال

  

 ِصْبغ:

 الزيتون. بأنه بعضهم فسره
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 الزيتون. هو واإلدام اإلدام، هو الصْبغ: قالوا:

 للزيت. ثانية صفة بأنه آخرون  وفسره

 أعلم. وهللا الجملة، في التركيب حيث من وال الكلمة حيث من ال مناسب، غير لواألو 

  

 آخر: موضع في

رة  )  النور (نار تمسسه لم ولو ُيضيء زيُتها يكادُ  غربّية   وال شرقّية   ال زيتونة   ُمباركة   شج 
35. 

  

 إعراب:

 السابقة. اآلية راِجعْ  (.جّنات) على: معطوفة وشجرة :

 مجرور. (الدهن) على: معطوف :ِصْبغ

  

 المفسرين: أقوال

 الطبري:

 «.الدهن على عطف فالصْبغ»
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*** 

 الرازي: 

  «.الدهن على فعطف (لآلكلين وصْبغ) قوله: أما»

*** 

 حيان: أبو

ا الشجرة هذه في تعالى جعل الزيت، والدهن الزيتون، الصْبغ مقاتل: قال»  ودهن ا. تأدم 

 المعطوف غير المعطوف ألن الدهن; غير الصْبغ يكون  أن القياس الكرماني: وقال
 عليه.

 بالنصب. "وصْبغ ا" األعمش: وقرأ

 باأللف. "وصباغ" هللا: عبد بن عامر وقرأ

 المفعول. موضع في أو الحال، موضع في كان (بالدهن) موضع: على عطف فالنصب

 والدباغ. كالدْبغ والصباغ

 تفسير يريد كأنه "لآلكلين ع ا"ومتا قيس: عبد بن عامر وقرأ عطية: ابن كتاب وفي
    «.الصْبغ

***  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3749&idto=3749&bk_no=132&ID=1646#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13726
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13726
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13726
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=23&ayano=20#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16284
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=23&ayano=20#docu
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 عاشور: ابن

 الوصف، اشتقاق مادة عليه تدل فيما المغايرة باعتبار (الدهن) على: (صبغ) عطفُ » 
 عطف باب من فهو أخّص، والصبغ به. ُيدهن ما والدهن به، ُيصبغ ما الصبغ فإن

 «.للطعام صْبغ وذلك الطعام، به يأدمون  وكانوا لالهتمام، العامّ  على الخاّص 

*** 

   2015 نيسان 15 األربعاء

 

 (25 )المؤمنون  حين حتى به صوافتربّ  ةنّ جِ  به رجل إال هو إن ۞

 جنون. :جنة

 بوضوح. لكم جنونه يظهر حتى انتظروا

 السالم. عليه نوح عن الكالم

 

 (27 )المؤمنون  التنور وفار أمرنا جاء فإذا ۞

 السالم. عليه لنوح هللا جعلها عالمة :التنور فار

 



302 

 (27 )المؤمنون  ظلموا الذين في تخاطبني وال ۞

 الغرق. من أنجي هم لكي

 

 (30 )المؤمنون  لُمبتلين كنا وإن ۞

 إّن. )المشددة(: الثقيلة من مخففة :إنْ 

 لمبتلين. كّنا وإّنا

 

 (32 )المؤمنون  هللا اعبدوا أنِ  منهم رسوال   إليهم فأرسلنا ۞

 هللا. اعبدوا :رسولهم لسان على لهم وقلنا

 

 (35 )المؤمنون  ُمخرجون  أنكم وعظام ا تراب ا وكنتم مّتم إذا أنكم أيعُدكم ۞

 يقل: لم

 مّتم. إذا أيعدكم

 القبور. من :ُمخرجون 
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 (63 )المؤمنون  توعدون  لما هيهات ۞

ا ُتراب ا وكنُتمْ  ِمت مْ  إذا أّنكمْ  أي ِعُدُكمْ ) . أّنُكمْ  وِعظام  . ِلما ه ْيهات   ه ْيهات   ُمْخر جون   ُتوع دون 
 .37-35 المؤمنون  (ِبمبعوثين   نحنُ  وما ون حيا نموتُ  الدنيا حياُتنا إال هي إنْ 

  

 هيهات:

 فقط. الموضع هذا في مزدوجة واحدة مرة القرآن في وردت

. بمعنى: فعل اسم  ب ُعد 

 األدوات(. من المفردات على الكالم في ،47 النوع للزركشي، )البرهان

 :في ومثله

 المفسر(. إليها يحتاج التي األدوات معرفة في ،40 النوع للسيوطي، )اإلتقان

 :41 اآلية قارن 

ا)  (.الظالمين   للقوم فُبعد 

  

 إعراب:

. بمعنى: ماض، فعل اسم :هيهات  ب ُعد 
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 توكيد. الثانية:

 مصدرية. ما: زائدة. الالم: :لما

 فاعل. نائب الواو: للمجهول. مبني مضارع :توعدون 

 فاعل. رفع محل في (توعدون  ما) جملة:

  

 يقل: لم

 ُمخر جون. أّنكم ... ِمت م إذا أي ِعُدكم

  

 يقل: لم

 وعظام ا. تراب ا وصرتم

  

 يقل: لم

 ُمخر جون. القبور من أنكم

***  

 المفسرين: أقوال
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 الطبري:

 )...(. القوم أّيها توعدون  ما بعيد   أي»

 هيهات تقول: منه، وتنزعها يصحبها الذي االسم في (هيهات) مع الالم تدخل والعرب
 هيهات، بمعنى االسم رفعت الالم أسقطت وإذا هيهات؛ تبتغي ما وهيهات هيهات، لك

 )...(. لك ينبغي ما بعيد   قال: كأنه

 مأخوذة غير أداة  (:هيهات) قالوا: ألنهم االسم، في (هيهات) مع الالم ُأدخلت وإنما
 «.الالم االسم في معها فأدخلوا فعل، من

***  

 القرطبي:

؛ ما بعيد   قالوا: كأنهم للُبعد؛ كلمة هي عباس: ابن قال»  يكون  ال هذا إن أي ُتوعدون 
  ».ُتوعدون   ما ب ُعد   أي الفعل؛ بمنزلة هي علي: أبو وقال البعث. من يذكر ما

***  

 كثير: ابن

 «.ذلك بعيد   بعيد   أي»

*** 

 حيان: أبو 
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 وقد وغيره، والتنوين واإلبدال بالحذف كبير ا، تالعب ا العرب بها تالعبت الكلمة هذه»
 )...(. لغة! أربعين على ينيف ما التسهيل لشرح التكميل في ذكرنا

 في أراد أنه النحاة بعض فظن جمع، أنها في يعني )بيضات(، مثل: هي سيبويه: قال
 هيهة. هيهات: واحد فقال: المفرد، اتفاق

 النحو. علم في مذكور كله هذا وتحرير

 )...(. جرير قول في مكررة غير وجاءت مكررة، إال غالب ا الكلمة هذه تستعمل وال

 جاء وهنا مضمر ا، أو ظاهر ا الفاعل برفع يتعدى ال فعل اسم (:هيهات) و
، ُيعتقد أن فوجب الفاعل، يظهر لم (ُتوع دون   ِلما هيهات   هيهات  ) التركيب  إضمار 
 )...(. توعدون  لما أعني أي: للبيان: الالم وجاءت إخراجكم. أي: هو، تقديره:

 )...(. للتأكيد والتكرار

 بـ فاعلة (ما) وتكون  الم، بغير توعدون(، ما هيهات هيهات) عبلة: أبي ابن وقرأ
  .«واضحة قراءة وهي (،هيهات)

*** 

 الشوكاني:

، ما ب ُعد   أي» ، ما بعيد   أو ُتوعدون   للتأكيد. والتكرير توع دون 

  .النحو علم في مبينة وهي ، سردها ثم لغات، عشر (هيهات) وفي: األنباري: ابن قال

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16076
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16076
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16076
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=23&ayano=36#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=23&ayano=36#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12356
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=23&ayano=36#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12590


307 

 ببعضها. قرئ  وقد 

 لماذا قيل: كأنه (،لك هيت) قوله: في كما المستبعد، لبيان (ُتوعدون   ِلما) في: والالم
  .(ُتوع دون   ِلما) فقيل: االستبعاد؟ هذا

، الذي للوعد إخراجكم بعد والمعنى:   فعل. اسم (:هيهات) أن: على هذا ُتوع دون 

 توعدون، لما ُبعد   أو توعدون، لما الُبعدُ  أي: المصدر، تقدير في هو الزجاج: وقال
  «.(ُتوع دون   ِلما) خبره: مبتدأ، هذا على فتكون  نّون، من قراءة على

*** 

 عاشور: ابن

ا. كسره وعلى اآلِخر، فتح على مبنية كلمة (هيهات»)  بالفتح، الجمهور وقرأها أيض 
 الُبعد. على وتدلّ  بالكسر. جعفر أبو وقرأها

 لحميد شعر في جاء كما ثالث ا أو اآلية، هذه في كما مرتين مكررة تستعمل ما وأكثر
 )...(. وجرير األرقط

 فعل اسم (هيهات) أن: ىإل ذهبوا النحاة فجمهور اسم؟ أم فعل أهي فيها واختلف
. كذا: هيهات فالمعنى: البعد، من للماضي  فاعال . (هيهات) يلي: ما فيكون  ب ُعد 

 يره.تفس في الزجاج اختاره الذي وهو جامد، مصدر فهي أي: للُبعد، اسم هي وقيل:

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
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 قوله في الالم واستهواه  تفسيره، في الزجاج غِلط   البعض: وقال الراغب: قال
 (.ُتوع دون   ِلما هيهات   هيهات  ) تعالى:

 إلى العرب لسان في ونسبه المبرد. قول وهو متصرف، غير ظرف (:هيهات) وقيل:
 مرة أفتي أنا (:هيهات) في يقول علي أبو كان جني: ابن قال قال: الفارسي. علي أبي

ا بكونها ْه( مثل: الفعل، به سّمي اسم  ْه(، )ص   ما قدر على ظرف ا، بكونها مرة وأفتي و)م 
  .الحال في يحضرني

 «.كثيرة لغات وفيها 

***  

   م10/10/2014 الجمعة

 

 (40 )المؤمنون  نادمين لُيصبحنّ  قليل   عّما ۞

 قريب. عّما

 

 (43 )المؤمنون  يستأخرون  وما أجلها أمة من تسبق ما ۞

 يقل: لم

 تستأخر. وما

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=23&ayano=36#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15153
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15153
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15153
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13042
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 الفاصلة. راعى

 

 (44 )المؤمنون  تترا رسلنا أرسلنا ثم ۞

 تترى.

 عثماني. رسم

ا. بعضها يتبع   بعض 

 

 يقل: لم

 يترون.

 

 قراءة: في

 تتر ا.

 متتابعين.

 

 (44 )المؤمنون  كّذبوه رسوُلها ة  أمّ  جاء ما كلّ  ۞



310 

 

 كّلما. :ما كلّ 

 

 مقّدم. به مفعول :أّمة

 مؤّخر. فاعل :رسوُلها

 

 يقل: لم

 كّذبته.

 اللفظ. حسب كذبته:

 جمع. ومعناه مفرد لفظ األمة ألن المعنى، حسب :كذبوه

*** 

 يقل: لم

 كل ما جاء رسول  أّمة  كّذبوه. -
 كل ما جاء رسوُل أّمة  أّمة  كّذبوه. -
 كل ما جاء رسوُل األّمة أّمت ه كّذبوه. -
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 : ال تفيد أن الرسول منهم.العبارة األولى

 تفيد اختالف األّمتين.: قد العبارة الثانية

 : فيها تطويل.العبارة الثالثة

 وهللا أعلم.

*** 

 الخميس:

 هـ1440جمادى اآلخرة  16

 م2019شباط  21

 

ا وجعلناهم أحاديث   ۞ هم بعض   (44)المؤمنون فأتبعنا بعض 

 أي الرسل.

 جعلناهم أحاديث:

)فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق(  أحاديث الكافرين في الشّر والتعجب. -
 .19سبأ 

 لن يبقى منهم إال أحاديثهم، ومنه الحديث النبوي. -
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 (47)المؤمنون فقالوا أنؤمُن لبشريِن مثلنا وقوُمهما لنا عابدون  ۞

 : فرعون وملؤه.فقالوا

 بشر: تستعمل في المفرد والجمع.

 : موسى وهارون.بشرين

 

 (50)المؤمنون وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين  ۞

 أي: ابن مريم وأمه.

 : تصلح أن يستقر فيها لخصبها.قرار

 : ماء معين، أي: جار في العيون.معين

 

 (52)المؤمنون وإّن هذه أمُتكم أمة  واحدة   ۞

 : حال.أّمة
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 (53)المؤمنون فتقّطعوا أمرهم بينهم ُزُبر ا كل حزب بما لديهم فرحون  ۞

 ا:زبر  

 كتب ا، ومنه الزبور. لكل فرقة كتاب. -
ا، ) -  .96( الكهف آتوني ُزب ر الحديدقطع 

 لم يقل:

 بما لديه فرح.

 

 (61)المؤمنون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون  ۞

 إليها سابقون.

 

 (63)المؤمنون ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون  ۞

 لها:

 الالم للتقوية.

 وليس: يعملون ألجلها. يعملونها.
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 .61( االية هم لها سابقون قارْن: )

 

 (66)المؤمنون فكنتم على أعقابكم تنِكصون  ۞

 وفي قراءة:

 تنُكصون.

 تفّرون.

 

 (67)المؤمنون مستكبرين به سامر ا تهجرون  ۞

 مستكبرين عنه ومستهزئين به.

 سامر ا تهجرون:

 تتحدثون عنه وقت السمر )في الليل( أحاديث قبيحة.

 الُهجر: الكالم القبيح.

 في قراءة:

 ُسّمار ا.
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 (70)المؤمنون بل جاءهم بالحّق وأكثرهم للحّق كارهون  ۞

 :القرطبيقال 

 أي كلهم. (و أ ْكث ُرُهم)

 

 للحق:

 الالم للتقوية، اقتضاها التقديم والتأخير.

 يكرهون الحق.

 

 لم يقل:

 وهم للحق كارهون. -
 وكلهم للحق كارهون. -

 :األلوسيوقال 

قال ابن المنير: يحتمل أن ُيحمل األكثر على الكل كما حمل القليل على النفي، وفيه 
 عد.بُ 
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 (71)المؤمنون بل أتيناهم بذكرهم  ۞

ولو اّتبع الحق  أهواءهم لفسدِت السمواُت واألرُض وم ن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم )
 (عن ذكرهم معرضون 

 : اعتراضية.ولو اتبع الحقجملة 

 : استئنافية.بل أتيناهمجملة: 

 

ا فخراج ربك خير  ۞  (72)المؤمنون أم تسألهم خرج 

ا  : أجر ا.خرج 

ا.قراءةفي   : خراج 

 : فخرج.وفي قراءة

 : ثوابه.خراج ربك

 

 (76 )المؤمنون  يتضّرعون  وما لرّبهم استكانوا فما ۞
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 :استكانوا
 خضعوا.

  
 :التضرع
 بتذلل. الدعاء

  
 يقل: لم
 تضّرعوا. وما لرّبهم استكانوا فما -

 يتضّرعون. وما لرّبهم يستكينون  فما -

  
 المفسرين: أقوال

 التجدد. على للداللة بالمضارع التعبير -

  

 أرى: أنا
 والتعبير وديدنهم، دأبهم من كالهما أي واحد، والتضرع االستكانة في حكمهم أن

 بين التمييز ومحاولة القرآنية. الفاصلة ومراعاة التفنن باب من والمضارع بالماضي
 التكلف. باب من إال عندي هي ما والمضارع الماضي
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ا وروده يفيد )التضرع( فعل جانب في المضارع الفعل ورود إن  فعل جانب في أيض 
ا الفعل جاء ولو )االستكانة(.  وهللا نسبي، ثقل الكالم في لكان الموضعين في مضارع 

 أعلم.
***  
  م11/11/2012 األحد

 
 (76 )المؤمنون  يتضّرعون  وما لرّبهم استكانوا فما ۞ 
  

 لعل التقدير:
 استكانوا وما يستكينون، وما تضّرعوا وما يتضّرعون.فما 

 
 
  

 (86)المؤمنون م ن رب  السموات السبع ورب  العرش العظيم سيقولون هلل  قلْ  ۞
 لم يقل:

 هللا.
 .وفيه قراءة

 
 (88)المؤمنون قْل م ن بيده ملكوُت كّل شيء ... سيقولون هلل  ۞

 لم يقل:
 هللا.
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 .وفيه قراءة
 

 (91)المؤمنون ما اتخذ هللا من ولد ... إذ ا لذهب كل إله بما خلق  ۞
 التقدير:

ا إذ ا لذهب.  لو اتخذ ولد 
 

 (93)المؤمنون قْل رب إّما ُتريّني ما يوع دون  ۞
 : إن ما.إما
 : زائدة.ما
 

 التقدير:
فال تجعلني في القوم ني معهم )انظر اآلية التالية: ني ما يوعدون فال تجعلْ ُتر إن 

 (الظالمين
 
 

 ( 96)المؤمنون  السيئة نُ ادفع بالتي هي أحس ۞
 

 : 18/51 الطبري قال 
"ادفع يا محمد بالخّلة التي هي أحسن، وذلك اإلغضاء والصفح عن جهلة المشركين، 
والصـــبر على أذاهم. وذلك أمره إياه قبل أمره بحربهم. وعنى بالســـيئة: أذى المشـــركين 
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إياه، وتكذيبهم له، فيما أتاهم به من عند هللا. يقول له تعالى ذكره: اصــــــــــــــبر على ما 
ا: هو السالم، تلقى منهم في ذات هللا. قال  مجاهد: أعرض عن أذاهم إياك، وقال أيض 

ا،  ـــــــــــــــ  تســلم عليهم إذا لقيتهم. وقال الحســن: وهللا ال يصــيبها صــاحبها حتى يكظم غيظـ
 ويصفح عما يكره". 

*** 
 : 23/118 الرازي وقال 

"وهو األولى به عليه الســــــــــــــالم في معاملة الكفار، فُأمر باحتمال ما يكون منهم، من 
ب األذى، وأن يدفعه بالكالم الجميل، كالســـــــــــالم، وبيان األدلة على التكذيب وضـــــــــــرو 

 أحسن الوجوه".
 

 : 12/174 القرطبيوقال 
"ُأمر بالصــــــــــــــفح ومكارم األخالق. فما كان منها لهذه األمة فيما بينهم فهو محكم باق 
ا. وما كان فيها من معنى موادعة الكفار، وترك التعرض لهم، والصــــــــفح  في األمة أبد 

 عن أمورهم، فمنسوخ بالقتال". 
 

 : 3/41في الكشاف  الزمخشري وقال 
"، لما فيه من التفضيل. والمعنى: الصفح "هذا أبلغ من أن يقال: "ادفع بالحسنة السيئة

عن إســــاءتهم، ومقابلتها بما أمكن من اإلحســــان، حتى إذا اجتمع الصــــفح واإلحســــان، 
وبذل الطاقة فيه، كانت حســــــنة مضــــــاعفة، بإزاء الســــــيئة" )قارْن تفســــــير ابن عاشــــــور 

24/292 .) 
*** 
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"األحســن" دائم ا، ( يعني دفع المؤمن إلى البحث عن التي هي أحســنبـــــــــــــــــ )إن التعبير
وعدم االكتفاء بـــــــــــــ "الحسن". وهذا يعني "تعظيم" الحسن، الذي يؤدي بدوره إلى تعظيم 

 الحسنات، وتدنية السيئات.
*** 

 قال تعالى في آية أخرى: 
 . 34( فصلت ادفع بالتي هي أحسُن فإذا الذي بينك وبينه عداوة  كأنه ولي  حميم  )
 

 : 24/292ابن عاشور قال 
( محذوف، دل عليه انحصار المعنى بين السيئة والحسنة، فلما ُأمر بأن ادفع"مفعول )

تكون الحســــنة )التي هي أحســــن( مدفوع ا بها، تعين أن المدفوع هو الســــيئة. فالتقدير: 
( المؤمنون ادفع بالتي هي أحسن السيئةادفع السيئة بالتي هي أحسن، كقوله تعالى: )

 .22الرعد  )السيئة ويدرءون بالحسنة، وقوله تعالى: )96
*** 

 2006تموز  13
 

 (99 لمؤمنون )ا ارجعونِ  رب قال ۞
همُ  جاء   إذا حتى)  ا أعملُ  لعّلي اْرِجُعوِن. ربّ  قال   الموتُ  أحد   (تركتُ  فيما صالح 

 .100-99 المؤمنون 
  

 :اْرِجعونِ 
 الحياة. إلى      -
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 الدنيا. إلى      -

  
 :تركتُ  فيما

 الطاعات. من به العمل   تركتُ  فيما      -

 فأتصدق. مال   من تركتُ  فيما      -

ا وأعملُ  أسلمُ  لعلي أي: رفضُت، فيما      -  رفضُته. كنتُ  فيما صالح 

  
 يقل: لم

 اْرِجْعِن.
  

 المفسرين: أقوال
 بالمفرد، )أنا( نفسه: عن يقول تارة تعالى فاهلل التعظيم. وجه على بالجمع خطاب      -

 بالجمع. )نحن( يقول: وتارة

 المالئكة. يخاطب رجع ثم (،ربّ ) قال: المالئكة. خطاب إلى رجوع      -

 ألِق. ألِق، :24 ق (جهنم في ألقيا) كقوله: ارجعِن. ارجعِن، ارجعِن،      -

  
 أختار:
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 يمكن (:ارجعون  رب) جمعها. يمكن ال (رب) كلمة أن مالحظة مع األول، أختار
 (.رب) في الجمع يمكن وال (،ارجعون ) الفعل: في الجمع
***  
   7/10/2012 األحد
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 النور﴾ سورة﴿
 

 (1)النور  سورة أنزلناها وفرضناها ۞

 : فرضنا أحكامها.فرضناها

 : فّرضناها.وفي قراءة

 جعلنا فيها فرائض.

 

 (2)النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما  ۞

 : الفاء واقعة في جواب شرط محذوف.فاجلدوا

 : من زنى فاجلدوه.التقدير

 

 (7)النور  هللا عليه إن كان من الكاذبين  لعنت  والخامسُة أنّ  ۞

 لعنت:

 لعنة
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 رسم عثماني.

 

 (10)النور ولوال فضُل هللا عليكم  ۞

 جواب لوال محذوف.

 : ألخذكم بعذاب شديد.التقدير

ولوال فضُل هللا عليكم ورحمُته في الدنيا واآلخرة لمّسكم في ما أفضتم : )14انظر اآلية 
 (.فيه عذاب  عظيم  

 ذكر الفضل والرحمة في هذه السورة أربع مرات.

 

 (11)النور إّن الذين جاُءوا باإلفك ُعصبة  منكم  ۞

 عائشة ومسطح
 أحسنت  إليه!اتق شّر من 

 مسطح:
مسطح بن أثاثة من فقراء المهاجرين، ابن خالة أبي بكر الصديق رضي هللا عنه، 

كان ينفق عليه لقرابته وفقره. شهد بدر ا مع رسول هللا! وكان مسطح، وحّسان بن 
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ثابت، وِحمنة بنت جحش، وعبد هللا بن أبي بن سلول، ممن خاضوا في حادثة 
  اإلفك!

  قال له أبو بكر رضي هللا عنه:
ْرني عنك، وأنت ابُن خالتي، ما حملك  على ما قلت  في عائشة؟ أما حّسان أخبِ »

فرجل من األنصار من غير قومي، وأما ِحمنة فامرأة ضعيفة ال عقل لها! وأما ابن 
سلول فمنافق! وأنت في عيالي منذ مات أبوك، وأنت ابُن أربع حجج )أربع سنين(! 

! ما قطعتُ  عنك نفقة إلى يومي هذا! وهللا إنك  وأنا أنفق عليك وأكسوك حتى بلغت 
ا! ثم طرده أبو بكر وأخرجه  ا، وال عطفُت عليك بخير أبد  لرجل ال وصلُتك بدرهم أبد 

 من منزله!
 فنادى النبي صّلى هللا عليه وسّلم أبا بكر وتال عليه قوله تعالى: 

ِة أ ن ُيْؤُتوا ُأوِلي ال) ع  اِجِرين  ِفي و ال ي ْأت ِل ُأولو الف ْضِل ِمنكم و السَّ اِكين  و الُمه  ُقْرب ى و الم س 
هللُا غ ُفور  رَِّحيم   ْلي ْصف ُحوا أ ال ُتِحب ون  أ ن ي ْغِفر  هللُا لكْم و  ْلي ْعُفوا و  ِبيِل هللِا و  . 22( النور س 

  فبكى أبو بكر وقال: بل أغفُر يا رسول هللا!
ألضاعفّن لك النفقة، وقد  وذهب إلى مسطح وقال له: أما وقد نزل القرآن بأمري فيك

 «!غفرُت لك
 )مجمع الزوائد(.

مسطح يبقى صحابي ا، وثمة فرق بين صحابّي وصحابّي كما بين األرض والسماء، 
أو كما بين سماء وسماء! وأنا ممن يستشكلون قول علماء الحديث بأن الصحابة 
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  كّلهم ُعدول!
 وهو من أهل الجنة.  قال الذهبي: إن ما صدر عن مسطح مجّرد هفوة ُغفرت له،

 )من سير أعالم النبالء(.
  القول بأنها هفوة يشجع الناس )بل المشايخ( عليها!

هذا الصحابي أقيم عليه الحّد، والحدود كّفارات  ألهلها )صحيح مسلم(. ولكن ما 
صدر عنه ليس باألمر اليسير. فهي عائشة، وهي بنت أبي بكر، وهي زوجة 

، وأبو بكر ينفق عليه، وأبو بكر انزعج منه حتى قطع الرسول، وهو قريب ألبي بكر
 عنه، واألمر يتعلق بقذف أّم المؤمنين!

 لوال أنها كبيرة من الكبائر ما أقيم عليه الحّد! فكيف يقال: إنها هفوة؟!
 عائشة تدافع عن مسطح في حديث اإلفك!

 عائشة ُتحسن إليه ومسطح ُيسيء إليها!
 ديث اإلفك:قالت عائشة رضي هللا عنها في ح

انطلقُت أنا وأّم ِمسطح، فأقبلُت أنا وأّم مسطح ِقبل  بيتي، وقد فرغنا من شأننا، »
فعثرْت أم ِمسطح في م ْرطها )ثوبها(، فقالْت: تِعس  ِمسطح! فقلُت لها: بئس  ما قلِت! 

 أتسّبين  رجال  شهد بدر ا؟!
 قالْت: 

لْم أْي ه نتاه )بسكون النون وفتحها: يا هذه، أو: يا قل يلة العلم بمكايد الناس(، أو 
 تسمعي ما قال؟ 
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 قلُت: 

 وما قال؟ 

ا على مرضي  «!فأخبرْتني بقول أهل اإلفك، فازددُت مرض 

 
 قال لي:

  قولك: "اتق شّر م ن أحسنت  إليه" فيه إساءة إليه، وهو صحابي!
 قلت:

 هو شّر في وقت حدوثه!
 وقد يكون من شّره قطع اإلحسان عنه!

 تقطْع عنه إحسانك!ال 

*** 
  2015تشرين الثاني  29األحد 

 

 (19)النور وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون  ۞

 علمكم إذا تعارض مع علم هللا فهو صفر.

 علم هللا غير محدود، وعلمكم محدود، ونسبة المحدود إلى غير المحدود صفر.
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 (21)النور يا أيها الذين آمنوا ال تتبعوا ُخطوات الشيطان  ۞

 الشيطان يأخذكم خطوة خطوة، من منكر إلى منكر!

 

 (22)النور  وال يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن ُيؤتوا أولي القربى والمساكين ۞

 وال يأتل:

 وال يحلف.

 ومنه: آلى على نفسه.

 

 (25)النور يومئذ  يوّفيهم هللُا دين هُم الحقَّ  ۞

 : جزاءهم.دينهم

 

 (26)النور الخبيثات للخبيثين  ۞

 الخبيثات من القول.
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 (30)النور قْل للمؤمنين يغّضوا من أبصارهم  ۞

 وا:يغّض 

 مجزوم بجواب الطلب.

 أبصاركم.من وا قل لهم غّض 

 

 (31 )النور الذين الطفل ۞

 الطفلِ  أو الرجالِ  ِمن   اإلرب ةِ  ُأولي غيرِ  التابعين   أو ... ِلُبعولِتهنّ  إال زينت ُهنّ  ُيْبِدين   وال) 
 .31 النور (الّنساءِ  ع وراتِ  على ي ظهروا لم الذين  

  

 ُبعولتهن:

 الزوج. هو والب عل: ب عل، جمع الُبعولة:

 :عاشور ابن قال

 جموع من )ُفعول( زنة في التاء مزيد هوو  ُمّطرد، وغير قليل الجموع في )ُفعولة( وزن »
  .«التكسير
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 اإلْربة:

 الوطء(، )في والرغبة الحاجة، واألر ب: النساء. في األر ب هنا: والمقصود األر ب،
 الشهوة.

 .18 طه (أخرى  م آربُ  فيها ولي  )

  

 الرجال:

 البالغون. الذكور

  

 الطفل:

 األطفال.

ا: النور سورة في  أيض 

ْلي ستأِذُنوا الُحُلم   منكمُ  األطفالُ  بلغ   وإذا)  .59 اآلية (ف 

  

 يظهروا: لم
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 تدقيق! دون  من ونمشي معناه ونفهم نقرؤه قد تأمل، إلى يحتاج عجيب لفظ

 يّطلعوا. لم -

 أعلم. وهللا للرجال، لّذة فيها أنّ  النساء ع ورات على يظهروا لم عندي: التقدير -

***  

 المفسرين: أقوال

 الطبري:

 «.لصغرهم عليهن فيظهروا بجماعهن، النساء عورات عن يكشفوا لم الذين الطفل أو»

*** 
 البغوي:

ا يكون  األطفال، بالطفل: أراد» ا واحد   «.وجمع 

 عليها. فيّطلعوا للجماع النساء ع ورات عن يكشفوا لم أي:»

 مجاهد. قول وهو الصغر، من غيرها من الع ورة يعرفوا لم وقيل:

 النساء. أمر ُيطيقوا لم وقيل:

  ».الشهوة حدّ  يبلغوا لم وقيل:

***  
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 الرازي:

 بعده ما ويبّين الجنس، يفيد ألنه الجمع، موضع هاهنا وضع لكنه للواحد، اسم الطفل»
  5 الحج (طفال   نخرجكم ثم) تعالى: قوله ونظيره الجمع، به يراد أنه

.)...( 

  :وجهين على الشيء على الظهور

 إن أي ،20 الكهف (ي رُجُموُكمْ  عليكم ي ظهروا إنْ  إّنهم) تعالى: كقوله به العلم :األول 
 بكم. ي شعروا

 الوجه فعلى .14 الصف (ظاهرين   فأصبحوا) ه:كقول عليه والصولة له الغلبة :والثاني
 من هي ما يدروا ولم النساء، عورات يتصّوروا لم الذين الطفل أو المعنى يكون  األول

 وهو النساء، إتيان ُيطيقوا أن يبلغوا لم الذين الثاني وعلى ، قتيبة ابن قول وهو الصغر،
 ».والزّجاج الفّراء قول

***  

 القرطبي:

 الجمع. بمعنى جنس اسم الطفل:»

 «.األطفال أو حفصة: مصحف وفي

 لصغرهّن. للجماع عوراتهنّ  عن يكشفوا لم أي بالوطء؛ يّطلعوا معناه: (ي ظهروا»)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1700&idfrom=3840&idto=3847&bookid=132&startno=6#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1700&idfrom=3840&idto=3847&bookid=132&startno=6#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=1700&idfrom=3840&idto=3847&bookid=132&startno=6#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13436
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 كذا على وظهرت علمته، أي كذا على ظهرت يقال: النساء؛ ُيطيقوا أن ي بلغوا لم وقيل:
 «.قهرته أي

***  

 حيان: أبو

 لم الذين  ) قوله: في بالجمع وصف ولذلك فيعّم، للجنس يكون  )أل( بـ المحكي المفرد»
ْفرُ  الدينارُ  الناس   أهلك العرب: قول ذلك ومن (،ي ظهروا  يريد البيُض، والدرهمُ  الص 
 مصحف وفي الحلم، يبلغ لم ما والطفل األطفال. أو قال: فكأنه راهم،والد الدنانير
ا األطفال( )أو حفصة  «.جمع 

 يعرفون  ال أي: عليه، اطلع إذا الشيء على ظهر قولهم: من إّما (رواي ظه لم) قوله:»
 عليه، قوي  إذا فالن على ظهر من: وإّما غيرها، وبين بينها ُيمّيزون  وال العورة، ما

 قادرين غالبين أي: ،14 الصفّ  (ظاهرين   فأصبحوا) ومنه: أخذه. القرن: على وظهر
  .«الوطء على القدرة أوان يبلغوا لم فالمعنى: عليه،

***  

 الشوكاني:

 وفي الجمع، بوصف وصفه بداللة الجمع، موضع الموضوع الجنس هنا به المراد»
 الجمع. على األطفال( )أو أبي: مصحف

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=409&idfrom=1388&idto=1389&bookid=62&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=409&idfrom=1388&idto=1389&bookid=62&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=409&idfrom=1388&idto=1389&bookid=62&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=409&idfrom=1388&idto=1389&bookid=62&startno=1#docu
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 قتيبة. ابن قاله االطالع، بمعنى الظهور ِمن يّطلعوا، لم (:ي ظهروا لم) ومعنى:

 كذا: على ظهرت يقال: اج.والزجّ  الفّراء قاله للجماع، الشهوة حدّ  ي بلغوا لم معناه: وقيل:
  .وقهرته غلبته إذا

 الشهوة حدّ  ي بلغوا لم أو للجماع، عنها ويكشفوا النساء عورات على يّطلعوا لم والمعنى: 
  .«للجماع

*** 

 عاشور: ابن 

 الذين  ) قوله: في الجمع عليه ُأجري  فلذلك الجنس، به ُمراد مفرد (:الطفل»)
  .أطفاال   أي: ،5 الحج (ِطفال   ُنخرُجكم ثم) قوله: مثلُ  وذلك ،(ي ظهروا لم

 بالهم ُخلوّ  عن كناية وهذا عليها. يّطلعوا لم (:الّنساء ع ورات على ي ظهروا لم) ومعنى:
  ».المراهقة سنّ  قبل ما وذلك النساء، شهوة من

***  

   م13/10/2014 اإلثنين

 

 (33)النور وآتوهم من مال هللا الذي آتاكم  ۞

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=24&ayano=31#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=24&ayano=31#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=24&ayano=31#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=24&ayano=31#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=24&ayano=31#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=24&ayano=31#docu
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قوا مما جعلكم مستخلفين وأنفِ فالمال إذن مال هللا، والناس مستخلفون فيه. قال تعالى: )
 .7( الحديد فيه
 

 الذي: 
( اسم الجاللة. ويكون التقدير في الحالة هللااسم موصول، يعود على المال، أو على )

ا كثيرة، أو )األولى: "آتاكموه"، وفي الحالة ال (" من كل ما ســــــــــــــألتموهثانية: "أتاكم نعم 
 (.18/221)ابن عاشور  34سورة إبراهيم 

*** 
 2006تموز  13

 
)النور وال ُتكرهوا فتياِتكم على الِبغاء إْن أردن  تحصـــــن ا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا  ۞
33) 

 وإن لم ُيردن تحصن ا؟
 :الزمخشري قال 

 ألن اإلكراه ال يتأتى إال مع إرادة التحصن.
 وقال بعض العلماء: إن هذا الشرط خرج مخرج الغالب.

 
 (35 )النور السموات نور هللا ۞
 والضياء؟ النور بين فرق  من هل
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 في الِمصباحُ  ِمصباح   فيها كِمشكاة   ُنورهِ  م ثلُ  واألرضِ  السمواتِ  نورُ  هللاُ ) تعالى: قال
وك ب   كأّنها الزجاجةُ  زجاجة   رة   ِمن ُيوق دُ  ُدّري   ك   غربّية   وال شرقّية   ال زيتونة   مباركة   شج 

ْسه لمْ  ولو ُيضيءُ  زيُتها يكادُ   وي ضِربُ  ي شاءُ  م ن لنورهِ  هللاُ  ي هدي نور   ىعل نور   نار   ت ْمس 
 .35 النور (عليم   شيء   بكلّ  وهللاُ  للناسِ  األمثال   هللاُ 

  
 ضياء ؟ وليس نور   هللا لماذا

 والضياء. النور بين الفرق  في يكمن الجواب
 الشمس. وضياء القمر نور بين
 تعالى: قال

 .5 يونس (نور ا والقمر ضياء   الشمس   جعل   الذي هو)
 يحرق. ال ألنه بالنور والقمر تحرق، ألنها بالضياء الشمس هللا وصف

 القمر. إلى النظر ويستطيع الشمس، قرص إلى النظر اإلنسان  يستطيع وال
 المالحظة. ومن القرآن، من مستمدّ  هو إنما نور، والقمر وحرارة، نور الضياء بأن والقول

 تعالى: قال
ا وجعلنا) ا ِسراج   .13 النبأ (وّهاج 

 الحرارة. الشديد المتأللئ، الُمضيء الوّقاد الوّهاج: الشمس. السراج:
ل   مقاتل: قال ع   والحرارة. النور يجمع والوه ج وحرارة، نور ا فيه ج 

تِ  ا. اضطرام ا اضطرمت إذا الناُر: وه ج     شديد 
 النار. من والحرّ  الضوء حصول الوه ج مفرداته: في األصفهاني الراغب قال

 
 :الرازي  قال
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 إلى بالغة الشمس أن تعالى هللا فبّين والحرارة، النور م جمع الوه ج قال: من منهم»
ا بكونها المراد وهو الوصفين، هذين في الغايات أقصى   )...(. وّهاج 

 في البالغ هو الوّهاج أن يقتضي وهذا والشمس، النار حرّ  الوه ج الخليل: كتاب وفي
 «.الحرّ 

 العين. إليه تستريح النور
 بالقمر. يتغّزلون  وشعراؤنا

 يخطر وال بينهما، نفّرق  ال الضياء، أو النور يذكر عندما العصر هذا في نحن لكننا
 هنا ومن بالحرارة! النور على يزيد الضياء أن وال النور، من أشدّ  الضياء أن بالنا في

 بينهما. التفريق من زعموه ما عنا غاب
 الشمس. من نوره يستمدّ  القمر إن :يقال قد

 نارها. ويدع نورها منها يأخذ والقمر والقمر، الشمس خالق هللا أن الجواب
  

 ضياء؟ والصبر نور الصالة لماذا
 وسلم: عليه هللا صلى هللا رسول قال

 مسلم(. )صحيح ضياء والصبر نور... الصالة
 وحديثة. قديمة كثيرة شروح ولها النووية، األربعين أحاديث من وهو

 أحمد(. ومسند داود، أبي )سنن بالل يا بها أِرْحنا راحة: الصالة
 وحرقة. ألم فيه الصبر

 الهجري(: الثامن القرن  علماء )من رجب ابن قال
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 كضياء وإحراق، حرارة نوع فيه يحصل الذي النور هو والضياء ضياء، فإنه الصبر أما»
 إحراق. بغير إشراق فيه محض، نور فإنه القمر بخالف الشمس؛

 هنا ومن .5 يونس (نور ا والقمر   ضياء   الشمس   جعل   الذي هو) وجل: عز هللا قال
 الفرقان   وهارون  موسى آتينا ولقد) قال: كما ضياء، بأنها موسى شريعة هللا وصف
 التوراة   أنزلنا إنا) قال: كما نور ا، التوراة  في أن ذكر قد كان وإن ،48 األنبياء (وضياء  

ى هافي  اآلصار من فيها لما الضياء، شريعتهم على الغالب ولكن ،44 المائدة (ونور   هد 
 واألثقال. واألغالل
 السمحة. الحنيفية من فيها لما نور، بأنها وسلم عليه هللا صلى محمد شريعة ووصف

 النبيّ  الرسول   يتبعون  الذين) وقال: ،15 المائدة (نور   هللاِ  ِمن   جاءكم قد) تعالى: قال
 عن وينهاهم بالمعروفِ  يأمُرهم واإلنجيلِ  التوراةِ  في عندهم مكتوب ا يجدونه الذي األميّ 
 التي واألغالل   إصر هم عنهم ويضعُ  الخبائث   عليهمُ  وُيحّرم الطّيباتِ  لهمُ  وُيِحلّ  المنكرِ 
 همُ  ك  أولئ معهُ  ُأنزل   الذي النور   واّتبعوا ونصروهُ  وعّزروهُ  بهِ  آمُنوا فالذين عليهم كانت

 .157 األعراف (الُمفلحون  
 عما وكّفها وحْبسها، النفس مجاهدة إلى يحتاج النفوس، على شاق ا الصبر كان ولما

؛ كان تهواه،  أن وهو الصْبر، قتلُ  ومنه: الحْبس، اللغة: في الصبر معنى فإن ضياء 
م العلوم )جامع «!ُيقتل حتى الرجل ُيحبس  امعجو  من حديث ا خمسين شرح في والِحك 
 (.206 ص الك ِلم،

  
 :عثيمين ابن الشيخ وقال

 .النووية( األربعين )شرح «ومرارة حرارة فيه والصبر حرارة، فيه الضياء»
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 عطية مثل: ذلك، ذكروا ُكثر، وهم النووية، األربعين شرحوا الذين المعاصرين وكل
 إلخ. ... ديوان ومحمد العباد، المحسن وعبد الخضير، الكريم وعبد سالم،

  
 والضياء: النور بين تمّيز لم األجنبية اللغات

 إلى العربية في اللغوي  التمييز هذا نقل يصعب وبهذا الباحثين، بعض ذكره ما هذا
 الترجمة. هامش في الفرق  هذا تدارك ويمكن األجنبية. اللغات هذه إلى القرآن ترجمات

 كما والضياء، النور بين فّرقْت  أنها يثبت لم اللغات كسائر رأيي في العربية اللغة لكن
 بيانه. سيأتي

  
 الضياء: معنى في تحقيق

 لم الضياء في المزعومة الحرارة وأن واحد، بمعنى اللغة في والنور الضياء أن أعتقد أنا
 عبارة: فيها جاءت التي الشمس من خارجه، من أتت وإنما الضياء، لفظ داخل من تأت

 الوهاج! السراج لفظ: هو نالقرآ في آخر لفظ ومن الشمس، ضياء
 القمر. ضياء أو القمر ونور الشمس، ضياء أو الشمس نور يقال: أن يمكن وعليه
 أو ضوء هللا أو نور، هللا قلت: فإذا الضياء، لفظ من أخف اآلية في الوارد النور ولفظ

 بنور القرآن في التعبير وجاء األذن. وعلى اللسان على أخفّ  األول اللفظ كان ضياء،
 أعلم. وهللا الشمس، ونور القمر ضوء يأتي أن لغة الممكن ومن الشمس، وضياء لقمرا

 اللغة! أئمة عند مترادفان والنور والضوء أنار. ضاء: أو القمرُ  أضاء المعاجم: وفي
 يثبت. ولم النور! من أقوى  الضوء أن الزمخشري  وزعم
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 ال وقد نور. أو ضياء والصبر ضياء، أو نور الصالة اللغة: في يقال أن يمكن كذلك
 الموقف لك يضيء الصبر أن المعنى يكون  فقد الصحيح، هو ذكروه الذي المعنى يكون 

ا المعنى هذا كان وإن وحرقته، الصبر ألم المقصود وليس ينيره، أو  ذاته! في صحيح 
 فارس: البن اللغة مقاييس معجم وفي

ل ى يدلّ  صحيح، أ صل والهمزة والواو الضاد وءُ  ك:ذل من نور. ع  وءُ  الضَّ  ِبمعنى و الض 
 .و النور الضياء و ُهو   )واحد(،

 هذا نقول: والحديث، اآلية في والضياء، النور بين فّرق  من قول نصحح أن أردنا وإذا
 تعبير من األذهان في علق ِلما وإنما الضياء، لفظ داخل من ليس ولكن صحيح، القول
 ال الشمس من مستمدة الضياء فحرارة .بالنور القمر وعن بالضياء، الشمس عن القرآن

 ذاته. اللفظ من
 أعلم. وهللا صحيح، غير قول فهذا وحرارة، نور اللغة: في الضياء إن يقال أن أما

 راجع:
 التفسير(. )كتب
 اللغة(. أهل )ملتقى موقع:
 .الحديث( أهل )ملتقى موقع:
***  
     م25/1/2015 األحد

 
 (39 )النور الحساب سريع وهللا ۞
 قدره زمن في فوري، حسابه للتقريب، الوصف وهذا سريع، فحسابه الحساب أراد إذا

 كْن. إلى محتاج وغير فيكون، كنْ  صفر،
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ا. جزئي هذا :أقول آخر. عن واحد   حسابُ  يشغله ال المفسرين: بعض قال  جد 
 

 (40 )النور لّجي بحر ۞
 كثير. ماء وذو عميق

 
 (41 )النور صاّفات   والطيرُ  ۞

 الهواء. في أجنحتهن صافات
 

 (43 )النور سحاب ا ُيزجي هللا أن تر   ألمْ  ۞
 .ي سوقُ 

 
 (43 )النور خالله من يخرج الودق فترى  ۞

 المطر. :الودق
 

 (43 )النور باألبصار يذهب برقه سنا يكاد ۞
 برقه. ضوء

 
 (45 )النور بطنه على يمشي من فمنهم ۞

 ِرْجل ْينِ  على يمشي م ن ومنهم بطنهِ  على يمشي م ن فمنهم ماء   ِمن داّبة   كلّ  خلق   وهللاُ )
 .45 النور (قدير   شيء   كلّ  على هللا   إنّ  يشاءُ  ما هللاُ  ي خلقُ  أربع   على يمشي م ن ومنهم
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 (!بطنه على يمشي م ن) بـ البدء مع (،م نو) (منهم) تعالى: بقوله القارئ  يفاجأ قد
 في يختفي الجواب (؟!بطنه على يمشي م ن) في المذكر العاقل ضمير ُيستعمل فكيف
 (!ِرْجل ْينِ  على يمشي م ن) التالية: الفئة

 قراءتان:
لق   -  به. مفعول النصب على كّل: ماض. فعل :كلّ  خ 

 إليه. مضاف الجرّ  على كّل: فاعل. اسم :كلّ  خالقُ  -

 داّبة:
بّ   للمبالغة. والهاء داّب، فهو ي ِدبّ  د 

 العاقل! وغير العاقل تشمل والدابة
 ماء: ِمن 

 المخلوقات. جميع أصل الماء لعل
 
 يقل: لم

 فمنهّن.
 
 يقل: لم

 فمنها.
 على (منهمو) العاقل، وغير العاقل تشمل الدابة ألن المذكر، العاقل بضمير (فمنهم)

 المؤنث. على والمذّكر العاقل، غير على العاقل تغليب
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 بطنه: على يمشي م ن
 والحوت. كالحية

 
 رجلين: على يمشي م ن

 والطير. كاإلنسان
 
 أربع: على يمشي م ن 

 الحيوانات. كمعظم
 
 (؟بطنه على يمشي م ن) قّدم لماذا 

 باألعجب. بدأ المفسرون: قال
 كله والحق بأربع. ثم برجلين، ثم أرجل، بال يمشي بمن فبدأ الترتيب، راعى ربما :أقول

 هللا! قدرة عظيم على يدل وكل عجيب،
 
 مشي ا؟ الزحف سّمى لماذا 

 المشاكلة. باب من ربما
 
 أربع؟ من أكثر على يمشي ّمن يذكر لم لماذا 

 والرتيالت. والعقارب العناكب مثل
 الحصر. منها يستفاد ال الصيغة
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 يمشي من ومنهم رجلين، على يمشي من ومنهم بطنه، على يمشي من فمنهم :التقدير
 ذكرها. يطول كثيرة األرجل ... ومنهم ... ومنهم ... أربع على

 عالوة المشي، كيفية حيث من األقسام سائر على تنبيه فيه (يشاءُ  ما هللاُ  يخلقُ ) وقوله:
 ،الرازي  تفسير )راجع المشي كيفية غير كثيرة أخرى  أمور على التنبيه من فيه ما على
 الحيوانات(. أخالق في طرائف من ذكره وما

  
: شيء   كلّ  على هللا   إنّ   قدير 

. كلّ  على قدير   هللا   إنّ  :األصل  شيء 
 يقل: لم 

. شيء   كلّ  على إّنه  قدير 
***  

   م10/11/2012 السبت
 

 (50 )النور الظالمون  هم أولئك بل ورسوُله عليهم هللاُ  ي حيف أن يخافون  أم ۞
 يظلمهم. عليهم: ي حيف

 التقدير:
 الظالمون. هم بل ورسوله هللا من عليهم ظلم ال
 

 (52 )النور الفائزون  هم فأولئك هويتقْ  هللا ويخش ورسوله هللا يطع ومن ۞
 ه.ويتقِ  :قراءة في
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 (53)النور وأقسموا باهلل جهد أيمانهم  ۞
 غاية ما استطاعوا.

 
 (53)النور قْل ال ُتقسموا طاعة  معروفة   ۞

 طاعتكم معروفة، ال تطيعون!
 

 (54)النور قل أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول فإن توّلوا  ۞
 تولوا:

 تصلح للمخاطب والغائب.
 فإذا كان للمخاطب فاألصل: تتوّلوا، بتاءين.

 
 (57)النور ال تحسبّن الذين كفروا ُمعجزين في األرض ومأواهم النار  ۞

 ، ومأواهم النار.لنا ليسوا معجزين
 

 (58)النور طّوافون عليكم بعُضكم على بعض  ۞
 طوافون بعُضكم على بعض.

 
ا فليس عليهّن ُجناح  أن يضعن ثيابهّن  ۞ والقواعُد من النساء الالتي ال يرجون نكاح 

 (60)النور 
 : جمع قاعد، وهي التي قعدت عن الحيض والولد لكبر سنها.القواعد

 نساء ال يرجون، ورجال ال يرجون.
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 (61)النور وال على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم  ۞

 تأكلوا من بيوتكم.وال على أنفسكم حرج أن 
 :الرازي قال 

فيه سؤال، وهو أن يقال أي فائدة في إباحة أكل اإلنسان طعامه في بيته؟ وجوابه المراد 
 .الفراءفي بيوت أزواجكم وعيالكم، أضافه إليهم، ألن بيت المرأة كبيت الزوج، وهذا قول 

 : أراد بيوت أوالدهم.ابن قتيبةوقال 
 

 (61)النور مباركة  طيبة  فإذا دخلتم بيوت ا فسّلموا على أنفسكم تحية  من عند هللا  ۞
 :الزمخشري قال 

إن لم يكن في البيت أحد فليقل: السالم علينا من ربنا، السالم علينا وعلى عباد هللا 
 الصالحين، السالم على أهل البيت ورحمة هللا. 

وعن ابن عباس إذا دخلت المسجد فقل: السالم علينا وعلى عباد هللا الصالحين تحية 
 من عند هللا. 

 
 (63 )النور هللا يعلمُ  قد ۞

  
 .63 النور (ِلواذ ا منكم يتسّللون   الذين هللاُ  يعلمُ  قد) -

 .64 النور (عليه أنتم ما ي علمُ  قد واألرضِ  السمواتِ  في ما هللِ  إنّ  أال) -

 .18 األحزاب (منكم الُمعّوقين   هللاُ  يعلمُ  قد) -
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 .33 األنعام (ي قولون   الذي لي حُزنك   إّنه نعلمُ  قد)  -

 .144 البقرة (السماءِ  في وجهك   تقّلب   نرى  قد)   -

  
 يعلُم، ال وقد يعلمُ  قد يعني: فهذا فالن، يعلمُ  قد قلت: إذا أنك الناس عند المعروف

 ربما. بمعنى:
  

 والتوكيد التحقيق وجه على هللُا، علم   قد يعني: أنه بد ال فهذا هللُا، يعلمُ  قد قيل: لو لكن
 الفعل(. حصول )تقليل التقليل وجه على ال
  

 واالستمرار. التجدد تفيد المضارع مع و)قد(
***  

     م8/11/2012 الخميس
 

 (63 )النور أمره عن يخالفون  الذين فليحذر ۞
 يقل: لم

 أمره. يخالفون 
 

 التقدير: لعل
 أمره. عن ُيعرضون 
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 (64)النور قد يعلم ما أنتم عليه  ۞
  

 )قد( إذا دخلت على المضارع هل تفيد التحقيق؟
 :تعالىقال 

 .63( النور قد يعلُم هللُا الذين يتسّللون منكم ِلواذ ا)
 .64( النور قد يعلُم ما أنتم عليه)

 .( إذا دخلت على الفعل الماضي أفادت التحقيققدنحن نعلم أن )
 .وإذا دخلت على المضارع أفادت التقليل أو االحتمال. قد يعلم وقد ال يعلم

 .يصح أن تفيد التقليل ألن العلم هنا هو علم هللاوهنا دخلت على المضارع، وال 
 !( هنا تفيد التحقيققدقال المفسرون: )

 :التقديرأنا أقول بأن 
 .قد علم وال يزال يعلم

 .وهللا أعلم
 .وهنا نتفق مع القواعد، وال نقع في تقليل علم هللا، أعوذ باهلل

*** 
 :الخميس

 هـ1439رمضان  01
 2018أيار  17
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الفرقان﴾ سورة﴿  

 

 (2)الفرقان وخلق كل شيء فقّدره تقدير ا  ۞

 لم يقل:

 ثم قدره تقدير ا.

 

 (4 )الفرقان وزور ا ظلم ا جاءوا فقد ۞
 
 ظلم ا جاءوا فقد آخرون   قوم   عليهِ  وأعان هُ  افتراهُ  إفك   إال هذا إنْ  كفروا الذين   وقال  )

 .5-4 الفرقان (وأصيال   ُبْكرة   عليه ُتْمل ى فهي اكتتبها األولين   أساطيرُ  وقالوا وزور ا.
  

 هذا:
 السورة. واسم السورة من األولى اآلية حسب الفرقان أو القرآن، أي

  
 إفك:

 كذب.
  

 افتراه:
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 محمد. أي اختلقه،
  

 وزور ا: ظلم ا جاءوا
 الجّر(. )حرف الخافض بنزع منصوب وزور. بظلم جاءوا      -

ا أتوا      -  وزور ا. ظلم 

 وزور ا. ظلم ا فعلوا      -

  
 زور ا:
 كذب ا.
 هو. وليس األفاكون  هم أي إفك ا.

  
 اكتتبها:

 لنفسه. كتابتها محمد طلب
  

 وأصيال : ُبكرة  
ا  ومساء . صباح 

 األوقات. جميع في
  

 يمرّ  العادي، العاِلم وربما العادي، القارئ  (.وزور ا ظلم ا جاءوا فقد) قوله: إلى انظر
 يكون  ال وقد عليه، الغريبة األلفاظ إال اللهم فيها، شيء أي إلى ينتبه وال اآلية، على
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ا أجد فلم المفسرين كتب إلى رجعت غريب. أي اآلية في  هذه عند وقف منهم أحد 
 النكتة!

  
 التقدير:

 وزور ا. ظلم ا جاءوا فقد ذلك قالوا من
 اعتراضية. الجملة:
 اآلية في (كفروا الذين   وقال  ) جملة: على معطوفة (:األولين   أساطيرُ  وقالوا) جملة:

 السابقة.
  

 اآلية، من موضعها عن ويتساءل المذكورة، الجملة عند يقف العربية للغة المتذوق  لكن
 محذوف؟ شيء يسبقها كان إذا وما

***  
  م12/11/2012 اإلثنين

 
 (7 )الفرقان األسواق في ويمشي الطعام يأكل الرسول هذا مال وقالوا ۞
 هذا: مال

 لهذا. ما
 عثماني. رسم

 
 (9 )الفرقان سبيال   يستطيعون  فال فضّلوا ۞

 فضّلوا عن الحق فال يستطيعون إليه سبيال .
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 (10)الفرقان لك قصورا  ا من ذلك ... ويجعلْ تبارك الذي إن شاء جعل لك خير   ۞

 يقل:لم 

 ا.وجعل لك قصور  

 

 لم يقل:

 إن شاء يجعْل.

 

فير ا  ۞ معوا لها تغّيظ ا وز   (12)الفرقان إذا رأْتهم ِمن مكان  بعيد  س 

عير ا. إذا رأْتهم ِمن مكان  قال تعالى: ) بل كّذبوا بالساعِة وأعتْدنا ِلم ن كّذب  بالساعِة س 
فير ا معوا لها تغّيظ ا وز   .12-11( الفرقان بعيد  س 

 :لم يقل

 .وأعتْدنا لهم سعير ا

 .المقصود: لهم ولكّل م ن يكّذب بها

 :لم يقل
 .وأعتْدنا ِلم ن كّذبوا بالساعِة سعير ا -
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 .وأعتدنا لمن كّذب بها سعير ا -
 :لم يقل

 .إذا رأوها ِمن مكان  بعيد  سمعوا لها تغيظ ا وزفير ا -
 .تغيظ ا وزفير اإذا رأتهم من مكان بعيد سمعْت لهم  -

 :رأتهم
   .النار، أو جهّنم :التقدير

 .السعير: مذّكر
 :إسناد الرؤية إلى النار فيه قوالن

 .استعارة )مجاز( -
حقيقة، ألن أمور اآلخرة ال تقاس على أمور الدنيا. وقد يكون المقصود: رأتهم  -

نُتها(. كقوله: )واسأِل القرية ( يوسف  ز   .أهل  القرية: أي: 82مالئكُتها )خ 
 :الساعة
 .القيامة

 
 :أعتْدنا

 .أعدْدنا -
ا، أي: حاضر ا -  .جعلناه عتيد 

 :تغّيظ ا
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قال بعض المفسرين: التغّيظ ال ُيسمع، ولكنه ُيرى. التقدير: سمعوا لها زفير ا  -
 .وتغّيظ ا، أي: ورأوا لها )أو علموا لها( تغّيظ ا

 .المتغّيظ، صوت التلهب والتوقد والغليانتعّبر عن تغيظها بالصوت، صوت  -
فالن تغّيظ على فالن: إذا غضب عليه، وغال صدُره من الغضب وُسمع       

 .له صوت
قال النبي صلى هللا عليه وسلم: اشتكِت الناُر إلى رّبها فقالت: يا رّب! أكل  

ا! فأِذن لها بنف سيِن: نف س  في الصيف، ونف س  في  الشتاء! )موطأ بعضي بعض 
  .مالك(

ون  ِمن شّدِة  ون  ِمن شّدِة البرِد فذلك  ِمن زمهريِرها، وما تر  وزاد في رواية: فما تر 
موِمها )صحيح مسلم(  .الحّر فهو ِمن س 

  :ومنه قول الشاعر في النار
سوِد فإّن صبرك  قاتُلهْ           سِد الح      اْصِبْر على ح 

ها إن لْم تجْد ما تأكُلهْ                                    فالناُر تأكُل بعض 
 .في رواية أخرى: على كيد الحسود

ا كما في الحديث المذكور  .تأكُل بعضها: يأكل بعُضها بعض 
؟ كيف إذا اقتربوا منها! كلما  :ِمن مكان  بعيد   فكيف إذا كان: ِمن مكان  قريب 

 !هااقتربوا منها زاد ه ول
 :آيات أخرى 
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معوا لها شهيق ا وهي تفوُر تكاُد ت مّيُز ِمن  الغيظِ )  .8-7( الملك إذا ألُقوا فيها س 
 تمّيز: تتمّيز.

*** 
 م9/8/2013الثالثاء 

 

 (13)الفرقان وإذا ُألقوا منها مكان ا ضيق ا  ۞

 في مكان ضيق.

 مكان ا:

 منصوب بنزع الخافض.

 

 (13)الفرقان دع وا هنالك ثبور ا  ۞

 هالك ا.

 دعوا على أنفسهم بالموت.

 

 (15)الفرقان أم جّنُة الُخلد التي ُوعد المتقون  ۞
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 ُوعدها المتقون.

 ُوعد بها المتقون.

 

ا مسؤوال   ۞  (16)الفرقان كان على ربك وعد 

 مسؤوال  عنه هللا.

 مسؤوال  عنه من الناس.

 

ا ُبور ا  ۞  (18)الفرقان وكانوا قوم 

 هالكين.

 ومنه: دار البوار.

 

 (19)الفرقان فقد كّذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرف ا وال نصر ا  ۞

 فما تستطيعون صرف ا للعذاب عنكم.
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لين إال إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في األسواق  ۞ وما أرسلنا قبلك ِمن المرس 
 (20)الفرقان 

 إال قيل إنهم.

 

كم لبعض  فتنة   ۞  (20)الفرقان وجعلنا بعض 

كم لبعض  فتنة  أتصِبرون  وكان  رّبك  بصير اقال تعالى: ) علنا بعض   .20( الفرقان وج 

 :لم يقل

كم فتنة  لبعض    .بعض 

 :فتنة  

 :الفتنة لها ثالثة معان أساسية

أحِسب  الناُس أن ُيتركوا أن ي قولوا آمّنا وهم ال االمتحان، االبتالء، االختبار. ) -1
 .2( العنكبوت ُيفتنون  

الفشل في االختبار: فتن ه عن دينه: صرفه، أخرجه )ال يفتنّنكُم الشيطان كما  -2
واحذ ْرهم أن يفِتُنوك  عن بعِض ما أنزل  هللُا . )27األعراف أخرج  أبويكم ِمن  الجّنة( 
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. الفتنة هنا: نتيجة االختبار. فاالختبار نتيجته إما النجاح )الثبات( 49( المائدة إليك  
 .وإما الفشل، فإذا كانت نتيجته الفشل، فهذا هو المعنى الثاني للفتنة

اتقوا فتنة  ال تصيبّن الذين ظ لموا و العذاب أو العقوبة بسبب الفشل في االختبار. ) -3
عل  فتنة  الناِس كعذاِب هللاِ . )25( األنفال منكم خاصة ( العنكبوت فإذا أوذي في هللِا ج 

( النور فليحذِر الذين ُيخالفون  عن أمره أن ُتصيب هم فتنة  أو ُيصيب هم عذاب  أليم  . )10
ثم إّن رّبك للذين  . )14لذاريات ( اذوُقوا فتنتكم هذا الذي كنُتم به ت ستعجلون  . )63

 .110( النحل هاجُروا ِمن بعِد ما ُفِتنوا

 :الترابط بين المعاني

  .االختبار، والخروج من الدين نتيجة الفشل في االختبار، والعذاب بسبب هذا الفشل

 :مشايخ ال يتمتعون بفكر منظم

المعاني واألمثلة! فقالوا: الفتنة هناك مشايخ توسعوا في معاني )الفتنة(، وخلطوا بين 
المال! والفتنة الجاه! والفتنة المرأة! والفتنة الولد! والفتنة األذى! والفتنة اإلحراق بالنار! 

 !والفتنة القتل! والفتنة األسر

هذا الكالم يوقع طالب العلم في التيه والضياع والفوضى! فلُيحسِن الطالُب اختيار  
 .أستاِذه

 :ى بصاحبهكل واحد  ُمبتل
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ْصناه بالرسالة، وثرّي خصصناه بالمال، وم ِلك خصصناه بالسلطان -  .نبّي خص 

ا بالدنيا، وجعلناه غني ا صاحب جّنات وكنوز وقصور، لسارع  - ْصنا محمد  لو خص 
ا في دنياه أن ينال منها. لم نجعله غني ا لتكون طاعُة م ن  كثير منكم إلى اتباعه، طمع 

وقالوا ما ِلهذا جه هللا، ِمن غير طمع  دنيوي، وال جشع  مادي. )يطيعه منكم خالصة  لو 
الرسوِل يأكُل الطعام  وي مشي في األسواِق لوال أنزل  إليه مل ك  فيكون  معه نذير ا. أو ُيلق ى 

. ُخّير النبّي بين أن يكون مِلك ا نبي ا 8-7( الفرقان إليه كنز  أو تكوُن له جّنة  يأكُل منها
ا رسو  ا رسوال ! يأكل كما يأكل العبد، ال كما تأكل الملوك، أو عبد  ال ، فاختار أن يكون عبد 

ويجلس كما يجلس العبد، ال كما تجلس الملوك )مسند أحمد(! كان يقول: ما لي وللدنيا؟ 
ثُل الدنيا كراكب )مسافر على ظهر دابة( استظل تحت  ما أنا والدنيا؟ إنما م ثلي وم 

 .راح وتركها )مسند أحمد( شجرة )ساعة  من نهار(، ثم

كثير من الناس اليوم يختارون ِمن  العلماء م ن هم أثرياء ووجهاء، وكثير من  -
العلماء يسعون إلى الملوك واألمراء وكبار التجار. اختبار للناس وللعلماء! فهل ينجحون 

 فيه؟

ل إليهم، بعدائهم لهم وبصنوف األذى وبأقاو  - لين بالمرس  يلهم ابتلى هللا المرس 
  .الخارجة عن حد اإلنصاف

الرسول فتنة ألشراف الناس الذين يطمعون في أن تكون النبوة والرسالة فيهم:  -
 .31( الزخرف لوال ُنّزل  هذا القرآُن على ر ُجل  ِمن  القريتيِن عظيم)
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الحاكم فتنة للمحكوم: يقول المحكوم: أنا لسُت أقّل منه! لماذا ال أحتّل مكانه؟  -
 لماذا يحكمني وال  أحكمه؟

ا مثله -  !الصحيح فتنة للمريض. يقول المريض: ما لي ال أكون صحيح 

 .الصحيح مبتلى بالمريض، فال يضجْر منه وال  يحقره -

 !الغني فتنة للفقير. يقول الفقير: ما لي ال أكون غني ا مثله -

 .الفقير الصابر فتنة للغني -

 .يواسي ه وأال يسخر  منهالغني ممتحن بالفقير، عليه أن  -

الفقير ممتحن بالغني، عليه أن ال يحسده، وله أن يأخذ منه ما أعطاه، ليس  -
 .أكثر

الغني فتنة للعاِلم. العالم قد يقول: لماذا يا رّب جعلت  هذا الرجل غني ا مع جهله،  -
 !وجعلتني فقير ا مع علمي! ما باُل العقالء فقراء

 !لغبي: لماذا ال أكون مثله في الذكاءالذكي فتنة للغبي: يقول ا -

 .المجتهد فتنة للكسول -

 .الماهر فتنة لألخرق  -

  الحسناء فتنة لغيرها التي تقول: لماذا لم أكن في ِمثل جمالها؟ -
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 .المبتلى يحسد المعافى -

 األعمى يقول: ِلم  لْم أكن بصير ا؟ -

 .ويل  للعاِلم من الجاهل، وويل  للجاهل من العاِلم -

 .ويل  للمالك من المملوك، وويل  للمملوك من المالك -

 .ويل  للضعيف من القوي، وويل  للقوي من الضعيف -

 .ويل  للسلطان من الرعية، وويل  للرعية من السلطان -

المؤمنون فتنة للمشركين: أسلم الضعفاء قبل األقوياء، فقال األقوياء على سبيل  -
ا ِمن موالينا وِمن االستهزاء: أُنسلم مثل هؤالء؟! ان ظروا إلى هؤالء الذين اتبعوا محمد 

 .أراذلنا! يأنفون أن ُيسلموا لئال يكون للضعفاء سابقة فضل  عليهم

 :أتصبرون 

 أم ال تصبرون؟

 .استفهام بمعنى األمر: اصِبروا

 .، أي: انتهوا91( المائدة فهل أنتم ُمنتهون كقوله: )

 :بصير ا

 .بما ُيعطي كّل واحد  أو ي منع
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 .بم ن ي صبُر أو ي جزع

 .بم ن ُيؤمُن أو ي كُفر

 :الفتنة قد تؤدي إلى الفتنة

 !االبتالء قد ُيخرج المرء  عن ِدينه

 !الفتنة بالمعنى األول قد تؤدي إلى الفتنة بالمعنى الثاني

 !والفتنة بالمعنى الثاني قد تؤدي إلى الفتنة بالمعنى الثالث

 :الغبطة والحسد

يصبح بصير ا، لكن قد يتمنى الجاهل أن يصبح عاِلم ا مثل  هذا العاِلم، األعمى قد ال 
 !على سبيل الغبطة ال الحسد، ومن ثم يسعى إلى ذلك بالطلب والجد واالجتهاد

 :آيات أخرى 

هم ببعض  ) -  .53( األنعام وكذلك فتّنا بعض 

 .35( األنبياء ونبلوكم بالشّر والخيِر فتنة  ) -

*** 

 م10/7/2013الثالثاء 
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 (22)الفرقان ويقولون حجر ا محجور ا  ۞

 أي: ويقول المالئكة لهم.

 البشرى ممنوعة عليكم.

 : مفعول مطلق لفعل محذوف.حجر ا

 : صفة.محجور ا

 

 (23)الفرقان وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء  منثور ا  ۞

 يستطع!غبار الشعاع فـي كّوة أحدهم إن ذهب يقبض علـيه لـم 

 

 (24)الفرقان أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر ا وأحسن مقيال   ۞

 .وقت القائلة واالستمتاع ذي يؤوى إليه لالستراحةالمقيل: المكان ال

 (25)الفرقان ويوم ت شّقُق السماُء  ۞

 في قراءة:

 تّشقق.
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 أصله:

 تتشقق.

 

 (27)الفرقان يا ليتني اتخذُت مع الرسول سبيال   ۞

 لعل األصل:

 سبيله.

 حذفت الهاء، وأطلقت الفتحة ألف ا.

 

 (28)الفرقان يا ويلتى ليتني لم أتخذ فالن ا خليال   ۞

 يا ويلتا.

 .قراءةيا ويلتي. وفيه 

 

 (29)الفرقان لقد أضّلني عن الذكر بعد إذ جاءني  ۞

 : بعد أن.بعد إذ
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 (30)الفرقان اتخذوا هذا القرآن مهجور ا  ۞

 .30( الفرقان وقال  الرسوُل يا رّب إّن قومي اّتخذوا هذا القرآن  مهجور اقال تعالى: )

 لم يقل:

 إّن قومي هجروا القرآن.

 : مهجور ا

ا، ففيه إشكال ال بد من إزالته، فقوله: ) - ( ال يبدو اتخذواإذا كان المعنى: متروك 
(. أي: ظاهره التناقض. كيف يقال: اتخذوا القرآن مهجور القوله: )أنه مناسب 

ا؟ )اتخذوه( و)تركوه(!   متروك 
هل المعنى اتخذوه في أمور، وهجروه في أخرى؟ اتخذوه للزينة أو للحفظ وتركوا  -

 العمل به؟ 
( ثم )هجروه( فيه مفاجأة، اتخذوههل المعنى: هجروه بدل أن يتخذوه؟ فقوله: ) -

يفيد االهتمام، والفعل الثاني يفيد الترك. كأنه يقول: انظر كيف  فالفعل األول
 اتخذوه! لقد هجروه! 

 لننظر ما قاله المفسرون.

 أقوال المفسرين
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 : مهجور ا

ْجر بمعنى الترك، بل من الُهْجر بمعنى السوء من القول القول األول : ليس من اله 
كذب، وهذيان، وأساطير ... والُفحش في الكالم. قالوا فيه: سحر، وشعر، وباطل، و 

ر في قوله: هذ ى فيه. أي: اتخذوه ُهْجر ا وهذيان ا.  التقدير: مهجور ا فيه. ه ج 

ْجر بمعنى الترك، أي هجروه ولم يعملوا به.القول الثاني  : من اله 

: لم يسمعوا له أصال ، أي أعرضوا عن اإليمان به وسماعه وحفظه وفهمه القول الثالث
 والعمل به.

. أي: الرابع القول . )هجر(: تر ك  ل  . )اتخذ(: ف ع  ، أي الترك فعل  : الكّف عن الفعل فعل 
ا، أو: فعلوا تركه.  تناولوه متروك 

 : هذا قريب مما قلته أعاله: أي المعنى: انظر ماذا فعلوا ... تركوه وهجروه!أقول

وا به. روى : اتخذوه للزينة والحفظ والترداد والسماع والطرب، ولم يعملالقول الخامس
ا لم يتعهده، ولم ينظر فيه، جاء المصحف  بعض المفسرين أنه قيل: م ن عّلق مصحف 

 يوم القيامة متعلق ا به يقول: يارّب! عبُدك هذا اتخذني مهجور ا، فاقِض بيني وبينه.

 هذا وهللا أعلم.

*** 
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 2012نيسان  4

 

 (31)الفرقان عدو ا  وكذلك جعلنا لكل نبيّ  ۞

( وكذلك جعلنا لكل نبّي عدو ا ِمن  الُمجرمين وكفى بربك هادي ا ونصير اتعالى: )قال 
 .31الفرقان 

فإذا وجد المفكر أو المصلح له عدو ا فعليه أن يعلم أن هذه سّنة هللا في خلقه،  -
وسيجد أن العدو ينّشطه ويجعله حذر ا ويقظ ا وأكثر حيوية وعطاء ، وهللا أعلم. اإلنسان 

  .أعداء وبال خصوم يسترخيبال 

األعداء لهم فائدة! األعداء يحفزونك بعداوتهم، واألصدقاء يشجعونك بصداقتهم.  -
فال بد من األصدقاء وال بد من األعداء، واعلْم أن في كل منهما لك خير ا، فال تيأس 

  !وال تحزن 

لفكرهم عدو ا اليوم يلجأ كثير من المفكرين والمصلحين إلى أن يجعلوا لدولهم أو  -
أو أكثر، لتنشيط الناس وحفزهم وجعلهم على استيقاظ دائم. فإذا فقدوا عدو ا بحثو عن 
عدو جديد. فالدول الغربية لما وجدت أن العدو االشتراكي أخذ يضعف، بحثت عن 

 !العدو اإلسالمي

 :عدو ا
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 .أعداء  

  .يطلق على المفرد والجمع

 ()انظر آية األنعام أدناه: عدو ا شياطين  

*** 

 :آيات أخرى 

وكذلك جعلنا لكل نبّي عدو ا شياطين  اإلنِس والجّن ُيوحي بعُضهم إلى بعض  ُزخرف  )
 .112( األنعام القول ُغرور ا

*** 

 م9/3/2013الثالثاء 

 

 (32)الفرقان جملة واحدة  ۞

ف ُروا لوال ُنّزل  عليِه القرآُن ُجْملة  واحدة  قال تعالى: )  .32الفرقان ( وقال  الذين  ك 

القرآن الكريم ُنّزل على رسولنا الكريم ُمنّجم ا، أي ُنجوم ا، على أقساط أو دفعات،  -1
ا، جملة  واحدة  .ولم ي نزْل كتاب ا واحد 
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في مباحث الرياضيات المالية والتجارية، أو رياضيات االستثمار، مبحث أو  -2
ريخ سابق أو الحق. أكثر يتعلق بسداد القروض والديون، وحساب قيمتها في تا

فالقروض الربوية قد يتم وفاؤها دفعة واحدة، أو على أقساط دورية، متساوية أو غير 
متساوية. فإذا ُحسبْت قيمة األقساط الدورية في تاريخ سابق أو حاضر استخدمْت، في 
 اللغات المختلفة، عبارة )القيمة الحالية( للتعبير عن القيمة في هذا التاريخ. وإذا ُحسبْت 

قيمة األقساط في تاريخ مستقبلي الحق استخدمت عبارة )الُجْملة(، أي قيمة ُجملة 
 .األقساط في التاريخ المستقبلي المحدد

القروض الربوية في اإلسالم ممنوعة، لكن هذا ال يعني أن هذا البحث لن يوجد  -3
سالم، في اإلسالم، أو في الرياضيات اإلسالمية. ذلك أن بيع التقسيط جائز في اإل

وكذلك بيع السل م، ويجوز في هذا النوع من البيوع )البيوع المؤجلة( الزيادة في الثمن 
ألجل التأجيل، كما يجوز عند البعض الحط )الحطيطة( من الثمن ألجل التعجيل. 

 .والحطيطة مصطلح يعرفه الفقهاء والرياضيون مع ا

تمّدها من هذه اآلية الكريمة. المترجم العربي يبدو أنه اختار عبارة )الجملة( واس -4
ووجه الشبه أن القرآن ُنّزل على نجوم أو أقساط أو دفعات دورية، وعبارة )الجملة( في 

 .اآلية تعني جملة هذه الدفعات الدورية بتاريخ النزول

ا عدد السنوات التي نزل فيها القرآن، ولكننا ال نعرف عدد  -5 نحن نعرف جميع 
 .نجوم )أقساط( القرآن
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أنا لم أقرأ سابق ا كيف اختار المترجمون عبارة )الُجملة( في الرياضيات المالية،  -6
 .لترجمة ما يسمى بالرسملة في اللغات األجنبية

أتمنى من أساتذة الرياضيات المالية لدى حديثهم عن )الجملة( مثال ، في الكتب  -7
يفعلوا ما يفعله  والمحاضرات، أن يبينوا لطالبهم وقرائهم أصل هذا المصطلح، لكي

 .الفقهاء وعلماء اللغة في بحوثهم

ا أن نبهُت على مثل هذا في علم المحاسبة، وتساءلُت من أين أتى  -8 سبق أيض 
علماء المحاسبة في اللغة العربية بعبارة )دفتر األستاذ( مثال ؟ في حين أن العبارة 

 .Grand Livre األجنبية الفرنسية تعني حرفي ا: )الدفتر الكبير(

 Book ومن العجيب في المحاسبة أن علماءها األجانب اختاروا كلمة )كتاب( -9
بالفرنسية، وترجمها العرب بكلمة )دفتر(. وفي القرآن الكريم ورد  Livre باإلنكليزية و

لفظ )الكتاب(، أو )اإلمام( بمعنى الدفتر: )كتاب ُمبين( و)إمام ُمبين(. ولعل هذا 
مستمد من اإلبانة، يعني )اإلفصاح( عند علماء المحاسبة. الوصف )ُمبين(، الذي هو 

ولوال أن المصحف سمي بالمصحف اإلمام لربما اختار المترجم العربي )دفتر اإلمام( 
 .بدل )دفتر األستاذ(، وهللا أعلم

ا بأن يستخدم علماء المحاسبة مصطلح )اهتالك( بدل  -10 أخير ا أوصي استطراد 
 .)إهالك(، وهللا الموفق

 م20/4/2012لجمعة ا
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 (32)الفرقان لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيال   ۞

 أي: أنزلناه منجم ا ورتلناه.

 الترتيل: ُحسن التأليف، وُحسن القراءة.

 

 لم يقل:

 لنثبت به فؤادك رتلناه ترتيال .

 

 (33)الفرقان وال يأتونك بم ثل  إال جئناك بالحّق وأحسن  تفسير ا  ۞

 :البغوي قال 

ِإالَّ (، يضربونه في إبطال أمرك )ِبم ث ل  ( يا محمد يعني: هؤالء المشركين، )و ال  ي ْأُتون ك  ) 
قِّ  يوردون من (، يعني بما ترّد به ما جاؤوا به من المثل وتبطله، فسّمى ما ِجْئن ـٰك  ِبٱْلح 

ن  ت ْفِسير االشبه مثال ، وسمى ما يدفع به الشبه حق ا، )   (، أي: بيان ا وتفصيال .و أ ْحس 

 

 (36)الفرقان فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كّذبوا بآياتنا فدّمرناهم تدمير ا  ۞
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 أي: فذهبا فكّذبوهما فدّمرناهم.

 

ا  ۞  (37)الفرقان وأعتدنا للظالمين عذاب ا أليم 

 وأعددنا.

 ( في جميع القرآن.أعتدناورد )

 

 )38)الفرقان وقرون ا بين ذلك كثير ا  ۞

 :قال تعالى

ا وثمود  وأصحاب  الرّس وقرون ا بين ذلك كثير ا)  .38( الفرقان وعاد 

 :قرون ا

 .أمم ا

 

 :قرون ا بين ذلك

 .بينهم
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 :التقدير

 .وذلكبين هذا 

*** 

 :أقوال المفسرين

، وال إحالة! وما قاله الزمخشري غير واضح! الزمخشري من تعرض لهذا أخذه من 
 .وأقربهم البغوي 

 :البغوي 

 . ( أي: وأهلكنا قرون ا كثير ا بين عاد وأصحاب الرسوقرون ا بين ذلك كثير ا)

*** 

 :الزمخشري 

الذاكر أشياء مختلفة ثم يشير إليها بـ: ( أي: بين ذلك المذكور، وقد يذكر ب ْين  ٰذِلك  )
ا متكاثرة، ثم يقول فذلك كيت وكيت، على معنى فذلك ذلك) (، ويحسب الحاسب أعداد 

 .المحسوب أو المعدود

 :أقول

 !واضح، والباقي بخالفه، وربما يحسن حذفه“ بين ذلك المذكور”قوله: 
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*** 

 :الرازي 

المذكور. وقد يذكر الذاكر أشياء مختلفة، ثم يشير إليها ( أي: ب ْين  ٰذِلك  بين ذلكقوله: )
ا متكاثرة، ثم يقول فذلك كيت وكيت، على معنى:  فذلك  بذلك، ويحسب الحاسب أعداد 

 .المحسوب أو المعدود

*** 

 :أبو حيان

( إشارة إلى أولئك المتقدمي ذلك( هذا إبهام ال يعلم حقيقة ذلك إالّ هللا. )وقرون ا بين ذلك)
( عليه من غير أن يعطف عليه شيء، كأنه قيل بين بينفلذلك حسن دخول ) الذكر.

 .المذكورين، وقد يذكر الذاكر أشياء مختلفة. ثم يشير إليها

*** 

 :ابن عاشور

 . ( إلى المذكور من األممبين ذلكاإلشارة في قوله: )

  .( أن ُأم م ا تخللت تلك األقوام، ابتداء  من قوم نوحبين ذلكومعنى ) 

***  
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 :آيات أخرى 

 .68( البقرة عوان  بين ذلك)

 .110( اإلسراء وابتِغ بين ذلك سبيال  )

ا)  .67( الفرقان وكان بين ذلك قوام 

*** 

 :األحد

 هـ1439رمضان  04

 م2018أيار  20

 

 (39)الفرقان وكال  ضربنا له األمثال وكال  تّبرنا تتبير ا  ۞

 وكال  منهم.

 ليهتدوا فلم يهتدوا.ضربنا له األمثال 

 : مفعول به لفعل محذوف تقديره: أنذرنا كال  منهم.كال  

 وكال  تبرناه.
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 (40)الفرقان كانوا ال يرجون ُنشور ا ونها بل أفلم يكونوا ير   ۞

 لم يكونوا يرونها، بل كانوا ال يرجون نشور ا.

 

 (41)الفرقان أهذا الذي بعث هللُا رسوال   ۞

 بعثه.

 

بيال   ۞  (42)الفرقان م ن أضّل س 

 معنيان جديدان

وإذا رأوك  إن يّتخذونك  إال ُهُزو ا أهذا الذي بعث  هللُا رسوال . إن كاد لُيضّلنا عن آلهتنا )
بيال   ون  العذاب  م ن أضّل س  -41( الفرقان لوال أن صب رنا عليها وسوف  ي علمون  حين  ير 

42. 

 :إن يّتخذونك  

 .يتخذونكما 

 :ب ع ث  



378 

 .بعثه

 أهذا الذي بعث  هللُا رسوال ؟

 .استفهام إنكاري على سبيل االستهزاء واالزدراء. أي ليس أهال  لذلك، ال يستحق -

هناك فعل محذوف تقديره: )يقولون( أو )قالوا(. إذا رأوك قالوا. و)إن يتخذونك( جملة  -
 .اعتراضية

 .)رسوال (: حال -

 :إن كاد

 .إّنه كاد

برنا  :لوال أن ص 

برنا  .لوال أّنا )أننا( ص 

يفهم من ظاهر اآلية أن هناك فريقين: فريق ا ضاال ، وفريق ا أضّل! كيف ُيوصف الرسول 
 بذلك؟

  :قال المفسرون 

ه(: )م ن أخطأ طريق ا(! أخطأ: أفعل التفضيل )أكثُر خطأ(، وليست 516-) البغوي  -
 .فعال  
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 !ه(: )سيظهر لهم م ن المضّل وم ن الضاّل(606-) الرازي  -

 !ه(: )يريد: م ن أضّل ِدين ا: أُهم أم محمد(671-) القرطبي -

 !ه(: )سيظهر لهم م ن المضّل وم ن الضاّل(745-)أبو حيان  -

 ه(: )م ن هو أبعُد طريق ا عن الحق والهدى: أُهْم أم المؤمنون(؟1250-) الشوكاني -

ه(: )على سبيل المجاراة وإرخاء العنان للمخطئ إلى أن يقف 1393-)ابن عاشور  -
  .على خطئه(

تفسير ابن عاشور أفضل من تفسير اآلخرين، بل تفسيرهم مرفوض. ولعل هناك ما 
اهو أفضل من تفسير ابن عاشو   .ر أيض 

 

 :أنا أرى أن المعنى 

م ن أضّل سبيال  ُهم أم األنعام؟ ُهم أضّل ِمن  األنعام: )إن ُهم إال كاألنعام بل ُهم  -
  .44أضل  سبيال ( اآلية 

منهم؟ أي: ال أحد  أضّل منهم -  !م ن أضّل سبيال  

 .وهللا أعلم

 :لم يقل
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  .م ن هو أضّل سبيال  

 :لم يقل

 .)ِمن  الفريقيِن( سبيال  م ن أضّل منهما  -

 .م ن منهما )ِمن  الفريقيِن( أضّل سبيال   -

 :لم يقل

(: هنا فعل، وليس أفعل أضلّ م ن أضل  سبيال . أي: م ن أضّل منهما سبيال . ) -
 .التفضيل

(: هنا فعل، وليس أفعل أضلم ن أضل  سبيله. أي: م ن أضّل منهما سبيل ه. ) -
 .التفضيل

 :السورةما ورد في 

 .34( اآلية أولئك شر  مكان ا وأضّل سبيال  ) -

 .44( اآلية إن ُهم إال كاألنعام بل ُهم أضّل سبيال  ) -

 :آيات أخرى 

 .84( اإلسراء فرّبُكم أعلُم بم ن هو أهد ى سبيال  )

*** 
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 م 20/4/2012الجمعة 

 

ه هواه  ۞ ِن اّتخذ إله    (43)الفرقان أرأيت م 

 مقّدم.: مفعول به ثان إلهه

 اتخذ هواه إلهه.

 (، أحدهما مقّدم واآلخر مؤّخر.اتخذهما مفعوالن لـ )

ُب أّن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إْن هم إال كاألنعام بل هم أضل  سبيال   ۞ أم تحس 
 (44)الفرقان 

 : ما يتلى عليهم، أو يعقلونه.يسمعون 

 

 (45)الفرقان ألْم تر  إلى ربك كيف مّد الظّل  ۞

ألْم تر  إلى ربك كيف مّد الظّل ولو شاء لجعله ساكن ا ثم جعلنا الشمس عليه دليال  ثم )
ا يسير ا  .46-45( الفرقان قبضناه إلينا قبض 

 (. الحركة خالف السكون.ساكن ا: حّرك. انظر قوله: )مدّ 

 اعتراضية.: جملة ولو شاء لجعله ساكن ا
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 لم يقل:

 ثم نقبضه.

ا يسير اهللا أعلم بمعنى هذه اآلية، ال سيما قوله: )  (.قبض 

 منهم من قال: يسير ا يسير ا!

 ومنهم من قال: خفي ا!

 

 (48)الفرقان وهو الذي أرسل الرياح ُبشر ا بين يدي رحمته  ۞

 في قراءة:

 ُبشرى.

 

 في قراءة:

 نشر ا.

 يأتي بالرحمة )المطر(.الرياح تنشر السحاب الذي 
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 (48)الفرقان   هور اوأنزلنا من السماء ماء  ط   ۞
 

 : 3/95 الزمخشري قال 
وينزل عليكم من الســــــــــــــماء ماء  ( : بليغ ا في طهارته، يعضــــــــــــــده قوله تعالى: )هور اط  )

. والطهور على وجهين في العربية: صـــــــفة واســـــــم. فالصـــــــفة 11( األنفال ليطهركم به
ضـــوء لما قولك: ماء  طهور، كقولك: طاهر؛ واالســـم قولك لما يتطهر به: طهور، كالو 

قود لما توقد به النار. ومنه قوله صــــلى هللا عليه وســــلم: ال صــــالة إال  يتوضــــأ به، والو 
بطهور. وقال صلى هللا عليه وسلم: الماء طهور ال ينجسه شيء، إال ما غير لونه أو 

 طعمه أو ريحه.
 

 : 24/90الرازي قال 
طور ما اخ ـــــــــــــــــــــ  تلفوا في الطهور ما هو؟ قال كثير من العلماء: هو ما يتطهر به، كالفـ

حور ما يتسحر به. والطهور في معنى الطاهر.   يفطر به، والسَّ
 

 : 13/39 القرطبيوقال 
ضــــوء، للماء الذي يتوضــــأ به. وكل طهور طاهر،  الطهور ما يتطهر به، كما يقال: و 

ماء المنزل من الســــــــماء طاهر في نفســــــــه، مطهر وليس كل طاهر طهور ا. فبين أن ال
( بمعنى طهور الغيره. فــإن الطهور بنــاء )صــــــــــــــيغــة( مبــالغــة في )طــاهر(. وقيــل: إن )

( اإلنسان وسقاهم ربهم شراب ا طهور اطاهر، وهو قول أبي حنيفة، وتعلق بقوله تعالى: )
 ، يعني: طاهر ا.21
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غســـــــــل النجاســـــــــات، وهو الماء والماء الطاهر المطهر هو الذي يجوز به الوضـــــــــوء و 
 القراح الصافي من ماء السماء واألنهار والبحار والعيون واآلبار. 

 
 : 8/117أبو حيان قال 

( أن يكون للمبــالغــة في طهــارتــه، بخالف مــا نبع من مــاء  طهور اوالظــاهر في قولــه: )
 األرض ونحوه، فإنه تشوبه أجزاء أرضية، من مقره أو ممره أو مما يطرح فيه. 

 
 : 8/487الدر المصون وقال في 

( طهور ا شــــــــــــــراب ا(: يجوز أن يكون صــــــــــــــفة مبالغة، من طاهر، كقوله تعالى: )طهور ا)
حور. ويجوز أن يكون 21اإلنســــــــــان  ا لما يتطهر به، كالســــــــــَّ . ويجوز أن يكون اســــــــــم 

 مصدر ا، كالقـ بول. 
 

 : 7/266 القاسميوقال 
القاضـــي: وتوصـــيف الماء به إشـــعار بالنعمة هذه اآلية أصـــل في الطهارة بالماء. قال 

فيـــه، وتتميم للمنـــة فيمـــا بعـــده. فـــإن المـــاء الطهور أهنـــأ وأنفع ممـــا خـــالطـــه مـــا يزيـــل 
طهوريته، وتنبيه على أن ظواهرهم لما كانت مما ينبغي أن يطهروها، فبواطنهم بذلك 

 أولى.
 

 : 19/47ابن عاشور وقال 
وماء المطر بالغ منتهى الطهارة، إذا لم يختلط به شــــــــــــــيء يكدره أو يقذره، وهو أنقى 
ا. ووصف الماء بالطهور يقتضي  المياه لخلوه عن جميع الجراثيم، فهو الصافي حقـــــــــــــــ 
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عول لزيادة معنى في  ـــــــــــــــــــ  أنه مطهر لغيره، إذ العدول عن صـــــيغة فاعل إلى صـــــيغة فـ
 الوصف.
 

 : 5/2570 الظاللوقال في 
ياة على هذه األرض كلها تعيش على ماء المطر، إما مباشــرة وإما بما ينشــئه من والح

جــداول وأنهــار على ســــــــــــــطح األرض، ومن ينــابيع وعيون وآبــار من الميــاه الجوفيــة 
 المتسربة إلى باطن األرض منه.

 
 ة في علم االقتصاد.من الموارد الطبيعية الحرّ  وأخير ا فإن ماء المطر يعدّ 

*** 
 2006تموز  13

 
 (49)الفرقان لُنحيي  به بلدة ميت ا وُنسقيه مّما خلقنا أنعام ا وأناسيَّ كثير ا  ۞

 في قراءة:
 ون سقيه.

 
 لم يقل:

 بلدة ميتة.
 

 : بلد.بلدة
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 التقدير:
ا.  ونسقيه أنعام 

 
 لم يقل:

 ممن خلقنا.
 

 لم يقل:
 أناسيَّ وأنعام ا.

 
 :األلوسيقال 

 
ألنهم إذا ظفروا بما يكون سقي  ،سقي األناسيجوز أن يكون تقديم ما ذكر على 

  ، لم يعدموا سقياهم.أرضهم ومواشيهم

 

 (50)الفرقان ولقد صّرفناه بينهم ليّذّكروا فأبى أكثُر الناس إال ُكفور ا  ۞

 : أي: الماء.فناهصرّ 

 حّولنا أحواله وأوقاته وإنزاله على أنحاء مختلفة.بمعنى: 
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 : ليتذكروا.رواكّ ليذّ 

 وقدرته.هللا 

 

 (51)الفرقان ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذير ا  ۞

 لتخفيف العبء عنك يا محمد.

 

ر ا جْ وهو الذي مرج البحرين هذا عذب  فرات  وهذا ملح  ُأجاج  وجعل بينهما برزخا وحِ  ۞
 (53)الفرقان محجور ا 

 : خّلى.مرج

 : بالغ العذوبة.فرات

 : بالغ الملوحة.ُأجاج

ا  حائال .: برزخ 

 : كل منهما محجور عن اآلخر.ر ا محجور اجْ حِ 

 .53و 22( وردت في سورة الفرقان فقط، في اآليتين: ِحْجر ا محجور اهذه العبارة )
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 (54)الفرقان وهو الذي خلق من الماء بشر ا فجعله نسب ا وصهر ا  ۞

 قرابة النسب وقرابة المصاهرة.

 

 (55)الفرقان وكان الكافر على رّبه ظهير ا  ۞

 ُمعين ا للشيطان.

 

  ( 57الفرقان )قل ما أسألكم عليه ِمن أجر إال م ن شاء أن يتخذ إلى رّبه سبيال   ۞

 :أجر

 أجر ماّدي

*** 

 :عليه

 :على ما ُذكر في اآلية السابقة

 .(وما أرسلناك إال مبشر ا ونذير ا)
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 .أي: التبشير واإلنذار

*** 

 :إال م ن شاء أن يتخذ إلى رّبه سبيال  

  .باإليمان والعمل والصالح

 .باإليمان إذا لم يكن مؤمن ا، وبالعمل الصالح إن كان مؤمن ا

 !فهذا أجري )ثوابي(

*** 

 :األحد

 هـ1439ذو القعدة  10

 م2018تموز  22

 

 (57)الفرقان من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيال   ۞

 لعل األصل: سبيله.

 ذفت الهاء، وأطلقت الفتحة ألف ا.حُ 
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 (58)الفرقان وسّبح بحمده  ۞

 :قال لي

 .(سّبح بحمدهالتسبيح فهمته، والحمد فهمته، ولكن لم أفهم )

 :قلت له

ا مقترن ا بحمده، يعني: قْل سبحان هللا، والحمد هلل  .التقدير: سّبِح هللا  تسبيح 

 .الميزان، كما في حديث متفق عليهوهما كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في 

*** 

 :األربعاء

 هـ1439رمضان  07

 م2018أيار  23

 

 (59 )الفرقان خبير ا بهِ  فاسألْ  ۞
 

 .59 الفرقان (خبير ا بهِ  فاسألْ  الرحمنُ ) تعالى: قال
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 قال: لماذا

 عنه"؟ "فاسألْ  يقل: ولم (به فاسألْ )
  

 التقدير:
 به. خبير ا فاسأل      -

 به. خبير ا عنه فاسأل      -

  
 الخبير؟ هو من
 وسلم. عليه هللا صلى محمد الرسول هو الخبير      -

 القرآن. أو:      -

*** 
  م10/6/2013 اإلثنين

 

 (59)الفرقان الرحمُن فاسأْل به خبير ا  ۞

 :الخبير

 .هللا  -
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 .القرآن  -

*** 

 :في تقدير اآلية أقوال

 (وكفى به بذنوب عباده خبير اخبير ا به، كما في اآلية السابقة: )التقدير: فاسأْل   -

 .أي: وكفى به خبير ا بذنوب عباده

  .( بمعنى: عنهبهالتقدير: فاسأل عنه خبير ا. )  -

 .التقدير: فأسأله خبير ا. الباء: صلة )زائدة(. إذا سألته وجدته خبير ا بكل شيء  -

 .، وهللا أعلموالتقدير األول أسهل وأبعد عن التكلف

*** 

 :وما نقله عنه الرازي هو الصحيح ،في تفسير الطبري خطأ من المحقق

 :الطبري قال 

يج, قوله: ِبير ا) عن ابن ُجر  ( قال: يقول لمحمد صلى هللا عليه وسلم: إذا ف اْسأ ْل ِبِه خ 
ِبير اأخبرتك شيئ ا، فاعلم أنه كما أخبرتك، أنا الخبير، والخبير في قوله: ) ( ف اْسأ ْل ِبِه خ 

 .(بهمنصوب على الحال من الهاء التي في قوله: )

 :عن الطبري قوله الرازي هذا في حين نقل 
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ه خبير ا، وخبير ا نصب على ( صلة، والمعنى: فسلْ ِبهِ قال ابن جرير: الباء في قوله: )
 .الحال

 :أقول

صلة. لذلك فإن نص الطبري ( بهالنصب على الحال ال وجه له ما لم تكن الباء في )
 .فيه خطأ يسيء إلى الطبري، وهللا أعلم

*** 

 :اإلثنين

 هـ1439ذو القعدة  11

 م2018تموز  23

 

 (60)الفرقان أنسجد لما تأمرنا  ۞

 ( وإذا قيل لهُم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمُن أنسجُد ِلما تأمُرناقال تعالى: )

 :أنسجد لما تأمرنا

 لمجّرد أمرك؟أنسجد 

*** 
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 :أبو حيان

  ِمن غير علم ببيانه؟

  :ابن كثير

 لمجرد قولك؟

 :السعدي

 لمجّرد أمرك إيانا؟

*** 

 :الجمعة

 هـ1439شوال  09

 م2018حزيران  22

 

عل الليل والنهار ِخْلفة  ۞  (62)الفرقان وهو الذي ج 

 .أي: جعل الليل ِخْلفة للنهار، والنهار ِخْلفة لليل

  .منهما ِخْلفة لآلخرجعل كال  
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 .الليل يخلف النهار، والنهار يخلف الليل

 .جعلهما ِخْلفة: أي مختلف ين، متعاقب ين

 :ومنه قوله تعالى

  .164( سورة البقرة واختالِف الليِل والنهارِ )

*** 

 :الخميس

 هـ1439شوال  22

 م2018تموز  05

 

 (62)الفرقان لمن أراد أن يّذّكر أو أراد ُشكور ا  ۞

 (وهو الذي جعل الليل  والنهار  ِخلفة  لمن أراد أن يّذّكر أو أراد ُشكور ا) :قال تعالى

 :يّذّكر

 .أصله: يتذّكر

 :لم يقل
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 .لمن أراد ذكر ا أو شكر ا

*** 

 :قال لي

 ( بصيغة المبالغة؟شكور الماذا )

 :قلت

كور: بفتح   .الشين صيغة مبالغة من: شاكرش 

 .ُشكور: بضم الشين، من شكر يشكر ُشكر ا وُشكور ا

 .فهي بمعنى: الشكر

*** 

 :ابن عاشورقال 

( لداللة المضارع على التجدد. واقتصر أن يّذّكرجيء في جانب المتذّكرين بقوله: )”
  .“يحصل دفعة(، ألن الشكر أو أراد شكور افي جانب الشاكرين على المصدر بقوله: )

 :أقول

 .ر كالهما يتجددر والتذكّ ال أوافق ابن عاشور، فالتشكّ 
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*** 

 :ابن عاشوروقال 

 أن( على )شكور اإذ ال يلتئم عطف ) ،(أرادألجل االختالف بين النظمين أعيد فعل )”
 .”(يذكر

  :أقول

التشويش! وفي اللغة هذا بدهي ال يحتاج إلى طرح! فالعاِلم يستنكره، والجاهل يصيبه 
 .يجوز: لمن أراد أن يّذّكر أو يّشّكر

 .هذا وهللا أعلم

*** 

 :الثالثاء

 هـ1439ذو القعدة  12

 م2018تموز  24

 

 (65الفرقان ) عذابها كان غرام ا إنّ  ۞

 .(والذين يقولون ربنا اصرْف عنا عذاب  جهّنم إّن عذاب ها كان غرام ا)
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 .الغريُم غريم ه )أي الدائُن مدين ه(، فهو مولع بمالزمتهأي يالزم من فيها كما يالزم 

 .وهذا يعني االستمرار

*** 

أو يعشق من فيها كما يعشق المرأة رجل ُمغرم بالنساء، مع الفرق بين رجل يحب النساء 
ونار تحب أهلها، أي مع الفرق بين الحب والبغض. إذا قلت لفالن: جهنم تحبك قد 

 !ة. فالغرام هنا قد يكون من هذا البابيكون ذلك على سبيل السخري

 .والغرام يعني شدة التعلق، باإلضافة إلى طول المالزمة

  .ويغلب على ظني أن اآلية من هذا الباب، وليست من باب الغريم وغريمه 

*** 

 .فهو عذاب دائم وشديد )لزقة(

 .جهنم ُمغرمة بالتعذيب: من حيث المّدة والشّدة

 .وهللا أعلم

*** 

 :األربعاء

 هـ1439ذو القعدة  13
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 م2018تموز  25

 

 (65)الفرقان إن عذابها كان غرام ا  ۞

 هل هذا من الغرامة؟

 :ما نقله المفسرون عن محمد بن كعب

 :الطبري 

ان  غ ر ام اعن محمد بن كعب في قوله: ) ا ك  ( قال: إن هللا سأل الكفار عن ِإنَّ ع ذ اب ه 
  .فأغرمهم، فأدخلهم النارنعمه، فلم يرّدوها إليه، 

 .ابن كثيرومثله في 

*** 

 :البغوي 

قال محمد بن كعب القرظي: سأل هللا الكفار ثمن نعمه، فلم يؤّدوا، فأغرمهم فيه، فبقوا 
  .في النار

*** 

 :الرازي 
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قال محمد بن كعب: طالبهم هللا تعالى بثمن النعيم في الدنيا، فلم يأتوا به، فأغرمهم 
 . نارثمنه بإدخالهم ال

*** 

 :القرطبي

( أنه سأل الكفار ثمن نعمه، فما أّدوه إليه، فأغرمهم غ ر ام اعن محمد بن كعب في: )
 .فأدخلهم النار

*** 

 :أقول

( أصلها: )غرامة(. وهو ما لم يقله غرام اهذا أحد أقوال المفسرين، وله وجه إذا كانت: )
 !المفسرون 

*** 

 :الخميس

 هـ1439ذو القعدة  14

 م2018تموز  26
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 (67)الفرقان وام ا سرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك ق  والذين إذا أنفقوا لم يُ  ۞
 

قال بعض العلماء: اإلســــــــراف ما كان من نفقة في معصــــــــية هللا، وإن قّلت. واإلقتار: 
المنع من حق هللا، أو مـــا ُأمســـــــــــــــــك عن طـــاعـــة هللا، وإن كثر. والقوام: هو العـــدل، 

 والقصد، والوسط.واالعتدال، 
 

وقال بعضهم: السرف هو مجاوزة الحد في اإلنفاق، واإلقتار: التقصير عن الحد الذي 
ال بد منه، فخير األعمال أوساطها، والحسنة بين سيئتين، وعليه فإن القوام يقع وسط ا 

 بين اإلسراف واإلقتار. 
 

ن الســــــــرف فإن قال قائل: هل لإلســــــــراف من حد معروف؟ ليس هناك حد، غير أن م
األكل فوق الشــــــــــــبع، وهو يضــــــــــــعف البدن، وينهك القوى. ومن اإلقتار ترك األكل أو 

 تقليله حتى يضعف الجسم، وتخور القوى. والقوام بين ذلك.
 

قال العلماء: وليس من اإلســــــــــــــراف أن يتخذ المرء ثوبين: ثوب ا لمهنته، وثوب ا لجمعته 
يرى أثر نعمتـــه عليـــه )الطبري  وعيـــده. فـــإن هللا تعـــالى إذا أنعم على عبـــد يحـــب أن

19/37 .) 
 

قال عمر بن الخطاب رضـــي هللا عنه: كفى ســـرف ا أن ال يشـــتهي رجل شـــيئ ا إال اشـــتراه 
 (. 13/72، والقرطبي 3/100فأكله، أكّل ما اشتهيتم اشتريتم؟ )الزمخشري 

 : 24/109 الرازي قال 
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من حالل، ألنه يؤدي  الســـــــــــــــرف مجاوزة الحد في التنعم، والتوسع في الدنيا، وإن كان
 إلى الخيالء.

  
قول بعضـــــــهم بأن ما أنفق في غير طاعة هللا فهو اإلســـــــراف،  13/72 القرطبيونقل 

وما ُأمســــــك عن طاعة هللا فهو اإلقتار، وما أنفق في طاعة هللا فهو القوام. والقوام في 
 كل واحد بحسب حاله وعياله.

 
قال رســـــــــول هللا صـــــــــلى هللا عليه وســـــــــلم: ما عال من اقتصـــــــــد )مســـــــــند اإلمام أحمد 

1/447 .) 
 

 : 4/1412ابن القيم قال 
دين هللا بين الغالي فيه والجافي عنه، وخير الناس النمط األوســــــــط، الذين ارتفعوا عن 

ا، تقصــير المفرطين، ولم يلحقوا بغلو المعتدين. وقد جعل هللا ســبحانه هذه األمة وســط  
وهي الخيار العدل، لتوســــطها بين الطرفين المذمومين. والعدل هو الوســــط بين طرفي 

تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وال تبســـطها كل البســـط  والالجور والتفريط قال تعالى: )
. إن اإلســالم قصــد بين الملل، والســنة قصــد بين 29( اإلســراء ، فتقعد ملوم ا محســور ا

 لي فيه والجافي عنه. البدع، ودين هللا بين الغا
*** 

 2013نيسان  11
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 (67)الفرقان والذين إذا أنفقوا لم ُيسرفوا ولم ي قُتروا  ۞

اقال تعالى:)  .67( الفرقان والذين  إذا أنفُقوا لم ُيْسِرُفوا ولم ي ْقُتُروا وكان  بين  ذلك  ق وام 

 :آية اقتصادية في اإلنفاق

 .المناسب في اإلنفاق، ال هو اإلسراف وال هو التقتيراالقتصاد هو البحث عن الحد - 

 .ليس هو الحد األقصى في اإلنفاق، وال الحد األدنى، بل هو الحد األمثل  -

 .يظن بعض الناس أن علم االقتصاد هو علم البخل، وهذا غير صحيح  -

بعد علم االقتصاد هو علم القوام. هو علم البحث عن القوام، البحث عن الرشد، وال  -
 .عن السف ه والغفلة

 .علم االقتصاد هو علم اإلنفاق المحسوب، وعلم الكرم المحسوب  -

علم االقتصاد هو علم الحذ ر ِمن الدخول في اإلسراف )السف ه(، والحذ ر ِمن الدخول   -
 .في التقتير )البخل(

 .علم االقتصاد هو علم الرشد في السلوك االقتصادي والمالي  -

االقتصاد هو علم المصالح والمفاسد في الجوانب المالية، أو علم المنافع. علم   -
ا  .والمنافع موضع بحوث واسعة في الشريعة واالقتصاد مع 

 .علم االقتصاد هو علم البحث عن سبل االهتداء إلى التصرفات الناجعة أو الرابحة  -
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صالح دون الوقوع علم االقتصاد هو تجنب المفسدة وتحقيق المصلحة. تحقيق الم  -
 .في المفاسد

 .اجتناب المحرمات أوال . التخلية قبل التحلية. درء المفاسد ُمقّدم على جلب المصالح  -

قد ضّلوا وما ارتكاب المفسدة له تكلفتان: تكلفة المفسدة + تكلفة فوات المصلحة. )  -
 .. تكلفة الضالل + تكلفة التضحية بالهداية140( األنعام كانوا ُمهتدين

 .محاربة الفساد أوال . الفساد يأكل الصالح. الفساد يلتهم )يفترس( التنمية  -

اإلسراف، التقتير، التالعب بالمكاييل والموازين، البخس، الظلم، الفساد ... كل   -
 !ذلك من المحرمات أو المفاسد التي يجب درؤها قبل كل شيء

 . اقتصاديتقليل المفاسد، وتعظيم المنافع، ه ّم شرعي وه مّ   -

 :آية اقتصادية أخرى أوسع من سابقتها

ُسوا الناس  أشياءهم وال ُتفِسُدوا في األرِض بعد  إصالِحها) ( فأوفوا الكيل  والميزان  وال ت ْبخ 
 .183-181والشعراء  85، وانظر هود 85األعراف 

 .هذه اآلية ذات مجال مختلف وأوسع )التنمية والعدالة ومحاربة الفساد( -

 .يمكن تلخيص اآلية بمحاربة الفساد، أو باألمر باإلصالح والنهي عن اإلفساد -
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وتتضمن اآلية التقليل من النزاع بين الناس )حول المكاييل والموازين، والعدل  -
 .والظلم والغش، والصالح والفساد(

ة الوقاية من الثورات، وتحقيق األمن واألمان. تقليل المنازعات )ومنع الظلم والرشو  -
 .والفساد( يحقق األمن والرضا واالستقرار

ر واالحتكار كل هذا يزيد من المنازعات بين الناس، ويمنع الرضا  - الجهالة والغ ر 
 .والتراضي واألمن واالستقرار

 .29( النساء تجارة عن ت راض) -

 (والذين  إذا أنفقوا ولم ُيسرفوا وكان بين  ذلك قوام ا)

 .63( الفرقان وعباُد الرحمِن الذين  ي مُشون  الرحمن: )هذا أحد أوصاف عباد 

 :لم ُيسرفوا

 :اإلسراف

  .اإلسراف مجاوزة الحّد في اإلنفاق )العائلي والخيري( -

 .من أنفق درهم ا في حرام فهو إسراف. اإلسراف هو النفقة في معصية ولو قّلت -

ا التوسع في المباحات، فيضيع حق  - آخر، كحق العيال أو من اإلسراف أيض 
 .كحفظ الصحة، أو غير ذلك



406 

 .ال خير في اإلسراف. وقال بعضهم: ال إسراف في الخير، وفيه نظر -

في الطعام ما سّد الجوع دون شبع. ال نأكُل حتى نجوع، وإذا أكلنا ال نشبع، أي  -
 !ال نصل إلى حد الشبع. وليس المعنى: مهما أكلنا ال نشبع

 .الناس فيها: قد أسرف! )دور الُعرف في تحديد اإلسراف( ال ُينفق نفقة  يقول -

رف ا أال يشتهي شيئ ا إال اشتراه(. كّل ما  - قال عمر رضي هللا عنه: )كفى بالمرء س 
 !)كّلما( اشتهيتم اشتريتم

قال بعض العلماء: من أنفق في غير طاعة هللا فهو اإلسراف، ومن أمسك عن  -
 .ق في طاعة هللا فهو القوامطاعة هللا فهو اإلقتار، ومن أنف

 :لم يقتروا

  القتر أو التقتير:

 .خالف )أو نقيض( اإلسراف. هو اإلمساك عن اإلنفاق في طاعة هللا -

 .التضييق في اإلنفاق -

 .التقصير عما ال بّد منه -

 .البخل -

 .منع حقوق هللا في اإلنفاق -
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*** 

 :قراءات أخرى 

 .ُيقِتر إقتار الم ُيْقِتُروا. من: أقتر  -

 .لم ي قِتُروا -

 .لم ُيقّتروا. بتشديد التاء وكسرها. من: التقتير -

 :بين  ذلك

 .بين المذكور

 .بينهما

 .بين هذا وهذا

 .بين اإلسراف والتقتير

 

 :لم يقل

 .بينهما

  .)بين( تدخل بين شيئين. هنا: الثاني محذوف لالختصار
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االتقدير  .: كما سبق آنف 

 :ق وام ا

  :القوام

 .االقتصاد، التوسط، االعتدال، القصد بين الطرفين -

 .الحسنة بين سيئتين: اإلسراف واإلقتار -

 .ال وكس  وال شطط -

 .القوام: هو اإلنفاق في طاعة هللا -

 .هو في كل واحد  بحسبه. بحسب حاِله وعياِله. بحسب حال الُمنِفق والُمنف ق عليه -

 :بين ذلك قوام ا

 .(: خبربين ذلك)

 .(: خبر ثانقوام ا)

 .خبر بعد خبر

اأو:   .: حال مؤكدةقوام 

 :لم يقل
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ا بين  ذلك  .قوام 

 .مراعاة الفاصلة

  :إن المسألة ال تحّل إال ألحد ثالثة :في الحديث

 .رجل تحّمل حمالة )كفالة(، فحّلت له المسألُة حتى يصيب ها ثم ُيمسك -

مال ه، فحّلْت له المسألُة حتى يصيب  قوام ا من ورجل أصابته جائحة اجتاحْت  -
ا من عيش  .عيش، أو سداد 

ورجل أصابته فاقة  )فقر(، حتى يقول  ثالثة من ذوي الِحجا من قومه: لقد أصابت  -
ا من عيش( صحيح  فالن ا فاقة ، فحّلْت له المسألُة حتى يصيب  قوام ا من عيش، أو سداد 

 .مسلم

 

  :في قراءة

 .ِقوام ا

 

 :التبذير
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وآِت ذا الُقرب ى حّقه والمسكين  وابن  السبيِل وال تبّذْر تبذير ا. إّن الُمبّذرين  كانوا إخوان  ) -
ُفور ا  .27-26( اإلسراء الشياطيِن وكان  الشيطاُن لرّبه ك 

 :الترف

وأترفناهم في الحياِة الدنيا ما وقال  المأل ِمن قوِمه الذين  كفُروا وكّذبوا بلقاِء اآلخرِة ) -
 .33( المؤمنون هذا إال بشر  ِمثُلكم

 .13( األنبياء وارِجعوا إلى ما أترفُتم فيه) -

 .116( هود واّتبع الذين ظ لموا ما أتِرُفوا فيه وكانوا ُمجرمين  ) -

 .34( سبأ كافرون  وما أرسلنا في قرية  من نذير  إال قال ُمترفوها إّنا بما أرسلُتم به ) -

وكذلك  ما أرسلنا ِمن ق بِلك في قرية  من نذير  إال قال ُمترفوها إّنا وجْدنا آباءنا على ) -
 .23( الزخرف أّمة  وإّنا على آثاِرهم ُمقتدون  

 .45( الواقعة إّنهم كانوا قبل  ذلك  ُمترفين  ) -

ْرنا ُمترفيها ففسُقوا فيه) - ّق عليها القوُل فدّمرناها تدمير اوإذا أردنا أن ُنهلك  قرية  أم  ( ا فح 
 .16اإلسراء 

. ال ت جأروا اليوم  إّنكم مّنا ال ) - حتى إذا أخذنا ُمترفيهم بالعذاِب إذا هم ي ْجأرون 
 .65-64( المؤمنون ُتنصرون  
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 .التبذير أشد من اإلسراف

 !والترف أشد من التبذير. وُيخشى أن يصل بصاحبه إلى الكفر

*** 

  :أخرى آيات 

( اإلسراء وال ت جعْل يدك  مغلولة  إلى ُعُنِقك  وال تبُسْطها كّل الب ْسِط فتقعد  م لوم ا م حُسور ا)
29. 

*** 

 م5/8/2013الثالثاء 

 

 (68)الفرقان ومن يفعل ذلك يلق أثام ا  ۞

 جزاء إثمه.

 

 (68)الفرقان لماذا يضاعف له العذاب في سورة الفرقان؟  ۞
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 :قال تعالى

ا آخر  وال يقتلون النفس  التي حّرم هللُا إال بالحّق وال ) والذين ال يدعون مع هللا إله 
 (يزنون وم ن يفعل ذلك يلق  أثام ا. يضاعْف له العذاُب يوم القيامة ويخلْد فيه ُمهان ا

ا  :أثام 

 .اآلثامعقاب اإلثم أو 

*** 

 :وم ن يفعْل ذلك

 .أي يدعو مع هللا إلها آخر  -

 .ويقتل النفس التي حّرم هللا  -

 .ويزني  -

*** 

 :يضاعْف 

 :فيها قوالن

 .يضاعف مرتين: مرة عن الشرك، ومرة عن اآلثام المرتبطة به  -



413 

يضاعف مرات: مرة عن الشرك، ومرة عن كل إثم من اآلثام الناتجة عن    -
 .الشرك. المضاعفة هنا بهذا المعنى: ثالثة أضعاف، وليس ضعفين

 .ضاعفه في اللغة: جعله ضعف ين )مثل ين( أو أكثر

*** 

  أقوال المفسرين:

 !تكلم الزمخشري )ونقل عنه الرازي( وابن عاشور، وسكت اآلخرون 

 :الزمخشري 

ا،  إذا ارتكب المشرك معاصي مع الشرك ُعّذب على الشرك وعلى المعاصي جميع 
 .فتضاعف العقوبة لمضاعفة المعاق ب عليه

*** 

 :الرازي 

 !نقل قول الزمخشري من دون إحالة

*** 

 :ابن عاشور
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فأما مضاعفة العذاب فهي أن يعّذب على كل ُجرم مما ُذكر عذاب ا مناسب ا، وال يكتف ى 
ا على أن الشرك ال ُينجي بالعذاب األ كبر عن أكبر الجرائم، وهو الشرك، تنبيه 

 .صاحبه من تبعة ما يقترفه من الجرائم والمفاسد

ا  :وقال أيض 

ا،  ويجوز أن تكون مضاعفة العذاب مستعملة في معنى قوته، أي يعذب عذاب ا شديد 
 .وليست لتكرير عذاب مقدر

*** 

 :اإلثنين

 هـ1439ذو القعدة  18

 م2018تموز  30

 

  (70)الفرقان  يبّدل هللُا سيئاِتهم حسنات   ۞

 خطأ الطبري 

 :قال تعالى
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ا آخر  وال يقتلون النفس  التي حّرم هللُا إال بالحّق وال يزنون ) والذين ال يْدعون مع هللا إله 
ومن يفعل ذلك يلق  أثام ا. يضاعْف له العذاُب يوم  القيامة ويخلْد فيه مهان ا. إال من 

ا فأولئك يبدُل هللاُ سيئاِتهم حسنات  وكان هللاُ غفور ا رحيم ا  (تاب وآمن وعمل عمال  صالح 

*** 

 :يبّدل هللا سيئاِتهم حسنات  

 :فيها قوالن

كانوا مشركين فصاروا مؤمنين، وكانوا من أصحاب العمل السيئ فصاروا من أصحاب 
 .العمل الصالح

 .سيئاتهم الماضية تنقلب حسنات

*** 

 :الطبري خطأ 

رجح الطبري القول األول، وقال عن القول الثاني  بأنه ال يقوله ذو ِحجا )ذو عقل(! 
  ولم يصف خصومه بهذا الوصف القبيح. وليته اختار رأيه،

 :قال
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ألن األعمال السيئة قد كانت مضْت على ما كانت عليه من الُقبح، وغير جائز تحويل 
ه، إال بتغييرها عما كانت عليه من عين قد مضت بصفة، إلى خالف ما كانت علي

  !صفتها في حال أخرى 

 : أقول

 !هذا كالم ال معنى له، وال يقال بحق هللا تعالى

*** 

 :ترجيح القول الثاني

أنا أرجح القول الثاني خالف ا للطبري، ألن القول األول ال يحتاج إلى نص قرآني، فهو 
 !أمر بدهي

 :ويؤيد القول الثاني حديث صحيح

 :رسول هللا صلى هللا عليه وسلمقال 

ا منها: رجل  ُيؤتى به  إني ألعلم آخر  أهِل الجّنة دخوال  الجّنة، وآخر أهل النار خروج 
يوم القيامة، فيقال: اعرضوا عليه صغار  ذنوبه، وارفعوا عنه كبار ها. فُتعرض عليه 

ا وكذا: كذا وكذا؟ صغاُر ذنوبه، فيقال: عملت  يوم  كذا وكذا: كذا وكذا، وعملت  يوم كذ
ال يستطيع أن ينكر، وهو مشفق )خائف( من كبار ذنوبه أن تعرض  -فيقول: نعم 

فيقال له: فإن لك مكان  كّل سيئة  حسنة ! فيقول: يا رب! قد عملُت أشياء  ال  -عليه 
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أراها ههنا". قال: فلقد رأيُت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضحك حتى بدْت نواجُذه 
 . م()صحيح مسل

 .هذا وهللا أعلم بالصواب

*** 

 :الثالثاء

 هـ1439ذو الحجة  19

 م2018تموز  31

 

ا وع ِمل   تاب   وم ن ۞  (71 )الفرقان ب ام تا هللاِ  إلى يتوبُ  فإّنه صالح 
  

 كيف؟ ؟يتوب فإّنه ... تاب وم ن
 يقوم؟ فإّنه قام وم ن يقال: هل

 والجزاء! الشرط اتحد
                                               

 المفسرين: أقوال
 توبته. يقبل هللا فإنّ  تاب ومن      -
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 المعصية(. أو )الشرك الذنب عن هللا إلى رجع (:تاب) الموت. بعد إليه يعود :يتوب      -
 تاب فمن مختلف. فالمعنى وإحسانه. ثوابه إلى يرجع للحساب، هللا إلى يرجع (:يتوب)

 توّكلتُ  عليهِ ) التوبة. بمعنى ميمي مصدر الم تاب: توبته. عن ليثيبه هللا إلى يرجع فإنه
 .30 الرعد (م تابِ  وإليهِ 

 إلى هجرُته كانت فم ن) هللا. عند حق ا التائب فهو التوبة على استقام أي تاب فم ن      -
 ينكُحها امرأة  أو يصيُبها دنيا إلى جرُتهه كانت ومن ورسوله، هللا إلى فهجرُته ورسوله هللا

 أي عليه: متفق (رآني فقد المنام في رآني ّمن) عليه. متفق (إليه هاجر ما إلى فهجرته
 المعروف شعري، هو شعري  أي شعري! وشعري  النجم أبو أنا :النجم أبو قال حق ا. رآني
 وجماله. بجزالته أحد لكل

 هللا. إلى بها وليتوّجهْ  إليها فليبادْر  التوبة على عزم م ن      -

ا، توبة أو صحيحة، توبة تاب فقد الصالح بالعمل توبته وقرن  تاب م ن      -  نصوح 
 على عملي برهان من بد ال بال اللسان أو بالقلب التوبة يكفي فال توبته. هللا ويقبل

 توبته. تقبل لم بفعله توبته يحقق ولم بلسانه تاب فمن الصالح. العمل وهو صدقها

ا ت وبة   هللاِ  إلى ُتوُبوا آمُنوا الذين   أّيها يا)  .8 التحريم (ن ُصوح 

  

 يقل: لم
 متاب ا. هللا إلى تاب فإنه ... تاب ومن

 فيها. واالستمرار التوبة على والثبات التجدد على يدل (يتوب) المضارع الفعل
         10/10/2012 األربعاء
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ا فإّنه يتوب إلى هللا متاب ا ۞   ( 71)الفرقان  وم ن تاب وعمل صالح 

 :لم يقل

ا  .وعمل عمال  صالح 

 :لم يقل

ا فإنه تاب إلى هللا متاب ا  .ومن تاب وعمل صالح 

ا فإنه يتوُب إلى هللا متاب ا  .ومن يتْب ويعمْل صالح 

 :قال لي

 ما معنى: ومن تاب فقد تاب؟

 :قلت له

ا(. التوبة باللسان فقط ال ُتقبل، ال بد فيها لعل المعنى: فقد  تاب حق ا )أي: توبة نصوح 
وتوبوا إلى هللا توبة من العمل الصالح وإعادة الحقوق إلى أصحابها. قال تعالى: )

ا  .8( التحريم نصوح 

أو: التوبة الثانية غير التوبة األولى، فالتوبة الثانية تعني الرجوع إلى هللا للحساب 
 .( والثواب، والتوبة األولى تعني الرجوع عن الشرك أو المعصية)يتوب: يؤوب
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 .وهللا أعلم بالصواب

*** 

 السبت:

 هـ1439ذو الحجة  07

 م2018آب  18

 

 (72)الفرقان ا وا كرام  وا باللغو مرّ وإذا مرّ  ۞

 تعالوا عليه، ولم ينخرطوا فيه.

 

 (73)الفرقان والذين إذا ُذّكروا بآيات رّبهم لم ي ِخّروا عليها ُصم ا وُعْميان ا  ۞

 لم يخّروا أم لم يمّروا؟

 :لم يقل

 .لم يمّروا

 .قراءةفي اللغة جائز، لكن ليس فيه 

*** 
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 :المعنى

 .(63هذا وصف لعباد الرحمن )انظر اآلية 

اعليهم ي خِ ِله إذا ُيتلى إّن الذين ُأوتوا العلم  ِمن قب)  .107( اإلسراء ّرون لألذقان ُسّجد 

 .109( اإلسراء ِخّرون لألذقان يبكون وي زيُدهم خشوع اوي  )

ا وُبكي ا) وا ُسّجد   .58( مريم إذا ُتتلى عليهم آياُت الرحمن خر 

ا)  .15( السجدة إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ُذّكروا بها خّروا ُسّجد 

ا وُبكي اأي هم يِخّرون   .ُسجد 

 !)من أين يأتي البكاء؟ من التفكر والفهم(

 !وغيرهم )المنافقون( يخّرون معهم، ولكْن ُصم ا وُعْميان ا

*** 

 :خالصة المعنى )التقدير(

 .لم يخّروا عليها كالمنافقين ُصم ا وُعميان ا

 !كال الفريقين ي ِخّر، ولكنهما يفترقان

 !المؤمنين! ولكنهم ال يسمعون وال يتفكرون وال يتأثرون المنافقون ي ِخّرون مع 

*** 
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 :قارْن أقوال المفسرين

أكثر كالمهم معقد ومشوش وخطأ! ويمكن تفسير اآلية بسطر واحد: لم يخّروا عليها 
كالمنافقين ُصم ا وُعميان ا، بل بكلمة واحدة: المنافقين! قالوا: ال خرور، وهناك خرور! 

الكفار، والصواب: من عمل المنافقين. وقالوا: قعد وقام، وال حاجة قالوا: هذا من عمل 
 !لهذا التكلف

 :الطبري 

ا ُصمًّا و ُعْمي ان اإْن قال قائل: وما معنى قوله: ) ل ْيه  وا ع  ي ِخّر الكافرون ُصم ا ل ْم ي ِخر  ( أو 
للكفار؟ قيل: نعم، الكافر وُعميان ا إذا ُذّكروا بآيات هللا، ف ُيْنف ى عن هؤالء ما هو صفة 

إذا ُتليت عليه آيات هللا خّر عليها أصّم وأعمى، وخّره عليها كذلك: إقامته على الكفر، 
وذلك نظير قول العرب: سببُت فالن ا فقام يبكي، بمعنى فظّل يبكي، وال قيام هنالك. 

ا، وكما يقال: نهيُت فالن ا عن كذا، فقعد يشتمني: ومعنى  ولعله أن يكون بكى قاعد 
ذلك: فجعل يشتمني، وظّل يشتمني، وال قعود هنالك، ولكن ذلك قد جرى على ألسن 
العرب، حتى قد فهموا معناه. وذكر الفّراء أنه سمع العرب تقول: قعد يشتمني، كقولك: 

 .قام يشتمني، وأقبل يشتمني

 :تعليق

شويش! وذكر أبيات ا ذكر الطبري هنا الكفار، واألمر يتعلق بالمنافقين! وما قاله تعقيد وت
 !من الشعر )فاشية في التفاسير في مواضع منها( يستحيي من ذكرها نزار قباني
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*** 

 :الزمخشري 

ا) ل ْيه  وْا ع  ( ليس بنفي للخرور. وإنما هو إثبات له، ونفي للصمم والعمى، كما ل ْم ي ِخر 
والمعنى أنهم إذا ذّكروا بها أكّبوا تقول: ال يلقاني زيد مسلم ا، هو نفي للسالم ال للقاء. 

ا على استماعها. وأقبلوا على المذّكر بها، وهم في إكبابهم عليها، سامعون  عليها حرص 
بآذان واعية، مبصرون بعيون راعية، ال كالذين يذّكرون بها فتراهم مكّبين عليها مقبلين 

صّم العميان، على من يذّكر بها، مظهرين الحرص الشديد على استماعها، وهم كال
 .حيث ال يعونها وال يتبصرون ما فيها، كالمنافقين وأشباههم

*** 

 :ابن عطية

 !ذكر في اآلية قولين: األول صحيح، والثاني نقله عن الطبري، وليته لم ينقله

*** 

 :الرازي 

 !اكتفى بالنقل عن الزمخشري 

*** 

 :القرطبي
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ي وإْن كان غير قاعد، قاله الطبري ( وليس ثّم خرور، كما يقال: قعد يبكلم ي خّرواقال: )
واختاره. قال ابن عطية: وهو أن ي ِخّروا ُصم ا وُعميان ا هي صفة الكفار، وهي عبارة 
عن إعراضهم. قارْن ذلك بقولك: قعد فالن يشتمني، وقام فالن يبكي، وأنت لم تقصد 

 .اإلخبار بقعود وال قيام، وإنما هي توطئات في الكالم والعبارة

*** 

 :حيانأبو 

( النفي متوجه إلى القيد الذي هو صّم وعميان، ال للخرور لم ي ِخّروا عليها ُصم ا وُعميان ا)
الداخل عليه، وهذا األكثر في لسان العرب أن النفي يتسلط على القيد، والمعنى أنهم 

ا على استماعها، وأقبلوا على المذّكر بها بآذان  واعية إذا ذّكروا بها أ ك ّبوا عليها حرص 
وأعين راعية، بخالف غيرهم من المنافقين وأشباههم، فإنهم إذا ذّكروا بها كانوا مكّبين 

(، حيث ال ُصم ا وُعميان اعليها مقبلين على من يذّكر بها في ظاهر األمر، وكانوا )
  .يعونها وال يتبصرون ما فيها

ا وُبكي ا، كما تقول: لم ي د  خرج زيد إلى الحرب قال ابن عطية: بل يكون خرورهم ُسجَّ
جزع ا، أي إنما خرج جريئ ا معدم ا )لعل الصواب: ُمقدم ا(، وكان المسمع المذكر قائم 
القناة قويم األمر، فإذا أعرض كان ذلك خرور ا، وهو السقوط على غير نظام وترتيب، 

ا، لكن أصله أنه على غير ترتيب، انتهى   .وإْن كان قد أشبه الذي ي ِخّر ساجد 
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( هي صفة للكفار، وهي عبارة عن إعراضهم ُصم ا وُعميان ا( )لم ي ِخّروا: )ّديالسوقال 
وجهدهم في ذلك. وقارْن ذلك بقولك: قعد فالن يتمنى، وقام فالن يبكي، وأنت لم تقصد 

 .اإلخبار بقعود وال قيام، وإنما هي توطئات في الكالم والعبارة

 :أقول

 !ليته لم ينقل كالم السّدي

*** 

 :عاشورابن 

وا ُصم ا وُعميان ا، كحال من ال يحّب أن يرى شيئ ا  ر  إّن المشركين إذا ُذّكروا بآيات هللا خ 
فيجعل وجهه على األرض، فاستعير الخرور لشدة الكراهية والتباعد، بحيث إن حالهم 
عند سماع القرآن كحال الذي ي ِخّر إلى األرض، لئال يرى ما يكره، بحيث لم يبق له 

 .من التقوم والنهوضشيء 

*** 

 :الجمعة

 هـ1439ذو القعدة  15

 م2018تموز  27
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 (74)الفرقان واجعلنا للمتقين إمام ا  ۞

 قدوة.

أخشى أن يكون بعض المشايخ قد فهموها على غير وجهها، ومن أجل ذلك يتقاتلون 
 على اإلمامة!

 

ا فقد كذبتم فسوف يكون لِ  قْل ما يعبأ بكم ربي لوال دعاؤكم  ۞  (77)الفرقان زام 

 ما يعبأ بعذابكم.

 ما يعذبكم ربي لوال دعاؤكم لإليمان. فقد كذبتم الداعي.

 لوال أنكم ُدعيتم لإليمان فكّذبتم.

ا لكم.  فسوف يكون العذاب الزم 

 اآلية فيها صعوبة من حيث العالقة بين جزأيها.

 .147( النساء يفعُل هللا بعذابكم إن شكرتم وأمنتمما )

*** 

 هـ(:1393-)ابن عاشور 
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(، أي الداعي، وهو محمد صلى هللا عليه وسلم، فتعّين أن الدعاء:  فقد كذبتمقوله: )
 الدعوة إلى اإلسالم )...(. 

( موّجه إلى المشركين )...(، أي فقد كّذبتم الداعي، دعاؤكموضمير الخطاب في قوله: )
 وهو الرسول عليه الصالة والسالم. 

 لكلبي والفّراء. وهذا التفسير هو الذي يقتضيه المعنى، ويؤيده قول مجاهد وا

ا إلى المسلمين، فترتب  وقد فسر بعض المفسرين الدعاء بالعبادة، فجعلوا الخطاب موجه 
على ذلك التفسير تكّلفات، وقد أغنى عن التعرض إليها اعتماُد المعنى الصحيح، فمن 

 شاء فلينظرها بتأمل، ليعلم أنها ال داعي إليها )...(. 

 اإلسالم، فكذبتم الذي دعاكم.والتقدير: فقد دعاكم إلى 

*** 

 هـ(:1431-)سيد طنطاوي 

ومن العلماء من يرى أن الخطاب فى اآلية للكافرين، وأن المصدر مضاف لمفعوله، 
لهؤالء الكافرين، ما يعبأ بكم ربي، وال يكترث  -أيها الرسول الكريم  -فيكون المعنى قل 

ه وإخالص العبادة له، وبما أني قد لوجودكم، لوال دعاؤه إياكم على لساني، إلى توحيد
 دعوتكم فكّذبتم دعوتي. فسوف يكون عاقبة ذلك مالزمة العذاب لكم. 

 وهذا قول جيد وال إشكال فيه، وقد تركنا بعض األقوال لضعفها.
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 أقول:

ال أوافق على قوله: "وال يكترث لوجودكم"، ألن معنى: )ما يعبأ( هنا: ما يصنع، ما 
 يفعل.

*** 

 السبت:

 هـ1440جمادى اآلخرة  18

 م2019شباط  23
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 الشعراء﴾ سورة ﴿

 
ك  أال يكونوا مؤمنين  ۞  (3)الشعراء لعلك باخع  نفس 

 :باخع

 .قاتل

   :نقول بالعامية

 .بخعه: أي صدمه صدمة قوية ربما تؤدي إلى موته من الغّم النفسي

 .فهو إذن من العامي الفصيح

 :ليس المعنى هنا

االنتحار، فهناك مانع من هذا التفسير، ألن االنتحار في اإلسالم حرام، فال ُيتصور 
 .وقوعه من الرسول صلى هللا عليه وسلم، معاذ هللا

 المراد هنا: 

 .القتل من الهّم والغمّ 

 :معنى اآلية
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 .خشية أال يكونوا به مؤمنين

 .به: أي بالكتاب

 .(الُمبين تلك آياُت الكتابِ لقوله في اآلية قبلها: )

 :المراد من اآلية

( ما على الرسول إال البالغال تشغْل نفسك بإيمانهم فهذا بيد هللا، اشغْل نفسك بالتبليغ: )
 .99المائدة 

في اآلية الالحقة ما معناه: لو شاء هللا لجعلهم مؤمنين، ولكن يبطل عندئذ االبتالء 
 .للمبلِّغ والمبلَّغ

 :يؤخذ من اآلية

 !يبالغون في الهّم والغّم أن يقتصدوا لئال يصيبهم مرضعلى من 

*** 

 :أقوال المفسرين

 :ابن عطّية

  .خوطب بـ "لعّل" على ما في نفس البشر من توقع الهالك في مثل تلك الحال
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ومعنى اآلية: أال تهتم يا محمد بهم، وبّلْغ رسالتك، وما عليك من إيمانهم، فإن ذلك بيد 
  .آلمنواهللا تعالى، لو شاء 

*** 

 :أبو السعود

تقتلها، حسرة  على ما فاتك من إسالم  على نفسك أن)لعّل( لإلشفاق، أي: أشفْق 
  .قومك

 .(: أي: لعدم إيمانهم بذلك الكتاب المبين، أو خيفة أن ال يؤمنوا بهأال يكونوا مؤمنين)

*** 

 الخميس:

 هـ1440ربيع األول  14

 م2018تشرين الثاني  22

 

 ( 4)الشعراء إن نشأ ننزْل عليهم من السماء آية فظلْت أعناقهم لها خاضعين  ۞

 لم يقل: 

 فتظل
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 :لم يقل

 .فتظلّ 

*** 

 :مختصر أقوال المفسرين

 .(: الماضي فيه زيادة تقوية لوقوع الفعلظّلْت ) 

  .(: ماض  بمعنى المستقبل )المضارع(، ألنه معطوف على: )ننزْل(ظّلْت ) 

 .نشأ أنزلنا عليهم: إْن التقدير

 

 :تقدير آخر مقترح

 .فإذا أنزلنا آية ظّلْت أعناقهم لها خاضعين

 :في قراءة

 فتظلّ 

 .لو شئنا ألنزلنا

 .وهما من القراءات التي تزيل إشكاالت
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*** 

 :أقوال المفسرين

 :ابن عطية

قرأ طلحة: "فتظّل أعناقهم"، وهو المراد في قراءة الجمهور، وجعل الماضي موضع 
 .المستقبل إشارة إلى تقوية وقوع الفعل

*** 

 :الزمخشري 

ا. ننزلْ (: معطوف على الجزاء الذي هو )ف ظ لَّْت ) (، ألنه لو قيل: أنزلنا، لكان صحيح 
  .ونظيره )فأصدق وأكن(، كأنه قيل أصدقْ 

  وقد قرىء: لو شئنا ألنزلنا.

  فتظّل أعناقهم. وقرىء :

*** 

 :أبو حيان

  .المصاحف: لو شئنا ألنزلنافي بعض 

  .(ينزلْ وقرأ الجمهور: فظّلْت، ماضي ا بمعنى المستقبل، ألنه معطوف على: )
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 .وقرأ طلحة: فتظلّ 

*** 

 الثالثاء:

 هـ1439ذو الحجة  24

 م2018أيلول  04

 

  (4)الشعراء  إْن نشأ ننزْل عليهم من السماء آية فظلْت أعناقهم لها خاضعين ۞

 لم يقل: 

 خاضعة

 :في قراءة

 .فظلت أعناقهم لها خاضعة

 :مختصر أقوال المفسرين

 .المقصود: أصحاب األعناق، فظّلوا لها خاضعين

 .أعناقهم: جماعاتهم
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 .أعناقهم: رؤساهم

 :أقوال المفسرين

 :ابن عطية

 :( يحتمل تأويلينأعناقهمقوله تعالى: )

: وهو قول مجاهد وأبي زيد األخفش، أي يريد جماعاتهم، يقال: جاءني عنق أحدهما
من الناس أي جماعة )...(. ولهذا قيل: عتق رقبة، ولم يقل: عتق عنق فرار ا من 

 .قول( موضع خاضعيناالشتراك، قاله الزهراوي، فعلى هذا التأويل ليس في قوله: )

أن يريد األعناق الجارحة المعلمة، وذلك أن خضوع العنق والرقبة هو والتأويل اآلخر 
  .(...) عالمة الذلة واالنقياد

(، كيف جمعه جمع من يعقل، وذلك خاضعينفعلى هذا التأويل يتكلم على قوله: )
  :متخرج على نحوين من كالم العرب

ن يعقل، كما تفيد اإلضافة إلى المؤنث أحدهما أن اإلضافة إلى من يعقل أفادت حكم م
  .تأنيث عالمة المذكر

ا للبشر، وهو الخضوع،  والنحو اآلخر أن األعناق لما وصفت بفعل ال يكون إال مقصود 
إذ هو فعل يتبع أمر ا في النفس، جمعها فيه جمع من يعقل، وهذا نظير قوله تعالى: 

  .4( يوسف ينرأيتهم لي ساجد. وقوله: )11( فصلت أتينا طائعين)
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 ."وقرأ ابن أبي عبلة: "لها خاضعة

*** 

 :الزمخشري 

فإن قلت كيف صّح مجيء خاضعين خبر ا عن األعناق قلت: أصل الكالم: فظلوا لها 
خاضعين، فأقحمت األعناق لبيان موضع الخضوع، وترك الكالم على أصله، كقوله: 

وصفت بالخضوع الذي هو للعقالء، ذهبت أهل اليمامة، كأّن األهل غير مذكور. أو لما 
اِجِدينقيل: خاضعين، كقوله تعالى: )   .4( يوسف ِلي س 

وقيل: أعناق الناس: رؤساؤهم ومقّدموهم، شبهوا باألعناق كما قيل لهم: هم الرؤوس 
 .(...) والنواصي والصدور

  .وقيل: جماعات الناس. يقال جاءنا عنق من الناس لفوج منهم

  .«م لها خاضعةفظلت أعناقه»وقرىء: 

*** 

 :الرازي 

ا خاضعة(  .قرىء )ف ظ لَّْت أ ْعن ـُٰقُهْم ل ه 

ـِٰضِعين  فإن قيل: كيف صح مجيء )  .(...)   ( خبر ا عن األعناق؟خ 
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قلنا: أصل الكالم: فظلوا لها خاضعين، فذكرت األعناق لبيان موضع الخضوع، ثم 
ـِٰضِعين  للعقالء، قيل: )ترك الكالم على أصله، ولما وصفت بالخضوع الذي هو  ( خ 

اِجِدينكقوله: )  .4( يوسف ِلي س 

وقيل: أعناق الناس: رؤساؤهم ومقدموهم، شبهوا باألعناق كما يقال: هم الرؤوس 
 .والصدور

 .وقيل: هم جماعات الناس، يقال: جاءنا عنق من الناس لفوج منهم

*** 

 :أبو حيان

خاضعين خبر ا عن األعناق؟ قلت: أصل قال الزمخشري: فإن قلت: كيف صح مجيء 
الكالم: فظلوا لها خاضعين، فأقحمت األعناق لبيان موضع الخضوع، وترك الكالم 

  .على أصله كقولهم: ذهبت أهل اليمامة، كان األهل غير مذكور. انتهى

وقال مجاهد، وابن زيد، واألخفش: جماعاتهم، يقال: جاءني عنق من الناس، أي 
  .جماعة

ناق الناس: رؤساؤهم ومقدموهم، شبهوا باألعناق، كما قيل لهـم: الـرؤوس وقيل: أع
 .والنـواصي والصـدور
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وقيل: أريد الجارحة. فقال ابن عيسى: هو على حذف مضاف، أي أصحاب األعناق.  
ا للمذكر العاقل، أوال  خاضعينوروعي هذا المحذوف في قوله: ) (، حيث جاء جمع 

للمذكر العاقل وصفه، فأخبر عنه إخباره، كما يكتسي  حذف، ولكنه اكتسى من إضافته
        ذكر التأنيث من إضافته إلى المؤنث )...(.الم

ا للعاقل، وهو الخضوع، جمعت جمعه كما  ولكنه لما وضعت لفعل ال يكون إال مقصود 
 .11( فصلت أتينا طائعينجاء: )

 .وقرأ عيسى، وابن أبي عبلة: خاضعة

*** 

 األربعاء:

 هـ1439ذو الحجة  25

 م2018أيلول  05

 

 (5)الشعراء وما يأتيهم من ذكر من الرحمن ُمحد ث  ۞

 .2راجع سورة األنبياء 
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 (6)الشعراء فقد كّذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون  ۞

 لم يقل: 

 يكّذبون 

 :رأيي

 .التكذيب واالستهزاء كل منهما يؤدي إلى اآلخر

 :يكون التقدير عنديويمكن أن 

 .فقد كّذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يكّذبون 

 .وقد استهزؤوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون 

 :أو

 .فقد كّذبوا واستهزؤوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يكّذبون ويستهزئون 

*** 

 :أقوال المفسرين

 .أكثرهم سكتوا

 .الزمخشري ومن تكلم منهم فقد قال ما قاله 
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 :الزمخشري 

فإْن قلت: كيف ُخولف بين األلفاظ والغرض واحد؟ وهي اإلعراض والتكذيب واالستهزاء؟ 
قلت: إنما ُخولف بينها الختالف اإلعراض، كأنه قيل حين أعرضوا عن الذكر فقد 
كّذبوا به، وحين كّذبوا به فقد خّف عندهم قدُره، وصار عرضة لالستهزاء والسخرية، 

 .كان قابال  للحق ُمقبال  عليه، كان ُمصّدق ا به ال محالة، ولم ُيظّن به التكذيبألّن م ن 

*** 

 :الرازي 

أنه تعالى وصف الكفار باإلعراض أوال ، وبالتكذيب ثاني ا، وباالستهزاء ثالث ا، وهذه 
درجات من أخذ يترقى في الشقاوة، فإنه ُيعرض أوال ، ثم ُيصّرح بالتكذيب واإلنكار إلى 

 .ستهزىء به ثالث احيث ي

*** 

 :أبو حيان

 :قال الزمخشري 

فإْن قلت: كيف ُخولف بين األلفاظ والغرض واحد، وهو اإلعراض؟ قلت: كانوا قبل 
حين أعرضوا عن الذكر فقد كّذبوا به، وحين كّذبوا به فقد خّف عليهم قدُره، وصار 
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عرضة لالستهزاء والسخرية، ألّن م ن كان قابال  للحق ُمقبال  عليه، كان ُمصّدق ا به ال 
 .ذيب. وم ن كان ُمصّدق ا به، كان ُموقر ا له. انتهىمحالة، ولم ُيظّن به التك

*** 

 :ابن عاشور

بون( لتحصل فائدة اإلخبار عنهم بأنهم يستهزئون جيء في صلته بفعل: ) ( دون )يكذِّ
 .كذَّبوا به واستهزؤوا به

*** 

 :الخميس

 هـ1439ذو الحجة  26

 م2018أيلول  06

 

 )8الشعراء ) إّن في ذلك آلية وما كان أكثُرهم ُمؤمنين ۞

 ما العالقة بين الجملتين؟

هذه اآلية جاء ذكرها مرات عديدة في سورة الشعراء، عقب كل قصة من قصص 
 .8األنبياء، وأول مرة ورد ذكرها في هذه اآلية 
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 :قال لي

 .أعلم الصلة بينهماهذه اآلية كل كلماتها واضحة، وهي مؤلفة من جملتين، لم 

 :قلت

 :التقدير

 .وما كان أكثرهم بها مؤمنين

 .ويحتمل أن يكون بها وبغيرها

 .بها: أي بهذه اآلية

*** 

 األربعاء:

 هـ1440ربيع األول  13

 م2018تشرين الثاني  21

 

 (11)الشعراء أال يتقون  ۞

 :قال تعالى
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 .(فرعون  أال يتقون  وإذ نادى ربك موسى أِن ائِت القوم  الظالمين. قوم  )

 :في قراءة

 .أال تتقون 

 .وفيه حذف تقديره: وقْل لهم: أال تتقون 

*** 

 :الجمعة

 هـ1439ذو الحجة  27

 م2018أيلول  07

 

 (12 )الشعراءصدري  ويضيقُ  بونِ أخاف أن يكذّ  ۞

 :قال تعالى

 (هارون  قال رّب إني أخاُف أن يكّذبوِن. ويضيُق صدري وال ينطلُق لساني فأرسْل إلى )
 .13-12الشعراء 

 :قال
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 .أي موسى

 

 :ُيكّذبونِ 

 .ُيكّذبوني

 

 :أرسْل إلى هارون  

 .أرسْل جبريل إلى هارون واجعْله معي رسوال  

 .قراءةفي اللغة يجوز: فأرسْل إليَّ هارون، أي: اجعْله معي رسوال ، ولكن ليس فيه 

 :في قراءة

 .ويضيق  صدري وال ينطلق  لساني

 .بنصب القافين

 .وهناك فرق في المعنى بين الرفع والنصب

فالرفع يعني أن ضيق الصدر وعدم انطالق اللسان مؤكد، وفي النصب محتمل. والرفع 
قراءة الجمهور، ألن موسى كان يعاني من حبسة في لسانه، بسبب جمرة أقوى، وهو 

 .34( سورة القصص وأخي هاروُن هو أفصُح مني لسان افي طفولته. )
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*** 

 :األربعاء

  هـ1440محرم  02

 م2018أيلول  12

 

 (12)الشعراء حتى األنبياء يخافون  ۞

ى أِن ائِت قال تعالى: ) . قال  وإذ نادى رّبك  ُموس  . قوم  ِفرعون  أال يتقون  القوم  الظالمين 
 .12( الشعراء رّب إني أخاُف أن ُيكّذبونِ 

 .14( الشعراء ولهم علّي ذنب  فأخاُف أن ي قُتلونِ )

 .والصحابة كانوا يقتدون باألنبياء. بعضهم فيه شب ه من هذا النبي، وبعضهم من ذاك

 .نبياءالصحابة يقتدون باألنبياء، والعلماء ورثة األ

 !هل من تناقض

  .40( البقرة وإّياي  فارهُبونِ )

 !أي: ال تخافوا إال ِمن  هللا
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 !هذه مقولة مثالية، وتلك مقوالت واقعية

 :الثورات العربية

كثير من شباب اإلسالم السياسي تهجموا على العلماء، وصاروا ينظرون إليهم بمعيار 
السلطة. فكل عاِلم، كبير صغير، شاّب ُمِسّن، وحيد، هو وصول اإلسالم السياسي إلى 

صحيح مريض، شجاع جبان، متخصص بالقتال متصوف، عاِلم في السياسة عاِلم في 
االقتصاد عاِلم في اإلدارة، ُيراد له أن ينخرط في ساحات الوغى، وإذا لم يفعْل لعنه هللا 

ا! وال يشف ى غليُلهم إ ا واحد  وه سجين ا أو معذب ا أو ولعن  علمه وهو ال ي ْسو ى فلس  ال أن ير 
ا  !شهيد 

ا! ال نقبُل منكم إال أن يكون  رأُيكم مطابق ا لرأينا  %! نحن 100كونوا على رأينا تمام 
ُنفّسر وُنؤول ونلوي ونقّدم ونؤّخر ونصّغر ونكّبر، وعليكم االمتثال لتفسيراتنا وتأويالتنا 

أنتم ما نريد نحن! نحن نريد كرسي واجتهاداتنا! نحن نريد السلطة وعليكم أن تريدوا 
الحكم، ولو كّلف ذلك آالف  القتلى والشهداء، ولو كّلف ذلك تخريب  البلد، وتقسيم  البلد، 
وضياع  البلد! ولو امتد ذلك شهور ا بل سنوات! ولو كّلف ذلك جلب  المستعمرين! فلتقتِل 

اطأنا تنازلنا تعاوّنا مع الحكومُة نصف  الشعب ولنقتْل نحُن النصف  اآلخر! تحالفنا تو 
األبالسة والشياطين! إسالم حقيقي إسالم صوري! ال يهّم! الظرف مناسب غير 
مناسب.. ال يهّم! نحن نطلب الوالية ونتهالك عليها ونعتصم ونتظاهر ونحّرك الجماهير 
ونمأل الساحات.. وافقنا الشرع لم نوافق الشرع.. ال يهّم! المصالُح هي التي تحكم، 
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وص الشرعية والقواعد الشرعية والمقاصد الشرعية هي كّلها مجرد استئناس.. والنص
مجرد شعار.. مجرد يافطة! نترُك مقاعد العلم والدعوة ونتربُع على عروش األمراء 
والملوك! نحن نفعُل ما يبدو لنا بال حساب، ونتوكُل على هللا، وليكْن بعد ذلك ما يكون! 

 !دّبروا أنفسكم

في الجامع األزهر.. سنصّلي في جامع الزيتونة.. سنصّلي في الجامع سنصّلي قريب ا 
 !األموي 

 !هذا الحاكم وهللِا سيموت! وهللِا سيموت

 !نحن نعيش في القصور، في البذخ والترف.. ولكن نحن مع الشعوب

 !قاتلوا أنتم ونحن قادمون 

*** 

 :آيات أخرى 

ا ُيصّدُقني إّني أخاُف أن وأخي هارون  هو أفصُح مّني لسان ا ) - فأرِسْله معي  ِرْدء 
 .34( القصص ُيكّذبونِ 

ا فأخاُف أن ي قتلونِ )  -   .33( القصص إّني قتلُت منهم نفس 

ا ي ترّقبُ ) -   .18( القصص فأصبح  في المدينِة خائف 
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ْوت  ِمن  القوم الظالمين  ) - ْف ن ج   .25( القصص ال ت خ 

ى أقِبْل وال ت خ  ) -  .31( القصص ْف إّنك  ِمن  اآلمنين  يا ُموس 

قاال رّبنا إّننا نخاُف أن ي ْفُرط  علينا أو أن ي ْطغ ى. قال  ال ت خافا إّنني معكما ) -
 .46-45( طه أسمُع وأرى 

فلما رآها تهتّز كأنها جاّن وّلى ُمدِبر ا ولم ُيعّقْب يا موسى ال تخْف إني ال يخاف ) -
لون    .10( النمل لدّي الُمرس 

ْف إّنا أرِسْلنا إلى قوم ُلوط  ) -  .70( هود قالوا ال ت خ 

 .33( العنكبوت ال ت خْف وال ت حزْن إّنا ُمن ّجوك  وأهل ك  ) -

ْف ) - خلوا على داود  ففِزع  منهم قاُلوا ال ت خ   .22( ص إذ د 

ْف ) -  .28( الذاريات فأوجس  منهم خيفة  قاُلوا ال ت خ 

 .68-67( طه ى. ُقلنا ال تخْف إّنك  أنت  األعلىفأوجس  في نفِسه خيفة  ُموس  ) -

*** 

 م9/11/2014الثالثاء 

 

 (15)الشعراء فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون  ۞
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 لم يقل: 

 .معكما

 

 :فاذهبا

 .الخطاب لموسى وهارون 

 :لم يقل

 .معكما  -

 .فاذهبوا  -

ا لموسى وهارون   :في موضع آخر، والخطاب فيه أيض 

 .46( طه أسمع وأرى إنني معكما )

 :هناك مذهبان في اللغة

 :األول

 .أقل الجمع ثالثة، أي هناك مفرد ومثنى وجمع، وهو المعلوم لدى الناس

 :الثاني
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 .أقل الجمع اثنان، أي هناك مفرد وجمع فقط

 .(معكم( )فاذهباجاء المذهبان في القرآن في اآليتين، بل في آية واحدة عندما قال: )

دقة جمع القرآن، إْذ كان من الممكن أن يضاف حرف واحد )حرف وهذا يدّل على 
 !األلف(، بحيث تصير )معكم( )معكما(

هناك أقوال أخرى ذكرها المفسرون ال حاجة لذكرها، ألنها بنظري متكلفة غير صحيحة. 
وعلى المفسر إذا سرد األقوال أن يبين فيها الراجح من المرجوح، والمقبول من 

يتجنب االفتراضات والتخّرصات التي ال دليل عليها، فإذا لم يفعل  المرفوض. وعليه أن
 .أّدى ذلك إلى تشويش القارئ، وهللا أعلم

*** 

 :أقوال المفسرين

ا، ألن بعضهم ينقل عن بعض  .ال أذكرها جميع 

 :البغوي 

  .( بلفظ الجمع، وهما اثنان، أجراهما مجرى الجماعةمعكمذكر)

 .إسرائيل نسمع ما يجيبكم فرعون وقيل: أراد معكما ومع بني 

 :أقول
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 !ال يقال هنا: أجراهما مجرى الجماعة، هناك مذهب صريح في أن اإلثنين جماعة

القول اآلخر متكلف، فالخطاب مع اثنين، كيف نضيف إليهما؟! كيف نضيف إليهما 
 !غير المؤمنين؟! ويكون هللا معهم؟

*** 

 :ابن عطية

ا، وإما أن يريدهما والمبعوث إليهم وبني قوله: إنا معكم إما أن يجعل  االثنين جمع 
 .إسرائيل

*** 

 :القرطبي

  .(: أجراهما مجرى الجمع; ألن االثنين جماعةمعكم)

 .ويجوز أن يكون لهما ولمن ُأرسال إليه

 .ويجوز أن يكون لجميع بني إسرائيل

 .(: قيل: من وضع الجمع موضع المثنى، أي معكمامعكم)

 .ظاهره من الجمع، والمراد موسى وهارون ومن ُأرسال إليهوقيل: هو على 
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وكان شيخنا األستاذ أبو جعفر بن الزبير يرجح أن يكون أريد بصورة الجمع المثنى، 
والخطاب لموسى وهارون فقط، قال: ألن لفظه مع تباين من يكون كافر ا، فإنه ال يقال: 

ويه رحمه هللا وكأنهما لشرفهما عند هللا معه. وعلى أنه أريد بالجمع التثنية، حمله سيب
هللا، عاملهما في الخطاب معاملة الجمع، إذ كان ذلك جائز ا أن يعامل به الواحد لشرفه 

 وعظمته.

*** 

 م1/8/2013السبت 

 

 (16)الشعراء فأتيا فرعون فقوال إّنا رسوُل رّب العالمين  ۞

 لم يقل:

 رسوال.

 :الزمخشري قال 

ّبك  ): ى في قولهالرسول كما ثنّ ى فإن قلت هاّل ثنّ  ؟ قلت الرسول 47طه  (ِإنَّا ر ُسوال  ر 
بمعنى المرسل فلم يكن بّد من  يكون بمعنى المرسل، وبمعنى الرسالة، فجعل ثمّ 

بين الواحد  -إذا وصف به  -تثنيته، وجعل ههنا بمعنى الرسالة فجاز التسوية فيه 
 )...(.  والتثنية والجمع، كما يفعل بالصفة بالمصادر، نحو صوم، وزور



453 

واتحادهما ويجوز أن يوحد، ألّن حكمهما لتساندهما، واتفاقهما على شريعة واحدة، 
ا لذلك ولألخوة  رسول. ، فكأنهما رسول واحد. أو أريد أّن كل واحد مناكان حكم ا واحد 

 

 (19)الشعراء وفعلت ف علتك التي فعلت وأنت من الكافرين  ۞

 .هذا قول فرعون لموسى

 .تكرار كلمة الفعل ثالث مرات يراد منها التفظيع والتهويل

 :لم يقل

 .وفعلت  فعلتك وأنت من الكافرين

 .فعلت وأنت من الكافرينوفعلت  ما 

 .وفعلت  فعلتك التي فعلتها وأنت من الكافرين

 .15( سورة القصص فوكزه موسى فقضى عليهراجع قوله: )

 :وأنت من الكافرين

 .جملة حالية

*** 
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 :أقوال المفسرين

 .كرروا ما قاله الزمخشري 

 :الزمخشري 

 .(الكافرينوفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من عّظم ذلك وفّظعه بقوله: )

*** 

 :الرازي 

 .(وفعلت فعلتك التي فعلتعّظم ذلك وفّظعه بقوله: )

 .هو ما قاله الزمخشري من دون إحالة

*** 

 :أبو حيان

(، ألن هذا اإلبهام، بكونه لم يصرح أنها وفعلت فعلتك التي فعلتعّظم ذلك بقوله: )
 .القتل، تهويل للواقعة وتعظيم شأن

*** 

 :ابن عاشور
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العدول عن ذكر ف علة معيَّنة إلى ذكرها مبهمة مضافة  إلى ضميره، ثم وصفها بما في 
ال يزيد على معنى الموصوف، تهويل  مراد  به التفظيع، وأنها مشتهرة معلومة، مع 

 . تحقيق إلصاق تبعتها به، حتى ال يجد تنصال  منها

*** 

 الخميس:

 هـ1440محرم  03

 م2018أيلول  13

 

 (20)الشعراء قال فعلُتها إذ ا وأنا من الضاّلين  ۞

 .هذا رد موسى عليه السالم على فرعون 

 :لم يقل

 .فعلُتها وأنا من الضاّلين

 ؟إذ الماذا قال: 

لعل المعنى أن موسى قصد أن فرعون إذا أراد أن يصفه، وقد وصفه بأنه من الكافرين، 
 .)المخطئين( وليس من الكافرين. وهللا أعلمفالوصف الصحيح أنه من الضاّلين 
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*** 

 :ملخص أقوال المفسرين

 .بعضها غامض

 .(: صلة أي زائدةإذ ا) 

 .هي بمعنى: حينئذ

 .هي بمعنى: إذ ذاك

 .هي بمعنى: في تلك الحال

أبو حيان عارض الزمخشري، ولم يبين المعنى، بل أحالنا على كتاب آخر له في 
 .النحو

 .معنى من هذه المعاني: كلها غامضة ومتكلفةال أوافق على أي 

*** 

 :أقوال المفسرين

 :الزمخشري 

؟ قلت قول  ا، والكالم وقع جواب ا لفرعون، فكيف وقع جزاء  فإن قلت: إذا  جواب وجزاء مع 
ْلت  ف ْعل ت ك  فرعون ) ف ع  ( فيه معنى إنك جازيت نعمتي بما فعلت، فقال له موسى:  نعم و 
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ا لقوله، ألّن نعمته كانت عنده جديرة بأن تجازى بنحو ذلك  فعلتها مجازي ا لك، تسليم 
 .الجزاء

*** 

 :ابن عطية

 .( صلة في الكالم وكأنها بمعنى حينئذإذا  قوله: )

*** 

 :البغوي 

 .حينئذ( أي: فعلت ما فعلت فعلتها إذ ا)

*** 

 :ابن كثير

 .( أي: في تلك الحالقال فعلتها إذ ا)

*** 

 :القرطبي

 .ينوأنا إذ ذاك من الضالّ 
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*** 

 :أبو حيان

 :قال ابن عطية

 .صلة في الكالم. وكأنها بمعنى حينئذ. انتهى إذنْ 

وليس بصلة، بل هي حرف معنى. وقوله: وكأنها بمعنى حينئذ، ينبغي أن يجعل قوله 
 .معنى، إذ ال يذهب أحد إلى أن )إذن( ترادف من حيث اإلعراب حينئذتفسير 

 :وقال الزمخشري 

؟ قلت:  ا، والكالم وقع جواب ا لفرعون، فكيف وقع جزاء  فإن قلت: إذ ا جواب وجزاء مع 
( فيه معنى: إنك جازيت نعمتي بما فعلت؛ فقال له موسى: وفعلت فعلتكقول فرعون: )

ا لقوله، كأن نعمته كانت عنده جديرة بأن تجازى بنحو نعم فعلتها، مجازي ا لك تس ليم 
 .ذلك الجزاء. انتهى

ا، هو قول سيبويه، لكن الشراح فهموا إذ اوهذا الذي ذكره من أن ) ( جواب وجزاء مع 
ا، وقد تكون جواب ا فقط دون جزاء. فالمعنى الالزم لها هو  أنها قد تكون جواب ا وجزاء  مع 

 .لك جزاءالجواب، وقد يكون مع ذ

( من المواضع التي جاءت فيها جواب ا آلخر، على أن بعض فعلتها إذ اوحملوا قوله: )
أئمتنا تكّلف هنا كونها جزاء  وجواب ا، وهذا كله محرر فيما كتبناه في )إذْن( في شرح 
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التسهيل، وإنما أردنا أن نذكر أن ما قاله الزمخشري ليس هو الصحيح، وال قول 
 .األكثرين

*** 

 :ابن عاشور

( هنا حرف جواب وجزاء، فنوُنه الساكنة ليست تنوين ا، بل حرف ا أصلي ا للكلمة، إذ اكلمة )
وقدم )فعلتها( على )إذْن( مبادرة  باإلقرار، لي كون كناية عن عدم خشيته من هذا اإلقرار. 

 19 ( الشعراءفعلتك فعلت  أن قول فرعون )«: الكشاف»ومعنى المجازاة هنا ما بّينه في 
؛ فقال له موسى: نعم فعلتها ُمجازي ا لك، تسليم ا  يتضمن معنى جازيت  نعمتنا بما فعلت 
لقوله، ألن نعمته كانت جديرة بأن تجازى بمثل ذلك الجزاء. وهذا أظهر ما قيل في 

 .تفسير هذه اآلية

( ظرف مقطوع عن إذ اقال بعض المحققين :)«: حاشية الكشاف»وقال القزويني في 
اإلضافة ُمْؤث ر ا فيه الفتح على الكسر لخفته وكثرِة الدوران، ولعله يعني ببعض المحققين 

ين االسترابادي في  ، فإنه قال في باب الظروف: «شرح الكافية الحاجبية»رضي الدِّ
والحق أن )إْذ( إذا حذف المضاف إليه منه، وأبدل منه التنوين في غير نحو يومئذ، 

ا، ومنه ( أي فعلتها إْذ ربَّيتني، فعلتها إذ ا وأنا من الضالينقوله تعالى: ) جاز فتحه أيض 
( مقطوع ا عن اإلضافة لفظ ا لداللة فعلُتهاإذ ال معنى للجزاء ههنا اهـ. فيكون متعلق ا بـ )

العامل على المضاف إليه. والمعنى: فعلُتها زمن ا فعلُتها، فتذكيري بها بعد زمن طويل 
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شرح »ه في )إذ ا( في اآلية هو مختار ابن عطية والرضي في ال جدوى له. وهذا الوج
الكشف »، وظاهر كالم القزويني في «المزج على المغني»والدماميني في « الحاجبية

  .أنه يختاره« على الكشاف

( الشعراء وفعلت  فعلتك التي فعلت( أن قول فرعون )فعلتها إذ اومعنى الجزاء في قوله: )
وتهديده، فجعل موسى االعتراف بالفعلة جزاء  لذلك التهديد قصد به إفحام موسى  19

 . على طريقة القول بالموج ب، أي ال أتهّيب ما أردت

*** 

 الجمعة:

 هـ1440محرم  04

 م2018أيلول  14

 

لين  ۞  (21)الشعراء فوهب لي ربي ُحكم ا وجعلني من المرس 

 ما معنى الُحكم في هذه اآلية وغيرها؟

 .عليه السالمهذا كالم موسى 

لين  :جعلني من المرس 
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 .جعلني رسوال  

 

 :ُحكم ا

 :فيها عند المفسرين قوالن

 .نبوة

 علم ا وفهم ا

 .أنا أرجح المعنى الثاني، وهو العلم الذي يستطيع به الُحكم على األشياء

*** 

 :آيات أخرى 

ا ليما كان لبشر  أن يؤتي ه هللُا الكتاب  والُحكم  والنبوة  ثم يقول  )  ( آل للناس كونوا عباد 
 .. الُحكم هنا: العلم والفهم79عمران 

 .. الُحكم هنا: التشريع50( المائدة أفُحكم  الجاهلية يبغون ) 

 .. الُحكم هنا: األمر57( األنعام إِن الُحكُم إال هلل) 

 .. الُحكم هنا: الفهم12( مريم وآتيناه الُحكم صبي ا)



462 

 .. الُحكم هنا: الفهم والفقه22( يوسف آتيناه ُحكم ا وعلم ا) 

ين37( الرعد أنزلناه ُحكم ا عربي ا)   .. الُحكم هنا: الدِّ

 . القائل: إبراهيم عليه السالم. الُحكم هنا: النبوة83( الشعراء رّب هْب لي ُحكم ا) 

 .. الُحكم هنا: الفتوى والقضاء78( األنبياء وكّنا لُحكمهم شاهدين) 

 .. الُحكم هنا: القضاء. الحاكم: القاضي188( البقرة الُحّكاموُتدلوا بها إلى ) 

*** 

 اإلثنين:

 هـ1440محرم  07

 م2018أيلول  17

 

 (23)الشعراء قال فرعوُن وما رب  العالمين  ۞

 :لم يقل

 .وم ن رب  العالمين

 .لو سأله: م ن رب  العالمين؟ الجواب: هللا
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)سورة الشورى ليس كمثله شيء ما رب  العالمين؟ أي: ما حقيقة ربِّ العالمين؟ الجواب: 
 .(، أي: ال أحد يعلم الجواب11

 :لهذا لم يجبه موسى عن حقيقة هللا، بل صرفه عنها إلى الجواب عن أفعال هللا

 .(24)اآلية رب  السموات واألرض وما بينهما 

 .(26)اآلية رب كم ورب  آبائكُم األولين 

 .(28)اآلية رب  المشرق والمغرب وما بينهما 

 

 م ن أنت؟ أي: ما اسمك؟

 ما أنت؟ أي: ما حقيقتك؟

لم يتعرض لهذا محمد ألتونجي في معجم األدوات النحوية، مع أن المسألة مطروحة 
 !في القرآن الكريم

*** 

  :السبت

  هـ1440محرم  12

 م2018أيلول  22
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 (36)الشعراء قالوا أرجه وأخاه  ۞

 في قراءة:

 أرجئه. -
 أرجِه. -

 

 (39)الشعراء هل أنتم مجتمعون؟  ۞

حرُة لميقاِت يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون )  (فُجمع السَّ

 :هل أنتم مجتمعون 

 : هل أنتم اآلن مجتمعون أم ال؟ليس المعنى

 : أال تجتمعون؟المعنى

 .ساِرعوا إلى االجتماع

 .91( سورة المائدة فهل أنتم منتهون كقوله تعالى: )

 أي: أال تنتهون؟

*** 
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 الثالثاء:

 هـ1440محرم  15

 م2018أيلول  25

 

 (40)الشعراء كانوا هُم الغالبين  ۞

رة قالوا لفرعون  أئّن لنا ) رة إْن كانوا هُم الغالبين. فلما جاء السح  ألجر ا لعلنا نّتبع السح 
 .41 – 40( سورة الشعراء إْن كّنا نحن الغالبين

 لم يقل: 

 هُم الغالبون 

 أئّن: أإنّ 

 :أ + إنّ 

 .أي: استفهام + إنّ 

 :قال لي

 .لماذا لم يقل: هُم الغالبون؟ مبتدأ وخبر مرفوعان
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 :قلت

 .الغالبين: خبر كان منصوب

 .كانوا: الواو ضمير متصل اسم كان مرفوع

 .توكيد للضمير المتصل )الواو(هم: ضمير منفصل 

*** 

 :آيات أخرى 

 92( األعراف الذين كّذبوا ُشعيب ا كانوا هُم الخاسرين) 

 113( األعراف قالوا إّن لنا ألجر ا إْن كّنا نحن الغالبين) 

 32( األنفال إْن كان هذا هو الحقَّ ِمن عندك فأمِطْر علينا حجارة) 

 77الصافات ( وجعلنا ذريته هُم الباقين) 

 116( الصافات فكانوا هُم الغالبين) 

*** 

 األربعاء:

 هـ1440محرم  16
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 م2018أيلول  26

 

 (41)الشعراء أئّن لنا ألْجر ا إْن كّنا نحُن الغالبين   ۞

 أئن:

 همزة االستفهام + إّن.

 لم يقل:

 كنا نحن الغالبون.

توكيد للضمير المتصل (: ضمير منفصل نحن( منصوب. )كّنا: خبر كان )الغالبين
 )نا(.

 .41، واآلية 40ورد هذا في سورة الشعراء مرتين: اآلية 

 ومثله:

 . 115( األعراف إما أن ُتلقي وإما أن نكون  نحُن الُملقين   قالوا يا موسى) -
 .92( األعراف )كانوا ُهُم الخاسرين   -
 .                           40( الشعراء إْن كانوا ُهُم الغالبين  ) -
ْرناهم فكاُنوا ُهُم الغالبين  )  -  .116( الصافات ون ص 
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 .32( األنفال إْن كان  هذا هو الحق  ِمن عنِدك  فأمِطْر علينا حجارة  )  -
بّن الذين ي بخلون  بما آتاهُم هللُا ِمن فضِله هو خير ا لهم) - ( آل عمران وال ي حس 

180. 
 . 20( المزمل ُتقّدموا ألنفسكم ِمن خير  تجدوه عند  هللِا هو خير ا وأعظم  أجر اوما ) -

                            
 األجر:

لبوا، أي فازوا بالمسابقة مع الفريق اآلخر. هذا األجر  األجر هنا ال ُيدفع إال إذا غ 
ع إال بالفوز، أي ال بأنها ال ُتدف اإلجارة(. فالجعالة تختلف عن جعالةيسمى في الفقه )

ا ولو كبير ا ليس  ُيستحق األجر إال بتمام العمل، والوصول إلى نتيجته. فإذا بذلوا جهد 
 لهم شيء، فإذا فازوا أخذوا ُجْعلهم أو جائزتهم!

ر في الجعالة  ما ال يجوز في اإلجارة. الجهالةوبهذا يجوز من   والغ ر 

 مالحظة:

ض  فيها للجعالة والجائزة، وال حتى التفاسير المهتمة في اآلية السابقة لم أجد مفسر ا تعرّ 
 بالفقه، كالقرطبي، وهذا بخالف اآلية التالية.

 

ِلكِ )  .72سورة يوسف ( وِلم ن جاء به ِحْمُل بعير  وأنا به زعيم   قالوا نفِقُد ُصواع الم 
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 . كفالة+  جعالةهنا في آية واحدة: 

 : كفيل. زعيم

 القوم، ألن الكفيل ال بد وأن يكون من ذوي المال والجاه.األصل فيه أنه زعيم 

فمن جاء به )أي الُصواع( فله الِحْمل )ِحْمُل بعير(، ومن لم يجئ به ال شيء له مهما 
 بذل من عمل وبحث وتفتيش!

 

 ِحْمُل بعير:

ْسقلم يكن مجهوال ، بل هو بمقدار معلوم، وهو   .الو 

 في قراءة:

اع  الملك(.ُصواع الملك )بدل  ص 

 .70وهو إناء ملوكي لكيل القمح، أو لشرب الماء )سقاية( كما في اآلية 

 وصُفه بأنه صاع الملك يفيد أنه مصنوع من مواد ثمينة.

 

(: هي القراءةُ التي ال أستجيز القراءة  بخالِفها ُصواع: )الطبري . قال قراءات أخرى وهناك 
 إلجماِع الحّجة عليها.
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 الة في الحديث النبوي:الجع

 م ن قتل قتيال  فله سل ُبه:

 )حديث متفق عليه(.

العمل مجهول، والسل ب مجهول، وم ن قتل  القتيل  فله السل ب، وم ن لم يقتْله فال شيء 
 له مهما بذل من جهد وجهاد وعمل!

 

 الجعالة:

صحيحة: ُجعالة، الجعالة مثّلثة الجيم، أي كيفما قرأت  الجيم جاءْت قراءتك  -
عالة، ِجعالة.  ج 

 ، عند جمهور العلماء.شرعنا، وفي شرع من قبلناالجعالة جائزة في  -
 

 الجوائز:

في الجوائز العلمية مثال  يقّدم المرشحون أعمالهم العلمية، ويتكّبدون ماال  )ثمن الكتب 
مة( وعمال  أو البحوث وأجور توصيل الطرود البريدية( وعمال  ذهني ا )التأليف أو الترج
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بدني ا )إرسال األعمال إلى المؤسسة المانحة(. وال يحصل على الجائزة إال واحد أو قلة 
 )اثنان، ثالثة(. فمن فاز عّوض  مال ه وعمل ه وزيادة، ومن لم يفز خسر مال ه وعمل ه!

*** 

 م27/4/2012الجمعة 
 

 (43)الشعراء ألُقوا ما أنتم ُملقون  ۞
 (43)الشعراء لم يقل: ألُقوا ما تريدون  ۞

 .44 – 43( الشعراء قال لهم موسى ألُقوا ما أنتم ُملقون. فألق وا ِعصيَّهم وحبال هم)
ا سورة يونس   .80راجع أيض 

 :لم يقل
 .ألُقوا ما تريدون 

 :ما
 .هنا بمعنى: الذي

 
 :ما أنتم ُملقون 

 .المعنى ليس على ظاهره
 :المعنى

 .أنتم تريدون إلقاءهألُقوا ما  -
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 .ألقوا ما أنتم عازمون على إلقائه -
 .ألُقوا ما لديكم، ما عندكم -

 .لم ينبه إلى هذا أحد من المفسرين، ال في سورة يونس، وال في سورة الشعراء
 

 :ألقوا
 .في الموضع األول فعل أمر: ألُقوا بضم القاف. أصل الفعل في األمر: ألقِ 

 .ماض: ألق وا بفتح القاف، أصل الفعل في الماضي: ألق ىوفي الموضع الثاني فعل 
*** 

 الخميس:
 هـ1440محرم  17
 م2018أيلول  27

 
 (45)الشعراء فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقُف ما يأِفكون  ۞

 : تبتلع.تلقف

 

 (46)الشعراء ُألقي السحرُة ساجدين ف ۞

 لم يقل: 
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ّر السحرُة ساجدين  و خ 

(. فأ لق وا حبال هم وعصيَّهم وقالوا 43موسى أ لُقوا ما أنتم ُملقون )قال لهم قال تعالى: )
( فأ لقى موسى عصاه فإذا هي تلقُف ما يأِفكون 44بعّزة فرعون  إنا لنحُن الغالبون )

 . (46( فُألقي السحرُة ساجدين)45)

 .46 - 43من سورة الشعراء 

 .و)الشعراء(هناك تشابه كبير في اآليات بين )األعراف( 

 .: أ لُقوا، ُملقون 43في اآلية 

 .: فأ لق وا44في اآلية 

 .: فأ لقى45في اآلية 

 .: فُألقي46في اآلية 

 

 :فُألقي السحرُة ساجدين

 !هم أ لق وا، وموسى أ لق ى، والسحرُة ُألقوا

 !كأنهم ُألقوا ساجدين بمجرد أن أ لقى موسى عصاه

 .وهللا أعلم !اء للعصافلفظ اإللقاء للسجود مناسب للفظ اإللق
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 :لم يقل

ّر السحرُة ساجدين  .ف خ 

*** 

 الخميس:

 هـ1440محرم  24

 م2018تشرين األول  04

 

 (49)الشعراء ألقطعن أيدي كم وأرجل كم من ِخالف  ۞

 أقطع الـيد الـيـمنى والرجل الـيسرى، ثم الـيد الـيسرى والرجل الـيـمنى.

 

 (50)الشعراء قالوا ال ضير  إنا إلى ربنا منقلبون  ۞

قال آمنتم له قبل أْن آذن  لكم إنه ل كبيُركُم الذي عّلمكُم السحر  فلسوف قال تعالى:)
تعلمون ألقّطعّن أيديكم وأرجلكم ِمن خالف  وألصّلبّنكم أجمعين. قالوا ال ضير  إنا إلى 

 .50 – 49( الشعراء ربنا منقلبون 

ْيرال   :ض 
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ْير علينا  ال ض 

 .ال ضرر علينا

 :منقلبون 

 .راجعون فيحاسبك هللا عن تعذيبنا، ويعّوضنا عنه بثوابه الكبير

 !فالضرر عليك ال علينا

 :مالكقال اإلمام 

دعا موسى عليه السالم فرعون أربعين سنة إلى اإلسالم، وإّن السحرة آمنوا به في يوم 
 !واحد

*** 

 :اإلثنين

 هـ1440محرم  21

 م2018تشرين األول  01

 

 (52)الشعراء أْن أسِر بعبادي إنكم مّتب ُعون وأوحينا إلى موسى  ۞
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ا المزيد من الدقة في فهم القرآن  حاوْل دائم 

 :لم يقل

 .ألنكم مّتبعون  -

 .فإنكم مّتبعون  -

 :لم يقل

 .وإنكم مّتبعون 

 :إنكم مّتبعون 

 هل المقصود: اإلعالم أم التعليل؟

 : أسِر بعبادي فإذا فعلت فإنكم مّتبعون المعنىهل 

 : أسِر بعبادي ألنكم مّتبعون )ُمالحقون(؟أم المعنى

 .األمر دقيق

 .(، أي: وقت الشروق فأْتبعوهم ُمشرقين: )60في اآلية 

*** 

 :آيات أخرى 
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 .(23)الدخان فأسِر بعبادي ليال  إنكم مّتبعون 

*** 

  :الجمعة

 هـ1440محرم  25

 م2018تشرين األول  05

 

 (61)الشعراء فلّما تراءا الجمعان  ۞

 تراءى 

 رسم عثماني.

 رأى كل منهما اآلخر.

 

 (62)الشعراء إّن معي  رّبي سي هديِن  ۞

 في قراءة:

 معْي.
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 في قراءة:

 سيهديني.

 

 (63)الشعراء  فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ۞

( بعصاك  البحر  فانفلق  فكان كّل ِفرق  كالطَّوِد العظيمفأوحينا إلى موسى أِن اضرْب )
 .63الشعراء 

 لم يقل: 

 كل فلق

 .فيه حذف: فضربه فانفلق

 :لم يقلْ 

 .فكان كل ِفْلق  

 .قراءةوفيه 
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 :لم يقلْ 

 .فانفرق 

 

 :الطَّود

 .الجبل

*** 

 :األحد

 ه1440محرم  20

 م2018أيلول  30

 

 (63الشعراء ) الفاء الفصيحة أو فاء اإلفصاح ۞

 :مثال

  .63( الشعراء فأوحينا إلى موسى أِن اضرْب بعصاك البحر  فانفلق  قال تعالى: )

  (؟فانفلقما هذه )الفاء( في قوله: )
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 .هي: )الفاء الفصيحة(

 .التقدير: فضربه فانفلق

اُسّميت فصيحة ألنها ُتفصح عن محذوف: )فضربه(، وإال لم   .نفهم لها وجه 

 .فصيحة: بمعنى ُمفِصحة، أي: كاشفة

 .وتعّلمناها من بعض كتب التفسير، ولم نتعّلمها من كتب النحو

 .ومن المفّسرين من ال يتعّرض لمثل هذه األمور الدقيقة

*** 

 األربعاء:

 هـ1440محرم  30

 م2018تشرين األول  10

 

رين  ۞  (64)الشعراء وأزلفنا ثّم اآلخ 

رين) رين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا اآلخ   64( الشعراء وأزلْفنا ثّم اآلخ 
– 66. 
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 :أزلْفنا

 .قّرْبنا

 .من السورة 90( اآلية وُأزلفِت الجّنُة للمتقين)

 .ومنه: التزّلف

 :ثمّ 

 .هناك

 .عند البحر

 .في اآليات: ث ّم، ُثّم. قارنْ 

 .البحرقّرْبناهم )فرعون وقومه( من 

 .قّرْبناهم من البحر حتى أغرْقناهم فيه

 .أزلْفناهم حتى أغرْقناهم

*** 

 :الثالثاء

 هـ1440محرم  22
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 م2018تشرين األول  02

 

 (71 )الشعراءنعبد أصنام ا فنظّل لها عاكفين  ۞

 ؟فنظل  ما هذه الفاء في قوله: 

ا واتُل عليهم نبأ إبراهيم. إذ قال ألبيه وقومه ما ) :قال تعالى تعُبدون. قالوا نعُبد أصنام 
 .(فنظل  لها عاكفين

 :قومه

 :الهاء: تعود على إبراهيم، أو على أبيه

 .قوم إبراهيم، أو قوم أبيه

 :لم يقل

 .م ن تعبدون 

 :لم يقل

 .نظل  

 ونظل  
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لم أفهم وجه الفاء، ولم أجد من بحثها من أهل التفسير واإلعراب إال أبو زهرة في 
 .التفاسيرتفسيره: زهرة 

 :أبو زهرةقال 

 .( فاء اإلفصاح؛ ألنها تفصح عن شرط محذوففنظل  الفاء في قوله تعالى: )

 :أقول

فاء الفصيحة أو فاء اإلفصاح كثيرة في القرآن، لكن كالم أبو زهرة يحتاج إلى إيضاح 
 .من حيث تقدير الشرط

 :لعل التقدير

 .وإذا عبدناها فنظّل لها عاكفين

 .متكلف كما يبدولكن هذا أمر 

 .ومن ثم فالقول بأنها صلة )زائدة( أولى، وهللا أعلم

 :لم يقل

 .فنظل  عليها عاكفين

 .138( األعراف ي عُكفون على أصنام لهم)

 .يبدو لي أن الوجهين جائزان: عكف عليها، وعكف لها، وهللا أعلم
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 :األلوسيقال 

قالوا: نظّل ألجلها مقبلين على عبادتها، إيراد الالم دون )على( إلفادة معنى زائد، كأنهم 
 .أو مستديرين حولها

 :ابن عاشوروقال 

 .ضّمن )عاكفين( معنى عابدين، فعّدي إليه الفعل بالالم دون )على(

 :أقول

 :كالم ابن عاشور فيه كالم، ألن التقدير

 !نعبد أصنام ا فنظل  لها عابدين

*** 

 الخميس:

 هـ1440صفر  01

 م2018األول تشرين  11

 

 (72)الشعراء قال هل يسمعونكم إذ تدعون، أو ينفعونكم أو يضّرون  ۞
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 لماذا )أو(؟

 :قال

 .أي: إبراهيم عليه السالم

 :تْدُعون 

 .تْدُعونهم

 .أي: األصنام

 :ي ُضّرون 

 .ي ُضّرونكم

 :التقدير

 قال هل يسمعونكم إْذ تْدُعونهم؟ أو هل ي نفعونكم أو ي ضّرونكم؟

 :ي نفعونكم أو ي ُضّرون  أو 

 أو بعبارة أخرى: هل ينفعونكم أو يضّرونكم؟ :التقدير

 .هذا وهللا أعلم .ألن الغرض من الدعاء جلب منفعة أو دفع مضّرة

*** 
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 الجمعة:

 هـ1440صفر  02

 م2018تشرين األول  12

 

 (74)الشعراء قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون  ۞

أصنام ا فنظل  لها عاكفين. قال هل ي سمعونكم إذ تْدعون. أو ينفعونكم أو قالوا نعُبد )
 .74– 71( سورة الشعراء يضّرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون 

 :التقدير

 .قالوا: ال )ال شيء من هذا(، لكن وجدنا آباءنا كذلك يفعلون 

هنا تنفي سماع  بل: حرف إضراب )إعراض(، تنفي ما قبلها، وتثبت ما بعدها. هي
 .األصنام، ونفعهم وضّرهم، وتثبت تقليد اآلباء

*** 

 :آيات أخرى 

ينا عليه آباءنا)  .170( سورة البقرة وإذا قيل لهم اّتبعوا ما أنزل هللُا قالوا بل نّتبُع ما ألف 

 .أي: ال نّتبع ما أنزل هللا، بل نّتبع ما ألفينا )وجدنا( عليه آباءنا
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 .على جملة محذوفةبل: هنا تعطف جملة 

*** 

 األحد:

 هـ1440صفر  04

 م2018تشرين األول  14

 

 ( 75)الشعراء أفرأيُتم ما كنتم تعُبدون أنتم وآباؤكم األقدمون  ۞

 لماذا قال: كنتم؟

 (قال أفرأيُتم ما كنتم تعُبدون. أنتم وآباؤكم األقدمون. فإّنهم عدو  لي إال ربَّ العالمين)

 .77 – 75سورة الشعراء 

 :لم يقل

 .أفرأيتم ما تعُبدون 

 .(آباؤكم األقدمون ( صالحة لقوله: )كنتم تعُبدون )
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ا بكثير من المعاصرين، ألن عددهم تراكمي، فغّلبهم بـ ) (، كنتمواألقدمون أكثر عدد 
 .وهللا أعلم

 .(كنتم( يقتضي حذف )أفرأيتمتغليب المخاط بين )

 .تغليب األقدمين يقتضي إثبات )كنتم(

 :التقدير

 .رأيتم ما تعُبدون أنتم، وما كان يعُبد آباؤكم األقدمون أف

 :أو

 .أفرأيتم ما كنتم وال زلتم تعبدون، أنتم وآباؤكم األقدمون 

 !لم أجد من المفسرين من طرح هذه النقطة

*** 

 الثالثاء:

 هـ1440محرم  29

 م2018تشرين األول  09
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لقني فهو ي هديِن  ۞  (78)الشعراء الذي خ 

 قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السالم مخاطب ا أباه وقوم ه: 

الذي خلقني فهو ي هديِن. والذي هو ُيْطِعُمني وي سقيِن. وإذا م ِرضُت فهو ي شفيِن. والذي )
 .82-78( الشعراء ُيميُتني ثم ُيحييِن. والذي أطمُع أن يغفر  لي خطيئتي يوم  الدينِ 

 :إبراهيم )سيرة ذاتية مختصرة(

(. لعّله 14ق.م( أعماُرهم أطوُل ِمن أعمارنا )انظر سورة العنكبوت 1996-1773)
أحّب األنبياء إلى هللا بعد محمد خاتم األنبياء، عليهما الصالة والسالم. امتاز إبراهيم 
بسالمة الفطرة، وقوة العارضة، ومتانة الحجة، وصفاء الروح، وكمال المعرفة )البشرية 

ه وقوم ه وجميع  الناس في حّب هللا تعالى واإلخالص له! ورد ذكره والنبوية(. عادى أبا
 .في العديد من سور القرآن، وُسّميت سورة باسمه عليه السالم

 :من السور التي ورد فيها ذكره

 .125( النساء واّتخذ  هللُا إبراهيم  خليال  ) -1

. األّمة: من معانيها: الرجل الجامع للخير، 120( النحل إّن إبراهيم  كان  أّمة  ) -2
واإلمام الذي ُيقتدى به، والرجل الذي تجتمع فيه من الخصال الحميدة ما ال يكاد يجتمع 
ه وكان الناس كلهم إذ ذاك كفار ا! لعّل هذا معنى  ه، آمن  وحد  في أّمة كاملة! أّمة وحد 
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( النحل ولم يُك ِمن  المشركين، )123حل ( النوما كان ِمن  المشركينقوله تعالى: )
ا120  !، أي: ولم ُيشرك أبد 

عن شهر بن حوشب: لم تبق  أرض  إال وفيها أربعة  عشر  يدفع هللُا بهم عن أهل 
ه  !األرض، إال زمن إبراهيم عليه السالم، فإّنه كان وحد 

 .قال ابن األعرابي: يقال للرجل العاِلم: أّمة 

 .( تفيد التناهي في المعنى الموصوف به، مثل عاِلم عالمةوتاء التأنيث في )أّمة

  :قال الحسن بن هانئ      

 وليس على هللِا بمستنك ر         أن ي جمع العال م  في واحدِ        

 :وقال البحتري       

 ولم أر  أمثال  الرجاِل تفاوتْت    إلى الفضِل حتى ُعّد ألف  بواحدِ       

 .، أي: قام بجميع ما أمر هللا به من تكاليف37( النجم الذي وّفىوإبراهيم  ) -3

. الكلمات: التكاليف الشرعية. 124( البقرة وإذ ابتلى إبراهيم  رّبه بكلمات  فأتّمهنّ ) -4
 .وهذه اآلية بمعنى سابقتها، وهللا أعلم

 

 :يوم الدين
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 .يوم الحساب والجزاء

*** 

 :قراءة أخرى 

 .ي هدينيالذي خلقني فهو 

 .والذي هو ُيْطِعُمني وي سقيني

 .وإذا م ِرضُت فهو ي شفيني

 .والذي ُيميُتني ثم ُيحييني

 .الذي خلقني هو ي هدينِ  :لم يقل

 :التقدير

م ن خلقني فهو ي هديِن. الفاء: واقعة في جواب الشرط، ألن اسم الموصول يتضمن  -
 .معنى الشرط

 .م ن خلقني فهو الذي ي هدينِ  -

 :يقللم 

 .والذي ُيطِعُمني وي سقينِ  -



492 

 .وُيطِعُمني وي سقينِ  -

 :التقدير

 .والذي خلقني هو ُيطِعُمني وي سقينِ 

 :لم يقل

 .والذي إذا مرضُت فهو ي شفينِ  -

 .والذي إذا أمرضني فهو ي شفينِ  -

 :التقدير

 .والذي خلقني إذا مرضُت فهو ي شفينِ 

 :لم يقل

 .ُيحيينِ والذي إذا مُت فهو  -

 .والذي خلقني إذا مُت فهو ُيحيينِ  -

 :التقدير

 .والذي خلقني هو ُيميُتني ثم ُيحيينِ 

 :الخالق
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 .هو الهادي )األقدر على الهداية(. ال أحد يقدر على هداية المخلوق مثل خالقه

 .هو الُمطِعم والساقي

 .هو الشافي والُمعافي. ال شفاء  إال شفاؤك

 .الناس  ثم يبعثهم. ُيحيي وُيميت وُيحييهو الذي يتوّفى 

!  من اعتقد غير  ذلك فهو كافر  أو مشرك 

*** 

 م1/12/2014السبت 

 

 وبيان ما فيها من خبايا 82 – 77الشعراء اآليات  ۞

 (78)  الذي خلقني فهو ي هدينِ ، (77) فإّنهم عدو  لي إال ربَّ العالمين  

 (80)  وإذا مرضُت فهو ي شفينِ ، (79) والذي هو ُيطعمني وي سقينِ 

 (82)  والذي أطمُع أن يغفر  لي خطيئتي يوم  الدينِ ، (81) والذي ُيميتني ثم ُيحيينِ 

 .82 – 77سورة الشعراء 

 :إنهم
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 .أي األصنام

 :يوم الدين

 .يوم الحساب والجزاء

 :لم يقل

 .الذي خلقني وي هدينِ 

 .( فعل ماضخلقني)

 .(: مرة واحدةخلقنييتكرر، بخالف )(: فعل مضارع، ألنه ي هدين)

 :(: الفاء للتشابه بين اسم الموصول واسم الشرطفهو)

 .م ن خلقني فهو ي هدينِ 

 .(: هي في نظري جملة اعتراضيةفهو ي هدينِ )

 :ويمكن تقديرها في آخر كل آية من اآليات المذكورة

 :التقدير

مرضُت فهو ي شفيني، والذي ُيميتني الذي خلقني، والذي ُيطعمني وي سقيني، والذي إذا 
 .ثم ُيحييني، والذي يغفر لي خطيئتي يوم الديِن، هو الذي ي هديني! وهللا أعلم



495 

(، كما قال الجمهور، وليس مبتدأ كما قال رّب العالمين(: الذي: صفة لـ )الذي خلقني)
 .البعض

 :لم يقل

 .والذي ُيطعمني وي سقينِ 

 .(: ال غيرههو)

 :لم يقل

 .والذي إذا مرضُت فهو يشفينِ 

 .اختلف بناء اآلية فحذف )الذي(

 .)الذي(: في اللغة جائز

 .قراءةلكن ليس فيه 

 :لم يقل

 .والذي ُيمرضني وي شفينِ 

 .نسب إبراهيم عليه السالم المرض  إلى نفسه، والشفاء  إلى هللا

 :لم يقل
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 .والذي ُيميتني وُيحيينِ 

 .يتكررلو قال ذلك لُفهم أن الموت 

 .(. ثم: للتراخي الزمني مدة الحياةثم ُيحيينقال: )

*** 

 اإلثنين:

 هـ1440محرم  28

 م2018تشرين األول  08

 

 (83)الشعراء رّب هْب لي ُحكم ا  ۞

 .هذا من دعاء إبراهيم عليه السالم

 !وفيه إشكال حّير المفسرين، حتى قال بعضهم: المقصود: القرآن

 

 :المفسرينملخص أقوال 

 .نبوة  -
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 .حكمة  -

ا بين الناس بالحق  -  .ُحكم 

 .معرفة حدود هللا وأحكامه  -

 .فهم ا وعلم ا  -

 !القرآن )قول مجاهد(  -

 

 :المعنى الذي أختاره

 .هْب لي قدرة على الُحكم )اإلفتاء والقضاء( بين الناس بالحق، وهللا أعلم

 .هـ( من بين تفاسير أخرى 538-الزمخشري )وهو ما اختاره أبو حيان، وذكره 

 

 :معنى مرفوض لم يقل به أحد

 .هْب لي ملك ا

 

 :أقوال بعض المفسرين
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 :هـ(606-)الرازي 

ال يجوز تفسير الحكم بالنبوة، ألن النبوة كانت حاصلة، بل المراد من الحكم ما هو 
 .كمال القوة النظرية، وذلك بإدراك الحق

*** 

 :هـ(546-)ابن عطية 

الحكم الذي دعا فيه إبراهيم هو الحكمة والنبوة، ودعاء إبراهيم في مثل هذا هو في 
 .معنى التثبيت والدوام

*** 

 :هـ(745-) أبو حيان

  .الظاهر أن الحكم هو الفصل بين الناس بالحق

وقيل: الحكم: الحكمة والنبوة، ألنها حاصلة تلو طلب النبوة، ألن النبي ذو حكمة وذو 
  .حكم بين الناس

 :وقال أبو عبد هللا الرازي 

ال يجوز تفسير الحكم بالنبوة ألنها حاصلة )...(، بل المراد من الحكم ما هو كمال 
  .النبوة العملية، وذلك بأن يكون عالما  بالخير ألجل العمل به. انتهى
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 :وقال ابن عطية

في مثل هذا هو في التثبيت وقد فسر الحكم بالحكمة والنبوة، قال: ودعاؤه عليه السالم 
 .والدوام

*** 

 الخميس:

 هـ1440صفر  08

 م2018تشرين األول  18

 

 (84)الشعراء واجعْل لي لسان  صدق  في اآلِخرين  ۞

 .هذا دعاء إبراهيم عليه السالم

  :اآلِخرين

 .م ن يأتون بعدي

 

 :لسان  صدق
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 .ِذكر ا جميال    -

 .)الصلوات اإلبراهيمية(المقصود: ِذكره في الصالة   -

 .المقصود: النبي محمد صلى هللا عليه وسلم  -

 .كّل ذلك  -

 

 :الصلوات اإلبراهيمية

اللهم صّل على محّمد، وعلى آل محّمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، 
 .إنك حميد مجيد

إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، اللهم بارْك على محّمد، وعلى آل محّمد، كما باركت على 
 .إنك حميد مجيد

*** 

 اإلثنين:

 هـ1440صفر  05

 م2018تشرين األول  15
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 (85)الشعراء واجعلني من ورثة جنة النعيم  ۞

 ؟ورثةلماذا: 

ألن الجنة ال يدخلها المؤمن بعمله فقط، بل بفضل هللا، وفضل هللا كبير، أكبر بكثير 
يدخلها بال تعب، أو بتعب قليل، كمن يرث الميراث. أال من العمل. فمن يدخل الجنة 

 إّن سلعة هللا غالية، ال يستطيع أحد دفع ثمنها، لوال مضاعفة الثواب أضعاف ا مضاعفة.

 

 (86)الشعراء واغِفْر ألبي إّنه كان ِمن الضاّلين  ۞

 كيف يدعو إبراهيم ألبيه بالمغفرة وهو ضاّل؟

 :التقدير

 .واغفْر ألبي إذا آمن

 :وكان قد وعده أبوه باإليمان

. وعده أن 114( التوبة وما كان استغفاُر إبراهيم  ألبيه إال عن موعدة  وعدها إياه)
 .يؤمن

 .. أي: إذا آمنت4( الممتحنة ألستغفرّن لكقال ألبيه: )

 .، أي: إذا لم تؤمن4( الممتحنة وما أملُك لك ِمن  هللِا ِمن شيء)
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 :ولّما لم يؤمن تبرأ منه

  .114( التوبة ا تبّين له أنه عدو  هلل تبّرأ منهفلم)

 .وهللا أعلم

*** 

  :األحد

 هـ1440صفر  11

 م2018تشرين األول  21

 

 (87)الشعراء وال ُتخزني يوم  ُيبعثون  ۞

 هل المقصود: ال ُتخزني يا ربي أم ال ُتخزني يا أبي؟

 .يخاطب أباهكل المفسرين على أن إبراهيم يخاطب ربه، وأنا أرى أنه 

 .وال ُتخزني يا أبي يوم ُيبعثون 

 .وهللا أعلم .أي: آِمْن يا أبي وال ُتخزني يوم ُيبعثون 
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 :يوم ُيبعثون 

 .يوم ُيبعث العباد للحساب  -

. )اغِفْر ألبي إْن 86( اآلية واغِفْر ألبي إنه كان من الضاّلينيوم ُيبعث الضالون. )  -
 .آمن(

(، بخالف الحالة األولى، حيث يعود الضمير الضالينمذكور )الضمير هنا يعود على 
 .على غير مذكور، ولكنه معلوم )العباد(

النتيجة واحدة ألن التقدير في الحالة األولى: وال ُتخزني يوم ُيبعث العباد، وفيهم 
 .وهللا أعلم بالصواب .الضاّلون، وأنت يا أبي منهم

*** 

 األربعاء:

 هـ1440صفر  14

 م2018تشرين األول  24

 

 (88)الشعراء يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى هللا بقلب سليم  ۞

 من الشرك.
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 (90)الشعراء وُأزلفِت الجّنُة للمتقين  ۞

 ( بصيغة الماضي؟ُأزلفتلماذا )

. إال م ن أتى هللا  قال تعالى: ) بقلب  وال ُتخزني يوم  ُيبعثون. يوم  ال ي نفُع مال  وال ب نون 
زت الجحيُم للغاوين  .91 – 87( الشعراء سليم. وُأزلفِت الجّنُة للمتقين. وُبرِّ

 :األلوسيقال 

صيغة الماضي، فيه وفيما بعده من الجمل المنتظمة معه في سلك العطف، للداللة 
على تحقق الوقوع وتقرره، كما أن صيغة المضارع في المعطوف عليه للداللة على 

 .االستمرار

 .لم يذكر هذا إال األلوسي، لكنه معروف عند علماء اللغة والتفسير :مالحظة

*** 

 األحد:

 ه1440صفر  18

 م2018تشرين األول  28
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 (93)الشعراء هل ينصرونكم أو ينتصرون  ۞

( وقيل لهم أين ما كنتم تعُبدون ِمن دون هللا هل ينصرونكم أو ينتصرون قال تعالى: )
 .93 – 92سورة الشعراء 

 :التقدير

 هل ينصرونكم أو ينتصرون ألنفسهم؟ )الطبري والبغوي والقرطبي(

 هل ينصرونكم أو ينصرون أنفسهم؟

 !أي: هم ال يستطيعون نصر أنفسهم، فكيف ينصرون غيرهم؟

*** 

 :السبت

 هـ1440صفر  24

 م2018تشرين الثاني  03

 

 (93)الشعراء  هل ينصرونكم أو ينتصرون  ۞

 ( هنا بمعنى: بلأو)
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( سورة الشعراء وقيل لهم أين ما كنتم تعُبدون ِمن دون هللا هل ينصرونكم أو ينتصرون )
92 – 93. 

 :التقدير

هم؟  هل ي نُصرونكم أو ي نُصرون أنفس 

هم؟  هل ي نُصرونكم أو هل ي نُصرون أنفس 

 هل ي نُصرونكم: 

 .دْع هذا السؤال التقدير:

هم؟  سؤال أسهل: هل ي نُصرون أنفس 

 .هنا: تفيد اإلضراب، بمعنى: بل أو

 !لهذا قلت في المقال السابق: إذا لم يستطيعوا نصر  أنفسهم، فكيف ي نُصرون غير هم؟

 .وهللا أعلم بالصواب

*** 

 :األحد

 هـ1440صفر  25
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 م2018تشرين الثاني  04

 

 (94)الشعراء فُكبكبوا فيها هم والغاوون  ۞

 :فيها

 .(91اآلية في نار جهنم )الجحيم: كما في 

 :ُكبِكبوا

 .أي األصنام

 

 :لم يقل

 .وُكب وا فيها هم والغاوون 

 .ُألقوا فيها كب ا بعد كّب: مّرة بعد مّرة، أو كّبة بعد كّبة: جماعة بعد أخرى 

 .بالعامية: كّبه: ألقاه، فهذا من العامي الفصيح

 

 :الغاوون 
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 .2غو ى( سورة النجم سبق تفسيرها في قوله تعالى: )ما ضّل صاحُبكم وما 

 :ُكبكبوا فيها هم والغاوون 

 .ُألقي فيها العابد والمعبود

*** 

 األحد:

 هـ1440ربيع األول  03 

 م2018شرين الثاني ت 11

 

 (97)الشعراء إْن كّنا لفي ضالل  ُمبين  ۞

 !أّكدوا ضاللهم بأربعة أنواع من التوكيد 

 (لفي ضالل  ُمبينقالوا وهم فيها يختصمون. تاهلِل إْن كّنا )

 :تاهلل

 .وهللا
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 :قال لي

 .لم أفهم: إْن في اآلية

 :قلت

 .إْن: أصلها: إّنا

 .مخففة من الثقيلة

 :في الجملة أربعة أنواع من التوكيد )توكيد ضاللهم( بعد أن عاينوا العذاب في جهّنم

م  -  .القس 

 .إْن من إنّ   -

 .الالم في )لفي(  -

 .النعت: ُمبين  -

 :حيانأبو قال 

قال ابن عطية: أقسموا باهلل إْن كّنا إال ضاّلين في أن نعبدكم ونجعلكم سواء مع هللا 
  .تعالى، الذي هو رب  العالمين وخالُقهم ومالُكهم. انتهى

وقوله: إْن كّنا إال ضاّلين، إْن أراد تفسير المعنى فهو صحيح، وإْن أراد أّن إْن هنا 
نافية، والالم في لفي بمعنى إال، فليس هذا مذهب البصريين، وإنما هو مذهب الكوفيين. 
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ومذهب البصريين في مثل هذا أّن إْن هي المخففة من الثقيلة، وأن الالم )في: لفي( 
 .بين إْن النافية وإْن التي هي لتأكيد مضمون الجملةهي الداخلة للفرق 

*** 

 اإلثنين:

 هـ1440ربيع األول  04

 م2018تشرين الثاني  12

 

 (100)الشعراء فما لنا ِمن شافِعين وال صديق  حميم  ۞

 لماذا جمع الشافع وأفرد الصديق؟

 .الصديق: يراد به هنا الجمع

 .مع مراعاة الفاصلة من دون تكّلف

 .إفراد الصديق أخّف على السمع من جمعه، وهللا أعلم

 :لم يقل

 .شفعاء
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ا رعاية للفاصلة من دون  كل منهما: )شافعين، شفعاء( جائز، لكن في )شافعين( أيض 
 .تكّلف

 .يستوي أن يقولوا: وما لنا من شافع، أو: وما لنا من شافعين

أبي حيان، بأن هذا يفيد: كثرة ، ونقله عنه غيره، مثل الرازي و الزمخشري وال أرى ما رآه 
 .الشافعين، وقلة األصدقاء، فليس هذا موضعه، وهللا أعلم

 .وما اخترته أنا هو رأي آخر عند المفسرين

*** 

 األربعاء:

 هـ1440ربيع األول  06

 م2018تشرين الثاني  14

 

لين ۞  (105)الشعراء  كّذبْت قوُم نوح  الُمرس 

 لم يقل: 

 كّذب؟

 .تكسير، وجمع التكسير يجوز فيه التذكير والتأنيثقوم: جمع 
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 .30( سورة يوسف وقال نسوة  في المدينةهذا ما قاله بعض المفسرين في تفسير: )

 :قال الواحدي

 .تقديم الفعل يدعو إلى إسقاط عالمة التأنيث، على قياس إسقاط عالمة التثنية والجمع

 )تفسير الرازي(.

 

 :أبو حيانوقال 

الزمخشري: النسوة اسم مفرد لجمع المرأة، وتأنيثه غير حقيقي، ولذا لم تلحق فعله قال 
تاء التأنيث انتهى. وعلى أنه جمع تكسير ال يلحق التاء، ألنه يجوز: قامت الهنود، 

 .وقام الهنود

 :أقول

 .ما قاله أبو حيان من أنه جمع تكسير هو الصحيح، وما قاله الواحدي له وجه

مفسرون في تفسير اآلية موضع هذا المقال، من أن القوم بمعنى األمة أما ما قاله ال
 .أو الجماعة، فهذا تكلف شخصي ال صحة له، وهللا أعلم

 :لم يقل

ا  -  .كّذب قوُم نوح  نوح 
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ا قوُمه  -  .كّذب نوح 

لين  :الُمرس 

 .المراد نوح عليه السالم

 !م ن كّذب نبي ا فقد كّذب األنبياء كّلهم

*** 

 :أقوال المفسرين

 .كلها في هذا المقام غير صحيحة، فيما يتعلق بالتذكير والتأنيث، كما ذكرُت أعاله

 :ابن عطية

( إلى "القوم"، وفيه عالمة التأنيث، من حيث القوم في معنى األمة كذبتأسند: )
 .والجماعة

*** 

 :الزمخشري 

 .القوم مؤنثة، وتصغيرها ُقويمة

*** 
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 :البغوي 

 :البصري قيل للحسن 

لينيا أبا سعيد! أرأيت قوله: ) لين( و)كذبْت قوُم نوح  الُمرس  كذبْت ( و)كذبْت عاد  الُمرس 
(، وإنما أرسل إليهم رسول  واحد؟ قال: إن اآلخر جاء بما جاء به األول، ثموُد المرسلين

ا فقد كذبوا الرسل أجمعين  !فإذا كذبوا واحد 

*** 

 :الرازي 

 .القوم مؤنث، وتصغيرها ُقويمة( ألن كّذبْت إنما قال: )

*** 

 :القرطبي

 .القوم مذكر; ألن المعنى: كذبت جماعة قوم نوح

*** 

 :أبو حيان

(. ولما كان كّذبْت قوُم نوحالقوم: مؤنث مجازي التأنيث، ويصّغر ُقويمة، فلذلك جاء: )
ا ذكور ا عقالء عاد الضمير عليه، كما يعود على جمع المذكر    .العاقلمدلوله أفراد 
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 .وقيل: قوم: مذكر، وُأّنث ألنه في معنى األمة والجماعة

*** 

 :األلوسي

يذكر ويؤّنث، وكذلك كل اسم جمع ال واحد له من لفظه، « المصباح»القوم كما في 
  .نحو رهط ونفر، ولذا يصّغر على ُقويمة

 .والجماعة منهوقيل: هو مذّكر، ولحقت فعله عالمة التأنيث على إرادة األمة 

*** 

 :ابن عاشور

( بمعنى األمة أو الجماعة، كما يقال: قومأّنث الفعل المسند إلى قوم نوح لتأويل: )
مع ال واحد له من لفظه إذا  قالت قريش، وقالت بنو عامر، وذلك قياس في كل اسم ج 

غير.  كان لآلدمي مثل ن ف ر ورْهط، فأما إذا كان لغير اآلدميين، نحو: إبل، فمؤنث ال
  .«المصباح»و« اللسان»قاله الجوهري وتبعه صاحب 

، فظاهر عبارته أن «القوُم مؤنثة وتصغيُرها ُقويمة»هذه العبارة « الكشاف»ووقع في 
هذا اللفظ مؤنث المعنى في االستعمال ال غير، وهذ ا لم يقله غيره، وسكت شراحه 

ى ظاهر العبارة فهو ، فإن حمل عل«األساس»عليه، ولم يعرج الزمخشري عليه في 
مخالف لكالم الجوهري وابن سيده. ويحتمل أنه أراد جواز تأنيث قوم، وأنه يجوز أن 
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ُيصّغر على ُقويمة، فُيجمع بين كالمه وكالم الجوهري وابن سيده، وهو احتمال بعيد 
د بقوله: وتصغيره ُقويمة، لما هو مقرر من أن التصغير يرّد  من ظاهر كالمه الموكَّ

إلى أصولها. وأيًّا ّما كان فهو صريح في أن تأنيثه ليس بتأويله بمعنى األمة،  األسماء
ألن التأويل اعتبار للمتكلم، فال يكون له أثر في إجراء الصيغ مثل التصغير، فإن 
الصيغ من آثار الوضع دون االستعمال، أال ترى أنه ال ُتجعل للمعاني المجازية صيغ 

 .خاصة بالمجاز

*** 

 :أخرى آيات 

لين) -  .( مؤنثة، فال مشكلةعاد. هنا: )123( الشعراء كّذبْت عاد  الُمرس 

لين) -  .( مؤنثة، فال مشكلةثمود. هنا: )141( الشعراء كّذبْت ثموُد الُمرس 

لين) -  .160( الشعراء كّذبْت قوُم لوط  الُمرس 

لين) -  .مذّكر، فال مشكلة( أصحاب. هنا: )176( الشعراء كّذب أصحاُب األيكِة الُمرس 

 .18( العنكبوت كّذب أمم  ِمن قبِلكم) -

*** 

 الجمعة:
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 هـ1440ربيع األول  08

 م2018تشرين الثاني  16

 

 (106)الشعراء إذ قال لهم أخوهم نوح  ۞

 :الزمخشري قال 

 قيل: أخوهم، ألنه كان منهم.

 

 (108)الشعراء فاتقوا هللا وأطيعوِن  ۞

 في قراءة:

 وأطيعوني.

 

 (111)الشعراء أنؤمن لك واتبعك األرذلون  ۞

 لم يقل: 

 .أنؤمن بك



518 

 

 :لك

 .106و 105المخاطب: نوح عليه السالم، كما هو ظاهر من اآليتين: 

 

 :لم يقل

 .أنؤمن بك

 .قد يكون هناك فرق بين: نؤمن باهلل، ونؤمن للرسول

 .نؤمن لك: نأمنك، نصّدقك

 .ُخصصت الباء هلل، والالم للرسول، وهللا أعلمكالهما بمعنى التصديق، ولكن ربما 

ا آتيُتكم ِمن كتاب  وحكمة  ثم جاءكم رسول  أما قوله تعالى: ) وإذ أخذ هللاُ ميثاق  النبيين لم 
( ألن لُتؤمُنّن به، فربما جاز فيه: )81( آل عمران مصدق  معكم لُتؤمُنّن به ولتنُصرّنه

 .فانتفى اللبسهللا هو المتكلم مع الرسول، 

ا واإليمان له رسوال    .فرق بين اإليمان به إله 

 .ليس في ذلك كالم واضح لعلماء اللغة والتفسير

*** 
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 :أقوال المفسرين

 :القرطبي

 . أنؤمن لك: أي أنصّدق قولك

 :أقوال المفسرين

حيث ، 55( البقرة وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى هللا  جهرة  في قوله تعالى: )
 .وردت العبارة ألول مرة

 :الطبري 

 .لن نصّدقك، ولن نقّر بما جئتنا به

*** 

 :الرازي 

 .ال نصّدقك، وال نعترف بنبوتك

*** 

 :القرطبي

 .لن نؤمن لك، أي: لن نصّدقك
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*** 

 :أبو حيان

(: قيل معناه: لن نصّدقك فيما جئت به من التوراة، ولم يريدوا نفي اإليمان لن نؤمن لك)
، أي 17( يوسف وما أنت بمؤمن لنا(، ولم يقولوا: بك. نحو:) لكبدليل قولهم: )به، 

  .بمصّدق

لُتؤمُنّن وقيل: المعنى: لن نقّر لك، فعّبر عن اإلقرار باإليمان، وعّداه بالالم، وقد جاء: )
، 81( آل عمران أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا( ق ال: )به ولتنُصرّنه

  .فيكون المعنى: لن نقّر لك بأن التوراة من عند هللا

  .وقيل: يجوز أن تكون الالم للعلة، أي لن نؤمن ألجل قولك بالتوراة 

وقيل: يجوز أن يراد نفي الكمال، أي ال يكمل إيماننا لك، كما قيل في قوله صلى هللا 
 .والناس أجمعينعليه وسلم: ال يؤمن عبد حتى أكون أحبَّ إليه ِمن نفسه وأهله 

*** 

 :األلوسي

 .كّرر كالم أبي حيان

*** 
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 :ابن تيمية

يتعّدى الفعل بالالم اذا تعّلق األمر بتصديق الُمخِبر أي المتكلم، ويتعدى بالباء إذا 
 .(324/7تعلق االمر بتصديق المخب ر به، أي الخبر )مجموعة الفتاوى 

*** 

 اإلثنين:

 هـ1440ربيع األول  11

 م2018الثاني تشرين  19

 

 (111)الشعراء قالوا أنؤمن لك واتبعك األرذلون  ۞

 في قراءة:

  وأتباُعك.

 

 (112)الشعراء قال وما علمي بما كانوا يعملون  ۞

 وما علمي قائم بما كانوا يعملون، ال سيما من حيث السرائر.
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 (113)الشعراء إن حسابهم إال على ربي  ۞

 : ما.إنْ 

 

 (119)الشعراء الفلك المشحون  ۞

 (فأنجيناه وم ن معه في الُفلك المشحون قال تعالى:)

(، وهي واضحة، ولكنهم لم يهتموا لماذا وصف المشحون اهتم المفسرون بتفسير كلمة )
 هللا الفلك بهذا الوصف؟

ا في سورة يس   .140، وفي سورة الصافات 41وردت هذه العبارة أيض 

 :الصافاتفي سورة 

لين. إذ أبق إلى الُفلك المشحون. فساهم فكان من الُمْدحضين) ( وإّن يونس  ل ِمن  الُمرس 
. أبق: فّر. ساهم: اشترك في القرعة. المدحضين: الخاسرين 141 – 139الصافات 
 .في القرعة

ا، إذ ترتب عليه إجراء المشحون في سورة الصافات جاء استخدام هذا النعت ) ( واضح 
 !لتخفيف حمولة السفينة المثقلة، وأصابت القرعة يونس عليه السالم القرعة
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أما في سفينة نوح فيبدو لي أن وصفها بهذا الوصف كان الهدف منه بيان أن السفينة 
ال تتسع إال لمن حملت وما حملت، ومع أنها مشحونة إال أنهم لم يضطروا إلى القرعة، 

 .ا، وهللا أعلم بالصوابوحصلت النجاة لجميع من فيها وجميع ما فيه

*** 

 الثالثاء:

 هـ1440ربيع األول  19

 م2018تشرين الثاني  27

 

 (128)الشعراء تعبثون  يع آية  أتبنون بكل رِ  ۞

 في قراءة:

يع.  ر 

 مكان مرتفع.

 : بنيان ا ظاهر ا، قصر ا.آية

 : جملة حالية.تعبثون جملة 
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 (129)الشعراء وتتخذون مصانع  لعلكم تخُلدون  ۞

 : قصور ا وحصون ا.مصانع

 

 في قراءة:

 ُتخّلدون. -
 .كأنكم خالدون  -

 

 (130)الشعراء وإذا بطشتم بطشتم جبارين  ۞

 لم يقل:

 كنتم جبارين.

 إذا بطشتم كان بطشكم بطش الجبابرة.

 

 (313 )الشعراء وبنين بأنعام أمّدكم ۞
  
. بما أمّدكم الذي واتقوا وأطيعوِن. هللا   فاتقوا) . بأنعام أمّدكم ت علمون  . وجّنات   وبنين   وُعيون 

 .135-131 الشعراء (عظيم يوم عذاب   عليكم أخافُ  إّني
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ا. قومه يخاطب السالم عليه هود هذا  عاد 

  
: بأنعام أمّدكم  وبنين 
 البنين؟ على األنعام قّدم لماذا

 السؤال. هذا تجاهلوا المفسرين أكثر      -

 على والقوة الدنيا، في الرئاسة بها تحصل التي وهي باألنعام بدأ :حيان أبو قال      -
ا القوة وبحصول لواجده. غالب ا الذرية حصول في السبب هو والغنى عاداهم، من  أيض 

 عليها. والقيام حفظها في بهم يستعينون  وألنهم باألنعام، قرنهم فلذلك بالبنين،

 التكلف! ظاهر قول من حيان أبو قاله ما على أوافق ال :أقول
 ذلك أهل على نعمة أجلّ  ألنها األنعام، بذكر النعم تعداد في ابتدأ :عاشور ابن قال      -

 بقائهم. سبب فهي ُنْجعة، أهل وكانوا أسفارهم، وعليها ولباسهم أقواتهم منها ألن البلد،
 وبقاء الحياة أسباب على وعوُنهم أنُسهم بأنها عظيمة عمةن ألنهم البنين عليها وعطف
 أمتهم. وكثرة بعدهم، ذكرهم

 البنين. على األنعام تقّدم يفّسر وال والبنين، األنعام ذكر يفّسر الكالم هذا :أقول
  

 رأيي:
 تعالى: قال منهم. السخرية أراد ولعله هود، لسان على هللا كالم هو الكالم هذا      -

 .179 األعراف (أضلّ  ُهمْ  بلْ  كاألنعام أولئك  )
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 .44 الفرقان (أضلّ  ُهمْ  بلْ  كاألنعام إال ُهمْ  إنْ )

 القرآن: في كثير البنين على المال تقديم      -

ْدناكم)  .6 اإلسراء (وبنين   بأموال   وأمد 

 .46 الكهف (الدنيا الحياةِ  زينةُ  والبنون   المالُ )

 .88 الشعراء (بنون   وال مال   ينفعُ  ال يوم  )

بون  ) . مال   ِمن بهِ  ُنِمّدهم ما أنّ  أي حس   .55 المؤمنون  (الخيراتِ  في لهم نسارعُ  وبنين 

 .14 القلم (وبنين   مال   ذا كان   أنْ )

 .12 نوح (وبنين   بأموال   وُيْمِدْدُكم)

ا. ماال   لهُ  وجعلتُ ) ا وبنين   ممدود   .13 المدثر (ُشهود 

 منكم استطاع م ن الحديث: في والنسل. النكاح يف إليه ُيحتاج المال ألن
 الجنسية. والقدرة المالية القدرة الباءة: عليه(. )متفق فليتزوجْ  الباءة
 أعلم. وهللا
 إلى إساءة أبلغ قوله في لكان الفاصلة لرعاية والتأخير التقديم هذا إن أحد: قال ولو

 أو التحسين شأنها من القرآن في الفاصلة فرعاية السالم. عليه هود النبي وإلى القرآن،
 األمرين. واستواء األقل على المحافظة

*** 
 أخرى: آيات
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ْيت ا بلدة   بهِ  ِلُنحيي   ط ُهور ا. ماء   السماءِ  ِمن   وأنزلنا)  وأناِسيّ  أنعام ا خلقنا مّما وُنسقي هُ  م 
 ور.الطه الماء أي (وُنسقيه) الشعراء. قبل والفرقان .49 الفرقان (كثير ا

 (.أضلّ  ُهم بلْ  كاألنعام إال ُهمْ  إنْ ) :44 اآلية نفسها الفرقان سورة في
***  

  م20/11/2012 الثالثاء
 

 (136 )الشعراء الواعظين من تكن لم أم أوعظت   علينا سواء قالوا ۞
 يقل: لم

 تعظ. لم أم أوعظت  
 راعى الفاصلة.

 

 (137)الشعراء  إن هذا إال خُلق األولين ۞

 ما هذا إال أساطير األولين.

 

 (146)الشعراء أُتتركون في ما ههنا آمنين  ۞

 أي: في الدنيا.
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 (149 )الشعراء فارهين   ُبيوت ا الجبالِ  ِمن   وتنِحتون   ۞
  

 فارهين:
 (.تنِحتون ) فاعل: من حال

  
 فارهين:

 فارهات. أو فارهة لقال: صفة كانت لو (.بيوت ا) لـ صفة ليست
  
 يقل: لم

 فارهة . بيوت ا الجبال من وتنحتون 
*** 

  
  م23/2/2013 السبت

 

 (152 )الشعراء صلحون يُ  وال األرض في فسدون يُ  ۞

 إضافي معنى

 .152 الشعراء (ُيصلحون   وال األرضِ  في ُيفسدون  الذين  )
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    الذين:

 ثمود. لقوم تابعة اآلية هذه

 .141 اآلية (الُمرسلين ثمودُ  كّذبْت )

  

 صلحون:يُ  وال فسدون يُ 

 التالية: الثالثة المعاني المفسرون  فيها ذكر

 األول: المعنى

 )الطبري  هللا بطاعة بالعمل أنفسهم ُيصلحون  وال بمعاصيه، هللا أرض في يسعون  الذين
 وهذا )المصالح(، الطاعات بإتيان ُيصلحون  وال المعاصي، بارتكاب ُيفسدون  والبغوي(.

 الثالث. المعنى من قريب المعنى

    الثاني: المعنى

ا ُيفسدون  هؤالء لكن تارة، وُيصلحون  تارة ُيفسدون  قوم هناك ا ُيصلحون  وال دائم   أبد 
 عاشور(. وابن والشوكاني حيان وأبو )الرازي 

 الثالث: المعنى

 عاشور(. )ابن الذهن في المعنى لتقرير توكيد
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 مقترح: إضافي معنى

 فتكون  المصالح، أرباح ويفّوتون  المفاسد، خسائر يتحّملون  أنهم بيان منه الغرض توكيد
 على وهذا )المنفعة(، المصلحة فوات وتكلفة المفسدة، تكلفة باهظتان: تكلفتان هناك

 مشابهة. أخرى  آيات تفسير في مذهبي

***  

 الرازي:

            (؟ُيصلحون  وال) قوله: فائدة ما قيل: فإن»

 يكون  كما الصالح، من شيء معه ليس خالص، فساد فسادهم أن بيان فائدته جوابه:
 «.الصالح ضببع مخلوطة المفسدين بعض حال

*** 
 حيان: أبو

 امتناع بمعاصيهم ألن كلها، األرض في وقيل: ثمود. أرض أي (األرض في ُيفسدون »)
 الغيث.

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4018&idto=4018&bk_no=132&ID=1771#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1416&idto=1416&bk_no=62&ID=429#docu
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 عنهم فنفى (،ُيصلحون  وال) وله:بق أتى المطلق، داللة داللته "يفسدون " كانوا ولما
 يحصل فال كان، ما كائن ا الصالح نفي منه فيلزم الصالح، لمطلق نفي وهو الصالح،

  .«ألبتة صالح منهم

***  

 الشوكاني:

  .«البتة الصالح منهم يصدر وال األرض، في الفساد يفعلون  دأبهم، ذلك»

***  

    عاشور: ابن

 بنفي الشيء لوقوع تأكيد (األرضِ  في ُيفسدون ) جملة: على (ُيصلحون   وال) عطف»
 مرة بن عمرو وقول ،(ه د ى وما قوم هُ  فرعونُ  وأضلّ ) تعالى: قوله مثل ضده،

 المنكر. غير المعروف النسب الجهني:

 فعدل األرض، في مفسدون  هم إنما نالذي قيل: فكأنه صالح؛ يشوبه ال فسادهم أن يفيد
 إثبات يؤكد عنهم اإلصالح نفي ألن مبالغة؛ قصر أنه يحتمل لئال القصر صيغة عن

 ضده، بنفي إفسادهم معنى ويتأكد الذهن، في ذلك فيتقرر لهم، اإلفساد
 الحارثي: أو السموأل كقول

 «.تسيل الظبات غير على وليست     نفوسنـا الظبات حد على تسيل

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1416&idto=1416&bk_no=62&ID=429#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=26&ayano=152#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=26&ayano=152#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=26&ayano=152#docu
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***  

    أخرى: آيات

 .27 األنعام (المؤمنين   ِمن   ونكون   رّبنا بآياتِ  ُنكّذب   وال ُنرد   ليتنا يا)      -

 .38 األنعام (بجناحيهِ  يطيرُ  طائر  )      -

 .140 األنعام (ُمهتدين   كاُنوا وما ضّلوا قد)      -

ِسر   قد)      -  .45 يونس (ُمهتدين   كاُنوا وما هللاِ  بلقاءِ  كّذبوا الذين خ 

 .20 النحل (أحياء   غيرُ  أموات  )      -

 هداهم. وما أي: ،79 طه (هد ى وما قوم ه ِفْرعونُ  وأضلّ )      -

 .181 الشعراء (الُمْخِسرين   ِمن   تكوُنوا وال الكيل   أوفوا)      -

 .48 النمل (ُيصلحون   وال األرضِ  في ُيفسدون  )      -

 *** 

    م4/9/2014 الخميس

 

  (153 )الشعراء الُمسّحرين من أنت إنما قالوا ۞

 المسحورين.
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 .185 اآلية ومثلها

 

 (155 )الشعراء معلوم يوم ِشربُ  ولكم ِشرب   لها ناقة هذه قال ۞

 قراءة: في

 ُشرب.

 معلوم. آخر   يوم شرب ولكم معلوم يوم شرب لها أي:

 

 

 (165)الشعراء أتأتون الذ كران من العالمين  ۞

 الذكور.

 

 (166)الشعراء وتذ رون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون  ۞

 أي: ليس األمر كذلك، بل هو أخطر، أنتم قوم عادون: متجاوزون.

 

 (168)الشعراء قال إني لعملكم من القالين  ۞
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 إني من الكارهين لعملكم.

 

 (171)الشعراء فنّجيناه وأهله أجمعين إال عجوز ا في الغابرين  ۞

 إال عجوز ا جعلناها في الهالكين، أي من بين الهالكين.

 

 (181)الشعراء أوفوا الكيل  وال تكونوا من الُمخسرين  ۞

 نقصين.من المُ 

 . كالوا لهم.3( سورة المطففين وإذا كالوهم أو وزنوهم ُيخِسرون )

 

 (183)الشعراء وال تعث وا في األرض مفسدين  ۞

 : حال.مفسدين

 

 (184)الشعراء واتقوا الذي خلقكم والجبّلة  األولين  ۞

 أي: وخلق الجبّلة  األولين.

 ة: الخلقة. ويراد بها هنا: المخلوقات )من األمم(.الجبلّ 
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 (186)الشعراء وإن نظنك لمن الكاذبين  ۞

 )المشددة(: إّن.إْن: مخففة من الثقيلة 

 وإّنا نظنك.

 

 لم يقل:

 وإن لنظنك من الكاذبين.

 

ف ا من السماء  ۞  (187)الشعراء فأسِقْط علينا ِكس 

ا.  قطع 

 

 (189)الشعراء عذاُب يوم الُظلَّة  ۞

 سحابة أظّلتهم فأحرقتهم.
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 (196)الشعراء وإنه لفي ُزُبر األولين  ۞

 : إنه

 القرآن. -
 محمد. -

 تب.ف، كُ : صحُ ُزُبر

 أي جاء ذكره فيها.

 

 (197)الشعراء أولْم يكن لهم آية  أن يعلم ه علماُء بني إسرائيل  ۞

 في قراءة:

 تكْن.

 

 : عالمة.آية

 

 (198)الشعراء ولو نّزلناه على بعض األعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين  ۞
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 لم يقل:

 فقرءوه عليهم.

 

 لم يقل:

 على أحد األعجمين.

 

 (200)الشعراء كذلك سلكناه في قلوب المجرمين  ۞

 أدخلناه.

 

 ( 208)الشعراء وما أهلكنا من قرية إال لها منذرون ذكرى  ۞

 ا، تذكرة.تذكير  

 

 (210)الشعراء وما تنّزلْت به الشياطيُن وما ينبغي لهم وما يستطيعون  ۞

 : أي القرآن.به
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لماذا؟ لم يذكر  عامل الشياطين معاملة العقالء. : وما يصلح لهم.وما ينبغي لهم
 المفسرون شيئ ا!

 

 (212)الشعراء إّنهم عن السمع لمعزولون  ۞

 : أي الشياطين. إنهم

 : سمع القرآن.السمع

 

ا آخر  فتكون  ِمن  المعذَّبين  ۞  (213)الشعراء فال تدُع مع هللا إله 

 العبادة: هل تسمع لهذا اإلله أم لذاك اإلله؟قثد يكون المعنى: فتكون من الحائرين في 

 هذا عذاب آخر غير العذاب على الشرك.

 لو كان له مديران لتعب! فكيف إذا كان له إلهان؟ لكل منهما أوامر ونواه في كل شيء!
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 (214)الشعراء وأْنِذْر عشيرتك  األقربين   ۞

 الفرق بين الحاكم الصالح والحاكم الفاسد

 العاِلم الصالح والعاِلم الفاسدالفرق بين 

  :لما نزلت هذه اآلية، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

كم، ال أغني عنكم ِمن  هللِا شيئ ا  !يا معشر  قريش! اشتروا أنفس 

 !يا بني عبِد المطلب! ال أغني عنكم ِمن  هللِا شيئ ا

 !يا عباُس بن  عبِد المطلب! ال أغني عنك  ِمن  هللِا شيئ ا

 !يا صفية! ال أغني عنِك ِمن  هللِا شيئ ا

 !يا فاطمة! ال أغني عنِك ِمن  هللِا شيئ ا

 )متفق عليه( !سليني ِمن مالي، ال أغني عنِك ِمن  هللِا شيئ ا

 

 :قال

 .(، ولم يقل: ب ّشْر أْنِذْر )
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من هذه الرواية وروايات أخرى نجد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد عّم وخّص 
 :حديثهفي 

 :عّم فقال

 !يا معشر قريش -

 !يا بني كعب بن لؤي  -

 !يا بني مّرة بن كعب -

 !يا بني عبد شمس -

 !يا بني عبد مناف -

 !يا بني هاشم -

 !يا بني عبد المطلب -

 !يا بني فهر -

 !يا بني لؤيّ  -

 !يا بني قصّي بن عبد مناف -

 !يا بني فالن -
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 :وخّص فقال

 !محمد  رسول هللايا فاطمُة بنت   -

 !يا صفيُة بنت  عبِد المطلب عمة رسوِل هللا -

 !يا عباُس بن  عبِد المطلب -

ا  :قال لهم جميع 

 !أنقذوا أنفسكم ِمن  النار -

 !اشتروا أنفسكم -

  !اشتروا أنفسكم ِمن  هللا -

 !ال أملُك لكم ِمن  هللِا شيئ ا -

 !ال أغني عنكم ِمن  هللِا شيئ ا -

 .العبارات وردت في القرآن في عدد من المواضعهذه 

 :في عصرنا هذا

عندما يصل إلى السلطة حاكم ما فإن عشيرته تبتهج وتفرح وتمرح وتأخذ في  -
حياة السرف والترف والتبذير والفساد واللهو الحرام والعربدة والمجون والظلم واالستئثار 

ة الحاكم السيدة األولى، ال في واالحتكار واالستبداد وخيانة األمانة. وتصبح زوج
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اإليمان والعمل الصالح، بل في اغتنام الفرصة، هي وأوالدها، لتحقيق ما أمكن من 
 !المال والنفوذ والثراء واالستمرار في الحكم، ولو بارتكاب المحّرمات والكبائر

في اإلسالم ال ينفع النسب وال الحسب. بعضهم يقولون لك: نحن منسوبون إلى  -
ا رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم، ويظنون أن نسبهم هذا ينفعهم ولو كان إيمانهم هش 

وعملهم قليال ، بل ربما صاروا بال إيمان وبال عمل، أو كان عملهم من أرذل األعمال 
 .وأحّطها

أن تكونوا منسوبين إلى حاكم، أو عاِلم، أو ولّي، بل إلى رسول، هذا ال ينفعكم!  -
 .إليماُن والعمُل الصالحُ إنه ال ينفعكم إال ا

 .صنفان ِمن  الناس إذا صلحا صلح الناُس، وإذا فسدا فسد الناُس: األمراء والعلماء -

قال عبد هللا بن المبارك: وهل أفسد الدين  إال الملوُك وأحباُر سوء  ورهباُنها؟!  -
 أحبار السوء: علماء السوء.

*** 

 م1/1/2014السبت 

 

 (215)الشعراء واخِفْض جناحك لمن اّتبعك من المؤمنين  ۞
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ْع.  تواض 

 

وك فقلْ  ۞ )الشعراء  وتوّكْل على العزيز الرحيم مما تعملون  ي بريء  إنّ  فإن عص 
216) 

 الّتهم، أعوذ باهلل. ولم يتبّرأ لو سكت

ويحّبون أن توافقهم، وأن آية مهّمة في التعامل مع الناس، فهم يحّبون أن يعصوا، 
ا أو حيلة. ويظّن كثير منهم أن هللا يغفر له تجد لهم ! معاذ واأو حجّ  واإذا صلّ  ممخرج 

 كأن الصالة والحج غ سل أحوال! هللا.

الدنيا بالدين! إذا ون في المساجد، وهم مراءون، يصطادون لهذا قد يكثر المصلّ 
...  ، ابتزازنقيض ما يتظاهرون به! كذب، غش، خداع، مخاتلة  فيهمهم وجدت  عاملت  
 إلخ.

ا. كْن مع هللا، وال تكْن معهم، وهللا رازقك وناصرك. أما هم  تبّرْأ منهم ولو كثروا عدد 
 فال يأتونك إال بشّر!

يلين للعصاة! وال يكترث  كان كل من الُعم رين رضي هللا عنهما يتمّنى الموت، وال
 بصحبتهم! الحق أولى منهم! فإذا لنت  للعصاة والمنافقين صرت  مثلهم، ال قّدر هللا.
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 (218)الشعراء يراك حين تقوم وتقّلبك في الساجدين  ۞

 : للصالة.حين تقوم

 : ويرى تقلبك.وتقلبك

 : ضمن الساجدين.في الساجدين

 

 (221)الشعراء هل أنّبئكم على من تنّزل الشياطين تنّزل على كل أّفاك  أثيم  ۞

 : في الموضعين أصلها: تتنّزل بتاءين.تنّزل

 

 (224)الشعراء الشعُر والشعراء  ۞

. وأّنهم يقولون  ما قال تعالى:) . ألْم تر  أّنهم في كّل واد  ي هيمون  والشعراُء يّتبعهُم الغاوون 
. إال الذين  آمُنوا وعِمُلوا الصالحاِت وذكُروا هللا  كثير ا وانتصُروا ِمن بعِد ما ال  يفعلون 

 .224(  آخر الشعراء ُظِلموا وسيعلُم الذين ظ لموا أّي ُمنقل ب  ينقلبون  

 .69( يس وما عّلمناه الشعر  وما ينبغي له إْن هو إال ِذْكر  وقرآن  ُمبين  )

 .41-40( الحاقة وما هو بقوِل شاعر  إّنه لقوُل رسول  كريم. )

 :سورة الشعراء
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ُسميت سورة باسم الشعراء! ألهمية الشعر وخطورته عند األمم وعند العرب وبين  -
 .الشباب

 .الشعر ديوان العرب -

 :الشعراء

 .يتبعهم الغاوون  -

 .في كل واد  ي هيمون  -

 .يقولون ما ال يفعلون  -

 .ُيصانُع، وال يأتي بما ُيضّلُل األفهام  النبّي ال يقوُل إال حق ا، وال 

 :الغاوون 

 .أهل الغّي ال أهل الرشاد -

 .أهل الضالل الشديد -

 .الُمستحِسنون ألشعارهم -

 .الُمصاِحبون لهم -

 .الرعاع الذين يتبعونهم -
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 .السفهاء -

 .الشياطين -

 :يهيمون 

 .الهائم على وجهه على غير قصد

والتردد في المرعى. وإنما ترعى األنعاُم األودية  إذا أقحلِت الهيام أصله: الحيرة  -
الربى، والربى أجود كأل. شّبه حال الشعراء بحال اإلبل الراعية في األودية متحيرة، ألن 

 .الشعراء يحرصون على اختالب النفوس

لعّله اختار لفظ )الُهيام( ألن الشعراء أكثر ما يشغلهم هو الحب والُهيام وجنون  -
 !عشق. ومنهم من ال  يكاد يرى ِمن الدنيا إال هذاال

 :في كّل واد  ي هيمون 

 .في كّل لغو  يخوضون. شّبههم بحال اإلبل الهائمة -

ن، وُيحّسنون القبيح -  .ُيقّبحون الحس 

 :ذكروا هللا  كثير ا

 .كان إقباُلهم على القرآن أكثر  ِمن الشعر

 :انتصروا ِمن بعِد ما ُظلموا
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وا ِمن الشعراء، وقالوا الشعر في هجاء المشركين، وانتصروا لرسول هم م ن أسلم -
 .هللا صلى هللا عليه وسلم

 .ِمن بعد ما ظ لمهُم المشركون  بالشتم والهجاء -

 :ما ينبغي له

 .ال يصلح له )أي: للنبي( -

 .ال يسهل عليه لو طلبه -

 .ال يمكن له -

 .ال يليق به -

 .شاعر اال ينبغي له أن يكون  -

 .ال يتأتى له الشعر -

ا، وكان إذا أنشد شعر ا قّدم فيه  وروي أنه صلى هللا عليه وسلم لم يكن يحفظ الشعر جيد 
 .وأّخر، وانكسر معه الوزن 

 :في قراءة

 .أّي منفلت  ينفلتون 
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 :الشعر جائز على سبيل االستثناء

الغّض منه، واستثناء  )إال : )الشعُر منظور  إليه في الدين بعين ابن عاشورقال  -
الذين آمنوا( ِمن عموم الشعراء، أي ِمن حكم ذّمهم. وبهذا االستثناء يتعّين أن المذمومين 

 .هم شعراء المشركين الذين شغلهُم الشعُر عن سماع القرآن والدخول في اإلسالم(

ه، على المسلم أال ينشئ وال ينشد القبيح من الشعر، وال يستكثر من المباح من -
 .وال يتوسع فيه، ويجب أال يشغله عن القرآن

 :الشعر المذموم

الشعر أعذُبه أكذُبه. فهو عند الشعراء والمهيمين بهم: كلما كان أكذب كان  -
 !أعذب

  .ُيفرط الشاعر في المدح إذا ُمنح، وفي القدح والهجاء إذا ُمنع -

 .يتكّسب بالشعر -

يستحّق المدح، ويذّم م ن يمنعه ولو كان يمدح م ن يمدح رغبة  في عطائه ولو لم  -
 .ِمن أهل الفضل. وربما ذّم م ن كان يمدحه، ومدح من كان يذّمه

*** 

 :الشعر ليس كّله مذموم ا
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 .فالقرآن استثنى منه بعضه -

 .والرسول صلى هللا عليه وسلم كان يستمع إلى بعض الشعر -

ثابت، وعبد هللا بن رواحة، من الشعراء الذين يشملهم االستثناء: حسان بن  -
 .وكعب بن مالك، وكعب بن زهير، ومن كان على شاكلتهم

قال النبي صلى هللا عليه وسلم لحسان بن ثابت: كالمك أشّد عليهم ِمن وقع  -
ا: قْل ومعك  روُح القدس  .النبل! وقال أيض 

 .كان النبي يستمع إلى شعر أمية بن أبي الصلت بعد إسالمه -

 .اء يناصرونه، مثل حسان بن ثابت وغيرهوكان له شعر  -

نُ  - ن  وقبيحُ الشعر كالنثر حس   .ه قبيح  ه حس 

ن هو الذي ليس فيه فحش وال خنا وال أذى بمسلم -  .الشعر الحس 

 

 :االستكثار من الشعر مذموم

ا خير  له ِمن أن يمتلئ ِشعر ا )صحيح مسلم(  .ألن يمتلئ جوُف أحِدكم قيح 

 

 :شاعر الم يكن النبي 
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اختاره هللُا أمي ا، واألّمي قد يكون شاعر ا، ولكنه لم يختره شاعر ا، لكي تكتمل  -
معجزة القرآن، وال يقال إن القرآن جاء به محمد ِمن عنده. فليس كل الناس بقادرين 

 .على التمييز الدقيق

 

 هل يقام الحد على الشاعر؟

شعره بما يوجب الحّد، هل يقام عليه اختلف العلماء فيما إذا اعترف الشاعر في  -
 .الحّد أم ال؟ ألنهم يقولون ما ال يفعلون؟ على قولين

أنشد الفرزدق شعر ا عند سليمان بن عبد الملك، فقال له سليمان: وجب عليك الحّد! 
 .(يقولون  ما ال يفعلون  فقال الفرزدق: يا أمير المؤمنين! قد درأ هللُا عّني الحّد بقوله: )

، فقال له:  وروي أن أحد الشعراء كان عامال  لعمر رضي هللا عنه، فقال شعر ا بلغ عمر 
يقولون ما ال  وجب عليك الحّد! فقال له: أال ترى إلى قوله عز وجل في الشعراء:)

ايفعلون   !(، فقال عمر: أما ُعذرك فقد درأ عنك الحّد، ولكن ال تعمْل لي عمال  أبد 

 

 لشعر؟هل في القرآن ما يشبه ا

القرآن يشبه الشعر من حيث الوزن والموسيقى والقافية. يقول العلماء: الفاصلة  -
 .للقرآن كالقافية للشعر
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القرآن ُيغني عن الشعر، من حيث المعاني والمباني وكل شيء. أما الشعر فال  -
ا، ولو كان حكمة في المعنى وسحر ا في الشكل. إن من الشعر  لحكمة!  ُيغني عنه أبد 

 .من البيان لسحر ا! )مسند أحمد وسنن أبي داود( وإن

القرآن كالم هللا، ومن تعمق فيه فقد أصاب من االستمتاع ما ال يمكن أن يصيب  -
في أي كتاب آخر، وال كاتب. فالتعامل مع كالم رب العباد غير التعامل مع كالم 

 !العباد مهما عال كعبهم

وزن الشعر، وهو قليل معدود في ذكر بعض المفسرين ما جاء في القرآن على  -
 .صفحة واحدة )راجع ابن عاشور في تفسير آية يس(

: )ما تكّلفوه من استخراج فقرات من القرآن على موازين شعرية ابن العربيقال  -
ال يستقيم إال بأحد أمور، مثل بتر الكالم، أو زيادة ساكن، أو نقص حرف أو حرفين(، 

 .وذ كر  أمثلة

: )ال محيص  ِمن االعتراف باشتمال القرآن على فقرات متزنة، عاشورابن قال  -
م، إذ ال يكون الشعُر أقّل  يلتئم منها بيت  أو مصراع . فأّما ما يقّل عن بيت  فهو كالعد 

ا: "القوُل فيما صدر عن النبي ِمن كالم موزون، مثل قوله يوم   .ِمن بيت( وقال أيض 
النبّي ال كذب    أنا ابُن عبِد المطلب( كالقول فيما  أُحد، كما في صحيح البخاري: )أنا

 ."وقع في القرآن ِمن شبيه ذلك
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 :أسئلة

 إذا كان الفقيه شاعر ا فهل ي غلب عليه فقُهه أم شعُره؟ -

 أّيهما أفضل: أن يكون الفقيُه شاعر ا أم ال يكون؟ -

 هل العقليُة الفقهيُة تتناسُب مع العقليِة الشعريِة؟ -

 العقليُة العلميُة تتناسُب مع العقليِة الشعريِة؟هل  -

 هل يمكن أن تتنازع العقليتان في الفتاوى والدراسات؟ -

*** 

 م6/6/2013السبت 

 

 (227)الشعراء وسيعلم الذين ظلموا أيَّ منقل ب  ينقلبون  ۞

 ينقلبون إليه!

 أو: إليه ينقلبون.

 جهنم!
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 النمل﴾ سورة ﴿
 

 (1)النمل تلك آياُت القرآِن وكتاب  ُمبين  ۞

 لم يقل:

 بين.تلك آياُت القرآن المُ  -
 بين.تلك آياُت الكتاب المُ  -

ا؟  فما معنى عطف أحدهما على اآلخر؟ أليس القرآن والكتاب واحد 

 أقول:

لعل فيه إشارة إلى استحسان قراءة القرآن من الذاكرة واالستماع إليه من الغير، وكذلك 
  .قراءته من المصحف

وهناك من ال يستطيع  ي أو أعمى.وهناك من ال يستطيع أن يقرأه من المصحف ألنه أمّ 
 أن يسمعه من الغير ألنه أصّم. 

  لتنويع ما هو أدعى للفهم والتدبر.وقد يكون في ا

وبهذا ال يكون عطف أحدهما على اآلخر من  فالقرآن له وظيفة، والكتاب له وظيفة،
 باب عطف الشيء على نفسه، وهللا أعلم.
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  قارْن ما قاله المفسرون.

 لم يقل:

 تلك آياُت القرآِن والكتاِب المبين.

ا.  لم أستطع اإلجابة عن هذه النقطة، ولم أجد كالم المفسرين فيها مقنع 

 

 (3)النمل وُيؤتون الزكاة وهم باآلخرة هم يوقنون  ۞

 لم يقل:

 وهم باآلخرة يوقنون. -
 وباآلخرة هم يوقنون. -

 هم هم: لعل المعنى: ال غيرهم.

بالحرف، وال حيل  الزمخشري في العديد من المواضع ينقل كثير ا من  الرازي بدا لي أن 
ا.  عليه! وقد ال يكون المنقول ُمقنع 

 

 (4)النمل زيّنا لهم أعمالهم فهم يعمهون  ۞

 فهم يعمون عنها، فال يرون ما فيها من قبح.
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 (5)النمل وهم في اآلخرة هم األخسرون  ۞

 لم يقل:

 وهم في اآلخرة األخسرون. -
 وفي اآلخرة هم األخسرون. -

 

 هم هم: ال غيرهم.

 

 (7)النمل  لعلكم تصطلون  آتيكم منها بشهاب  قب س  أو  ۞

 : شعلة.شهاب

 نار.قطعة  :قبس

 : من البرد.تصطلون 

 

 (8)النمل ُبورك م ن في النار وم ن حولها  ۞

 : موسى عليه السالم.من في النار
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 : المالئكة.من حولها

 

 (9)النمل يا موسى إّنه أنا هللا  ۞

 لم يقل:

 إنني أنا هللا.

 .30في سورة القصص هكذا ورد 

 

لون  ۞  (10)النمل يا موسى ال تخف إني ال يخاف لدّي المرس 

 : حتى األنبياء يخافون.12راجع سورة الشعراء 

 

 (12)النمل في تسع آيات  ۞

 من ضمن تسع آيات.

 من بين تسع آيات.

 من جملة تسع آيات.
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 (13)النمل فلما جائتهم آياتنا ُمبصرة   ۞

 بينة واضحة.

 ُتبصر من ينظر إليها من العقالء.

 

 (14)النمل فانظر كيف كان عاقبة المفسدين  ۞

 لم يقل:

 كانت.

 : هكذا ورد في جميع القرآن.كان عاقبة

 : مؤنث مجازي يجوز فيه التذكير والتأنيث.عاقبة

 

 (16)النمل ُعّلمنا منطق  الطير وأوتينا من كل شيء  ۞

 السالم.مما له عالقة بسليمان عليه 
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 (17)النمل وُحشر لسليمان  جنوُده من الجّن واإلنس والطير فهم ُيوز عون  ۞

 لعل المعنى: فهم يوّزعون على وظائفهم، أو توزع عليهم وظائفهم.

 

 (18)النمل حتى إذا أتوا على واد النمل  ۞

 واد: وادي.

 

قالت نملة يا أّيها النمُل ادخلوا مساكنكم ال يحطمّنكم سليماُن وجنوُده وهم ال  ۞
 (18)النمل يشعرون 

 لكي ال يحطمّنكم.

 لئال يحطمّنكم.

 إذا دخلتم مساكنكم لم يحطمّنكم سليمان.

 

ا من قولها  ۞  (19)النمل فتبسم ضاحك 

 أي: فتبسم آخذ ا في الضحك.



559 

 تبسم ثم ضحك.

 

 (19)النمل وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين  ۞

 وأدخلني برحمتك إلى الجنة مع عبادك الصالحين.

 

 ( 20)النمل قال ما لي  ال أرى الهدهد أم كان من الغائبين ف ۞

 في قراءة: 

 ما لْي.

 

 لم يقل:

 أم هو من الغائبين.

 

 : قد تكون بمعنى: صار.كان
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 ال أراه أم هو غائب؟ما لي ال أرى الهدهد هل هو حاضر 

 

ا أو ألْاذبحّنه أو ليأتيّني بسلطان مبين  ۞  (21)النمل ألعذبّنه عذاب ا شديد 

 : كتبت كما نكتبها.ألعّذبّنه

 : زيدت فيها ألف فوقها سكون، أي ال تلفظ.ألْاذبحّنه

 لم اختلفت الكتابة بينهما؟ ال أدري.

 رسم عثماني.

 : حجة واضحة.سلطان مبين

 العذاب الشديد؟لماذا 

 

 قال لي:

اأال ترى أن قول سليمان: )  ( فيه شدة؟ ألعذبّنه عذاب ا شديد 

 قلت:

 إذا أردت أن تفهم قول سليمان عليك بالرجوع إلى هذه اآلية في سورة أخرى:
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وِمن الجّن م ن يعمُل بين يديه بإذن رّبه وم ن ي ِزْغ منهم عن أمرنا ُنِذْقه ِمن عذاِب )
 .12( سبأ السعير

 

 بين يديه:

 بين يدي سليمان.

 ال تجد ذلك عند المفسرين.

 وهللا أعلم بالصواب.

*** 

 الثالثاء:

 هـ1440جمادى اآلخرة  21

 م2019شباط  26

 

 (22)النمل ن سبأ بنبأ يقين حْط به وجئتك مِ بما لم تُ  فمكث غير بعيد فقال أحطتُ  ۞

 : زمان ا غير بعيد.فمكث غير بعيد
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وكيف يتوافق ذلك مع قول  : كيف يقول الهدهد ذلك لسليمان؟بهأحطت بما لم تحط 
ا أو ألذبحّنه؟! هل يستطيع واحد من الناس أن يقول مثل سليمان: ألعذّ  بّنه عذاب ا شديد 

 ذلك لملك أو زعيم؟

 شبه بعض المفسرين هذا األمر بين سليمان والهدهد كاألمر بين موسى والخضر.

 :الزمخشري قال 

على ما أوتي من فضل النبّوة والحكمة  ،فكافح سليمان بهذا الكالم ،الهدهدألهم هللا 
اوالعلوم الجمة واإلحاطة بالمعلومات الكثيرة، ابتالء   ي على أّن ف  له في علمه، وتنبيه 

، ويتصاغر إليه حط به، لتتحاقر إليه نفسهبما لم يُ  أدنى خلقه وأضعفه من أحاط علم ا
م بها فتنة، وأعظ ،رك اإلعجاب الذي هو فتنة العلماءله في ت علمه، ويكون لطف ا

 ال يخفى منه معلوم.  ،علم من جميع جهاتها أن يُ واإلحاطة بالشيء علم  

وال يكون  إّن اإلمام ال يخفى عليه شيء، :قالوا وفيه دليل على بطالن قول الرافضة
 في زمانه أحد أعلم منه!

 :القرطبي وقال

يقول للكبير والمتعلم للعالم: عندي ما ليس عندك، إذا  في اآلية دليل على أن الصغير
 .تحّقق ذلك وتيّقنه
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 (23)النمل  عظيم   إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش   ۞

 هي ملكة عليهم، وربما يراد أنها تتصرف بهم وال يخالفها أحد منهم.: تملكهم

الدنـيا، مـما يكون عندهم من العتاد : يؤتاه الـملك فـي عاجل وأوتـيت من كّل شيء
 .واآللة

 .16( اآلية وأوتينا من كل شيءوقال تعالى على لسان سليمان: )

 

 (25 )النمل هلل يسجدوا أال ۞
 
 عنِ  فصّدهم أعمال هم الشيطانُ  لهمُ  وزّين   هللاِ  دونِ  ِمن للشمسِ  ي سُجدون   وقوم ها وجدُتها)

. ال فهم السبيلِ   .25-24 النمل (هللِ  ي سُجدوا أالّ  ي هتدون 
  

 وجدُتها:
 السابقة. اآلية حسب سبأ(، ملكة )بلقيس تملكهم التي المرأة  أي

ِلكة هي أي تملكهم: .23 النمل (ت مِلُكهم امرأة   وجدتُ  إني)  من أكثر وربما عليهم، م 
 يا) تستشيرهم: كانت أنها منه ي منع قد كالعبيد! عليهم وتسيطر تملكهم أنها هذا

 قد ولكن .32 اآلية (ت شهدونِ  حتى أمر ا قاطعة   كنتُ  ما أمري  في أفُتوني المأل هاأيّ 
 فانُظري  إليكِ  واألمرُ ) عمياء: طاعة يطيعونها وكانوا إليها األمر رّدوا أنهم به يسمح

 ُحّكامنا! مع نحن اليوم طريقتنا على ،33 اآلية (تأمرين   ماذا
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 العلماء! حّيرت هلل: ي سُجدوا أالّ 
 التفسير بهذا االكتفاء القراء لبعض يمكن هلل. ي سُجدوا أال الشيطانُ  لهمُ  زّين :التقدير      -

 السهل.

 أاّل   منعك   ما) كقوله: زائدة. صلة، )ال(: هلل. ي سُجدوا أن يهتدون  ال فهم :التقدير      -
 .12 األعراف (تسجد

 بدل العلماء بعض اقترحها للتنبيه، )أال(: الم.ال بتخفيف هلل، اسُجدوا أال :التقدير      -
 التلفون. في )ألو(

 النداء ياء أصلها (يسجدوا) في الياء الالم. بتخفيف هلل، اسجدوا يا أال :التقدير      -
 )اسُجدوا(. األمر فعل من الوصل ألف حذفت كما األلف، منها ُحذفت )يا(،

 أن ذلك هؤالء. يا أال قوم، يا أال أي: الالم. بتخفيف هلل، اسجدوا يا أال :التقدير      -
 األفعال. دون  األسماء بها ينادى نداء أداة  )يا(:

 الالم. بتخفيف هلل، ي سُجدون   أال :قراءة في      -

 الالم. بتخفيف هلل، ت سُجدون   هل أال :قراءة في      -

***  
 :اإلثنين

 هـ1433 رمضان 11
    م2012   تمــوز 30
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   (27 )النمل الكاذبين من كنت   أم أصدقت   سننظر قال ۞
 يقل: لم
 كذبت. أم

 الفاصلة. راعى

 
 (28)النمل اذهْب بكتابي هذا فألِقْه إليهم  ۞

 في قراءة:

 فألقِه.

 

 (28)النمل ثم ت ولَّ عنهم فانظر ماذا يرجعون  ۞

 ماذا يرجعون إليك من جواب.

 رجع وأرجع بمعنى واحد.

 :عاشورابن قال 

 المراد بالرَّجع ر جع الجواب عن الكتاب، أي من قبول أو رفض.
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 (30)النمل إنه من سليمان وإنه بسم هللا الرحمن الرحيم  ۞

 : أي الكتاب المرسل من سليمان.إنه

 : مصّدر بسم هللا الرحمن الرحيم.وإنه

 البسملة قديمة من قبل بعثة النبي صلى هللا عليه وسلم.

 

 (31)النمل أال تعُلوا علّي وْأُتوني مسلمين  ۞

 كلمة اإلسالم في القرآن ال تقتصر على الدين اإلسالمي ۞

 اإلسالم في اللغة هو االنقياد.

 واإلسالم في الدين هو االنقياد هلل.

 واإلسالم إسالمان:

ره ا وع ا وك  ن في السموات واألرض ط  وله أسلم م  هلل: ) إسالم السموات واألرض -
 .83( آل عمران رجعون وإليه يُ 

 إسالم اصطالحي تكليفي. -

 واإلسالم التكليفي إسالمان:
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  إسالم جميع األنبياء. -

 إسالم محمد صلى هللا عليه وسلم.  -

*** 

 إسالم جميع األنبياء:

( وُأمرُت أن أكون  ِمن  الُمسلمينمن ذلك قوله تعالى على لسان نوح عليه السالم: )
 .72يونس 

 .67( آل عمران ولكْن كان حنيف ا ُمسلم ا) إبراهيم عليه السالم:وقوله عن 

 .126( األعراف وتوّفنا ُمسلمينوقول سحرة فرعون في عهد موسى عليه السالم: )

إّنه ِمن ُسليمان  وإّنه بسم هللا الرحمن الرحيم أال تعُلوا علّي وْأُتوني وقول بلقيس: )
 قديمة قبل بعثة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم.. البسملة 31 -30( النمل ُمسلمين

 .52( آل عمران واشهْد بأّنا ُمسلمون وقول الحواريين لعيسى عليه السالم: )

 وهللا أعلم.

*** 

 اإلثنين:

 هـ1440جمادى اآلخرة  20
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 م2019شباط  25

 

  (32)النمل أفتوني في أمري  ۞

( سورة النمل قاطعة أمر ا حتى ت شـهدونِ قالت يا أيها المأل أفتوني في أمري ما كنت )
32  

 قالت: 

وجئتك  من سبأ بنبأ يقين إني وجدُت امرأة أي بلقيس ملكة سبأ، بدليل قوله تعالى: )
 . 23 – 22( النمل تملكهم

 المأل: 

 أشراف الناس، فهم قادة الرأي، ال الناس كلهم. 

  أفتوني:

نخبوي، ال شعبي. والفتوى هي الجواب أشيروا علّي. فهو استطالع للرأي، أو استفتاء 
في الحادثة، اشتقت على طريق االستعارة من الفتي في السن، أي: أجيبوني في األمر 

 الفتي )المستحدث(. 

 (. 24/194)تفسير الرازي 
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 األمر: 

 الشيء المهم، وهو الكتاب الذي جاءها من سليمان عليه السالم، للدعوة إلى اإليمان.

 ت شهدوِن: 

 معي، ألشاوركم.  تحضرون 

 ما كنت قاطعة أمر ا: 

أي ال أبت أمر ا إال بمشاورتكم. وهذا يعني أن رجوعها إليهم عادة مطردة في األمور 
المهمة. وفي ذلك تطييب لقلوبهم، واستعانة بعقولهم، واختبار لمعنوياتهم، إذا ما قررت 

ودماءهم دونها، لم يكن  الدخول في الحرب، "لعلمها بأنهم إن لم يبذلوا أنفسهم وأموالهم
 لها طاقة بمقاومة عدوها". 

 (. 194 /13)تفسير القرطبي 

 : 235/  8أبو حيان وقال 

"أي إذا كانت هذه عادتي معكم، فكيف ال أستشيركم في هذه الحادثة الكبرى، التي هي 
ا"؟   الخروج من الملك، واالنسالك في طاعة غيري، والصيرورة تبع 
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إني وجدت هذه المرأة كانت ذات مملكة قوية، بداللة هذه اآلية: )وتدل اآلية على أن 
، وهذه اآلية: 23( سـورة النمل امرأة تملكهم وأوتيْت من كل شيء ولها عرش  عظيم

 . 33( سورة النمل قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس  شديد)

( سورة وأوتينا من كل شيءولكن سليمان كان أقوى منها، لما سخره هللا له، فقد قال: )
فلنأتينَّهم ، )17( سورة النمل وُحشر لسليمان  جنوُده من الجّن واإلنس والطير، )16النمل 

( سورة وِلسليمان  الريح  عاصفة تجري بأمره، )37( سورة النمل بجنود  ال ِقبل  لهم بها
 . 81األنبياء 

شية تدمير البالد وإذالل وقد آثرت ملكة سبأ تجنب الدخول في الحرب مع سليمان، خ
( سورة النمل قالت إّن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعّزة أهلها أذّلةالعباد: )

وجدتُها وقوم ها يسجدون للشمس . وكانت هذه الملكة عاقلة، ولكنها لم تكن مؤمنة: )34
 نفسي قالت رّب إني ظلمتُ . لكنها آمنت بعد ذلك، و)24( سورة النمل ِمن دون هللا

 . 44( سورة النمل وأسلمُت مع سليمان هلل رّب العالمين

ولم يكن سليمان يريد شّن الحرب على هذه المملكة بغرض نشر الديمقراطية، ألن هذه 
 الديمقراطية كانت موجودة فيها، بل بغرض نشر اإليمان. 

هذا وتدل اآلية على أن المرأة كانت في هذه المجتمعات تتولى أعلى منصب. ولعل 
ا من المأل قد عارضها، ربما  هو األصل القديم للنظام الديمقراطي. لكن لم نجد أن أحد 
لعدم وجود المعارضة في هذا النوع من الديمقراطية، وربما لعدم الرغبة في المعارضة، 



571 

؟( سورة النمل واألمُر إليك فانظري ماذا تأمرينفي مثل هذه المناسبة، فقد قالوا لها: )
م يعارضوها ألنهم يمثلون الحكومة، وال يمثلون المعارضة. والحكومة قّلما . وربما ل33

 تعارض، مثلما أن المعارضة قّلما توافق، والسيما في ضوء الديمقراطيات الحديثة. 

 : 2640/5 الظاللقال في 

"وفي هذا تبدو سمة الملكة األريبة )...( المرأة التي تكره الحروب والتدمير، والتي 
 هر( سالح الحيلة والمالينة، قبل أن ت نضي سالح القوة والمخاشنة". ت نضي )تش

 : 262 /19ابن عاشور وقال 

"فكانت )هذه الملكة( عاقلة حكيمة مستشيرة، ال تخاطر باالستبداد بمصالح قومها، وال 
 تعّرض ملكها لمهاوي أخطاء المستبدين". 

*** 

 جدة في:

 هـ 1424ربيع األول  11

 م2003أيار  12

 

 (36)النمل أُتمدونِن بمال فما آتاِن هللا خير  مما آتاكم  ۞
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 في قراءة:

 أُتمدونني.

 

 في قراءة:

 آتاني.

 

 (40)النمل ومن كفر فإن ربي غني كريم  ۞

 غني:

 عن شكره.

 

 كريم:

 على الناس.

 

 (41)النمل أتهتدي أم تكون من الذين ال يهتدون  ۞
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 لم يقل:

 أتهتدي أم ال.

 الفاصلة.راعى 

 

 (44)النمل ادخلي الصرح  ۞

 لـيريها ُملك ا هو أعّز من ُملكها، وسلطان ا هو أعظم من سلطانها.

 الصرح:

 القصر.

 

 (44)النمل  من قوارير   د  قال إنه صرح ممرّ  ۞

 ممرد:

 أملس.

 
 قوارير:
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 زجاج.

 

 (44)النمل دولُة ِبلقيس ودولُة سليمان  ۞

ُعظميان، لكن دولة اإليمان كانت أقوى وأعظم بكثير! وال ينقل لنا دولتان متعاصرتان 
القرآن عن مظاهر الحضارة والمدنية في هذه الممالك إال بعض اإلشارات والرموز، 

ْرح  كقوله: ) ِسبْتُه ُلّجة  وكشفْت عن ساق ْيها قال  إّنه ص  قيل  لها ادُخلي الصرح  فلّما رأْتُه ح 
. الصرح: القصر الشامخ. ُلّجة: ماء. ُمم ّرد: ممّلس. قوارير: 44لنمل ( اُمم ّرد  ِمن قوارير  

 .زجاج. حاصله: قصر  من زجاج تحته ماء

. 6( األنعام مكّناهم في األرضِ من إشارات القرآن إلى تقّدم بعض األمم السابقة قوله: )
وت نِحتون   تّتخذون  ِمن ُسهوِلها ُقصور ا. )44( األنعام فتحنا عليهم أبواب  كّل شيء  )

. 82( الِحْجر وكاُنوا ي نِحتون ِمن  الجباِل ُبيوت ا آمنين  . )74( األعراف الجبال  ُبيوت ا
. وتّتخذون  م صانع  لعّلكم ت خُلدون  ) . 129-128( الشعراء أتبنون  بكّل ِريع  آية  ت عب ثون 
ا ) ( النحل ِمن كّل مكان  وضرب  هللُا م ثال  قرية  كانْت آمنة  مطمئنة  يأتيها رزُقها رغ د 

ك ْم ت ركوا . )15( ُفّصلت م ن أشّد مّنا قوة  (. )94. سد ذي القرنين )سورة الكهف 112
. وُزروع  وم قام كريم. ون عمة  كاُنوا فيها فاكهين   . 27-25( الدخان ِمن جّنات  وُعيون 

م  ذاِت الِعماِد. التي لم ُيخلْق ِمثُلها في البالِد. وثمود  الذين ) جاُبوا الصخر  بالواِد. إر 
 .10-7( الفجر وفرعون  ذي األوتادِ 
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ِلكة ) ، وكانْت ذات دولة قوية، وكان 23( النمل إّني وجدُت امرأة  ت مِلُكهمكانْت ِبلقيس م 
 !سليمان مِلك ا ونبي ا ذا دولة أقوى 

ل ( النمأوتينا ِمن كّل شيء. وسليماُن يقول: )23( النمل أوتيْت ِمن كّل شيءِبلقيس )
16. 

ّخر هللا له الريح، 17( النمل ُحِشر  لسليمان  جنوُده ِمن  الجّن واإلنِس والطيرِ )  ، وس 
ا ِمن قوِلهاحتى النملة يسمعها ويراعيها ) قاُلوا . وجنوُد ِبلقيس )19( النمل فتبّسم  ضاحك 
 .33( النمل نحُن أوُلو قوة  وأوُلو بأس  شديد  

وكانت الطيور ِمن رعيته، ومن هذه الطيور الهدهد، لم يره كان سليمان يتفقد رعيته، 
ا أو ألذبحّنه أو ليأتيّني بُسلطان ُمبين  فتوعده بأشّد العقوبات: ) ( ألعذبّنه عذاب ا شديد 

، فإما حجة للغياب مقبولة أو عقوبة شديدة! لكن الهدهد كان غائب ا في مهمة 21النمل 
بنتيجتها سليمان  بشيء لم يكن يعرفه سليمان  يبدو أنه قام بها من تلقاء نفسه، أخبر

بأ نفسه، على ما وهبه هللا من قدرات ومعجزات: ) أحطُت بما لم ُتحْط به وجئُتك  ِمن س 
! م ن يستطيع أن يتكلم ِمن البشر 22( النمل بنبأ يقين   . هكذا خاطب الهدهُد سليمان 

(! قام سليمان بالتأكد ْط بهأحطُت بما لم ُتحِ مع حاكم مثل سليمان على هذه الصورة: )
ا: ) ( سننظُر أصدقت  أم كنت  ِمن  الكاذبين  من قول الهدهد، قائال  بلهجة قاسية أيض 

. سليمان قد يبدو أنه هو المستبد العادل! والحاكم، وربما األستاذ، واألب، 27النمل 
ا فقد يتجرأ عليه كّل الناس، بل أحقُر الناس  !والزوج، إذا لم يكن حازم 
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ا: )سل فلنأتيّنهم بجنود  ال ِقبل  لهم بها ولُنخرجّنهم منها يماُن دولة  ذات رهبة عالية جد 
 !(أذّلة  وهم صاغرون  

. 35( ص هْب لي ُملك ا ال ي نبغي ألحد  ِمن بعديسليماُن هو الذي دعا رّبه وقال: )
ْرث )سو  رة وهو الذي فاق أباه داود في قضية الحكم على الغنم التي نفشت في الح 

ا، وقضاء  حكيم ا78األنبياء   .(. آتاه هللا قدرة  خارقة ، وعقال  كبير ا، وعلم ا واسع 

يا أّيها الم أل أفُتوني في أمري ما كالهما كان يستشير المأل ِمن قومه. قالت ِبلقيس: )
يا أّيها الم أل أّيكم يأتيني . وقال سليمان: )32( النمل كنُت قاطعة  أمر ا حتى ت شهدونِ 

 .. الم أل: ليس الشعب، بل هو نخبة القوم، أو أهل الحل والعقد38( النمل رِشهابع

كان سليمان قوي ا حازم ا، وكان تقي ا عادال . لم ُتخرجه القوة عن التواضع في نفسه 
قال  رّب أوِزْعني أن أشكر  نعمتك  التي أنعمت  علّي وعلى والخوِف من رّبه والشكِر له: )

ا ترضاه وأدِخْلني برحمِتك  في عباِدك  الصالحين  والدّي وأن أعمل  ص . 19( النمل الح 
ني أأشكُر أم أكفرُ وقال: )  .40( النمل هذا ِمن فضِل رّبي ليبلو 

إّني ُمرِسلة  إليهم بهدّية  فناظرة  ِبم  ي رِجُع لم يكن سليماُن يقبل الهدايا والرشاوى والفساد: )
. فلّما جاء  سليمان  قال   لون  ا آتاني  هللُا خير  مما آتاكم بْل أنتم  الُمرس  أُتِمّدون ِن بمال  فم 

 !(. فماُله أعظم من ماِلهم. وهو ال يقبل رشوتهمبهدّيتكم ت ْفر ُحون  

ارِجْع إليهم فلنأتيّنهم بجنود  ال ِقبل  لهم أعلن سليماُن الحرب  على الفساد فقال لموفده: )
 .37(! النمل بها ولُنخِرجّنهم منها أذّلة  وهم صاغرون  
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قالْت دعاهم سليماُن إلى اإليمان قائال  لهم في خطابه الذي قرأته ِبلقيس على الم أل: )
يا أّيها الم أل إّني ألِقي  إلّي كتاب  كريم . إّنه ِمن ُسليمان  وإّنه بسم هللِا الرحمِن الرحيم. 

 .بِمثله (! كتاب كريم: أنيق ال عهد  لهمأال ت ْعُلوا علّي وأُتوني مسلمين  

، قال 23( النمل ولها عرش  عظيم  لما كان الكالم متعلق ا بُملك سليمان وبعرش ِبلقيس )
، فال عرش  يعلو على عرشه 26( النمل هللُا ال إله  إال هو رّب العرِش العظيمِ تعالى: )

 !عّز وجّل، وال عرش  أعظم من عرشه

ْرِشهاقال سليمان: ) ها. )38النمل  (يا أّيها المأل أّيكم يأتيني بع  ( النمل. نّكروا لها ع ْرش 
. يبدو أن عرشها كان من أعظم العروش، إن لم يكن أعظمها 42( النمل أهكذا ع ْرُشكِ )

 !على اإلطالق في ذلك الوقت

يبدو أن سليمان مع ما أعطاه هللا من قوة إيمانية وقوة مدنية وعسكرية، لم يكن له 
 !كعرشها! ترك  العرش  لصاحب العرشعرش، أو كان له عرش ال 

ماذا يمكن أن يحّل بالعروش؟ قد تصبُح الُقر ى )العواصُم والمدُن والبلداُن واألمُم(       -
. 259ها( البقرة أو كالذي مّر على قرية  وهي خاوية  على ُعروشِ خاوية  من عروشها: )

ي خاوية  على ُعروِشها ويقوُل يا وأحيط  بثمِره فأصبح  يقّلُب كّفيِه على ما أنفق  فيها وه)
ا  .42(! الكهف ليت ني لم أشِرْك برّبي أحد 
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قالْت رّب إّني ظلمُت نفسي وأسلمُت مع سليمان  هلِل آمنْت ِبلقيس بما آمن  به سليماُن: )
(. ظلمُت نفسي بالشرك. هل آمنْت رغبة  في اإليمان أم رهبة  من قوة رّب العالمين  

 سليمان؟

عُلوا أِعّزة  أهِلها أِذل ة  الْت: )ربما خافْت فق ( النمل إّن الُملوك  إذا دخُلوا قرية  أفسُدوها وج 
! خافْت من الحرب وما تحدثه الحرب من فساد وخراب، 34 . هي مِلكة ت عرف الملوك 

وكانْت امرأة عاقلة. خافْت من الحرب لُتجّنب  قوم ها ويالِت الحروب! فتنّحْت عن الحكم 
نها وأفضل، على الرغم من قوتها وعظمتها وفضلها وما كانت تتمتع لم ن هو أقوى م

به من خصال حميدة! )الناُس معادن ِخياُرهم في الجاهلية ِخياُرهم في اإلسالم إذا 
 !فقهوا(

تخّلْت عن الحكم مع أنها كانْت قوية وكانت صالحة بمعايير الزمان، ولم تكْن مستبّدة 
قالْت يا أّيها الم أل أفُتوني في أمري ما كنُت قاطعة  : )إذ كانت تستشير الم أل ِمن قومها

ُدونِ  . ت شهدوِن: ت حُضرون  معي. لعّل هذا أصل الديمقراطية 32( النمل أمر ا حتى ت ْشه 
 !والشورى، اللتين اتفقتا في بعض واختلفتا في بعض

كانوا يقولون لها: تخّلْت ِبلقيس عن الحكم، على الرغم من أن المأل الذين كانوا حولها 
. كانوا هم يقولون لها ذلك، وهي لم تكن 33(! النمل واألمُر إليِك فانُظري ماذا تأُمرين  )

 !تغتّر بقولهم
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لكن قد يقال إن الفارق بين سليمان وِبلقيس فارق واضح في القوة والصالح، وُحّكاُم 
بالفساد في عهدهم، عصرنا يقولون: أين سليماُن لكي نتخّلى له عن الحكم؟ وي عترفون  

ون أال حكم  بال فساد، وأن الفساد القادم إذا كان أقّل ِمن الفساد القائم فلن  ولكنهم ير 
 !يكون أقّل منه بكثير

ِبلقيُس امرأة  وصلْت إلى أعلى سلطة، ألّنها لم تكن مسلمة! وكان لديها االستعداد 
 .الكامن، وكانت مؤهلة للرشد والصالح واإليمان

*** 

 م1/11/2014السبت 

 

 (45)النمل فإذا هم فريقان يختصمون  ۞

 لم يقل:

 يختصمان.

 المثنى جمع.

 

 (47)النمل قالوا اّطيرنا بك وبم ن معك قال طائُركم عند هللا  ۞
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 لعل المعنى: جزاؤكم عند هللا.

 

 (48)النمل  وكان في المدينة تسعُة رهط  ُيفسدون في األرض وال ُيصلحون  ۞

 تسعة رهط:

 مؤلف من تسعة.رهط 

 

 ُيفسدون ... وال ُيصلحون:

 لماذا قال: وال يصلحون؟

ا. ا محض   ربما يكون المعنى: ُيفسدون فساد 

 أو ُيفسدون وال ُيصلحون بعد ذلك.

 أو: يتحّملون تكلفة الفساد + تكلفة فوات الصالح، فتكون خسارتهم مضاعفة.

 

 (49)النمل تقاسموا باهلل  ۞

 أقسم بعضهم لبعض.
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 (50)النمل ومكروا مكر ا ومكرنا مكر ا  ۞

 مكرهم: على جهة الحقيقة.

 مكر هللا: على سبيل الجزاء )المشاكلة(.

 

 (51)النمل فانظر كيف كان عاقبُة مكرهم  ۞

 لم يقل:

 كانت. 

 

 عاقبة: 

 مؤنث مجازي يجوز فيه التذكير والتأنيث.

 

 ( 52)النمل فتلك بيوُتهم خاوية  بما ظ لموا  ۞

 الظلم ُمؤِذن  بخراب العمران )راجْع مقدمة ابن خلدون(.
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 يسبب االحتقان والثورات.

 في التوراة: 

 ابن  آدم ال ت ظلم يخرْب بيتك )ابن عطية(.

 بيوتهم:

 (.45بيوت ثمود )انظر اآلية 

 بما ظ لموا:

 بسبب ظلمهم.

 الظ لم ُظلمان: 

 ُظلم النفس )الشرك(، وُظلم الغير.

 خاوية:

 هالكة.

ِربة.  خ 

*** 

 خاوية :
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 حال.

 تلك: 

 مبتدأ.

 : خبربيوتهم

*** 

 وفي قراءة:

 خاوية ، بالرفع.

 تلك:

 مبتدأ.

 بيوتهم:

 بدل.

 خاوية:

 خبر.

*** 
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 آيات أخرى:

 .59( الق صص وما كّنا ُمهلكي الُقر ى إال وأهُلها ظالمون ) -
 .13( يونس ولقد أهلكنا الُقرون  ِمن قبِلكم لّما ظ لموا) -
 59( الكهف وتلك الُقرى أهلكناهم لّما ظ لموا) -
فكأّيْن ِمن قرية  أهلكناها وهي ظالمة  فهي خاوية  على ُعروِشها وبئر  ُمعّطلة  ) -

 .45( الحج وقصر  م شيد  
 .54، واألنفال 6( األنعام فأهلكناهم بُذنوِبهم) -
*** 

 الخميس:

 هـ1440ربيع اآلخر  19

 م2018كانون األول  27

 

 (54)النمل أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون  ۞

ا.  يبصر بعضكم بعض 

 

 (55)النمل بل أنتم قوم تجهلون  ۞
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 عواقب ذلك.

 

 (60)النمل بل هم قوم ي عِدلون  ۞

 يشركون.

 

 (61)النمل إله مع هللا أ ۞

 .64و 63و 62تكررت في اآليات: 

 

 (63)النمل يرسل الرياح ُبشر ا بين يدي رحمته  ۞

 بشرى.

 

 (66)النمل  بل اّدارك علمهم في اآلخرة بل هم في شك منها بل هم منها ع ُمون  ۞

 اّدارك:

 لعل المعنى: نقص.
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 منها ع ُمون:

 عميان عنها.

 

 (67)النمل ا تراب ا وآباؤنا أإذا كنّ  ۞

 لم يقل:

 ا وآباؤنا تراب ا.أإذا كنّ 

 

 (69)النمل ف كان عاقبة المجرمين يفانظروا ك ۞

 لم يقل:

 كانت.

 

 عاقبة:

 مؤنث مجازي يجوز فيه التذكير والتأنيث.
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يق  ۞  (70)النمل وال تكْن في ض 

 في قراءة:

 ِضيق.

 

 (72)النمل عسى أن يكون ر ِدف  لكم بعُض الذي تستعجلون  ۞

 ر ِدف  لكم:

 لعل المعنى: وصلكم.

 

 تستعجلون:

 تستعجلونه من العذاب.

 ( 74)النمل وإّن ربك ليعلُم ما تكن  صدوُرهم وما ُيعلنون  ۞

 لم يقل:

 ما تكن  صدورهم وما تعلن. -
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 ما يكّنون وما ُيعلنون. -
 

 (83)النمل ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون  ۞

 يساقون إلى موضع الحساب.

 

 (85)النمل ووقع القول عليهم بما ظلموا  ۞

 القول عليهم بالعذاب.

 

 (86)النمل جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار ُمبصر ا  ۞

 التقدير:

ا ليسكنوا فيه.  جعلنا الليل مظلم 

 والنهار مبصر ا لينتشروا فيه.

 

 (87)النمل ويوم  ُينفخ في الصور ففزع م ن في السموات وم ن في األرض  ۞
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 لم يقل:

 فيفزع.

 لعل التقدير:

 إذا نفخ في الصور فزع.

 :الزمخشري قال 

فإن قلت لم  قيل: )ف ف ِزع ( دون: فيفزع؟ قلت: لنكتة، وهي اإلشعار بتحقق الفزع 
السموات واألرض، ألّن الفعل الماضي وثبوته، وأنه كائن ال محالة، واقع على أهل 

ا.  يدل على وجود الفعل وكونه مقطوع 

 

  (87)النمل وكل  أت وه داخرين  ۞

 وكل هم.

 داخرين:

 صاغرين.

 

 (88)النمل  السحاب مرَّ  بها جامدة وهي تمر  وترى الجبال تحس   ۞
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 لم يقل:

 وتحسب الجبال جامدة.

 
 (88)النمل ُصنع  هللا الذي أتقن كلَّ شيء  ۞

 مفعول مطلق لفعل محذوف.

 

 (89)النمل وهم ِمن فزع  يومئذ  آمنون  ۞

 في قراءة:

.من فزِع يومِ   ئذ 

 

 (90)النمل وم ن جاء بالسيئة فُكّبْت وجوُههم في النار  ۞

 لم يقل:

 ُكّب وجهه في النار.

 



591 

 لم يقل:

 وجوههم في النار.ومن جاءوا بالسيئة ُكّبْت 

 

 الفاء:

 زائدة.

 أو واقعة في جواب الشرط.
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 الَقصص﴾ سورة﴿
 

 (4)القصص ويستحيي نساءهم  ۞

 يتركهن أحياء )لالسترقاق والخدمة واالعتداء على األعراض(.

 

 (6)القصص ما كانوا يحذرون  ۞

 من ذهاب ملكهم.

 

 (7)القصص فإذا خفت عليه فألقيه في اليم  ۞
 تخافي وال اليمّ  في فألقيهِ  عليهِ  ِخفتِ  فإذا أرضعيهِ  أن ُموسى أمّ  إلى وأوحينا) تعالى: قال
لين   ِمن   وجاعلوهُ  إليكِ  راّدوهُ  إّنا تحزني وال  .7 القصص (الُمرس 
  

 وبشارتين. ونهيين، وأمرين، خبرين، واحدة: آية في هللا جمع المفسرون: يقول
 خفِت(. )أوحينا، الخبران:      -
 ألقيِه(. )أرضعيِه، واألمران:      -
 تحزني(. وال تخافي، )ال والنهيان:      -
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(. ِمن   وجاعلوهُ  إليِك، )راّدوه والبشارتان:      - لين   الُمرس 
  

 نوع. لكل 2 هو إذ منظم، التنويع وهذا تنويع، فيه وهذا
  

 اآلية! إعجاز يدرك أن أحد كل يستطيع ال العلماء من البيان هذا لوال
ا اآلية إعجاز ومن  أخاف كيف ،صدمة فيه (،اليمّ  في فألقيهِ  عليهِ  خفتِ  فإذا) قوله: أيض 
 أم ثقة ولوال (.إليكِ  راّدوهُ  إنا) بقوله: الصدمة هذه تزول ثم البحر؟! في وألقيه عليه

 االطمئنان. ليحص ولم الصدمة، تُزل لم باهلل موسى
  

لين   ِمن   وجاعلوهُ ) أضاف: بل (،إليك راّدوه إنا) بقوله: يكتفِ  ولم  (!الُمرس 
***  
 م9/6/2013 األحد

 
    (8 )القصص وحزن ا عدو ا لهم ليكون  ۞

 حزن. مصدر
 

 (9 )القصص ولك لي عين   ُقّرتُ  ۞
 في قراءة:

 قرة.
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 (10)القصص وأصبح فؤاد أم موسى فارغ ا  ۞

 طار عقلها.

 

 (10)القصص بدي به إن كادت لتُ  ۞

 : مخففة من الثقيلة: إّن.إنْ 

 إنها كادت.

 

 ُتبدي به:

 تصرح به.

 

 (10)القصص ربطنا على قلبها  ۞

 قّويناه.

 

 (11)القصص  وهم ال يشعرون ب  نُ به عن جُ  رْت يه فبُص ّص وقالت ألخته قُ  ۞
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 ُقّصيه:

 ُقّصي أثره.

 اتبعي أثره.

 

 بُصرْت به عن ُجُنب:

 رأته عن بعد.

 

 (12)القصص وحّرمنا عليه المراضع من قبل  ۞

 ليس المقصود: التحريم الشرعي.

 المراضع:

 جمع ُمرضع.

 

 من قبل:

 من قبل ذلك.
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 (12)القصص وهم له ناصحون  ۞

 ال يقّصرون في تربيته.

 

 (14)القصص آتيناه ُحكم ا وعلم ا  ۞

 ُحكم ا:

 نبوة.

 

 (15)القصص فوكزه موسى فقضى عليه  ۞

 ضربه ضربة خفيفة من ضرباته فأماته!

 كان شديد القوة والغضب.

 

 (17)القصص قال رّب بما أنعمت  علّي فلن أكون ظهير ا للمجرمين  ۞

 قال موسى عليه السالم.
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 بما أنعمت علي من قوة.

 : معين ا.ظهير ا

 اإلعانة على الحرام حرام.

 اإلعانة على الظلم ظلم.

 .، حتى لو كانوا من المشايخسواء كانت إعانة للحكام أم لغيرهم من الناس

كثير من الناس اليوم يسألون ما معناه ماذا لو فعلت الحرام، ثم تصدقت بشيء من 
مغفرة من هللا؟! وكلما فعل ذلك إيراداتي منه أو أرباحي، أو صليت أو حجيت، طالب ا ال

 عاد إليه، وظن أن عمله موافق للشرع! يشجعه على ذلك بعض المشايخ. 

أال فليعلم هؤالء أن هللا هو الذي يرزق الفقراء، وليس المشايخ، وليعلموا "أن هللا طيب 
 ال يقبل إال طيب ا" )صحيح مسلم(. 

 :األلوسيقال 

األكابر أن خياط ا سأله فقال: أنا ممن يخيط ومما يقصم الظهر ما روي عن بعض 
للظلمة، فهل أُعّد من أعوانهم؟ فقال: ال أنت منهم! والذي يبيعك اإلبرة من أعوانهم، 
فال حول وال قوة إال باهلل تعالى العلي العظيم، ويا حسرتا على من باع دينه بدنياه، 

 واشترى رضا الظلمة بغضب مواله!



598 

*** 

 الخميس:

 هـ1440خرة جمادى اآل 23

 م 2019شباط  28

 

 (18)القصص قال له موسى إنك ل غوّي ُمبين  ۞

 لم يقل:

 ُلغوّي.

 

 .ل غوّي: ل + غ ويّ 

 غ وّي: ضاّل.

 

 (19)القصص فلما أْن أراد أن يبطش  ۞

 لم يقل:
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 فلما أراد.

 

 أن: األولى زائدة.

 

 (20)القصص الناصحين  ن  ي لك مِ إنّ  فاخرجْ  ۞

المأل يأتمرون بك ليقتلوك  من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إنّ  وجاء رجل  )
 (.ن الناصحيني لك مِ إنّ  فاخرجْ 

 يأتمرون بك:

 يتآمرون عليك.

 

اليوم بكل أسف يكون الرجل بيتك بجانب بيته وال ينصحك! ويعّد هذا من التحّضر 
 وعدم التدخل!

 

 (20)القصص هل النصح هنا أولى أم التكتم؟ ۞

 قال له:
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أراد أحدهم أن يتزوج، فحضر والده وإخوته إلى بيت المخطوبة، وحاولوا جهدهم أن 
 يظهروا أمام ذويها بالمظهر الالئق.

فما كاد  يتم العقد حتى جاء أحد من إخوته، وكان مسافر ا، يقول لوالد المخطوبة: 
واج، ألن أخي مبتلى بأمراض نفسية كثيرة، ووالداه وإخوته إياكم أن توافقوا على الز 

وأخواته يحاولون التخلص منه وإلقاء العبء عليكم! ولو تم العقد ال قّدر هللا فسيكون 
 للزوج آثار مدّمرة على زوجته وأوالده!

 قال:

 ما الذي دعاك إلى هذا؟

 قال:

 قوله تعالى على لسان موسى عليه السالم:

 . 17( القصص أنعمت  علّي فلن أكون ظهير ا للُمجرمينرّب بما )

*** 

 الخميس:

 هـ1440جمادى اآلخرة  23

 م 2019شباط  28
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 (24 )القصص فقير خير من إلي أنزلت لما إني ۞

 تذودانِ  امرأتينِ  دونهمُ  ِمن ووجد يسقون   الناسِ  ِمن   أمة   عليه وجد مدين   ماء   ورد ولّما) 
. شيخ   وأبونا الِرعاءُ  ُيصِدر   حتى ن سقي ال قالتا خطُبكما ما قال    ثم لهما فسقى كبير 

 .24-23 القصص (فقير   خير   ِمن إليّ  أنزلت   ِلما إّني ربّ  فقال   الظلّ  إلى توّلى

  

 ورد:

 السالم. عليه موسى ورد

  

 يقل: لم

 خير. ِمن إليّ  أنزلت   ِلما فقير إّني

  

 مدين:

 قبيلة. اسم أو موضع، اسم

 عليه: وجد 
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 عنده. وجد

 أعلم. وهللا الماء، على الزحام يفيد )على( الجر: حرف لعل

 أّمة: 

ا  الناس. من غفير ا جمع 

 يزدحمون.

 يسقون:

 مواشيهم. يسقون 

 دونهم: من 

 قبلهم.

 الرعاء: 

 راع. جمع:

 الرعاُء: ُيصِدر

. عكس: أصدر د  ر   و 

 اليوم: ومنه

 المؤسسات. دواوين في والصادر الوارد -
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 الخارجية. التجارة في والصادرات الواردات -

  

 كبير: شيخ وأبونا

 ويزاحم. يأتي أن يستطيع ال

 عندهما. الوحيد الرجل وهو

 الرجال! زاحمتا وال الماء، وردتا ما الضرورة لوال أنهما المقصود لعل

  

 خطبكما: ما

 شأنكما. ما

 قصتكما. ما

  

 امرأتين:

 السالم. عليه شعيب بنتا

 غيره. وقيل:

 تذودان:



604 

 القرآن! غرائب من غريبة وكأنها كثيرة، بمعان المفّسرون  فسرها

 اللغة: معاجم في

 عنه. ودافع حماه وطنه: عن ذاد

 طرده. دفعه، أبعده، الوطن: عن المحتلَّ  ذاد

 والِعرض. األرض عن ذاد

 ساقها. طردها، دفعها، الماء: عن اإلبل الراعي ذاد

 نفسها! اآلية في ما والغموض السحر من فيه األخير المعنى هذا

 األقوياء. السقاة من خوف ا الماء عن غنمهما )تمنعان( تذودان وغيره: عباس ابن قال

 غنمهما. عن الناس تذودان قتادة: وقال

 الماء. على المزاحمة تكرهان وكأنهما  الزجاج: قالو 

 بأغنامهم. غنمهما تختلط لئال قيل:

 لتسّترهما. الناظر نظر   وجوههما عن تذودان وقيل:

 تتفرق. أن عن تحبسانها الفّراء: وقال

 وُتحبسان. ُتمنعان تذودان: يل:وق

 السقي. في تتأخران أي:

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
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 لهما: فسقى 

 المعتاد! الوقت قبل المّرة، هذه مبّكر وقت في وعادتا

 بالغين! وجوع تعب من يعاني كان مما الرغم على لهما سقى

 لهما؟ سقى كيف القرآن يذكر لم

 متعددة. روايات التفاسير وفي

 القصة. ُمجمل من بعُضها اسُتنبط ربما

 الناس. استسمح -

 وغلبهم. زاحمهم -

 أكثر! أو رجال سبعة إال يرفعها ال ثقيلة بصخرة مغطاة أخرى  بئر من لهما سقى -

 ثقيلة! بصخرة وغّطوها الرعاة، ذهب بعدما نفسها، البئر من لهما سقى -

  

 الظّل: إلى توّلى

 إليه. ذهب

 إليه. أوى 

 إليه. انصرف
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 إليه. فرجع الظّل، في كان ذْ إ رجع، توّلى: وقيل:

 وحّر! شمس   وقت كان الوقت أن يعني وهذا

  

 خير:

 طعام.

 علم.

 حكمة.

 معروفة. أخرى  آيات في كما المال، بمعنى: يأتي وقد

 واإلحسان. المعروف، وأصله:

 المرأتين! إحدى ،المرأة  اآلية: في المقصود أن القارئ  بال في يخطر وقد

 :عاشور ابن قال

  .«ويسكن إليها يأنس زوجةو  ويبيت، فيه يطعم له مأوى  وجود للغريب خير أحسن»

 :السائب بن عطاء قال

 «!المرأتين أسمع ذلك قال لّما إنه»

 الطعام. بقصد يكون  قد واإلسماع
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 التشويق. من المزيد النص على تضفي المتعددة االحتماالت هذه

 عليه! غالب ا الجوع كان ربما لكن

  

 فقير:

 إليه. فقير يقال:

 أنزلت. ما إلى يقل: ولم (،أنزلت   ِلما) اآلية: في كما له، وفقير

***  

 المفسرين: أقوال

 الرازي:

 الماشية؟ بسقي البنتيه يرضى أن شعيب، هو الذي هللا، لنبي ساغ كيف قيل: فإن»

 )...(. فيه مختلفون  والناس شعيب ا، كان أباهما أن على يدل ما القرآن في ليس قلنا:

 يأباه، ال الدين ألن فيه؛ مفسدة ال لكن السالم، عليه شعيب ا كان أّنه سّلمنا وإنْ  أّنا على
 ال ،لحضرا أهال أحوال غير البادية أهل وأحوال مختلفون، فيها فالناس المروءة وأما

 «.الضرورة حالة الحالة كانت إذا سيما

 أقول:
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 ضرورة. حالة أنها الواضح من

 والبدو. والحضر المروءة عن للكالم هنا حاجة فال كذلك ذلك كان وإذا

ا أم شعيب ا األب كان سواء يهمّ  وال  والحياء. الدين أهل من فالمرأتان آخر، شخص 

***  

 القرطبي:

 البنتيه يرضى أن وسلم، عليه هللا صلى شعيب هو الذي هللا، لنبي ساغ كيف قيل: إن»
 الماشية؟ بسقي

 ذلك، في مختلفون  فالناس المروءة وأما يأباه; ال الدينو  بمحظور ذلك ليس له: قيل
 غير لبدوأهال ومذهب العجم، أحوال خالف فيه العرب وأحوال فيه، متباينة والعادة
ا ،الحضر مذهب  «.ضرورة حالة الحالة كانت إذا خصوص 

 أقول:

 عليه! إحالة بال الرازي  عن منقول

*** 

 أبو حيان: 

 عادة غير ذلك في البدو وأهل العرب وعادة بمحظور، ليس ذلك مباشرتهما»
 «.ضرورة ذلك إلى دعت إذا سيما ال واألعاجم، الحضر أهل
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***  

 عاشور: ابن

 لنا، شرع اإللهيين الرسل ِمن قبل نا م ن شرع أن أصل: على مبنية مسائل عليه فّرعوا»
 ناسخ. يرد لم ما

 المعيشة. طرق  في والسعي األعمال المرأة  مباشرة ومنها

 استحيائها. ووجوب

 النكاح. في األب ووالية

 مهر ا. البدني العمل وجعل

 واحد. عقد في واإلجارة النكاح وجمع

 اإلجارة. ومشروعية

   .القرطبي عليها الكالم استوفى وقد

 هذه بعض أن إال اآلية، هذه في مما االستنباط عن غنية اإلسالمية الشريعة أدلة وفي
 القرآن. في دليله يوجد ال األحكام

  لنا. شرع قبلنا من شرع بأن القائلين عند الكتاب من لها دليل اآلية هذه ففي
 في وظهورها مالها، أمور المرأة  معالجة جواز على دليل بالسقي البنتيه إذنه وفي
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 حكاه إذا لنا، شرع قبلنا من شرع فإن ستره، يجب ما تستر كانت إذا الناس، مجامع
 ينسخه. ما شرعنا من يأت ولم شرعنا،

 تقتضيه فيما مختلفون  والناس ،المروءة من فهو ذلك نحو من الناس تحاشي وأما
 البدو أخالق بين ما وخاصة مختلفة، فيه األمم وأحوال فيه، متباينة والعادات، المروءة

 «.االختالف من والحضر

  *** 
   2015 آذار 23 اإلثنين

 

 (25)القصص  فجاءته إحداهما ۞

 :إحداهما

 .فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر

 :خالف ا إلعراب دعاس والصافي

 :دعاس

 !(: فاعل مرفوع باأللف ألنه مثنىِإْحداُهما)

 :الصافي
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 !( فاعل مرفوع باأللف ألنه مثنىِإْحداُهما)

 :درويش

 .إحداهما: فاعل

*** 

 :الجمعة

 هـ1439رمضان  02

 م2018أيار  18

 

 (26)القصص م ن استأجرت  القوي  األميُن  ره إّن خير  قالت إحداهما يا أبِت استأجِ  ۞

 في قراءة:

.  يا أبت 

 صفتان في العاملين ال تغني إحداهما عن األخرى.القوة واألمانة 

 

 (27)القصص على أن تأُجرني ثماني  ِحجج  ۞
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 أجير ا.تكون لي 

 تعمل عندي بأجر.

 

 لم يقل:

 ثمانية أعوام.

 لم أجد فيها رأي ا عند المفسرين، وال عندي.

 

 (28)القصص أيَّما األجليِن قضيُت فال ُعدوان علّي  ۞

 في قراءة:

 أيَّ األجلين.

 

 (29)القصص وسار بأهله  ۞

 زوجته وأوالده.

 ولد على األقل، ألن المثنى جمع.
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 (29)القصص قال ألهله امكثوا  ۞

 لم يقل:

 امكثي.

 

 (29)القصص لعلكم تصطلون  ۞

 تستدفئون.

 

 (30)القصص شاطئ الواد األيمن  ۞

 الوادي.

 

 (30)القصص ي أنا هللا إنّ  ۞

 : مبتدأ وخبر.أنا هللا

 .إنيوالجملة في محل خبر: 
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ْف  ۞  (31)القصص يا موسى أقِبْل وال تخ 

 يخافون.حتى األنبياء 

 سبق مني هذا المقال.

 

 (32)القصص اسلْك يدك في جيبك  ۞

 أدِخْل.

 .12جاء كذلك في سورة النمل 

 

 ( 32)القصص تخرْج بيضاء  من غير ُسوء  ۞

 من غير مرض )بر ص(.

 

ناحك من الرَّْهب  ۞  (32)القصص واضمْم إليك ج 

 جناحك:
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 عضدك وذراعك.

 : الخوف.الرهب

 

 (32 )القصص برهانان فذانك ۞
ل ِئهِ  ِفْرع ون   إلى رّبك   ِمن ُبرهانانِ  فذاِنك  )  .32 القصص (وم 
  
 يقل: لم
 ُبرهاناِن. فذانِ  -

 ُبرهاناِن. فهذانِ  -

  
 ذانك:

 للخطاب. والكاف المرفوع. المذكر للمثنى والنون  إشارة. اسم ذا:
 ذا. مثنى: ذان:
 هذان. هذا، التنبيه: هاء عليها تدخل وقد
. ذاك    برهان 

 برهاناِن. ذاِنك  
 ت يِن. ذ يِن، والجر: النصب في

  
 ذا. :المذكر للمفرد
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: مبتدأ. رفع محل في السكون  على مبني إشارة اسم ذا: كريم . رجل   ذا -  خبر. رجل 
 صفة. كريم :

: بدل. الرجُل: مبتدأ. إشارة اسم ذا: للتنبيه. ها: كريم : رجل   الرجلُ  هذا -  خبر. رجل 
 صفة. كريم :

 خبر. كريم : بدل. الرجُل: مبتدأ. إشارة اسم ذا: للتنبيه، ها: كريم : الرجلُ  هذا -

 كريمة . امرأة   ذي إلخ. ... ِته تي، ِذه، ذي، :المؤنث للمفرد
 نِ رجال هذينِ  إنّ  كريماِن، رجالنِ  ذانِ  والجر. للنصب وذ ينِ  للرفع، ذانِ  :المذكر للمثنى

 كريماِن.
، :المؤنث للمثنى  بت ينِ  مررتُ  جميلتاِن، أمرأتانِ  ت ينِ  إنّ  جميلتاِن، امرأتانِ  تانِ  وت يِن. تان 

 المرأتيِن.
. أوالءِ  كرماُء، أوالءِ  أوالِء. :والمؤنث المذكر للجمع  كريمات 

  
 إعراب:

 :ُبرهانانِ  ذاِنك  
 بالمثنى. ملحق ألنه باأللف مرفوع إشارة اسم :ذاِنك  

 مثنى. ألنه باأللف مرفوع خبر :رهانانِ بُ 
***  

    م3/10/2014 الجمعة
 

ا منهم قتلتُ  إني ربّ  قال ۞  (33 )القصص يقتلونِ  أن فأخافُ  نفس 
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 يقتلوِن:
 يقتلوني.

 قراءة. وهي
 

 بها. يقتلوني أي:
 (.31 اآلية )راجع يخافون  األنبياء حتى

 
ا معي   فأرسْله السان   يمنّ  أفصحُ  هو هارونُ  وأخي ۞  (34 )القصص يصّدُقني ِردء 

ا:  ردء 
 عون ا.

 
 قراءة: في

 معْي.
 

 قراءة: في
 يصّدْقني.

 
ك سنشدّ  قال ۞  (35 )القصص سلطان ا لكما ونجعلُ  بأخيك ع ُضد 

 يقل: لم
 وسنجعُل.
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 (35 )القصص الغالبون   اّتبعكما ومن أنتما بآياتنا ۞
 بآياتنا:

 بمعجزاتنا.
 

 اقرأ:
 بآياتنا. إليكما يصلون  فال
 أو:

 الغالبون. بعكمااتّ  ومن أنتما بآياتنا
 الوقف. تعانق

 
 
 وم ن أنتما بآياتنا إليكما يصلون  فال سلطان ا لكما ونجعلُ  بأخيك عُضدك سنشد   قال)

ص سورة (الغالبون  اّتبعكما  .35 الق ص 
 السبب. تعني الباء

 
 الوصول. من تمنعهم المعجزات أي بمعجزاتنا، إليكما الوصول من نمكنهم لن -
 الغالبين. تجعلكم المعجزات أي الغالبون، اتبعكما ومن أنتما بمعجزاتنا -

 
 الوقف: تعانق حسب

 الغالبون". "أنتم قوله: عند مقّدرة فإنها يصلون(، )فال بقوله: متعلقة )بآياتنا( كانت إذا
   يصلون(. )فال قوله: عند مقّدرة فإنها "،الغالبون  "أنتم بـ متعلقة )بآياتنا( كانت وإذا
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 مقّدرة. فيه ولكنها الوقف، تعانق حسب الموضعين أحد في غائبة فهي
 يمنع، ال المعنى بعدها. ما مع ومّرة قبلها ما مع مّرة )بآياتنا( قراءة يجوز ال ذلك ومع

 واحدة. مّرة ذكرت ألنها تمنع، والقراءة
 

 تعالى: قوله قارنْ 
 
 (يتطّهروا أنْ  ُيحب ون   رجال   فيه فيه تقوم   أنْ  أحق   يوم   أّولِ  ِمنْ  التقوى  على ُأّسس   ل م سِجد  )

 .108 التوبة
*** 

 الخميس:
 هـ1440 اآلخرة جمادى 23
  م2019 شباط 28

 
 (40)القصص فانظر كيف كان عاقبُة الظالمين  ۞

 لم يقل:

 كانت.

 التذكير والتأنيث.عاقبة: مؤنث مجازي يجوز فيه 

 : هكذا وردت في جميع القرآن.كيف كان عاقبة
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 (42)القصص هم من المقبوحين  ۞

 .أي نحاه عن كل خير حه هللا:قب  

 

 (44)القصص وما كنت بجانب الغربّي  ۞

 بالجانب الغربّي.

 أو: بجانب الجبل الغربّي.

 

 (48)القصص إنا بكلّ  كافرون  ۞

 بكّل منهما.

 

 (57)القصص وقالوا إن نّتبِع الهدى معك ُنتخّطْف من أرضنا  ۞

ا آمن ا ُيجبى إليه ) وقالوا إن نّتبِع الهدى معك ُنتخّطْف من أرضنا أولْم نمكن لهم حرم 
 (.شيء ثمراُت كلّ 
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 في قراءة:

  ُتجبى.

 قال لي:

 لم أستغرب قولهم، لكني وقفت عند جواب هللا لهم.

 قلت:

، فأجابهم بما يفيد أنهم ولعل الجواب أن تمكين الحرم أمر مستقل، ما أردت   فهمتُ 
 كاذبون. وثواب اآلخرة خير. 

 

 (58)القصص وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها  ۞

 التقدير:

 طرت في معيشتها.ب

 البطر: ما ينشأ عن الثراء من المعاصي.

 البطر من أسباب هالك األمم.
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وما أوتيتم من شيء فمتاُع الحياة الدنيا وزينُتها وما عند  هللا خير  وأبقى  ۞
 (60)القصص 

 وما أوتيتم من شيء في الدنيا.

 : في الكم والنوع.خير

 : في الزمن )خلود(.وأبقى

 

ا حسن ا فهو القيه كمن مّتعناه متاع  الحياة الدنيا  ۞  (61)القصص أفمن وعدناه وعد 

 آلخرة.: جنة احسن اا وعد  

 

ينا  ۞  (63)القصص ربنا هؤالء الذين أغوينا أغويناهم كما غ و 

 لم يقل:

 .كما غوينا ربنا هؤالء الذين أغويناهم أغويناهم -
 ربنا هؤالء الذين أغويناهم كما غوينا. -

 

 (64)القصص ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون  ۞
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 لعل التقدير:

 وا لو كانوا يهتدون.فتمنّ  -
 أنهم كانوا يهتدون ما رأوه.أو: لو  -

 

 (66)القصص فُعّميْت عليهُم األنباُء  ۞

 ع ُموا عنها ولم يهتدوا إليها.

 

 (68)القصص وربك يخلق ما يشاء ويختار  ۞

 قال لي:

 (؟ما يشاء( أليس هذا من التكرار؟ أال ُيغني عنه )ويختارقوله: )

 

 قلت:

 (.يخلقمعطوف على )(، بل هو يشاء( ليس معطوف ا على )يختار)
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 والتقدير: يخلق ما يشاء ويختار ما يشاء.

 أي: ويختار ِمن خلقه م ن يشاء للنبوة، أو للشفاعة.

 : ويختار لهم األديان والشرائع.أو

 .وهللا أعلم

*** 

 لم يقل:

 يخلق ويختار ما يشاء.

 

 لم يقل:

 من يشاء.

 م ن: للعاقل. ما: لغير العاقل. 

 وإذا اجتمعا فاألصل تغليب العاقل.

 وهو كثير في القرآن.
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ربما يكون الجواب أنه لو قال )م ن( لُفهم العاقل، ولم يفهم منه دخول غير العاقل 
 فيه.

 وهللا أعلم.

*** 

 األحد:

 هـ1440جمادى اآلخرة  26

 م2019آذار  03

 

 (69)القصص وربك يعلم ما ُتِكن  صدوُرهم وما ُيعلنون  ۞

 لم يقل:

 ما ُيكّنون وما ُيعلنون.

 

ا إلى يوم القيامة  ۞  (71)القصص أرأيتم إن جعل هللُا عليكُم الليل  سرمد 

ا:  سرمد 
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 دائم ا.

 

)القصص ومن رحمته جعل لكُم الليل  والنهار  لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله  ۞
73) 

 لم يقل:

 من رحمته. -
 فمن رحمته. -

 

 التقدير:

 الليل لتسكنوا فيه، والنهار لتبتغوا فيه من فضله. -
 لتسكنوا في األول ولتبتغوا من فضله في الثاني. -

 

 (76)القصص  كان من قوم موسى فبغى عليهم قارون إن  ۞

إن قارون  كان  ِمن قوم موسى: هذا من النثر الموزون على بعض بحور الشعر  -
 .)بحر الخفيف(
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 !قارون: قارون وفرعون متعاصران في عهد موسى عليه السالم -

 .: كان من بني إسرائيللم يقل -

 .قيل إنه كان قريب ا لموسى )ابن عّمه( -

 !قارون وفرعون حكومة من النوع الثقيل، وموسى معارضة -

 .بغى عليهم واستطال وطغى وتجّبر -

 !كان يستعمل ماله في الرشوة والفساد والعدوان والطغيان -

روي أن قارون لّبس موسى قضية، إذ جعل إلحدى البغايا ُجْعال  فقال لها: أمّولِك  -
اوأخلطِك بنسائي على أن تقذفيه   !بنفسِك غد 

 !وهذا ما فعله الكثير من الحكام وال يزالون  -

 وظلُم ذوي القربى أشّد مضاضة       على المرِء ِمن وْقِع الُحسام المهّندِ  -

ا بالتوراة وقارئ ا حسن  الصوت في قراءتها. كان  - روي أن قارون كان وسيم ا وعالم 
ا يجمع بين العلم والقراءة والتجويد وُحسن ال صوت! قيل: كان أقرأ بني إسرائيل! شيخ 

هم قراءة. أضّله هللُا على علم  !أي أجود 

ه ل تنوُء بالُعْصبة أولي الُقّوة)  (وآتيناه ِمن  الكنوز ما إّن م فاتح 

 .مفاتح ومفاتيح: بمعنى واحد -
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مفاتحه تنوء بالعصبة أولي القوة: ال تكاد تنهض بها لفرط ثقلها. فيه داللة على  -
  !ئل للكنوز. المفاتيح ثقيلة إلى هذا الحد، فكيف بالكنوز وخزائنها؟الحجم الها

قال بعض العلماء بأن المقصود هو أن حفظ هذه الثروة بأشكالها المختلفة من  -
نقود ومعادن ثمينة وعروض وأنعام وغير ذلك من ممتلكات وموجودات وأصول يحتاج 

ظفين من ُكّتاب وُحّساب ومحاسبين إلى مؤسسات كثيرة، فيها الكثير من المديرين والمو 
  !وتخصصات مختلفة ودفاتر وسجالت

فاتِحهأبو عبيدةقال  -  !: هذا من المقلوب. المقصود: إن العصبة ل تنوُء بم 

: القلب عند أصحابنا باُبه الِشعُر. أقول: نزل القرآن بلغة العرب، أبو حيانقال  -
 !والشعر ديوان العرب

قول أبي عبيدة بأن تركيب اآلية فيه قلب فال يقبله م ن كان : أما ابن عاشورقال  -
 !له قلب

 .رجال   15-10العصبة: الجماعة  -

 .ناء الِحْمل بالبعير: أثقله. ناء بحمله: نهض به ُمثقال   -

 (إذ قال  له قوُمه ال تفرْح إّن هللا  ال ُيِحّب الف ِرحين  )

 .م القوم ألنهم قدوة للقوم: أي بعضهم، المؤمنون منهم. أطلق عليهم اسقوُمه
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ر  .ال تفرْح فرح  بطر  وأش 

 .الف ِرحون: جمع ف ِرح، والف ِرح صيغة مبالغة. الف ِرحون: الُمْفرطون في الفرح

 (وابتِغ فيما آتاك  هللُا الدار  اآلخرة  وال تنس  نصيبك  ِمن  الدنيا)

 .ال تنس  ُعمرك أن تعمل  فيه آلخرتك   -

 .دنياك  آلخرتك   ال تنس  أن تعمل  في -

ُخْذ نصيبك ِمن متع الدنيا بال ترف. قيل: هذا احتراس في الموعظة خشية نفور  -
 .الموعوظ من موعظة الواعظ

ا - ا، واعمْل آلخرتك  كأنك  تموُت غد   !قال ابن عمر: اعمْل لدنياك  كأنك  تعيُش أبد 

ا قبل خمس: شبابك قبل هرِمك، وصحتك قبل  - سقِمك، وغناك قبل اغتنم خمس 
 .فقِرك، وفراغك قبل شغِلك، وحياتك قبل موِتك

 (وأحِسْن كما أحسن  هللُا إليك  وال تْبِغ الفساد  في األرِض إّن هللا  ال ُيِحّب الُمفسدين  )

  .أصلْح وال ُتفِسدْ  -

 !الفساد ضد اإلحسان، فاألمر باإلحسان يقتضي النهي عن الفساد -

 .تكلفة، وفوات المصلحة تكلفة أخرى المفسدة لها  -

 .أحِسْن بطاعة هللا كما أحسن  هللُا إليك  بنعمته -
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 .أحِسْن إلى الناس كما أحسن  هللُا إليك   -

هذه النصيحة نصيحة لكل ثرّي شاملة جامعة ال مزيد عليها: ال تفرْح ... ابتِغ  -
 .اآلخرة ... ال تنس  نصيبك ... ال ت ْبِغ الفساد

 (ما أوتيُته على علم ِعنديقال  إنّ )

أوتيُت ما أوتيُت ِمن ثراء بما لدّي ِمن علم وخبرة بوجوه الزراعة والصناعة والتجارة 
 .والكنوز والدفائن ووجوه المكاسب

على علم عندي بأحكام التوراة. أراد قطع المجادلة معهم، أي أنا أعلم منكم بما في 
 !التوراة! فال حاجة بي إلى موعظتكم

قال بعض العلماء: أي في رأيي ومعتقدي، كما يقول الباحث والمفتي حتى عندي: 
 .عصرنا هذا

ا) لْم يعلْم أّن هللا  قد أهلك  ِمن قبِله ِمن  الُقروِن م ن هو أشّد منه قوة  وأكثُر جمع   (أو 

لم ي علمْ  لْم يعلْم. حفظت  شيئ ا وغابْت عنك  أشياءأو   !: أي مع سعة علمه أو 

 .: األممالقرون 

ا ا للمال، أكثر ماال  أكثُر جمع   .: أكثر جمع 

 (وال ُيسأُل عن ذنوبهُم الُمجرمون  )
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 .لعل األصل: وال ُيسأل الُمجرمون  عن ذنوبهم

 .يدخلون النار بال حساب وال مساءلة لكثرة ذنوبهم

( الرحمن ُيعرف الُمجرمون  بِسيماهمالمالئكة ال ت سأُل عنهم، ألنهم ُيعرفون بسيماهم )
41. 

  .: وال ي سألُ في قراءة

 :الُمجرمون 

 .لم يقل: وال ُيسأل المجرمون عن ذنوبهم -

)هم(: الضمير المتصل هل يعود على ما قبله أم على ما بعده؟ في العربية  -
 .يعود على ما قبله

، أو أولئك المجرمون  المجرمون  -  .: خبر مبتدأ محذوف تقديره: هم المجرمون 

. والضمير المتصل )هم( وإن كان في محل جّر، إال (ذنوبهمبدل من )هم( في ) -
 .أن أصله الرفع

. قد ُيحمل هذا على 92( الِحْجر فوربك  لنسألّنهم أجمعين  في موضع آخر: ) -
 .اختالف األحوال، أو األوقات، أو الغاية من السؤال: سؤال تقرير، سؤال توبيخ

 (فخرج  على قوِمه في زينِته)
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م وأّبهة واستعراضزينته: ِمن ألبسة  م وحش   .ومراكب وأسلحة وجنود وخد 

 (قال  الذين ُيريدون  الحياة  الدنيا يا ليت  لنا ِمثل  ما أوتي  قاروُن إّنه ل ذو حظ  عظيم)

 .القائلون: عوام وعلماء وحكام وتجار ... كفار ومنافقون ومؤمنون 

 : من الثراء والجاه والبذخ. غبطة أم حسد؟حظ عظيم

 

ا وال ُيلّقاها إال وقال  ا) لذين أوتوا العلم  ويلكم ثواُب هللِا خير  لم ن آم ن  وعِمل  صالح 
 (الصابرون  

 .: الذين ُيؤثرون اآلجل على العاجلالذين أوتوا العلم

 !الذين أوتوا العلم قّلة

 .: تفيد التعجب مع الزجرويلكم

 : ال ُيؤتاهاال ُيلّقاها

(ال ُيلّقى هذه الكلمة )ثواُب هللاِ  -  . خير 

 .ال ُيلّقى األعمال الصالحة -

 .ال ُيلّقى الجّنة -
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 (فخسفنا به وبداره األرض  )

  .غّيبناه ودار ه في قلب األرض

 .طلبنا من األرض أن تسيخ به وتبتلعه

 (فما كان  له ِمن فئة  ينصرونه ِمن دوِن هللِا وما كان  ِمن  المنتصرين  )

 .لالستغراقِمن فئة: ِمن: زائدة )صلة(،  -

 !لم ينتصر بغيره وال بنفسه -

ْيكأّن هللا  ي بُسُط الرزق  لم ن يشاُء ويقِدرُ )  (وأصبح  الذين  تمّنوا مكان ه باألمِس يقولون  و 

: العرب تعبر عن الصيرورة بـ )أصبح( و)أضحى( و)أمسى(. أصبح عالم ا، أصبح
 !وأضحى فقير ا، وأمسى حزين ا

 .ث ليال ، وهذا أفظع، ألن الليل وقت الراحة والسكون : قد تفيد أن الخسف حدأصبح

 .تمّنوا مكانه: مكانته، منزلته

 .: ُيضّيقيقِدر

 .(. يبُسط ويقِدريشاء( وليس على )ي بسطيقِدر: معطوفة على )

 .يبُسط متى شاء ويقِدر متى شاء
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ْيكأنّ  سب. ُكتبتا : وْي للتعجب أو للتنبيه )مثل: أال(. كأّن: للتشبيه، بمعنى: أظّن، أحو 
 .متصلتين لكثرة االستعمال

ف  بنا)  (لوال أن م ّن هللُا علينا لخس 

 .لوال أن مّن هللا علينا بالصبر وعدم التأسي بقارون 

 :في قراءة

  .لوال م ّن هللُا، بحذف )أْن( -

 .لوال م ّن هللِا، برفع النون المشددة -

، بالبناء للمجهول -  .لُخِسف 

 (ُيفِلُح الكافرون  ويكأّنه ال )

 !يا للعجب كأن الكافرين ال يكتب هللُا لهُم الفالح

ا وعدوان ا  :دعاء في هذا المقام  اللهم يا حّي يا قّيوم م ن أراد ِمن أثريائنا فينا سوء 
ا، فاطِمْس على  واحتكار ا، واستئثار ا وجهال  وضالال  وقمار ا، ونهب ا ورشوة وعربدة وفساد 

وقال  موسى رّبنا إنك  آتيت  ِفرعون  وم أله زينة  وأمواال  ) .وبداره األرض  ماله، واخسْف به 
في الحياِة الدنيا رّبنا لُيضّلوا عن سبيِلك  ربنا اطِمْس على أمواِلهم واشُدْد على قلوِبهم 

وا العذاب  األليم    .88(! يونس فال ُيؤمنوا حتى ير 
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*** 

 م6/5/2013السبت 

 

 (77)القصص وال تنس  نصيبك من الدنيا  ۞

 :في معناها قوالن

 :: قول أكثر العلماءالقول األول

 !ال تنس  نصيبك من الدنيا )ُعمرك( أْن تعمل فيه لآلخرة

 :: قول أكثر الناسالقول الثاني

 !وهو معروف

لمن أنا أرّجح القول األول، ألّن الناس ال يحتاجون لمن يذّكرهم بالدنيا! بل يحتاجون 
 !يذّكرهم باآلخرة! واآلية امتحان لنا من حيث الفهم

 .وهللا أعلم

*** 

 م2016تموز  17األحد 



636 

 (77)القصص وال تنس نصيبك من الدنيا  ۞
 

 في تفسيرها قوالن: 
 
 : القول األول – 1

أو لم نعمركم ما يتذكر ال تنس عمرك من الدنيا أن تعمل فيه آلخرتك. قال تعالى: )
ا يضــــــــــــــعونها على غير 37فاطر ( فيه من تذكر . عن عون بن عبد هللا قال: إن قوم 

 20موضـــــــــــعها، وال تنس نصـــــــــــيبك من الدنيا تعمل فيه بطاعة هللا )تفســـــــــــير الطبري 
(. عن علي رضي هللا عنه: ال تنس صحتك وقوتك ونشاطك وغناك أن تطلب 112/

 (.14/352به اآلخرة )نظم الدرر 
 
 : القول الثاني – 2

الحالل من الدنيا. عن الحسن قال: ما أحل هللا لك منها، فإن لك فيه  ال تنس نصيبك
 غنـى وكفاية. وعن قتادة وابن جريج: طلب الحالل. 

 
 : 25/15 الرازي قال 

 ال بأس بالتمتع بالوجوه المباحة. 
 

 : 3/190في الكشاف  الزمخشري وقال 
 هو أن تأخذ منه ما يكفيك ويصلحك. 
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 : 8/126 القاسميوفي تفسير 
هو أن تأخذ منه ما يصــــــــــلحك ويرفهك. وقال مالك: هو األكل والشــــــــــرب بال ســــــــــرف 

 (. 8/325، وأبي حيان 13/314)تفسير القرطبي 
 

 : 14/352نظم الدرر قال في 
ئمها، من غير اســــــــتعمال المباحات من المآكل والمالبس والمناكح والمســــــــاكن وما يال

 إسراف وال مخيلة. 
 

 : 20/179ابن عاشور قال 
، أوهم هذا 77( ســـــــــــورة القصـــــــــــص وابتغ فيما آتاك هللا الدار اآلخرةلما قيل لقارون: )

بترك حظوظ الدنيا، بحيث ال يســــــــــــــتعمل المال إال في القربات. فأفادت اآلية أن له 
 استعمال بعضه فيما هو متمحض لنعيم الدنيا، إذا آتى حق هللا في أمواله. 

 
وقد أثر عن ابن عمر ما يجمع هذين القولين في قوله: اعمل )احرث( لدنياك كأنك 

ا، و  ا )تفســـير القرطبي تعيش أبد  ، وابن العربي 13/314اعمل آلخرتك كأنك تموت غد 
3/1483.) 
 

وذكر بعض المفسرين أن القول األول فيه شدة في الموعظة، والثاني فيه بعض الرفق 
(. ويميل الناس في عصــــــــــــــرنا إلى هذا القول، وربما ال 13/314)تفســــــــــــــير القرطبي 

 يخطر القول األول على بالهم. 
*** 
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 2006 تموز 13
 

 (78 )القصص الُمجرمون  ُذنوِبهمُ  عن ُيسألُ  وال ۞
  

 وأكثرُ  قوة   منهُ  أشدّ  هو م ن الُقرونِ  ِمن   قبِلهِ  ِمن أهلك   قدْ  هللا   أنّ  ي علمْ  لمْ  أو  ) تعالى: قال
ا ْمع   .78 القصص سورة (الُمجرمون   ُذنوِبهمُ  عن ُيسألُ  وال ج 

  
 :ي علمْ  لم أو  

 السورة. من 76 اآلية انظر اآليات. سياق حسب )قارون( المقصود:
  

 القرون:
 األمم.

 قارون! جمع: وليست
 القرون. أهل المراد:

 أعلم. وهللا األرجح وهو .واحد بزمن المقترنون  القوم أو:
  

 :ذنوبهم
 تقدم ما على عائد هو أم )المجرمين( على عائد هو هل )هم( المتصل الضمير

 (؟القرون )
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 يقل: لم
 ذنوبهم. عن الُمجرمون   ُيسألُ  وال

 الحق. على وليس سابق، على يعود أن يجب الضمير أن النحو في المعلوم
 خبر (:المجرمون و) (.القرون ) على يعود الضمير إن العلماء: بعض قال لهذا

 المجرمون. إنهم أو: المجرمون، أولئك أو: المجرمون، هم :التقدير مرفوع.
  

 فاعل نائب (المجرمون ) إعراب لكان الحق، على الضمير يعود أن العربية في جاز لو
 الفرنسية اللغتين في وهذا ذنوبهم. عن الُمجرمون   ُيسألُ  وال المعنى: ولكان مؤخر،

 المعاصرين. بعض فيه يترخص العربية وفي ممكن، واإلنكليزية
  

ا (الُمجرمون  ) يكون  وعندئذ (؟ُيسأل) ضمير من بدال   (الُمجرمون ) يكون  ال لماذا  إيضاح 
 أن من أفضل هذا أليس ذنوبهم. عن الُمجرمون  ُيسألُ  وال المعنى: ويكون  إبهام. بعد

 قالوا: مرفوعة؟! (المجرمون و) مجرورة و)هم( )هم(، المتصل: الضمير من بدل يقال:
 ن.و المجرم أذنب التقدير: (:ذنوبهم) الرفع! أصلها ألن

  
 اآلية: معنى

 وكثرتها! لظهورها ذنوبهم عن ُيسألون  وال حساب. وال سؤال بال نارال يدخلون  أي      -

 سورة (ِبسيماُهمْ  الُمجرمون   ُيعرف) بسيماهم. ُيعرفون  ألنهم المالئكة عنهم ت سأل ال      -
 .102 طه سورة (ُزْرق ا يومئذ   الُمجرمين   ون حُشرُ ) الوجوه. ُسود العيون  ُزرق  ،41 الرحمن
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رّبك  ) وتوبيخ! تقريع سؤال ُيسألون  إنما استعالم، سؤال ُيسألون  ال :الحسن قال      -  فو 
 .93-92 الحجر سورة (ي عملون   كاُنوا عّما أجمعين   ل نسألّنهم

 الروم وسورة ،84 النحل سورة (ُيستعت ُبون   ُهمْ  وال) استعتاب سؤال يسألون  ال وقيل:      -
 .24 ُفّصلت سورة (الُمعت بين   ِمن   هم فما ي ستعِتبوا وإن) .57

 من مختلفين مشهدين أو وقتين، على ُيحمل قد تارة وعدمه تارة القيامة في السؤال      -
 القيامة. مشاهد

 اآلخرة. سؤال وليس الدنيا سؤال هنا: بالسؤال المقصود      -

  

 قراءة: في
 للمعلوم. مبني ي سأل.

 فاعل. نائب ال )مؤخر(، فاعل القراءة: هذه حسب :الُمجرمون 
 (.الُمجرمون ) على يعود وال (،القرون ) على يعود (ذنوبهم) في: )ُهْم( المتصل الضمير

***  
 أخرى: آيات

 .39 الرحمن (جانّ  وال إنس   ذ نبهِ  عن ُيسألُ  ال فيومئذ  )
***  

   م25/2/2013 اإلثنين
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ْيكأّن  ۞  (82)القصص و 

ْيكأنّ وأصبح الذين تمّنوا مكان ه باألمس يقولون ) عباده  هللا  ي بُسط الرزق  لم ن ي شاُء ِمن و 
ف  بنا  ْيكأّنهوي قِدر لوال أن مّن هللُا علينا لخس   .82( القصص ال ُيفلح الكافرون  و 

 مالحظة:

المتعلقة بالترجيح يمكن للقارئ الراغب في االختصار القفز إلى السطور الثالثة األخيرة 
 بين األقوال.

ْيكأن:   و 

 فيها خمسة أقوال:

ويل + كاف الخطاب + اعلْم + أّن. المعنى: ويلك  اعلْم أّن هللا. ُحذف منها  -1
 الم )ويل(، وُحذف )اعلْم(، فصارت )ويكأّن(، مثل النحت.

 و ْي + كاف الخطاب + أّن. -2
به األمر أن يكون كذا. و ْي + كأّن. كأّن: بمعنى: أظّن، أحسب، أقّدر، ُيش -3

 كثر الكالم بها فتّم وصُلها.
 و ْي:

 حرف تندم. -
 كلمة تفجع. -
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ْه، بمعنى: اعجْب. - ْه وم   كلمة تعجب. اسم فعل، مثل ص 
 كلمة تقرير، كقولك: أما ترى إلى صنع هللا وإحسانه. -
ْيك  + أنّ  -4  و 
 :ويك  

 كلمة ابتداء وتحقيق. المعنى: إن هللا يبسط. -
 بمنزلة: )أال(، في قولك: أال تفعل، و)أما( في قولك: أما بعد.تنبيه  -
، أسقطت الُمه. قال عنترة:  -  ويلك 

ف ى نفسي وأْبرأ ُسقم ها ***  قيُل الفوارِس ويك  عنتر  أقدم      ولقد ش 
ْيكأنّ  -5  : كلمة واحدة:و 
يبُسط  هللا أو  لْم يعلموا أنّ ويلك اعلْم أّن هللا. لعلهم استمدوا ذلك من قوله تعالى: ) -

 .52( الزمر الرزق لمن يشاء ويقِدر
ألم تر  أّن هللا. أال ترى أّن هللا. قالت أعرابية لزوجها: أين أبُننا؟ فقال: ويكأّنه  -

وا أن هللا يبُسطوراء البيت. أي: أال ترين ه وراء  البيت. قال تعالى: )  أو  لم ير 
 .37( الروم الرزق لمن يشاء ويقِدر

 رحمة لك. -
*** 

 ى اآلية إذا جمعنا التقادير كلها:معن
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أّن الذين كانوا يتمّنون منزلة قارون ندموا لما رأوا من سوء عاقبته، وتمّلكهم العجب ِمن 
خفّي تصرفات هللا تعالى في خلقه، وتعّلموا وجوب الرضا بما قّدر هللا لهم ِمن رزق، 

ا في ذلك )ابن عاشور(.  وخاطب بعضهم بعض 

*** 

 أنا أرّجح:

أنها مؤلفة من كلمتين: و ْي + كأّن. و ْي: للتعجب. والكاف للتشبيه، وليس للخطاب. 
واألقوال األخرى تغلب عليها صنعة النحاة، وفيها ُبْعد  وتعقيد. وهذا باإلضافة إلى ما 
ا تخفيف عن القارئ الذي ال يريد الدخول كثير ا في خالفات  فيه من ترجيح، فيه أيض 

 بالصواب. العلماء، وهللا أعلم

*** 

 م   22/3/2012الخميس 

 

)القصص جزى الذين عملوا السيئات إال ما كانوا يعملون ومن جاء بالسيئة فال يُ  ۞
84)  

جزى الذين عملوا السيئات إال من جاء بالحسنة فله خير  منها ومن جاء بالسيئة فال يُ )
 (.ما كانوا يعملون 
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 قال لي:

 لماذا هذا التطويل في اآلية؟ أما كان يكفي قوله: "فال ُيجزى إال مثلها"؟ 

 قلت:

 لم يقل:

 (.160)االنعام ومن جاء بالسيئة فال ُيجزى اال مثل ها  -
 ومن جاء بالسيئة فال ُيجزى إال ما كان يعمل. -
 ومن جاءوا بالسيئة فال ُيجزون إال ما كانوا يعملون. -
 ن إال مثل  ما كانوا يعملون.ومن جاءوا بالسيئة فال ُيجزو  -
 ومن جاء بالسيئة فال ُيجزى الذين عملوا السيئات إال ما عملوا. -
 ومن جاء بالسيئة فله مثلها. -
*** 

 :ثالث نكتاجتمع في اآلية 

 : االنتقال من المفرد إلى الجمع.األولى -
 : تكرار القول بالسيئة.الثانية -
المضارع: عملوا، كانوا يعملون، لمراعاة : االنتقال من الماضي إلى الثالثة -

 الفاصلة.
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 سأنقل قول الزمخشري وابن عاشور:

*** 

 الزمخشري:

ّيئ اتِ معناه: فال ُيجزون، فوضع ) ِمُلوْا ٱلسَّ ( موضع الضمير، ألن في إسناد ٱلَِّذين  ع 
قلوب عمل السيئة إليهم مكرر ا فضل )زيادة( تهجين لحالهم، وزيادة تبغيض للسيئة إلى 

 السامعين.

*** 

 ابن عاشور:
(، فكان المقام مقام اإلضمار من جاء بالسيئة( الثاني هو عين: )الذين عملوا السيئاتو)

ْون ... الخ"، ولكنه عدل عن مقتضى الظاهر،  بأن يقال: "ومن جاء بالسيئة فال ُيجز 
السيئات إليهم، لقصد ( تكرير ا إلسناد عمل عملوا السيئاتألن في التصريح بوصفهم بــــ )

 .تهجين هذا العمل الذميم، وتبغيض السيئة إلى قلوب السامعين من المؤمنين

 أقول:

 كرر ابن عاشور قول الزمخشري، ولم يشر إليه! وفي قولهما نظر.

 وهللا أعلم.
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*** 

 األحد:

 هـ1440جمادى اآلخرة  26

 م2019آذار  03

 

 (85)القصص قْل رّب أعلُم م ن جاء بالهدى وم ن هو في ضالل مبين  ۞

 ا يجوز بال باء. لكْن ُيشكل ما بعده.: بمن. هنلم يقل: أعلم من جاء بالهدى

 ومن ثم تتعين الباء.

 لم يقل:

 ومن جاء بالضالل.

 

 (87)القصص وال يصدنك عن آيات هللا بعد إذ ُأنزلْت إليك  ۞

 بعد إْذ:

 بعد أْن.
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ه  ۞  (88)القصص كل  شيء  هالك  إال وجه 

 إال هو.
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 العنكبوت﴾ سورة﴿
 

 (3)العنكبوت فليعلمّن هللُا الذين صدقوا وليعلمّن الكاذبين  ۞

 لم يقل:

 فليعلمن هللا الصادقين.

 

 لم يقل:

 الذين كذبوا.وليعلمن 

 راعى الفاصلة. 

 

 (4)العنكبوت أم حسب الذين يعملون السيئات أن ي سبقونا  ۞

 ُيعجزونا.

 

 (5 )العنكبوت آلت   هللاِ  أجل   فإنّ  ۞
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 .5 العنكبوت (آلت   هللاِ  أجل   فإنّ  هللاِ  لقاء   يرجو كان   م ن) تعالى: قال

  
 النكتة:
 الوقت؟ بمعنى أم الموت بمعنى هو هل هنا األجل

  
 ممنوع: معنى

 عبارة: ونصادف كفر! فقد ويموت عنده ينتهي كالبشر أجال   هلل أن فهم من (:هللا أجل)
 المقّلدين عند بلداننا في ونظيراتها المنفلتة الغربية الفلسفية األدبيات في اإلله" "موت

 لها.
  

 الصحيح: المعنى
 آلت. هللا لقاء فإنّ  هللا لقاء يرجو كان م ن      -

 آلت. اللقاء أجل فإنّ  هللا لقاء يرجو كان م ن      -

 آلت. اللقاء لهذا هللا حدده الذي األجل فإنّ  هللا لقاء يرجو كان م ن      -

***  
   م13/6/2013 الخميس

 
 (7 )العنكبوت يعملون  كانوا الذي أحسن همولنجزينّ  ۞
 التقدير: لعل
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 يعملون. كانوا الذي من أحسن
 

 :الزمخشري  قال
إما أن يريد قوم ا مسلمين صالحين، قد أساءوا في بعض أعمالهم، وسيئاتهم مغمورة 
بحسناتهم، فهو يكفرها عنهم، أي يسقط عقابها بثواب الحسنات، ويجزيهم أحسن الذي 

 كانوا يعملون، أي أحسن جزاء أعمالهم. 
ن يسقط وإما قوم ا مشركين آمنوا وعملوا الصالحات، فاهلل عز وجل يكفر سيئاتهم بأ

 .عقاب ما تقدم لهم من الكفر والمعاصي، ويجزيهم أحسن جزاء أعمالهم في اإلسالم
 

 (8)العنكبوت ووصينا اإلنسان بوالديه ُحسن ا  ۞
 مفعول مطلق.

 
 

 (9)العنكبوت والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلّنهم في الصالحين  ۞
 في جملة الصالحين.

 
 (10)العنكبوت فإذا أوذي في هللا جعل فتنة الناس كعذاب هللا  ۞

 فتنة الناس:
 أذى الناس، عذاب الناس.

 
 (11)العنكبوت وليعلمّن هللا الذين آمنوا وليعلمّن المنافقين  ۞
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 راجع:
 .3اآلية  (فليعلمّن هللُا الذين صدقوا وليعلمّن الكاذبين)

 
 (12)العنكبوت اتبعوا سبيلنا وْلـنحمْل خطاياكم  ۞

 
 قال تعالى: 

وقال  الذين كفروا للذين آمُنوا اّتبعوا ســــــــــــــبيل نا وْلنحِمْل خطاياكم وما ُهم بحاملين ِمن )
 . 12( العنكبوت خطاياهم ِمن شيء إّنهم لكاذبون 

 
 : 20/134 الطبري قال 

التكذيب بالبعث بعد الممات، وجحود الثواب أي: كونوا على مثل ما نحن عليه من 
والعقــاب على األعمــال. فــإنكم إن اّتبعتم ســــــــــــــبيلنــا في ذلــك، فُبعثتم من بعــد الممــات، 
ل آثــام خطــايــاكم حينئــذ. وعن مجــاهــد: قول كفــار  وجوزيتم على األعمــال، فــإنــا نتحمــّ

يكم شيء فهو قريش بمكة لمن آمن منهم: ال ُنبعث نحن وال أنتم، فاتبعونا، إْن كان عل
 علينا.

 
 : 3/199 الزمخشري وقال 

وترى في المتســـّمين باإلســـالم من يســـتّن بأولئك، فيقول لصـــاحبه، إذا أراد أن يشـــجعه 
 على ارتكاب بعض العظائم: افعْل هذا، وإثمه )أو إثمك( في عنقي! 
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 قول ابن كثير: أي افعْل كذا وخطيئتك في رقبتي!  8/141 القاسميونقل 

 
أيامنا هذه، صرنا نسمع مثل هذا القول من بعض العلماء والمفتين، لكي ُيطمئنوا وفي 

 أتباعهم على صحة أقوالهم وفتاواهم.
 

 : 20/219ابن عاشور وقال 
 وإنما قالوا ذلك جهال  وغرور ا، وكل هذا من الجدال بالباطل. 

 
 : كل أمرئ بما كسب رهين.5/2724الظالل وقال في 

 
ها ســـماع مثل هذه األقوال ؤولية هنا مســـؤولية فردية، وال يصـــح فيوعلى هذا فإن المســـ

 ال سيما ممن كان قادر ا على فهم اآلراء والترجيح بينها، وهللا أعلم.  وقبولها،
 

*** 
 2006تموز  13

 
 (14)العنكبوت ألف سنة إال خمسين عام ا  ۞

 لم يقل:
 إال خمسين سنة.
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 :األلوسيقال 
السنة أوال  أنها تطلق على الشدة والجدب، بخالف العام، فناسب النكتة في اختيار 

 اختيار السنة لزمان الدعوة الذي قاسى عليه السالم فيه ما قاسى من قومه!

 :ابن عاشوروقال 

( عام ا( بلفظ )خمسين(، ومّيز )سنة( لطلب الخفة بلفظ )سنة( بــــ )ألفوأوثر تمييز )
 (.سنةلئال يكرر لفظ )

 أقول:

 لعل قول األلوسي أقرب.

 

 (17)العنكبوت إنما تعبدون من دون هللا أوثان ا وتخلقون إفك ا  ۞

 لعل التقدير:

 وتخلقونهم إفك ا، أي: زور ا.

 

 (18)العنكبوت وإن تكّذبوا فقد كّذب أمم  ِمن قبلكم  ۞

 في قراءة:
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 كذبت.

 : مؤنث مجازي يجوز فيه التذكير والتأنيث.أمم

 

 (19)العنكبوت عيده ثم يُ  الخلق   بدئ هللاُ كيف يُ أولم يروا  ۞

 في قراءة:

 يبدأ.

 20( اآلية كيف بدأ الخلق  )

 

 (20)العنكبوت أة  اآلخرة  شثم هللُا ُينشئ الن ۞

 النشأة:

 مفعول مطلق.

 

 (21)العنكبوت وإليه ُتقلبون  ۞

 ُترجعون.
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 (25)العنبكوت كم بينِ  ة  ا مودّ إنما اتخذتم من دون هللا أوثان   ۞

 ة:مودّ 

 مفعول ألجله.

 

 في قراءة:

 مودة  بين كم.

 : بينكم وبين األصنام، كما قال الرازي.ليس المقصود

 : بين بعضكم وبعض.المقصود

 

 ( 28)العنكبوت إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها أحد من العالمين  ۞

 سبق مقيت!

 

 (31)العنكبوت قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين  ۞



656 

 لم يقل:

 إنهم كانوا ظالمين.

 

 (33)العنكبوت ولّما أن جاءت رسلنا  ۞

 لم يقل:

 ولما جاءت.

 .31( اآلية ولّما جائت رسلناقارن قوله: )

 

 (35)العنكبوت نة لقوم يعقلون ولقد تركنا منها آية بيّ  ۞

 :عاشورابن قال 

وهذه العالمة هي بقايا قريتهم مغمورة بماء بحيرة لوط، تلوح من تحت المياه شواهد 
 القرية، وبقايا لون الكبريت والمعادن التي ُرجمت بها قريتهم. 

 أقول:

انظر ما فعله هللا باألمم التي ارتكبت الفواحش، وانظر اليوم زعماء المدنية الحديثة إلى 
 درجة! 180أين يذهبون؟ الفارق 
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 (36)العنكبوت وارجوا اليوم اآلخر  ۞

 لعل المعنى: وارجوا الجنة وخافوا النار.

 وقال أبو عبيدة:

 أي: وخافوا اليوم اآلخر.

 

 (38)العنكبوت وقد تبّين لكم من مساكنهم  ۞

 تبّين لكم إهالكهم.

 

 (39)العنكبوت فاستكبروا في األرض وما كانوا سابقين  ۞

 وما كانوا أول من استكبر، وأول من أخذهم هللا باستكبارهم.

 أو: وما كانوا ُمعجزين.

 

 (40)العنكبوت فكال  أخذنا بذنبه  ۞

 فكال من هؤالء األمم أهلكناه بذنبه.
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مثُل الذين اتخذوا من دون هللا أولياء  كمثل العنكبوت اتخذت بيت ا وإّن أوهن البيوت  ۞
 (41)العنكبوت لبيُت العنكبوت 

قوة هللا قوة غير محدودة فمن اتخذ ولي ا غير هللا فهو ضعيف كالعنكبوت الذي اتخذ بيت ا، 
فر، ولم يرد ا، ونسبة المحدود إلى غير المحدود صوقوة العنكبوت قوة محدودة جد  

 الصفر في القرآن، كما قلت في عدة مواضع.

 

 (42)العنكبوت إن هللا يعلم ما يدعون من دونه من شيء  ۞

 قد تكون )ما( موصولة، والمعنى: يعلم ما يدعونهم من دونه من أشياء.

 وقد تكون )ما( نافية، والمعنى: يعلم أنهم ما يدعون من شيء، أي: ليسوا بشيء.

 أعلم.وهللا 

 

 (45)العنكبوت إن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر  ۞

إذا ارتكب المصلي الفحشاء والمنكر فاعلم أن صالته ال تنفعه، وأن صالته صالة 
 جاهل أو منافق. وهذا األمر فاش نسأل هللا العافية.
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 (45)العنكبوت ول ذكُر هللِا أكبُر  ۞

الفحشاء والمنكر ول ذكُر هللِا أكبُر وهللُا يعلم ما وأقم الصالة إّن الصالة تنهى عن )
 .45سورة العنكبوت  (تصنعون 

 لذكر هللا أكبر:

 .لذكُر هللا إياكم أفضل من ذكركم إياه -
 لذكُر هللا أكبُر من كل شيء. -
*** 

ل ِذْكُر ّللّاِ أْكب رُ عن أّم الدرداء أنها قالت ) (: فإن صلـيت  فهو من ذكر هللا، وإن و 
فهو من ذكر هللا؛ وكّل خير تعمله فهو من ذكر هللا، وكل شّر تـجتنبه فهو صمت  

 من ذكر هللا!

*** 

 األربعاء:

 هـ1440جمادى اآلخرة  29

 م2019آذار  06
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 (46)العنكبوت وال تجادلوا أهل الكتاب إال بالتي هي أحسن  ۞

 إال بالطريقة التي هي أحسن.

 بالطريقة الُمثلى.

سن، بل ال بد من السعي لألحسن.كتفى ال يُ   بالح 

 

 (48)العنكبوت وما كنت  تتلو ِمن قبِله ِمن كتاب  وال تخط ه بيمينك إذ ا الرتاب الُمْبطلون  ۞

 :تتلو

ُكتبْت في المصحف: تتلوْا، أي بزيادة ألف حسب الرسم العثماني، لكن ُوضع فوق 
 .ُتقرأاأللف عالمة تشبه السكون، يعني: أن األلف ال 

 :وما كنت تتلو ... من كتاب

 .وما كنت يا محمد تتلو أّي كتاب

 .ِمن: حرف جّر لتأكيد النفي

 :لم يقل

 .وما كنت تتلو ... كتاب ا
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 :ِمن قبله

 .ِمن قبل الكتاب )القرآن(

 :لم يقل

 .وما تخّطه

 .وما كنت  تخّطه

 :لم يقل

 .وال تخّطه بيدك

باليد اليمنى، ولو كان الرسول صلى هللا عليه وسلم لعل المعنى: أن أصل الكتابة هو 
 .يكتب لكتب بيده اليمنى، وهللا أعلم

 :لم يقل

 .وال كنت  تتلو

 :إذ ا الرتاب  الُمْبِطلون 

 .التقدير: لو كنت  تفعل ذلك الرتاب  الُمْبِطلون 

 :وما كنت تتلو ... وال تخّطه بيمينك

 .أي: ال يقرأ وال يكتب: أّمي
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بعض األحاديث أنه كتب ال يعدو أن يكون كلمة أو عبارة قصيرة ال تنفي وما ورد في 
أّمّيته، فهناك أّمي يتعلم مثال  كتابة اسمه فقط، أو كانت تلك الكتابة على وجه اإلعجاز، 

  .وهللا أعلم

 :الرتاب  الُمْبِطلون 

 !لشّكوا وقالوا بأن القرآن ليس من عند هللا، بل مّما قرأه وكتبه محّمد

 :ْبِطلون المُ 

 .أهل الباطل

 !الذين يريدون أن يجعلوا القرآن باطال  

*** 

 الجمعة:

 هـ1440ربيع األول  29

 م2018كانون األول  07

 

 (54)العنكبوت بالكافرين  محيطة  م ل  جهنّ  يستعجلونك بالعذاب وإنّ  ۞

 وإنها قريبة منهم بل محيطة بهم، لتحقق وقوعها.
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 لم يقل:

 وإن جهنم لمحيطة بهم.

 بين أنهم كافرون.

 

 لم يقل:

 وإن العذاب لمحيط بالكافرين.

 

 (55 )العنكبوت ذوقوا ويقول ۞
 (ت عملون   كنُتم ما ُذوقوا ويقولُ  أرُجِلهم تحتِ  وِمن فوِقهم ِمن العذابُ  ي غشاهمُ  يوم  )

 .55 العنكبوت
  

 يغشاهم:
 يغّطيهم. -

 يصيبهم. -

  
 أرجلهم: تحت ومن فوقهم من

 .41 األعراف (غ واش فوِقهم وِمن ِمهاد   جهّنم   ِمن لهم)
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 .16 الزمر (ُظل ل   تحِتهم وِمن الّنار ِمن   ُظل ل   فوِقهم ِمن لهم)
 :الرازي  قال

 ؟«وقدام وخلف والشمال اليمين ي ذكر ولم بالذكر الجانبين خّص  ِلم  »
  

 :عاشور ابن قال
 «.حصل قد الكناية من الغرض ألن واأليسر، األيمن الجانبان ُيذكر لم»
  

 أرجلهم: تحت ومن
 التقدير:

 الشاعر: كقول فوقهم. من لقوله: يصلح يغشاهم فعل: ألن أرجلهم، تحت من ويصيبهم
 باردا. وماء   تبنا علفتها                       

 ماء . وسقيتها أي:
 الشاعر: قول وكذلك

ا غدا قد زوجك ليت يا                 ورمحا سيف ا متقلد 
ا أي: ا، وممسك  ا: ألن رمح   للرمح. يصلح وال للسيف يصلح متقلد 

 تحت، من تكون  وقد فوق  من تكون  قد فالتغطية التكلف. هذا إلى حاجة ال يقال: وربما
 أعلم. وهللا

 يأخذهم. يصيبهم، معنى: يغشاهم، فعل: تضمين إلى المفسرين بعض وذهب
  

 أرجلهم: تحت ومن فوقهم من
 يقل: لم
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 تحتهم. ومن فوقهم من -

 أرجلهم. تحت ومن رؤوسهم فوق  من -

  
 وهذا التفنن، باب من هو وأقول: جوابه، أؤيد وال سؤاله أؤيد وأنا الرازي، قاله ما راجع

 القرآن. علوم في المعروفة المصطلحات من
  

 قراءة: في
 ذوقوا. ونقول -

 ذوقوا. ويقال -

  
 ويقول:

 (.العذاب) إلى عائد الضمير
 بالقول. ناطقة أصوات للعذاب يكون  بأن الحقيقة، سبيل على أو المجاز، سبيل على

 .30 ق سورة (م زيد ِمن هل وتقولُ  امتألتِ  هلِ  لجهّنم   نقولُ  يوم  )
 جهّنم! إلى القول نسب

  
 ذوقوا: ويقول

 حّسي. عذاب :العذاب يغشاهم يوم
 (.كثير ابن) نفسي عذاب :ذوقوا ويقول
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 عذابان. فالعذاب
  
 يقل: لم
 تعملون. كنتم ما جزاء   وذوقوا -

 تعملون. كنتم ما نتيجة   وذوقوا -

  
ون   إّنما)  .16 الطور (ت عملون   كنُتم ما ُتجز 
  

 المفسرين: أقوال
 البغوي:

  .«تعملون  كنتم ما جزاء   أي:»
  

 القرطبي:
 «.ذوقوا بأمرنا: الملك يقول أي»
  

 عاشور: ابن
 التقدير:
 المقام. من معلوم إلى عائد الضمير

 ذوقوا. هللا: ويقول -

 ذوقوا. بجهّنم: الموّكل الملك ويقول -
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 العذاب. ويقول -

 أقول:
 للتقدير. داعي وال األخير، أرّجح أنا

***  
    م14/11/2014 الجمعة

 
 (56 )العنكبوت فاعبدونِ  فإّياي   واسعة   أرضي إنّ  آمنوا الذين عبادي   يا ۞
 غيرها. إلى فهاجروا اضطهدتم، أو أرضكم، في المعاصي فشت إذا أي:
 قراءة: في
 عبادْي. يا
 

 في قراءة:
 فاعبدوني.

 

 (57)العنكبوت كّل نفس ذائقُة الموت  ۞

 أي: هاجروا وال تخشوا الموت.

 

 (58)العنكبوت ة ُغرف ا الجنّ هم من لنبوئنّ  ۞
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 لننزلّنهم. 

 

 (59)العنكبوت  لون هم يتوكّ الذين صبروا وعلى ربّ  ۞

 لم يقل:

 وعلى ربهم توكلوا. 

 

 لعل التقدير:

 الذين صبروا ويصبرون، وعلى ربهم توّكلوا ويتوّكلون.

 

 ( جملة حالية.وعلى ربهم يتوكلون وقد تكون جملة: )

 يتوكلون.صبروا وهم على ربهم 

 

 (60)العنكبوت وكأّين ِمن داّبة  ال تحمُل رزقها هللُا يرزُقها وإياكم  ۞

 كأين:

 كم.
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 (63)العنكبوت   أكثرهم ال يعقلون  ۞

 .4والحجرات  63أكثرهم ال يعقلون، سورة العنكبوت 

والنمل  55ويونس  34واألنفال  131واألعراف  37( األنعام أكثرهم ال يعلمون - (
 39والدخان  49  29والزمر  25ولقمان  57و 13والقصص  75والنحل  61

 .47والطور 

 

 30و  6والروم  68  40و  21ويوسف  187( األعراف أكثر الناس ال يعلمون  (
 .26والجاثية  57وغافر  36و 28وسبأ 

 .111( األنعام أكثرهم يجهلون ) 

 .100( البقرة أكثرهم ال يؤمنون  (

 .59وغافر  1والرعد  17( هود ن أكثر الناس ال يؤمنو ) 

 .8( التوبة أكثرهم فاسقون  (

 .70( المؤمنون أكثرهم للحق كارهون  (

السابقة )أكثرهم(،  :. الفرق بين هذه اآلية وسابقتها78( الزخرف أكثركم للحق كارهون  (
 .)والحالية: ) أكثركم

 .223( الشعراء أكثرهم كاذبون  (
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هناك نظام سياسي ديمقراطي يقوم على أساس ال أدري بعد هذا كله كيف يكون 
األكثرية، وكيف نقلدهم نحن فيه، ونظنه أحسن النظم في العالم، ونخلط بينه وبين 

 !نظام الشورى اإلسالمي

أليس من اإلعجاز السياسي أن ينبه القرآن على هذا النظام، وبهذه الكثافة، وإن كان 
ص على النظام الديمقراطي! ويظنون بعضنا يتكلف التأويل لكي ال تنطبق هذه النصو 

أن الديمقراطية واإلسالم واحد! لعلهم يريحون أنفسهم من عناء االجتهاد في التفاصيل، 
 !ولعلهم يستسهلون أن يحّشوا نظام الشورى بنظام الديمقراطية

يقول فيلسوف فرنسي معاصر: الشعب في الديمقراطية سيد، ولكنه ال يفقه من األمر 
 شيئ ا!

*** 

   2011 آذار 20 جمعةال

 

 (64 )العنكبوت ولعب لهو إال الدنيا الحياة هذه وما ۞

 :الزمخشري  قال

ما هي ـــ لسرعة زوالها عن أهلها وموتهم عنها ـــ إال كما يلعب الصبيان ساعة ثم 
 يتفرقون!
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 وقال بعض العلماء:

 الدنيا إن بقيت لك لم تبق لها.

 

 (64)العنكبوت وإن الدار اآلخرة لهي الحيوان  ۞

 : الحياة.الحيوان

 :الزمخشري قال 

في بناء الحيوان زيادة معنى ليس في بناء الحياة، وهي ما في بناء فعالن من معنى 
الحركة واالضطراب، كالنزوان والنغصان واللهبان، وما أشبه ذلك. والحياة حركة، كما 

بناء داّل على معنى الحركة، مبالغة في معنى الحياة، أن الموت سكون، فمجيئه على 
 ولذلك اختيرت على الحياة في هذا الموضع المقتضي للمبالغة.

 

 (65 )العنكبوت الدين له مخلصين ۞

 (ُيشركون   هم إذا البرّ  إلى نّجاهم فلّما الدين   له ُمخلصين   هللا   دع وا الُفلكِ  في رِكبوا فإذا) 
 .65 العنكبوت

  

 يقل: لم
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 أشركوا. نّجاهم فلما -

 شركهم. إلى عادوا نّجاهم فلما -

  

 الُفلك:

 السفينة.

 (.نّجاهم) قوله: بداللة ،حذف اآلية وفي

 التقدير:

 هللا! دعوا الغرق  وخافوا البحر وهاج السفينة في ركبوا فإذا

  

: له ُمخلصين  الدين 

 الشرك. تاركين

 اآلية: آخر تعالى قوله انظر

 (ُيشركون  هم إذا)

 الشرك! إلى عادوا أي

 حقيقة؟ الدين له مخلصين كانوا هل
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؟ إخالصهمُ  وقت هذا كان هل  الدين 

 :حيان أبو قال

 «!التهّكم من ضرب   الُمخلصين في»

 المفّسرين! من غيره دون  بها انفرد حيان، أبي من ذكاء نقطة وهذه

***  

 المفسرين: أقوال

 الطبري:

 )...(، فيه والهالك الغرق  فخافوا البحر، في السفينة المشركون  هؤالء رِكب فإذا»
، بهم، نزلت التي الشّدة عند هلل، أخلصوا  له وأذعنوا الطاعة، له وأفردوا التوحيد 
 «.خلقهم الذي باهلل ولكن وأندادهم، بآلهتهم يستغيثوا ولم )بالُعبودية(، بالُعبودة

 أقول:

 بهم. نزلت يالت الشّدة عند التوحيد   أخلصوا أي:

 التوحيد. أّخر

***  

 البغوي:
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 «.األصنام وتركوا (الدين   له ُمخلصين   هللا   دعوا) الغرق  وخافوا (الُفلك في رِكبوا فإذا) »

 أقول:

 األصنام. تركوا من: أفضل الشرك" "تركوا

 العبارة. تخّير بالمفّسر يحسن

 للقارئ. وأوضح اآلية، آلخر مناسبة الشرك فكلمة

***  

 الرازي:

 انقطع إذا أّنهم هو ذلك وبيان الدنيا، الحياة هو التوحيد من المانع أن إلى إشارة»
 أنجاهم فإذا وأخلصوا، ووّحدوا بالتوحيد، الشاهدة الفطرة إلى رجعوا الدنيا عن رجاؤهم
 «.وأشركوا الدنيا حبّ  من عليه كانوا ما إلى عادوا وأرجأهم

 أقول:

  باهلل! والعياذ الشرك، إلى صاحبه يقود قد الدنيا حبّ 

***  

 القرطبي:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=29&ayano=65#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=29&ayano=65#docu


675 

 له ُمخلصين هللا   دع وا) الغرق  وخافوا السفن، يعني (الُفلك في ركبوا فإذا) تعالى: قوله»
 «.دعاءهاو  األصنام عبادة وتركوا نّياتهم، في صادقين أي: (،الدين  

 أقول:

 التفسير. في سيما ال أفضل، العبارة اختصار

 أعلم! وهللا لكفى، الشرك"، "تاركين قال: لو

ا! ثالثين يبلغ القرآن تفسير وأن سيما ال  مجلد 

***  

 حيان: أبو

 السماءِ  ِمن   نّزل م ن) العالم؟ خلق م ن ُسئلوا: إذا باهلل مقّرون  أنهم تعالى ذكر ولّما»
ا ذكر ؟63 اآلية (ماء    الفاعل هو بأنه ويقّرون  هللا، إلى فيها يرجعون  أخرى  حالة أيض 
 رياحه. واختالف ،أمواجه اضطرابو  البحر، ركوب حين وذلك يريد، ِلما

 دلّ  محذوفب قلت: (؟الُفلك في ركبوا فإذا) قوله: اتصل بم   قلت: فإن  :الزمخشري  وقال
 والعناد. الشرك من به وصفوا ما على معناه أمرهم من وشرح به، وصفهم ما عليه

 الدين ُيخلص من صورة في كائنين (الدين   له ُمخلصين   هللا   دع وا الُفلكِ  في رِكبوا فإذا)
 آخر. هللا مع يْدعون  وال هللا، إال يذكرون  ال حيث المؤمنين، من هلل

 «!التهّكم من ضرب   الُمخلصين وفي

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2665&idto=2665&bk_no=48&ID=2108#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=29&ayano=65#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=29&ayano=65#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=29&ayano=65#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=29&ayano=65#docu
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 أقول:

 أعاله. قلت كما ومستقّلة، ذكّية عبارة األخيرة العبارة

 اإلخالص! وقت هذا وليس الدين، أخلصوا أي:

***  

 الشوكاني:

عوا ،الفطرة إلى رجعوا ،الغرق  وخافوا الحياة، من رجاؤهم انقطع إذا أي:»  وحده هللا فد 
 األصنام، لدعاء ذلك عند وتركهم نّياتهم، بصدق الدين   له الُمخلصين صورة على كائنين
 سبحانه. هللا غير بهم النازلة العظيمة الشّدة هذه يكشف ال أّنه لعلمهم

 هللا غير ودع وا الشرك، إلى المعاودة فاجئوا أي: (ُيشركون  هم إذا البرّ  إلى نّجاهم فلما)
 «!سبحانه

 أقول:

 الفجائية. (إذا) من الشوكاني أخذها "فاجؤوا":

*** 
 عاشور: ابن

 واإلفراد. التمحيض اإلخالص:»

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=29&ayano=65#docu
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 أصنامهم. معه مشركين غير هللا دع وا أي: ،الدعاء هنا به والمراد المعاملة. والدين: 
 (.ُيشركون  هم إذا البرّ  إلى نّجاهم فلّما)  قوله: ذلك ويفّسر

 أقول:

 ومالئمة! وكافية مختصرة الشرك" "تركوا عبارة:

 والعبارات. األلفاظ في التكلف لهذا داعي وال

ا باهلل اإليمان يكون  أن "التمحيض":  شرك. يشوبه ال محض 

 الخالص. اللبن المحُض:

 (!دع وا) تقول: اآلية ألن مناسب، غير الدعاء" به "المراد وقوله:

***  

   2015 آذار 27 الجمعة

 

 (66)العنكبوت ِليكفروا بما آتيناهم وِليتمتعوا فسوف يعلمون  ۞

 هل الالم هنا الم كي أم الم األمر؟

 ليكفروا:

 واآلخر: الم األمر.ذكر المفسرون أن الالم فيها قوالن: األول: الم كي، 
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 وأنا أختار أن الالم هنا الم أمر، وُكتبت بالكسر ألنها أول الكالم.

 وليتمتعوا:

ا الم أمر، كما اختار الطبري.   أختار قراءة: وْليتمتعوا، أي الالم هنا أيض 

 التقدير:

 وْليتمتعوا بكفرهم.

 فسوف يعلمون:

 تهديد.

 فسوف يعلمون نتيجة كفرهم.

 العذاب.

*** 

 أقوال المفسرين:

 سأكتفي بالطبري، وال حاجة لغيره ألن األقوال متشابهة.

 الطبري:
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تَُّعوا) قرأ ذلك عامة قّراء الكوفيين: ْلي ت م  بسكون الالم على وجه الوعيد والتوبيخ: أي  (و 
 .اكفروا فإنكم سوف تعلمون ماذا تْلقون من عذاب هللا بكفركم به

بالصواب، قراءة من قرأه بسكون الالم، على وجه التهديد وأ ولى القراءتين عندي في ذلك 
  والوعيد.

*** 

 السبت:

 هـ1440ربيع األول  30

 م2018كانون األول  08

 

 (67)العنكبوت أفبالباطل يؤمنون وبنعمة هللا يكفرون  ۞

 لم يقل:

 وبالحق يكفرون.

 

 (68)العنكبوت أليس في جهنم مثوى للكافرين  ۞

 لم يقل:
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 مثوى لهم.

 بّين أنهم كافرون.

 

 (69)العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهديّنهم ُسبلنا  ۞

 .قال الفضيل بن عياض: والذين جاهدوا في طلب العلم لنهديّنهم ُسبل العمل به

 أقول:

 كلما جاهدوا في طلب العلم زدناهم علم ا.

 مه هللا ما لم يعلم.م علّ من عمل بما علِ 

 

 (69)العنكبوت وإّن هللا لمع المحسنين  ۞

 لم يقل:

 وإن هللا لمعهم.

 ن أنهم محسنون.بيّ 
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 الروم﴾ سورة﴿

 
 (2)الروم ُغلبِت الروُم في أدنى األرض وهم من بعد غل بهم سي غلبون  ۞

 .76ابي: الميسر والقمار: مراهنة أبي بكر الصديق، ص كتراجع 
 

 (7)الروم وهم عن اآلخرة هم غافلون  ۞
 لم يقل:

 وهم عن اآلخرة غافلون. -
 وعن اآلخرة هم غافلون. -

 
 (8)الروم وإّن كثير ا من الناس بلقاء ربهم لكافرون  ۞

 لكافرون بلقاء ربهم.
 تقديم وتأخير.

 
 

 (9 )الروم عم روها مما أكثر وعم روها ۞
   

لم) تعالى: قال  كانوا قبِلهم ِمن الذين   عاقبةُ  كان   كيف   في نُظروا األرضِ  في ي سيروا أو 
 .9 الروم (عم روها مّما أكثر   وعم روها األرض   وأثاروا قوة   منهم أشدّ 
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 يقل: لم

 عاقبة. كانت
 

 والتأنيث. التذكير فيه يستوي  مجازي  مؤنث :عاقبة
 

 القرآن. جميع في هكذا :عاقبة كان كيف
  
 يقل: لم

 منهم. أقوى  كانوا
  

 األرض: في يسيروا
 واعتبار. ونظر ثقافة سياحة يسيحوا

  
 :األرض أثاروا

 للزراعة. وقلبوها حرثوها
  

 وعمروها: األرض وأثاروا قوة منهم أشد كانوا
 وعمراني ا. زراعي ا واقتصادي ا: عسكري ا أقوى  كانوا أي

  
 التقدير:
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 األول. غير الثاني في الضمير لكن اآلية، في مرتين تكرر فعل (عم روها)      -

 بالقرينة(. ضمير كل عائدية )تعرف هؤالء عمرها مما أكثر أولئك عمرها      -

  
 المعنى:

 فقد وإعمارها، األرض إثارة على االقتصادية وقدرتهم العسكرية بقوتهم هؤالء يغترّ  ال
 مصيرهم كان كذل ومع وإعمارها، األرض حراثة على وأقدر منهم أقوى  كانوا أقوام سبقهم

 واآلثام! الكبائر وارتكبوا باهلل كفروا ألنهم الهالك،
  

 أخرى: آيات
 وأشدّ  منهم أكثر   كانوا قبلهم ِمن الذين   عاقبةُ  كان   كيف فينظروا األرضِ  في ي سيروا أفلم)

 من :يكِسبون .82 غافر (يكِسبون   كانوا ما عنهم أغنى فما األرضِ  في وآثار ا قوة  
 نفعهم. ما :عنهم أغنى ما استفهامية. أو نافية :ما األموال.

***  
  م23/5/2013 الخميس

 
وأى أساءوا الذين عاقبة   كان ۞  (10 )الروم الس 

 يقل: لم
 كانت.
 مجازي. مؤنث :عاقبة
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وأى  الجنة. الحسنى: بخالف جهنم، :الس 
 

 (12 )الروم المجرمون  ُيبِلُس  الساعة تقوم ويوم   ۞
 يكتئب. :يبلس

 
 (13 )الروم شفعاءُ  شركائهم من لهم يكن ولم ۞

 يقل: لم
 يكون. وال
 
 

 (14)الروم ويوم  تقوُم الساعُة يوم ئذ  يتفّرقون  ۞

دَّعون ، وما معنى: )14( في هذه اآلية ي تفّرقون ما معنى: )  ؟43( في اآلية ي صَّ

ويوم  تقوُم الساعُة يوم ئذ  ي تفّرقون. فأّما الذين آمنوا وعملوا الصالحاِت فهم تعالى:)قال 
وضة  ُيحب رون. وأّما الذين كفروا وكّذبوا بآياتنا ولقاِء اآلخرِة فأولئك  في العذاِب  في ر 

رون   .16 – 14(. سورة الروم ُمحض 

 ي تفّرقون:

 ليس كما نفهمها نحن اليوم.

 آن ما بعدها.يفّسرها في القر 
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 ي تفّرقون فريقين:

 الفريق األول: )فأما الذين آمنوا ...(.

 الفريق اآلخر: )وأما الذين كفروا ...(.

 ُيحب رون:

ّرون.  ُيس 

 ينعمون.

رون:  ُمحض 

 حاضرون دائم ا.

 وحضورهم ليس من تلقاء أنفسهم.

*** 

 في موضع الحق من السورة:

فر فعليه كُ ) دَّعون. م ن ك  دون يوم ئذ  ي صَّ ا فألنفسهم ي ْمه   (فُره وم ن عِمل صالح 

 .44 – 43سورة الروم 

دَّعون:  ي صَّ
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 ي تصّدعون.

 ليس كما نفهمها نحن اليوم.

 يفّسرها في القرآن ما بعدها.

 ي تفّرقون فريقين:

 الفريق األول: )م ن كفر(.

ا(.  الفريق اآلخر: )وم ن عمل صالح 

دون:  ي ْمه 

 ُيوّطئون.

 ُيهّيئون.

 ألنفسهم ي ْمهُدون:

ا )في جّنة النعيم(.  يجعلون ألنفسهم ِمهاد 

 الِمهاد: الفراش.

 وهللا أعلم.

*** 
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 األحد:

 هـ1440ربيع اآلخر  1

 م2018كانون األول  9

 

 (18)الروم وعشي ا وحين ُتظِهرون  ۞

وله الحمُد في السموات واألرض وعشي ا صبحون. مسون وحين تُ بحان هللا حين تُ فسُ )
 .18-17( الروم رون وحين ُتظهِ 

 ، ولم يقل: حين ُتعشون.عشي اقال: 

 

 : من الظهر، وليس من الظهور.ُتظهرون 

 

 لم يقل:

 عشي ا.

 الواو: ليست زائدة، بل هي عاطفة:
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 حين ُتمسون وحين ُتصبحون ... وعشي ا وحين ُتظِهرون.

 (: اعتراضية.وله الحمدجملة: )

 
ناُمكم آياته وِمن ۞  (23 )الروم والنهار بالليل م 

 
ناُمكم آياِته وِمن)  .23 الروم (فضِله ِمن وابتغاؤكم والنهارِ  بالليلِ  م 
  

 والنهار؟ بالليل يناموا أن الناس على أن ذلك من نفهم هل
 والنهار؟ بالليل المعاش يطلبوا أن أو
  

 يا تسمعي ألم فقال: أمه فزجرته رمضان، شهر في وخاصة والنهار، الليل ينام ولد
 !والنهار بالليل منامكم آياته ومن :هللا قول أّماه

  
 المفسرين: أقوال

 فضله من وابتغاؤكم عمله(، طبيعة حسب أو )القيلولة، والنهار بالليل منامكم      -
 والنهار. بالليل

 بالنهار. فضله من وابتغاؤكم بالليل، منامكم      -

 ذكرناها أخرى  آيات وتؤيده األغلب، وهو األصل، هو ألنه األرجح، هو الثاني والقول
 الورقة. هذه آخر
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 التقدير: 
ناُمكم آياته وِمن  والنهار. بالليل فضله ِمن وابتغاؤكم م 

  
ناُمكم آياته وِمن أي:  بالنهار. فضله ِمن وابتغاؤكم بالليل م 

  
 :يقل لم

 وبالنهار.
 عليه. وعطفه بالليل التصاله الجر حرف حذف

  
 أخرى: آيات

 القصص (فضِله ِمن ولتبتُغوا فيهِ  لتسكُنوا والنهار   الليل   لكمُ  جعل   رحمِته وِمن)      -
 النهار. في ولتبتغوا الليل، في لتسكنوا أي: .73

كن ا الليل   وجعل  )      -  .96 األنعام (س 

ل   الذي هو)      - ع   .67 يونس (ُمبصر ا والنهار   فيه ِلتسكنوا الليل   لكمُ  ج 

ا. الليل   وجعلنا)      - ا النهار   وجعلنا لباس   .11-10 النبأ (معاش 

***  
 السبت:

 هـ1433 رمضان 9
    م28/7/2012 =
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 (25 )الروم ت خرجون  أنتم إذا األرض ِمن دعوة   دعاكم إذا ثم ۞
  

 التقدير:
 األرض. ِمن ت خرجون  أنتم إذا دعوة   دعاكم إذا  -

 منها. ت خرجون  أنتم إذا األرض ِمن لتخرجوا دعوة   دعاكم إذا      -

  
 أعلم. وهللا الصواب، هو الثاني والتقدير

 التفسير. كتب قارنْ 
 *** 

    م26/11/2012 اإلثنين
 

    (26 )الروم قانتون  له كل   ۞
 قانتون. له كّلهم
 له. قانتون  كّلهم

 
 (30 )الروم إليه منيبين ۞
 التقدير: لعل

 إليه. منيبين كونوا
 المفسرين. قارن 
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 (32 )الروم ف ِرحون  لديهم بما حزب   كل   ۞
 يقل: لم

 فِرح. لديه بما
 

 (34 )الروم تعلمون  فسوف فتمّتعوا آتيناهم بما ليكفروا ۞
 تهديد. :فتمتعوا
 اآلخرة. في ذلك عاقبة تعلمون  فسوف الدنيا الحياة في بكفركم فتمتعوا

 
 (35 )الروم يشركون  به كانوا بما يتكلم فهو سلطان ا عليهم أنزلنا أم ۞

 سلطان ا:
 مل ك ا. كتاب ا، حجة،

 
 

 (39)الروم وما آتيتم ِمن ربا ِليربو  في أمواِل الناِس فال يربو عند  هللا  ۞

 قال تعالى: 

تريدون  يربو عند هللا وما آتيتم من زكاةوما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فال )
 .39( الروم وجه هللا فأولئك هم الُمضِعفون 

 :وما آتيتم من ربا
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 وما أعطيتم من ربا، أي من مال بقصد الربا.

 فال يربو عند هللا: 

ليس المعنى بالضرورة أنه حرام، بل المعنى أن هللا ال يثيبكم عليه. وتعلمون أن ثواب 
( أي: ال يضاعف، أي: ال يثاب أصال ، ال يربويضاعف. فقوله: )هللا على الحسنات 

ألن كل ثواب يضاعف. فهذا العمل ليس حرام ا، بل هو مباح، والمباح ال ثواب عليه 
 وال عقاب.

  تريدون وجه هللا:

 التقدير: 

 تريدون بها وجه هللا.

  الُمضِعفون:

 الثواب.الربا يقصد به مضاعفة المال، والزكاة يقصد بها مضاعفة 

 هدية الثواب:

أجاز بعض العلماء أن يهدي المسلم أخاه بقصد أن يسترّد هدية منه أكبر قيمة من 
 هديته. وال يعّد هذا من الربا الحرام، بل قْل من الربا الحالل إْن شئت.

 الربا ربوان:
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الحالل( هذه اآلية تقرر مبدأ الربا ربوان : حرام، وحالل. فمن نفر من عبارة )الربا 
عليه أن يضبط نفسه بضوابط النقل والعقل ومقتضيات البحث العلمي الصارم. قال 

 بعض السلف في تفسير هذه اآلية: الربا ربوان: حرام وحالل.

 نفور من عبارة الربا الحالل:

بعضهم ينفر منها عن حسن نية، وهذا عليه أن يضبط نفسه بضوابط الشرع  -
 والعلم.

دنيوي، أي لمصلحة شخصية، فهو يريد أن يستغل بعضهم ينفر منها لغرض  -
الربا الحرام إلى أبعد الحدود، ليشعر الناس بأن الربا كله حرام، وأن ما يفعله هو 
إنما هو الحالل فقط. من هذه الفئة: الهيئات الشرعية في البنوك اإلسالمية التي 

لجمهور تفتي باالتفاق مع التجار. وقد تراعي مصالح التجار وتهمل مصالح ا
والمصالح العامة. ذلك أنهم يتقاضون أجورهم من التجار، ومصالح التجار ال 
تعبر بالضرورة دائم ا عن مصالح المجتمع. فال بد من وجود توازن بين مصالحهم 
ومصالح المجتمع والمصالح الشرعية. إن المشايخ الذين يدافعون عن مصالح 

ما العلماء الذين يدافعون عن مصالح التجار إنما يعلم بهم التجار ويكافئونهم، أ
الجمهور، فالجمهور ال يعلم عنهم شيئ ا، وإنما يفعلون ذلك بالمجان، ألن الجمهور 
ال يدفع لهم شيئ ا. وهناك اتجاهات متزايدة في عصرنا بين المشايخ الستغالل 
معارفهم الدينية والمتاجرة بها والرغبة في تعظيم أجورهم، يتنافسون مع غيرهم 

 لهم مثل أي فئة أخرى من فئات المجتمع!مث
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 فوائد علمية للربا الحالل:

تفسير زيادة الثمن في بيع التقسيط، فالزيادة هي زيادة في مقابل األجل، أي هي  -
ربا، ومع ذلك فهي جائزة. وجوازها يصل عندي إلى درجة القطع. وهي جائزة 

ينازع بعض الباحثين المعاصرين في جميع المذاهب، وعند جمهور الفقهاء. إنما 
في تفسيرها، فهم يزعمون أنها ليست من باب الزيادة في مقابل الزمن، وهؤالء 

 ال يعّول على فقههم الخشن أو المغرض. فهم أدعياء فقه ال فقهاء.
للربا الحالل تطبيقات اقتصادية أخرى غير البيع بالتقسيط، منها أنه يمكن  -

تثمارية مفاضلة زمنية. فإذا كان لدينا مشروعان المفاضلة بين المشاريع االس
تساويا في كل شيء إال أن أحدهما يدّر دخله قبل اآلخر، وجب علينا أن نختاره، 

 ألن للزمن قيمة.
 

 العلماء والتجار: تواطؤ أم صراع؟ تبعية أم استقاللية؟

لماء الحقيقيين ال أعني بالعلماء هنا العلماء الذين توظفوا عند التجار، بل أعني بهم الع
الذي يمنعون التجار من االعتداء على حقوق الناس، ويمنعونهم من االعتداء على 
مصالح المجتمع والمصالح الشرعية. فالتجار يميلون إلى توظيف العلماء لخدمة 
أغراضهم وأهوائهم والدفاع عنها، والعلماء الحقيقيون يأبون هذا، أما العلماء المزيفون 
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على أعتاب التجار ويتملقونهم ويتحايلون لهم لكي يصيبوا شيئ ا من فإنهم يتهالكون 
 متاع الدنيا، ولو تعارض فعلهم هذا مع اآلخرة! نسأل هللا العافية.

*** 

 2013أيار  4

 

 (41)الروم ظهر الفساد  ۞

لُيذيقهم بعض الذي عملوا لعّلهم أيدي الناس  بْت والبحر بما كس   في البرّ  ظهر الفسادُ )
 .41( الروم ي رجعون 

 اإلعجاز االقتصادي للقرآن الكريم.راجع كتابي: 

 

 (42)الروم فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبُل  ۞

 لم يقل:

 كانت.

 : مؤنث مجازي يجوز فيه التذكير والتأنيث.عاقبة

 : هكذا في جميع القرآن.كيف كان عاقبة
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)الروم مهدون ا فألنفسهم ي  يومئذ يّصّدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالح   ۞
43) 

 : يتفرقون.يّصّدعون 

 .14راجع اآلية 

 

 لم يقل:

 ا فلنفسه يمهد.ومن عمل صالح   -
 ا.ومن عملوا صالح   -

 

 يصنعون المهاد، ونعم المهاد! :يمهدون 

 

 (45)الروم إنه ال يحب الكافرين  ۞

 لم يقل:

 الكافرين.يمقت 
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 (47)الروم المؤمنين  ا علينا نصرُ فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حق   ۞

 لم يقل:

 فانتقمنا من الذين كفروا. -
 فانتقمنا من الكافرين. -

 لم يقل:

 وانتصرنا للذين آمنوا.

 

ف ا فترى الودق  ۞  (48)الروم يرسل الرياح فتثير سحاب ا ... ويجعله ِكس 

ا متفرقة.كسف ا  : قطع 

 : المطر.الودق

 

 (49)الروم وإن كانوا ِمن قبِل أن ينّزل عليهم ِمن قبِله لمبلسين  ۞

 : مخففة من الثقيلة: وإّنهم.وإن
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 (، مع قصر المسافة.من قبلكرر )

 في قراءة:

 .قبل أن ينزل عليهم لمبلسين, غير مكرروإن كانوا من 

 :الزمخشري قال 

لة على أن ( من باب التكرير والتوكيد )...(، ومعنى التوكيد فيه الدالِمن ق ْبِلهِ )
، فاستحكم بأسهم، وتمادى إبالسهم، فكان االستبشار على عهدهم بالمطر قد تطاول

 .قدر اغتمامهم بذلك

 :ابن عاشوروقال 

( أن مدة ما قبل نزول المطر مدة طويلة، فأشير إلى من قبلهإعادة )يعني أن فائدة 
 .قوتها بالتوكيد

 

 (50)الروم فانظر إلى آثار رحمة هللا كيف يحيي األرض بعد موتها  ۞

 لم يقل:

 فانظر إلى هللا كيف يحيي األرض بعد موتها.
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 (50)الروم إن ذلك لُمحيي الموتى  ۞

يحيي األرض بعد موتها قادر على أن يحيى الموتى ذلك: أي هللا )القادر على أن 
 من البشر(.

 

 (53)الروم وما أنت بهاد الُعْمي عن ضاللتهم  ۞

 في قراءة:

 بهادي.

 

 (53)الروم إن ُتسمع إال م ن يؤمن بآياتنا فهم مسلمون  ۞

 لم يقل:

 يؤمنون بآياتنا.

 لعل التقدير:

 فهم بها مسلمون.

 ( بعد قوله )يؤمنون(؟مسلمون فهم قد يسأل سائل ما فائدة )
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 لم يتعرض له المفسرون.

 

)الروم  ويوم  تقوُم الساعُة ُيقِسُم الُمجرمون ما لِبثوا غير  ساعة كذلك كانوا ُيؤفكون  ۞
55 ) 

 لم يقل:

 ما لبثنا.

 ما لبثوا:

 أي: في الدنيا.

 

 الساعة:

 القيامة.

 

 ساعة:

 لحظة.
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 ليست بمعناها اليوم

 معنى اآلية:

 كانوا يريدون أن الدنيا بالنسبة لآلخرة قليل )صفر( فهذا صحيح:إْن 

 . 46( النازعات كأنهم يوم  ي رونها لم يلبثوا إال عشية  أو ُضحاها)

 .35( األحقاف كأّنهم يوم  ي رون ما ُيوعدون لم يلبثوا إال ساعة  ِمن نهار)

ن مدة الدنيا كانت قليلة لكن يبدو أنهم يريدون شيئ ا آخر من وراء هذا الكالم، يريدون أ
 فلم يتمكنوا أن يعملوا فيها لآلخرة، فأرادوا العودة إلى الدنيا: 

 !28( األنعام ولو ُرّدوا لعادوا لما ُنهوا عنه وإنهم لكاذبون )

 ال أدل على هذا المعنى من اآليتين التاليتين لآلية موضع التفسير: 

كتاب هللا إلى يوم البعث فهذا يوُم البعث  وقال الذين أوتوا العلم واإليمان لقد لبثتم في)
( أي ولكنكم كنتم ال تعلمون. فيومئذ ال ينفع الذين ظلموا معذرُتهم وال هم ُيستعت بون 

 ُيرجعون إلى الدنيا.

 كذلك كانوا يؤف كون:

أي: ُيصرفون عن الحق إلى الباطل، وعن الصدق إلى الكذب، ألن مدة لبثهم في الدنيا 
ؤمنوا لو أرادوا. ومدة الدنيا في ذاتها طويلة، وإن كانت بالنسبة لآلخرة كانت كافية لهم لي
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ا، بل هي على الحقيقة صفر، ألن مدة الدنيا محدودة، واآلخرة  مجرد مدة قصيرة جد 
 غير محدودة، ونسبة المحدود إلى غير المحدود صفر!

*** 

 أقوال المفسرين:

 ابن عطية:

 .كأنهم استقّلوها لّما عاينوا من أمر اآلخرةوقيل المعنى: ما لبثوا الدنيا 

(، إذ لو أراد كذلك كانوا يؤفكون قال القاضي أبو محمد: وهذا ُيضعفه قوله تعالى: )
ا )...(، ثم أخبر تعالى عن ) الذين تقليل الدنيا باإلضافة إلى اآلخرة لكان منزع ا سديد 

ويعرفون أنه الوعد المتقرر  ( أنهم يقفون في تلك الحال على حق،أوتوا العلم واإليمان
 في الدنيا. 

*** 

 األحد:

 هـ1440ربيع اآلخر  1

 م2018كانون األول  9
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 (57)الروم ال ينفع الذين ظلموا معذرُتهم  فيومئذ   ۞

 : الذين أشركوا.الذين ظلموا

 في قراءة:

 ال تنفع.

 : مؤنث مجازي يجوز فيه التذكير والتأنيث.معذرة

 

 (57)الروم وال هم ُيستعتبون  ۞

 ُيجابون إلى طلبهم بالرجوع إلى الدنيا ليؤمنوا.

 

 (58)الروم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل  ۞

 فلم ندع لهم أّي حجة على كفرهم.

 

 (58)الروم أنتم إال ُمبطلون  ولئن جئتهم بآية ليقول ن الذين كفروا إنْ  ۞

 لم يقل:
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 أنتم إال مبطلون.ليقوُلّن إن 

 

 لم يقل:

 ولئن جئت الذين كفروا بآية ليقوُلّن إن أنتم إال مبطلون.

 

 (60)الروم وال يستخفّنك الذين ال يوقنون  ۞

 وال يستخفّن بك وبعقلك.

 اصبْر وال تلتفت إلى أقوالهم.
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 لقمان﴾ سورة ﴿
 (4)لقمان وهم باآلخرة هم يوقنون  ۞

 لم يقل:

 يوقنون.وهم باآلخرة  -
 وباآلخرة هم يوقنون. -

 

 (6)لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث  ۞

 : من األضداد: يشتري أو يبيع.يشتري 

 يشتري لهو الحديث:

 يشتري أو يبيع كتب اللهو.

 

 (7)لقمان ره بعذاب أليم فبشّ  ۞

 بّشره: على سبيل السخرية.

 أنِذره.



706 

 

 (10)لقمان وألقى في األرض رواسّي أن تميد بكم  ۞

 أال تميد بكم.

 لئال تميد بكم.

 

 (10)لقمان وأنزلنا من السماء ماء  فأنبتنا فيها من كل زوج كريم  ۞

 : في األرض، وإن لم ُتذكر.فيها

 

 (11)لقمان بل الظالمون في ضالل مبين  ۞

 (الظالمون في ضالل  مبين   هذا خلُق هللا فأروني ماذا خلق الذين ِمن دونه بل)

 :ابن عاشورقال 

لإلضراب االنتقالي من غرض المجادلة إلى غرض تسجيل ضاللهم، أي في  :بل
 .وانتقل إلى كذا ،دع عنك هذا :اعتقادهم إلهية األصنام، كما يقال في المناظرة
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 لم يقل:

 بل أنتم في ضالل مبين.

 

 (14 )لقمان عامين في وفصاله ۞
 
يهِ  اإلنسان   ووّصينا) لْتهُ  بوالد  م  ْينِ  في وِفصاُلهُ  و ْهن   على و ْهن ا أّمهُ  ح   لي أشُكْر  أنِ  عام 

 .14 لقمان (المصيرُ  إليّ  ولوالديك  
  

 وهن: على وهن ا
 ضعف. على ضعف ا

 والتربية. والنفاس والوضع والطلق الجنين وتغذية الحمل مشقة بسبب الضعف
  

 قراءة: في
 وه ن. على وه ن ا
 الهاء. بفتح

  
 ِفصاُله:
 ِفطاُمه.
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 المصيُر: إليّ 
 بعمله. كال   فأجازي 

 الكافرين. العاّقين وأعاقب الشاكرين أثيب
  

ْيِن: في وِفصاُله  عام 
 وبما قبلها بما عالقتها وما ؟موقعها في وقعت كيف لكن مفهومة، ذاتها في الجملة هذه

 بعدها؟
 هذا مع وتنسجم ؟وهن على وهن ا قوله: تفّسر طويلة مدة العامين أن المقصود هل

 القول؟
 كاملين! عامين إلى فصاله يحتاج

 الرضاعة   ُيِتمّ  أن أراد   ِلم ن كامل ْينِ  حولينِ  أوالدهنّ  ُيْرِضْعن   والوالداتُ ) رضاعته فيهما تتم
 .233 البقرة (بالمعروفِ  وِكْسوُتهنّ  ِرزُقهنّ  لهُ  المولودِ  وعلى

  
 يقل: لم

 ... و ْهن   على و ْهن ا حملْتهُ  بأّمهِ  اإلنسان   ووّصينا
  

 متاعب يذكر ولم األم، متاعب بذكر التوصية هذه وعلل واألم(، )األب بالوالدين وّصى
 الحكمة؟ ما !األب
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 وذكر والتربية. واإلنفاق الكسب في متاعبه معرفة يمكن الذي األب عن باألم اكتفى
 ألما متاعب بيان فصار أبوك(. ثم أمك ثم أمك ثم )أمك األب من أولى ألنها األم

 أضعف. األم ألن ربما بالقياس، األب ومتاعب بالنص
  
 يقل: لم
. اشُكْر  أن  لوالديك 
  

 التقدير:
 اشُكْر. أنِ  بوالديه اإلنسان   ووّصينا           -1

 تفسيرية. :أن
 للوالدين! الشكر قبل هلل الشكر أدخل لكنه

 الخلق! طريقة ألنهما للوالدين والشكر الخالق، ألنه هلل الشكر
 للوالدين:  الشكر على هلل الشكر تقديم من المقصود فلعل

 !هللا من وحقيقته األبوين من ظاهره اإلنسان وجود بأن اإلشعار      -

 األوالد! على الحقوق  أعظم من حقوقهما بأن واإلشعار الوالدين تكريم      -

  

 اشُكْر. ِ أن إليه( وعهدنا )أو: له وقلنا :التقدير العلماء: بعض قال           -2

  
 (.لي أشُكْر  أنِ ) لقوله: أفضل، الثاني التقدير
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 (.لي اشُكْر  أنِ ) قوله: لوال مالئم األول التقدير
***  
 أخرى: آيات

ْيهِ  اإلنسان   ووّصينا) ْمُلهُ  ُكْره ا ووضعْتهُ  ُكْره ا أّمهُ  حملْتهُ  إحسان ا بوالد   ثالثون  وِفصاُلهُ  وح 
 أنعمت   التي ِنعمتك   أشكر   أن أوِزْعني ربّ  قال   سنة   أربعين   وبلغ   أشّدهُ  بلغ   إذا حتى شهر ا
ا أعمل   وأن والديّ  وعلى عليّ   وإّني إليك   ُتْبتُ  إّني ُذّرّيتي في لي وأصِلحْ  ترضاهُ  صالح 
 .15 األحقاف (الُمسلمين   ِمن  

***  
 :الجمعة

 هـ1433 رمضان 8
   م27/7/2012 =
 

 (16 )لقمان صخرة في فتكنْ  خردل   من ة  حبّ  مثقال   تكُ  إن ۞
 في أو السموات في أو صخرة في فتكنْ  خردل   من حّبة   مثقال   تكُ  إنْ  إنها ُبنيّ  يا)

 (.هللا بها يأتِ  األرض
 تكْن. إن :تكُ  إنْ 
 اإلعراب! وأهل التفسير أهل منها تهرب عويصة :فتكنْ  ... تك إن
 شيء! يحدث لم (فتكن) ُحذفت: لو
 

 لعل التقدير:
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 إْن تكْن مثقال  حّبة من خردل، إْن تكْن في صخرة ... يأِت بها هللا.

 الفاء: حرف عطف يفيد التعقيب.

 الخطوة األولى: حبة الخردل.

 الخطوة الثانية في عقبها: وضعها في صخرة.

 لم يكرر )إْن( ألنها مقّدرة من عطف المجزوم على المجزوم.

 لم يقل:

 تكْن في صخرة.فإْن 

 وهللا أعلم.

*** 

 ما قاله مكي بن أبي طالب القيسي )مثال على تهرب أهل اإلعراب(:

"رأيت أكثر من أّلف في اإلعراب طّوله، بذكره حروف الخفض )الجّر( وحروف الجزم، 
وبما هو ظاهر من ذكر الفاعل والمفعول، واسم إّن وخبرها، في أشباه لذلك، يستوي 

م والمبتدئ، وأغفل كثيرا مما يحتاج إلى معرفته من المشكالت"! )مقدمة في معرفتها العال
 كتاب مشكل إعراب القرآن(.

 أقول:
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على ما ذكره في  16هو نفسه فعل ذلك في هذا الموضع، إذ أحال في سورة لقمان 
 ، وضيع بهذه اإلحالة ما كان يجب عليه ذكره!47سورة األنبياء 

*** 

 الخميس:

 هـ1440رجب  1

 م2019ر آذا 7

 

 (18)لقمان إّن هللا ال يحب  كّل مختال  فخور   ۞

 :كاتنُ  ثالثُ فيها 

 (: لماذا لم يقل: أّي.كلّ األولى: )

 (: لماذا لم يقل: يمقت.حبّ ال يُ الثانية: )

 (: صيغة مبالغة.فخورالثالثة: )

 أين المفسرون؟
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 (23)لقمان إن هللا عليم بذات الصدور  ۞

 لم يقل:

 الصدور.بما في 

 

 (24)لقمان نمّتعهم قليال  ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ  ۞

 : أي في الدنيا.نمتعهم

 : للتقريب، ألن الدنيا ومتاعها في اآلخرة صفر! من حيث الكم والنوع والمدة.قليال  

 

 (27)لقمان ولو أنما في األرض من شجرة أقالم  ۞

يمّده من بعده سبعة أبحر ما نِفدْت كلمات ولو أنما في األرض من شجرة أقالم  والبحُر )
 (.هللا

 : أّن ما.أنما

 ما: موصولة.

 : ال يراد بها العدد، بل يراد التكثير.سبعة
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 : علوم هللا.كلمات هللا

 وهللا أعلم.

 

 (28)لقمان  واحدة   كم إال كنفس  كم وال بعثُ ما خلقُ  ۞

 خلُقكم إال كخلِق نفس  واحدة !ما 

 كبعِث نفس  واحدة !كم إال وال بعثُ 

 كم عدد ما خلق هللا من الناس منذ آدم حتى اليوم؟

 كم عدد ما سيخلق هللا من الناس منذ اليوم حتى يوم القيامة؟

ا، وال أعلم إحصاءهم، إنما  اجمْع هذين العددين الهائلين، واعلمْ  أن بعث هؤالء جميع 
 منهم فقط! هو كبعث واحد  

ا ع لى سبيل التقريب ألذهان الناس، ألن بعث الناس سيكون على وهذا الواحد هو أيض 
ا للتقريب.  طريقة: كْن فيكون، وحتى كْن فيكون هي أيض 

إن نسبة النفس الواحدة إلى هذا العدد الهائل من النفوس ربما تجعل اإلنسان العادي 
ا يفكر بأن النفس الواحدة ما هي إال للتقريب  !أيض 

 وهللا أعلم.
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*** 

 الخميس:

 هـ1440رجب  1

 م2019آذار  7

 

 (32)لقمان وما يجحد بآياتنا إال كل خّتار كفور  ۞

 : غّدار.ختار

 

 (33)لقمان واخشوا يوم ا ال ي جزي والد  عن ولده  ۞

 ال ي جزي فيه.

 

 (33)لقمان ي جزي والد  عن ولده وال مولود  هو جاز  عن والده شيئ ا  ال ۞

 لم يقل:

 وال مولود  عن والده.
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 لم يقل:

 وال ولد.

 :الزمخشري قال 

ْيئا  فإن قلت: قوله: ) از  ع ن و اِلِدِه ش  ْوُلود  ُهو  ج  ( وارد على طريق من التوكيد لم و ال  م 
 يرد عليه ما هو معطوف عليه. 

(، ُهو  قلت: األمر كذلك ألّن الجملة اإلسمية أكد من الفعلية، وقد انضم إلى ذلك قوله: )
ْوُلود  وقوله: ) (، والسبب في مجيئه على هذا السنن أّن الخطاب للمؤمنين وعليتهم م 

الكفر وعلى الدين الجاهلي، فأريد حسم )لعل الصواب: وجّلهم( ُقبض آباؤهم على 
أطماعهم وأطماع الناس فيهم أن ينفعوا آباءهم في اآلخرة، وأن يشفعوا لهم، وأن ُيغنوا 

 عنهم من هللا شيئ ا، فلذلك جيء به على الطريق اآلكد. 

ومعنى التوكيد في لفظ المولود أن الواحد منهم لو شفع لألب األدنى الذي ولد منه، لم 
اعته، فضال  أن يشفع لمن فوقه من أجداده، ألّن الولد يقع على الولد وولد تقبل شف

 .الولد، بخالف المولود فإنه لمن ولد منك

 

 (33)لقمان وال ي ُغرّنكم باهلل الغ رور  ۞
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 : الشيطان.الغ رور

 التقدير:

 وال يغرنكم بمغفرة هللا، أي بأن ترتكبوا المعاصي وتتمنوا المغفرة.

 
 (34 )لقمان األرحام في ما ويعلم ۞

هُ  هللا   إنَّ )  تكِسبُ  ماذا نفس   تدري  وما األرحام في ما وي علمُ  الغيث   وُينّزلُ  الساعةِ  علمُ  ِعند 
ا  .34 لقمان (خبير   عليم   هللا   إنَّ  تموتُ  أرض   بأيّ  نفس   تدري  وما غد 

 الخمسة: الغيب مفاتيح

 تقوم؟ متى الساعة: علم عنده      -

 ومكانه؟ الغيث إنزال زمان المقصود: هل الغيث: ينزل      -

 وتزداد؟ تغيُض  األرحام: في يجري  ما المقصود: هل األرحام: في ما يعلم      -

ا: تكسب ماذا نفس تدري  ما      -  متى. وليس: ماذا. غد 

 )متى(؟ تقتضي )أين( متى. أين، تموت: أرض بأي نفس تدري  ما      -

  

 الساعة: علم
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 الساعة. قيام وقت علم

 يعلم ال فكيف الساعة، يقيم الذي فهو وتعالى سبحانه هو أما لنا، بالنسبة الساعة علم
 وقتها؟!

  

 الغيث: وينزل

 المطر. الغيث:

 :هـ(774-) كثير ابن قال

 بذلك، الموّكلون  المالئكةُ  علمْته به أمر إذا ولكن هللا، إال يعلمه ال الغيث إنزال وكذلك
 خلقه. ِمن هللا يشاء وم ن

  

 المطر: إنزال على قادرون  اليوم العلماء

 المطر. إنزال على قادرين العلماء صار اليوم: يقال

 المطر. نزول وقت علم هنا بالغيب المراد جوابه:

 والنهار، الليل مدار على الكون  سنن وفق لحظة، كل في تتكون  التي السحب هذه»
 يقين ا يعلم أن الخلق من أحد يستطيع ال األرض، غالف من شاسعة مساحات وتغطي
 ستكون  هل منها، اإلمطار أسباب وتنعقد تكونها، يكتمل أن قبل السحب، هذه مستقبل
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 للبشر؟ المجهول المستقبل هو ذاه السحب؟ هذه ستمطر وأين ومتى ال؟ أم ممطرة سحب ا
 وحده. هللا علم في هو بل المشهودة، للسنن يخضع ال والذي

ا كذلك  ،المطر نزول بوقت القطعية اليقينية المعرفة عن عاجزا   اإلنسان سيظل أيض 
ا  زال وما بل األولى، أطوارها تكون  أثناء أو الممطرة، السحب تكون  قبل وخصوص 

 بعد حتى المطر، نزول وقت عن والسحب األرصاد علماء حديث هو واالحتمال الظن
 مجلة في الصاوي  الجواد عبد) «لسننه وخضوعها الشهادة، لعالم الممطرة السحب بروز

 (.إعجاز

  

 الصاوي: على تعليق

 مقترح: ومعنى

 الغيث. نزول وقت هو المقصود أن إلى إشارة أي فيه ليس (الغيث   وينّزلُ ) تعالى: قوله
 .(هللا إال أحد المطر يأتي متى يعلم وال) ذكره: اآلتي البخاري  حديث في ورد هذا لكن

ا باعتباره ُمؤنة، بال الخير يجلب هللا من مطر اآلية: في الغيث  مجاني ا حر ا طبيعي ا مورد 
ا، ُمكلف مطر هو بل غيثا، ليس فهو البشر مطر أما البشر. على فيه كلفة ال  جد 

 أعلم. وهللا هللا، غيث لخصائص مطابقة غير خصائصه تكون  وربما محدود! ونطاقه

 اآليات. راِجع واألذى! العقاب في إال ذكره يرد لم القرآن في والمطر
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 األرحام: في ما وي علمُ 

 .8 الرعد (تزدادُ  وما األرحامُ  ت غيُض  وما أنثى كل   ت حملُ  ما يعلمُ  هللاُ )

 تنقص. :تغيض

 التسعة. فوق  تزداد وما األشهر، التسعة قبل سقطتُ  ما قتادة: قال :األرحام تغيض ما

 يعلم ال هللا: إال يعلمها ال خمس الغيب مفاتيح :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال 
 أحد المطر يأتي متى يعلم وال ،هللا إال األرحام تغيض ما يعلم وال هللا، إال غد في ما
 )صحيح هللا إال الساعة تقوم متى يعلم وال تموت، أرض بأي نفس تدري  وال ،هللا إال

 البخاري(.

  

 .44 هود (الماءُ  وغيض  )

 غيض:

 نقص.      -

 األرض. في غار        -
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 :هـ(671-) القرطبي قال

 تقدم حسبما  ،ذلك غير إلى وأنوثته الحمل ذكورة من أشياء التجارب بطول يعرف وقد
 وحده. تعالى هلل العلم ويبقى العادة وتنكسر التجربة تختلف وقد )األنعام(. في ذكره

 :األنعام سورة تفسير في وقال

 ذكر، فهو الحلمة مسود األيمن الثدي كان إذا الطبيب: قول وكذلك  :العربي ابن قال
 فالولد أثقل األيمن الجنب تجد المرأة  كانت وإن أنثى، فهو األيسر الثدي في كان وإن

 أنثى.

 حديثة! وليست قديمة المسألة

  

 هـ(:754 -) حيان أبو وقال

 .ناقص أو تام أنثى، أو ذكر من

  

 :هـ(774-) كثير ابن وقال

 أو ذكر ا بكونه أمر إذا ولكن سواه، تعالى هللا يخلقه أن يريد مما األرحام في ما يعلم ال
ا، أو شقي ا أو ،أنثى  خلقه. ِمن هللا شاء وم ن بذلك، الموّكلون  المالئكة علم سعيد 

  

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12815
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12815
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 عاشور: ابن وقال

 وإّبان أنثى، أو ذكر ا كونه من ثم ،ومضغة وعلقة نطفة من أطواره جميع بعلم ينفرد
 بالتدقيق. وضعه

  

 األرحام: في ما يعلمون  اليوم العلماء

 أنثى. أو ذكر من األرحام في ما يعلمون  صاروا العلماء إن :اليوم يقال

 الذكورة على يقتصر ال األمر فقالوا: المعاصرين المسلمين علماء بعض هذا عن أجاب
 كثيرة: أخرى  أشياء إلى يمتد بل واألنوثة،

 الرحم. في مدته      -

 حياته.      -

 عمله.      -

 رزقه.      -

 شقاوته. أو سعادته      -

 قصير. أو طويل      -

 أبيض. أو أسود      -
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 قبيح. أو جميل      -

 فقير. أو غني      -

 كافر. أو مؤمن      -

 علم من يعد ولم الشهادة علم من صار بتخليقه يخّلق. أن قبل أنثى: أو ذكر      -
 الغيب.

ُكمْ  إنَّ  وسلم: عليه هللا صلى هللا رسول قال د  ْلُقهُ  ُيْجم عُ  أ ح  هِ  ب ْطنِ  في خ  ا، أ ْرب ِعين   ُأمِّ  ي ْوم 
ل ق ة   ي ُكونُ  ُثمَّ  ل ك ا هللا ي ْبع ثُ  ُثمَّ  ذلك، ِمْثل   ُمْضغ ة   ي ُكونُ  ُثمَّ  ذلك، ِمْثل   ع   ِبأ ْرب عِ  ف ُيْؤم رُ  م 

ُيق الُ  ك ِلم ات   ل هُ  اْكُتْب  له: و  ِرْزق هُ  ع م  ل هُ  و  قِ  و أ ج  ش  ، أو ي  و  ِعيد  وحُ  فيه ُيْنف خُ  ُثمَّ  س   )متفق الر 
 عليه(.

  

 اقتصر لو األرحام. خارج يقع كالم ورزقه، وعمله وشقاوته، سعادته عن الكالم :أقول
 ومختصر ا. كافي ا لكان التخليق قبل واألنوثة الذكورة على الكالم

ا )ي ا تعالى: قال ْيب   ِفي ُكْنُتمْ  ِإنْ  النَّاُس  أ ي ه  ل ْقن اُكمْ  ف ِإنَّا اْلب ْعثِ  ِمن   ر   ِمنْ  ُثمَّ  ُتر اب   ِمنْ  خ 
ل ق ة   ِمنْ  ُثمَّ  ُنْطف ة   لَّق ة   ُمْضغ ة   ِمنْ  ُثمَّ  ع  ْيرِ  ُمخ  لَّق ة   و غ  ُنِقر   ل ُكمْ  ِلُنب يِّن   ُمخ  امِ  ِفي و  ا اأْل ْرح   م 
اءُ  ل   ِإل ى ن ش  مًّى أ ج  ُكمْ  ِلت ْبُلُغوا ُثمَّ  ِطْفال   ُنْخِرُجُكمْ  ُثمَّ  ُمس  ِمْنُكمْ  أ ُشدَّ فَّى م نْ  و  ِمْنُكمْ  ُيت و   م نْ  و 

د   ْيئ ا( ِعْلم   ب ْعدِ  ِمنْ  ي ْعل م   ِلك ْيال   اْلُعُمرِ  أ ْرذ لِ  ِإل ى ُير   .5 الحج ش 
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 وهذا الغيب، علم باب من وليس الشهود، علم باب من هو علموه ما :آخرون  وقال
 غيض علمهو  الغيب في بعلمه هللا استأثر وما وسابقه. القول هذا بين مشترك قدر

 شبه أو صحيح جنيني طور كل هل لألجنة. المبكر التلقائي اإلسقاط وهو ،األرحام
 ال؟ أم جديد إنسان سيتخلق وهل اآلخر، الطور إلى سيتحول صحيح

 ؟مضغة إلى تتحول علقة كل وهل علقة؟ إلى تتحول أمشاج نطفة كل هل بمعنى»
 ويزداد آخر، خلق ا وتنشأ فيها، الروح وتنفخ وتصويرها، تخليقها سيتم مضغة كل وهل
 فتهلك المبكرة، األطوار هذه من طور أي في الغيبية الخلق سنن تتوقف أم الرحم؟ بها
 والمكونات، المقدمات هذه من جديد إنسان إنشاء بعدم هللا إرادة عن معبرة األطوار، هذه

 الصاوي  الجواد عبد) ؟«آثارها واختفاء بتحللها أو بإسقاطها، إما هامن األرحام وتتخلص
 (.إعجاز مجلة في

  

 الصاوي: على تعليق

 ت غيُض  وما أنثى كل   ت حملُ  ما يعلمُ  هللاُ ) تعالى: قوله ألن مسّلم، غير الصاوي  كالم
 تغيُض  ما) ويعلم (أنثى كل   تحملُ  ما يعلمُ ) أمرين: يفيد ،8 الرعد (تزدادُ  وما األرحامُ 
 األرحام تغيض ما و)علم علم، األرحام( في ما )علم أن يعني وهذا (،تزدادُ  وما األرحامُ 

ا الِعلمين جعل والصاوي  آخر. علم تزداد( وما ا! علم   واحد 
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 (.هللاُ  إال األرحامُ  تغيُض  ما يعلمُ  وال) أعاله: البخاري  حديث في ورد ما يؤيده قد لكن
 واضحة. نقلية خدمة لصاوي ا تخدم الرواية وهذه

ا: السؤال يبقى ثم ومن (،األرحام في ما ويعلمُ ) البخاري: في أخرى  رواية هناك لكن  قائم 
 أعلم. وهللا ِعلمان، هما الرعد آية ضوء في ِعلمان؟ أم واحد علم الِعلمان هل

  

 منقح: معنى

 يجري  وما األرحام في سيكون  ما ويعلم معناه: لعل (:األرحام في ما وي علمُ ) تعالى: قوله
 أو بذكر تأتي وقد تحمل، ال وقد تحمل قد فالمرأة  األرحام. في ما وي خلق أي: فيها،

 وبعد تخليقه قبل للجنين أطوار هناك حملت إذا ثم ناقص. أو الخلقة تام بولد بأنثى،
 ما قيخل الذي وهو األرحام في ما هللا يعلم ال وكيف أعاله(. الحج آية )انظر تخليقه

 والتخليق، الخلق بعد علم ال التخليق، قبل أو الخلق قبل علم هنا فالعلم األرحام؟! في
 البشر! كعلم

  

ا: تكسب ماذا  غد 

 شر. أو خير ِمن      -

 دنيا. أو دين ِمن      -
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 أرض: بأي 

 أرض. بأية :قراءة في

  .جارية وأّية جارية، أيّ  بجارية مررت يجوز األخفش: قال

 فيها. قليلة لغة هي :حيان أبو قال

 ضعيفة. لغة هي :الشوكاني وقال

***  

 م2/10/2013 األربعاء

 

ا وما ت ۞  (34 )لقماندري نفس  ماذا تكِسُب غد 

ه ِعلُم الساعة وُينّزُل الغيث  وي علُم ما في األرحام وما ت دري نفس  قال تعالى:) إّن هللا  عند 
ا وما ت دري نفس    .34( لقمان بأّي أرض  تموُت إّن هللا  عليم  خبير  ماذا تكِسُب غد 

ه مفاتُح الغ ْيِب ال يعلُمها إال هو وي علم ما في البّر والبحِر وما ت سقُط ِمن ورقة  إال ) وعند 
 .59( األنعام يعلُمها وال حّبة  في ُظُلماِت األرِض وال ر ْطب  وال يابس  إال في كتاب  ُمبين  

 :حمفات
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ا كالقفل، أو معقوال   - المفتاح هو كّل ما يحّل ُمغلق ا، سواء كان هذا الُمغلق محسوس 
 .كالنظر

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: إّن ِمن الناِس مفاتيح  للخير مغاليق  للشّر، وإّن  -
يديه، ِمن الناِس مفاتيح  للشّر مغاليق  للخير، فُطوبى ِلم ن جعل  هللُا مفاتيح  الخيِر على 

 .وويل  ِلم ن جعل  هللُا مفاتيح  الشّر على يديه! )سنن ابن ماجه(

 :مفاتيح الغيب خمسة: )خمسة كما في الصحيحين(

ه علُم الساعة 1  .عند 

 .ينّزل الغيث     2

 .يعلُم ما في األرحام   3

ا 4  .ما تدري نفس  ماذا تكِسب غد 

 .ما تدري نفس  بأّي أرض  تموتُ  5

 

 .لى: ُنسبت معرفُة الغيب إلى هللافي الثالثة األو 

 .في الرابعة والخامسة: ُنسب جهُل الغيب إلى النفس

 :والتقدير
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ا       -  .يعلم هللا عن كل نفس ماذا تكسب غد 

 .يعلم هللا عن كل نفس بأي أرض  تموت       -

أعظم ولعل المقصود أن البشر إذا كانوا ال ي درون ما يخّصهم، فكيف ي درون ما هو 
 منه بكثير، كالساعة وأمثالها؟

 :التقدير العام لآلية

 .ي علُم الساعة  وال ت علمونها

 .وينزُل الغيث  وال ُتنزلونه أنتم

 .وي علُم ما في األرحام وال ت علمونه أنتم

ا وال ت علمون  أنتم ذلك  .وي علُم كّل نفس  ماذا تكِسُب غد 

 .لموّن أنتم ذلكوي علُم كّل نفس  بأّي أرض  تموُت وال ّتع

 

 هل هي خمس فقط؟

، وإال فإّن هللا يستأثر بعلم أشياء ال ُيحصيها إال هو       -  !هي جواب  لسائل 

، إليك  187( األعراف عِن الساعِة أّيان ُمْرساهايا أّيها السائُل إنك  تسأُل )       -
 !أشياء أهّم منها ال تعلمها
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 :ِعْلُم الساعة 

 .يقين  ِعلم: أْي: علُم 

 .: القيامةالساعة

( : ل  وال مل ك  ُمقّرب  ي سألونك  عِن الساعِة أّيان  ُمْرساها ُقْل هذا العلم ال يعلمه نبّي ُمرس 
 .187( األعراف إّنما ِعلُمها عند  رّبي ال ُيجّليها لوقِتها إال هو

ما عن عائشة رضي هللا عنها: م ن زعم أّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ُيخبر ب
 .يكون في غد  فقد أعظم على هللا الِفْرية )صحيح مسلم(

 .50( األنعام ال أقوُل لكم عندي خزائُن هللِا وال أعلُم الغيب  )

 :علم البشر علم ظّني

، وعلُم البشر علم  ظّني، والناُس فيه متفاوتون    .علُم هللا علم  يقيني 

 

 :وينزُل الغيث  

 .أي: وإّن هللا  ينزُل الغيث  

 .: وعنده علُم الغيِث، أو علُم وقِت نزوِل الغيثيقللم 

 !إذا كان هللُا ينزُل الغيث  فكيف ال ي علمه؟
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إنزاُل الغيث إذا أمر به هللُا علمْته المالئكُة الموّكلون  بذلك، "هـ(: 774-)ابن كثيرقال 
لقه ا إال م ِن ارتضى عالُم الغيِب فال ُيظِهُر على غيبه . )"وعلمه م ن شاء هللُا ِمن خ  أحد 

 .27-26( الجن ِمن رسول  

 

 :ما في األرحام

 .أرحام النساء

 .يعلم هللُا جميع أطواره، ِمن نطفة  وعلقة  ومضغة  

 .ذكر أو أنثى، أبيض أو أسود، صالح أو فاسد

ال يعلُم ما في األرحام مما يريد أن يخلقه هللا تعالى سواه، لكن إذا أمر ": ابن كثيرقال 
ا، علم المالئكُة الموّكلون بذلك، وم ن شاء هللا ِمن  بكونه ذكر ا أو أنثى، شقي ا أو سعيد 

 ".خلقه

 

 :وما تدري نفس  

: بّرة، فاجرة  .أي  نفس 

 .مل ك، نبّي، إنس، جنّ 
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 :بأّي أرض  

. الباء: ظرفية  .في أّي أرض 

 .في بلدها أو غيره

 .بّر بحر، سهل جبل

هللُا تعالى قْبض  ُروِح عبد  بأرض  جعل  له إليها حاجة ، فال ينتهي : إذا أراد في الحديث
 .حتى يقُدم ها )سنن الترمذي، وابن ماجه بمعناه، والطبراني(

 :لم يقل

 .ي دري ما في األرحام

 .وما ت علُم نفس  

 :يقال: هللُا ي علم وال يقال: ي دري 

ه علُم الساعةقال: )  .(األرحامي علُم ما في (، )ِعند 

 .(وما ت دري نفس  بالمقابل قال: )

 .الدراية علم، ولكن فيه معالجة للوصول إلى المعلوم
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 .أسِند العلُم إلى هللا، والدرايُة إلى النفس

 ه(: 671-)القرطبي قال 

إّن األنبياء ي علمون كثير ا ِمن الغيب، بتعريف هللا تعالى إياهم ... وقد ُيعرف بطوِل "
أشياء، من ذكورة الحمل وأنوثته إلى غير ذلك ... وقد تختلُف التجربُة وتنكسُر التجارب 

ه  ."العادُة، ويبقى العلُم هلل وحد 

 

 :ماذا تكِسبُ 

 !ِمن خير أو شّر. وربما عزمْت نفُس على أحدهما فعملْت غيره

 .ماذا تعملُ 

 .لعلها تموُت أو تمرُض 

ا في دنياها وأخراها  .ماذا تكِسُب غد 

ا: وال ت دري نفس  في أّي وقت  تموتُ   .ولعل المعنى أيض 

 .(وما ت دري نفس  بأّي أرض  تموتُ قاِرْن: )

، وهللا أعلم  .فصار المعنى: ال ت دري في الموت الزمان  وال المكان 
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 :في قراءة

 .بأيِة أرض  

 .قال الفّراء: اكتفى بتأنيث األرض عن تأنيث )أي(

 .ّكروقيل: أراد باألرض المكان فذ

 .قال األخفش: يجوز: مررُت بجارية أّي جارية، أو أّية جارية

 .قال بعضهم: هي لغة ضعيفة

 

 :تنّوُع أساليِب البيان

 .األسلوب األول: عنده علم الساعة

 .األسلوب الثاني: ينزل الغيث

 .األسلوب الثالث: يعلم ما في األرحام

 .األسلوب الرابع: وما تدري نفس  

 .أسلوب للساعة

 .وأسلوب للغيث
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 .وأسلوب لألرحام

 .وأسلوب للنفس. أسلوب واحد في الجملتين ألن كلتيهما متعلقتان بالنفس

 

 :يعلُم ما في البّر والبحر

 .يحيط علمه بجميع الموجودات

 .)الموجودات(: مصطلح محاسبي يرادفه مصطلح آخر، هو )األصول(

 

 :وما تسقط ِمن ورقة  إال ي علُمها

 .لتأكيد النفي، ولالستغراق: زائدة ِمن

 !هللا عالم بالكليات مهما عظمْت، وبالجزئيات مهما دقـْت 

بعض الفالسفة يقولون: هو عالم  بالكليات دون الجزئيات! كأّنهم يظّنون أن هللا  رئيُس 
 !دولة! تعالى هللا عن ذلك علو ا كبير ا

 قتصاد الجزئي.)الكّلي والجزئي(: مصطلحان اقتصاديان: االقتصاد الكلي، واال

*** 



735 

 م2/2/2014السبت 

 

  



736 

 السجدة﴾ سورة ﴿
 

 (2 )السجدة العالمين ربّ  من فيه ريب   ال الكتاب تنزيلُ  ۞
 المعنى:

 العالمين. رب من أنه فيه ريب ال -
 الكتاب. في ريب ال العالمين رب من الكتاب تنزيل -

 
 

  (3 )السجدة ربك من الحق هو بل افتراه  يقولون  أم ۞
 
 االنتقالي. لإلضراب :أم

 ربك. من الحق هو بل مفترى  ليس
 اإلبطالي. لإلضراب :بل
 

 (4 )السجدة العرش على استوى  ثم ۞
 :الرازي  قال

 اعلم أن مذهب العلماء في هذه اآلية وأمثالها على وجهين: 
 أحدهما: ترك التعرض إلى بيان المراد. 

 وثانيهما: التعرض إليه. 
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 واألول أسلم، والى الحكمة أقرب )...(.
 وصفة االستواء مما ال يجب العلم بها )...(.

 )...(. علميُ  ال ما القرآن في أن علم هذا ثبت إذا
  

  فريقان: إليه يذهب ومن خطر، اني:الث والمذهب
 .المكاني االستقرار أو واالنتصاب القيام وهو ظاهره المراد :يقول من أحدهما:

  .االستيالء المراد يقول من وثانيهما: 
 )...(. جهال   يكون  أن يجوز والثاني ،محض جهل واألول

 )...(. الملك عن به يعبر والعرش ملكه، على استوى  منه المراد إن فيه: قيل ومما
 )...(. العرش على استولى بمعنى استوى: قيل: اآلخر: الوجه

 مكان. في أنه يفيد وال ظاهر، القول وهذا االستقرار، المراد إن قيل: الثالث: والوجه
  

 (10 )السجدة جديد خلق لفي أئّنا األرض في ضللنا أئذا ۞
   

 (كافرون   رّبهم بلقاءِ  هم بل جديد   خلق   لفي أئّنا األرضِ  في ضلْلنا أئذا وقالوا) تعالى: قال
 .10 السجدة

  
 يقل: لم
 ربهم. بلقاء كافرون  هم بل
 واآلخرة. والبعث بالقيامة كافرون  أي
 القرآنية. الفاصلة لرعاية وأّخر قّدم
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 بل:

 وجزائه. حسابه خشية هللا لقاء ينكرون  بل البعث، ينكرون  ال أنهم تعني قد
  

 الظاهر المعنى
 وغابت، وتفتتت األرض في أشالؤنا وضاعت القبور، في التراب في ووضعنا متنا أئذا
 متنا؟! إذا أُنبعثُ  جديد؟ من هللا يبعثنا أن ُيعقل هل

  
 الخفي المعنى

ا هم  يعتقدون  ال بل يبعثوا، أن يحّبون  ال وفاسقون  وفاسدون  األرض في ضاّلون  أيض 
 به. ويكفرون  ينكرونه بل بالبعث،

  
 :األرض في اضللن
 متناقضين: غير معنيين تخدم عبارة

 وضيعتنا ممزقة، أشالء وصرنا أجسادنا، وتفسخت األرض، تحت التراب في ُتْهنا      -
 األرض.

 الكبائر. وارتكبنا وأشركنا وكفرنا وفسدنا فسقنا      -

  

 الضالل:
 ضالالن: هنا
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 القبر(. في )ضالل التراب تحت األبدان ضالل      -

 الدنيا(. في )ضالل الدنيا في القلوب ضالل      -

 أعلم. وهللا
  

 إنكاري  استفهام
 التعجب معنى فيه إنكاري  استفهام البعث! ُينكرون  جديد؟ خلق لفي أئنا ... ضللنا أئذا

 للكفر. والترويج المؤمنين( )تشكيك والتشكيك والتهكم والسخرية
  

 أخرى: قراءة
 أنتن. خّم، اللحم: صلّ  أنتّنا. أي المهملة(: د)بالصا صللنا      -

 األول(. باالستفهام )االكتفاء جديد خلق لفي إنا األرض في ضللنا أئذا      -

 الموضعين(. في االستفهام ترك )على جديد خلق لفي إّنا األرض في ضللنا إذا      -

***  
  م16/12/2012 األحد

 
رنا ربنا ۞ ا نعملْ  فارِجعنا وسمعنا أبص    (12 )السجدة موقنون  إنا صالح 

 الدنيا. إلى فارجعنا
 موقنون. اآلن إنا
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 (13)السجدة حّق القوُل مّني ألمألّن جهّنم من الِجّنة والناس أجمعين  ۞

 لماذا قّدم الجّن على الناس؟

 13سورة السجدة 

 الِجّنة:

 الجّن.

*** 

 قال له:

 لماذا قّدم الِجّن وأّخر الناس؟شيخي! 

 أجابه:

 هل هؤالء ناس؟

*** 

 الخميس:

 هـ1440ربيع اآلخر  05

 م2018كانون األول  13
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 (14 السجدة) هذا يوِمكم لقاء   ن سيتم بما فذوقوا ۞
  

 (؟لقاء  ) إعراب: ما
 الفعلين. بين التنازع سبيل على (،نسيتمو) (ذوقوا) للفعلين: مفعول

 هذا. يومكم لقاء   ذوقوا      -
 هذا. يومكم لقاء   ن سيتم بما      -
 هذا عذاب   ذوقوا أي: هذا. يومكم لقاء   ذوقوا :التقدير مقدر. محذوف مفعوله (:ذوقوا)

 اليوم. هذا أو اللقاء، هذا عذاب ذوقوا باختصار: اليوم. هذا في اللقاء
 (.ن سيتم) لفعل: به مفعول (:لقاء  )
  

 واإلعراب: التفسير كتب في
 العذاب. تقديره: محذوف، مفعوله :ذوقوا
 (.نسيتم) لـ به مفعول :لقاء  

  
 أعلم. وهللا منه، قريب ا الرازي  وذكر األرجح، هو التنازع من ذكرناه وما
 بـ منصوب ا يكون  أن ويحتمل (،ذوقوا) بـ منصوب ا يكون  أن يحتمل (:لقاء  ) الرازي: قال

 (.ن سيتم)
  

 هذا:
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 أوجه: ثالثة يحتمل إشارة اسم
 اليوم. إلى إشارة      -
 اللقاء. إلى إشارة      -
 العذاب. إلى إشارة      -

 )الرازي(.
  

 أخرى: آيات
 .96 الكهف (ِقْطر ا عليه أفرغْ  آُتوني)

*** 
    م10/2/2013 األحد

 
 (14 )السجدة نسيناكم إنا هذا يومكم لقاء نسيتم بما فذوقوا ۞
 ينسى. ال هللا

 )المشاكلة(. الجزاء بمعنى نسيانه
 الثواب! من اآلخرة في هللا فنسيكم الدنيا في هللا طاعة نسيتم

 
 (15 )السجدة ربهم بحمد وسبَّحوا ۞

 قالوا:
 سبحان هللا وبحمده.

 )متفق عليه(.
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 التسبيح:
 التنزيه.

 التقديس.
 وال يكون هذا إال هلل.

 
 سبحان هللا وبحمده:

 التقدير:
 أسّبح هللا وبحمده أسّبحه. -

 أي: بتوفيقه ومعونته.
 أسّبح هللا وأقرن التسبيح بحمده. -

 أي: سبحان هللا والحمد هلل )وهي رواية للحديث(.
*** 

 آيات أخرى:
 .5، والشورى 7، وغافر 75( الزمر يسّبحون بحمد ربهم)
 .3، والنصر 98( الحجر فسّبح بحمد ربك)
 .48، والطور 39، وق 55افر ، وغ130( طه وسّبح بحمد ربك)
 

 (18)السجدة أفمن كان مؤمن ا كمن كان فاسق ا ال يستوون  ۞
 لم يقل:

 ال يستويان.
 المثنى جمع.
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*** 
 قد يقال: هذا سؤال بدهي.

ا بالنسبة لهم.  هذا صحيح، ولكن ليس صحيح 
 فهم مع صحته وبداهته ال يؤمنون!

 
أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جّناُت المأوى ُنزال  بما كانوا يعملون  ۞

 (19)السجدة 
 مفعول ألجله. :زال  نُ 

.ُنزال    : عطاء 
 

 : جنات المأوى 
 المأوى الحقيقي، بخالف الدنيا. -
 نوع من أنواع الجّنات. -

 
 .15( سورة النجم جّنة المأوى )
 

 (21)السجدة رجعون هم ي  األدنى دون العذاب األكبر لعلّ ن العذاب هم مِ نذيقنّ ول   ۞
 : عذاب الدنيا.العذاب األدنى

 (.لعّلهم يرجعون غير مناسب لقوله: ) وال يعني: عذاب القبر، ألنه
 : عذاب اآلخرة.العذاب األكبر
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نتقمون جرمين مُ وم ن أظلُم ممن ُذّكر بآيات رّبه ثم أعرض عنها إّنا من المُ  ۞
 (22)السجدة 

 لم يقل:
 إنا منهم منتقمون.

 وصفهم بالمجرمين.
 

 هل يليق أن يكون المنتقم من أسماء هللا؟

 قال لي:

االنتقام والثأر من خصائص عرب الجاهلية، فكيف نفهم ما جاء في القرآن عن وصف 
 نتقم، أو ذو انتقام؟هللا تعالى بأنه مُ 

 

 قلت:

 قال تعالى:

 .47، وانظر الروم 55و 25، والزخرف 79ر جْ ، والحِ 136األعراف ( فانتقمنا منهم)

 .37، والزمر 47، وانظر إبراهيم 95، والمائدة 4( آل عمران وهللُا عزيز  ذو انتقام)

 .16، والدخان 41، وانظر الزخرف 22( السجدة نتقمون جرمين مُ المُ  ن  إّنا مِ )
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 في معاجم اللغة:

 انتقم منه: عاقبه.

 وعقوبة هللا ليس فيها ظلم )تجاوز(. 

 .179( البقرة ولكم في الِقصاص حياة  يا أولي األلبابوهي من نوع الِقصاص: )

 يصدر عن شخص، وال عن دولة، بل عن هللا تعالى. ال سيما وأن االنتقام ال

 نتقم.وعلى هذا المعنى فال حرج من أن يوصف هللا بأنه مُ 

ومكروا ومكر  هللُا وهللُا خيُر ) :شاكلةزاء يذّكرنا بالمُ فاالنتقام بمعنى الجزاء، والج
 .54( آل عمران الماكرين

الماكرين  ووصف هللا بأنه ينتقم كوصفه بأنه يمكر، وربما يكون أقل منه. فاهلل خير
 نتقمين.المُ  وخير

 وليس هناك فرق بين صفة اسمية وصفة فعلية.

 ُمنتقم.ه: (: جمع، مفردُ نتقمون مُ وقوله: )

 اسم ا. 99تكبر، وهي أسماء داخلة في الـ والمنتقم قريب من اسم الجّبار، والقّهار، والمُ 

الصاع  من باب ردّ  توليس في هذه الصفة عيب، ألنها من باب العقوبة، وليس
 .أو أكثر بصاعين
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 اسم ا. 99وال تقتصر أسماء هللا على 

*** 

 :ابن تيميةما قاله 

أسماء هللا الحسنى الثابتة عن النبي صلى هللا عليه وسلم، وإنما اسم المنتقم ليس من 
ا كقوله تعالى ، 22سورة السجدة ( ِإنَّا ِمن  اْلُمْجِرِمين  ُمنت ِقُمون  ) :جاء في القرآن مقيد 

 .47سورة إبراهيم ( إن ّللّا  ع ِزيز  ُذو اْنِتق ام  ) :وقوله

 أقول:

ا( غير مفهوم.كالم ابن تيمية فيه تكّلف، وقوله:   )جاء في القرآن مقيد 

 وهللا أعلم بالصواب.

*** 

 السبت:

 هـ1440رجب  3

 م2019آذار  9

 
 (23)السجدة ولقد آتينا موسى الكتاب فال تكن في مرية من لقائه  ۞
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 آية مشّفرة

 كلمات سهلة ومعنى غامض.

 آية مشّفرة.

 ال يعلم معناها إال أصحاب العالقة.

 هللا سبحانه وتعالى، وموسى، ومحمد، عليهما السالم.وأصحاب العالقة هم: 

 قال المفسرون:

 لقاء موسى ليلة اإلسراء والمعراج. -

 لقاء موسى ما لقي من قومه من أذى. -

 وثمة أقوال أخرى.

ا.  وجميع أقوال المفسرين غير مقنعة! ألنها ال تربط بين الجملتين ربط ا صحيح 

 األفضل: 

 ال أدري.

 العالقة وال تبحثوا عن معناها، كي ال تتكّلفوا وال تتعّسفوا.دعوها ألصحاب 
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*** 

 الجمعة:

 هـ1440رجب  2

 م2019آذار  8

 

 (25)السجدة إّن ربك هو يفصُل بينهم يوم  القيامة  ۞

 هو الذي يفصل.

 هو ال غيره.

 

 (26)السجدة كم أهلكنا قبلهم ِمن القرون لهم  هدِ ي   أولمْ  ۞

 لهم.: يتبين ي هِد لهم

 : األمم.القرون 

 

 (27)السجدة نسوق الماء إلى األرض الُجُرز  ۞
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 التي انقطع نباتها.

 

ا تأكل منه أنعاُمهم وأنفُسهم  ۞  (27)السجدة فُنخرُج به زرع 

 لم يقل:

 يأكلون منه هم وأنعامهم.

 :الرازي قال 

 قدم األنعام على األنفس في األكل لوجوه: 

 أحدها: أن الزرع أول ما ينبت يصلح للدواب وال يصلح لإلنسان. 

والثاني: وهو أن الزرع غذاء الدواب وهو ال بد منه. وأما غذاء اإلنسان فقد يحصل 
 من الحيوان، فكأن الحيوان يأكل الزرع، ثم اإلنسان يأكل من الحيوان.

 

  (28)السجدة ذا الفتُح إن كنتم صادقين ويقولون متى ه ۞

 : يوم القيامة، ولعلهم سموه بهذا االسم على سبيل االستهزاء.الفتح

 (.قْل يوم  الفتح ال ينفع الذين كفروا إيماُنهمفي اآلية التالية: )
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 (29)السجدة وال هم ُينظرون  ۞

 إذا طلبوا اإلنظار لكي يؤمنوا.

 

 (30)السجدة وانتِظْر إنهم منتِظرون  ۞

 وانتِظْر عذابهم.

 إنهم منتِظرون رغم أنوفهم.

 في قراءة:

 منتظ رون.
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 األحزاب﴾ سورة﴿
 

 

 (4)األحزاب ما جعل هللا لرجل من قلبين في جوفه  ۞

 :رجل

  .يقصد به هنا اإلنسان: الرجل والمرأة 

باإلنكليزية، قد تأتي بمعنى: رجل،  Man بالفرنسية، وكلمة Homme ومثل ذلك كلمة
 .وقد تأتي بمعنى: إنسان

وفسرها بعض الكاتبين في اإلعجاز العلمي بأن هللا جعل للمرأة قلبين أو أكثر في جوفها 
 !عند الحمل قبل الوالدة

 !ي رد عليه أن التقدير في اآلية: "قلبين له"، فقلب الجنين ليس له، بل هو لغيره

ا التقدير، بل اآلية ال تحتاج إلى تقدير، فالمرأة رجل )إنسان(، ( يؤكد هذلرجلقوله: )
 !والجنين رجل )إنسان( آخر. ولكل منهما جوف مختلف

*** 

 :في الحديث
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ا خير لك من حمر النعم )متفق عليه(  .ألن يهدي هللا بك رجال  واحد 

 .به )متفق عليه( من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحقّ 

ر )متفق عليه( الفرائض بأهلها فما بقي فألولى رجل  ألحقوا   .ذك 

*** 

 :في تفسير اآليةابن عاشور وقال 

 ."لفظ )رجل( أريد به اإلنسان"

هـ( من دون إشارة، وهذه اإلشارة واجبة، ال سيما في مثل 754-)أبي حيان نقله عن 
 !هذا الموضع! فكثير من المفسرين لم ينتبهوا إلى هذا المعنى

 :هـ( في تفسير حديث الميراث795 -)ابن رجب قال 

 ."قد يطلق الرجل ويراد به الشخص"

 !ولم يشر إلى أبي حيان

 :هـ( سبق هؤالء، إْذ قال538-) الزمخشري ولعل 

 ."إن هللا سبحانه لم ير  في حكمته أن يجعل لإلنسان قلبين"

 :هـ(546-)ابن عطية وقال 

 ."قلبان ليس ألحد  "
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 :هـ(885-) الدرر للبقاعينظم وفي 

لرجل: أي ألحد من بني آدم )...(، وعّبر بالرجل ألنه أقوى جسم ا وفهم ا، فيفهم غيره "
 ".من باب األولى

*** 

 آيات أخرى:

 .40األحزاب  (ن رجالكممِ  أبا أحد   ما كان محمد  )

*** 

 :األحد

 هـ1438جمادى األولى  23

 م2017شباط/ فبراير  19

 

 (4)األحزاب وما جعل أدعياءكم أبناءكم  ۞

 من تّدعون أنهم أبناؤكم بالتبني.: أدعياءكم

 

 (5)األحزاب ادعوهم آلبائهم  ۞
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 انسبوهم آلبائهم.

 

 (5)األحزاب وليس عليكم ُجناح  فيما أخطأتم به ولكن ما تعّمدْت قلوبكم  ۞

 ولكن ما تعّمدْت قلوبكم فيه عليكم ُجناح.

 الخبر محذوف.

 

 (6حزاب )األين من أنفسهم وأزواُجه أّمهاُتهم نمأولى بالمؤ  النبيّ  ۞

 في قراءة:

 وهو أب  لهم.

 

 (6)األحزاب وأولو األرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب هللا  ۞

 أولو األرحام: أولو القرابة، وليس بالمعنى المخصوص في علم الميراث.

 .والتحالف بالتبني والتآخييعني: الميراث لألقارب، وليس لمن هم 

 .75ورد مثلها في سورة األنفال 
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 (10)األحزاب وتظّنون باهلل الظنونا  ۞

 في قراءة:

 الظنون.

 

 (12)األحزاب وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض  ۞

ا؟الذين في قلوبهم مرض  قوالن: : هل هم المنافقون أيض 

 الوصف.األول: هم المنافقون، مع تغير 

 الذين في قلوبهم شك أو ضعف إيمان.الثاني: 

 

 (12)األحزاب ما وعدنا هللا ورسوله إال ُغرور ا  ۞

ا غرور ا.  صفة لمفعول مطلق محذوف: وعد 

 

 (13)األحزاب ورة بيوتنا ع   إنّ  ۞

 مكشوفة لألعداء واللصوص.
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ولو ُدخلْت عليهم من أقطارها ثم ُسئلوا الفتنة آلتوها وما تلّبثوا بها إال يسير ا  ۞
 (14)األحزاب 

 : أقطار البيوت.أقطارها

 : الرّدة إلى الكفر.الفتنة

 

 (15)األحزاب وكان عهد هللا مسؤوال   ۞

 مسؤوال  عنه يوم القيامة.

 

 )األحزاب القتل وإذ ا ال ُتمّتعون إال قليال  قْل لن ينفعكُم الِفراُر إن فررتم ِمن الموت أو  ۞
16) 

 لماذا قال: إن فررتم؟

 لعلها زائدة.

 ولم يتعّرض لها المفسرون!

 وإذ ا ال تمتعون إال قليال :

 وإذا فررتم ال تمتعون في الدنيا إال قليال .
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ا أو أراد بكم رحمة  ۞ )األحزاب قل من ذا الذي ي عصمكم من هللا إن أراد بكم سوء 
17) 

ا( يناسب: )يعصمكمقد يقال: قوله: )  (.أراد بكم رحمة( وال يناسب: )أراد بكم سوء 

 التقدير:

ا، أو أراد بكم رحمة. -  من ذا الذي يمنعكم من هللا إْن أراد بكم سوء 
ا، أو يصيبكم بسوء إن أراد بكم  إنْ من ذا الذي يعصمكم من هللا  - أراد بكم سوء 

 رحمة.
ا، أو من الذي يمنع رحمة هللا  - من ذا الذي يعصمكم من هللا إْن أراد بكم سوء 

 عنكم إن أراد بكم رحمة.

 )الزمخشري واأللوسي(.

 

 (18)األحزاب قد يعلُم هللا المعّوقين منكم  ۞

 المضارع تفيد التقليل!: مع الماضي تفيد التحقيق، ومع قد

 لعل التقدير:

 قد علم هللا ويعلم المعوقين منكم.
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*** 

 :ابن عاشورقال 

دخول )قد( على المضارع ال يخرجها عن معنى التحقيق عند المحققين من أهل العربية، 
 .عليه المقام في بعض المواضع، ال من داللة )قد( وأن ما توهموه من التقليل إنما دلّ 

 أقول:

  قوله متكلف!

 

 (18)األحزاب والقائلين إلخوانهم هلمَّ إلينا  ۞

 لم يقل:

 هلّموا.

 : لعله باعتبار قول كل واحد منهم ألخيه.هلمّ 

 :الزمخشري وقال 

فيقولون هلّم يا رجل، وهي لغة أهل الحجاز يسّوون  فيه بين الواحد والجماعة. وأّما تميم 
اءُكمُ وهلّموا يا رجال )...( ) د   .15األنعام  (ُقْل ه ُلمَّ ُشه 
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 (18)األحزاب وال يأتون البأس  إال قليال   ۞

 : القتال.البأس

 الواو: عاطفة، وليست حالية.

 التقدير:

 قليال .يعلم هللا المعّوقين منكم والقائلين إلخوانهم ... والذين ال يأتون البأس إال 

 

 (19)األحزاب سلقوكم بألسنة  ِحداد  فإذا ذهب الخوفُ  ۞

 (:سلقوكمفي معاجم اللغة ما يقرب إليك فهم )

 الطَّعام : أغاله بالماء الحاّر، دون أن يضاف إليه شيء من دهن وتوابل. سَلق •

ق ه. سَلق • : أحر  يء   الشَّ

ْرب ا  َسَلقَ  • ب ُه ض  ر  ا: أْي ض  ل د  ِبالع ص  ُه.الو  ا إل ى أْن ن ز ع  ِجْلد   ُمب رِّح 

 سل قه بلساِنه أو بكالِمه: قال له ما يؤذيه، خاطبه بما يكره: بالغ فيه بالكالم. •

 وبالعامية: سلق بدنه: شرشحه وأخزاه.

 



761 

 (19)األحزاب أولئك لم يؤمنوا فأحبط هللا أعمالهم  ۞

 أعمالهم الصالحة.

 لم يجعل لهم ثواب ا.

 أحبط: أبطل.

 

)األحزاب وإن يأِت األحزاُب يوّدوا لو أنهم بادون في األعراب يسألون عن أنبائكم  ۞
20) 

 لم يقل:

 تأِت.

 بادون:

 ساكنون في البادية.

 كناية عن جبنهم.

 

 (21)األحزاب لمن كان يرجو هللا واليوم اآلخر وذكر هللا كثير ا  ۞
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ر هللا .  كان يرجو ... وذك 

 لم يقل:

 وكان يذكر. -
 ويذكر. -

 لم يذكر المفسرون في هذا شيئ ا!

 

 (24)األحزاب ويعّذب  المنافقين إن شاء أو يتوب  عليهم  ۞

 كيف يتوب هللا على المنافقين؟

 يتوب عليهم إذا تابوا.

 يتوب عليهم: يقبل توبتهم.

 لم يحسن تفسيرها إال الزمخشري.

 

 (26)األحزاب وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم  ۞

 : أعانوهم.ظاهروهم
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 : حصونهم.صياصيهم

 

 (26)األحزاب رون فريق ا فريق ا تقتلون وتأسِ  ۞

 لم يقل:

 رون.فريق ا تقتلون وفريق ا تأسِ  -
 رون.ا تأسِ ا منهم تقتلون وفريق  فريق   -
 تقتلون فريق ا وتأسرون فريق ا. -
 تقتلونهم وتأسرون فريق ا.فريق ا  -
 فريق ا تقتلونه وفريق ا تأسرونه. -

 في هذه األمور أشياء فيها نظر.الرازي ذكر 

 

 (27)األحزاب وأورثكم أرضهم وديارهم  ۞

 حصل لهم ذلك بعد موتهم. : أغنمكم.أورثكم

 : مزارعهم.أرضهم

 : مساكنهم.ديارهم
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 (28)األحزاب إن كنتّن تردن الحياة الدنيا  ۞

 كنّ حْ يا أيها النبي قْل ألزواجك إن كنتّن ُتردن  الحياة الدنيا وزينت ها فتعالين  أمتْعكّن وأسرّ )
ا جميال    (.سراح 

 في قراءة:

 .وأسرُحكن كنأمتعُ 

 : متعة الطالق.أمتعكن

 : أطلقكن.أسرحكن

 

وإن كنتّن ُتردن هللا ورسوله والدار  اآلخرة فإن هللا أعّد للمحسناِت منكّن أجر ا عظيما  ۞
 (29)األحزاب 

 لم يقل:

 أعّد لكّن.

 بّين أنهّن محسنات.
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ا  ۞  (31)األحزاب وم ن يقنْت منكّن هلل ورسوله وتعمْل صالح 

ا قال تعالى:) ( األحزاب ُنؤِتها أجر ها مّرتينوم ن ي قنْت منكّن هلل ورسوِله وتعمْل صالح 
31. 

 لم يقل:

 تقنْت.

 قال:

 يقنْت ... وتعمْل.

 يجوز )يقنْت( باعتبار )م ن(، ويجوز )تقنْت( باعتبار )منكّن(.

 أداة تقوم مقام االسم، يعّبر به عن الواحد والجمع، والمذكر والمؤنث )البغوي(.    (:م ن)

*** 

 القراءات:

 يقنْت ... ويعمْل. -
 تقنْت ... وتعمْل. -
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يقنْت ... وتعمْل: ولعل هذه القراءة هي األفضل، ألن فعل: )وتعمل( جاء بعد  -
 )منكن( انظر الطبري.

 
 هل هناك قراءة:

 ويعمْل.تقنْت ... 

 ال أدري.

 هل هما مترابطان في القراءة أم غير مترابطين؟

*** 

 آيات أخرى:

 من السورة نفسها. 30( اآلية م ن يأِت منكّن بفاحشة مبيِّنة)

 لم يقل: 

 من تأِت.

 .قراءةوفيه 

*** 

 اإلثنين:
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 هـ1440ربيع اآلخر  02

 م2018كانون األول  10

 

 (31)األحزاب ُنؤِتها أجر ها مّرتين وأعتدنا لها رزق ا كريم ا  ۞

 لم يقل:

 آتيناها أجرها مرتين وأعتدنا لها. -
 ا.ونعّد لها رزق ا كريم   -

 : أعددنا.أعتدنا

 

 :ابن عاشورقال 

 .(إلفادة تحقيق وقوعهأعتدناالعدول عن المضارع إلى فعل الماضي في قوله )

 أقول:

ا: )آتيناها أجرها(.هذا غير صحيح، فلو  ا لقال أيض   كان صحيح 

 

 (32 )األحزاب النساء من كأحد   لستنّ  ۞
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 .32 األحزاب (النساءِ  ِمن   كأحد   لستنّ  النبيّ  نساء   يا) 

  

 يقل: لم

 كواحدة.

 أحد:

 مؤنث. لها ليس

ا. والمؤنث للمذكر تصلح  مع 

  

 النساء: من

 األمة. هذه نساء من

  

 المفسرين: أقوال

 البغوي:
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 والمؤنث. والمذكر والجمع، واالثنين للواحد يصلح عام األحد ألن كواحدة، يقل: لم»
 أحد   ِمن منكم فما) وقال: ،285 البقرة  (ُسِلهِ رُ  ِمن أحد   بين   نفّرقُ  ال) تعالى: هللا قال
 ».47 الحاقة (حاجزين عنهُ 

*** 

 الرازي:

 المؤمنين، جميع أمهات كونكنّ  وهو غيركن، في يوجد ال أمر ذلك غير فيكن يعني»
ا أن وكما المرسلين، خير وزوجات  قال كما الرجال، من كأحد   ليس السالم عليه محمد 

 من نوع الزوجين وبين به يشرفن الالتي قرائبه كذلك كأحدكم، لست السالم: عليه
  ».الكفاءة

***  

 القرطبي:

، قال:» ا ألن كواحدة؛ يقل: ولم كأحد   والجماعة. والواحد والمؤنث، المذكر من نفي أحد 
 «.بعير وال شاة ال أحد، فيها ليس يقال: بآدمي، ليس ما على يقال وقد

*** 

        حيان: أبو

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=33&ayano=32#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=33&ayano=32#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=33&ayano=32#docu
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 وزوجات المؤمنين، أمهات كونكنّ  وهو غيركن، في يوجد ال ما التمييز من فيكن يوجد»
 ماك الرجال، من كأحد   ليس السالم عليه أنه فكما فيكن. القرآن ونزل المرسلين، خير
 )...(. به تشّرفن الالتي زوجاته كذلك ،"كأحدكم لست " السالم: عليه قال

 العام النفي في المستعمل و)أحد( بالوحدة، اتصف شيء كل على ينطلق )واحد(
 يعقل. بمن مخصوص

 ليس واحدة ، واحدة   كل على حكم فهو منكّن، واحدة   كل ليست معناه: (لستن) قوله: إن
، كشخص   كأحد: معنى إن وقلنا: مجموع. هو حيث من المجموع على حكم ا  واحد 
ا فأبقينا  «.التذكير من موضوعه على أحد 

*** 

 الشوكاني: 

ا ألن النساء، من كواحدة يقل لم الزجاج: قال»  والواحد والمؤنث، للمذكر عام نفي أحد 
 والجماعة.

 بعير. وال شاة ال أحد، فيها ليس يقال: كما بآدمي ليس ما على يقال: وقد

 «.والشرف الفضل في النساء جماعات من واحدة جماعةك لستن والمعنى:

***  

    م20/11/2014 الخميس 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=33&ayano=32#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=33&ayano=32#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
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  (33 )األحزاب األولى الجاهلية تبّرج   تبّرجن   وال بيوتكنّ  في وق ْرن   ۞

 تمام ا! ذلك عكس هو اليوم عالمنا في يحدث ما

 

 (35 )األحزاب لهم هللاُ  أعدّ  ۞

 .35 األحزاب سورة (عظيم ا وأجر ا م غفرة   لهم هللاُ  أعدّ )
  

 :السيوطي قال
 م غفرة   لهم هللاُ  أعدّ ) قوله: قام ولهذا ،لالختصار الضمير وضع أصلُ »

رة   بها أتى لو كلمة 25 مقام 35 األحزاب (عظيم ا وأجر ا  «!ُمْظه 
 

 الضمائر"(. في "قاعدة معرفتها: إلى المفّسر يحتاج مهّمة قواعد في ،42 النوع للسيوطي، )اإلتقان
 وفنونه(. القرآن أساليب من تيسر ما ذكر في ،46 النوع للزركشي، )البرهان

  
 (.لهم) تعالى: قوله في (هم) المتصل: الضمير هو هنا الضمير

 اآلية: إلى رجعت حتى نقله ما أفهم لم بدء ذي بادئ
، إنّ  -1  الُمسِلمين 

 والُمسِلماِت، -2
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3- ،  والُمؤِمنين 

 والُمؤِمناِت، -4

5- ،  والقانتين 

 والقانتاِت، -6

7- ،  والصادقين 

 والصادقاِت، -8

9- ،  والصابرين 

 والصابراِت، -10

11- ،  والخاشعين 

 والخاشعاِت، -12

13- ،  والُمتصّدقين 

 والُمتصّدقاِت، -14

15- ،  والصائمين 

 والصائماِت، -16

هم، والحافظين   -17  فروج 

 والحافظاِت، -18
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 كثير ا، هللا   كرين  والذا -19

 والذاكراِت. -20

  
 )إّن، األربعة: الكلمات إليه أضفنا لو لكن ،25 وليس 20 العدد أن األمر ظاهر

هم،  .25 وليس !24 العدد: لصار كثير ا(، هللا ، فروج 
 الضمير! أهمية بيان في مهمة آية

***  
  م30/9/2014 الثالثاء

 
 )األحزاب الخيرة لهم يكون  أن أمر ا ورسوله هللا قضى إذا مؤمنة وال لمؤمن كان وما ۞
36) 
 قراءة: في

 الخيرة. لهم تكون 
 

 (37 )األحزاب تخشاه أن أحق   وهللا الناس   وتخشى ُمبديه هللاُ  ما نفسك في وُتخفي ۞
 :الحسنقال 

كان نبـّي هللا صلى هللا عليه وسلم ما ُأنزلت علـيه آية كانت أشّد علـيه منها )...(، ولو 
 كاتـم ا شيئ ا من الوحي لكتـمها! )الطبري(.
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كالم الحسن حسن، وأنا من جهتي قررُت أال أتدخل بين هللا ورسله في مثل هذه اآليات 
 التي تبدو شديدة على الرسل، فالبشر ليسوا مؤهلين لذلك، وهللا أعلم.

 

 (37)األحزاب وكان أمر هللا مفعوال   ۞

  وكان قضاء هللا ماضي ا وحكمه نافذ ا )البغوي(.

 .38( اآلية وكان أمر هللا قدر ا مقدور اوانظر قوله: )

 

 (39)األحزاب الذين يبّلغون رساالِت هللا  ۞

 التقدير:

 الذين خل وا من قبل ... الذين يبّلغون رساالِت هللا.

 (، أو بدل.خل وا من قبلالذين صفة لـ )

 

 (39)األحزاب وكفى باهلل حسيب ا  ۞

 : حافظ ا ألعمال خلقه وُمحاسب ا لهم عليها.الطبري قال 
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: أي محاسب ا فال تخش  غيره، أو محسوب ا فال تلتفْت إلى غيره، وال تجعله الرازي وقال 
 .في حسابك

 لم يقل:

 وكفى به حسيب ا.

 

 (40)األحزاب ن رجالكم مِ  أبا أحد   ما كان محمد   ۞

 لم يقل:

 منكم. أبا أحد   -
 أبا أحد  من الرجال. -

 

 الرجل قد يطلق على اإلنسان:

 الرجال: جمع رجل، والرجل قد يطلق على اإلنسان، ذكر ا كان أو أنثى.

 قال تعالى:

 .4( األحزاب ما جعل هللُا لرجل  ِمن قلبيِن في جوِفه)

 انظر تفسير الزمخشري، وأبي حيان.
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 وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 ر )متفق عليه(. ذك   ألولى رجل  هو قوا الفرائض بأهلها وما بقي فألحِ  -
 قد أفلس )متفق عليه(. م ن وجد ماله عند رجل   -
ا )متفق عليه(.ألن ي   -  هدي هللا بك رجال  واحد 

 .بمعنى: رجل، أو إنسان )شخص(  Hommeوفي اللغة الفرنسية: 

 .Manوكذلك في اللغة اإلنكليزية: 

*** 

 ا صلى هللا عليه وسلم كان له أوالد!قد يقال: إن محمد  

 رجالكم. هؤالء رجاله، الالجواب: 

 قارن المفسرين.

 

 (41)األحزاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا هللا ذكر ا كثير ا  ۞

 بقلوبكم وألسنتكم.

 ليس المقصود مجرد الذكر، كما يفعل كثير من الناس.
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أن تأتي بالواجبات والمندوبات، وتمتنع عن المحرمات والمكروهات، وهذا  بل المقصود
 كثير في حياتنا اليومية، ولهذا طلب هللا منا الذكر الكثير، وهللا أعلم.

 

 (43)األحزاب ه ي عليكم ومالئكتُ هو الذي يصلّ  ۞

 : يرحمكم.يصلي عليكم

 كيف تصّلي مالئكته عليكم: بالدعاء لكم.

 

 (48)األحزاب وال ُتطع الكافرين والمنافقين ودْع أذاهم وتوّكْل على هللا  ۞

 ال تلتفْت إليه.أذاهم:  دعْ 

 

ا جميال   ۞  (49)األحزاب فمّتعوهّن وسّرحوهّن سراح 

ا جميال  انظر قوله: )  .28( اآلية فتعالين أمّتعكّن وأسّرحكّن سراح 

 

 (50)األحزاب أحللنا لك أزواجك الالتي آتيت  أجورهّن  ۞

 آتيتهن أجورهن.
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 : مهورهن.أجورهن

 

 (50)األحزاب وما ملكْت يميُنك  ۞

 ملك اليمين في اإلسالم ليس فيه كتابات شافية.

 

 (50)األحزاب إْن أراد النبي  أن يستنكحها خالصة  لك  ۞

 لم يقل:

 خالصة له.

 ألحد من أمته.يجوز ذلك له وال يجوز 

 : ينكحها. يطلب نكاحها.يستنكحها

 

 (50)األحزاب لكيال يكون عليك حرج  ۞

 ذكرنا ذلك لكيال يكون عليك حرج.

 

 (51)األحزاب ُترجي من تشاء منهّن  ۞
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 في قراءة:

 ترجئ، أي: تؤجل.

 

 (51)األحزاب وم ن ابتغيت  ممن عزلت  فال ُجناح عليك  ۞

 تركتهن.ومن طلبتها ممن 

 التقدير: 

 ومن ابتغيتها ممن عزلتهّن.

 

 (51)األحزاب ويرضين  بما آتيتهّن كل هّن  ۞

 في قراءة:

 كلَّهن.

(: إحداهما بالرفع )كل هن(، واألخرى بالنصب )كلَّهن(. كّلهنهناك إذن قراءتان لـ )
 قراءة.( بعد )آتيتهن( وليس بعد )يرضين( كما في كلهنوالسبب في ذلك ورود )

 

 : توكيد.كّلهن
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ا؟آتيتهن(، أم لمفعول: )يرضينهل هو توكيد لفاعل: )  (، أم لكليهما مع 

 مع أن الفاعل والمفعول واحد!

ا: ال يجوز، الختالف اإلعراب. فإذا كان التوكيد لفاعل: )يرضين( كانت  لكليهما مع 
 قراءة: )كلَّهن( بالنصب.قراءة: )كل هن( بالرفع. وإذا كان التوكيد لمفعول: )آتيتهن( كانت 

 إذا كان التوكيد للفاعل أو للمفعول هل يختلف المعنى، والمؤكد واحد؟

 المفسرون منهم من سكت، ومنهم من رجح قراءة الرفع، ومنهم ذكر األقوال ولم يرجح!

 ال ريب أن أصحاب قراءة النصب هم الذين يمثلون الرأي اآلخر.  

كتفى بقوله: )لم يكن له معنى(، ورفض قراءة الطبري يقول بأن المعنى يختلف، وا
 النصب.

 هـ(.206-هـ( تبع الفراء )310-لعل الطبري )

وهناك قول البن جني، وآخر للطيبي في المقارنة بين القراءتين، ذكرهما األلوسي، ولم 
أذكرهما لعدم وضوحهما، إذ اكتفى األلوسي بعد ذكرهما بقوله: فتأمل! أي ترك التأمل 

 للقارئ!

*** 

 األحد:

 هـ1440رجب  04
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 م2019آذار  10

 

 (52)األحزاب يحل  لك النساُء ِمن بعد  ال ۞

 في قراءة:

 .ال تحل  

 :الزمخشري قال 

: قرىء التذكير، ألّن تأنيث الجمع غير حقيقي، وإذا جاز بغير فصل في قوله تعالى
ق ال  ِنْسو ة  )  كان مع الفصل أجوز. 30يوسف  (و 

 أقول:

غير علمي، فهو غير مقنع في حالة الفصل، وال في حالة أخرى. ذلك ألنه هذا كالم 
إذا كان جائز ا بال فصل، فذكر الفصل لغو! ثم لماذا جاز بال فصل؟ ما هذه الحيل 
للتخلص من اإلشكال؟ قولوا: ال نعلم، أو قولوا: هذه أمور سماعية غير خاضعة لقواعد 

 عقلية منضبطة.

 :األلوسيوقال 

اءالَّ ي حِ ) ا. ،( بالياء ألن تأنيث الجمع غير حقيقيل  ل ك  ٱلّنس   وقد وقع بفصل أيض 

 أقول:
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 األلوسي قّلد الزمخشري ولم يناقشه، ولم يأت بشيء مقنع.

*** 

 أالحظ على المفسرين حيرتهم في مثل هذه المواضع:

وتارة بال فصل، وتارة جمع تكسير ... إلخ،  تارة يقولون: مؤنث مجازي، وتارة فصل،
 وتارة يسكتون ويتجاهلون! كما فعل أكثرهم في هذا الموضع!

األمر بحاجة إلى أطروحة كاملة متكاملة، ويبدو أن األمر صعب على أهل اللغة وأهل 
ا، وال يناقش  التفسير، وفي كل موضع يطبقون طريقة: دّبرها! ويقلد بعضهم بعض 

ا )  في مثل هذه المواضع(.بعضهم بعض 

 

 (52)األحزاب وال أن ت بّدل  بهّن ِمن أزواج  ۞

 ل.: تتبدّ لبدّ ت  

 

 (53)األحزاب طعام غير  ناظرين إناه  ۞

 نضجه.
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 (53)األحزاب وال مستأنسين لحديث  ۞

 التقدير:

 غير ناظرين إناه ... وال مستأنسين لحديث.

 والجملة بينهما اعتراضية.

 

 (53)األحزاب إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم  ۞

 في قراءة:

 فيستِحي.

 

 (55)األحزاب  في آبائهن ال ُجناح  عليهن ۞

 (53أي: في ترك الحجاب )المذكور في اآلية 

 في خصوص آبائهن، أو في شأن آبائهن.

 

 (55)األحزاب واتقين هللا  ۞

 فيه التفات من الغائب إلى المخاطب.
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 (56)األحزاب إن هللا ومالئكته ُيصّلون على النبّي  ۞

 لم يقل:

 يصلون. هللا يصلي ومالئكتهإن 

 :القرطبيقال 

 قول الخطيب: من ُيطع هللا ورسوله فقد رشد،  فال يصحبه االعتراض الذي جاء في
ومن يعِصهما فقد غ و ى. فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، 

 قْل: ومن يعص هللا ورسوله.

 

 (59)األحزاب  ِمن جالبيبهنّ  قْل ألزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ُيدنين عليهنّ  ۞

 لم يقل:

 دنين.أن يُ 

 

 ُينزلن.دنين: يُ 

 :ابن عاشورقال 
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(: يحتمل أن يكون مقول القول، وهو خبر بمعنى األمر، وأن يكون جواب األمر ُيْدِنين  )
ال ة  ُقل على حد: ) ُنوْا ُيِقيُموْا ٱلصَّ  .31( إبراهيم ّلِعب اِدي  ٱلَِّذين  ءام 

 

 (60)األحزاب المنافقون والذين في قلوبهم مرض  ۞

 : ضعاف اإليمان.الذين في قلوبهم مرض

 : شك.مرض

 

 (60)األحزاب والُمرجفون في المدينة  ۞

 :الرازي قال 

باإلرجاف بقوله: ُغلب محمد، وسيخرج من المرجف الذي يؤذي النبـي عليه السالم 
 المدينة وسيؤخذ.

 ُيرجفون بكذبهم نفوس المؤمنين.

 

 (63 )األحزاب قريب ا تكونُ  الساعة   لعلّ  ۞

 مقترح آخر تفسير
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 (قريب ا تكونُ  الساعة   لعلّ  ُيدريك   وما هللاِ  عند   ِعلُمها إّنما ُقلْ  الساعةِ  عنِ  الناُس  يسألك  ) 
 .63 األحزاب

  

 يقل: لم

 الساعة. قيام وقت عن الناس يسألك      -

 تقوم. متى الساعة عن الناس يسألك      -

 قيامها. وقت عن سؤالهم كان ربما

 غيره. عن وصرفهم قيامها، عن فأجابهم عنها، وربما

  

 يقل: لم

 قريب ا. تكون  لعّلها

  

 يقل: لم

 قريبة.

*** 
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 المفسرين: أقوال ملخص

 شيء. قيام، يوم، وقت، زمان، تقديره: محذوف لموصوف مذكر نعت قريب:

***  

 المقترح: تفسيري 

 قرآنية. فاصلة أنه على اآلية آخر وقع لفظ :قريب ا

 قريبة. وأصله:

ا. الباء( )فتحة الفتحةُ  وأطلقتِ  القرآنية، الفاصلة من المربوطة( )التاء الهاء ُحذفت  ألف 

 المفسرين. تكلفات عن أبعد وهو آخر، موضع في يصلح لم وإن هنا، مقبول وهذا

 التفسير. علم إلى إضافاتي من واحدة وهذه

 تعالى: قوله ذلك من اآليات، من العديد على هذا طبقت وقد

سار ا إال ُكفُرهم الكافرين   ي زيد وال)      -  خسارة. :التقدير .39 فاطر (خ 

 أجره. :التقدير .5 الطالق (أجر ا له وُيْعِظمْ )      -

 رزقه. :التقدير .11 الطالق (رزق ا لهُ  هللاُ  أحسن   قد)      -

 حميمه. :التقدير .10 المعارج (حميم ا حميم   يسألُ  وال)      -

 وقار ُه. :التقدير .13 نوح (وقار ا هللِ  ت رجون   ال لكم ما)      -
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سار ا إال ووُلده ماُله ي ِزْده لم م ن واّتبعوا)      -  خسارة. :التقدير .21 نوح (خ 

  

ا: وانظر  أيض 

بيال   الع ْرشِ  ذي إلى البتغ وا إذ ا يقولون   كما آلهة   معهُ  كان   لو ُقلْ )      -  .42 اإلسراء (س 
 سبيله. :التقدير

بيال   الرسولِ  مع اّتخذتُ  ليت ني يا)      -  .27 الفرقان (س 

بيال   رّبهِ  إلى يّتخذ   أن شاء   م ن إال أجر   ِمن عليهِ  أسأُلكم ما ُقلْ )      -  .57 الفرقان (س 

بيال   رّبهِ  إلى اّتخذ   شاء   فم ن تذِكرة   هذه إنّ )      -  .29 اإلنسان (س 

 أعلم. وهللا

***  

 المفسرين: أقوال

 الطبري:

 «.قريب ا يكون  الساعة قيام لعل»

*** 

 الرازي:
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 رحمة   إنّ ) تعالى: قال والمؤنث. المذكر فيه يستوي  فعيل والقريب قريب، عن تقع ربما»
 «.قريبة تكون  الساعة لعلّ  يقل: لم ولهذا .56 األعراف (الُمحسنين   ِمن   قريب   هللا

*** 

 القرطبي:

 «.قريب زمان في أي»

***  

 حيان: أبو

 على (قريب ا) فذكر الوقت، بمعنى الساعة تكون  أو قريب ا، شيئ ا التقدير: يكون  أن جاز»
 ولوحظ فأّنث، (تكون ) في الساعة فلوحظ الساعة، قيام لعل التقدير: يكون  أو المعنى.

 . «فذّكر (قريب ا) في "قيام" وهو المحذوف المضاف

***  

 الشوكاني:

 «.قريب زمان في أي:»

*** 

 عاشور: ابن
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 مقترن  غير بالخبر وجيء ناقص، الكون  فعل وأن (،تكونُ ) خبر (قريب ا) أن األظهر»
 في كالفعل الفاعل اسم فإن لفظ ا، المؤنث لضمير متحمل أنه مع التأنيث، بعالمة
 بعالمة يقترن  لم إنما فقيل: لفظي، مؤنث لضمير متحمال   كان إن التأنيث بعالمة اقترانه

 اليوم. أو بالشيء تأويلها بعد عليها جرى  الساعة ضمير ألن التأنيث

 (قريب ا )  أن: عطية، وابن  ،والزجاج ،عبيدة أبي مثل المحققين، من جمع   اختاره والذي
 فعل أن يعنون  وهم له، ظرف ولكنه الكون، فعل عن خبر ا ليس اآلية هذه مثل في

 لفظ فيلزم قريب، زمان في تقع والتقدير: لوقوعه. زمان ظرف (قريب ا) وأن تام، الكون 
 )...(. زمان ظرف يكون  وقد وقت، أو زمان نية على والتذكير، اإلفراد )قريب(

 في يتأتيان ال هنا تأتيا وإن الوجهان وهذان الكشاف. في الوجهين جواز إلى أشار وقد
  (.الُمحسنين   ِمن   قريب   هللاِ  رحمة   إنّ ) تعالى: قوله نحو

 إرادة عند الفرعية العالمات من ونحوها التأنيث بعالمة و)بعيد( )قريب( ويقترن 
 هللاِ  إنرحمة  ) تعالى: قوله وتقدم الكالم. في توسعهم ِمن اعتبارات هذه وكل التوصيف.

  «.هنا ما إلى فضّمه األعراف، في  (الُمحسنين   ِمن   قريب  

*** 

  م24/22/2014 اإلثنين

 

 (66 )األحزاب الرسوال وأطعنا هللا أطعنا ليتنا يا ۞

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=33&ayano=63#docu
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 قراءة: في

.  الرسول 

   

 (67 )األحزاب الفاسدين الحكام لعن في آية أعظم ۞
 العذاب من ضعفين آتهم ربنا السبيال. فأضّلونا وكبراءنا سادتنا أطعنا إنا ربنا وقالوا) 

 .68-67 األحزاب (كبير ا لعن ا والعْنهم
  

 األصل
،  .القرآنية للفاصلة مراعاة لإلطالق واأللف السبيل 

 
 أخرى  قراءة

 .الجمع جمع على ساداتنا، -
 .كثير ا لعن ا -
  

 الثري  تكلم فإذا أضلوهم. ولو واألثرياء، والكبراء السادة يطيعون  أنهم طبعهم من الناس
 أنه ظنوا نافع بشيء الثري  تكلم وإذا وتطاولوا. صاحوا غيره تكلم وإذا وأذعنوا، سكتوا

 بل فحسب، والحكم السياسة رجال إلى ينصرف ال الحكام ولفظ تكلم! بما قائل أول
ا يشمل  مع سياسي ا والمتواطئين ااقتصادي   المتنفذين واألعمال المال رجال كبار أيض 
 .الحكم رجال
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 أطاعوا إذا والناس عمياء، طاعة تكون  أال يجب والكبراء السادة لهؤالء الطاعة فإن لهذا

 مشكالتهم فإن العلماء، من التحقيق وألهل ولرسوله هلل يسمعوا ولم والكبراء، السادة
 طاعتهم في مدققين كانوا أنهم لو الناس يتمنى وعندئذ تنفجر. حتى وتتراكم تزداد

 .العالج من خير فالوقاية مناسبة، كل في وبالتدريج الوجوه، كل في ومحققين،
 

 العذاب من ضعفين آتهم
 .وأضلوا ضلوا ألنهم عذاب

  
 السلطة، قدر على والمسؤولية أكبر، فمسؤوليتهم وقادة، سادة كانوا ألنهم آخر وعذاب

 .غيرهم إضالل من أكبر إضاللهم فإن ثم ومن
 
 :عاشور ابن قال 
 يسّودوا أن الدهماء شأن هذا يغّروكم؟ حتى أطعتموهم لماذا لهم: يقال أن عليهم يتجه“

 وقع على ويسيرون  كالمه، بمعسول وُيغّرون  أحالمه، بأضغاث ُيعجبون  من عليهم
 عليه عادوا أوامه، وحرارة طعمه مرارة وذاقوا أكمامه، ثمار اجتنوا إذا حتى أقدامه،

 .”بمالمه األحقاء وهم بالالئمة،
*** 

 م1/4/2013السبت 
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ا  ۞  (69)األحزاب وكان عند هللا وجيه 

 في قراءة:

ا. ا هلل وجيه   وكان عبد 

 

 (72)األحزاب  ا جهوال  إنا عرضنا األمانة ... وحملها اإلنسان إنه كان ظلوم   ۞

 : التكليف.األمانة

 األمانة، بل ألنه لم يِف بحملها.: ليس ألنه حمل ظلوم ا جهوال  
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سبأ﴾ سورة﴿  

 

 (1 )سبأ اآلخرة في الحمد وله ۞

 الحكيمُ  وهو اآلخرةِ  في الحمدُ  ولهُ  األرضِ  في وما السمواتِ  في ما لهُ  الذي هللِ  الحمدُ ) 
 .1 سبأ (الخبيرُ 

  

 اآلخرة: في الحمد وله

 كله. الحمد وله

 يحمده. ال من ومنهم يحمده، من منهم الدنيا في

 يحمدونه. كلهم الجّنة أهل

 لهم. المفسرون  يتعرض لم النار؟ أهل

 ويتوّسلونه! يحمدونه ربما أدري: ال وأنا

 ودوران! لفّ  فيها المفّسرين وتفاسير

 أدري! ال مفّسر: قال قّلما

*** 
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 المفسرين: أقوال

 الطبري:

 النعم منه ألن العاجلة؛ الدنيا في ذلك له هو كالذي اآلخرة، في الكامل الشكر وله»
 فالحمد اآلخرة. في ذلك يكون  ومنه الدنيا، في واألرض السماوات في من كل على كلها

ا هلل  ال قبله، من كلها النعم ألن اآلخرة، وآجل الدنيا عاجل في سواه  ما دون  خالص 
 «.دونه من أحد فيها يشركه

***  

 البغوي:

 «.منه كلها الدارين في النعم ألن الدنيا، في له هو كما»

***  

 الرازي:

 بدوامها فضلها ويعلم الدنيا، بنعم اآلخرة نعم ليقاس ( اآلخرةِ  في الحمدُ  ولهُ  ) قال:»
 «.العاجلة وفناء

***  

 القرطبي:

قنا الذي هللِ  الحمدُ  وقالوا تعالى:) قوله هو قيل:» هُ  صد   .(وعد 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4277&idto=4277&bk_no=132&ID=1996#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2813&idto=2813&bk_no=48&ID=2260#docu
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 اآلخرة في المحمود فهو ، (العالمين   ربّ  هللِ  الحمدُ  أنِ  دعواهم وآخرُ ) قوله: هو وقيل:
 «.لألولى المالك أنه كما لآلخرة المالك وهو الدنيا، في المحمود أنه كما

***  

    كثير: ابن 

ا، المعبود هو»  «.المدى طول على المحمود أبد 

*** 

 حيان: أبو

 ولما االستغراق. ظاهره (اآلخرةِ  في الحمدُ  ولهُ ) المحامد. لجميع مستغرق  (هلل الحمد»)
 الدنيا، بنعم نعمها ليقاس ذكرها الدنيا، في لنا مرئية غير بها، مخبر ا اآلخرة نعمة كانت
 والديمومة. الفضيلة في اختلفا وإن الشاهد، على الغائب قياس  

 وقالوا) قوله: إلى أو (هللِ  الحمدُ  أنِ  دعواهم وآخرُ ) قوله: إلى واإلشارة للعهد "أل" وقيل:
قنا الذي هللِ  الحمدُ  هُ  صد   .(وعد 

 متفضل نعمة على ألنه الدنيا؛ في الحمد وجوب الحمدين بين الفرق  الزمخشري: وقال  
 بواجب؛ ليس اآلخرة وحمد الثواب. وهي اآلخرة، نعمة تحصيل إلى الطريق وهو بها،
 وتكملة المؤمنين، سرور تتمة هو إنما مستحقها، إلى صالاالت واجبة نعمة على ألنه

 .»تلخيص بعض وفيه انتهى، به. يلتّذون  اغتباطهم

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2813&idto=2813&bk_no=48&ID=2260#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=34&ayano=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=34&ayano=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=34&ayano=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=34&ayano=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=34&ayano=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=34&ayano=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=34&ayano=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
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*** 

 الشوكاني:
 األخروي  الحمد أن بّين به مختّص  له الحامدين عباده من الدنيوي  الحمد أن بّين ولّما»

 أو الحمد، بنفس متعلق "له" وقوله: ،(اآلخرةِ  في الحمدُ  ولهُ ) فقال: كذلك، به مختص
 قراراالست هو عام بمتعلق متعلق فإنه (،اآلخرة في) أعني: الحمد، خبر به تعلق بما
 في يحمدونه الذين عباده حمد االختصاص على سبحانه له أن والمعنى: نحوه، أو

قنا الذي هللِ  الحمدُ  وقالوا) قوله: في كما الجنة، دخلوا إذا اآلخرة، الدار د  هُ  ص   الزمر  (وعد 
 أذهب   الذي هللِ  الحمدُ  وقوله:) ،43 األعراف (لهذا هدانا الذي هللِ  الحمدُ ) وقوله: ،74
 فاطر (فضِلهِ  ِمن الُمقامةِ  دار   أحّلنا الذي هللِ  الحمدُ ) وقوله:  34 فاطر (  الحز ن   عّنا
 سبحانه فهو ،10 يونس  (العالمين   ربّ  هللِ  الحمدُ  أنِ  دعواهم وآخرُ ) وقوله: ،35

 المالك نهأ كما لآلخرة المالك وهو الدنيا، في المحمود أنه كما اآلخرة، في المحمود
 بين والفرق  قيل: فيهما، خلقه بأمر الخبير الدارين أمر أحكم الذي (:الحكيمُ  وهو) للدنيا

 التكليف انقطع قد ألنه وابتهاج؛ تلّذذ اآلخرة وفي عبادة، الدنيا في الحمد أن الحمدين:
  ».فيها

***  

 عاشور: ابن

 اآلخرة، في الحمد له والذي أي الصلة، على عطف (اآلخرةِ  في الحمدُ  ولهُ ) جملة»
 اآلخرة. في كله األمر مالكُ  بأنه إنباء   وهذا

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=34&ayano=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=34&ayano=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=34&ayano=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=34&ayano=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=34&ayano=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=34&ayano=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=34&ayano=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=34&ayano=1#docu
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 الحصر، إلفادة المجرور وتقديم السورة. من الغرض استهالل براعة التحميد هذا وفي
 في يومئذ الناس ألن غيره؛ حمد إلى النفوس تتوجه فال له، إال اآلخرة في حمد ال أي

 الصور. عليهم تلتبس فال الحق، عالم

 الغة،للمب مجازي ا قصر ا تعالى عليه الحمد قصر اقتضت وإن (هلل الحمد) جملة: أن واعلم
 جرت هللا نعمة بأن لالعتداد هللا غيرِ  حمد   أن على بناء   الفاتحة، سورة في تقدم كما

 مقصور (هلل الحمد) أن إفادة وأريد (،هلل الحمد) جملة في ذلك شاع فلّما يديه، على
 لهذا الحمد( )له صيغة إلى المألوفة الحمد صيغة غّيرت حقيقة، اآلخرة في تعالى عليه

 فالمعنى: ، (القّهار الواحدِ  هللِ  اليوم   الُمْلكُ  ِلم نِ ) تعالى قوله معنى نظير ذاوه االعتبار،
 يلتبس ال عليه، مقصورة يومئذ التصرفات ألن أحّق؛ اآلخرة في عليه الحمد قصر أن

 «.بتصرفه غيره تصرف فيها

***  

 السيوطي: نقله ما 

ا المتكلم يدمج أن هو اإلصبع: أبي ابن قال» ا أو غرض، في غرض   بديع، في بديع 
 الحمدُ  لهُ ) تعالى: كقوله البديعين، أحد أو الغرضين، أحد إال الكالم في يظهر ال بحيث

 تعالى انفراده ألن المطابقة؛ في المبالغة أدمجت ،70 القصص (واآلِخرةِ  األولى في
 باالنفراد الوقت في مبالغة سواه، فيه يحمد ال الذي الوقت وهي اآلخرة، في بالحمد

 فإنه الباطن، في حقيقة فيه فاألمر الظاهر، في المبالغة مخرج خرج وإن وهو بالحمد،
 انتهى. الدارين. في به والمنفرد الحمد ربّ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=34&ayano=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=68&ID=349&idfrom=364&idto=409&bookid=68&startno=5#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=68&ID=349&idfrom=364&idto=409&bookid=68&startno=5#docu
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 الغرض فإن غرض، في غرض إدماج من إنها اآلية: هذه في يقال أن واألولى قلت:
 «.والجزاء البعث إلى اإلشارة فيه وأدمج الحمد، بوصف تعالى تفّرده منها

 القرآن(. بدائع في ،58 النوع )اإلتقان،

*** 
 م5/11/2014 األربعاء

 

 (3 )سبأ ذّرة مثقالُ  عنه يعُزبُ  ال ۞

 يغيب. ال

 

 (3 )سبأ مبين كتاب في إال ... ذرة مثقال عنه يعزب ال ۞

 لعل التقدير:

 فال شيء من هذا إال في كتاب مبين.

 

 (5)سبأ سع وا في آياتنا ُمعاجزين  ۞

 معاندين.
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 (6)سبأ ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحقَّ  ۞

 : مفعول به ثان.الحق

 في قراءة:

.  هو الحق 

 مبتدأ وخبر في محل مفعول به ثان.

 

 (7)سبأ ُمزقتم كلَّ ممزَّق  ۞

 تمزيق ا كثير ا.

 

 (8)سبأ أفترى على هللا كذب ا أم به ِجّنة بل الذين ال يؤمنون باآلخرة في العذاب  ۞

 أفترى: همزة القطع لالستفهام. افترى: همزته همزة وصل.

 لم يقل:

 بل هو باآلخرة في العذاب.

ا.بل:   لعلها لإلضراب اإلبطالي واالنتقالي مع 
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ف ا من السماء  ۞  (9)سبأ أو ُنسقْط عليهم ِكس 

ا.  كسف ا: قطع 

 

 (10)سبأ يا جباُل أّوبي معه والطير   ۞

 : رّجعي بالتسبيح. سّبحي.أّوبي

 التقدير:

-  .  نادينا الجبال  والطير 
-  .  وسخرنا له الطير 
 وآتيناه الطير.  -
 .الطيرأّوبي معه ومع  -

 

 (10)سبأ ا له الحديد وألنّ  ۞

 : لداود.له

 جعلنا الحديد في يده كالعجين أو الشمع، يلين له بال إدخال نار، وال ضرب بحديد!
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 (11)سبأ أِن اعمْل سابغات  وقّدْر في السرد  ۞

 : وقلنا له أِن اعمْل سابغات.التقدير

 ا سابغات.: دروع  سابغات

 : واسعات.سابغات

 

 : السردقّدر في 

 فيها قوالن:

 اضبْط صنعة السرد )وهي صنعة السّراد أو الزّراد(. -
 اقتصْد في الشغل ليبقى مجال للعبادة. -

 المعنى األول:

 اضبط المسامير والحلق. ربما ال يفهم ذلك إال أصحاب الصنعة.

فـيفصم ال تصّغر الـمسمار وتعّظم الـحلقة فتسلس، وال تعّظم الـمسمار وتصّغر الـحلقة 
 الـمسمار!

 : قتادةقال 
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إن الدروع كانت قبله صفائح فكانت ثقاال ، فلذلك ُأمر هو بالتقدير فيما يجمع بين الخّفة 
والحصانة، أي قّدر ما يأخذ من هذين المعنيين بقسطه، أي ال تقصد الحصانة وحدها 

 فتثقل، وال الخّفة وحدها فتزول المنعة.

*** 

 :الزمخشري قال 

ما تقولون في داود؟  :داود يخرج )...( متنكر ا، فيسأل الناس عن نفسه، ويقول لهم"كان 
فيثنون عليه! فقيض هللا له ملك ا في صورة آدمي، فسأله على عادته، فقال: ِنعم الرجل 
لوال خصلة فيه، فخاف داود، فسأله؟ فقال: لوال أنه ُيطعم عياله من بيت المال! فسأل 

  له ما يستغني به عن بيت المال، فعلمه صنعة الدروع". يسّببعند ذلك ربه أن 

 

 :القرطبيقال 

"فكان يصنع الدرع فيما بين يومه وليلته يساوي ألف درهم، حتى اّدخر منها كثير ا،  
عت معيشة منزله، وتصّدق على الفقراء والمساكين! وكان ينفق ثلث المال في  وتوسَّ

الدروع وصنعها، وكانت قبل ذلك صفائح. ويقال:  مصالح المسلمين. وهو أّول من اتخذ
 إنه كان يبيع كل درع منها بأربعة آالف )...(.

*** 
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 ثم قال:

في هذه اآلية دليل على تعّلم أهل الفضل الصنائع، وأن التحّرف بها ال ينقص من 
مناصبهم، بل ذلك زيادة في فضلهم وفضائلهم؛ إذ يحصل لهم التواضع في أنفسهم 

 عن غيرهم، وكسب الحالل الخلّي عن االمتنان. واالستغناء 

 عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:

السالم كان ما أكل أحد طعام ا خير ا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي هللا داود عليه 
 يأكل من عمل يده" )صحيح البخاري(.

*** 

 اإلثنين:

 هـ1440رجب  05

 م2019آذار  11

 

 (12)سبأ ولسليمان  الريح   ۞

 وسّخرنا لسليمان  الريح.
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 (12)سبأ وأسلنا له عين الِقْطر  ۞

 القطر: النحاس.

 في سليمان قال: وأسلنا.

 (.10وفي داود: وألّنا )اآلية 

 

وِمن الجّن م ن يعمُل بين يديه بإذن رّبه وم ن ي زْغ منهم عن أمرنا ُنِذْقه ِمن عذاب  ۞
 (12)سبأ السعير 

 .21راجع سورة النمل 

 

 (13)سبأ وجفان كالجواب  وتماثيل   يعملون له ما يشاء من محاريب   ۞

 : كالجوابي.في قراءة

  وهي الحوض الذي ُيجبى فيه الماء. : جمع جابية،الجوابي

 وعاء الطعام. القصعة أو جمع جفنة، وهي :جفان

 :األلوسيقال 
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ويليها  ، ويليها القصعة وهي ما تشبع العشرة ،صاعقال بعض اللغويين: الجفنة أعظم القِ 
ها ويلي ، المئكلة وهي ما تشبع االثنين والثالثة اويليه ،الصحفة وهي ما تشبع الخمسة
يفة وهي ما تشبع الواحد.  الُصح 

 :تماثيل

ا. ويجوز أن يكون غير صور  عن أبي العالية: لم يكن اتخاذ الصور إذ ذاك محّرم 
الحيوان، كصور األشجار وغيرها، ألّن التمثال كل ما صّور على مثل صورة غيره من 

 .ّور محذوفة الرؤوسحيوان وغير حيوان، أو تص

 : المساجد.المحاريب

 

 (13)سبأ  راسيات   دور  وقُ  ۞

ال يمكن حملها  تعمل من الصخور من األصول الثابتة غير المنقولة، يعني أنها لكبرها
  وال تحريكها.

 

 (13)سبأ اعملوا آل  داود  شكر ا  ۞

 مفعول ألجله.
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)سبأ نسأته مِ  األرض تأكلُ  ةُ دابّ هم على موته إال ما دلّ  فلما قضينا عليه الموت   ۞
14) 

 : األر ضة.ة األرضدابّ 

 : عصاه.منسأته

 جملة: تأكل منسأته: جملة حالية.

 

)سبأ فلما خّر تبّينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين  ۞
14) 

 التقدير: تبينت الجّن لإلنس.

 العذاب المهين: العذاب الشاق.

 يتبين لهم أنه مات إال بعد سنة أو أكثر!لم 

 مات سليمان واقف ا، لكن كيف بقي واقف ا؟ وكيف لم تتفسخ جثته؟ 

 معجزة!
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 (14)سبأ كيف يعذب هللا هذه المخلوقات التي سخرها لسليمان عليه السالم؟  ۞

 قال لي:

وقفت عندها سّخر هللا لسليمان عليه السالم أشياء لم أقف عندها، وسخر له أشياء 
 وتساءلُت عن حكمتها، وذكرتني بنظام السخرة!

 قلت:

من النوع األول: تسخير الريح، وإسالة عين القطر. ومن النوع الثاني تسخير الجن. 
 نعم هنا قد يتم التساؤل عن تعذيب الجن بهذا التسخير:

 .12( سبأ وم ن ي زغ منهم عن أمرنا ُنِذْقه من عذاب السعير) -
( تبينِت الجن  أن لو كانوا يعلمون الغيب  ما لبثوا في العذاِب الُمهينفلما خّر ) -

 .14سبأ 
 .38( ص وآخرين مقّرنين  في األصفاد) -

 قد يكون الجواب في أن هؤالء الجن هم من الشياطين:

 .82( األنبياء ومن الشياطيِن من يغوصون له) -
 .37( ص والشياطين  كل بّناء  وغّواص) -



809 

( في القرآن قد تستدعي في الذهن نظام السخرة في النظام ناسخر صحيح أن كلمة: )
اإلقطاعي، لكن إقطاعنا غير إقطاعهم، وسخرتنا غير سخرتهم، والتشابه في األلفاظ 

 ال يقتضي بالضرورة التشابه في المعاني. 

 وهللا أعلم بالصواب.

*** 

 الثالثاء:

 هـ1440رجب  06

 م2019آذار  12

 

 (15)سبأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية  جّنتاِن عن يمين  وشمال   ۞

 في موطنهم، أو في مسكن كل واحد منهم.

 جنة عن يمين، وجنة عن شمال.

 

 (16)سبأ  وأثل   ط  مْ خ   ل  وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات ْي أكُ  ۞

 : لعل ذلك على سبيل السخرية!جنتين
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 قابلة لألكل.: شجر ذي شوك له ثمرة مّرة غير خمط

 فسره المفسرون بكلمة أصعب!: أثل

 

 (17)سبأ ذلك جزيناهم بما كفروا  ۞

 جزيناهم ذلك.

 

 (17 )سبأ الكفور إال نجازي  وهل ۞
يل   عليهم فأرسلنا فأعر ُضوا) تعالى: قال ِرم س   ُأُكل   ذوات يْ  جّنتينِ  بجّنتيهم وبّدلناهم الع 

ْمط   . ِسْدر   ِمن وشيء   وأْثل   خ  يناهم ذلك قليل   سبأ (الك ُفور إال ُنجازي  وهل كفروا بما جز 
17.   

 الكفر. الشديد بمعنى: كافر، من مبالغة صيغة الكفور
 الكافر؟ يصيب وال الكفور يصيب الجزاء أن اآلية تعني فهل

 قرآنية: نكتة أول 
 ألطبق إليها أعود نفسي: في قلت قرآنية، نكتة أول في اآلية لهذه تعرضت أن سبق

 االطالع المفسرين، أقوال عرض بر،أك تفصيل الجديدة: طريقتي عليها
 تفسيره؟ وعّدل عليه تعليقي من استفاد هل الزحيلي على
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 لآلية: الصحيح التفسير 

 الكفور؟! إال الجزاء هذا بمثل نجازي  وهل
 عاشور(. وابن والشوكاني، حيان، وأبو والرازي، البغوي، عليه: )اقتصر
 أوافقه وال تعبيره، طريقة بسبب المواضع، من عدد في كذلك وهو غامض، :الطبري 

 لآلية. متكّلف تفسير من أورده ما على
 كل بأن يصّرح ال كما أدري! ال بقوله: يصّرح وال ويدور يلفّ  واضح، غير :القرطبي

 مريح! غير تفسير من ذكره ما
 صله!أ من الصحيح التفسير يذكر لم :كثير ابن

 وألنه اآلخر! الرأي يذكر لم ألنه تفسير، وأسوأ العبارة لهذه تفسير أوضح :الزحيلي
 )الطبري  التفاسير: من القليل إلى رجع أنه السبب ولعل المرفوض! الرأي ذكر

 تفسير! من اختاره عّما المسؤولية من يعفيه ال هذا ولكن فقط(! كثير وابن والقرطبي
 الشائكة! األمور في االطالع في يتوسع أن المفّسر على ألن

 والعاصي: والفاسق والكافر الكفور تصيب العقوبة 
 العمل. قدر وعلى العمل، جنس من فالجزاء عمله، حسب كال   يجازي  وهللا

 وهللا ,8-7 الزلزلة (ير هُ  شر ا ذ ّرة   ِمثقال   ي عملْ  وم ن ير ُه. خير ا ذ ّرة   ِمثقال   ي عملْ  فم نْ )
 أعلم.
*** 
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 المفسرين: أقوال
 الطبري:

 أهل فيخصَّ  الصالحة، أعمالهم على به اإليمان أهل هللا يجزي  ما أو قائل: قال فإن»
 الموضع هذا في المجازاة  إن قيل: الكفور؟ إال يجازى  وهل فيقال: بالجزاء؟ الكفر

 لواحدةبا لهم يجعل وأن عليهم، التفّضل به اإليمان أهل وعد ِذْكُره تعالى وهللا المكافأة،
 المسيء ووعد التضعيف، من له نهاية ال ما إلى أمثالها عشر الصالحة أعمالهم من
 ألهل والمكافأة جرمه، على له مكافأة   مثلها سيئاته من بالواحدة يجعل أن عباده من

 هذا في ثناؤه جل قال فلذلك التفضل. مع اإليمان ألهل والجزاء والكفر، الكبائر
 على يكافأ ال ُيجازى(: )ال ثناؤه: جل قال كأنه (؟الكفور إال ُيجاز ى  وهل) الموضع:

 شيئ ا، ذنوبه من له يغفر ال وهللا عليه، المكافإ مثل المكافأة كانت إذا الكفور، إال عمله
 الدنيا. في منها شيء يمحص وال

    «.وصفتُ  ما على عليه يتفضل فإنه المؤمن وأما
*** 

 البغوي: 
 «.(الكفورُ  إال) الجزاء هذا مثل   ُيجاز ى  وهل»

 أقول:
 وسابق! ومختصر صحيح

*** 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=34&ayano=17#docu
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 الرازي:
 «.(الكفور إال) الجزاء بذلك ُنجازي  ال أي»

*** 
 القرطبي:

 تعالى هللا خّص  لم يقال: أن وهو منه، أشدّ  السورة هذه في ليس سؤال اآلية هذه في»
 المعاصي؟ أصحاب يذكر لمو  بالكفور، المجازاة 

 واإلهالك االصطالم هو الذي الجزاء بهذا يجازى  ليس قوم: فقال هذا; في العلماء تكّلم
 كفر. م ن إال

 سيئاته، عنه تعالى هللا يكفر المؤمن أن وذلك يعاقب; بمعنى: يجازى  مجاهد: وقال
 يثاب. ألنه يجازى  وال يجزى  فالمؤمن عمله; سوء بكل يجازى  والكافر

 الحساب. يناقش فال المؤمن وأما الحساب، في المناقشة هو طاوس: وقال
 الكفار. غير المعاصي أهل في فجعلها هذا، خالف قطرب وقال

 هذه في قيل ما وأولى النحاس: بالكبائر. وعمل بالنعم كفر من على المعنى وقال:
 بِمثل. ِمثال   قال: الحسن أن فيها: روي  ما وأجلّ  اآلية،

 من يقول: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قالت: عنها هللا رضي عائشة وعن 
 ؟ يسير ا حساب ا حاسبي فسوف وعز: جل قوله فأين هللا، نبي يا فقلت: هلك. حوسب

 أن وشرحه: صحيح، إسناد وهذا هلك. الحساب نوقش ومن العرض، ذلك إنما قال:
 قوله هذا ويبّين خير; من عمل ما ويحبط عليها، ويحاسب أعماله، على يكافأ الكافر

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4287&idto=4287&bk_no=132&ID=2006#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2828&idto=2828&bk_no=48&ID=2275#docu
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 (،الكفور إال ُيجازى  وهل) الثاني: وفي . (كفروا بما جزيناهم ذلك) األول: في تعالى
يناهم(: ومعنى: عمله، عمل بكل يكافأ (:ُيجازى ) ومعنى  اللغة، حقيقة فهذا وقيناهم; )جز 

 «.مجاز ا )جزى( بمعنى يقع )جازى( كان وإن
*** 

 كثير: ابن 
 الكفور. إال يعاقب وال مجاهد: قال »

 وقال الكفور. إال فعله بمثل يعاقب ال العظيم. هللا صدق البصري: الحسن وقال
 «.الكفور إال يناقش ال طاوس:

 أقول:
 عنه. صدوره أستغرب الذي مجاهد، بقول تأثر الزحيلي لعل

*** 
 حيان: أبو 

 قدر ا فعله بمثل يجازى  الكفر، في المبالغ أي (الكفور إال) العقاب بذلك (نجازي  وهل»)
 «.وتضعيف بتفضيل فجزاؤه المؤمن وأما بقدر،
*** 

 الشوكاني: 
 النقمة، ونزول النعمة بسلب الجزاء، هذا نجازي  وهل أي: (:الكفور إال نجازي  وهل)« 

 ؟!«فيه المتبالغ الكفر الشديد إال

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2828&idto=2828&bk_no=48&ID=2275#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14102
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=34&ayano=17#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=34&ayano=17#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=34&ayano=17#docu
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*** 
 عاشور: ابن 
 نوعه. في عظيم الجزاء ذلك ألن (،الكفور إال) الجزاء ذلك يجازى  ما المعنى:»

 قيل: فلما الجزاء. جنس من والمثوبة الجزاء. جنس من العقوبة فإن العقوبات نوع أي
يناهم ذلك)  فال (؟الكفور إال) جزائهم مثل يجازى  وهل المراد: أن تعّين (كفروا بما جز 

 يسمى ال الثواب أن وال فعله، على ُيجازى  ال الكفور غير أن يقتضي هذا أن يتوهم
،  مندفعة كلها التوّهمات تلك ألن معصيته، على يجازى  ال المؤمن العاصي أن وال جزاء 

 على يجري  ال ونحوه االستئصال فإن الجزاء، نوع بيان من اإلشارة اسم في بما
 «.المؤمنين

***  
 الزحيلي:

 كفران في المبالغ إال بهذا يعاقب وال كفرهم، جزاء ةالنقم إلى النعمة من التبديل هذا»
 «!تعالى باهلل والكفر النعم

 هـ.1418 الثانية الطبعة عن اإللكترونية النسخة
 .1 رقم القرآنية النكتة في انتقدته كنت
ا بقي األمر ولكن )بهذا(، كلمة: وأضاف صحح، أنه يبدو  وكان القارئ! على غامض 
 العقاب. هذا بمثل يعاقب وال يكتب: أن المناسب من
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ا أخرى، مواضع صحح أنه يبعد وال  بي، يتصل ولم قرآنية. نكت من نشرته مما مستفيد 
 يشكرني! ولم

 166 كانت الصفحة: واختلفت 22 الجزء رقم كان انتقاده عند إليها رجعت التي الطبعة
 معدلة! الطبعة هذه أن يعني: ،170 فصارت

 للمطبوع. موافق الكتاب ترقيم قولهم: جاء اإللكترونية النسخة أول وفي
 

 :2003 عام األولى القرآنية النكتة نص
 بمعنى: كافر، من مبالغة صيغة الكفور .17 سبأ (الك ُفور إال ُنجازي  وهل) تعالى: قال»

 ما انظر الكافر؟ يصيب وال الكفور يصيب الجزاء أن اآلية تعني فهل الكفر. الشديد
 )التفسير النعم" كفران في الُمبالغ إال هللا يعاقب "ال المنير: تفسيره في لزحيليا وهبة قاله

 يليق ال جسيم خطأ هذا الزحيلي خطأ دمشق(. الفكر، دار نشر ،22/166 المنير
 الشرعية والهيئات المجامع وعضو واألصولية والفقهية القرآنية الموسوعات بصاحب
 اإلسراع من بد وال النقطة، هذه في مظلم ا تفسير ا نيرالم تفسيره يجعل الخطأ هذا الكثيرة.

 )...(. أفضل لكان غيره فعل كما اآلية تفسير عن سكت ليته تصحيحه. في
 فالجزاء الكفور. إال الجزاء هذا بمثل يجازي  ال تعالى هللا أن اآلية تفسير في الصواب
 قدر وعلى عمله، حسب كال   يجازي  وهللا والعاصي، والفاسق والكفور الكافر يصيب
 ذّرة   مثقال   يعملْ  فمن تعالى:) قال العمل. قدر وعلى العمل جنس من فالجزاء عمله،

 «.أعلم وهللا هذا .8-7 الزلزلة (ير هْ  شرًّا ذّرة   مثقال   يعملْ  وم ن ير هْ  خير ا
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 مالحظة: 

 النكتة كتبت يوم كانت كما (1 )ملحق المنير التفسير كتاب صفحة من صورة مرفق
 .843 اإلعادة: نكتة رقم األولى.

*** 

 م1/4/2013السبت 

 

 (17)سبأ وهل ُنجازي إال الكفور  ۞

ِرم وبّدلناهم بجّنتيهم جنتيِن ذوات ْي ُأُكل  قال تعالى: ) يل  الع  فأعر ُضوا فأرسلنا عليهم س 
يناهم بما كفروا وهل  . ذلك جز  ْمط  وأْثل  وشيء  ِمن ِسْدر  قليل  ( سبأ ُنجازي إال الك ُفورخ 

17.  
 الكفور:

 صيغة مبالغة من: كافر، أي: شديد الكفر.
 هل يعني أن هللا ال يجازي الكافر؟

 التقدير في اآلية:
 وهل نجازي بمثل هذا الجزاء إال الكفور؟

  الحظ الجزاء في اآلية:
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 أرسلنا عليهم سيل العرم. -
 بدلناهم بجنتيهم. -

 نا، بل جاء عند عدد من المفسرين:هذا التفسير لم أبتكره أ
 )البغوي، والرازي، وأبي حيان، والشوكاني، وابن عاشور(.

 وكان دوري هو محاولة حسن االختيار من بين التفاسير المطروحة، أرجو ذلك.

*** 
 أقوال المفسرين:

  الطبري:
غامض، وهو كذلك في عدد من المواضع، بسبب طريقة تعبيره، وال أوافقه على ما 

 أورده من تفسير متكّلف لآلية.

*** 
 الزمخشري:

 المعنى أن مثل هذا الجزاء ال يستحقه إال الكافر!

 أقول:
 كأنه لم يمّيز بين الكافر والكفور!

*** 
  القرطبي:
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غير واضح، يلّف ويدور وال يصّرح بقوله: ال أدري! كما ال يصّرح بأن كل ما ذكره من 
 قال قوم! تفسير غير مريح، إال ما نقله بقوله:

*** 
  ابن كثير:

 لم يذكر التفسير الصحيح من أصله!

*** 
  2015آب  20الخميس 

 

  (17)سبأ وهل نجازي إال الكفور  ۞
 (17)سبأ  خطأ تفسير الشعراوي  ۞

 اآلية:
ْمط  وأْثل  ) ِرم وبّدلناهم بجّنتيهم جّنتيِن ذوات ْي ُأُكل  خ  يل  الع  فأعر ُضوا فأرسلنا عليهم س 

يناهم بما كفروا وهل ُنجازي إال الك ُفوروشيء   . ذلك جز    .17( سبأ ِمن ِسْدر  قليل 
 :الشعراوي قال 

ِزۤي ِإالَّ ٱْلك ُفورثم ُينزه الحق سبحانه نفسه بهذا االستفهام التقريري: )» ( سبأ و ه ْل ُنجٰ 
. وجاء بالكفور وهي صيغة مبالغة، ولم يقل سبحانه: الكافر، وهذا من رحمته 17
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سبحانه بعباده، فهو سبحانه ال يجازي منهم إالَّ الكفور، أي: الُمِصّر على الكفر 
 «.المتمادي فيه

 الصواب:
 أن هللا يجازي الكفور، ويجازي الكافر، خالف ا لما قال الشعراوي.

 .8-7( الزلزلة ل  ذّرة  خير ا ير ه. وم ن يعمْل مثقال  ذّرة  شر ا ير هفم ن يعمْل مثقا)
 التقدير في اآلية:

 وهل ُنجازي بمثل هذا الجزاء إال الكفور؟

*** 
 المختار من أقوال المفسرين:

 البغوي:
 «.وهل ُيجاز ى مثل  هذا الجزاء )إال الكفوُر(»

*** 
 الرازي:

  «.فور(أي ال ُنجازي بذلك الجزاء )إال الك»

*** 
 القرطبي:

تكّلم العلماء في هذا، فقال قوم: ليس ُيجازى بهذا الجزاء الذي هو االصطالم »
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 «.واإلهالك إال م ن كفر
 أقول:

  قوله: "إال من كفر" خطأ صوابه: "إال من كان كفور ا"!
 انظر ما نقله غيره من المفسرين وقارْن.

*** 
 أبو حيان:

 «.(الكفور إال( بذلك العقاب )وهل نجازي »)

*** 
 الشوكاني:

 «.وهل نجازي هذا الجزاء» 

*** 
 ابن عاشور:

 (.إال الكفورما يجازى ذلك الجزاء )
 هذا وهللا أعلم.

*** 
  2015أيلول  1الثالثاء 
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 (19)سبأ ومّزقناهم كل ممّزق  ۞

 تمزيق ا كثير ا.

 .7راجع سبأ 

 

 (19)سبأ ولقد صّدق عليهم إبليُس ظنَّه  ۞

 صدق عليهم ظن  إبليس.

 

 (22)سبأ وما له منهم من ظ هير  ۞

 : هلل.له

 : ُمعين.ظ هير

 

 (23)سبأ وال تنفع الشفاعُة عنده إال ِلمن أ ذن له  ۞

 في قراءة:

 ُأذن.
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 (23)سبأ ُفّزع عن قلوبهم  ۞

 أزيل الفزُع.

 

ى أو  ۞  (24)سبأ بين  في ضالل  مُ وإنا أو إياكم لعلى هد 

 لم يقل:

 وإياكم.

 لم يقل:

 وإنا أو أنتم.

 .31قارن اآلية 

 

 (25)سبأ ال ُتسألون عما أجرمنا وال ُنسأل عما تعملون  ۞

 : أي بزعمكم.أجرمنا

 لم يقل:
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 وال ُنسأل عما عملتم.

 

 لم يقل:

 ال ُتسألون عما ُنجرم.

 

 لعل التقدير:

 وُنجرم، وال ُنسأل عما عملتم وتعملون.ال ُتسالون عما أجرمنا 

 

 (27)سبأ كاّل بل هو هللُا العزيُز الحكيُم  شركاء   به ألحقتم الذين أروني ۞

 ألحقتموهم به.

 كاّل ليس له شركاء بل هو هللا ...

 

 (28)سبأ وما أرسلناك إال كافة للناس  ۞

 لعل التقدير:
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 إال للناس كافة.

 لم يقل:

 كافة.وأرسلناك للناس 

 

 (30)سبأ لكم ميعاُد يوم ال تستأخرون عنه ساعة  وال تستقدمون  ۞

 وال تستقدمون ساعة.

 : لحظة.ساعة

 

 (31)سبأ لوال أنتم لكنا مؤمنين  ۞

 لم يقل:

 لوالكم. -
 لوال أنتم أضللتمونا. -
 لوال أنكم أضللتمونا. -
 لوال أنتم كنتم لنا مضّللين. -
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)لوالكم(، ومتعودون فيها على أنكم ذوو فضل، كقولنا: نحن وم ن قبلنا متعودون على 
 لوالكم لكّنا راسبين. وال نشعر بحاجة إلى التقدير في )لوالكم(.

(: جائزة مثل )لوالكم(، لكن قد نشعر أننا فيها بحاجة إلى تقدير: لوال أنتم لوال أنتم)
 أضللتمونا لكّنا مؤمنين.

 القرطبي أدناه( أراه من التكلف.وما قاله محمد بن يزيد )تفسير 

 وهللا أعلم.

*** 

 القرطبي:

 حكاها سيبويه.  (لوالكم) :(، ومن العرب من يقوللوال أنتماللغة الفصيحة: )

تخفض الُمضمر ويرتفع الُمظهر بعدها باالبتداء ويحذف خبره. ومحمد بن  (لوال) تكون 
الُمظهر، فلما كان الُمظهر مرفوع ا ألن الُمضمر عقيب  (لوالكم) يزيد يقول: ال يجوز

ا ا مرفوع   . باإلجماع وجب أن يكون الُمضمر أيض 

*** 

 أبو حيان:

 أتى الضمير بعد )لوال( ضمير رفع على األفصح. 
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وحكى األئمة سيبويه والخليل وغيرهما مجيئه بضمير الجّر نحو: لوالكم، وإنكار المبّرد 
 .مقام ا، استوى فيه المرؤوس والرئيسذلك ال يلتفت إليه. ولما كان 

 أقول:

 لم أفهم قول أبي حيان: ولما كان مقام ا ... إلخ، قد يكون فيه خطأ طباعي.

*** 

 الجمعة:

 هـ1440ربيع اآلخر  06

 م2018كانون األول  14

 

 (32)سبأ أنحن صددناكم عن الهدى بعد إْذ جاءكم بل كنتم ُمجرمين  ۞

 : بعد أْن.بعد إذْ 

 لم نصدكم بل كنتم مجرمين.

 

 (33)سبأ بل مكُر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر باهلل  ۞
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 في الليل والنهار. بنا بل مكركم

 ما كان اإلجرام من قبلنا بل من مكركم.

 

 (33)سبأ وأسّروا الندامة لّما رأوا العذاب  ۞

 من هم الذين أسّروا؟

 الذين استكبروا، أم الذين استضعفوا، أم كالهما؟

 كالهما.

 

 (33)سبأ وجعلنا األغالل في أعناق الذين كفروا  ۞

 لم يقل:

 في أعناقهم.

 إظهار في مقام اإلضمار، لبيان أنهم كافرون.

 

 (34)سبأ وما أرسلنا في قرية من نذير إال قال ُمترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون  ۞
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 نذير: رسول.

 لم يقل:

 إنا بما ُأرسلت به.

 : للتهكم.ُأرسلتم

 

 (36)سبأ قل إّن رّبي يبُسط الرزق  لمن يشاء وي قِدر  ۞

 ي قِدر:

 عكس: يبُسط.

 (.يشاء(، وليس على: )يبُسطوالفعل معطوف على: )

 

 (37)سبأ فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا  ۞

جزاء الضعف: هل هو من باب الثواب العادي المضاعف: الثواب يضاعف والعقاب 
 ال يضاعف؟ هذا ما قاله المفسرون.

 أم هو من باب الثواب غير العادي، ما يعني أن ثوابهم مضاعف بالنسبة لغيرهم؟
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 تالء الفقر، وهللا أعلم.الثراء( أشد من ابأنا أرجح المعنى الثاني ألن ابتالء الغنى )

 

 (38)سبأ والذين ي سع ون في آياتنا ُمعاجزين  ۞

 عجزوننا.يحسبون أنهم يُ 

 في قراءة:

 معّجزين.

 

 (40)سبأ أهؤالء إياكم كانوا يعبدون  ۞

 أهؤالء كانوا يعبدونكم.

 

 (42)سبأ ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون  ۞

 لم يقل:

 ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون.
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 (43)سبأ وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم  ۞

 لم يقل:

 وقالوا للحق لما جاءهم.

 

 (45)سبأ وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكّذبوا رسلي ن قبلهم ب الذين مِ وكذّ  ۞

 : كرر الفعل، مع الفاء. ولعل الفاء زائدة.فكذبوا

 

 (45)سبأ فكّذبوا رسلي فكيف كان نكير  ۞

 فيه حذف تقديره:

 فأهلكناهم فكيف كان نكير.

 : نكيري، وهي قراءة.نكير

 نكيري: عقابي.

 

 (46)سبأ قْل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا هلل مثنى وفرادى  ۞
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 : بموعظة واحدة.بواحدة

 : تنهضوا.تقوموا

 

 (47)سبأ قْل ما سألتكم من أجر فهو لكم  ۞

 : كالم المفسرين فيه غير مقنع.فهو لكم

 

 (48)سبأ يقذف بالحّق ي ربّ  إنّ  قلْ  ۞

 كثير ا.: من خصائص السورة، إذ تكررت فيها قلْ 

 : بالوحي يرمي به الباطل.يقذف بالحق

 قذائف الحق في وجه الباطل وأهله.

 .18( األنبياء نقذف بالحق على الباطل)

 (49)سبأ وما ُيبدئ الباطل وما يعيد  ۞

 : األصنام.الباطل

لق ا وال تعيده.  ال تبدئ خ 
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 (51)سبأ فال فوت وُأخذوا من مكان قريب ولو ترى إذ فزعوا  ۞

 ولو تراهم إذ فزعوا يوم القيامة.

 : ال نجاة لهم.ال فوت

 : من المحشر القريب من جهنم.من مكان قريب

 

 (52)سبأوقالوا آمّنا به وأنى لهم التناوُش ِمن مكان بعيد  ۞

 : بالعذاب الذي كانوا ينكرونه في الدنيا.به

 أي من اآلخرة فال يقبل منهم اإليمان عندئذ.: التناوش من مكان بعيد

 التناوش يعني التناول، والتناول يعني النوال، والنوال يعني: نوال الجنة.

 

 (53)سبأ ويقذفون بالغيب من مكان بعيد  ۞

 لعل المعنى: وكانوا يقذفون بالغيب، أي ينكرونه في الدنيا.

 : هل هو اآلخرة وعذابها؟الغيب
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 صعبة، وهللا أعلم بمراده.خاتمة السورة 
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 فاطر﴾ سورة﴿
 

يزيد في الخلق ما يشاء  جاعل المالئكة رسال  أولي أجنحة مثنى وثالث  ورباع   ۞
 (1)فاطر 

 منهم من له جناحان، ومنهم ثالثة، ومنهم أربعة.

 : صفة ألجنحة، ممنوعة من الصرف.مثنى

 ورباع وأكثر.يزيد في الخلق: أي في عدد األجنحة: مثنى وثالث 

 

 (2 )فاطر لها ُمْمِسك   فال رحمة   ِمن للناس هللاُ  يفتحِ  ما ۞
  
 فاطر (بعِده ِمن له ُمرسل   فال ُيْمِسكْ  وما لها ُمْمِسك   فال رحمة   ِمن للناسِ  هللاُ  ي فتحِ  ما)
2. 
  

 سيأتي. الجواب (!له) قال: موضع وفي (،لها) قال: موضع في
  

 :ما
 الموضعين. في شرطية،
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 الشرط. معنى تضّمن موصول اسم وأصلها
  

 :يفتحْ 
 للعطاء. الخزائن يفتح كمن ُيعِط، يمنْح،

  
 :يمسكْ 
 يمنْع.

  
 :ُمرِسل ال

 اإلمساك. ضد اإلرسال
  

 :رحمة
 مطر.      -

 رزق.      -

 خير.      -

 صحة.      -

 أمن.      -

 دعاء.      -

 توبة.      -
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 توفيق.      -

 هداية.      -

 ُذكر. ما كل      -

 أمثلة. مجرد هو ُذكر ما ألن ُذكر، مما أكثر بل      -

  
 يقل: لم
 له. ُمْمِسك   فال      -

 لها. ُمْرِسل   فال      -

  

 يقل: لم
 له. فاتح   فال
 اإلطالق. وهو واحد، بمعنى هنا واإلرسال الفتح له. ُمرسل   ال :قال

  
 يجوز: اللغة في
 الذي. بمعنى موصولة ما: يمسُك. وما ... يفتحُ  ما      -

 )ما(. معنى على أو )ما( لفظ على لها. ُمْرِسل   فال ... له ُمْمِسك   فال      -

  
 قاعدة:
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 قراءة . يجوز لغة   يجوز ما كل ليس
***  
 هـ1433 التشريق أيام ثالث

  م29/10/2012 اإلثنين
 

   (5 )فاطر الغ رور باهلل يغرّنكم وال ۞
 الشيطان. :الغ رور

 
 )فاطر السعير أصحاب من ليكونوا حزبه يدعو إنما ... عدو لكم الشيطان إن ۞

6) 
 ليكونوا: الالم الم العلة، أو الم العاقبة والصيرورة.

 

 (8)فاطر أفمن ُزّين له سوُء عمله  ۞

 الخبر محذوف لداللة السياق عليه.

 أفمن زين له سوء عمله كمن استقبحه.

 

 (9)فاطر وهللُا الذي أرسل الرياح فتثير سحاب ا فسقناه إلى بلد مّيت  ۞
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 لم يقل:

 فأثارت سحاب ا.

 لم يقل:

 يرسل الرياح.

: فيه عدول عن الماضي إلى المضارع، ربما لإلشعار بأن هذه الصورة )الرياح تثير
 والحاضر والمستقبل.والسحاب( تتكرر في الماضي 

 

 (10)فاطر إليه يصعد الكلُم الطيُب والعمُل الصالُح يرفعه  ۞

 : ذكر هللا.الكلم الطيب

 ال يقبل هللا قوال  إال بعمل.

 

 (10)فاطر يمكرون السيئات  ۞

 : ليست مفعوال  به، ألن فعل مكر ال يتعدى.السيئات

 : المكرات السيئات.التقدير

 مفعول مطلق.
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 (10)فاطر ومكُر أولئك هو يبور  ۞

 لم يقل:

 هو الذي يبور.

 

 (13)فاطر قطمير: لفظ كبير لشيء صغير!  ۞

 .13( فاطر والذين تْدُعون  ِمن دوِنه ما يملكون  ِمن ِقْطمير)

*** 

 الِقْطمير:

 قشرة نواة التمر.

 لفافة النواة.

 القطمير: لفافة النواة، وهي القشرة الرقيقة الملتفة عليها. 

 )الزمخشري(.

 القطمير: القشرة الرقيقة البيضاء التي بين التمرة والنواة، قاله أكثر المفسرين.

 )القرطبي(.
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*** 

 قال لي:

كبير ا ( كلمة كبيرة بالنسبة لما تدّل عليه من معنى! لماذا كان حجم الكلمة ِقْطميركلمة )
في لغتنا العربية بالنسبة لمعناها؟ وليست هي مجرد كلمة وردت في اللغة، بل هي 

ا وردت في القرآن )كلمة قرآنية(! )  ( األمر فيها خطير!ِقْطميرأيض 

: كلمة صغيرة مناسبة لمعناها: دقيق! رقيق! Thinأال ترى في اللغة اإلنكليزية كلمة 
 بنفسك وبلسانك!الفْظها باللغة اإلنكليزية وجّربها 

 قلت:

الذين تدعون من دونه )األصنام( تحسبونهم عظماء يستحقون العبادة، وحقيقتهم ال 
 شيء! فهم كالقطمير: االسم كبير والمسّمى حقير!

 وهللا أعلم.

*** 

 2016كانون األول  20الثالثاء 

 

 (14)فاطر ويوم القيامة يكفرون بشرككم وال ينّبئك مثُل خبير  ۞
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 الخبير هنا هو هللا.

 

 (16)فاطر  جديد   بخلق   كم ويأتِ إن يشأ يذهبْ  ۞

 خطاب للناس أو خطاب للمشركين.

 .38( محمد وإن تتولوا يستبدْل قوم ا غيركم ثم ال يكونوا أمثالكم)

 

 (18)فاطر وال تزر وازرة وزر أخرى  ۞

 : نفس  وازرة .وازرة  

 ال تحمل نفس  وزر أخرى.

 

 (18)فاطر  ولو كان ذا قربى وإن ت دُع ُمثقلة  إلى ِحملها ال ُيحمْل منه شيء ۞

 نفس مثقلة.

 : إلى تخفيف حملها.التقدير

 : ولو كان المدعو ذا قربى.التقدير
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 (19)فاطر ما يستوي  ۞
 
روُر. وماوما ) ي ستوي  ي ستوي األعمى والبصيُر. وال الّظُلماُت وال الّنوُر. وال الِظّل وال الح 

 .22-19( فاطر األحياُء وال األمواتُ 
 

 : التقديرأرى أن 
روُر(. )األحياُء واألمواُت(.  )وال الظلماُت والنوُر(. )وال الظّل والح 

 
 ى قوله تعالى:)ال( الثانية: صلة )زائدة(، وهللا أعلم. أال تر 

 
 .16( الرعد هل يستوي األعمى والبصيُر أم هل تستوي الظلماُت والنورُ )
 
. 20( الحشر ال ي ستوي أصحاُب الّناِر وأصحاُب الجّنِة أصحاُب الجّنِة هم الفائزون  )

 وفي قراءة: وال أصحاُب الجّنِة.
 

في تفسيره ال أوافقه عليه، كما ال أوافق من سبقوه  عبد الرحمن حبنكة الميدانيما قاله 
ولم ُيِشْر إليهم. فكالمهم فيه تكلف، وهو صحيح في ذاته، ولكنه غير صحيح في هذا 
السياق. وال أحب أن أشغل القارئ بكالمهم هنا، ألجل االختصار المقصود في هذه 

 الورقة. 



844 

 
قد رّتبه حسب ترتيب نزول اآليات، ويالحظ أن الميداني، رحمه هللا، لم يتّم تفسيره، و 

وليس حسب ترتيب المصحف. وهذا تكّلف آخر، ولعل من المتعّسر، إن لم يكن من 
المتعّذر، إعادة ترتيب آيات المصحف حسب ترتيب النزول. هذا باإلضافة إلى ما في 
طريقته من إتعاب للقارئ، إذا أراد الرجوع إلى تفسيره، بخالف ما لو رتبه الترتيب 

 معهود عند المفسرين. ال
*** 

 مالحظة:
ا من القول في القرآن بأن )ال( زائدة، فهذا معروف في لغة العرب، والقرآن  ال أرى حرج 

 نزل بلغة العرب، فمن التكلف إنكارها.
 وهللا أعلم.

*** 
 2010حزيران  17
 

 (19 )فاطر ي ستوي  ما ۞

 مزيدة نسخة 

روُر. وال الِظلّ  وال الّنوُر. وال الّظُلماتُ  وال والبصيُر. األعمى ي ستوي  وما) تعالى: قال  الح 
 .22-19 فاطر (األمواتُ  وال األحياءُ  ي ستوي  وما

 يقل: لم 
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 والنوُر. الظلماتُ  وال      -

روُر. الظلّ  وال      -  والح 

 واألمواُت. األحياءُ  يستوي  وما      -

 يقل: لم

 البصير. وال األعمى يستوي  وما      -

 يقل: لم 

رور وال      -  الظّل. وال الح 

 يقل: لم 

 األمواُت. وال األحياءُ  وال      -

 يقل: لم 

 النوُر. وال الظلمةُ  وال      -

 واحد! اإليمان طريق ألن النور وأفرد متعددة، الكفر طرق  ألن الظلمات جمع 

 المقصود: 

 والكافُر. المؤمنُ       -

 والجاهُل. العالمُ       -
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 البشر. فهم إلى أقرب المحسوس ألن ،بالمحسوس المعقول تشبيه باب من

رور   :الح 

 النار. حرّ  -

 الشمس. حرّ  -

 )الحاّرة(. الريح حرّ  -

 الظّل. خالف -

رور:   الحّر. شدة على للداللة مبالغة صيغة الح 

 التقدير: 

روُر(. الظلّ  )وال والنوُر(. الظلماتُ  )وال التقدير: أن أرى   واألمواُت(. )األحياءُ  والح 

  

 أعلم. وهللا بها، القرآن نزل التي العرب لغة من وهي )زائدة(، صلة الثانية: )ال( 

  

 (.والبصيرُ  األعمى ي ستوي  وما) اآلية: أول قوله انظر
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 (والنورُ  تُ الظلما ت ستوي  هلْ  أم والبصيرُ  األعمى ي ستوي  هل) آخر: موضع في وقوله
 .16 الرعد

 الحشر (الفائزون   هم الجّنةِ  أصحابُ  الجّنةِ  وأصحابُ  الّنارِ  أصحابُ  ي ستوي  ال) 
 الجّنِة. أصحابُ  وال :قراءة وفي .20

 سبقوه م ن أوافق ال كما عليه، أوافقه ال تفسيره في الميداني حبنكة الرحمن عبد قاله ما 
 هذا في صحيح غير ولكنه ذاته، في صحيح وهو تكلف، فيه فكالمهم إليهم. ُيِشْر  ولم

 هذه في المقصود االختصار ألجل هنا، بكالمهم القارئ  أشغل أن أحب وال السياق.
 الورقة.

  

 اآليات، نزول ترتيب حسب رّتبه وقد تفسيره، يتمّ  لم هللا، رحمه الميداني، أن ويالحظ
 من يكن لم إن المتعّسر، من ولعل آخر. تكّلف وهذا المصحف. ترتيب حسب وليس

 في ما إلى باإلضافة هذا النزول. ترتيب حسب المصحف آيات ترتيب إعادة المتعّذر،
 الترتيب رّتبه لو ما بخالف تفسيره، إلى الرجوع أراد إذا للقارئ، إتعاب من طريقته

 المفسرين. عند المعهود

  

 الطبري:
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 وال الظلماتُ  وال) : قوله في العطف حرف مع "ال" دخول وجه في العربية أهل "اختلف
رورُ  وال الظلّ  وال قال: البصرة: نحويي بعض فقال (،الحرورُ  وال الظلُ  وال النورُ   ،الح 
 لم المعنى هذا في زيد وال عمرو ي ستوي  ال قلت: لو نكأل ،زائدة "ال" تكون: أن فيشبه
 زائدة. "ال" تكون  أن إال ي ُجز

 أول في بدخولها اكتفاء   تدخل لم فإنما الواو، مع "ال" تدخل لم إذا يقول: غيره وكان  
 فكان  صاحبه، يساوي  ال منهما واحد كل أن بالكالم يراد فإنه أدخلْت  فإذا الكالم،
 األعمى يساوي  ال القول: هذا صاحب عند الواو مع "ال" أعيدت إذا الكالم معنى

 اهـ صاحبه" ُيساوي  ال منهما واحد فكل األعمى، البصيرُ  يساوي  وال البصير  
 .الطبري  كالم

  

 ابن قال كما متروكه، على الكالم مذكورُ  ودلّ  الثواني، عن األوائل بذكر استغنى أي:
 .عطية

 اآلية: تركيب 

 والبصيُر. األعمى ي ستوي  وما -1

 النوُر. وال الظلماتُ  وال -2

روُر. وال الظلّ  وال -3  الح 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4089&idto=4089&bk_no=50&ID=4125#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4089&idto=4089&bk_no=50&ID=4125#docu
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 األمواُت. وال األحياءُ  ي ستوي  وما -4

  

 يلي: ما الحظْ 

 (.3و) (2) اآليتين: في ُتذكر ولم (،4و) (1) اآليتين: في ُذكرْت  (ي ستوي  ما) -

 اآليات. سائر بخالف لبصير،وا األعمى بين (ال) ت رد لم (1) اآلية: في -

 (واألمواتُ  األحياءُ ) ُذكر (4) اآلية: وفي بالجمع، (الظلماتُ ) ُذكرت (2) اآلية: في -
 بالمفرد. (3و) (1) اآليتين: بخالف بالجمع،

 وفي (،النور) على (الظلمات) قّدم (2) اآلية: في (.الظلّ و) (الظلمات) قوله: انظر -
رور) على (الظلّ ) قّدم (3) اآلية:  وهو جميل، آخر بديعي بمحّسن عنه وعّوض (،الح 

 من كل   من )متناظر( واحد موقع وفي اآليتين، في (الظلمات) مع (الظلّ ) تجانس
 اآليتين.

 حّي. ظّل، نور، بصير، المؤمن: صفات -

رور، ظلمات، أعمى، الكافر: صفات -  ميت. ح 

 (.2) اآلية: في وكذلك المؤمن. صفة على الكافر صفة قّدم (1) اآلية: في -

 (.4) اآلية: في وكذلك الكافر. صفة على المؤمن صفة قّدم (3) اآلية: في -
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 في وهذا المطلوبة. المعاني تحقيق مع أو المعنى، على الحفاظ مع ،الفاصلة راعى -
 القافية! أجل من بالمعنى ُيضّحى قد الشعر ففي الشعر، بخالف القرآن

***  

 أخرى: آيات

 .34 فصلت (أحسنُ  هي بالتي ادفعْ  السيئةُ  وال الحسنةُ  تستوي  وال)

*** 

 م23/6/2013 األحد 

 

 (24 )فاطر نذير   فيها خال إال أّمة   ِمن وإن ۞

 جاء. :خال

 

 (26 )فاطر نكير كان فكيف ۞

 قراءة: في

 نكيري.

 عقابي. أي:
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 (27 )فاطر ألواُنها مختلف ا ثمرات   به فأخرجنا ۞

 قراءة: في

 مختلفة.

 والتأنيث. التذكير فيه يجوز مجازي  مؤنث األلوان:

 :عاشور ابن قال

ا  في ، كان حذف التاء في مثله جائز اوهو األلوان ،لما ال يعقل لما كان الفاعل جمع 
 .لإِليجاز االستعمال، وآثره القرآن إيثار ا

 

 (27)فاطر ومن الجبال ُجدد  بيض  وحْمر  مختلف  ألوانها  ۞

 : خطوط.جدد

 : سبق آنف ا.مختلف ألوانها

 

 (27)فاطر وغرابيُب سود   ۞

 : شديدة السواد كلون الغراب.غرابيب
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 لعل األصل: وسود  غرابيُب.

 

 (28)فاطر ومن الناس والدواب واألنعام مختلف  ألواُنه  ۞

 لم يقل:

 مختلفة  ألواُنه.

 راجع اآلية السابقة.

 

 (28)فاطر إنما ي خشى هللا  ِمن عباده العلماُء  ۞

 التفسير هنا يجب أن يعنى بمناسبة اآلية، ووجه ارتباطها بما قبلها.

 مّرت، يعلمونها ويتأملونها فتزداد خشيتهم هلل.لعل المعنى: العلماء بهذه األشياء التي 

 

 (29)فاطر إن الذين يتلون كتاب هللا وأقاموا الصالة وأنفقوا مما رزقناهم  ۞

 لم يقل:

 ويقيمون الصالة. -
 وينفقون مما رزقناهم. -
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 تجاهل المفسرون ذلك.

 واألمانة والتواضع.لو طرحوها وقالوا: ال ندري، لكان ذلك أفضل في العلم والمنهج 

 جواب المسألة:

 التقدير:

 تلوا ويتلون، وأقاموا ويقيمون، وأنفقوا وينفقون.

 .االحتباكأي على أساس 

 وشرحه كما يلي:

 لدي هنا ثالث جمل، أو للتبسيط جملتان:

 الجملة األولى: فيها مضارع وليس فيها ماض.

 والجملة الثانية: فيها ماض وليس فيها مضارع.

 جملة من الجملتين بما ينقصها بداللة الجملة األخرى.نكمل كل 

 هذا هو االحتباك، وهو معلوم، ولكن المفسرين لم يستحضروه هنا.

 وهللا أعلم.

 



854 

 (33)فاطر ون فيها من أساور  من ذهب  ولؤلؤ ا ُيحلَّ  ۞

 وُيحّلون فيها لؤلؤ ا.

 .23راجع سورة الحج 

 

 (35)فاطر دار الُمقامة  ۞

 الجنة.

 اإلقامة الدائمة.دار 

 

نا فيها ُلغوب   ۞ ب  وال يمس  نا فيها نص   (35)فاطر ال يمس 

 : تعب.نصب

 : وجع.لغوب

 لم يقل:

 ال يمسنا فيها نصب وال لغوب.

 :األلوسيقال 



855 

 .ةكذا قال جمع من األجلّ  ،تكرير الفعل المنفي للمبالغة في بيان انتفاء كل منهما

 

 (37)فاطر وهم يصطرخون فيها  ۞

 يصرخون بشدة.

 

 (37)فاطر  ا نعملُ ا غير الذي كنّ صالح   نا نعملْ أخرجْ  ۞

 لعل التقدير:

ا.  أخرْجنا نعمْل صالح 

 أخرْجنا نعمْل غير الذي كنا نعمل.

 

 ( 37)فاطر ر ن تذكّ ر فيه م  ركم ما يتذكّ لم نعمّ أو   ۞

 : أي في العمر، أو مقدار العمر.فيه

 قراءة:في 

 م ن يتذّكر.
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 (37)فاطر وجاءكم النذير  ۞

 النذير:

 الرسول. -
 الشيب. -

 

 (37)فاطر  ن نصيرفذوقوا فما للظالمين مِ  ۞

 فذوقوا العذاب.

 

 (38)فاطر السموات واألرض  هللا عالُم غيبِ  إنّ  ۞

 في قراءة:

.  عالم  غيب 

 

 (38)فاطر الصدور  بذاِت  إنه عليم   ۞
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 لم يقل:

 الصدور.بما في 

 

 (39)فاطر هو الذي جعلكم خالئف  في األرض  ۞

ا.  يخلف بعضكم بعض 

 

 (39)فاطر هم إال مقت ا وال يزيد الكافرين كفُرهم عند ربّ  ۞

 . لم يقل: يمقت الكافرين.32( آل عمران فإن هللا ال يحب الكافرينقارْن قوله: )

 

 (39)فاطر ا سار  هم إال خ  وال يزيد الكافرين كفرُ  ۞

 لعل األصل: خسارة. حذفت التاء المربوطة وأطلقت الفتحة ألف ا.

 

 (40)فاطر قْل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون هللا  ۞

 تدعونهم.
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 (40)فاطر فهم على بينت  منه  ۞

 بينة.

 رسم عثماني.

 

ا إال غرور ا  ۞  (40)فاطر بل إن ي ِعُد الظالمون بعُضهم بعض 

 أي لم يخلقوا شيئ ا، وليس لهم شرك في السموات، بل ...

 : مفعول مطلق.غرور ا

 

 (41)فاطر أن تزوال  واألرض   إن هللا يمسك السمواتِ  ۞

 : يمنع.يمسك

 

 (41)فاطر ه ن بعدِ مِ  ن أحد  ولئن زالتا إْن أمسكهما مِ  ۞

 ما.: إنْ 
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 (42)فاطر هم أيمانِ  هد  وأقسموا باهلل ج   ۞

 أقسموا باهلل غاية ما استطاعوا.

 

 (42)فاطر لئن جاءهم نذير ليكوُنّن أهدى من إحدى األمم  ۞

 :ابن عاشورقال 

لمجابهة  اقسمين تجنب  من كالم المُ  ايحتمل أن يكون إبهام   .لها اإبهام   (إحدى األمم)
  .يل عليهاتلك األمة بصريح التفض

على عادة القرآن في الترفع عما ال فائدة في  ،من كالم القرآن اويحتمل أن يكون إبهام  
إذ المقصود أنهم أشهدوا هللا على أنهم إن جاءهم رسول يكونوا أسبق من غيرهم  ،تعيينه
 فإذا هم لم يشموا رائحة االهتداء.  .اهتداء  

مهم بهدي اليهود، وفريق نظَّروا ويحتمل أن ي كون فريق من المشركين نظَّروا في ق س 
معت عبارة القرآن ذلك بقوله من إحدى ) :بهدي النصارى، وفريق بهدي الصابئة، فج 

 ليأتي على مقالة كل فريق مع اإِليجاز.  (األمم



860 

ن بمعنى أفضل األمم، فيكو  (إحدى األمم)وجها  آخر أن يكون « الكشاف»وذكر في 
ناه على التنظير بما ليس له قسمين، أي أهدى من أفضل األمم، ولكنه بمن تعبير المُ 

 !نظير

 

 (43)فاطر ا في األرض ومكر السيئ استكبار   ۞

 أي: من باب االستكبار والمكر السيئ.

 

 (43)فاطر حيق المكر السيئ إال بأهله وال ي   ۞

 وال ُيحيط.

 

 هللا تحويال   ِت ولن تجد لسنّ  تبديال    هللاتِ األولين فلن تجد لسنّ ت  فهل ينظرون إال سنّ  ۞
 ( 43)فاطر 

 : في المواضع الثالثة.سّنة

 رسم عثماني.
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 (44)فاطر كيف كان عاقبُة الذين ِمن قبلهم  ۞

 لم يقل:

 كانت.

 : مؤنث مجازي يجوز فيه التذكير والتأنيث.عاقبة

 القرآن.: هكذا في جميع كيف كان عاقبة

 

 

 

 

 

 

  



862 

 يس﴾ سورة﴿
 (1)يس يس  ۞

 في هذين الحرفين أقوال كثيرة عند المفسرين، منها أنه اسم لمحمد صلى هللا عليه وسلم.

 ، آل محمد.130( الصافات سالم على إل ياسين)

 

 (4)يس العزيز الرحيم  مستقيم تنزيل   على صراط   ۞

 في قراءة:

 تنزيِل.

 

 (6)يس لتنذر قوم ا ما أنذر آباؤهم فهم غافلون  ۞

 : نافية، وليست موصولة.ما

 

 (7)يس على أكثرهم فهم ال يؤمنون  القولُ  لقد حقّ  ۞

 حّق القوُل بالعذاب.
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 (8)يس حون قم  فهي إلى األذقان فهم مُ  إنا جعلنا في أعناقهم أغالال   ۞

 هذا في الدنيا.

 يأبون الخضوع ألمر هللا.: رافعون رؤوسهم حون قم  مُ 

 

 (12)يس ونكتب ما قدموا وآثارهم  ۞

 ما قدموا في الدنيا، وآثارهم بعد الموت.

 

 (12)يس وكلَّ شيء أحصيناه في إمام مبين  ۞

 : كتاب.إمام

هذه اآلية تذّكرني بدفتر األستاذ المعروف في علم المحاسبة، كما تذكرني باإلفصاح 
أدري لماذا سموه دفتر األستاذ، ربما ألنه أهم من دفتر اليومية، في النظام المحاسبي. ال 

 ألنه يكشف عن أرصدة الحسابات، ويمسكه رجل ثقة.

 

 (18)يس  قالوا إنا تطيرنا بكم ۞
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 تشاءمنا.

 

 (19)يس قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون  ۞

 .فيكم : شؤمكممعكم طائركم

 ذكرناكم باهلل تشاءمتم؟!: أألننا أئن ذكرتم

 : في العصيان.مسرفون 

 

 (21 )يس مهتدون  وهم أجر ا يسألكم ال من اتبعوا ۞
 

لين. اّتبعوا قوم يا قال   ي سعى رجل   المدينةِ  أقصى ِمن وجاء  ) تعالى: قال  اّتبعوا الُمرس 
 .21-20 يس (ُمهتدون   وهم أجر ا ي سأُلكم ال م ن

  
 كثيرة: الباب هذا في اآليات

 .23 الشورى  ،51 هود ،90 األنعام (أجر ا عليهِ  أسأُلكم ال)       -

 .57 الفرقان (أجر ِمن عليه أسأُلكم ما)       -

 .104 يوسف (أجر ِمن عليهِ  تسأُلهم وما)       -

 .29 هود (ماال   عليهِ  أسأُلكم ال)       -
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 .47 سبأ ،29 هود ،72 يونس (هللا على إال أجري   إن)       -

 .51 هود (ف طرني الذي على إال أجري   إن)       -

 و 164 و 145 و 127 و 109 الشعراء (العالمين   ربّ  على إال أجري   إن)       -
180. 

  
 واألنبياء: الرسل ورثة العلماء

 شيء. كل في غيرهم معاملة األجور حيث من العلماء بمعاملة القول يمكن ال ثم من
 به يؤيد لكي شيء أي عن يبحث ثم األجر، يأخذ أن يريد فهو بذلك منهم قال ومن

 حرام ا! كان لو حتى المال إلى وشهوته المسبق، حكمه
  

 اليوم: واقعنا
 باسم هذا كل مفسدون! أو مشعوذون  وهم أجر ا يسألهم من يتبعون  اليوم الناس من كثير

ا، بعضهم ويقّلد ك.ذل إلى وما والفتوى  والوعظ المهارات وتنمية والتدريب التعليم  بعض 
 النصوص ويطّوعون  بالقّذة، القّذة حذو ويتبعونهم غيرهم، ذلك في المسلمون  ويقّلد

 وشهواتهم. ألغراضهم
  

 باألجر: الثواب استبدال
 والرسل األنبياء هللا. من )الثواب( األجر وبمعنى الناس، من األجر بمعنى يأتي األجر

 أجره أخذ الناس من هنا أجره يأخذ لم فمن لناس.ا بأجر )الثواب( هللا أجر يستبدلون 
 العباد. من ال العباد، ربّ  من األجر طلب أي االحتساب، معنى هو وهذا هللا. من
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 اإلسالم: في األجور أشكال

 الحرام. واألجر الحالل األجر منها متعددة: أشكال ذات اإلسالم في األجور       -
 أو اليومي )كاألجر الزمني األجر ومنها هللا. من واألجر الناس من األجر ومنها

 ومنها الجعالة(. أو )الُجْعل اإلنجاز على واألجر السنوي( أو الشهري  أو األسبوعي
 والمضاربة المزارعة في كما الربح، أو الناتج من بحصة واألجر المعلوم األجر

 من واألجر )الرزق( الدولة من األجر ومنها بينهما. يجمع الذي واألجر )الِقراض(
 عمله قدر يعدل الذي واألجر األجير حاجة قدر يتعدى ال الذي األجر ومنها غيرها.

ا، كان إذا يأخذه الذي األجر ومنها السوق(. )أجر الِمْثل وأجر  إذا عنه ويعفّ  محتاج 
 وم ن فليستعِفْف  غني ا كان   وم ن) تعالى: قال اليتيم. على كالوصي بحاجة، يكن لم

 أنا إنما عنه: هللا رضي الخطاب بن عمر قال .6 النساء (بالمعروفِ  ليأكلْ ف فقير ا كان  
 بالمعروف. أكلتُ  افتقرتُ  وإن استعففُت، استغنيتُ  إن اليتيم، كوليّ  وماُلكم

 وهناك والعامل. الموظف كأجر الناس، من عليها األجر يجوز أعمال هناك       -
 وأجر الشهادة وأجر الكفالة وأجر القرض كأجر عليها، األجر أخذ يجوز ال أعمال

 الفتوى.

  
 الفتوى: أجر

 القرآن من يستمد وال هواه، من يستمد فإنما الفتوى  على أجر ا العلماء من يأخذ من -
 والرسل. األنبياء وسنن
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 والمستشار المحاسب أجر مثل الفتوى  على األجر أخذ أن يرى  من اليوم العلماء من -
 على الناس، من أجرهم يأخذون  يكونوا لم والرسل فاألنبياء صحيح. غير وهذا القانوني.

 تبليغ منصب الفتيا ألن ذلك هللا. من أجرهم يأخذون  كانوا بل والفتوى، والدعوة التبليغ
 المحققون. العلماء قال كما عليه، المعاوضة تجوز ال ورسوله، هللا عن

 في الرسل يرث أن أراد قدف الباب هذا في الناس من أجر ا العلماء من أخذ من -
 تحمل في يرغبوا أن دون  العاِلم مكانة لهم تكون  أن يحّبون  أي المغارم. دون  المغانم،

 المكانة! هذه تكلفة

 ما بخالف دنيوي، مادي أجر لها ليس اإلسالم في أعماال   هناك أن على اآلية تدل -
 أجر ا! يستحق عمل كل أن من المشايخ بعض له يرّوج

  
 :الفتوى  أجر على التحايل

 الورق. ثمن -

 الحبر. ثمن -

 الكتابة. أو الخط أجر -

 المزعوم األجر أو الثمن هذا على الفتوى  أجر يزيد أن الحاالت هذه في البدهي ومن
 األجر هذا يصبح ثم ومن الفتوى! أجر إلى الوصول أجل من للتحيل جوهرية، زيادة
 على يشجع أن شأنه من الفتوى  أجر ألن الحيل، على أجر ا أو التحايل، على أجر ا

 أو إغضائهم أو المشايخ سكوت على حصولال منه الغرض ويكون  الباطلة! الحيل
 المنشآت وترى  الشرعية. األحكام من تمريره يجوز ال ما وتمرير رضاهم على الحصول
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 أجور بذل في منها المشبوهة األجور هذه بذل في سخاء   أكثر والتجارية السياسية
 هائلة! إيرادات عليهم وتدرّ  تسويقي ا تنفعهم ألنها والعمال، الموظفين

  

 :بالرشوة األجر تباسال
 وجزء األجر، من هو جزء هناك فيكون  بالرشوة، فيها األجر يلتبس حاالت هناك -

 الرشوة. من هو منه أكبر آخر

 ولو يحّل. ال بما الفتوى  إلى يؤدي قد فإنه المستفتي، من أخذه تم إذا الفتوى  فأجر -
 أجره. يخسر قد فإنه يفتي أن يجب كما المفتي أفتى

 إلى األجر يتحول أن خشية المستفتي، من الفتوى، على األجر   العلماءُ  نعم   وربما -
 قال حرام. سحت الحقيقة في وهو أجر ا، اللفظ في أو الظاهر في هو فيكون  رشوة.

ا العطاء كان إذا العلماء: ض   يأخْذه. فال أحدكم ِدين عن ِعو 

ا. كان إن المال، بيت من رزق ا يأخذ أن للمفتي يجوز - ا يكن لم فإذا محتاج   لم محتاج 
 الرزق. له يجز

  
 يأخذ مما أكثر يعطي العالم

 بهذا فهم أجر ا، تالمذتهم يعطون  بل الفتوى، أجر عن بالكفّ  يكتفون  ال علماء هناك -
 عليه. لإلقبال الناس وتشجيع العلم نقل أجل من يأخذون، ال و يعطون 

 النصح، يقّدم وقد والفتوى، والتبليغ ةالدعو  يقّدم عندما يأخذ، وال يعطي عندما العاِلم -
 نفسه يجد قد فإنه أجر ا، يأخذ أن دون  وخصوماتهم مشكالتهم في الناس بين ويصلح
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 أي أجورهم، يعطيهم إليهم يحتاج وعندما يعطيهم، بل الناس، من أجر ا يأخذ ال أنه
 حد.أ كل عليها يقوى  ال منزلة وهذه األخذ! دون  العطاء على نفسه يوطن أن عليه

 يطلب ال لهم عمله يقّدم وعندما يجدهم. ال يحتاجهم وعندما يجدونه، يحتاجونه عندما
 وال أجر، بال شيء كل لهم يقّدم أجرهم! يعطيهم إليه عملهم يقدمون  وعندما أجر ا، منهم

 بأجر! إال شيء أيّ  له يقدمون 

 يعطيهم، وال منهم يأخذ أي حوائجه، من كثير في تالمذته يستغلّ  العلماء بعض -
 منزله. في أو تجارته في إليها يحتاج التي األعمال من كثير في ويسّخرهم ويستعملهم

 الناس يكافئ أن ويحسن أخذها، يمكنه هدية أو شيئ ا العاِلم إلى الناس أحد قّدم إذا -
 آخذ ا. ال معطي ا يكون  وبهذا عليها،

  
 مؤسسة! 100 من أكثر من فتوى  أجور يتقاضون  علماء

 هو ببساطة الجواب المؤسسات؟ من الهائل الكمّ  هذا بين يجمعوا أن يستطيعون  فكي
 هو بل ُسّمي، كما هو وليس كذلك، ُسّمي األجر يعملون! وال أجور ا يتقاضون  أنهم

 الحيل! لها يقّدمون  المؤسسات؟ لهذه يقّدمون  وماذا الرشوة! بمعنى للمشايخ استرضاء
 لما ربهم، عند حسابهم الكتب! بطون  في هزةجا هي ال، عندهم؟ من جديدة هي هل

 هذان تحول فقد المالي، والفقه اإلسالمي االقتصاد على سيئ أثر من وأعمالهم لفتاواهم
 حيل إلى واألعمال، األموال رجال بعض مع بالتواطؤ أيديهم على العلميان، الفرعان

ا وخزعبالت:  كتبهم وال بحوثهم وال تاواهمف قراءة يجوز فال وعملي ا! علمي ا وتدريب ا! تدريس 
 وكل حضورها. وال وندوات، لها مؤتمرات عقد وال ترويجها، وال نشرها وال تعليمها، وال
ا يقّلون  ال وهم المالية، السلطة مشايخ هم هؤالء آثم! ذلك يفعل من  مشايخ عن أبد 
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 يفتوهم نأ مستعدون  هؤالء أن الحكام رأى فقد بينهما! جمع من ومنهم السياسية، السلطة
 األمراء عليهم يتناوب المشايخ هؤالء فإن لذلك يشاؤون! بما يفتوهم التجار: يفتون  كما

 السياسي، اإلسالم مشايخ على تقتصر تعد لم الظاهرة  هذه أن والغريب التجار! وكبار
 المناصب على يتنافسون  فالكل منهم! الصوفية حتى المشايخ، من كثير إلى تعدتهم بل

 المشايخ بعض بين الثراء وشاع باهلل! إال قوة وال حول وال الناس! ادعةومخ واألموال
 التجار! وكبار الحكام بين تمام ا شاع كما

  
 األجور؟ هذه لهم تجوز هل
 المال مصارف في منها فليتخّلصوا قبضوها وإذا عنها. وليكّفوا فليتركوها يقبضوها لم إذا

 والعامة! الخيرية المصالح الحرام:
***  
  م23/12/2012 األحد

 
 (22 )يس ُترجعون  وإليه فطرني الذي أعبدُ  ال لي   وما ۞

 يقل: لم
 فطركم. الذي تعبدون  ال لكم وما

 
 (23 )يس ُينقذونِ  وال شيئ ا شفاعُتهم عني ُتغنِ  ال رّ ُض بِ  الرحمنُ  نِ ُيِردْ  إن ۞
 فعلين. يجزم جازم شرط حرف :إنْ 

 ُيردني. أصلها: :ردنِ يُ 
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 من العلة حرف حذف جزمه وعالمة الشرط، بجواب مجزوم مضارع فعل تغن: ال
 تغني. ال يقل: لم آخره.

 مطلق. مفعول :اشيئ  
 وعالمة )ُتغِن(، على: معطوف مجزوم، مضارع فعل ينقذون: نافية. ال: ينقذون: ال

  للصافي(. )الجدول الوقاية نون  المذكورة والنون  آخره، من النون  حذف جزمه:
 في قراءة:

 وال ينقذوني.
 

 (24)يس إني إذ ا لفي ضالل مبين  ۞

 أي: إني إذا اتخذت من دونه آلهة إني إذ ا لفي ضالل مبين.

 

 (25)يس إني آمنت بربكم فاسمعوِن  ۞

 في قراءة:

 فاسمعوني.

 

 (27)يس رمين كْ وجعلني من المُ  ۞

 في قراءة:
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 الُمكّرمين.

 

 (30)يس يا حسرة  على العباد  ۞

 قراءة:في 

 يا حسرتا.

 

وا ألم ۞  (31 )يس ي رجعون  ال إليهم أّنهم القرونِ  ِمن قبل هم أهلكنا كم ير 
 
 بصرية. وليست علمية هنا فالرؤية يعلموا. ألم (:يروا ألم)
  
 والقرن: قرن، جمع (:القرون )
 .80 ،70 ،60 ذلك: من أقل وقيل: عام. 100 الزمان: من مدة      -
ا القترانهم كذلك ُسّموا عصر، كل أهل      -  الوجود. في مع 
  

 قراءة: في
وا )ألم      -  أهلكنا(. م ن ير 
 الهمزة. بكسر )إّنهم(      -
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 يقل: لم
 ي رجعون(. ال إليهم )وأّنهم      -
 الدنيا. أي: ي رجعون(. ال إليها )أّنهم      -
 إليهم(. ي رجعون  )ال      -
  

 التقدير:
 ي رجعون. ال إليهم أنهم قضينا أو حكمنا      -
 ي رجعون. ال الدنيا في م ن إلى      -
  

 على يشتمل اإلهالك ألن (،أهلكنا) جملة من اشتمال بدل (:أنهم) العلماء: بعض قال
 الرجوع. عدم

***  
 م19/11/2012 اإلثنين

 

رون  لدينا جميع   لّما كل   وإنْ  ۞  (32 )يس ُمْحض 
  

. ال إليهم أّنهم القرونِ  ِمن   ق بل هم أهلكنا كم ي روا ألم) تعالى: قال  لّما كل   وإنْ  ي رجعون 
رون  لدينا جميع    .32-31 يس (ُمْحض 

  
 يقل: لم
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رون   لدينا. ُمْحض 
 القرآنية. الفاصلة مراعاة السبب:

  
 :إنْ 

 قوالن: فيها
 للتوكيد. )زائدة( صلة الميم: بتخفيف )لما( )إّن(. الثقيلة من مخففة      -

 لّما باهلل سألتك قولهم: ومنه )إال(. بمعنى الميم بتشديد )لّما( )ما(. بمعنى نافية      -
 فعلت. إال أي فعلت:

  
:  كل 
 المذكورة. القرون  كلّ 

  
 (:جميع  )و (كل  )

(: مختلف: المعنى  في وال الزمان في متفرقين ال مجتمعين )جميع (: كّلهم. أي )كل 
 المكان.

  
 ُمحضرون:

 والجزاء. للحساب القيامة يوم
  

 قراءة في
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 ل جميع . التقدير: زائدة. هنا )ما(: الميم. بتخفيف لما:
 التقدير: )ما(. بمعنى و)إْن( )إال(، بمعنى )لّما( جعل التشديد( قراءة )في شّدد ومن

 ميع.ج إال كل   ما
  

 إعراب
 )جميع(. لـ صفة ُمحضرون:

***  
  م17/12/2012 اإلثنين

 
 (35 )يس أيديهم عملته وما ثمره من ليأكلوا ۞

 نافية. :ما
 

نبت األرض ومن أنفسهم ومما ال يعلمون مما تُ سبحان الذي خلق األزواج كلها  ۞
 (36)يس 

 بالنسبة لعالم الشهود.علم البشر محدود ليس بالنسبة للغيب فقط، بل حتى 

 (39)يس رجون القديم حتى عاد كالعُ  قدرناه منازل   والقمر   ۞

 الُعرجون: ُعود النخلة.
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 (40)يس كل في فلك يسبحون: مع تعليقات على المفسرين  ۞

 33( األنبياء وهو الذي خلق الليل  والنهار  والشمس  والقمر  كل  في فلك  ي سبحون )

( لها أن ُتدرك القمر  وال الليُل سابُق النهار وكل  في فلك  ي سبحون ال الشمُس ينبغي )
 .40يس 

 جملة )ي سبحون( هل هي خبر )كّل( أم هي جملة حالية؟

لماذا )ي سبحون( بالجمع، وليس بالمثنى )ي سبحان( باعتبار الشمس والقمر، وال بالمفرد 
 )ي سبح( باعتبار )كل(؟

 وليس )ي سبحن( بنون النسوة؟ لماذا )ي سبحون( بالواو والنون،

*** 

 جملة )ي سبحون( هل هي خبرية أم حالية؟

 التقدير في سورة األنبياء:

 وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر ي سبحون كل  في فلك.

 (: جملة حالية.ي سبحون جملة )

 جملة )كل في فلك(: جملة حالية.
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 التقدير في سورة يس:

 فلك.وي سبحون كّل في 

 (: جملة حالية. الواو: حالية.وي سبحون جملة )

 (: جملة حالية.كّل في فلكجملة )

*** 

 لماذا )ي سبحون( وليس )ي سبحان( باعتبار الشمس والقمر، أو )ي سبح( باعتبار )كل(؟

 ي سبحون:

 للجمع، والشمس والقمر اثنان؟ الجواب: المثنى جمع.

*** 

 والنون، وليس )ي سبحن( بنون النسوة؟لماذا )ي سبحون( بالواو 

 ألن القمر مذكر، والمذكر يغلب المؤنث.

 يسبحون: على سبيل التغليب.

*** 

 إعراب دعاس:
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 (! ومثله عند محمود الصافي وآخرين.كل( خبر )ي سبحون جملة )

ا لكانت اآلية: كّل في أفالكه يسبحون.  وهذا خطأ، لو كان كالمه صحيح 

 كما قلت آنف ا.ي سبحون: جملة حالية، 

*** 

 لم يقل:

 ي سبح. -

 ي سبحان. -

 لم يقل:

 كّل )كّلهم( في أفالكهم يسبحون.

 لم يقل:

 كل في فلكه يسبح.

 ي سبحون:

 تعود على الشمس والقمر. المثنى جمع.

 كّل في فلك:
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 كّل واحد في فلك.

 كّل واحد منهم في فلك.

*** 

 أقوال المفسرين مع تعليقات:

 الطبري:

ل ك  ي ْسب ُحون  وقيل: ) ( فأخرج الخبر عن الشمس والقمر مخرج الخبر عن بني ُكّل ِفي ف 
ْمس  و اْلق م ر  ر أ ْيُتُهْم ِلي آدم بالواو والنون، ولم يقل: ي سبحن أو ت سبح، كما قيل: ) و الشَّ

اِجِدين   ( ألن السجود من أفعال بني آدم، فلما وصفت الشمس والقمر بمثل أفعالهم، س 
 خبر عنهما مجرى الخبر عنهم.أجرى ال

 أقول:

 ( بالواو والنون، وليس )ي سبحن( بنون النسوة؟ي سبحون لم يبين الطبري: لماذا )

(، وليس بالتثنية )يسبحان( باعتبار الشمس والقمر؟ يسبحون ولم يبين: لماذا بالجمع )
 أو بالمفرد باعتبار )كّل(؟

*** 

 البغوي:



880 

ح( على ما يقال لما ال يعقل، ألنه ذكر عنها فعل ( ولم يقل: )يسبيسبحون وإنما قال: )
 العقالء من الجري والسبح، فذّكر على ما يعقل .

*** 

 الزمخشري:

ل ك  ي ْسب ُحون  ( التنوين فيه عوض من المضاف إليه، أي كلهم )ُكل  ) (، والضمير ِفي ف 
تكاثر للشمس والقمر، والمراد بهما جنس الطوالع كل يوم وليلة، جعلوها متكاثرة ل

مطالعها، وهو السبب في جمعهما بالشموس واألقمار، وإال فالشمس واحدة والقمر واحد، 
 وإنما جعل الضمير واو العقالء للوصف بفعلهم وهو السباحة. 

 فإن قلت: الجملة ما محلها؟ قلت محلها النصب على الحال من الشمس والقمر. 

فإن قلت: كيف استبّد بهما دون الليل والنهار بنصب الحال عنهما؟ قلت كما تقول 
ا متبرجة ونحو ذلك، إذا جئت بصفة يختص بها بعض ما تعلق به  ا وهند  رأيت زيد 

ي ْعُقوب  ن اِفل ة  العامل. ومنه قوله تعالى في هذه السورة: ) ـٰق  و  و ه ْبن ا ل ُه ِإْسح   72( األنبياء و 
 أو ال محّل لها الستئنافها. 

فإن قلت: لكل واحد من القمرين فلك على حدة، فكيف قيل: جميعهم ي سبحون في فلك؟ 
أي: كل واحد منهم، أو كساهم « كساهم األمير حّلة وقلدهم سيف ا»قلت هذا كقولهم: 
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جنسين، فاكتفى بما يدل على الجنس اختصار ا، وألّن الغرض الداللة وقلدهم هذين ال
 على الجنس.

 أقول:

 قوله: جمع )الشموس واألقمار( باعتبار المطالع، هو من باب: دّبْرها!

وقوله: )كساهم األمير حلة وقلدهم سيف ا( من الباب نفسه، ألنه قد يفهم أنها حلة واحدة، 
 وسيف واحد، للكّل!

*** 

  الرازي:

ل ك  ي ْسب ُحون  ال يجوز أن يقول: ) ُكل  ِفي ف  ( إال ويدخل في الكالم مع الشمس والقمر و 
النجوم ليثبت معنى الجمع، ومعنى الكل، فصارت النجوم وإن لم تكن مذكورة أوال ، 

 فإنها مذكورة لعود هذا الضمير إليها، وهللا أعلم )...(.

( التنوين فيه عوض عن المضاف إليه، أي: كلهم في ُكل  )«: الكشاف»قال صاحب 
 فلك يسبحون، وهللا أعلم. 

المسألة السادسة: احتج أبو علي بن سينا على كون الكواكب أحياء ناطقة بقوله: 
( قال: والجمع بالواو والنون ال يكون إال للعقالء، وبقوله تعالى:  ْمس  ))ي ْسب ُحون  و ٱلشَّ
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اِجِدين و ٱْلق م ر  ر أ ْيُتُهمْ  ، والجواب: إنما جعل واو الضمير للعقالء للوصف 4يوسف ( ِلي س 
 بفعلهم، وهو السباحة. 

فإن قلت: الجملة ما محّلها؟ قلت: النصب على الحال من «: الكشاف»قال صاحب 
 الشمس والقمر، أو ال محّل لها الستئنافها. 

جميعهم يسبحون في فلك؟ فإن قلت: لكل واحد من القمرين فلك على حدة، فكيف قيل: 
 قلت: هذا كقولهم: كساهم األمير حّلة وقلدهم سيف ا، أي كل واحد منهم.

 أقول:

 نسي الرازي في هذا الموضع أن المثنى جمع! ووّرط معه أبا حيان وغيره!

*** 

 القرطبي:

وفيه من النحو أنه لم يقل: )ي سبحن( وال )ت سبح(؛ فمذهب سيبويه: أنه لما أخبر عنهن 
ل م ن يعقل، وجعلهن في الطاعة بمنزلة م ن يعقل، أخبر عنهن بفعل م ن يعقل، بفع

وجعلهن في الطاعة بمنزلة م ن يعقل، أخبر عنهن بالواو والنون. ونحوه قال الفراء. وقد 
 تقدم هذا المعنى في: )يوسف(. 

ع ( ألنه رأس آية، كما قال هللا تعالى: نحن جميي سبحون وقال الكسائي: إنما قال: )
 منتصر، ولم يقل: منتصرون.
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 أقول:

( ألنه رأس آية قول مرفوض، إذ ينبني عليه التضحية يسبحون قول الكسائي بأنه قال: )
 بكثير من القواعد ألجل الفاصلة! وهذا ال يجوز في حق هللا تعالى. 

*** 

 أبو حيان:

 ( عوض من المضاف إليه )...(. كل  والتنوين في )

ي فلك واحد. قيل: ولكل واحد فلك يخّصه، فهو كقولهم: كساهم والظاهر أن كالًّ يسبح ف
 األمير حلة، أي: كسا كّل واحد. 

( بواو الجمع العاقل، فأما الجمع فقيل ثم معطوف محذوف وهو يسبحون وجاء )
)والنجوم(، ولذلك عاد الضمير مجموع ا، ولو لم يكن ثم معطوف محذوف لكان 

 )ي سبحان( مثنى. 

الزمخشري: الضمير للشمس والقمر، والمراد بهما جنس الطوالع كل يوم وليلة وقال 
جعلوها متكاثرة لتكاثر مطالعها، وهو السبب في جمعها بالشموس واألقمار، وإاّل 
فالشمس واحدة والقمر واحد انتهى. وحسن ذلك كونه جاء فاصلة رأس آية، وأما كونه 

 ضمير م ن يعقل ولم يكن التركيب ي سبحن.
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فقال الفراء: لما كانت السباحة من أفعال اآلدميين جاء ما أسند إليهما مجموع ا من 
 .4يوسف ( رأيتهم لي ساجدين)يعقل كقوله: 

 قال أبو عبد هللا الرازي: وعلى قول أبي علّي بن سينا سبب ذلك أنها عنده تعقل انتهى. 

حلها النصب على وهذه الجملة يحتمل أن تكون استئناف إخبار فال محل لها، أو م
( في فلكالحال من )الشمس والقمر( ألن )الليل والنهار( ال يتصفان بأنهما يجريان )

ا متبرجة.  ا وهند   فهو كقولك: رأيت زيد 

والسباحة: العوم والذي يدل عليه الظاهر أن الشمس والقمر هما اللذان يجريان في 
 الفلك، وأن الفلك ال يجري.

*** 

 األلوسي:

« الكشاف»( مبتدأ وتنوينه عوض عن المضاف إليه، واعتبره صاحب ُكل  ) وقوله تعالى:
ا نكرة، أي: كل واحد من الشمس والقمر. واعترض بأنه قد صرح ابن هشام في  مفرد 

ا يجب اإلفراد في الضمير العائد على )« المغني» ( كما كلّ بأن المقدر إذا كان مفرد 
ا معرف ا، أي: كّلهم، ومتى لو صّرح به، وهنا قد جمع، فيجب على هذا اع تباره جمع 

اعتبر كذلك وجب عند ابن هشام جمع العائد، وإن كان لو ذكر لم يجب، ووجوب 
اإلفراد في المسألة األولى، والجمع في الثانية، للتنبيه على حال المحذوف. وأبو حيان 
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ا نكرة م ع جمع يجوز اإلفراد والجمع مطلق ا، فيجوز هنا اعتبار المضاف إليه مفرد 
 الضمير بعد، كما فعل الزمخشري، وهو من تعلم علّو شأنه في العربية. 

ل ك  وقوله سبحانه: ) ( خبره، ووجه إفراده ظاهر، ألن النكرة المقدرة للعموم البدلي ِفي ف 
ا معرف ا قال: المراد به الجنس الكلي المؤول بالجمع نحو:  ال الشمولي، ومن قدر جمع 

 كساهم حلة بناء  على أن المجموع ليس في فلك واحد. 

ل ك  ( حال؛ ويجوز أن يكون الخبر و)ي ْسب ُحون  وقوله عز وجل: ) ال  أو متعلق ا ( حاِفي ف 
( إلخ حال من )الشمس والقمر(، والرابط الضمير دون واو بناء  على  به، وجملة )ُكل 
ا اعتبار ا  جواز ذلك من غير قبح، ومن استقبحه جعلها مستأنفة. وكان ضميرهما جمع 
للتكثير بتكاثر المطالع، فيكون لهما نظر ا إلى مفهومهما الوضعي أفراد خارجية بهذا 

ال حقيقة، ولهذا السبب يقال: شموس وأقمار، وإن لم يكن في الخارج إال  االعتبار
شمس واحد وقمر واحد، والذي حسن ذلك هنا توافق الفواصل، وزعم بعضهم أنه غلب 
القمران لشرفهما على سائر الكواكب، فجمع الضمير لذلك. وقيل: الضمير للنجوم، وإن 

ر للشمس والقمر والليل والنهار، وفيه أن لم تذكر لداللة ما ذكر عليها. وقيل: الضمي
الليل والنهار ال يحسن وصفهما بالسباحة، وإن كانت مجاز ا عن السير، واختيار ضمير 
العقالء إما ألنهما عقالء حقيقة، كما ذهب إليه بعض المسلمين كالفالسفة، وإما ألنهما 

 ع العقالء.عقالء ادعاء  وتنزيال ، حيث نسب إليهما السباحة، وهي من صنائ

*** 
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 ابن عاشور:

ل ك  ي ْسب ُحون  ) ( مستأنفة استئناف ا بياني ا، ألنه لما ذكر األشياء المتضادة بالحقائق ُكل  ِفي ف 
أو باألوقات ذكر ا مجمال  في بعضها الذي هو آيات السماء، ومفصال  في بعض آخر 

 عن كيفية سيرها، وهو الشمس والقمر، كان المقاُم مثير ا في نفوس السامعين سؤاال  
وكيف ال يقع لها اصطدام، أو يقع منها تخلف عن الظهور في وقته المعلوم، فأجيب 

( يسبحون بأن كل المذكورات له فضاء يسير فيه ال يالقي فضاء سير غيره. وضمير )
عائد إلى عموم آيات السماء وخصوص الشمس والقمر. وأجري عليها ضمير جماعة 

إنه « »الكشاف»سماء بعضها مثل الق مر والكوكب. وقال في الذكور باعتبار تذكير أ
ا ضمير  روعي فيه وصُفها بالسباحة التي هي من أفعال العقالء، فأجري عليها أيض 

ا لالستعارة ( ظرف مستقر فلك فيوقوله تعالى: )«. العقالء، يعني فيكون ذلك ترشيح 
المضاف إليه، أي: كل تلك، فهو ( مبتدأ وتنوينه عوض عن كل( ، و)كلّ خبر عن )

معِرفة تقدير ا. وهو المقصود من االستئناف بأن يفاد أن كال  من المذكورات مستقر في 
( فلك( أن لفظ )في(، ومن ظرفية )كلفل ك ال يصادم فل ك  غيِره، وقد علم من لفظ )

والسبح ( في موضع الحال. يْسبحون عام، أي لكل منها فلُكه فهي أفالك كثيرة. وجملة )
مستعار للسير في متسع ال طرائق فيه متالقية كطرائق األرض، وهو تقريب لسير 

 الكواكب في الفضاء العظيم )...(.

( فيه محّسن بديعي فإن كل في فلكومن بدائع اإلعجاز في هذه اآلية أن قوله تعالى: )
وفرة الفائدة حروفه ُتقرأ من آخرها على الترتيب كما ُتقرأ من أولها مع خفة التركيب و 
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المّدثر  (ربك فكبِّر) وجريانه مجرى المثل من غير تنافر وال غرابة، ومثله قوله تعالى
 بطرح واو العطف، وكلتا اآليتين بني على سبعة أحرف. 3

لب. «المقلوب  المستوي »وهذا النوع سّماه السكاكي  ، وجعله من أصناف نوع سّماه الق 
 حروف كلماته. وخص هذا الصنف بما يتأتى القلب في 

، وبن ى عليه المقامة «ما ال يستحيل باالنعكاس«: »المقامات»وسّماه الحريري في 
رة، ووضح أمثلة نثر ا ونظم ا، وفي معظم ما وضعه من األمثلة تكلف  السادسة عش 
وتنافر وغرابة، وكذلك ما وضعه غيره على تفاوتها في ذلك، والشواهد مذكورة في كتب 

 بعها، وكلما زادت طوال  زادت ثقال .البديع، فعليك بتت

وهو نوع صعب المسلك قليل االستعمال. « شرح المفتاح»قال العالمة الشيرازي في 
قلت: ولم يذكروا منه شيئ ا وقع في كالم العرب، فهو من مبتكرات القرآن. ذكر أهل 

عنده األدب أن القاضي الفاضل البيساني زار  العماد  الكاتب، فلما ركب لينصرف من 
، ففطن القاضي أن فيه محّسن القلب، فأجابه «ِسْر فال كب ا بك الفرس»قال له العماد: 
ام ُعال العماد»على البديهة:   ، وفيه محسن القلب.«د 

*** 

 السبت:

 هـ1440ربيع اآلخر  07



888 

 م2018كانون األول  15

 

 (43)يس فال صريخ لهم  ۞

 فال منقذ.

 

 (45)يس اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم  ۞

 اتقوا عذاب الدنيا واآلخرة.

 

 (47)يس أُنطعم من لو يشاء هللا أطعمه  ۞

وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم هللا قال الذين كفروا للذين آمنوا أُنطِعُم من قال تعالى: )
 .47( يس هللا أطعمه إْن أنتم إال في ضالل مبين لو يشاء

 

 لها أهمية خاصة:اآلية 
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في الزكاة واإلنفاق الخيري والتكافل االجتماعي واالقتصاد اإلسالمي، من أجل سّد 
الحوائج األصلية )الحاجات األساسية( للفقراء. فال يجوز أن يتهرب األغنياء من حقوق 

 الفقراء في أموالهم. 

 

 لم يقل:

شاء هللا أطعمه؟ )العبارة وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم هللا قالوا أُنطعم من لو ي -
 القرآنية فيها إظهار بعد إضمار(. 

 وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم هللا قال الذين كفروا أُنطعم من لو يشاء هللا أطعمه؟ -
وإذا قال الذين آمنوا للذين كفروا أنفقوا مما رزقكم هللا قال الذين كفروا أُنطعم من  -

 لو يشاء هللا أطعمه؟
 

 لم يقل:

ل لهم أنفقوا مما رزقكم هللا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنرزق من لو يشاء وإذا قي -
قه! ز   هللا ر 

وإذا قيل لهم أطعموا مما أطعمكم هللا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو  -
 يشاء هللا أطعمه!
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نفاق اإلنفاق أعّم من اإلطعام، واإلطعام هو الحد األدنى، فمن أبى اإلطعام فقد أبى اإل
 من باب أولى.

 لم يقل:

 أنطعم من لو يشاء هللا ألطعمه )يجوز لغة  بالالم وبدون الالم(.
 

 إن أنتم إال في ضالل مبين!

لم يقلها المؤمنون للكافرين، بل قالها الكافرون للمؤمنين، على سبيل االستهزاء  -
 بهم! استعار الكافرون عبارات المؤمنين!

 للكافرين، على سبيل الحقيقة ال االستهزاء.وقد تكون من كالم هللا  -
 وقد تكون من كالم المؤمنين للكافرين، على سبيل الحقيقة ال االستهزاء. -

 بالمعنى نفسه:

 أُنغني م ن لو يشاء هللا أغناه! -
قه! - ز   أن رزُق م ن لو يشاء هللا ر 
 أُنعطي م ن حر مه هللا! -
 أن منُح م ن م نعه هللا! -

 وِمْثلها في القرآن:

 .148( األنعام قول الذين أشركوا لو شاء هللا ما أشركناسي) -
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 .20( الزخرف وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم) -
 

 استفهام إنكاري 

 أي: ال ُنطعُم من لم ُيطعْمه هللا.

 أنطعم من لو يشاء هللا أطعمه؟

زقهم.  - زقنا ولو شاء لر   هللا ر 
 هللا أطعمنا ولو شاء ألطعمهم.  -
 هللا أغنانا ولو شاء ألغناهم.  -
 هللا أعطانا ولو شاء ألعطاهم.  -
 هللا رزقنا وكما رزقنا يرزقهم؟!  -

 

الحجة في ذاتها صحيحة، ولكنها ُوضعت في غير موضعها. نعم لو شاء هللا أطعمه، 
حجة لألغنياء لكي يتنصلوا لكن هللا أراد ابتالء األغنياء بالفقراء. ومن ث م ال تصلح هذه 

 من مسؤوليتهم عن الفقراء.

زقنا وكما  زقنا يرزقهم، فلماذا تلتمسون الرزق منا؟! قولهم: )هللا ر  زقنا وكما ر  قالوا: هللا ر 
يرزقنا يرزقهم( صحيح، أما قولهم: )فلماذا تلتمسون الرزق منا( فغير صحيح، وهو 
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ا، التمسوه من هللا! الرزق من هللا ولكن على استفهام إنكاري معناه: ال تلتمسوا الرزق من
 أيديكم.

أرادوا بهذه الحجة الخبيثة أن يظهروا أنفسهم بأنهم يتوافقون مع مشيئة هللا وإرادته! فلو 
 تصّدقوا لعارضوا مشيئة هللا بنظرهم!

هذه الحجة فيها خبث ودهاء واستهزاء. ويراد بها مجادلة المؤمنين وإحراجهم وإيقاعهم 
 ناقض!في الت

وقد تبدو هذه الحجة من الناحية العقلية حجة قوية، ولكنها تصادم الناحية النقلية، ألننا 
 مأمورون بالنص بمساعدة المحتاجين، نعم للعقل فسحة )كبيرة( ولكن في حدود النقل.

*** 

 م2/2/2012الخميس 

 

 (47 )يس أطعمه؟ هللا يشاء لو من أنطعم ۞
  

 أُنطِعمُ  آمُنوا: للذين   كفُروا الذين   قال   هللُا، رزقكمُ  مما أنِفُقوا لهم: قيل   وإذا) تعالى: قال
الل   في إال أنُتم إنْ  أطعمُه؟! هللاُ  يشاءُ  لو م ن  .47 يس (مبين   ض 

  

  :26/86 الرازي  قال
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 ألنه إطعامهم، على نحن ن قدر فال ألطعمهم، ُيطعمهم أن شاء لو هللا أن إلى إشارة
 المتناع إطعامهم، على أحد يقدر ال إطعامهم هللا يشأ لم وإن للحاصل! تحصيال   يكون 
 به؟! تأمروننا فكيف اإلطعام، على لنا قدرة فال وقوعه، هللا يشأ لم ما وقوع

  

 إبطال في سعي ا ذلك لكان أطعمناهم فلو تجويعهم، هللا أراد قالوا: أنهم وهو آخر، ووجه
 في يكن ولم الرازي: قال ضالل! فهو أطِعموهم، تقولون: تموأن يجوز! ال وإنه هللا، فعل

 واألمر! الطلب إلى ينظروا ولم المراد، إلى نظروا حيث هم، إال الضالل

  

  :15/37 القرطبي وقال
 فقالوا هللا، هو ق الراز  إن المسلمين: قول من بلغهم كان لرزقه؟ هللا يشاء لو من أنرزق 
 أمروا فإذا زنادقة، بمكة كان عباس: ابن عن ناه؟!أغ هللا يشاء لو من أنرزق  هزؤ ا:

 يسمعون  وكانوا نحن؟! وُنطعمه هللا أُيفِقره وهللا، ال قالوا: المساكين على بالصدقة
 هللا شاء ولو فالن ا، ألغنى هللا شاء لو فيقولون: بمشيئته، هللا أفعال ُيعّلقون  المؤمنين

 بالمؤمنين! االستهزاء مخرج الجواب هذا فأخرجوا كذا! لكان هللا شاء ولو ألعّزه،

  

 قد هللا كان فإذا أي: (،هللاُ  رزقكمُ  مما أنِفقوا) لهم: المؤمنين بقول تعلق ا هذا قالوا وقيل:
 ألن باطال ، االحتجاج هذا وكان منا؟ الرزق  تلتمسون  فلم يرزقكم، أن قادر فهو رزقنا

ا مّلك إذا تعالى هللا  فال منه، القدر ذلك انتزع فكأنه ق ا،ح فيه عليه أوجب ثم ماال ، عبد 
 في كذبوا ولكن ألطعمهم"، هللا شاء "لو قولهم: في صدقوا وقد لالعتراض. معنى

 االحتجاج!
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  :8/78 القاسمي قال
  اعتقاد! عن أو تهّكم عن إما هذا وقولهم

 جهل! عن أو استهزاء عن إما :23/32 عاشور ابن وقال

***  

 األغنياء، أموال في حق ا للفقراء ترى  ال التي االقتصادية اآلراء عن يعّبرون  هؤالء إن
 الدولة تفرضها التي المالية التكاليف من )التهرب( الفرار في رغبتهم عن يعّبرون  أو

 الفقراء! لصالح

*** 

 م21/3/2013 الخميس

 

 (49 )يس ي ِخّصمون  ۞
  

 .49 يس (ي ِخّصمون  وهم تأخُذهم واحدة   صيحة   إال ي نُظرون   ما) تعالى: قال
  

 ينظرون: ما
 ينتظرون. ما
  

 يخّصمون:
 بدون  ي ْخِصمون، يقرأها: كأن الخطأ، في يقع قد معّلم بدون  وحده القرآن يقرأ من

 الصاد. تشديد
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 .يختصمون  أصلها:
 الدنيا. أمور في أي:
 يتجادلون. يبعثون. ال أنهم الحجة في يختصمون  أو:
ا بعُضهم يغلب أو:  الخصام. في بعض 

  
 يخصمون:

 منها: قراءات فيها
 األسهل. وهي يختصمون.           -1

ّصمون.            -2  ي خ 

 ي ِخّصمون.           -3

***  
 :الثالثاء

 هـ1/12/1433
  م16/10/2012 =
 

 (50 )يس توصية يستطيعون  فال ۞
 وصية. المعنى: لعل

 اإلهالك. سرعة عن كناية
 

 (51 )يس ي نِسلون  ربهم إلى األجداث من هم فإذا الصور في وُنفخ ۞



896 

 القبور. :األجداث
 بسرعة. يخرجون  :ينسلون 

 
 (55 )يس فاكهون  ل  غُ شُ  في اليوم الجنة أصحاب إن ۞

 القيامة. يوم :اليوم
 التنعم. إال يشغلهم ال نعيم. :ُشغل

 
 (58 )يس رحيم ربّ  من قوال   سالم   ۞

 عليهم. سالم  
 رحيم. رب من قوال   لهم يقال التقدير: مطق. مفعول :قوال  

 
 (59 )يس المجرمون  أيها اليوم وامتازوا ۞
 الدنيا. في متميزين كنتم كما اليوم تميزوا المعنى: لعل
 التهكم. سبيل على

 
 (62 )يس كثير ا ِجِبالًّ  منكم أضلَّ  ۞
 كثير ا. خلق ا

 
 (65 )يس يكِسبون  كانوا بما ۞
 آثام. من
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 (66 )يس الصراط فاستبقوا أعينهم على لطمسنا نشاء ولو ۞
 لعل المعنى: تعثروا في الطريق وسقطوا.

 
 (67)يس رجعون ا وال ي  ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضي  ۞ 

 على مكانهم، أي: توقفوا في مكانهم.
 لم يقل:

 فما استطاعوا مضي ا وال رجوع ا.
 وال رجعوا.فما مضوا 

 

ْلق أفال ي عِقلون  ۞ ره ُننّكْسه في الخ   (68)يس وم ن ُنعمِّ

 ُنعّمره:

 نجعله طويل العمر.

*** 

اإلنسان ينمو أوال  ويكبر، فإذا بلغ مرحلة من العمر وصار طاعن ا في السن، فإن 
جسمه يأخذ في العودة إلى النمو العكسي: يقّل وزنه، ويصغر جسمه، ويقصر طوله، 

 وهذا مشاهد، وهللا أعلم.

 فالمسألة في هذه اآلية مسألة جسم، وليست مسألة علم، كما في آية أخرى.
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 هناك آية أخرى تتعلق بالعلم:

 . 5( الحج ومنكم م ن ُيرّد إلى أرذل العُمر لكيال يعلم  ِمن بعِد علم شيئ ا)

 لم.فاهلل تعالى يمكن أن ينّكس اإلنسان في العلم، وفي الجسم، وهللا أع

 يقول المختصون:

مع التقدم في العمر يضمر جسم اإلنسان وينقص طوله بنسبة تختلف من شخص 
آلخر، وقد يصل نقصان الطول بمعدل خمسة سنتيمترات، وخسارة الطول لدى المرأة 

أكثر من الرجل، بسبب نقص هرمون اإلستروجين الذي يحمي العظام بعد سن 
 اليأس.

 (.2018آذار  29ألنور نعمة، )صحيفة الحياة، مقال 

*** 

لم يشر المفسرون إلى هذا المعنى، بل فسروا هذه اآلية كما فسروا اآلية األخرى 
 المتعلقة بأرذل العمر! 

هذه المعلومات إذا لم تكن معروفة في عصر المفسر، إال أنها مشاهدة بالنظر، ومن 
 ثم فال عذر للمفسر، إال االستعجال في كتابة التفسير.

  أعلم.وهللا
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*** 

 أفال يعقلون:

 أّن من قدر على هذا فهو قادر على البعث بعد الموت.

*** 

 الثالثاء:

 هـ1440ربيع اآلخر  03

 م2018كانون األول  11

 

 (69)يس وما علمناه الشعر ۞ 

 فكيف تقولون عنه شاعر، أو عن القرآن شعر؟!

 

 (70)يس ويحقَّ القوُل على الكافرين ۞ 

 القول بالعذاب.
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 (72)يس فمنها ر كوُبهم ۞ 

 في قراءة:

 ُركوبهم.

 الرَّكوب: بفتح الراء: المركوب.

 

 (75)يس رون حض  يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مُ  ۞ ال

 األصنام ال تستطيع نصرهم، وهم لها خادمون.

 

 (76 )يس ُيعِلنون   وما ُيِسّرون   ما ن علمُ  إّنا قوُلهم ي حُزنك   فال ۞
 ُيعِلنون: وما ُيِسّرون  ما نعلم إنا

 بقولهم. وليس هللا، قول هذا
 (.قوُلهم) على الوقف لزم لذلك

 للنهي. تعليل (نعلمُ  إّنا) جملة:
  

: وما ُيِسّرون   ما  ُيعِلنون 
 ُيعِلُنون ُه. وما ُيِسّرون هُ  ما التقدير:
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 يقل: لم
.  .قراءة فيه ُيحِزنك 

نهُ   وأحزنُه. حز 
  
 يقل: لم
. وما ُيعِلنون   ما نعلمُ  إّنا  ُيِسّرون 
  
 يقل: لم
. ما نعلمُ  إّنا  ُيِسّرون 
 تقرير. زيادة (:ُيعِلنون   وما)

لم إذا  أولى! ُيعِلنون   بما علمه فإن (ُيِسّرون   ما) ع 
 التقديم فيصير منها، ُيعِلنون   وما معتقدات من (ُيِسّرون   ما) المعنى: يكون  أن ويمكن

 سواء . والتأخير
***  

    م14/6/2013 الجمعة
 

 (77)يس مبين  طفة فإذا هو خصيم  اإلنسان أنا خلقناه من نُ  أولم ير  ۞ 
 خصيم: مخاصم )هلل(.

 
ر ب   ۞  (78 )يس م ث ال   لنا وض 
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ر ب  ) ْلقه ون ِسي   م ثال   لنا وض   أنشأها الذي ُيحييها ُقلْ  رميم . وهي الِعظام   ُيحيي م ن قال   خ 
ْلق   بكلّ  وهو مّرة   أول    .79-78 يس (عليم   خ 

  
 لي: قال
 رميم ؟ وهي العظام   ُيحيي م ن  سؤاال ؟ لنا وضرب المعنى: هل

  
 السؤال؟ بمعنى هنا الم ثل هل

  
 له: قلت

 من هنا والطرح الضرب وليس سؤاال . وطرح مثال ، ضرب اللغة: في يقال علمي حسب
 والجمع. والقسمة والطرح الضرب األربعة: الحسابية العمليات باب

 
 استفهامه أو سؤاله أو قال( عندما )أو قوله في م ثال   لنا وضرب   :الكالم تقدير

 يستطيع أحد هناك يكون  أن مستنكر ا يسأل ؟رميم وهي الِعظام   ُيحيي م ن اإلنكاري:
 بالية! مسحوقة أصبحت التي العظام هذه جمع

  
 خلقه! هللا أن ونسي الخلق، عن بالعجز مثال   لنا ضرب

  
 وإعادة الخلق عن عاجز هللا كأن بخلقه! تعالى هللا تشبيه بابه: وعلى بمعناه هنا فالم ثل
 هللا! قدرة ُينكر إنه الخلق!
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 قولهم عن هللا عالىت )البعث(! اإلعادة عن بالعجز تعالى هللا تشبيه هو هنا المثل
 كبير ا! علو ا وسؤالهم

  
 ونسي الخلق، إعادة على قادر هو مرة أول يخلق م ن أنّ  نسي هللا، خلقه كيف نسي

 القوم مخاطبة باب من هي األخيرة الجملة وهذه اإلنشاء، من وأهون  أسهل اإلعادة أن
 أراد إذا شيء! عن يعجز وال شيء! عليه يصعب ال تعالى هللا فإن وإال عقولهم! حسب

 فيكون! كن له: قال شيئ ا
  

 العظام: ُيحيي من
 العظام. أصحاب أي

  
 رميم:
 بالية.

. وأرّم: العظمُ  رمّ   ب ِلي 
  
 يقل: لم

 رميمة.
 المفسرون. قال كما فاعلة، الهاء: إسقاط بعد فاعل عن به معدول فعيل رميم
 في التأنيث وأن سيما ال ية،القرآن الفاصلة لمراعاة الهاء ُحذفت يقال: أن األفضل ولعل

 مجازي. تأنيث العظام
 العلماء: بعض وقال
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ْلنا) صفة. وليس اسم هو رميم  إال عليهِ  أتْت  شيء   ِمن تذرُ  ما العقيم. الريح   عليهمُ  أرس 
 .42-41 الذاريات (كالّرميم جعلْتهُ 

 الصفة. مقام قام اسم
 أعلم. وهللا األقوال، أفضل هذا ولعل

  
 ُيحييها: ُقلْ 

 محمد. يا ُقلْ  أي:
 محمد. يا له ُقلْ 

  
لق   بكلّ  وهو  عليم : خ 
. بكلّ  عليم   وهو لق   خ 

 القرآنية. الفاصلة راعى
لق   بكلّ  هو لق   كلّ  وعلى عليم ، خ  . خ   قدير 

  
لق: بكل    خ 
 الخلق: أنواع من نوع وبكل الخلق، طرائق من طريقة بكل

 ... بذرة من يخلق نطفة، نم يخلق تراب، من يخلق شيء، ال من يخلق
***  

 :السبت
 هـ1433 رمضان 2
        م21/7/2012  =



905 

 

 )ملحق(
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 فهرس المجلد السادس
  

  (20سورة طه )
 1 ﴿طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى﴾ :1اآلية 
 3 ﴿تنزياًل ممن خلق األرَض والسمواِت الُعَلى﴾ :4اآلية 
 4 العرش استوى﴾﴿الرحمن على  :5اآلية 
 16 ﴿وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السّر وأخفى﴾ :7اآلية 
 18 ﴿يعلم السر وأخفى﴾ :7اآلية 
 26 ﴿وأهش بها على غنمي﴾ :18اآلية 
 26 ﴿ولي فيها مآرب أخرى﴾ :18اآلية 
 27 ﴿خذها وال تخف سنعيدها سيرتها األولى﴾ :21اآلية 
 27 تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى﴾﴿واضمم يدك إلى جناحك  :22اآلية 
 27 ﴿لنريك من آياتنا الكبرى﴾ :23اآلية 
 28 ﴿واجعْل لي وزيًرا من أهلي﴾ :29اآلية 
 30 ﴿اقذفيه في التابوت﴾ :39اآلية 
 39 ﴿فليلقه اليمُّ بالساحل يأخْذه عدٌو لي وعدٌو له﴾ :39اآلية 
 40 ولُتصنَع على عيني﴾﴿وألقيُت عليك محبًة مني  :39اآلية 
 41 ﴿فرجعناك إلى أمك﴾ :40اآلية 
 41 ﴿وفتّناك فتوًنا﴾ :40اآلية 
 42 ﴿ثم جئَت على قَدر يا موسى﴾ :40اآلية 
 42 ﴿واصطنعتك لنفسي﴾ :41اآلية 
 42 ﴿وال تنيا في ذكري﴾ :42اآلية 
 44 ﴿لعله يتذكر أو يخشى﴾ :44اآلية 
 44 علينا أو يطغى﴾﴿نخاف أن يفرط  :45اآلية 
 45 ﴿قد جئناك بآية من ربك﴾ :47اآلية 
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 45 ﴿والسالُم على من اّتبع الهدى﴾ :47اآلية 
 45 ﴿أعطى كل شيء خْلقه ثم هدى﴾ :50اآلية 
 47 ﴿أعطى كل شيء خْلقه ثم هدى﴾ :50اآلية 
 47 ﴿فما باُل القروِن األولى﴾ :51اآلية 
 48 مهًدا﴾﴿جعل لكم األرض  :53اآلية 
 48 ﴿وسلك لكم فيها ُسُباًل﴾ :53اآلية 
 48 ﴿فأخرجنا به أزواًجا من نباٍت شتَّى﴾ :53اآلية 
 49 ﴿كلوا وارعوا أنعامكم﴾ :54اآلية 
 50 ﴿مكاًنا ُسوى﴾ :58اآلية 
 52 ﴿موعُدكم يوُم الزينة وأن ُيحشر الناُس ضًحى﴾ :59اآلية 
 53 كيده ثم أتى﴾﴿فتولى فرعون فجمع  :60اآلية 
 54 ﴿إْن هذاِن لساحراِن﴾ :63اآلية 
 55 ﴿إْن هذاِن لساحراِن﴾ :63اآلية 
 62 ﴿ويذهبا بطريقتكُم الُمثلى﴾ :63اآلية 
 63 ﴿فأجِمعوا كيدكم ثّم ْأُتوا صًفا﴾ :64اآلية 
 63 ﴿وقد أفلح اليوَم َمِن استعلى﴾ :64اآلية 
 63 نكون أول َمن ألقى﴾﴿إما أن ُتلقي وإما أن  :65اآلية 
 64 فإذا حباُلهم وِعصيُّهم ُيخّيُل إليه ِمن سحرهم أنها َتسعى﴾ ﴿ :66اآلية 
 64 ﴿فأوجَس في نفسِه ِخيفًة ُموَسى﴾ :67اآلية 
 66 ﴿قلنا ال تخْف إنك أنت األعلى﴾ :68اآلية 
 66 ﴿وألِق ما في يمينك تلقْف ما صنعوا﴾ :69اآلية 
 67 صنعوا كيد ساحر﴾﴿إنما  :69اآلية 
 67 ﴿وال ُيفلح الساحُر حيث أت﴾ :69اآلية 
 68 ﴿فألقي الّسحرُة ُسّجًدا قالوا آمّنا برّب هاروَن وموسى﴾ :70اآلية 
 69 ﴿هارون وموسى﴾ :70اآلية 
 73 ﴿وَلتعلُمنَّ أيُّنا أشدُّ عذاًبا وأبقى﴾ :71اآلية 
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 73 جاءنا ِمَن البّيناِت والذي فطرنا﴾﴿قالوا لن ُنؤثرَك على ما  :72اآلية 
 74 ﴿فاقِض ما أنت قاٍض إنما تقضي هذه الحياَة الدنيا﴾ :72اآلية 
 75 ﴿وهللُا خيٌر وأبقى﴾ :73اآلية 
 75 ﴿الدرجاُت الُعَلى﴾ :75اآلية 
 75 ﴿فاضرْب لهم طريًقا في البحر يَبًسا﴾ :77اآلية 
 75 تخشى﴾﴿ال تخاُف دَرًكا وال  :77اآلية 
 76 ﴿فأتبعهم فرعون بجنوده﴾ :78اآلية 
 76 ﴿فغشَيهم ِمن اليّم ما غشَيهم﴾ :78اآلية 
 76 ﴿وأضّل فرعوُن قوَمه وما هَدى﴾ :79اآلية 
 80 ﴿ونّزلنا عليكم المّن والسلوى﴾ :80اآلية 
 80 ﴿ُكلوا ِمن طيباِت ما رزقناكم وال َتطَغوا فيه﴾ :81اآلية 
 81 ﴿وال تطَغوا فيه فيحلَّ عليكم غضبي وَمن َيحِلْل عليه غضبي فقد هَوى﴾ :81اآلية 
 82 ﴿وإّني َلغّفاٌر ِلَمن تاب وآمن وعِمَل صالحا ثم اهتدى﴾ :82اآلية 
 82 ﴿وما أعجلك عن قومك يا موسى﴾ :83اآلية 
﴾ :85اآلية   82 ﴿وأضّلهُم السامريُّ
 83 موسى فنسي﴾﴿فقالوا هذا إلهكم وإلُه  :88اآلية 
 83 ﴿أفال يرون أال يرجُع إليهم قواًل﴾ :89اآلية 
 83 ﴿قالوا لن نبرح عليه عاكفين﴾ :91اآلية 
 84 ﴿قال يا هاروُن ما منعك إذ رأيتهم ضّلوا أال تتبعِن﴾ :93اآلية 
 84 ﴿قال يبنؤمَّ ال تأخْذ بلحيتي﴾ :97اآلية 
 84 ﴿ال ِمساَس﴾ :97اآلية 
 88 ﴿ونحشر المجرمين يومئذ ُزرًقا﴾ :102اآلية 
 89 ﴿إن لبثتم إال يوًما﴾ :104اآلية 
 100 ﴿فيذُرها قاًعا صفصًفا﴾ :106اآلية 
 106 ﴿فال يخاف ظلًما﴾ :112اآلية 
 110 ﴿ظلًما وال هضًما﴾ :112اآلية 
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 112 ﴿وصّرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدُث لهم ذكًرا﴾ :113اآلية 
 113 ﴿زدني علًما﴾ :114اآلية 
 116 ﴿ولقد عهدنا إلى آدم ِمن قبُل فنسي ولم نجد له عزًما﴾ :115اآلية 
 116 ﴿فال يخرجنكما من الجنة فتشقى﴾ :117اآلية 
 122 ﴿ال تظمأ فيها وال تضَحى﴾ :119اآلية 
 122 ﴿وملك ال يبلى﴾ :120اآلية 
 127 الكريماإلعجاز العددي في القرآن  :121اآلية 
 129 7ابن عباس مؤسس اإلعجاز العددي في الرقم  :121اآلية 
 132 ﴿بعُضكم لبعض عدو﴾ :123اآلية 
 133 ﴿ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنًكا﴾ :124اآلية 
 134 ﴿كذلك أتتك آياُتنا فنسيتها وكذلك اليوم ُتنسى﴾ :126اآلية 
 134 ُيؤمن بآيات ربه وَلعذاُب اآلخرة أشدُّ وأبقى ﴾﴿وكذلك َنجزي من أسرف ولم  :127اآلية 
 134 ﴿أفلم يهِد لهم كم أهلكنا قبلهم ِمن القرون يمشون في مساكنهم﴾ :128اآلية 
 135 ﴿ولوال كلمٌة َسبقْت من ربك لكان ِلزاًما وأجٌل ُمسمَّى﴾ :129اآلية 
 135 ﴿وسّبح بحمد ربك﴾ :130اآلية 
 136 تمّدّن عينيك﴾﴿وال  :131اآلية 
 149 ﴿زهرَة الحياة الدنيا﴾ :131اآلية 
 150 ﴿أولْم تأِتهم بّينُة ما في الصحف األولى﴾ :133اآلية 
 151 ﴿فستعلمون َمن أصحاُب الصراِط السويِّ وَمِن اهتدى﴾ :135اآلية 

  
  (21سورة األنِبياء )

 152 ُمعرضون﴾﴿اقترب للناس حساُبهم وهم في غفلة  :1اآلية 
 153 ﴿ما يأتيهم ِمن ذكٍر ِمن ربهم ُمحَدٍث إال استمعوه وهم يلعبون﴾ :2اآلية 
 157 ﴿وأسّروا النجوى الذين ظلموا﴾ :3اآلية 
 158 ﴿بل قالوا أضغاُث أحالم بل افتراه بل هو شاعٌر﴾ :5اآلية 
 159 ﴿ما آمنت قبَلهم ِمن قريٍة أهلكناها﴾ :6اآلية 
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 163 ﴿وما أرسلنا قبلك إال رجااًل نوحي إليهم﴾ :7اآلية 
 163 ﴿وأهلكنا المسرفين﴾ :9اآلية 
 163 ﴿فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون﴾ :12اآلية 
 164 ﴿ال تركضوا وارجعوا إلى ما ُأترفتم فيه ومساكنكم﴾ :13اآلية 
 164 ﴿جعلناهم حصيًدا خامدين﴾ :15اآلية 
 166 َيستكبرون عن عبادته وال َيستحسرون﴾﴿ال  :19اآلية 
 166 ﴿أم اتخذوا آلهة من األرض هم ُينشرون﴾ :21اآلية 
 166 ﴿لو كان فيهما آلهة إال هللا لفسدتا﴾ :22اآلية 
 187 ﴿هذا ِذْكُر َمن معَي وِذْكُر َمن قبلي﴾ :24اآلية 
 188 ﴿وهم ِمن خشيِته ُمشفقون﴾ :28اآلية 
 191 فَلك﴾﴿كل في  :33اآلية 
 192 ﴿وهم بذكر الرحمن هم كافرون﴾ :36اآلية 
 193 ﴿ُخلق اإلنساُن من َعَجٍل سأريكم آياتي فال تستعجلوِن﴾ :37اآلية 
 194 ﴿بل هم عن ِذْكر ربهم ُمعرضون﴾ :42اآلية 
 195 ﴿ال يستطيعون نصر أنفسهم وال هم منا ُيصحبون﴾ :43اآلية 
 195 نأتي األرض َننقُصها من أطرافها أفهم الغالبون﴾﴿أفال يرون أنا  :44اآلية 
 195 ﴿فال ُتظلم نفس شيًئا وإن كان مثقاَل حّبة من خردل أتينا بها﴾ :47اآلية 
 196 ﴿وكفى بنا حاسبين﴾ :47اآلية 
 196 ﴿ولقد آتينا موسى وهاروَن الُفرقاَن وضياًء وِذْكًرا للمتقيَن﴾ :48اآلية 
 197 المخابرات تحقق مع إبراهيم :51اآلية 
 200 أسئلة عن قصة إبراهيم عليه السالم في سورة األنبياء :51اآلية 
 203 ﴿فجعلهم ُجذاذا إال كبيًرا لهم لعّلهم إليه َيرجعون﴾ :58اآلية 
 205 ﴿قالوا َمن فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين﴾ :59اآلية 
 205                                         أعين الناس لعلهم يشهدوَن﴾﴿قالوا فأتوا به على  :61اآلية 
 206 اعتراض على القرطبي :61اآلية 
 207 كذب إبراهيم ثالث كذبات :62اآلية 
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 213 ﴿ثم ُنِكسوا على رءوسهم لقد علمَت ما هؤالء ينطقون﴾ :65اآلية 
 213 ﴿يا نار كوني برًدا﴾ :69اآلية 
 223 ﴿ونجيناه ولوًطا إلى األرض التي باركنا فيها للعالمين﴾ :71اآلية 
 224 ﴿وُكاًل جعلنا صالحين﴾ :72اآلية 
 227 ﴿وجعلناهم أئمة َيهدون بأمرنا﴾ :73اآلية 
 227 ﴿إنهم كانوا قوم َسوء فاسقين﴾ :74اآلية 
 228 ﴿وداوَد وسليماَن إذ َيحكماِن في الحرث﴾ :78اآلية 
 233 ﴿وداوَد وُسليماَن إْذ َيحُكماِن في الَحْرِث﴾ :78اآلية 
 239 ﴿وسّخرنا مع داوَد الجباَل ُيسّبحن والطيَر وكّنا فاعلين﴾ :79اآلية 
 240 ﴿وعّلمناه صنعة َلبوٍس لكم لُتحصنكم من بأسكم﴾ :80اآلية 
 240 ﴿كلٌّ من الصابرين﴾ :85اآلية 
 240 ُمغاضًبا﴾﴿وذا النون إذ ذهب  :87اآلية 
 241 ﴿كلٌّ إلينا راجعون﴾ :93اآلية 
 241 ﴿وحراٌم على قرية أهلكناها أنهم ال يرجعون﴾ :95اآلية 
 242 ﴿وهم من كل حدب ينِسلون﴾ :96اآلية 
 242 ﴿يوم نطوي السماء كطّي السجّل للكتب﴾ :104اآلية 
 242 ﴿ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر﴾ :105اآلية 
 244 ﴿األرَض يرثها عبادَي الصالحون﴾ :105اآلية 
 245 ﴿آذنتكم على سواء﴾ :109اآلية 

  
  (22سورة الحج )

 246 أيها الناس اتقوا ربكم إّن زلزلة الساعة شيء عظيم﴾ يا ﴿ :1اآلية 
 247 ﴿وِمن الناس َمن ُيجادُل في هللا بغير علم ويّتبُع كلَّ شيطاٍن َمريد﴾ :3اآلية 
 247 ﴿ُيضّله وَيهديه﴾ :4اآلية 
 250 ﴿ثم ِمن عَلقة ثم ِمن ُمضغة ُمخّلقة وغير ُمخّلقة لنبّين لكم﴾ :5اآلية 
 251 ﴿ثم ُنخرجكم طفاًل﴾ :5اآلية 
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 252 ﴿ثم لتبلغوا أُشّدكم﴾ :5اآلية 
 252 ﴿ومنكم من يتوفى﴾ :5اآلية 
 252 يعلم من بعد علم شيًئا﴾﴿ومنكم من ُيرّد إلى أرذل العُمر لكي ال  :5اآلية 
 255 بعد علم شيًئا﴾من ﴿ومنكم من يرّد إلى أرذل العمر لكي ال يعلم  :5اآلية 
 258 ﴿ومنكم من ُيرّد إلى أرذل العمر﴾ :5اآلية 
 261 أرذل العمر هل هو عقاب أم ابتالء؟ :5اآلية 
 263 اللهم إني أعوذ بك من أن أرّد إلى أرذل العمر :5اآلية 
 265 ﴿ثانَي ِعْطفه لُيضلَّ عن سبيل هللا﴾ :9اآلية 
 266 ﴿وأن هللا ليس بظالم للعبيد﴾ :10اآلية 
 266 ﴿ومن الناس من يعبد هللا على حرف﴾ :11اآلية 
 266 ﴿خسر الدنيا واآلخرة﴾ :11اآلية 
 267 ﴿َيْدُعو ِمن ُدوِن هللِا ما ال َيضّره﴾ :12اآلية 
 269 َلَمن َضرُّه أقرُب ِمن نفعه﴾﴿يدعو  :13اآلية 
 270 وفي اآلية بعدها: ضررها أقرُب من نفعها! ،في آية: األصنام ال تضّر وال تنفع :13اآلية 
 274 ﴿َمن كان يظنُّ أن لن ينصَره هللُا في الدنيا واآلخرة﴾ :15اآلية 
 275 ُيريد﴾﴿وكذلك أنزلناه آياٍت بّيناٍت وأّن هللا َيهدي من  :16اآلية 
 275 هذان خصمان اختصموا في ربهم﴾ ﴿ :19اآلية 
 275 ﴿ُيصهر به ما في بطونهم والجلوُد﴾ :20اآلية 
 275 ﴿أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق﴾ :22اآلية 
 276 ﴿ُيحّلون فيها ِمن أساوَر ِمن ذهٍب ولؤلًؤا﴾ :23اآلية 
 276 وُهدوا إلى صراط الحميد﴾﴿وُهدوا إلى الطّيب من القول  :24اآلية 
 276 ﴿إن الذين كفروا ويصّدون عن سبيل هللا﴾ :25اآلية 
 277 ﴿سواًء العاكُف فيه والباِد﴾ :25اآلية 
 278 ﴿وَمن ُيِرْد فيه بإلحاد بظلم ُنِذْقه من عذاٍب أليم﴾ :25اآلية 
 278 شيًئا﴾﴿وإذ بوأنا إلبراهيم مكان البيت أن ال تشرْك بي  :26اآلية 
 278 ﴿وعلى كل ضامر يأتين من كل فّج عميق﴾ :27اآلية 
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 279 ﴿ثم ليقضوا تفثهم﴾ :29اآلية 
 279 ﴿وُأحّلْت لكم األنعاُم إال ما ُيتلى عليكم﴾ :30اآلية 
 280 ﴿ُحنفاَء هلل﴾ :31اآلية 
 280 ﴿شعائر هللا﴾ :32اآلية 
 280 ﴿ولكّل أّمة جعلنا منسًكا﴾ :34اآلية 
 281 ﴿فله أسِلموا وبّشِر الُمخبتين﴾ :34اآلية 
 281 ﴿والمقيمي الصالة﴾ :35اآلية 
﴾ :36اآلية   281 ﴿فاذكروا اسم هللا عليها صوافَّ
 281 ﴿فإذا وجبت ُجنوبها فُكلوا منها وأطِعموا القانع والمعتّر﴾ :36اآلية 
 282 ﴿إّن هللَا ال ُيحّب كّل خّوان َكفور﴾ :38اآلية 
 285 ﴿فكأّين من قرية أهلكناها وهي ظالمة﴾ :45اآلية 
 285 ﴿وإن يوًما عند ربك كألف سنٍة مّما تُعّدون﴾ :47اآلية 
 285 ﴿وكأين من قرية أمليت لها ثم أخذُتها﴾ :48اآلية 
 285 ﴿سَعوا في آياتنا ُمعاجزين﴾ :51اآلية 
 286 ﴿ألقى الشيطان في أمنّيته﴾ :52اآلية 
 286 ﴿فيؤمنوا به فُتخِبُت له قلوبهم﴾ :54اآلية 
 286 ﴿وإّن هللا لهاِد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم﴾ :54اآلية 
 287 ﴿عذاُب يوم عقيم﴾ :55اآلية 
 287 ﴿الملُك يومئٍذ هلل﴾ :56اآلية 
 287 ﴿لكّل أّمة جعلنا منسًكا هم ناسكوه﴾ :67اآلية 
 288 لن يخلقوا ذباًبا ولو اجتمعوا له﴾﴿إن الذين تدعون من دون هللا  :73اآلية 
 288 ﴿وإن يسلبهُم الذباُب شيًئا ال يستنقذوه منه ضعف الطالُب والمطلوب﴾ :73اآلية 
 288 ﴿مّلة أبيكم إبراهيم﴾ :78اآلية 

  
  (23سورة المؤمنون )

 294 ﴿والذين هم للزكاة فاعلون﴾ :4اآلية 
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 296 أيماُنهم﴾﴿أو ما ملكت  :6اآلية 
 296 ﴿أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون﴾ :10اآلية 
 296 ﴿فتبارك هللا أحسن الخالقين﴾ :14اآلية 
 296 ﴿خلقنا فوقكم سبع طرائق﴾ :17اآلية 
 297 ﴿وصبغ لآلكلين﴾ :20اآلية 
 301 ﴿إن هو إال رجل به ِجّنة فترّبصوا به حتى حين﴾ :25اآلية 
 301 ﴿فإذا جاء أمرنا وفار التنور﴾ :27اآلية 
 302 ﴿وال تخاطبني في الذين ظلموا﴾ :27اآلية 
 302 ﴿وإن كنا لُمبتلين﴾ :30اآلية 
 302 ﴿فأرسلنا إليهم رسواًل منهم أِن اعبدوا هللا﴾ :32اآلية 
 302 ُمخرجون﴾﴿أيعُدكم أنكم إذا مّتم وكنتم تراًبا وعظاًما أنكم  :35اآلية 
 303 ﴿هيهات لما توعدون﴾ :36اآلية 
 308 ﴿عّما قليٍل لُيصبحّن نادمين﴾ :40اآلية 
 308 ﴿ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون﴾ :43اآلية 
 309 ﴿ثم أرسلنا رسلنا تترا﴾ :44اآلية 
 309 ﴿كّل ما جاء أّمًة رسوُلها كّذبوه﴾ :44اآلية 
 311 بعَضهم بعًضا وجعلناهم أحاديَث﴾﴿فأتبعنا  :44اآلية 
 312 ﴿فقالوا أنؤمُن لبشريِن مثلنا وقوُمهما لنا عابدون﴾ :47اآلية 
 312 ﴿وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين﴾ :50اآلية 
 312 ﴿وإّن هذه أمُتكم أمًة واحدًة﴾ :52اآلية 
 313 لديهم فرحون﴾﴿فتقّطعوا أمرهم بينهم ُزُبًرا كل حزب بما  :53اآلية 
 313 ﴿أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون﴾ :61اآلية 
 313 ﴿ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون﴾ :63اآلية 
 314 ﴿فكنتم على أعقابكم تنِكصون﴾ :66اآلية 
 314 ﴿مستكبرين به سامًرا تهجرون﴾ :67اآلية 
 315 للحّق كارهون﴾﴿بل جاءهم بالحّق وأكثرهم  :70اآلية 
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 316 ﴿بل أتيناهم بذكرهم﴾ :71اآلية 
 316 ﴿أم تسألهم خرًجا فخراج ربك خير﴾ :72اآلية 
 316 ﴿فما استكانوا لرّبهم وما يتضّرعون﴾ :76اآلية 
 316 ﴿فما استكانوا لرّبهم وما يتضّرعون﴾ :76اآلية 
 318 العظيم سيقولون هلل﴾قْل َمن ربُّ السموات السبع وربُّ العرش  ﴿ :86اآلية 
 318 ﴿قْل َمن بيده ملكوُت كّل شيء ... سيقولون هلل﴾ :88اآلية 
 319 ﴿ما اتخذ هللا من ولد ... إًذا لذهب كل إله بما خلق﴾ :91اآلية 
 319 ﴿قْل رب إّما ُتريّني ما يوَعدون﴾ :93اآلية 
 319 ﴿ادفع بالتي هي أحسُن السيئة﴾ :96اآلية 
 321 ﴿قال رب ارجعوِن﴾ :99اآلية 

  
  (24سورة النور )

 324 ﴿سورة أنزلناها وفرضناها﴾ :1اآلية 
 324 ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما﴾ :2اآلية 
 324 ﴿والخامسُة أّن لعنَت هللا عليه إن كان من الكاذبين﴾ :7اآلية 
 325 ﴿ولوال فضُل هللا عليكم﴾ :10اآلية 
 325 ﴿إّن الذين جاُءوا باإلفك ُعصبٌة منكم﴾ :11اآلية 
 328 ﴿وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون﴾ :19اآلية 
 329 ﴿يا أيها الذين آمنوا ال تتبعوا ُخطوات الشيطان﴾ :21اآلية 
 329 ﴿وال يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن ُيؤتوا أولي القربى والمساكين﴾ :22اآلية 
﴾﴿يومئٍذ  :25اآلية   329 يوّفيهم هللُا ديَنهُم الحقَّ
 329 ﴿الخبيثات للخبيثين﴾ :26اآلية 
 330 ﴿قْل للمؤمنين يغّضوا من أبصارهم﴾ :30اآلية 
 330 ﴿الطفل الذين﴾ :31اآلية 
 335 ﴿وآتوهم من مال هللا الذي آتاكم﴾ :33اآلية 
 336 تحصًنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا﴾﴿وال ُتكرهوا فتياِتكم على الِبغاء إْن أردَن  :33اآلية 
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 336 ﴿هللا نور السموات﴾ :35اآلية 
 341 ﴿وهللا سريع الحساب﴾ :39اآلية 
 342 ﴿بحر لّجي﴾ :40اآلية 
 342 ﴿والطيُر صاّفاٍت﴾ :41اآلية 
 342 ﴿ألْم تَر أن هللا ُيزجي سحاًبا﴾ :43اآلية 
 342 ﴿فترى الودق يخرج من خالله﴾ :43اآلية 
 342 ﴿يكاد سنا برقه يذهب باألبصار﴾ :43اآلية 
 342 ﴿فمنهم من يمشي على بطنه﴾ :45اآلية 
 345 ﴿أم يخافون أن َيحيف هللُا عليهم ورسوُله بل أولئك هم الظالمون﴾ :50اآلية 
 345 ﴿ومن يطع هللا ورسوله ويخش هللا ويتْقه فأولئك هم الفائزون﴾ :52اآلية 
 346 ﴿وأقسموا باهلل جهد أيمانهم﴾ :53اآلية 
 346 ﴿قْل ال ُتقسموا طاعٌة معروفٌة﴾ :53اآلية 
 346 ﴿قل أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول فإن توّلوا﴾ :54اآلية 
 346 ﴿ال تحسبّن الذين كفروا ُمعجزين في األرض ومأواهم النار﴾ :57اآلية 
 346 ﴿طّوافون عليكم بعُضكم على بعض﴾ :58اآلية 
 346 ﴾…﴿والقواعُد من النساء الالتي ال يرجون نكاًحا فليس عليهّن ُجناٌح  :60اآلية 
 347 ﴿وال على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم﴾ :61اآلية 
 347 ﴿فإذا دخلتم بيوًتا فسّلموا على أنفسكم تحيًة من عند هللا مباركًة طيبًة﴾ :61اآلية 
 347 ﴿قد يعلُم هللا﴾ :63اآلية 
 348 ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾ :63اآلية 
 349 ﴿قد يعلم ما أنتم عليه﴾ :64اآلية 

  
  (25سورة الفرقان )

 350 ﴿وخلق كل شيء فقّدره تقديًرا﴾ :2اآلية 
 350 ﴿فقد جاءوا ظلًما وزوًرا﴾ :4اآلية 
 352 األسواق﴾﴿وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في  :7اآلية 



918 

 352 ﴿فضّلوا فال يستطيعون سبياًل﴾ :9اآلية 
 353 ﴿تبارك الذي إن شاء جعل لك خيًرا من ذلك ... ويجعْل لك قصورا﴾ :10اآلية 
 353 ﴿إذا رأْتهم ِمن مكاٍن بعيٍد َسمعوا لها تغّيًظا وَزفيًرا﴾ :12اآلية 
 356 ﴿وإذا ُألقوا منها مكاًنا ضيًقا﴾ :13اآلية 
 356 ﴿دَعوا هنالك ثبوًرا﴾ :13اآلية 
 356 ﴿أم جّنُة الُخلد التي ُوعد المتقون﴾ :15اآلية 
 357 ﴿كان على ربك وعًدا مسؤواًل﴾ :16اآلية 
 357 ﴿وكانوا قوًما ُبوًرا﴾ :18اآلية 
 357 ﴿فقد كّذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرًفا وال نصًرا﴾ :19اآلية 
 358 أرسلنا قبلك ِمن المرَسلين إال إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في األسواق﴾﴿وما  :20اآلية 
 358 ﴿وجعلنا بعَضكم لبعٍض فتنًة﴾ :20اآلية 
 364 ﴿ويقولون حجًرا محجوًرا﴾ :22اآلية 
 364 ﴿وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباًء منثوًرا﴾ :23اآلية 
 364 خير مستقًرا وأحسن مقياًل﴾﴿أصحاب الجنة يومئذ  :24اآلية 
 364 ﴿ويوم َتشّقُق السماُء﴾ :25اآلية 
 365 ﴿يا ليتني اتخذُت مع الرسول سبياًل﴾ :27اآلية 
 365 ﴿يا ويلتى ليتني لم أتخذ فالًنا خلياًل﴾ :28اآلية 
 365 ﴿لقد أضّلني عن الذكر بعد إذ جاءني﴾ :29اآلية 
 366 القرآن مهجوًرا﴾﴿اتخذوا هذا  :30اآلية 
 368 ﴿وكذلك جعلنا لكل نبّي عدًوا﴾ :31اآلية 
 369 ﴿جملة واحدة﴾ :32اآلية 
 372 ﴿لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتياًل﴾ :32اآلية 
 372 ﴿وال يأتونك بَمثٍل إال جئناك بالحّق وأحسَن تفسيًرا﴾ :33اآلية 
 372 كّذبوا بآياتنا فدّمرناهم تدميًرا﴾﴿فقلنا اذهبا إلى القوم الذين  :36اآلية 
 373 ﴿وأعتدنا للظالمين عذاًبا أليًما﴾ :37اآلية 
 373 ﴿وقروًنا بين ذلك كثيًرا﴾ :38اآلية 
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 376 ﴿وكاًل ضربنا له األمثال وكاًل تّبرنا تتبيًرا﴾ :39اآلية 
 377 ﴿أفلم يكونوا يَرونها بل كانوا ال يرجون ُنشوًرا﴾ :40اآلية 
 377 ﴿أهذا الذي بعث هللُا رسواًل﴾ :41اآلية 
 377 ﴿َمن أضّل َسبياًل﴾ :42اآلية 
 381 ﴿أرأيت َمِن اّتخذ إلَهه هواه﴾ :43اآلية 
﴿أم تحَسُب أّن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إْن هم إال كاألنعام بل هم أضلُّ  :44اآلية 

 سبياًل﴾
381 

 381 الظّل﴾﴿ألْم تَر إلى ربك كيف مّد  :45اآلية 
 382 ﴿وهو الذي أرسل الرياح ُبشًرا بين يدي رحمته﴾ :48اآلية 
 383 ﴿وأنزلنا من السماء ماًء َطهوًرا﴾ :48اآلية 
 385 ﴿لُنحيَي به بلدة ميًتا وُنسقيه مّما خلقنا أنعاًما وأناسيَّ كثيًرا﴾ :49اآلية 
 386 الناس إال ُكفوًرا﴾﴿ولقد صّرفناه بينهم ليّذّكروا فأبى أكثُر  :50اآلية 
 387 ﴿ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيًرا﴾ :51اآلية 
﴿وهو الذي مرج البحرين هذا عذٌب فراٌت وهذا ملٌح ُأجاٌج وجعل بينهما برزخا  :53اآلية 

 وِحْجًرا محجوًرا﴾
387 

 388 ﴿وهو الذي خلق من الماء بشًرا فجعله نسًبا وصهًرا﴾ :54اآلية 
 388 ﴿وكان الكافر على رّبه ظهيًرا﴾ :55اآلية 
 388 ﴿قل ما أسألكم عليه ِمن أجر إال َمن شاء أن يتخذ إلى رّبه سبياًل﴾ :57اآلية 
 389 ﴿من شاء أن يتخذ إلى ربه سبياًل﴾ :57اآلية 
 390 ﴿وسّبح بحمده﴾ :58اآلية 
 390 ﴿فاسأْل بِه خبيًرا﴾ :59اآلية 
 391 خبيًرا﴾﴿الرحمُن فاسأْل به  :59اآلية 
 393 ﴿أنسجد لما تأمرنا﴾ :60اآلية 
 394 ﴿وهو الذي َجعل الليل والنهار ِخْلفة﴾ :62اآلية 
 395 ﴿لمن أراد أن يّذّكر أو أراد ُشكوًرا﴾ :62اآلية 
 397 ﴿إّن عذابها كان غراًما﴾ :65اآلية 
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 399 ﴿إن عذابها كان غراًما﴾ :65اآلية 
 401 أنفقوا لم ُيسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك َقواًما﴾﴿والذين إذا  :67اآلية 
 403 ﴿والذين إذا أنفقوا لم ُيسرفوا ولم َيقُتروا﴾ :67اآلية 
 411 ﴿ومن يفعل ذلك يلق أثاًما﴾ :68اآلية 
 411 لماذا يضاعف له العذاب في سورة الفرقان؟ :68اآلية 
 414 ﴿يبّدل هللُا سيئاِتهم حسناٍت﴾ :70اآلية 
 417 ﴿وَمن تاَب وَعِمَل صالًحا فإّنه يتوُب إلى هللِا َمتاًبا﴾ :71اآلية 
 419 ﴿وَمن تاب وعمل صالًحا فإّنه يتوب إلى هللا متاًبا﴾ :71اآلية 
 420 ﴿وإذا مّروا باللغو مّروا كراًما﴾ :72اآلية 
 420 وُعْمياًنا﴾﴿والذين إذا ُذّكروا بآيات رّبهم لم َيِخّروا عليها ُصًما  :73اآلية 
 426 ﴿واجعلنا للمتقين إماًما﴾ :74اآلية 
 426 ﴿قْل ما يعبأ بكم ربي لوال دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون ِلزاًما﴾ :77اآلية 

  
  (26سورة الشعراء )

 429 ﴿لعلك باخٌع نفَسَك أال يكونوا مؤمنين﴾ :3اآلية 
 431 فظلْت أعناقهم لها خاضعين﴾﴿إن نشأ ننزْل عليهم من السماء آية  :4اآلية 
 434 ﴿إْن نشأ ننزْل عليهم من السماء آية فظلْت أعناقهم لها خاضعين﴾ :4اآلية 
 438 ﴿وما يأتيهم من ذكر من الرحمن ُمحَدث﴾ :5اآلية 
 439 ﴿فقد كّذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون﴾ :6اآلية 
 441 أكثُرهم ُمؤمنين﴾﴿إّن في ذلك آلية وما كان  :8اآلية 
 442 ﴿أال يتقون﴾ :11اآلية 
 443 ﴿أخاف أن يكّذبوِن ويضيُق صدري﴾ :12اآلية 
 445 حتى األنبياء يخافون  :12اآلية 
 448 ﴿فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون﴾ :15اآلية 
 452 ﴿فأتيا فرعون فقوال إّنا رسوُل رّب العالمين﴾ :16اآلية 
 453 ﴿وفعلت َفعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين﴾ :19اآلية 
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 455 ﴿قال فعلُتها إًذا وأنا من الضاّلين﴾ :20اآلية 
 460 ﴿فوهب لي ربي ُحكًما وجعلني من المرَسلين﴾ :21اآلية 
 462 ﴿قال فرعوُن وما ربُّ العالمين﴾ :23اآلية 
 464 ﴿قالوا أرجه وأخاه﴾ :36اآلية 
 464 مجتمعون؟﴾﴿هل أنتم  :39اآلية 
 465 ﴿كانوا هُم الغالبين﴾ :40اآلية 
 467 ﴿أئّن لنا ألْجًرا إْن كّنا نحُن الغالبيَن﴾ :41اآلية 
 471 لم يقل: ألُقوا ما تريدون  ﴿ألُقوا ما أنتم ُملقون﴾ :43اآلية 
 472 ﴿فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقُف ما يأِفكون﴾ :45اآلية 
 472 السحرُة ساجدين﴾﴿فُألقي  :46اآلية 
 474 ﴿ألقطعن أيدَيكم وأرجَلكم من ِخالف﴾ :49اآلية 
 474 ﴿قالوا ال ضيَر إنا إلى ربنا منقلبون﴾ :50اآلية 
 475 ﴿وأوحينا إلى موسى أْن أسِر بعبادي إنكم مّتَبُعون﴾ :52اآلية 
 477 ﴿فلّما تراءا الجمعان﴾ :61اآلية 
 477 سَيهديِن﴾﴿إّن معَي رّبي  :62اآلية 
 478 ﴿فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم﴾ :63اآلية 
 479 الفاء الفصيحة أو فاء اإلفصاح :63اآلية 
 480 ﴿وأزلفنا ثّم اآلَخرين﴾ :64اآلية 
 482 ﴿نعبد أصناًما فنظّل لها عاكفين﴾ :71اآلية 
 484 يضّرون﴾﴿قال هل يسمعونكم إذ تدعون، أو ينفعونكم أو  :72اآلية 
 486 ﴿قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون﴾ :74اآلية 
 487 ﴿أفرأيُتم ما كنتم تعُبدون أنتم وآباؤكم األقدمون﴾ :75اآلية 
 489 ﴿الذي َخلقني فهو َيهديِن﴾ :78اآلية 

 493 بيان ما فيها من خبايا : 82 – 77اآليات 
 496 ﴿رّب هْب لي ُحكًما﴾ :83اآلية 
 499 ﴿واجعْل لي لساَن صدٍق في اآلِخرين﴾ :84اآلية 
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 501 ﴿واجعلني من ورثة جنة النعيم﴾ :85اآلية 
 501 ﴿واغِفْر ألبي إّنه كان ِمن الضاّلين﴾ :86اآلية 
 502 ﴿وال ُتخزني يوَم ُيبعثون﴾ :87اآلية 
 503 ﴿يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى هللا بقلب سليم﴾ :88اآلية 
 504 ﴿وُأزلفِت الجّنُة للمتقين﴾ :90اآلية 
 505 ﴿هل ينصرونكم أو ينتصرون﴾ :93اآلية 
 505 ﴿هل ينصرونكم أو ينتصرون﴾ :93اآلية 
 507 ﴿فُكبكبوا فيها هم والغاوون﴾ :94اآلية 
 508 ﴿إْن كّنا لفي ضالٍل ُمبين﴾ :97اآلية 
 510 حميم﴾﴿فما لنا ِمن شافِعين وال صديٍق  :100اآلية 
 511 ﴿كّذبْت قوُم نوٍح الُمرَسلين﴾ :105اآلية 
 517 ﴿إذ قال لهم أخوهم نوح﴾ :106اآلية 
 517 ﴿فاتقوا هللا وأطيعوِن﴾ :108اآلية 
 517 ﴿أنؤمن لك واتبعك األرذلون﴾ :111اآلية 
 521 ﴿قالوا أنؤمن لك واتبعك األرذلون﴾ :111اآلية 
 521 بما كانوا يعملون﴾﴿قال وما علمي  :112اآلية 
 522 ﴿إن حسابهم إال على ربي﴾ :113اآلية 
 522 ﴿الفلك المشحون﴾ :119اآلية 
 523 ﴿أتبنون بكل ِريع آيًة تعبثون﴾ :128اآلية 
 524 ﴿وتتخذون مصانَع لعلكم تخُلدون﴾ :129اآلية 
 524 ﴿وإذا بطشتم بطشتم جبارين﴾ :130اآلية 
 524 بأنعام وبنين﴾﴿أمّدكم  :133اآلية 
 527 ﴿قالوا سواء علينا أوعظَت أم لم تكن من الواعظين﴾ :136اآلية 
 527 ﴿إن هذا إال خُلق األولين﴾ :137اآلية 
 527 ﴿أُتتركون في ما ههنا آمنين﴾ :146اآلية 
 528 ﴿وتنِحتوَن ِمَن الجباِل ُبيوًتا فارهيَن﴾ :149اآلية 
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 528 األرض وال ُيصلحون﴾﴿ُيفسدون في  :152اآلية 
 532 ﴿قالوا إنما أنت من الُمسّحرين﴾ :153اآلية 
 533 ﴿قال هذه ناقة لها ِشرٌب ولكم ِشرُب يوم معلوم﴾ :155اآلية 
 533 ﴿أتأتون الذُّكران من العالمين﴾ :165اآلية 
 533 ﴿وتَذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون﴾ :166اآلية 
 533 ﴿قال إني لعملكم من القالين﴾ :168اآلية 
 534 ﴿فنّجيناه وأهله أجمعين إال عجوًزا في الغابرين﴾ :171اآلية 
 534 ﴿أوفوا الكيَل وال تكونوا من الُمخسرين﴾ :181اآلية 
 534 ﴿وال تعَثوا في األرض مفسدين﴾ :183اآلية 
 534 األولين﴾﴿واتقوا الذي خلقكم والجبّلَة  :184اآلية 
 535 ﴿وإن نظنك لمن الكاذبين﴾ :186اآلية 
 535 ﴿فأسِقْط علينا ِكَسًفا من السماء﴾ :187اآلية 
 535 ﴿عذاُب يوم الُظلَّة﴾ :189اآلية 
 536 ﴿وإنه لفي ُزُبر األولين﴾ :196اآلية 
 536 ﴿أولْم يكن لهم آيًة أن يعلَمه علماُء بني إسرائيل﴾ :197اآلية 
 536 ﴿ولو نّزلناه على بعض األعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين﴾ :198اآلية 
 537 ﴿كذلك سلكناه في قلوب المجرمين﴾ :200اآلية 
 537 ﴿وما أهلكنا من قرية إال لها منذرون ذكرى﴾ :208اآلية 
 537 ﴿وما تنّزلْت به الشياطيُن وما ينبغي لهم وما يستطيعون﴾ :210اآلية 
 538 ﴿إّنهم عن السمع لمعزولون﴾ :212اآلية 
 538 ﴿فال تدُع مع هللا إلًها آخَر فتكوَن ِمَن المعذَّبين﴾ :213اآلية 
 539 ﴿وأْنِذْر عشيرتَك األقربيَن﴾ :214اآلية 
 542 ﴿واخِفْض جناحك لمن اّتبعك من المؤمنين﴾ :215اآلية 
 543 تعملون وتوّكْل على العزيز الرحيم﴾﴿فإن عَصوك فقْل إّني بريٌء مما  :216اآلية 
 544 ﴿يراك حين تقوم وتقّلبك في الساجدين﴾ :218اآلية 
 544 ﴿هل أنّبئكم على من تنّزل الشياطين تنّزل على كل أّفاٍك أثيم﴾ :221اآلية 
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 544 الشعُر والشعراء :224اآلية 
 552 ينقلبون﴾﴿وسيعلم الذين ظلموا أيَّ منقَلٍب  :227اآلية 

  
  (27سورة النمل )

 553 ﴿تلك آياُت القرآِن وكتاٍب ُمبين﴾ :1اآلية 
 554 ﴿وُيؤتون الزكاة وهم باآلخرة هم يوقنون﴾ :3اآلية 
 554 ﴿زيّنا لهم أعمالهم فهم يعمهون﴾ :4اآلية 
 555 ﴿وهم في اآلخرة هم األخسرون﴾ :5اآلية 
 555 بشهاٍب قَبٍس لعلكم تصطلون﴾﴿أو آتيكم منها  :7اآلية 
 555 ﴿ُبورك َمن في النار وَمن حولها﴾ :8اآلية 
 556 ﴿يا موسى إّنه أنا هللا﴾ :9اآلية 
 556 ﴿يا موسى ال تخف إني ال يخاف لدّي المرَسلون﴾ :10اآلية 
 556 ﴿في تسع آيات﴾ :12اآلية 
 557 ﴿فلما جائتهم آياتنا ُمبصرًة﴾ :13اآلية 
 557 ﴿فانظر كيف كان عاقبة المفسدين﴾ :14اآلية 
 557 ﴿ُعّلمنا منطَق الطير وأوتينا من كل شيء﴾ :16اآلية 
 558 ﴿وُحشر لسليماَن جنوُده من الجّن واإلنس والطير فهم ُيوَزعون﴾ :17اآلية 
 558 ﴿حتى إذا أتوا على واد النمل﴾ :18اآلية 
النمُل ادخلوا مساكنكم ال يحطمّنكم سليماُن وجنوُده وهم ال ﴿قالت نملة يا أّيها  :18اآلية 

 يشعرون﴾
558 

 558 ﴿فتبسم ضاحًكا من قولها﴾ :19اآلية 
 559 ﴿وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين﴾ :19اآلية 
 559 ﴿فقال ما لَي ال أرى الهدهد أم كان من الغائبين﴾ :20اآلية 
 560 شديًدا أو ألْاذبحّنه أو ليأتيّني بسلطان مبين﴾﴿ألعذبّنه عذاًبا  :21اآلية 
 561 ﴿فمكث غير بعيد فقال أحطُت بما لم ُتحْط به وجئتك ِمن سبأ بنبأ يقين﴾ :22اآلية 
 563 ﴿إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرٌش عظيم﴾ :23اآلية 
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 563 ﴿أال يسجدوا هلل﴾ :25اآلية 
 565 سننظر أصدقَت أم كنَت من الكاذبين﴾﴿قال  :27اآلية 
 565 ﴿اذهْب بكتابي هذا فألِقْه إليهم﴾ :28اآلية 
 565 ﴿ثم َتولَّ عنهم فانظر ماذا يرجعون﴾ :28اآلية 
 566 ﴿إنه من سليمان وإنه بسم هللا الرحمن الرحيم﴾ :30اآلية 
اإلسالم في القرآن ال تقتصر على الدين كلمة  ﴿أال تعُلوا علّي وْأُتوني مسلمين﴾ :31اآلية 

 اإلسالمي
566 

 568 ﴿أفتوني في أمري﴾ :32اآلية 
 571 ﴿أُتمدونِن بمال فما آتاِن هللا خيٌر مما آتاكم﴾ :36اآلية 
 572 ﴿ومن كفر فإن ربي غني كريم﴾ :40اآلية 
 572 ﴿أتهتدي أم تكون من الذين ال يهتدون﴾ :41اآلية 
 573 ﴿ادخلي الصرح﴾ :44اآلية 
 573 ﴿قال إنه صرح ممّرٌد من قواريَر﴾ :44اآلية 
 574 دولُة ِبلقيس ودولُة سليمان :44اآلية 
 579 ﴿فإذا هم فريقان يختصمون﴾ :45اآلية 
 579 ﴿قالوا اّطيرنا بك وبَمن معك قال طائُركم عند هللا﴾ :47اآلية 
 580 ﴾ُيفسدون في األرض وال ُيصلحون ٍط ﴿وكان في المدينة تسعُة ره :48اآلية 
 580 ﴿تقاسموا باهلل﴾ :49اآلية 
 581 ﴿ومكروا مكًرا ومكرنا مكًرا﴾ :50اآلية 
 581 ﴿فانظر كيف كان عاقبُة مكرهم﴾ :51اآلية 
 581 ﴿فتلك بيوُتهم خاويًة بما َظلموا﴾ :52اآلية 
 584 ﴿أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون﴾ :54اآلية 
 584 ﴿بل أنتم قوم تجهلون﴾ :55اآلية 
 585 ﴿بل هم قوم َيعِدلون﴾ :60اآلية 
 585 ﴿أإله مع هللا﴾ :61اآلية 
 585 ﴿يرسل الرياح ُبشًرا بين يدي رحمته﴾ :63اآلية 
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 585 ﴿بل اّدارك علمهم في اآلخرة بل هم في شك منها بل هم منها َعُمون﴾ :66اآلية 
 586 تراًبا وآباؤنا﴾﴿أإذا كّنا  :67اآلية 
 586 ﴿فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين﴾ :69اآلية 
 587 ﴿وال تكْن في َضيق﴾ :70اآلية 
 587 ﴿عسى أن يكون َرِدَف لكم بعُض الذي تستعجلون﴾ :72اآلية 
 587 ﴿وإّن ربك ليعلُم ما تكنُّ صدوُرهم وما ُيعلنون﴾ :74اآلية 
 588 أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون﴾﴿ويوم نحشر من كل  :83اآلية 
 588 ﴿ووقع القول عليهم بما ظلموا﴾ :85اآلية 
 588 ﴿جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار ُمبصًرا﴾ :86اآلية 
 588 ﴿ويوَم ُينفخ في الصور ففزع َمن في السموات وَمن في األرض﴾ :87اآلية 
 589 وكلٌّ أَتوه داخرين﴾ ﴿ :87اآلية 
 589 ﴿وترى الجبال تحَسبها جامدة وهي تمرُّ مرَّ السحاب﴾ :88اآلية 
 590 ﴿ُصنَع هللا الذي أتقن كلَّ شيء﴾ :88اآلية 
 590 ﴿وهم ِمن فزٍع يومئٍذ آمنون﴾ :89اآلية 
 590 ﴿وَمن جاء بالسيئة فُكّبْت وجوُههم في النار﴾ :90اآلية 

  
  (28سورة الَقصص )

 592 ﴿ويستحيي نساءهم﴾ :4اآلية 
 592 ﴿ما كانوا يحذرون﴾ :6اآلية 
 592 ﴿فإذا خفت عليه فألقيه في اليم﴾ :7اآلية 
 593 ﴿ليكون لهم عدًوا وحزًنا﴾ :8اآلية 
 593 ﴿ُقّرُت عيٍن لي ولك﴾ :9اآلية 
 594 ﴿وأصبح فؤاد أم موسى فارًغا﴾ :10اآلية 
 594 ﴿إن كادت لُتبدي به﴾ :10اآلية 
 594 ﴿ربطنا على قلبها﴾ :10اآلية 
 594 ﴿وقالت ألخته ُقّصيه فبُصرْت به عن ُجُنٍب وهم ال يشعرون﴾ :11اآلية 
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 595 ﴿وحّرمنا عليه المراضع من قبل﴾ :12اآلية 
 596 ﴿وهم له ناصحون﴾ :12اآلية 
 596 ﴿آتيناه ُحكًما وعلًما﴾ :14اآلية 
 596 ﴿فوكزه موسى فقضى عليه﴾ :15اآلية 
 596 ﴿قال رّب بما أنعمَت علّي فلن أكون ظهيًرا للمجرمين﴾ :17اآلية 
 598 ﴿قال له موسى إنك َلغوّي ُمبين﴾ :18اآلية 
 598 ﴿فلما أْن أراد أن يبطش﴾ :19اآلية 
 599 ﴿فاخرْج إّني لك ِمَن الناصحين﴾ :20اآلية 
 599 هل النصح هنا أولى أم التكتم؟ :20اآلية 
 601 ﴿إني لما أنزلت إلي من خير فقير﴾ :24اآلية 
 610 ﴿فجاءته إحداهما﴾ :25اآلية 
 611 ﴿قالت إحداهما يا أبِت استأِجره إّن خيَر َمن استأجرًت القويُّ األميُن﴾ :26اآلية 
 611 ﴿على أن تأُجرني ثمانَي ِحجج﴾ :27اآلية 
 612 ﴿أيَّما األجليِن قضيُت فال ُعدوان علّي﴾ :28اآلية 
 612 ﴿وسار بأهله﴾ :29اآلية 
 613 ﴿قال ألهله امكثوا﴾ :29اآلية 
 613 ﴿لعلكم تصطلون﴾ :29اآلية 
 613 ﴿شاطئ الواد األيمن﴾ :30اآلية 
 613 ﴿إّني أنا هللا﴾ :30اآلية 
 614 ﴿يا موسى أقِبْل وال تَخْف﴾ :31اآلية 
 614 ﴿اسلْك يدك في جيبك﴾ :32اآلية 
 614 ﴿تخرْج بيضاَء من غير ُسوء﴾ :32اآلية 
 614 ﴿واضمْم إليك َجناحك من الرَّْهب﴾ :32اآلية 
 615 ﴿فذانك برهانان﴾ :32اآلية 
 616 ﴿قال رّب إني قتلُت منهم نفًسا فأخاُف أن يقتلوِن﴾ :33اآلية 
 617 يصّدُقني﴾﴿وأخي هاروُن هو أفصُح مّني لساًنا فأرسْله معَي ِردًءا  :34اآلية 
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 617 ﴿قال سنشّد َعُضَدك بأخيك ونجعُل لكما سلطاًنا﴾ :35اآلية 
 618 ﴿بآياتنا أنتما ومن اّتبعكما الغالبوَن﴾ :35اآلية 
 619 ﴿فانظر كيف كان عاقبُة الظالمين﴾ :40اآلية 
 620 ﴿هم من المقبوحين﴾ :42اآلية 
 620 ﴿وما كنت بجانب الغربّي﴾ :44اآلية 
 620 ﴿إنا بكلٍّ كافرون﴾ :48اآلية 
 620 ﴿وقالوا إن نّتبِع الهدى معك ُنتخّطْف من أرضنا﴾ :57اآلية 
 621 ﴿وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها﴾ :58اآلية 
 622 ﴿وما أوتيتم من شيء فمتاُع الحياة الدنيا وزينُتها وما عنَد هللا خيٌر وأبقى﴾ :60اآلية 
 622 وعدناه وعًدا حسًنا فهو القيه كمن مّتعناه متاَع الحياة الدنيا﴾﴿أفمن  :61اآلية 
 622 ﴿ربنا هؤالء الذين أغوينا أغويناهم كما َغَوينا﴾ :63اآلية 
 622 ﴿ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون﴾ :64اآلية 
 622 ﴿فُعّميْت عليهُم األنباُء﴾ :66اآلية 
 623 ويختار﴾﴿وربك يخلق ما يشاء  :68اآلية 
 625 ﴿وربك يعلم ما ُتِكنُّ صدوُرهم وما ُيعلنون﴾ :69اآلية 
 625 ﴿أرأيتم إن جعل هللُا عليكُم الليَل سرمًدا إلى يوم القيامة﴾ :71اآلية 
 626 ﴿ومن رحمته جعل لكُم الليَل والنهاَر لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله﴾ :73اآلية 
 626 قوم موسى فبغى عليهم﴾﴿إن قارون كان من  :76اآلية 
 635 ﴿وال تنَس نصيبك من الدنيا﴾ :77اآلية 
 636 ﴿وال تنس نصيبك من الدنيا﴾ :77اآلية 
 638 ﴿وال ُيسأُل عن ُذنوِبهُم الُمجرمون﴾ :78اآلية 
 641 ﴿َوْيكأّن﴾ :82اآلية 
 643 كانوا يعملون﴾﴿ومن جاء بالسيئة فال ُيجزى الذين عملوا السيئات إال ما  :84اآلية 
 646 ﴿قْل رّب أعلُم َمن جاء بالهدى وَمن هو في ضالل مبين﴾ :85اآلية 
 646 ﴿وال يصدنك عن آيات هللا بعد إذ ُأنزلْت إليك﴾ :87اآلية 
 647 ﴿كلُّ شيٍء هالٌك إال وجَهه﴾ :88اآلية 
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  (29سورة العنكبوت )

 648 وليعلمّن الكاذبين﴾﴿فليعلمّن هللُا الذين صدقوا  :3اآلية 
 648 ﴿أم حسب الذين يعملون السيئات أن َيسبقونا﴾ :4اآلية 
 648 ﴿فإّن أجَل هللِا آلٍت﴾ :5اآلية 
 649 ﴿ولنجزيّنهم أحسن الذي كانوا يعملون﴾ :7اآلية 
 650 ﴿ووصينا اإلنسان بوالديه ُحسًنا﴾ :8اآلية 
 650 الصالحات لندخلّنهم في الصالحين﴾﴿والذين آمنوا وعملوا  :9اآلية 
 650 ﴿فإذا أوذي في هللا جعل فتنة الناس كعذاب هللا﴾ :10اآلية 
 650 ﴿وليعلمّن هللا الذين آمنوا وليعلمّن المنافقين﴾ :11اآلية 
 651 ﴿اتبعوا سبيلنا وْلـنحمْل خطاياكم﴾ :12اآلية 
 652 ﴿ألف سنة إال خمسين عاًما﴾ :14اآلية 
 653 ﴿إنما تعبدون من دون هللا أوثاًنا وتخلقون إفًكا﴾ :17اآلية 
 653 ﴿وإن تكّذبوا فقد كّذب أمٌم ِمن قبلكم﴾ :18اآلية 
 654 ﴿أولم يروا كيف ُيبدئ هللُا الخلَق ثم ُيعيده﴾ :19اآلية 
 654 ﴿ثم هللُا ُينشئ النشأَة اآلخرَة﴾ :20اآلية 
 654 ُتقلبون﴾وإليه  ﴿ :21اآلية 
 655 ﴿إنما اتخذتم من دون هللا أوثاًنا موّدَة بيِنكم﴾ :25اآلية 
 655 ﴿إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها أحد من العالمين﴾ :28اآلية 
 655 ﴿قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين﴾ :31اآلية 
 656 ﴿ولّما أن جاءت رسلنا﴾ :33اآلية 
 656 ﴿ولقد تركنا منها آية بّينة لقوم يعقلون﴾ :35اآلية 
 657 ﴿وارجوا اليوم اآلخر﴾ :36اآلية 
 657 ﴿وقد تبّين لكم من مساكنهم﴾ :38اآلية 
 657 ﴿فاستكبروا في األرض وما كانوا سابقين﴾ :39اآلية 
 657 ﴿فكاًل أخذنا بذنبه﴾ :40اآلية 
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دون هللا أولياَء كمثل العنكبوت اتخذت بيًتا وإّن أوهن ﴿مثُل الذين اتخذوا من  :41اآلية 
 البيوت لبيُت العنكبوت﴾

658 

 658 ﴿إن هللا يعلم ما يدعون من دونه من شيء﴾ :42اآلية 
 658 ﴿إن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر﴾ :45اآلية 
 659 ﴿وَلذكُر هللِا أكبُر﴾ :45اآلية 
 660 الكتاب إال بالتي هي أحسن﴾﴿وال تجادلوا أهل  :46اآلية 
 660 ﴿وما كنَت تتلو ِمن قبِله ِمن كتاٍب وال تخطُّه بيمينك إًذا الرتاب الُمْبطلون﴾ :48اآلية 
 662 ﴿يستعجلونك بالعذاب وإّن جهّنم َلمحيطٌة بالكافرين﴾ :54اآلية 
 663 ﴿ويقول ذوقوا﴾ :55اآلية 
 667 أرضي واسعٌة فإّياَي فاعبدوِن﴾﴿يا عبادَي الذين آمنوا إّن  :56اآلية 
 667 ﴿كّل نفس ذائقُة الموت﴾ :57اآلية 
 667 ﴿لنبوئّنهم من الجّنة ُغرًفا﴾ :58اآلية 
 668 ﴿الذين صبروا وعلى رّبهم يتوّكلون﴾ :59اآلية 
 668 ﴿وكأّين ِمن داّبٍة ال تحمُل رزقها هللُا يرزُقها وإياكم﴾ :60اآلية 
 669 ﴿أكثرهم ال يعقلون﴾ :63اآلية 
 670 ﴿وما هذه الحياة الدنيا إال لهو ولعب﴾ :64اآلية 
 671 ﴿وإن الدار اآلخرة لهي الحيوان﴾ :64اآلية 
 671 ﴿مخلصين له الدين﴾ :65اآلية 
 677 ﴿ِليكفروا بما آتيناهم وِليتمتعوا فسوف يعلمون﴾ :66اآلية 
 679 هللا يكفرون﴾﴿أفبالباطل يؤمنون وبنعمة  :67اآلية 
 679 ﴿أليس في جهنم مثوى للكافرين﴾ :68اآلية 
 680 ﴿والذين جاهدوا فينا لنهديّنهم ُسبلنا﴾ :69اآلية 
 680 ﴿وإّن هللا لمع المحسنين﴾ :69اآلية 

  
  (30سورة الروم )

 681 ﴿ُغلبِت الروُم في أدنى األرض وهم من بعد غَلبهم سَيغلبون﴾ :2اآلية 



931 

 681 ﴿وهم عن اآلخرة هم غافلون﴾ :7اآلية 
 681 ﴿وإّن كثيًرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون﴾ :8اآلية 
 681 ﴿وعَمروها أكثر مما عَمروها﴾ :9اآلية 
وأى﴾ :10اآلية   683 ﴿كان عاقبَة الذين أساءوا السُّ
 684 ﴿ويوَم تقوم الساعة ُيبِلُس المجرمون﴾ :12اآلية 
 684 ﴿ولم يكن لهم من شركائهم شفعاُء﴾ :13اآلية 
 684 ﴿ويوَم تقوُم الساعُة يوَمئٍذ يتفّرقون﴾ :14اآلية 
 687 ﴿وعشًيا وحين ُتظِهرون﴾ :18اآلية 
 688 ﴿وِمن آياته َمناُمكم بالليل والنهار﴾ :23اآلية 
 690 ﴿ثم إذا دعاكم دعوًة ِمن األرض إذا أنتم َتخرجون﴾ :25اآلية 
 690 ﴿كلٌّ له قانتون﴾ :26اآلية 
 690 ﴿منيبين إليه﴾ :30اآلية 
 691 ﴿كلُّ حزٍب بما لديهم َفِرحون﴾ :32اآلية 
 691 ﴿ليكفروا بما آتيناهم فتمّتعوا فسوف تعلمون﴾ :34اآلية 
 691 ﴿أم أنزلنا عليهم سلطاًنا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون﴾ :35اآلية 
 691 ِليربَو في أمواِل الناِس فال يربو عنَد هللا﴾﴿وما آتيتم ِمن ربا  :35اآلية 
 695 ﴿ظهر الفساد﴾ :41اآلية 
 695 ﴿فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبُل﴾ :42اآلية 
 696 يومئذ يّصّدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالًحا فألنفسهم َيمهدون﴾ ﴿ :43اآلية 
 696 ﴿إنه ال يحب الكافرين﴾ :45اآلية 
 697 ﴿فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حًقا علينا نصُر المؤمنين﴾ :47اآلية 
 697 ﴿يرسل الرياح فتثير سحاًبا ... ويجعله ِكَسًفا فترى الودق﴾ :48اآلية 
 697 ﴿وإن كانوا ِمن قبِل أن ينّزل عليهم ِمن قبِله لمبلسين﴾ :49اآلية 
 698 يحيي األرض بعد موتها﴾﴿فانظر إلى آثار رحمة هللا كيف  :50اآلية 
 699 ﴿إن ذلك لُمحيي الموتى﴾ :50اآلية 
 699 ﴿وما أنت بهاد الُعْمي عن ضاللتهم﴾ :53اآلية 
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 699 ﴿إن ُتسمع إال َمن يؤمن بآياتنا فهم مسلمون﴾ :53اآلية 
 700 ُيؤفكون﴾﴿ويوَم تقوُم الساعُة ُيقِسُم الُمجرمون ما لِبثوا غيَر ساعة كذلك كانوا  :55اآلية 
 703 ﴿فيومئٍذ ال ينفع الذين ظلموا معذرُتهم﴾ :57اآلية 
 703 ﴿وال هم ُيستعتبون﴾ :57اآلية 
 703 ﴿ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل﴾ :58اآلية 
 703 ﴿ولئن جئتهم بآية ليقوَلن الذين كفروا إْن أنتم إال ُمبطلون﴾ :58اآلية 
 704 يستخفّنك الذين ال يوقنون﴾﴿وال  :60اآلية 

  
  (31سورة لقمان )

 705 ﴿وهم باآلخرة هم يوقنون﴾ :4اآلية 
 705 ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث﴾ :6اآلية 
 705 ﴿فبّشره بعذاب أليم﴾ :7اآلية 
 706 ﴿وألقى في األرض رواسّي أن تميد بكم﴾ :10اآلية 
 706 ماًء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم﴾﴿وأنزلنا من السماء  :10اآلية 
 706 ﴿بل الظالمون في ضالل مبين﴾ :11اآلية 
 707 ﴿وفصاله في عامين﴾ :14اآلية 
 710 ﴿إن تُك مثقاَل حّبٍة من خردٍل فتكْن في صخرة﴾ :16اآلية 
 712 ﴿إّن هللا ال يحبُّ كّل مختاٍل فخوٍر﴾ :18اآلية 
 713 بذات الصدور﴾﴿إن هللا عليم  :23اآلية 
 713 ﴿نمّتعهم قلياًل ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ﴾ :24اآلية 
 713 ﴿ولو أنما في األرض من شجرة أقالم﴾ :27اآلية 
 714 ﴿ما خلُقكم وال بعُثكم إال كنفٍس واحدٍة﴾ :28اآلية 
 715 ﴿وما يجحد بآياتنا إال كل خّتار كفور﴾ :32اآلية 
 715 يوًما ال َيجزي والٌد عن ولده﴾﴿واخشوا  :33اآلية 
 715 ﴿ال َيجزي والٌد عن ولده وال مولوٌد هو جاٍز عن والده شيًئا﴾ :33اآلية 
 716 ﴿وال َيُغرّنكم باهلل الَغرور﴾ :33اآلية 
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 717 ﴿ويعلم ما في األرحام﴾ :34اآلية 
 726 ﴿وما تدري نفٌس ماذا تكِسُب غًدا﴾ :34اآلية 

  
  (32السجدة )سورة 

 736 ﴿تنزيُل الكتاب ال ريَب فيه من رّب العالمين﴾ :2اآلية 
 736 ﴿ثم استوى على العرش﴾ :4اآلية 
 737 ﴿أئذا ضللنا في األرض أئّنا لفي خلق جديد﴾ :10اآلية 
 739 ﴿ربنا أبَصرنا وسمعنا فارِجعنا نعمْل صالًحا إنا موقنون﴾ :12اآلية 
 740 القوُل مّني ألمألّن جهّنم من الِجّنة والناس أجمعين﴾﴿حّق  :13اآلية 
 741 ﴿فذوقوا بما َنسيتم لقاَء يوِمكم هذا﴾ :14اآلية 
 742 ﴿فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم﴾ :14اآلية 
 742 ﴿وسبَّحوا بحمد ربهم﴾ :15اآلية 
 743 يستوون﴾﴿أفمن كان مؤمًنا كمن كان فاسًقا ال  :18اآلية 
 744 ﴿أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جّناُت المأوى ُنزاًل بما كانوا يعملون﴾ :19اآلية 
 744 ﴿وَلنذيقّنهم ِمن العذاب األدنى دون العذاب األكبر لعّلهم َيرجعون﴾ :21اآلية 
 745 الُمجرمين ُمنتقمون﴾﴿وَمن أظلُم ممن ُذّكر بآيات رّبه ثم أعرض عنها إّنا من  :22اآلية 
 747 ﴿ولقد آتينا موسى الكتاب فال تكن في مرية من لقائه﴾ :23اآلية 
 749 ﴿إّن ربك هو يفصُل بينهم يوَم القيامة﴾ :25اآلية 
 749 ﴿أولْم َيهِد لهم كم أهلكنا قبلهم ِمن القرون﴾ :26اآلية 
 749 ﴿نسوق الماء إلى األرض الُجُرز﴾ :27اآلية 
 750 ﴿فُنخرُج به زرًعا تأكل منه أنعاُمهم وأنفُسهم﴾ :27اآلية 
 750 ﴿ويقولون متى هذا الفتُح إن كنتم صادقين﴾ :28اآلية 
 751 ﴿وال هم ُينظرون﴾ :29اآلية 
 751 ﴿وانتِظْر إنهم منتِظرون﴾ :30اآلية 

  
  (33سورة األحزاب )
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 752 جوفه﴾﴿ما جعل هللا لرجل من قلبين في  :4اآلية 
 754 ﴿وما جعل أدعياءكم أبناءكم﴾ :4اآلية 
 754 ﴿ادعوهم آلبائهم﴾ :5اآلية 
 755 ﴿وليس عليكم ُجناٌح فيما أخطأتم به ولكن ما تعّمدْت قلوبكم﴾ :5اآلية 
 755 ﴿النبّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواُجه أّمهاُتهم﴾ :6اآلية 
 755 أولى ببعض في كتاب هللا﴾﴿وأولو األرحام بعضهم  :6اآلية 
 756 ﴿وتظّنون باهلل الظنونا﴾ :10اآلية 
 756 ﴿وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض﴾ :12اآلية 
 756 ﴿ما وعدنا هللا ورسوله إال ُغروًرا﴾ :12اآلية 
 756 ﴿إّن بيوتنا َعورة﴾ :13اآلية 
 757 ُسئلوا الفتنة آلتوها وما تلّبثوا بها إال يسيًرا﴾﴿ولو ُدخلْت عليهم من أقطارها ثم  :13اآلية 
 757 ﴿وكان عهد هللا مسؤواًل﴾ :15اآلية 
 757 قْل لن ينفعكُم الِفراُر إن فررتم ِمن الموت أو القتل وإًذا ال ُتمّتعون إال قلياًل﴾ ﴿ :16اآلية 
 758 أراد بكم رحمة﴾﴿قل من ذا الذي َيعصمكم من هللا إن أراد بكم سوًءا أو  :17اآلية 
 758 ﴿قد يعلُم هللا المعّوقين منكم﴾ :18اآلية 
 759 ﴿والقائلين إلخوانهم هلمَّ إلينا﴾ :18اآلية 
 760 ﴿وال يأتون البأَس إال قلياًل﴾ :18اآلية 
 760 ﴿فإذا ذهب الخوُف سلقوكم بألسنٍة ِحداد﴾ :19اآلية 
 761 أعمالهم﴾﴿أولئك لم يؤمنوا فأحبط هللا  :19اآلية 
 761 ﴿وإن يأِت األحزاُب يوّدوا لو أنهم بادون في األعراب يسألون عن أنبائكم﴾ :20اآلية 
 761 ﴿لمن كان يرجو هللا واليوم اآلخر وذكر هللا كثيًرا﴾ :21اآلية 
 762 ﴿ويعّذَب المنافقين إن شاء أو يتوَب عليهم﴾ :24اآلية 
 762 ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم﴾﴿وأنزل الذين  :26اآلية 
 763 ﴿فريًقا تقتلون وتأِسرون فريًقا﴾ :26اآلية 
 763 ﴿وأورثكم أرضهم وديارهم﴾ :27اآلية 
 764 ﴿إن كنتّن تردن الحياة الدنيا﴾ :28اآلية 
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منكّن أجًرا ﴿وإن كنتّن ُتردن هللا ورسوله والداَر اآلخرة فإن هللا أعّد للمحسناِت  :29اآلية 
 عظيما﴾

764 

 765 ﴿وَمن يقنْت منكّن هلل ورسوله وتعمْل صالًحا﴾ :31اآلية 
 767 ﴿ُنؤِتها أجَرها مّرتين وأعتدنا لها رزًقا كريًما﴾ :31اآلية 
 767 ﴿لستّن كأحٍد من النساء﴾ :32اآلية 
 771 األولى﴾﴿وَقْرَن في بيوتكّن وال تبّرجَن تبّرَج الجاهلية  :33اآلية 
 771 ﴿أعّد هللُا لهم﴾ :35اآلية 
 773 ﴿وما كان لمؤمن وال مؤمنة إذا قضى هللا ورسوله أمًرا أن يكون لهم الخيرة﴾ :36اآلية 
 773 ﴿وُتخفي في نفسك ما هللُا ُمبديه وتخشى الناَس وهللا أحقُّ أن تخشاه﴾ :37اآلية 
 774 ﴿وكان أمر هللا مفعواًل﴾ :37اآلية 
 774 ﴿الذين يبّلغون رساالِت هللا﴾ :39اآلية 
 774 ﴿وكفى باهلل حسيًبا﴾ :39اآلية 
 775 ﴿ما كان محمٌد أبا أحٍد ِمن رجالكم﴾ :40اآلية 
 776 ﴿يا أيها الذين آمنوا اذكروا هللا ذكًرا كثيًرا﴾ :41اآلية 
 777 ﴿هو الذي يصّلي عليكم ومالئكُته﴾ :43اآلية 
 777 ُتطع الكافرين والمنافقين ودْع أذاهم وتوّكْل على هللا﴾﴿وال  :48اآلية 
 777 ﴿فمّتعوهّن وسّرحوهّن سراًحا جمياًل﴾ :49اآلية 
 777 ﴿أحللنا لك أزواجك الالتي آتيَت أجورهّن﴾ :50اآلية 
 778 ﴿وما ملكْت يميُنك﴾ :50اآلية 
 778 ﴿إْن أراد النبيُّ أن يستنكحها خالصًة لك﴾ :50اآلية 
 778 ﴿لكيال يكون عليك حرج﴾ :50اآلية 
 778 ﴿ُترجي من تشاء منهّن﴾ :51اآلية 
 779 ﴿وَمن ابتغيَت ممن عزلَت فال ُجناح عليك﴾ :51اآلية 
 779 ﴿ويرضيَن بما آتيتهّن كلُّهّن﴾ :51اآلية 
 781 ﴿ال يحلُّ لك النساُء ِمن بعد﴾ :52اآلية 
 782 أزواج﴾﴿وال أن َتبّدَل بهّن ِمن  :52اآلية 



936 

 782 ﴿طعام غيَر ناظرين إناه﴾ :53اآلية 
 783 ﴿وال مستأنسين لحديث﴾ :53اآلية 
 783 ﴿إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم﴾ :53اآلية 
 783 ﴿ال ُجناَح عليهن في آبائهن﴾ :55اآلية 
 783 ﴿واتقين هللا﴾ :55اآلية 
 784 النبّي﴾﴿إن هللا ومالئكته ُيصّلون على  :56اآلية 
 784 ﴿قْل ألزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ُيدنين عليهّن ِمن جالبيبهن﴾ :59اآلية 
 785 ﴿المنافقون والذين في قلوبهم مرض﴾ :60اآلية 
 785 ﴿والُمرجفون في المدينة﴾ :60اآلية 
 785 ﴿لعّل الساعَة تكوُن قريًبا﴾ :63اآلية 
 790 وأطعنا الرسوال﴾﴿يا ليتنا أطعنا هللا  :66اآلية 
 791 ﴿أعظم آية في لعن الحكام الفاسدين﴾ :67اآلية 
 793 ﴿وكان عند هللا وجيًها﴾ :69اآلية 
 793 ﴿إنا عرضنا األمانة ... وحملها اإلنسان إنه كان ظلوًما جهواًل﴾ :72اآلية 

  
  (34سورة سبأ )

 794 ﴿وله الحمد في اآلخرة﴾ :1اآلية 
 799 يعُزُب عنه مثقاُل ذّرة﴾﴿ال  :3اآلية 
 799 ﴿ال يعزب عنه مثقال ذرة ... إال في كتاب مبين﴾ :3اآلية 
 799 ﴿سَعوا في آياتنا ُمعاجزين﴾ :5اآلية 
﴾ :6اآلية   800 ﴿ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحقَّ
ق﴾ :7اآلية   800 ﴿ُمزقتم كلَّ ممزَّ
 800 على هللا كذًبا أم به ِجّنة بل الذين ال يؤمنون باآلخرة في العذاب﴾﴿أفترى  :8اآلية 
 801 ﴿أو ُنسقْط عليهم ِكَسًفا من السماء﴾ :9اآلية 
 801 ﴿يا جباُل أّوبي معه والطيَر﴾ :10اآلية 
 801 ﴿وألّنا له الحديد﴾ :10اآلية 
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 802 ﴿أِن اعمْل سابغاٍت وقّدْر في السرد﴾ :11اآلية 
 804 ﴿ولسليماَن الريَح﴾ :12اآلية 
 805 ﴿وأسلنا له عين الِقْطر﴾ :12اآلية 
﴿وِمن الجّن َمن يعمُل بين يديه بإذن رّبه وَمن َيزْغ منهم عن أمرنا ُنِذْقه ِمن  :12اآلية 

 عذاب السعير﴾
805 

 805 ﴿يعملون له ما يشاء من محاريَب وتماثيَل وجفان كالجواب﴾ :13اآلية 
 806 ﴿وُقدوٍر راسيات﴾ :13اآلية 
 806 ﴿اعملوا آَل داوَد شكًرا﴾ :13اآلية 
 807 ﴿فلما قضينا عليه الموَت ما دّلهم على موته إال داّبُة األرض تأكُل ِمنسأته﴾ :14اآلية 
 807 ﴿فلما خّر تبّينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين﴾ :14اآلية 
 808 كيف يعذب هللا هذه المخلوقات التي سخرها لسليمان عليه السالم؟ :14اآلية 
 809 ﴿لقد كان لسبأ في مسكنهم آيٌة جّنتاِن عن يميٍن وشماٍل﴾ :15اآلية 
 809 ﴿وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواَتْي أُكٍل َخْمٍط وأثٍل﴾ :16اآلية 
 810 ﴿ذلك جزيناهم بما كفروا﴾ :17اآلية 
 810 ﴿وهل نجازي إال الكفور﴾ :17اآلية 
 817 ﴿وهل ُنجازي إال الكفور﴾ :17اآلية 
 819 خطأ تفسير الشعراوي  ﴿وهل نجازي إال الكفور﴾ :17اآلية 
 822 ﴿ومّزقناهم كل ممّزق﴾ :19اآلية 
 822 ﴿ولقد صّدق عليهم إبليُس ظنَّه﴾ :19اآلية 
 822 ﴿وما له منهم من َظهير﴾ :22اآلية 
 822 ﴿وال تنفع الشفاعُة عنده إال ِلمن َأذن له﴾ :23اآلية 
 823 ﴿ُفّزع عن قلوبهم﴾ :23اآلية 
 823 ﴿وإنا أو إياكم لعلى هًدى أو في ضالٍل ُمبيٍن﴾ :24اآلية 
 823 ﴿ال ُتسألون عما أجرمنا وال ُنسأل عما تعملون﴾ :25اآلية 
 824 كاّل بل هو هللُا العزيُز الحكيُم﴾﴿أروني الذين ألحقتم به شركاَء  :27اآلية 
 824 ﴿وما أرسلناك إال كافة للناس﴾ :28اآلية 
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 825 ﴿لكم ميعاُد يوم ال تستأخرون عنه ساعًة وال تستقدمون﴾ :30اآلية 
 825 ﴿لوال أنتم لكنا مؤمنين﴾ :31اآلية 
 827 ُمجرمين﴾﴿أنحن صددناكم عن الهدى بعد إْذ جاءكم بل كنتم  :32اآلية 
 827 ﴿بل مكُر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر باهلل﴾ :33اآلية 
 828 ﴿وأسّروا الندامة لّما رأوا العذاب﴾ :33اآلية 
 828 ﴿وجعلنا األغالل في أعناق الذين كفروا﴾ :33اآلية 
 828 أرسلتم به كافرون﴾﴿وما أرسلنا في قرية من نذير إال قال ُمترفوها إنا بما  :34اآلية 
 829 ﴿قل إّن رّبي يبُسط الرزَق لمن يشاء وَيقِدر﴾ :36اآلية 
 829 ﴿فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا﴾ :37اآلية 
 830 ﴿والذين َيسَعون في آياتنا ُمعاجزين﴾ :38اآلية 
 830 ﴿هؤالء إياكم كانوا يعبدون﴾ :40اآلية 
 830 التي كنتم بها تكذبون﴾﴿ذوقوا عذاب النار  :42اآلية 
 831 ﴿وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم﴾ :43اآلية 
 831 ﴿وكّذب الذين ِمن قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكّذبوا رسلي﴾ :45اآلية 
 831 ﴿فكّذبوا رسلي فكيف كان نكير﴾ :45اآلية 
 831 وفرادى﴾﴿قْل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا هلل مثنى  :46اآلية 
 832 ﴿قْل ما سألتكم من أجر فهو لكم﴾ :47اآلية 
 832 ﴿قْل إّن رّبي يقذف بالحّق﴾ :48اآلية 
 832 ﴿وما ُيبدئ الباطل وما يعيد﴾ :49اآلية 
 833 ﴿ولو ترى إذ فزعوا فال فوت وُأخذوا من مكان قريب﴾ :51اآلية 
 833 التناوُش ِمن مكان بعيد﴾﴿وقالوا آمّنا به وأنى لهم  :52اآلية 
 833 ﴿ويقذفون بالغيب من مكان بعيد﴾ :53اآلية 

  
  (35سورة فاطر )

 835 ﴿جاعل المالئكة رساًل أولي أجنحة مثنى وثالَث ورباَع يزيد في الخلق ما يشاء﴾ :1اآلية 
 835 ﴿ما يفتِح هللُا للناس ِمن رحمٍة فال ُمْمِسَك لها﴾ :2اآلية 
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 838 ﴿وال يغرّنكم باهلل الَغرور﴾ :5اآلية 
 838 ﴿إن الشيطان لكم عدو ... إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير﴾ :6اآلية 
 838 ﴿أفمن ُزّين له سوُء عمله﴾ :8اآلية 
 838 ﴿وهللُا الذي أرسل الرياح فتثير سحاًبا فسقناه إلى بلد مّيت﴾ :9اآلية 
 839 يصعد الكلُم الطيُب والعمُل الصالُح يرفعه﴾﴿إليه  :10اآلية 
 839 ﴿يمكرون السيئات﴾ :10اآلية 
 840 ﴿ومكُر أولئك هو يبور﴾ :10اآلية 
 840 قطمير: لفظ كبير لشيء صغير! :13اآلية 
 841 ﴿ويوم القيامة يكفرون بشرككم وال ينّبئك مثُل خبير﴾ :14اآلية 
 842 ويأِت بخلٍق جديٍد﴾﴿إن يشأ يذهْبكم  :16اآلية 
 842 ﴿وال تزر وازرة وزر أخرى﴾ :18اآلية 
 842 ﴿وإن َتدُع ُمثقلٌة إلى ِحملها ال ُيحمْل منه شيء ولو كان ذا قربى﴾ :18اآلية 
 843 ﴿ما يستوي﴾ :19اآلية 
 844 ﴿ما َيستوي﴾ :19اآلية 
 850 ﴿وإن ِمن أّمٍة إال خال فيها نذيٌر﴾ :24اآلية 
 850 ﴿فكيف كان نكير﴾ :26اآلية 
 851 ﴿فأخرجنا به ثمراٍت مختلًفا ألواُنها﴾ :27اآلية 
 851 ﴿ومن الجبال ُجدٌد بيٌض وحْمٌر مختلٌف ألوانها﴾ :27اآلية 
 851 ﴿وغرابيُب سوٌد﴾ :27اآلية 
 852 ﴿ومن الناس والدواب واألنعام مختلٌف ألواُنه﴾ :28اآلية 
 852 َيخشى هللَا ِمن عباده العلماُء﴾﴿إنما  :28اآلية 
 852 ﴿إن الذين يتلون كتاب هللا وأقاموا الصالة وأنفقوا مما رزقناهم﴾ :29اآلية 
 854 ﴿ُيحلَّون فيها من أساوَر من ذهٍب ولؤلًؤا﴾ :33اآلية 
 854 ﴿دار الُمقامة﴾ :35اآلية 
نا فيها  :35اآلية  نا فيها نَصٌب وال يمسُّ  854 ُلغوٌب﴾﴿ال يمسُّ
 855 ﴿وهم يصطرخون فيها﴾ :37اآلية 
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 855 ﴿أخرْجنا نعمْل صالًحا غير الذي كّنا نعمل﴾ :37اآلية 
 855 ﴿أَولم نعّمركم ما يتذّكر فيه َمن تذّكر﴾ :37اآلية 
 856 ﴿وجاءكم النذير﴾ :37اآلية 
 856 ﴿فذوقوا فما للظالمين ِمن نصير﴾ :37اآلية 
 856 هللا عالُم غيِب السموات واألرض﴾﴿إّن  :38اآلية 
 856 ﴿إنه عليٌم بذاِت الصدور﴾ :38اآلية 
 857 ﴿هو الذي جعلكم خالئَف في األرض﴾ :39اآلية 
 857 ﴿وال يزيد الكافرين كفُرهم عند رّبهم إال مقًتا﴾ :39اآلية 
 857 ﴿وال يزيد الكافرين كفُرهم إال َخساًرا﴾ :39اآلية 
 857 ﴿قْل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون هللا﴾ :40اآلية 
 858 ﴿فهم على بينٍت منه﴾ :40اآلية 
 858 ﴿بل إن َيِعُد الظالمون بعُضهم بعًضا إال غروًرا﴾ :40اآلية 
 858 ﴿إن هللا يمسك السمواِت واألرَض أن تزوال﴾ :41اآلية 
 858 بعِده﴾﴿ولئن زالتا إْن أمسكهما ِمن أحٍد ِمن  :41اآلية 
 859 ﴿وأقسموا باهلل َجهَد أيماِنهم﴾ :42اآلية 
 859 ﴿لئن جاءهم نذير ليكوُنّن أهدى من إحدى األمم﴾ :42اآلية 
 860 ﴿استكباًرا في األرض ومكر السيئ﴾ :43اآلية 
 860 ﴿وال َيحيق المكر السيئ إال بأهله﴾ :43اآلية 
األولين فلن تجد لسّنِت هللا تبدياًل ولن تجد لسّنِت هللا ﴿فهل ينظرون إال سّنَت  :43اآلية 

 تحوياًل﴾
860 

 861 كيف كان عاقبُة الذين ِمن قبلهم﴾ ﴿ :44اآلية 
  

  (36سورة يس )
 862 ﴿يس﴾ :1اآلية 
 862 ﴿على صراٍط مستقيم تنزيَل العزيز الرحيم﴾ :4اآلية 
 862 غافلون﴾﴿لتنذر قوًما ما أنذر آباؤهم فهم  :6اآلية 
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 862 ﴿لقد حّق القوُل على أكثرهم فهم ال يؤمنون﴾ :7اآلية 
 863 ﴿إنا جعلنا في أعناقهم أغالاًل فهي إلى األذقان فهم ُمقَمحون﴾ :8اآلية 
 863 ﴿ونكتب ما قدموا وآثارهم﴾ :12اآلية 
 863 ﴿وكلَّ شيء أحصيناه في إمام مبين﴾ :12اآلية 
 863 تطيرنا بكم﴾﴿قالوا إنا  :18اآلية 
 864 ﴿قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون﴾ :19اآلية 
 864 ﴿اتبعوا من ال يسألكم أجًرا وهم مهتدون﴾ :21اآلية 
 870 ﴿وما لَي ال أعبُد الذي فطرني وإليه ُترجعون﴾ :22اآلية 
 870 شفاعُتهم شيًئا وال ُينقذوِن﴾﴿إن ُيِرْدِن الرحمُن ِبُضّر ال ُتغِن عني  :23اآلية 
 871 ﴿إني إًذا لفي ضالل مبين﴾ :24اآلية 
 871 ﴿إني آمنت بربكم فاسمعوِن﴾ :25اآلية 
 871 ﴿وجعلني من الُمْكرمين﴾ :27اآلية 
 872 ﴿يا حسرًة على العباد﴾ :30اآلية 
 872 َيرجعون﴾﴿ألم يَروا كم أهلكنا قبَلهم ِمن القروِن أّنهم إليهم ال  :31اآلية 
 873 ﴿وإْن كٌل لّما جميٌع لدينا ُمْحَضرون﴾ :32اآلية 
 875 ﴿ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم﴾ :35اآلية 
﴿سبحان الذي خلق األزواج كلها مما ُتنبت األرض ومن أنفسهم ومما ال  :36اآلية 

 يعلمون﴾
875 

 875 كالُعرجون القديم﴾﴿والقمَر قدرناه منازَل حتى عاد  :39اآلية 
 876 مع تعليقات على المفسرين ﴿كل في فلك يسبحون﴾ :40اآلية 
 888 ﴿فال صريخ لهم﴾ :43اآلية 
 888 ﴿اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم﴾ :45اآلية 
 888 ﴿أُنطعم من لو يشاء هللا أطعمه﴾ :47اآلية 
 892 ﴾أنطعم من لو يشاء هللا أطعمه﴿ :47اآلية 
 894 ﴿َيِخّصمون﴾ :49اآلية 
 895 ﴿فال يستطيعون توصية﴾ :50اآلية 
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 895 ﴿وُنفخ في الصور فإذا هم من األجداث إلى ربهم َينِسلون﴾ :51اآلية 
 896 ﴿إن أصحاب الجنة اليوم في ُشُغٍل فاكهون﴾ :55اآلية 
 896 ﴿سالٌم قواًل من رّب رحيم﴾ :58اآلية 
 896 اليوم أيها المجرمون﴾﴿وامتازوا  :59اآلية 
 896 ﴿أضلَّ منكم ِجِبالًّ كثيًرا﴾ :62اآلية 
 896 ﴿بما كانوا يكِسبون﴾ :65اآلية 
 897 ﴿ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط﴾ :66اآلية 
 897 ﴿ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضًيا وال َيرجعون﴾ :67اآلية 
ره ُننّكْسه في الَخْلق أفال َيعِقلون﴾ :68اآلية   897 ﴿وَمن ُنعمِّ
 899 ﴿وما علمناه الشعر﴾ :69اآلية 
 899 ﴿ويحقَّ القوُل على الكافرين﴾ :70اآلية 
 900 ﴿فمنها َركوُبهم﴾ :72اآلية 
 900 ﴿ال يستطيعون نصرهم وهم لهم جند ُمحَضرون﴾ :75اآلية 
 900 قوُلهم إّنا َنعلُم ما ُيِسّروَن وما ُيعِلنوَن﴾﴿فال َيحُزنَك  :76اآلية 
 901 ﴿أولم يَر اإلنسان أنا خلقناه من ُنطفة فإذا هو خصيٌم مبين﴾ :77اآلية 
 901 ﴿َضَرَب لنا َمَثاًل﴾ :78اآلية 

 

*** 

 تم المجلد السادس بحمد هللا

 ويليه المجلد السابع بإذن هللا

 

 

 


