
 ِمف ُنكِت القرآف
ضافة  مناقشة ونقد وإ 

 إلمجمد إلسابع

 من أول سورة إلصافات      إلى آخر سورة إلناس

 111 – 74إلسور 

*** 

 تأليف: رفيق يكنس المصرؼ  

 جمع كترتيب: نضاؿ عبد الحميد السيد

*** 

 هـ1116 رمضان 63

 م9616 أيار 11

 



1 

 إلصافات﴾ سورة﴿
 (1)الصافات كالصافات صًفا  ۞

 .حرؼ جرّ  الكاك: كاك القسـ
 : المبلئكة كىـ صفكؼ.الصافات
 : مجركر بالكاك.الصافات
 : مفعكؿ مطمق.صًفا
 

 (6)الصافات إنا زينا السماء الدنيا بزينٍة الككاكِب  ۞
 في قراءة:
 بزينِة.
 

ال يّسّمعكف إلى المؤل األعمى كُيقذفكف مف كل جانب ُدحكًرا كليـ عذاٌب كاصٌب  ۞
 (8)الصافات 
 (.كل شيطاف: 7: ال يتسّمعكف، أؼ: الشياطيف )اآلية ال يّسّمعكف 
 : مدحكريف.دحكًرا
 : حاؿ.ُدحكًرا
 : دائـ.كاصب
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 (10)الصافات  إال مف َخِطف الخطفَة فأْتبعو شياٌب ثاقبٌ  ۞
 : اختمس.َخِطف
 : خطفة.لـ يقل
 : مفعكؿ مطمق.الخطفة
 في قراءة:
 فاّتبعو.
 

 (11)الصافات ا نف خمقْ أـ مَ ا خمقً  يـ أىـ أشد  فاستفتِ  ۞
 : فاسأليـ.فاستفتيـ

 فييا نكتة لـ يبينيا المفسركف.
 ىذه الصياغة قد ُيفيـ منيا أف هللا خمق ما َذكر كلـ يخمقيـ!

 لعل التقدير:
 أىـ أشد  خمًقا أـ غيرىـ ممف خمْقنا؟

 في مكضع آخر:

 .27( النازعات أأنتـ أشد  خمًقا أـ السماُء بناىا)
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 (11)الصافات خمقناىـ مف طيف الزب  ۞
 أؼ: الصق.

 
 (12 )الصافات كَيسخركف  عجبتَ  ۞
  
 بل الزٍب. طيفٍ  ِمف خمقناىـ إنا خمْقنا َمف أـ خمًقا أشدّ  أُىـ فاستفتيـ) تعالى: قاؿ
ذا كَيسخركَف. عجبتَ  ذا َيذكركَف. ال ُذّكركا كا   إال ىذا إفْ  كقالكا َيستسخركَف. آيةً  رأكا كا 
 كأنتـ نعـ ُقلْ  األكلكَف. أَكآباؤنا َلمبعكثكَف. أئّنا كعظاًما تراًبا ككّنا ِمتنا أئذا ُمبيٌف. ِسحرٌ 
 .18-11 الصافات  (داخركفَ 
  

 :استفِتيـ
 خمًقا؟ أشدّ  أّيما استفيْميـ: اسأْليـ. َسْميـ،
  
 خمقنا: َمف
 .50 النكتة في تفسيرىا سبق
 خمقناىـ:
 (؟خمقنا َمف) عمى أـ عمييـ؟ يعكد ىل (ىـ) الضمير
 .50 النكتة في التفسير سبق
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 الزب: طيف
 .50 النكتة في تفسيره سبق
 :عجبتَ  
 حقيقتيا. عمى مستعممة تككف  قد      -

ف) تعالى: قاؿ لممبالغة(. أمر فعل بمعنى ماض )فعل ليـ اعجْب  بمعنى: أك      -  كا 
 .5 الرعد (جديدٍ  خمقٍ  َلفي أئنا تراًبا كّنا أئذا قكُليـ فعجبٌ  تعجْب 

  

 :كَيسخركف 
 الحاؿ. كاك الكاك      -

 استئنافية. كقيل:      -

 أؼ:
 بو! جئتَ  مما كَيسخركف       -

 دعكَتيـ! إذا منؾ كَيسخركف  أك:      -

 تعّجبؾ! كمف منؾ كَيسخركف  أك:      -

 القرآف! مف عميؾ نزؿ كمما نبكتؾ كمف منؾ كيسخركف  أك:      -

  
 يستسخركف:
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 يسخركف.      -

 بعض. سخريةَ  بعُضيـ يطمب كقيل:      -

 األكلكف: أكآباؤنا 
 :التقدير
 األكلكف؟ آباؤنا أيًضا أَكيبعثُ       -

 مبعكثكف؟ األكلكف  كآباؤنا أك:      -

  
ذا  يذكركَف: ال ُذّكركا كا 
ذا  يّتعظكف. ال ُكعظكا كا 
 يقل: لـ

 يتذّكركف.
 :ُذّكركا
 بالقرآف.      -

 العذاب. بيا حلّ  التي السابقة باألمـ      -

 بالبعث.      -

 عمييـ. هللا بحجج      -

 هللا. قدرة مف عنو غفمكا بما      -
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 داخركف:
 صاغركف.

    شيء؟ بأؼ 
 ُذّكركا.
 يذكر. لـ
  
 شيء؟ أؼّ  مف
 عجبَت.
 يبيف. لـ
  
 شيء؟ أؼّ  كمف

 َيسخركف.
 يبيف. لـ
  
 يقل: لـ
 َيسخركف. كىـ عجبتَ  أنتَ       -

 َيسخركف. كىـ أنتَ  عجبتَ       -

 ىـ. كَيسخركف  أنتَ  عجبتَ       -

 تتجدد(. سخريتيـ أف يفيد )المضارع كسخركا. عجبتَ       -
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 كَيسخركف. تعجبُ       -

 إلخ. ...      -

 العمماء: بعض قاؿ
 عجبَت. بل دمحم يا قيل :التقدير
  
 القراءات: في
 عميؾَ  نزؿ مما عجبتَ  كسمـ. عميو هللا صمى لمنبي المخاطب بضمير عجبَت،      -
 مف كل أف يظف كاف ملسو هيلع هللا ىلص النبي أف ركؼ  منو! كسخركا القرآف مف عجبتَ  القرآف. مف
 البعث! أمر مف َيسخركف  كىـ لمبعث إنكارىـ مف عجبتَ  أك: بو. يؤمف القرآف يسمع
 تعجبؾ! مف كَيسخركف  إياؾ، تكذيبيـ مف عجبتَ  أك:

 مف عجبيـ، عمى جازيُتيـ كتعالى. سبحانو  المتكمـ بضمير ،عجبتُ       -
 مكرىـ، عمى يجازييـ أؼ :30 األنفاؿ (هللاُ  كيمكرُ  كيمكركفَ ) كقكلو: .المشاكمة باب
 ،4 ص (منيـ منذرٌ  جاَءىـ أف كعجبكا) كقكلو: ،67 التكبة (فنسَييـ هللا نُسكا) كقكلو:
 عظـ المعنى: يككف  كقد .3 يكنس (منيـ رجلٍ  إلى أكحينا أف عجًبا لمناسِ  أكافَ )
 عمييـ. أنكرتُ  المعنى: يككف  أك عندؼ. فعميـ

***  
    ـ8/6/2013 السبت
 

     (17 )الصفات لكف األكّ  آباؤناأكَ  ۞
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 .17-16 الصافات (لكف األكّ  آباؤناأكَ  لمبعكثكف. أئنا اكعظامً  اترابً  اككنّ  نامتْ  أئذا)
 العطف. كاك قبل ترتيبيا جاء لبلستفياـ، األلف أك اليمزة :أَكآباؤنا
 مبعكثكف؟! األكلكف  كآباؤنا أؼ:
 

 (18 )الصافات داخركف  كأنتـ ۞
 صاغركف.
 

 (19 )الصافات نظركف يَ  ىـ فإذا كاحدة زجرة ىي فإنما ۞
 صيحة. :زجرة
 أك: فإذا ىـ أحياء ُيبصركف. : ما حّل بيـ.ينظركف 
 

 (23)الصافات فاىدكىـ إلى صراط الجحيـ  ۞
 .التعبير باليدتية كالصراط لمتيكـ بيـ )األلكسي(

 
 (24)الصافات فكىـ إنيـ مسؤكلكف كقِ  ۞
 : احبسكىـ.فكىـقِ 

 : عما فعمكه في الدنيا.مسؤكلكف 
 

 (25)الصافات ما لكـ ال تناصركف  ۞
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 .قراءة: األصل: تتناصركف. كىي تناصركف 
 

 (26)الصافات  بل ىـ اليـك مستسممكف  ۞
 القيامة.: يـك اليـك

 إنيـ فيو ال يتناصركف، بل ىـ مستسممكف.
 لـ يقل:

 بل أنتـ اليـك مستسممكف.
 التفات مف المخاطب إلى الغائب.

 
 (28)الصافات اليميف  إنكـ كنتـ تأتكننا عفقالكا  ۞
 : في الدنيا.كنتـ

 في اآلية حذؼ، تقديره:
كتخمينا عف الديف  تأتكننا عف اليميف كالشماؿ كغير ذلؾ مف الجيات، بغرض إفسادنا

 كالخمق. كاإلتياف قد يككف حقيقًيا كقد يككف مجازًيا.
  قارْف أقكاؿ المفسريف.

*** 
 إلثالثاء7
 ىػ1440رجب  13
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 ـ2019آذار  19
 

 (31)الصافات فحق عمينا قكؿ ربنا إنا لذائقكف  ۞
 لـ يقل:

 فحق عميكـ ... إنكـ لذائقكف.
 : نحف كأنتـ.عمينا
 

 (32)الصافات فأغكيناكـ إنا كنا غاكيف  ۞
 أغكيناكـ كما غكينا.

 ما عندنا شيء إال الغكاية.
ـْ َكَما َغَكْيَنا)  .63القصص ( أَْغَكْيَنٰػُي
 

 (33)الصافات فإنيـ يكمئذ في العذاب مشترككف  ۞
 لـ يقل:

 فإننا يكمئذ. 
 

 (42)الصافات كىـ ُمْكرمكف  ۞
 في قراءة:
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 مكّرمكف.
 

 (44)الصافات عمى ُسُرٍر متقابميف  ۞
 لـ يقل:
 متقابمة.

 حاؿ بدؿ الصفة لمراعاة الفاصمة، كالنتيجة كاحدة.
 

 (45)الصافات يطاؼ عمييـ بكأس مف َمعيف  ۞
 خمر.

 الكأس كل إناء فيو شراب، فإف لـ يكف فيو شراب كاف إناًء كلـ يكف كأًسا.
 

 (47)الصافات فكف نزَ ال فييا َغكؿ كال ىـ عنيا يُ  ۞
 : كحكؿ.َغكؿ
 تذىب عقكليـ.: نزفكف يُ 
 

 (48)الصافات قاصراُت الطرؼ ِعيٌف  ۞
 يقصرف أبصارىف عمى أزكاجيف.

 عيف: عيكنيف جميمة.
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 (49)الصافات كأنيف َبيٌض مكنكٌف  ۞
 َمُصكف.
 

 (51)الصافات إني كاف لي قريف  ۞
 لـ يقل:

 إنو كاف لي قريف.
 : صاحب.قريف
 

 (53)الصافات أئذا متنا ككنا ترابا كعظاما أئنا لَمدينكف  ۞
 ُمحاَسبكف )مف هللا بعد المكت(.

 
 (54)الصافات ىل أنتـ ُمّطمعكف  ۞

 أؼ: اّطمعكا، انظركا.
 

 (55)الصافات فرآه في سكاء الجحيـ  ۞
 في كسط الجحيـ.

 



13 

 (56)الصافات تا إف كدت لُترديِف  ۞
 لترديني.
 .قراءةكىي 
 أىمكو.أرداه: 
 

 ( 57)الصافات كلكال نعمُة رّبي لكنُت مف الُمحَضريف  ۞
 لمعذاب.
 

 (58)الصافات  كما نحف بمعّذبيف أفما نحف بميتيف إال مكتتنا األكلى ۞
 فما نحف بميتيف إال مكتتنا األكلى.

 أضف ىمزة االستفياـ تفيـ اآلية. كىك استفياـ تقرير.
 مكتتنا األكلى: في الدنيا.

 مف دخل الجنة.ىذا كبلـ 
 

 (62)الصافات أذلؾ خيٌر نزاًل أـ شجرُة الزقـك  ۞
ذا كاف النزؿ بمعنى  إذا كاف النزؿ ىك الطعاـ المعّد لمضيف فالمقارنة مبلئمة، كا 

شجرة  ـ القريبة مفالمكاف المعّد لمضيف فيناؾ حذؼ، تقديره: الجنة خيٌر أـ جينّ 
؟  الزقـك
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لممؤمف، كلك كاف بدىًيا لغيره ما سمؾ ىذا قد يقاؿ بأف الجكاب بدىي، نعـ بدىي 
 الغير الطريق المكصل إلى جينـ!

 
 (63)الصافات إنا جعمناىا فتنة لمظالميف  ۞

 .ككل شيء فييا فتنة: عذاًبا، مف حيث شكميا كرائحتيا كطعميا
 

 (65)الصافات طمعيا كأنو رؤكس الشياطيف  ۞
 يكفي ذكر الشيطاف فييا كلك لـ يكف لؾ بو عمـ.

 
 (66)الصافات فمالئكف منيا البطكف  ۞

 ليس ألنيا لذيذة، بل ألنيا طعاميـ! كىذا عمى سبيل التيكـ.
 

 (67)الصافات ثـ إّف ليـ عمييا لشكًبا ِمف حميـ  ۞
 : ماء حاّر جًدا.حميـ

 إف ليـ فكؽ ذلؾ لحميًما يخمط مع طعاميـ منيا.
 الشكب: الخمط.

 
 (68)الصافات ثـ إّف مرجعيـ إللى الجحيـ  ۞
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 مرجعيـ بعد الشجرة إلى الجحيـ.
 الشجرة يأكمكف منيا كيشربكف عندىا الحميـ، ثـ يساقكف إلى العذاب في النار.

 
 (69)الصافات يف إنيـ ألَفكا آباىـ ضالّ  ۞
 : كجدكا.ألَفكا
 

 (74)الصافات إال عباد هللا الُمخَمصيف  ۞
 : بفتح البلـ، ىـ الذيف استخمصيـ هللا.الُمخَمصيف
 .أخمصكا دينيـ ، أك أخمصيـ هللا لدينو عمى القراءتيف: إال الذيف الزمخشرؼ قاؿ 

بافتراض أف ىناؾ قراءة أخرػ: المخِمصيف، بكسر البلـ، كىـ الذيف أخمصكا دينيـ 
. 
 

 (75)الصافات كلقد نادانا نكٌح فمِنعـَ الُمجيبكف  ۞
 مدح هللا نفسو في االستجابة لنكح عميو السبلـ.

 
 (77)الصافات الباقيف  يتو ىـُ كجعمنا ذرّ  ۞
 : مفعكؿ بو ثاف. الباقيف
 ضمير فصل يفيد الحصر. :ىـ
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 : ىـ الباقكف.لـ يقل
 

 (78)الصافات كتركنا عميو في اآلِخريف  ۞
 ثناًء عميو كذكًرا حسًنا.

 
 (79)الصافات سبلـ عمى نكح في العالميف  ۞

إليو. كالمفسركف في بعض األحياف في العالميف: لـ أصل فييا إلى معنى أطمئف 
 يقكلكف كبلًما لكي ال يقكلكا: ال ندرؼ!

 
 (80)الصافات إنا كذلؾ نجزؼ المحسنيف  ۞

 كردت عدة مرات، آخر كل قصة مف قصص األنبياء مع أقكاميـ.
 

ّف مف شيعتو إلبراىيـ  ۞  (83)الصافات كا 
 مف طريقتو.
 :الزمخشرؼ قاؿ 

براىيـ إاّل  براىيـ ألفاف "ما كاف بيف نكح كا  نبياف ىكد كصالح، ككاف بيف نكح كا 
 .كستمائة كأربعكف سنة"

 :األلكسيكقاؿ 
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براىيـ نجّ  ،ؽ اه هللا تعالى مف الغرَ نجّ  إف نكًحا"  ."ؽ اه هللا تعالى مف الحرَ كا 
 

 (86)الصافات أئفًكا آلية دكف هللا تريدكف  ۞
 
 : الكذب كاالفتراء.اإلفؾ

 : غير هللا.دكف هللا

*** 

 اإلعراب:كجكه 

 كجو أكؿ:

 (. تريدكف (: مفعكؿ بو لفعل )إفًكا)

 (: بدؿ. آلية)

 : أتريدكف إفًكا آليًة دكف هللا!التقدير

*** 

 كجو ثاف:

 (: مفعكؿ ألجمو. إفًكا)
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 (. تريدكف (: مفعكؿ بو لفعل )آلية)

 : أتريدكف آلية دكف هللا إفًكا!التقدير

*** 

 كجو ثالث:

 (: حاؿ. إفًكا)

 (. تريدكف بو لفعل )(: مفعكؿ آلية)

: جعل أبك حياف. كعمق عميو الزمخشرؼ : أتريدكف آلية دكف هللا آفكيف! قالو التقدير
 المصدر حااًل ال يّطرد إال مع )أما(، في نحك: أما عالًما فعالـ.

*** 

 مبلحظة:

تعدد اآلراء كاختبلفيا في كجكه اإلعراب فيو متعة لممتأمل في ىذه الصياغة القرآنية. 
كل كجو مف ىذه الكجكه  تقديرممف ال يتذكؽ اإلعراب أف يكتفي بالنظر في كأرجك 
 الثبلثة.

*** 

 2011تشريف الثاني  6
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 (89 )الصاّفات سقيـ إني ۞

 إبراىيـ؟ كذب ىل ۞

 ظن كـ فما ُتريدكَف. هللاِ  دكفَ  آليةً  أئفًكا تعُبدكَف. ماذا كقكموِ  ألبيوِ  قاؿَ  إذْ ) تعالى: قاؿ
. في نظرةً  فنظر العالميَف. بربّ   إلى فراغَ  ُمدبريَف. عنو فتكلَّكا سقيـٌ. إّني فقاؿ النجـك
 إليوِ  فأقبمكا باليميِف. ضرًبا عمييـ فراغَ  تنِطقكَف. ال لكـ ما تأُكمكَف. أال فقاؿ آليِتيـ
 كهفألقُ  ُبنياًنا لو ابُنكا قالكا تعممكَف. كما خمقكـ كهللاُ  تنِحتكَف. ما أتعُبدكفَ  قاؿَ  َيِزف كَف.
 .98-85 الصاّفات (األسفميفَ  فجعمناىـُ  كيًدا بو فأرادكا الجحيـ. في

  

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ قاؿ

 :كذبات ثبلث إال قطّ  السبلـ عميو النبيّ  إبراىيـُ  يكذْب  لـ

 هللا: ذاتِ  في ِثنتيف

 (.89 الصافات )سكرة .سقيـ إني قكلو:

 (.63 األنبياء )سكرة .ىذا كبيرىـ فعمو بل كقكلو:

 .سارة شأف في ككاحدة

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=7083#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=7083#docu
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 إفْ  الجّبار ىذا إفّ  ليا: فقاؿ الناس، أحسف ككانت سارة، كمعو جّبار أرض قِدـ فإنو
 في أختي فإنؾِ  !أختي أنؾِ  فأخبريو سألؾِ  فإفْ  عميِؾ! يغمْبني امرأتي أنؾِ  يعمـْ 
 !اإلسبلـ

 كغيرؾ! غيرؼ  مسمًما ألرضا في أعمـ ال فإني

 ينبغي ال امرأةٌ  أرَضؾَ  قِدـ لقد لو: فقاؿ أتاه الجّبار، أىل بعض رآىا أرضو دخل فمما
 لَؾ! إال تككف  أف ليا

 لـ عميو دخمْت  فمّما الصبلة، إلى السبلـ عميو إبراىيـ فقاـ بيا، فُأتي إلييا، فأرَسلَ 
 إلييا! يده بسط أف يتمالؾْ 

 ففعمْت! أضّرِؾ. كال يدؼ، ُيطمق أف هللا ادعي ليا: فقاؿ شديدًة! قبضةً  يُده فُقبضت

 ففعمْت! ذلؾ. مثلَ  ليا: فقاؿ األكلى. القبضة مف أشدّ  فُقبضْت  فعاد،

 هللاُ  فمؾِ  يدؼ، ُيطمق أف هللا ادعي فقاؿ: األكلييف، القبضتيف مف أشدّ  فُقبضت فعاد،
 يُده! كُأطمقْت  ففعمْت. أضّرؾ، ال أف

 فأخِرْجيا بإنساف! تأتني كلـ بشيطاف، أتيتني إنما إنؾَ  لو: فقاؿ بيا ءجا الذؼ كدعا
 ىاجر! كأعِطيا أرضي، مف

؟ ليا: فقاؿ انصرؼ، السبلـ عميو إبراىيـُ  رآىا فمّما تمشي، فأقبمت قاؿ: ـْ  قالت َمْيَي
 خادًما! كأخَدـ الفاجر، يدَ  هللاُ  كفّ  خيًرا.
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 شرح:

. الكذب مف ليس ىذا -  كاف فكذبَت، ليقتمو، بريًئا يطمب مجرـٌ  جاءؾَ  فمك المذمـك
 كاجًبا! بل جائًزا، كذبؾَ 

 قصده ما يفيـ لـ فييا كالمخاَطب التكرية، مف ىك بل أصبًل، كذًبا يكف لـ كربما -
 المتكّمـ!

 مّنا كَمف )سيمرض(، سيسقـ إنو معناه: (89 الصافات )سكرة "سقيـ "إني فقكلو: -
 يًضا.مر  كاف كقيل: يمرض؟! ال َمف

 فعمو فقد ينطقكف  كانكا إف معناه: (63 األنبياء )سكرة "ىذا كبيرىـ فعمو" كقكلو: -
 كانكا إف فاسألكىـ ىذا كبيُرىـ فعمو بل قاؿَ ) ينطقكف! ال كُىـْ  ىذا! كبيرىـ
 .63 األنبياء (!ينِطقكف 

 هللا! في أختو أنيا الحديث نص في جاء ،أختي كقكلو: -

 سارة، ِكذبة بخبلؼ بيما، لو نفع ال هللا ذات في ِكذبتيف :هللا ذات في ثنتيف قكلو: -
 )نفع(! حعّ  فييا فمو

-  : ـْ  أخبريني؟ َمْيَي

 كاألنثى. الذكر عمى يطمق الخادـ ىاَجر. خادًما: أخدمني خادًما: أخَدـ  -
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 النككؼ(. بشرح مسمـ صحيح )راجع

 زكجتي؟ إنؾِ  تقكلي: كال أختي، إنؾِ  قكلي: سارة: لزكجتو إبراىيـ قاؿ لماذا أفيـ لـ

 غامض! قكؿ عميِؾ"! يغمْبني امرأتي أنؾِ  يعمـْ  "إفْ  كقكلو:

 تتعمق بأعراؼ أك تصمنا، لـ بمبلبسات يتعمق الجكاب كلعل ذلؾ، النككؼ  يشرح لـ
 أعمـ. كهللا كالمكاف، بالزماف

***  

 ـ2015 شباط 20 الجمعة

 
. في نظرةً  فنظر ۞  (88 )الصافات سقيـٌ  إّني فقاؿ النجـك
 (.63-62) األنبياء انظر
 

 (91 )الصافات آليتيـ إلى فراغ ۞
 الثعمب. ركغاف ىنا المفسريف بعض يذكر أف مناسًبا يككف  ال كقد بخفاء. ذىب :راغ
 

 (93 )الصافات باليميف ضرًبا عمييـ فراغ ۞
 بخفاء. أقبل :عمييـ راغ
 اليميف. ضرًبا يضربيـ كأخذ تقديره: محذكؼ، فيو يككف  قد
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 اآليتيف. بيف )راغ( معنى يختمف ال كي
 

 (94 )الصافات َيِزّفكف  إليو فأقبمكا ۞
 يسرعكف. أؼ:
 

 (97 )الصافات الجحيـ في كهفألقُ  ابنيانً  لو ابنكا قالكا ۞
 فيو. فألقكه :يقل لـ
 الجحيـ. ىك البنياف
 الجحيـ. ىك البنياف ىذا أف لبياف إضمار، بعد اإلظيار باب مف ىذا
 

 (99 )الصافات سييديفِ  ربي إلى ذاىبٌ  إني كقاؿ ۞
 سييديني. :قراءة في
 :سييديف ربي إلى ذاىب

 إليو. أذىب الذؼ البمد إلى ربي سييديني مياجر، -
 الجنة. إلى سييديني بالنار، متّ  إذا إليو، مياجر -
 :األلكسي قاؿ
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 (إني) بقكلو: السبلـ عميو إبراىيـ مراد يكف لـ أنو قتادة إليو كنحا قيل ما الغريب "مف
نما اليجرة، الخ  إذا النار في يمكت إنو ظاًنا اإلحراؽ، بعد تعالى هللا لقاء بذلؾ أراد كا 
  الجنة. إلى اليداية (سييديني) بقكلو: كأراد فييا. ألقي
اِلِحيفَ  ِمفَ  ِلي َىْب  َربِّ ) قاؿ: حيث بالكلد دعاؤه القكؿ ىذا كيدفع  ."(ٱلصَّ
 أقكؿ:
 ألقي إذا أنو السبلـ عميو إبراىيـ مراد ألف قتادة، قكؿ رفض عمى األلكسي أكافق ال
 أعمـ. كهللا الجنة، إلى هللا كسييديو هللا، لقاء إلى سيياجر فإنو كمات، النار، في
 
 أقكؿ:
 سييديِف. كربي ربي إلى ذاىب إني :التقدير لعل
 إعراب في )كما اعتراضية ىي ىل كالتفسير: اإلعراب أىل عند (:سييديف) جممة
 عاشكر(. ابف اقتراح في )كما حالية ىي أـ الصافي(
 المذككر؟ تقديرؼ  حسب استئنافية ىي ىل
 صعبة. مسألة
 

 (101 )الصافات حميـ بغبلـ فبشرناه ۞
 البمكغ؟ بعد بو يكصف أـ الكالدة، عند غبلـ بأنو يكصف ىل :غبلـ
 البمكغ؟ عند حميـ الكالدة عند غبلـ ىك أـ )غبلـ(؟ بػ مرتبط )حميـ( ىل أخرػ: بعبارة



25 

 القرآف. بفيـ تتأثر قد المغة معاجـ
 كبره. في حميًما غبلًما يككف  بذكر فبشرناه التقدير: لعل
 :األلكسي قاؿ
 البمكغ. بعد بما يختص قد (ُغبَلـٌ )
 
 :الطبرؼ  قاؿ
 .بذلؾ يكصف فبل الػميد، فػي طفكلتو فػي فأما َكِبر، ىك إذا ِحْمػـ ذؼ بغبلـ يعنػي
 أقكؿ:
 غبلـ؟ بأنو يكصف ىل لكف الكالدة، عند حميـ بأنو يكصف ال
 

 (102 )الصافات السعي معو بمغ فمما ۞
 البمكغ. سفّ  لعمو السعي:
 

 (102 )الصافات المناـ في أرػ  إني ۞
 يقل: لـ
 رأيت. إني
 يرػ. يزاؿ كال رأػ بأنو يفيد ىنا المضارع ىل
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 (102 )الصافات ترػ  ماذا فانظر ۞
 يقل: لـ
 ترػ. فماذا

 أؼ: فانظر في األمر كقْل لي: ماذا ترػ.
 (103 )الصافات كناديناه لمَجبيف كتّمو أسمما فمما ۞
  
ـُ. يا أف كناديناهُ  لمجبيِف. كتّموُ  أسمما فمّما) تعالى: قاؿ  إّنا الرؤيا صّدقتَ  قد إبراىي
 .105-103 الصافات (الُمحسنيفَ  َنجزؼ  كذلؾَ 
  
 هللا. إلى أمرىما فكضا هللا. ألمر انقادا (:أسمما)
 الجبيف. عمى أرًضا طرحو (:لمجبيف تّمو)
  
 المفسريف: أقكاؿ
 )لّما(؟ جكاب أيف
 )أجزلنا أك صبرىما(، )ظير أك بكبش(، )فديناه تقديره: محذكؼ، (لّما) جكاب  -1

 أجرىما(.
 محذكؼ: غير ُمثبت (لّما) جكاب  -2
 سكرة (أبكاُبيا كُفتحْت  جاُءكىا إذا حتى) كقكلو: )زائدة(، صمة الكاك: (:كتّمو)   -
 .73 الزَمر
 زائدة. صمة الكاك: (:كناديناه)  -
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 الرؤيا:
 المناـ.
 نكمو. في النائـ يراه ما
 بينيما. الخمط يتـ ما فكثيًرا ك)الرؤية(، )الرؤيا( بيف التمييز يجب
  

 قراءات
 أسمما. -
 سّمما. -
 استسمما. -
  
     ـ9/12/2012 األحد
 

                 (108 )الصافات اآلِخريف في عميو كتركنا ۞
 .78راجع اآلية 

 .119كمثمو في اآلية 

 

 (113)الصافات بيٌف كمف ُذّرّيتيما ُمحسٌف كظالـٌ لنفسو مُ  ۞

 ظاىر.: ُمبيف
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 (؟حسفمُ (؟ أـ ىك أيًضا كصف لػ )ظالـ: ىل ىك كصف لػ )مبيفٌ 

 لعل التقدير:

 بيف.مُ  بيف كظالـٌ مُ  محسفٌ 

 محذكؼ مقّدر، بداللة ما بعده.

نا أك إياكـ لَ كذلؾ في قكلو تعالى: )  . 24( سبأ بيفمُ  ػ أك في ضبلؿٍ عمى ىدً كا 

 لعل التقدير:

 بيف.بيف أك ضبلؿ مُ ىدػ مُ 

 

 (116)الصافات كنصرناىـ فكانكا ىـ الغالبيف  ۞

 لـ يقل:

 ىـ الغالبكف.

 : خبر كانكا.الغالبيف

 : ضمير فصل يفيد الحصر.ىـ

 

 (117)الصافات المستبيف  كآتيناىما الكتابَ  ۞
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 أؼ مكسى كىاركف.

 لـ يقل:

 الكتاب المبيف.

غير بيف(، كما لـ يبيف ذلؾ فالتفسير ( ك)المُ ستبيفالمُ لـ يبيف المفسركف الفرؽ بيف )
كقد كردت في القرآف صفة )المبيف( لمكتاب  مقبكؿ. ككاف عمييـ أف يقكلكا: ال ندرؼ.

في ىذا المكضع. قد تككف  مرة كاحدة إال ترد صفة )المستبيف(كلـ  مرة، 12حكاؼ 
 بمعنى )المبيف(، كقد تككف بمعنى مختمف، كهللا أعمـ.

 

 (119)الصافات كتركنا عمييما في اآلخريف  ۞

 ثناًء حسَف.

 .129ك 119ك 108ك 78مرات: اآلية  4كردت في ىذه السكرة 

 

 (125 )الصافات بعبلً  أتْدعكف  ۞

 الجناس عف العدكؿ سبب ۞

 .125 الصافات (الخاِلقيفَ  أحسفَ  كتَذُركفَ  َبعبلً  أتْدُعكفَ )
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 يقل: لـ

 الخالقيف. أحسف كتَدعكف 

  

 أبّيف ثـ كاالختبلؼ، معيـ االتفاؽ مكاطف مبيًنا أناقشيا ثـ أكاًل، العمماء أقكاؿ سأذكر
 بعض في آخريف مع كيتفق )الُخَكّيي(، رأؼ مع يتفق النتيجة في كجدتو الذؼ رأيي

 الرازؼ. إال المسألة، حكؿ كبلًما لممفسريف أجد كلـ المقّدمات.

  

 الرازؼ: قاؿ

 الخالقيف( أحسف كتدعكف  بعبلً  )أتدعكف  قيل: لك يقكؿ: الكاتب بالرشيد الممقب كاف»
 فصاحة أف كجكابو: التحسيف. معنى رعاية فيو تحصل قد كاف ألنو أحسف، أنو أكىـ
 «.األلفاظ كجزالة المعاني قكة ألجل بل التكاليف، ىذه رعاية ألجل ليست القرآف

 أقكؿ:

 التكمفات. بيا: يقصد التكاليف:

  

 :الزركشي كقاؿ
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 في الرازؼ  فذكر ،125 الصافات (الخالقيفَ  أحسفَ  كتذركفَ  بعبلً  أتدعكف ) قكلو:»
 أحسفَ  كتَدعكف  بعبلً  "أتدعكف  قيل: لك قاؿ: بالرشيد، الممقب الكاتب "أف تفسيره:
 .(تَذركفَ ) لػ ُمكازًنا ككنو مع أيًضا، التجنيس معنى رعاية بو تحصل لكانت الخالقيف"

 قكة ألجل بل التكمفات، ىذه رعاية ألجل ليس القرآف فصاحة بأف الرازؼ  أجاب 
 األلفاظ. كجزالة المعاني

 كاف فمك األلفاظ، مراعاة مف أكلى المعاني مراعاة بعضيـ: كقاؿ
 فيجعميما القارغ، عمى اإللباس لكقع القائل، ىذا قاؿ كما ك"تَدعكف"،  "أتْدعكف"
 بسككف  الثانية "كتدعكف" قرأ: إذا المفع فينخـر كحينئذ منو، تصحيًفا كاحد بمعنى
 )...(! نقط كال فيو ضبط ال اإلماـ المصحف كخط سيما ال الداؿ،

 ِمف أخّص  "يذر"  أف منو يتخمص أف يمكف بما ىذا عف الُجكيني كأجاب قمت: 
 اإليداع، نحك االشتقاؽ، بشيادة اعتناءً  الشيء ترؾ بمعنى األكؿ ألف كذلؾ "يدع"؛
 مؤتمف ىك مف ليا يختار كليذا بحاليا، االعتناء مع الكديعة ترؾ عف عبارة فإنو
 مع الترؾ أك ا،مطمقً  الترؾ فمعناىا "تذر" كأما الراحة. بمعنى الدعة ذلؾ كمف عمييا،
 فأريد األكؿ، دكف  ىذا يناسب إنما السياؽ أف شؾ كال الكمي، كالرفض اإلعراض
 اإلعراض. في الغاية بمغكا كأنيـ ربيـ، عف اإلعراض في حاليـ تبشيع ىنا

 لقمة يقذفو؛ أؼ: الشيء، يذر فبلف يقاؿ: )األصفياني(: الراغب قكؿ كيؤيده قمت:  
 عمى لحـ "ىك قكليـ: نحك بو، االعتداد لقمة المحـ فم قطعة كالكذرة بو، االعتداد
 ،70  األعراؼ  (آباؤنا يعبدُ  كافَ  ما كَنَذرَ  كحَدهُ  هللاَ  ِلَنعُبدَ  أِجئَتنا) تعالى: قاؿ كضـ"،

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=67&ID=646&idfrom=605&idto=606&bookid=67&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=67&ID=646&idfrom=605&idto=606&bookid=67&startno=1#docu
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 األنعاـ  (َيفتركفَ  كما فَذرىـ ( 127  األعراؼ )كآليَتؾَ  كَيَذَرؾَ ) تعالى: كقاؿ
نما ،278 البقرة (الربا ِمفَ  بقيَ  ما كَذُركا ( 112  "تترككف" يقل: كلـ (،تذركف ) قاؿ: كا 
 انتيى. لذلؾ. ك"تخمفكف"

 السؤاؿ ىذا عف أجاب أنو الزْممكاني بف الديف كماؿ الشيخ كعف
نما ،تحسيف التجنيس بأف  تيكيل، مقاـ كىذا كاإلحساف، الكعد مقاـ في يستعمل كا 
  .فائدة المفظة لمراعاة يكف فمـ المعنى، فيو كالقصد

 غيرَ  لِبثكا ما الُمجرمكفَ  ُيقِسـُ  الساعةُ  تقكـُ  كيكـَ ) قكلو: في كرد فإنو نظر، كفيو 
   ».55 الرـك  (ساعة

 التجنيس(. البميغة: كفنكنو القرآف أساليب في ،46 النكع )البرىاف،

 أقكؿ:

 الثاني. كأرجح )الُخَكّيي(! اإلتقاف كفي )الُجكيني(، اسـ جاء البرىاف في

  

 :السيكطي كقاؿ

 أحسفَ  كتَذركفَ  بعبلً  أتْدعكف ) :قكلو في فقاؿ األدباء بعض زؿّ  كقد»
 أجاب  التجنيس. مراعاة فيو لكاف )كتدعكف( قاؿ: لك ،125 الصافات  (الخالقيفَ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=67&ID=646&idfrom=605&idto=606&bookid=67&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=67&ID=646&idfrom=605&idto=606&bookid=67&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=67&ID=646&idfrom=605&idto=606&bookid=67&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=67&ID=646&idfrom=605&idto=606&bookid=67&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=67&ID=646&idfrom=605&idto=606&bookid=67&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=67&ID=646&idfrom=605&idto=606&bookid=67&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=67&ID=646&idfrom=605&idto=606&bookid=67&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=68&ID=349&idfrom=364&idto=409&bookid=68&startno=21#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=68&ID=349&idfrom=364&idto=409&bookid=68&startno=21#docu
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 ألجل بل التكميفات، ىذه لرعاية ليست القرآف فصاحة بأف (:الرازؼ ) الديف فخر اإلماـ
 األلفاظ. كجزالة المعاني قكة

 )أتْدعكف(، قاؿ: كلك األلفاظ، مراعاة مف أكلى المعاني مراعاة بأف غيره كأجاب
 تصحيًفا. كاحد بمعنى فيجعميما القارغ، عمى االلتباس لكقع )كتَدعكف(

  .ناضج غير الجكاب كىذا

نما ،تحسيف التجنيس بأف الزْممكاني ابف كأجاب   كاإلحساف، الكعد مقاـ في ُيستعمل كا 
 التيكيل. مقاـ في ال

 اعتنائو مع الشيء ترؾ بمعنى ألنو )تذر(؛ مف أخص )تدع( بأف الُخَكّيي كأجاب
 بحاليا، االعتناء مع الكديعة ترؾ عف عبارة نوفإ اإليداع، نحك االشتقاؽ، بشيادة
 )تذر( كأما الراحة، بمعنى الدعة ذلؾ كمف عمييا، مؤتمف ىك مف ليا يختار كليذا
 الكمي! كالرفض اإلعراض مع الترؾ أك مطمًقا، الترؾ فمعناه

 - الكذرة كمنو بو، االعتداد لقمة يقذفو أؼ: الشيء؛ يذر فبلف يقاؿ: :الراغب قاؿ 
 األكؿ، دكف  ىذا يناسب إنما السياؽ أف شؾ كال بو، االعتداد لقمة - المحـ فم قطعة
 اإلعراض. في الغاية بمغكا كأنيـ رّبيـ، عف اإلعراض في حاليـ تبشيع ىنا فأريد
  .«انتيى

 القرآف(. بدائع في ،58 النكع لمسيكطي، )اإلتقاف
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 المسألة: في رأيي

 مع: أختمف

 الجناس حيث مف أفضل لكاف )تَدعكف( قاؿ: لك أنو في بالرشيد الممقب الكاتب -
 الئق! غير ىنا فالجناس )تَذركف(، مف

 ال فيذا المفع، كجزالة المعنى قكة حساب عمى جاء إذا الجناس رفضو في الرازؼ  -
 يكىـ قد كقكلو شعًرا. أك نثًرا البشر مف الكاتبيف عند يرد أف كيمكف القرآف، في يرد
 أف الرازؼ  مف يصح كال كثيًرا! القرآف في كارد أمر اسالجن أف مع الجناس برفض
 بمجرد التكّمف، باب في كُيدرجو يغيب، عندما كيرفضو َيرد، عندما بالجناس يرضى
 كاضح! بياف دكف  العامة العبارات إلى كالمجكء باأللفاظ، كالتبلعب كالتحكـ اليكػ 

 في مقبكؿ غير فيذا فاظ،األل مراعاة مف أكلى المعاني مراعاة قالكا: الذيف بعضيـ -
 ىذا عف يعجزكف  فقد البشر أما مًعا. كاأللفاظ المعاني يراعي فالقرآف أيًضا. القرآف
 أف الخطأ كمف العكس. أك األلفاظ، كُييممكف  المعاني يراعكف  فقد الدقيق. التكفيق
 عمـك إلى المغة عمـك مف ننقل كأف البشر، كبلـ عمى نطبقو ما القرآف عمى نطبق
 تعديل. دكف  مف ف،القرآ

 عمى كااللتباس التصحيف خشية )تَدعكف( مف أفضل (تَذركف ) بأفّ  قالكا الذيف -
 كحركات التشكيل بياف إلى فييا نحتاج القرآف في أخرػ  مكاضع فيناؾ القارغ،
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 تنقيط تـ كليذا العادؼ. غير كأحياًنا العادؼ، القارغ  عمى لبللتباس منًعا اإلعراب،
 القرآف. تدكيف مراحل مف معينة مرحمة في كتشكيميا الحركؼ

 لدييـ ليس ألنو ربما بشيء! ليا يتعرضكا كلـ النقطة، ىذه تجاىمكا الذيف ف المفسرك  -
 ندرؼ! ال تفاسيرىـ: في يقكلكا أف يحّبكف  كال جكاب،

  

 مع: كأتفق

 غير ىنا المقاـ كأف البديعية، المحّسنات مف الجناس أف إلى ذىب الذؼ الزْممكاني -
 تيكيل! مقاـ المقاـ بأف قاؿ فيما معو أختمف كلكني لمجناس، مناسب

 ك)تَدعكف(. )تَذركف( بيف فرؽ  الذؼ األصفياني الراغب -

 تماًما. مترادفيف غير أنيما كرأػ ك)تَدعكف(، )تَذركف( بيف أيًضا فّرؽ  الذؼ الُخَكّيي -

 إعراضيـ في حاليـ تبشيع ىك الغرض بأف قاؿ الذؼ الُخَكّيي مع كذلؾ أتفق كما -
 رّبيـ. عف

 ال كىك البديعية، المحّسنات مف الجناس ألف الجناس، عف العدكؿ تـ أنو الخبلصة
 الخالقيف(. ك)أحسف )بعل( في الحالة، ىذه في يميق

 لتقبيح الخالقيف( )أحسف بحق كف()تَذر  كجاء )بعل(، جانب في )تْدعكف( فعل كجاء
 التقبيح. ىذا في زيادة )تَدعكف( عف عدؿ ككذلؾ فعميـ،
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 أعمـ! كهللا ىذا

***  

    ـ8/10/2014 األربعاء

 

 (125)الصافات أحسف الخالقيف  ۞

ف إلياَس َلِمف المرسميف. إذ قاؿ لقكمو أال تتقكف. أتْدعكف َبْعبًل كتَذركف قاؿ تعالى: ) كا 
 .126 -123( الصافات الخالقيف. هللَا ربكـ كرب آبائكـ األكليف أحسف

 : أتْدعكف 

 أتعبدكف.

 : بعبلً 

( تجعمكنو رًبا. كمنو: مدينتيـ بعمبؾ، ككاف الصنـ مكجكًدا فييا. كيقاؿ أك مِمًكاصنًما )
 لزكج المرأة: بعميا.

 لـ يقل:

  أتْدعكف بعبًل كتَدعكف أحسف الخالقيف.

 ( ألنو أسيل عمى المخاطبيف.تذركف كاحد، كاختار )لعل الفعميف بمعنى 
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كفي مفاتيح الغيب لمرازؼ: "أف الممقب بالرشيد الكاتب يقكؿ لك قيل: أتدعكف بعبًل 
أنو أحسف"، أؼ: أكىـ كبلـ الرشيد أنو لك كانت كممة  كتدعكف أحسف الخالقيف، أكىـ

ت ألجل رعاية "تدعكف" عكضا عف "تذركف". كأجاب الفخر بأف فصاحة القرآف ليس
 ىذه التكاليف بل ألجل قكة المعاني كجزالة األلفاظ، اىػ.

كىك جكاب غير مقنع إذ ال سبيل إلى إنكار حسف مكقع المحسنات البديعية بعد 
"كأصل الحسف في جميع ذلؾ )أؼ ما   السكاكي: قاؿ  استكماؿ مقتضيات الببلغة

ممعاني ال أف تككف المعاني ليا ذكر مف المحسنات البديعية( أف تككف األلفاظ تكابع ل
تكابع، أعني أف ال تككف متكمفة". فإذا سممنا أف "تذركف" ك"تدعكف" مترادفاف لـ يكف 

  سبيل إلى إبطاؿ أف إيثار "تدعكف" أنسب.

بأف الجناس مف المحسنات  سعد هللا محشي البيضاكؼ  فالكجو إما أف يجاب بما قالو
الرضى، ال في مقاـ الغضب كالتيكيل. يعني أف فإنما يناسب كبلًما صادًرا في مقاـ 

المحكي ىنا محكي عف مقاـ الغضب كالتيكيل فبل تناسبو المطائف  إلياس كبلـ
المفظية، يعني بالنظر إلى حاؿ المخاطبيف بو، ألف كبلمو محكي في العربية بما 

ف كابر ، كىك جكابمف دقائق الترجمةيناسب مصدره في لغة قائمو، كذلؾ   دقيق، كا 
ف تأممتو جزمت باختبللو. الخفاجي فيو   بكبلـ ال يميق، كا 

"يدع"   بيف فعمي "تذركف" ك"تدعكف" بأف فعل منع الترادؼكقد أجيب بما يقتضي 
ما  سعد هللا، أخص: إما ألنو يدؿ عمى ترؾ شيء مع االعتناء بعدـ تركو كما قاؿ كا 
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ترؾ شيء بعد العمـ فعل يدع يدؿ عمى ترؾ شيء قبل العمـ، كفعل "يذر" يدؿ عمى 
 سعد هللا عف بعض األيمة عازًيا إياه لمفخر. بو كما حكاه

كال كما نقل عف الفخر،  سعد هللا ، لكف ال كما قاؿمنع الترادؼ ىك الكجوكعندؼ أف 
في كبلـ العرب، كلذلؾ لـ يقع في القرآف إال في  )يدع( قميل االستعماؿبل ألف فعل 

عل )يذر(، كال شؾ أف سبب ذلؾ أف فعل )يذر( يدؿ قراءة شاذة ال سند ليا خبلفا لف
عف المتركؾ بخبلؼ )يدع( فإنو يقتضي تركا مؤقتا، كأشار  ترؾ مع إعراضعمى 

 إلى الفرؽ بينيما كبلـ الراغب فييما.

  أخرػ، ىي باإلعراض عنيا أحرػ. عدة أجكبةكىنالؾ  

*** 

 أحسف الخالقيف:

أعمـ، ذلؾ أف بعبًل كاف مخمكًقا مف جية معدكؿ بيا عف )أحسف المخمكقيف( كهللا 
كقبيًحا مف جية أخرػ. كمع ذلؾ عدلكا في عبادتيـ مف أحسف الخالقيف إلى أقبح 

 المخمكقيف!

*** 

 قراءة أخرػ:

 هللُا ربكـ كرب آبائكـ بالرفع في الثبلثة، عمى االستئناؼ.
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*** 

 خمق النقكد

ف منو إلى )تكليد النقكد(، مصطمح اقتصادؼ شائع يتحرج منو بعض الزمبلء، كييربك 
كال داعي لذلؾ، ألف ما يخمقو هللا إنما يخمقو مف عدـ، كما يخمقو البشر إنما يخمقكنو 
مف كجكد. فالنقكد الكرقية إنما ُتخمق مف الكرؽ، كالنقكد المصرفية إنما ُتخمق عمى 

 أساس النقكد الكرقية )نقكد الطاقة العالية(.

*** 

 2012شباط  3

 

 (130)الصافات عمى إْؿ ياسيف  سبلـٌ ۞

 في قراءة:

 آؿ ياسيف.

 

كف عمييـ ُمصبحيف كبالميل  ۞ نكـ لتمر   (137)الصافات كا 

 لـ يقل:
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 بالنيار كالميل. -
 نياًرا كليبًل. -
 صباًحا كمساًء. -

 

 (140)الصافات إذ أبق إلى الفمؾ المشحكف  ۞

 : ىرب.أبق

 : كثيًرا.الفمؾ المشحكف 

 

 (141 )الصافات الُمْدَحضيف مف فكاف فساىـ ۞
  
فّ ) تعالى: قاؿ   ِمفَ  فكافَ  َفساَىـَ  المشحكِف، الُفمؾِ  إلى أَبقَ  إذْ  الُمرَسميَف، َلِمفِ  يكُنَس  كا 

 .141-139 الصافات (الُمدَحضيفَ 
  
 قراءة: في
 النكف(. )بكسر ُيكِنس
 (.26/163 الرازؼ  )كانظر ككسرىا النكف  بضـ يكنس قرغ  الزمخشرؼ: قاؿ
  
 المشحكف: الُفمؾ
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 طاقتيا. فكؽ  بالحمكلة المميئة السفينة
 البحر. في نفسو فألقى يكنس، عمى القرعة فخرجت فاقترعكا، الغرؽ، خافكا إنيـ
  

ـَ:  َفساَى
 القرعة. في اشترؾ أؼ فقارع،
نما  (.26/163 الرازؼ  )تفسير لمقرعة ُتجاؿ التي السياـ مف ُأخذ كا 
  

 الُمدحضيف:
 المقركعيف. المغمكبيف، كميف،المسي
 أبطميا. أؼ فبلف: حجة هللا أدحض يقاؿ:
 (.23/98 الطبرؼ  )تفسير كالطيف الماء في الزْلق أصمو كالدحض
 القرعة:
 مف شرع في بيا معمكالً  كانت القرعة أف الفقو مف ىذا في :15/125 القرطبي قاؿ
 كنتَ  كما) تعالى: قكلو عند عمراف، آؿ سكرة في ما عمى شرعنا في كجاءت .قبمنا
 .44 عمراف آؿ (مريـَ  يكُفلُ  أّييـ أقبلَميـ ُيمقكفَ  إذ لدييـ
  
  :مكاطف ثبلثة في  الشرع في القرعة كردت كقد :4/1622 العربي ابف قاؿ
 معو بيا خرج سيميا خرج فأّيتيفّ  نسائو، بيف أقرع سفًرا أراد إذا ملسو هيلع هللا ىلص النبي كاف األكؿ:
 (.3/208 خارؼ الب )صحيح
 فأقرع غيرىـ، لو ماؿ ال أعبد، ستة أعتق رجبلً  أف إليو رفع ملسو هيلع هللا ىلص النبي أف :الثانيك 

 أربعة. كأرؽَّ  اثنيف فأعتق بينيـ،



42 

 الحق، كتكّخيا اذىبا فقاؿ: ُدرست، قد مكاريث في إليو اختضما رجميف أف :الثالثك 
 صاحبو. منكما كاحد كل كْلُيحملْ  كاستِيما،
 لرفع فييا القرعة كجرياف كالقسمة. كالعتق النكاح في القسـ كىي مكاطف، ثبلثة فيذه

 فذلؾ ُمشِكل، كل في تجرؼ  القرعة أف عندؼ كالحق التشيي. داء كحسـ اإلشكاؿ،
 عنيا. اإلشكاؿ لرفع كأجمى فييا، الحكـ لفصل كأقكػ  ليا، أبيفُ 
  

نماك  يجكز، ال البحر في اآلدمي إلقاء عمى كاالقتراع  خاصة، يكنس في ذلؾ كاف ا 
 أك النار في بو ُيرمى كال ُيقتل، أف عاصًيا كاف لمف يجكز ال فإنو المسمـ؟ فكيف
نما البحر،  جنايتو. مقدار عمى كالتعازير الحدكد عميو تجرؼ  كا 
  
 عند متبعة كانت البحر أسفار في االقتراع سنة :23/173 عاشكر ابف كقاؿ

 مف طريًقا القرعة ككانت المتاع. بكثرة أك الراكبيف بكفرة السفينة، ثقمت إذا األقدميف،
 كىي شيء. استحقاؽ في عددٍ  استكاء عند أك الحق، التباس عند القضاء، طرؽ 
 إرادة عمى داّلة أنيا يزعمكف  التنازع، لفصل إلييا يصيركف  البشر كاف إقناعية طريقة
 تمييزَ  األصناـ، تعبد التي ألمـا عند األصناـ إرادة أك المتدينة، األمـ عند تعالى هللا

 إال إلييا ُيصار ال بحيث استعماليا في الشرائع كاقتصرت التنازع. عند الحق صاحب
ح. كفقداف الحق، في التساكؼ  عند  المرجِّ
  
 أحد تعييف مثل فيو، ُتعتبر ما أقل عمى اعتبارىا في اإلسبلمية الشريعة اقتصرت كقد
 فيرشد ابف قاؿ أحدىا. في تشاّحكا إذا يف،المتقاسم ألحد المتساكية األقساـ
 هللا، كتاب في قائـ كأصميا المتقاسميف، ألنفس تطييًبا جعمت إنما كالقرعة المقدمات:
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 في القرافي كقاؿ . (الُمدَحضيفَ  ِمفَ  فكافَ  َفساىـَ ) يكنس: قصة في تعالى لقكلو
 ألف االقتراع، يجكز ال جية في الحق أك المصمحة تعّيف متى (:240 )الفرؽ  الفركؽ 
 دفًعا القرعة، مكضع فيذا المصالح أك الحقكؽ  تساكت كمتى الحق. ضياع القرعة في

 كاألئمة، -لمكالية األىمية فييـ استكت إذا - الخمفاء بيف مشركعة فيي لمضغائف.
 االزدحاـ، عند الجماعة( صبلة )في األكؿ لمصف كالتقدـ - استككا إذا - كالمؤذنيف
 في كالزكجات الحاضنات، كبيف كتساكييـ، األكلياء تزاحـ ندع األمكات كتغسيل
 الحكاـ. عند كالخصكمة كالقسمة، السفر،
  
 يجدكا لـ ثـ األكؿ، كالصف )األذاف( النداء في ما الناس يعمـ لك :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ قاؿ
 (.1/159 البخارؼ  )صحيح الستيمكا عميو َيستِيمكا أف إال
  

 الكل، عمى التكزيع إمكاف كعدـ كالتشاّح، التساكؼ، عند جائزة، القرعة فإف كالخبلصة
 لقضاء كتفكيًضا كاألحقاد، كلمضغائف المحاباة، أك لمتيمة دفًعا بالتناسب، أك بالتساكؼ 
، القمار في تدخل ال عندئذٍ  كىي كقدره. هللا  أعمـ. كهللا المحـر
***  
    ـ5/4/2013 الجمعة
 

  (142 )الصافات يـٌ مِ مُ  كىك الحكتُ  فالتقمو ۞
 

 يستدعي المـك كلك لـ يمْمو أحد حتى اآلف.
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: الذؼ المو الناس.  الممـك

 

 (143)الصافات فمكال أنو كاف مف المسّبحيف لمبث في بطنو إلى يـك ُيبعثكف  ۞

 بعثكف.إلى اليـك الذؼ فيو يُ 

 إلى يـك بعثيـ.

 إلى يـك البعث.

 إليو. (: في محل جّر مضاؼبعثكف يُ جممة )

 

 (146)الصافات كأنبتنا عميو شجرة مف يقطيف  ۞

 عميو:

 فكقو. -
 لو. -

األرجح أنيا عمى بابيا، كيبدك أف شجر اليقطيف منو ما يككف ببل ساؽ، كمنو ما 
مف خبلؿ اإلنترنت، لمف لـ يرىا  ةيككف بساؽ. كيمكف إلقاء نظرة عمى ىذه الشجر 

 بعينو.
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 :البغكؼ قاؿ 

  أؼ: لو. كقيل: عنده.( َكَأنَبْتَنا َعَمْيوِ )

 :أبك حيافكقاؿ 

  يحتمل أف يككف هللا أنبتيا ذات ساؽ يستظل بيا كبكرقيا، خرقًا لمعادة.

 :ابف عاشكركقاؿ 

بَّاء، كىي كثيرة الكرؽ تتسمق أغصانيا في الشيء المرتفع، فالظاىر أف  اليقطيف الد 
 و!و كأظمتْ أغصاف اليقطينة تسمقت عمى جسد يكنس، فكستْ 

 

 (147)الصافات كأرسمناه إلى مائة ألف أك يزيدكف  ۞

 أرسمنا يكنس عميو السبلـ.

 لـ يقل:

 مائة ألف أك أكثر.

 

 يزيدكف:
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 في نظر مف يراىـ.

 

 (148)الصافات فآمنكا فمتعناىـ إلى حيف  ۞

 في قراءة:

 فأمنكا.

 متعناىـ إلى حيف:

 ىذه العبارة تارة ترد في المؤمنيف، كما في ىذه اآلية.

 .43( الذاريات كفي ثمكَد إْذ قيل ليـ تمّتعكا إلى حيففي الكفار: ) كتارة

 .36( البقرة كلكـ في األرض مستقرٌّ كمتاٌع إلى حيفكتارة في الفريقيف: )

 

 (149)الصافات فاستفِتيـ ألرّبؾ البناُت كليـُ البنكف  ۞

 فاسأليـ.

 استفتى: سأؿ الفتكػ.

 .176النساء  (يستفتكنؾ قِل هللا ُيفتيكـ في الكبللة)
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 نحف نفيـ الفتكػ بيذا المعنى: سؤاؿ مكجو إلى عالـ لمعرفة الحكـ.

 إما مجرد سؤاؿ، أك لكف في ىذه اآلية سؤاؿ مكجو مف الرسكؿ إلى الكفار، فيك 
إذ كضعكا أنفسيـ مكضع العمماء، يككف الغرض مف استعماؿ ىذه الكممة ىك التيكـ، 

 كهللا أعمـ.بل أكثر مف ذلؾ، 

 

 (153)الصافات ى البناِت عمى البنيف أصطف ۞

 : ىمزة استفياـ ىي ىمزة القطع حّمت محل ىمزة الكصل لمفعل: اصطفى.أصطفى

 كأنتـ تحّبكف البنيف كتكرىكف البنات!

 

 (158)الصافات ًبا كجعمكا بينو كبيف الِجّنة نسَ  ۞

 : بيف هللا.بينو

كقالكا إف المراد مف الجنة ىك المفسركف فسركا األية بآية أخرػ تتكمـ عف المبلئكة، 
 المبلئكة، كأف المشركيف زعمكا أف المبلئكة بنات هللا!

 

 (158)الصافات قد عممِت الِجّنُة إنيـ َلُمحَضركف لك  ۞
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 الحمد  الذؼ جعل اإليماف كاضًحا، كجعل أقكاؿ أىل الكفر غامضة ممتبسة.

 : أؼ: الكفار.إنيـ

 : إلى جيّنـ.َلُمحَضركف 

 لـ يقل:

 هللا. عمـ -
 عممت المبلئكة. -

ذا كاف نسبً  إذا عممت الجنة ذلؾ فكيف يدعي الكفار أف بيف هللا كبيف الجنة ا، كا 
 ا؟!نسبً  ةال يعممكف ذلؾ فكيف عممكا أف بيف هللا كبيف الجن الكفار

 اآلية صعبة!

 

 (159)الصافات سبحاف هللا عما يصفكف  ۞

 )بيف المستثنى منو كالمستثنى(. جممة اعتراضية

 

 (161)الصافات فإنكـ كما تعبدكف ما أنتـ عميو بفاتنيف  ۞

 كما تعبدكف مف أصناـ.
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 .ما أنتـ عميو بفاتنيفلـ يتضح لي معنى: 

 

 (163)الصافات الجحيـ  ف ىك صاؿِ إال مَ  ۞

 األصل: صالي.

 كتبت كما تمفع.

 

 (164)الصافات كما منا إال لو مقاـ معمـك  ۞

 ىذا قكؿ المبلئكة.

.: كما التقدير  منا أحد إال لو مقاـ معمـك

 

ّنا لنحف الصاف كف  ۞  (165)الصافات كا 

 صاف كف ننتظر أكامر هللا.
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ْف كانكا ليقكلكف لك أف عندنا ذكًرا مف األّكليف لكّنا عباد هللا المخَمصيف  ۞ كا 
 (167)الصافات 

فْ  نيـ، مخففة مف الثقيمة.كا   : كا 

 : أؼ: المشرككف.كانكا

 

 (174)الصافات فتكؿَّ عنيـ حتى حيف  ۞

 : أعرْض.تكؿَّ 

 : حتى القتاؿ، أك حتى القيامة.حتى حيف

 

 (175)الصافات كأبِصْرىـ فسكؼ ُيبصركف  ۞

 : يكمئذ.ىـرْ كأبِص 

 ، أك ما يككف لؾ مف الثكاب.مف العقاب : ما يحّل بيـيبصركف 

 

 (177)الصافات ريف فإذا نزؿ بساحتيـ فساء صباح المنذَ  ۞
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 : أؼ العذاب.نزؿ

 : أؼ بيـ.بساحتيـ

 : الفاء كاقعة في جكاب الشرط.فساء

 لـ يقل:

 فساء صباُحيـ.

 

 (178)الصافات كتكؿَّ عنيـ حتى حيف كأبِصر فسكؼ ُيبصركف  ۞

 فتكّؿ عنيـ حتى حيف كأبصرىـ فسكؼ يبصركف.: 174اآلية 

 

 (181)الصافات كسبلـ عمى المرَسميف  ۞

إسحق، مكسى، ىاركف،  إسماعيل، دمحم، نكح، إبراىيـ،الذيف ذكرىـ في السكرة: 
 إلياس، لكط، يكنس.
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ص﴾ سورة﴿  

 (1)ص كالقرآف ذؼ الذكر  ۞

 : الكاك كاك القسـ.كالقرآف

 :ذؼ الذكر

 ذؼ الشرؼ. -
 الذؼ فيو ذكر هللا. -
 فيو ذكركـ.الذؼ  -
 ذؼ التذكير. -

 

 (2)ص بل الذيف كفركا في عّزة كشقاؽ  ۞

 ما معنى العزة ىنا؟

 األنفة كالتعالي.

 : في غّرة.في قراءة

 بل: قبميا حذؼ، تقديره: ليس األمر كما يقكلكف، بل ىـ في عزة.

 أك: لـ تقّصر في تذكيرىـ، بل ىـ في عزة.
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 (3 )ص مناص حيفَ  كالت ۞
 .3 ص سكرة (َمناصٍ  حيفَ  كالتَ  فناَدكا قرفٍ  ِمف قبِميـ ِمف أىمكنا كـْ )
  
 يقل: لـ
 حيَنو. كالتَ  بالَمناص فنادكا -

 حيَنو. الحيفُ  كالتَ  بالَمناص فنادكا -

  
 كـ:
 لمتكثير.
 استفيامية. كليست خبرية
  
 قرف:
 أّمة.
  

 فناَدكا:
 فاستغاثكا.
 بالَمناص. نادكا
 بالخبلص. نادكا

 تائبيف. مستغيثيف



54 

 العذاب! نزكؿ عند كلكف
  

 كالَت:
 كليَس.
 ليس(. منيا: )التي كاف أخكات بيف مف ُتذكر ال
 )ليس(. بػ المشّبية الحركؼ مف ىي
 المكضع. ىذا في كاحدة مرة إال القرآف في ترد لـ
  

 َمناص:
 فرار.
 مفّر.
 خبلص.
  
 َمناص: حيفَ  كالتَ 
 الحاؿ. كاك الكاك:
 ليس. بمعنى: الت:
 مندـ. ساعة الت مثل: الزماف، نفي تفيد
 مناص. حيفَ  الحيفُ  كليس :التقدير
 نداؤىـ. اآلف ينفعيـ ال
***  
  ـ2/10/2014 الخميس



55 

 
 (4 )ص كذاب ساحر ىذا الكافركف  كقاؿ منيـ منذر جاءىـ أف كعجبكا ۞
 كفار. ألنيـ بالنذير ىنا اكتفى كبشير. نذير كالرسكؿ رسكؿ. منذر:
 يقل: لـ
 كذاب. ساحر ىذا كقالكا
 

 (5)ص ُعجاب لشيء ىذا إفّ  كاحًدا إلًيا اآللية أجعل ۞
 جًدا. عجيب :ُعجاب
 كاحًدا. اإللو يككف  أف يتعجبكف  الكفار
 متعدًدا. اإللو يككف  أف يتعجبكف  كالمؤمنكف 
 

 (6)ص آليتكـ عمى ركاكاصب امشكا أفِ  منيـ المؤل كانطمق ۞
 الكجياء. :المؤل
 أحد. إلى تمتفتكا كال عميو، أنتـ ما عمى امضكا :امشكا
 بيـ. تمّسككا :آليتكـ عمى اصبركا
 

 (6 )ص راديُ  لشيء ىذا إفّ  ۞
 أبًدا. آليتكـ عف تحيدكا فبل منكـ، نريده نحف منكـ، ُيراد
 التفسير. كتب قارفْ 
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 )ص عذابِ  يذكقكا المّ  بل كرؼ ذِ  مف شؾٍ  في ىـ بل بيننا ِمف الذكرُ  عميو أُأنزؿ ۞
8) 
 القرآف. :الذكر
 كاحد. إلو بأني أك قرآني، مف :ذكرؼ 
 .قراءة كفيو عذابي. :عذابِ 
 االنتقالي. لئلضراب المكضعيف في لعميا :بل
 يذكقكه. حتى كسينكركنو العذاب، ينكركف  كىـ
 أف يجب لكف األحياف، بعض في األقل عمى صعكبة، فيو (بل) قبل الكبلـ تقدير
 صعكبة. فيو ليس ىذا محذكًفا، شيًئا قبميا ىناؾ أفّ  نعمـ
 في آخر. مكضكع إلى لبلنتقاؿ أك محذكؼ، مف قبميا ما إلبطاؿ (بل) تككف  كقد
 اإلبطالي اإلضراب ىك ىذا انتقالية. الثانية كفي إبطالية، بأنيا تكصف األكلى الحالة
 االنتقالي. كاإلضراب
  يتجاىمكنيا! أكثرىـ المفسريف، مف القميل إال )بل( بػ ييتـ كال
 .كبير عالـ مف الدكتكراه مستكػ  عمى عممية أطركحة إلى تحتاج القرآف في (بل)
. ىذا (بيننا مف الذكر عميو أأنزؿ)  مفيـك
. ىذا (ذكرؼ  مف شؾ في ىـ)  مفيـك
. ىذا (عذاب يذكقكا لّما)  مفيـك
 .قبميا الحذؼ مع ،دقيق أمر ىذا )بل( كجكد يضيفو الذؼ ما لكف
 معجز! لو الدقيق كالفيـ ،معجز القرآف
 قراءتو! مف الناس لملّ  ميسكًرا بدقة فيمو كاف كلك
، كل في مطمكبة كقراءتو  القيامة! يـك إلى النبي يـك مف يـك
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 ىذا! كل مف الرغـ عمى أبًدا يبمى ال
 
 

 (10)ص األسباب في فميرتقكا بينيما كما كاألرض السمكات ممؾ ليـ أـ ۞
 (.فميرتقكا) قكلو: إلى بالنظر ذلؾ لعل السمكات. أسباب المفسركف: قاؿ
 أعمـ. كهللا ذلؾ، عمى فميبرىنكا أؼ: كاألرض، السمكات أسباب المراد: يككف  قد
 

 (11 )ص األحزاب فمِ  ميزكـٌ  ىنالؾ ما جندٌ  ۞
 األمـ األحزاب: مف المقصكد يككف  كربما .ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ عمى تماألت التي :األحزاب
 (.13 اآلية )انظر الماضية
 .ما جند قكلو: في (ما) مثل التحقير، ىك ىنا بيا المراد كلعل لمبعيد، :ىنالؾ
 

 (12 )ص األكتاد ذك كفرعكفُ  كعادٌ  نكح قكـُ  قبميـ كذبْت  ۞
 (.كذبت) قاؿ: كليذا أقكاـ، بمعنى :قـك
: قبميـ كذبت  .9 كالقمر ،12 كؽ  ،5 كغافر ،42 الحج في أيًضا كردت قـك
 ،18 كالقمر ،160ك ،141ك ،123ك ،105 الشعراء في المفرد مع التأنيث كرد لكف
 .11 كالشمس ،33ك ،23ك
 .105 الشعراء (المرسميف نكح قـك كذبت) قكلو: المفرد مف
 .4 الحاقة (بالقارعة كعادٌ  ثمكدُ  كذبت) المثنى: مع التأنيث كرد كما
 الثابتة. العظيمة المباني :األكتاد
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 (13 )ص األيكة كأصحابُ  ۞
 شجر. أصحاب كانكا ُشعيب، قـك مديف أىل
 

 (14 )ص عقابِ  فحقّ  الرُسلَ  كّذب إال كلٌّ  إفْ  ۞
 :عقابِ 
 .قراءة كىي عقابي،
 ليـ. عقابي فحق الرسل كذبكا كميـ )األحزاب( األمـ ىؤالء
 نافية. ما، إف:
 قراءة: في
 الرسل. كذب لّما كلٌّ  إفْ 
 إّف. الثقيمة: مف مخففة القراءة ىذه في )إف( يككف  كربما
 

 (15 )ص َفكاؽ مف ليا ما كاحدةً  صيحةً  إال ىؤالء ينظرُ  كما ۞
 ناقة. تحمب كنت إذا حمبتيف، بيف ما لحظة الفكاؽ:
  كاحدة. لحظة كلك تأخير أؼ دكف  مف تأتي أؼ :فكاؽ مف ليا ما
 

 (16 )ص الحساب يـك قبل ِقّطنا لنا عّجلْ  ۞
 العذاب(. )مف حظنا أؼ:
 

 (17)ص األيد ذا داكد عبدنا كاذكر ۞
 القكة. ذا
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 .20-18 اآليات: في قكة مف هللا أعطاه ما بيف
 

 (21 )ص الخصـ نبأ أتاؾ كىل ۞
 المتخاصميف. أؼ:
 

 (22 )ص بعض عمى بعُضنا بَغى خصمافِ  ۞
 يقل: لـ
 اآلخر. عمى أحدنا بغى
 

 (22 )ص ُتشِططْ  كال بالحقّ  بيننا فاحكـ ۞
 تتجاكْز. كال
 

 ( 24)ص لقد ظممؾ بسؤاؿ نعجتؾ إلى نعاجو  ۞
 

 قاؿ تعالى: 
نييػػا كعزنػػي فػػي مْ : أكفِ نعجػػة كاحػػدة، فقػػاؿإف ىػػذا أخػػي لػػو تسػػع كتسػػعكف نعجػػة، كلػػي )

فّ لقػػد ظممػػؾ بسػػؤاؿ نعجتػػؾ إلػػى نعاجػػو :الخطػػاب. قػػاؿ مػػف الخمطػػاء ليبغػػي  كثيػػًرا ، كا 
 – 23( ص ، كقميػػل مػػا ىػػـمنػػكا كعممػػكا الصػػالحات، إال الػػذيف آبعضػػيـ عمػػى بعػػض

24 . 
 
 نييا. ، أؼ: نصيبي، أؼ: أعطِ يا ِكفمي: اجعمػْ منييافِ َأكْ 
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 : غمبني.عّزني
/  9، كأبػػػػػي حيػػػػػاف 174/  15، كالقرطبػػػػػي 196/  26، كالػػػػػرازؼ 143/  23)تفسػػػػػير الطبػػػػػرؼ 

 (.235/  23، كابف عاشكر 148
 

نعجة، فإنو ال يػزاؿ يطمػع فػي المزيػد، كال يػزاؿ  99كىكذا تجد أنو حتى مف بمغ ممكو 
  !، كليصير ممؾ أخيو صفًرا100يرغب في االستيبلء عمى نعجة أخيو، ليصير ممكو 

 
ا المثل يصمح أف يككف مثاالً  لسكء تكزيع الثركة، كما يمكف أف ينشأ عنو مف سكء ىذ

تكزيع الدخل، كسكء تكزيع السمطة. ذلؾ ألف الثركة مصدر لمسمطة، كغالًبػا مػا تصػبح 
السػػمطة فػػي الكاقػػع مصػػدًرا لمثػػركة. فيختػػل التػػكازف بػػيف النػػاس فػػي الثػػركات كالسػػمطات 

 زف بينيـ كاألمف كالسبلـ. اختبلالً  فاحًشا، ييدد التكا
 

إف عمػػػى النػػػاس كالػػػدكؿ أال ينتظػػػركا كقػػػكع ىػػػذا االخػػػتبلؿ الفػػػاحش، لكػػػي ينتبيػػػكا. إف 
عمػػييـ أف يعممػػكا عمػػى أف يكػػكف التفػػاكت بػػيف األفػػراد، أك بػػيف الػػدكؿ، تفاكتػػػًا معقػػكاًل، 
 لكي ال يغترَّ القكؼ بقكتو فيطغى، كلكي ال يركف الضعيف إلى ضعفو فُيستعبد. 

 
ىنػػاؾ نظػػـ تتعمػػد إلغػػاء التفػػاكت، كىػػذا ينػػاقض الفطػػرة كيضػػعف الحػػافز، كىنػػاؾ نظػػـ 
تتعمد تعظيـ التفاكت، كىذا يؤدؼ إلى االبتزاز كالنيب كالفسػاد كالطغيػاف. قػالكا قػديًما: 

، أؼ: مف َغمب َسمب كنػَيب.   مف َعزَّ بزَّ
 

 (24)ص لقد ظممؾ بسؤاؿ نعجتؾ إلى نعاجو  ۞
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 فكؽ نعاجو.
 يا إلى نعاجو.سؤاؿ نعجتؾ ليضيف أك:
 

ف كثيًرا مف الخمطاء ليبغي بعُضيـ عمى بعض  ۞  (24)ص كا 
 

 الخمطاء: الشركاء.
 

 (24)ص إال الذيف آمنكا كعممكا الصالحات كقميٌل ما ىـ  ۞
 قميل ما ىـ:
 ما:

 ىـ )ىـ قميل(. صمة )زائدة(، المعنى: قميلٌ 
 

يقكؿ في دعائو: الميـ اجعمني مف ركؼ عف عمر رضي هللا عنو أنو سمع رجبًل 
ِإالَّ عبادؾ القميل. فقاؿ لو عمر: ما ىذا الدعاء؟ فقاؿ أردت قكؿ هللا عز كجل: )

اِلَحاِت َكَقِميٌل مَّا ُىـْ   !( فقاؿ عمر: كل الناس أفقو منؾ يا عمرٱلَِّذيَف آَمُنكْا َكَعِمُمكْا ٱلصَّ
 

 (24)صكخّر راكًعا  ۞
 لـ يقل:

 كخّر ساجًدا.
 يككف المعنى: كخّر ُمصمًيا )الزمخشرؼ(.قد 
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 (28)ص أـ نجعل الذيف آمنكا كعممكا الصالحات كالمفسديف في األرض  ۞
 لـ يقل:

 كالذيف أفسدكا في األرض.
 

 (29)ص كتاٌب أنزلناه إليؾ ُمبارٌؾ ليّدّبركا آياِتو كليتذّكر أكلك األلباب  ۞

 كتاب:

 : ىذا كتابالتقدير

 مبارؾ:

 )الخير، النفع(.كثير البركة 

 (.كتابصفة لػ )

 : مبارًكا.كفي قراءة

 حاؿ منصكبة.

 : كىي حاؿ الزمة ألف البركة ال تفارقو.األلكسيقاؿ 

 ليّدّبركا:

 ليتّدبركا
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 كليتذّكر أكلك األلباب:

 كليتذّكر أكلك العقكؿ منيـ آياتو.

 :أبك حيافقاؿ 

و إلى الحق، كىك عقمو، فبل أسند التذكر إلى أكلي العقكؿ، ألف ذا العقل فيو ما ييدي
 يحتاج إال إلى ما يذّكره فيتذّكر.

 لـ يقل:

 كليتذّكر أكلك األلباب منيـ. -
 كليتذكر منيـ أكلك األلباب. -

 ربط اآلية بما قبميا كما بعدىا:

 ىناؾ صعكبة في ىذا الربط،

 إال الرازؼ. الذؼ لـ يتكمـ عنو

الكبلـ مع السائل كال ُيجيبو! لكنو قاؿ بأّف مف سأؿ ىذا السؤاؿ فجكابو أف يقطع 
 كستجد كبلمو بعد قميل.

 كاف مف األحسف أف يقكؿ: ال أدرؼ!

 لكف ربما يقصد شخًصا بعينو.
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*** 

 أقكاؿ المفسريف:

 الزمخشرؼ:

عف الحسف: قد قرأ ىذا القرآف عبيد كصبياف، ال عمـ ليـ بتأكيمو، حفظكا حركفو، 
د قرأت القرآف، فما أسقطت منو حرًفا، كضيعكا حدكده، حتى إف أحدىـ ليقكؿ: كهللا لق

كقد كهللا أسقطو كمو! ما يرػ لمقرآف عميو أثر في خمق كال عمل )...( ال كثر هللا في 
 .الناس مثل ىؤالء. الميـ اجعمنا مف العمماء المتدبريف، كأعذنا مف القراء المتكبريف

*** 

 الرازؼ:

لسائل أف يسأؿ فيقكؿ: إنو تعالى المسألة الثانية في تقرير نظـ ىذه اآليات فنقكؿ: 
حكى في أكؿ السكرة عف المستيزئيف مف الكفار أنيـ بالغكا في إنكار البعث كالقيامة، 

، كلما حكى هللا تعالى 16( سكرة ص َربََّنا َعّجل لََّنا ِقطََّنا َقْبَل َيْكـِ ٱْلِحَسابِ ) :كقالكا
( َداُككدُ  ا َيُقكُلكَف َكٱْذُكْر َعْبَدَناٱْصِبر َعَمٰى مَ ) :عنيـ ذلؾ لـ يذكر الجكاب، بل قاؿ

، كمعمـك أنو ال تعمق لذكر داكد عميو السبلـ بأف القكؿ بالقيامة حق. ثـ 17سكرة ص
َماء َكٱأَلْرَض إنو تعالى أطنب في شرح قصة داكد، ثـ أتبعو بقكلو: ) ( َكَما َخَمْقَنا ٱلسَّ
 اكد. كمعمـك أنو ال تعمق لمسألة إثبات حكمة هللا بقصة د
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ثـ لما ذكر إثبات حكمة هللا كفرع عميو إثبات أف القكؿ بالحشر كالنشر حق، ذكر 
بعده أف القرآف كتاب شريف فاضل كثير النفع كالخير، كال تعمق ليذا الفصل 

 بالكممات المتقدمة. 

ذا كاف كذلؾ كانت ىذه الفصكؿ فصكاًل متباينة ال تعمق لمبعض منيا بالبعض،  كا 
 ىذا تماـ السؤاؿ.  المكضع كصف القرآف بككنو كتاًبا شريًفا فاضبًل؟فكيف يميق بيذا 

أف نقكؿ: إف العقبلء قالكا: مف أبمى )ابتمي( بخصـ جاىل ُمصّر متعصب،  كالجكاب
كرآه قد خاض في ذلؾ التعصب كاإلصرار، كجب عميو أف يقطع الكبلـ معو في تمؾ 

 المسألة!

*** 

 إلثالثاء7

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01

 

 (31)ص  الجيادُ  الصافناتُ  ُعرض عميو بالعشيّ  ۞

 : عمى سميماف )حسب اآلية السابقة في المصحف(.عميو
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 القائمة عمى ثبلث قكائـ. ىذا كصف بكممة كاحدة لكضع مرّكب! :الصافنات

تفيد معنى الخيل، جمع جكاد، كتفيد معنى صفة لمخيل، كىي الجكدة، صفة : الجياد
 السرعة.

 (32)ص إني أحببُت حّب الخير عف ذكر رّبي حتى تكارْت الحجاب  ۞

 آية عجيبة.

 : يطمق عمى الماؿ، كيطمق عمى الخيل.الخير

 في الحديث: الخيل معقكد بنكاصييا الخير )متفق عميو(.

 : غابت )الشمس(.تكارت

 ألياني حب  الخيل عف الصبلة!

 حتى ألياني عف الصبلة. كأف التقدير: أحببت الخيل حًبا كثيًرا

 اآلية يصعب فيميا مف حيث التركيب.

 
  (33 )ص كاألعناؽ بالسكؽ  مسًحا فطفق ۞

 إعراب:

 :مسًحا
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 مسًحا. يمسح طفق :التقدير محذكؼ. لفعل مطمق مفعكؿ  -

 الحاؿ. مكضع في مصدر  -

 

 زائدة. الباء: :بالسكؽ 

 .6 المائدة (برءكسكـ كامسحكا)

  

 طِفق:

 كالشركع. المقاربة أفعاؿ مف

 أخذ. جعل، شَرع،

 السبلـ. عميو سميماف عمى يعكد المستتر الضمير

 .30 اآلية انظر

  

 مسًحا:

 المعركؼ. بمعناه باليد المسح مف -

 كأعناقيا. بسكقيا السيفَ  مسح )الذبح(. الَعْقر بمعنى المسح مف -
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 :الطبرؼ  قاؿ

 فقاؿ كأعناقيا، الجياد الخيل هىذ بسكؽ  سميماف مسح معنى في التأكيل أىل اختمف»
 ضرب إذا عبلكتو: مسح قكليـ: مف أعناقيا، كضرب عقرىا أنو ذلؾ معنى بعضيـ:
 )...(. عنقو

 أعراؼ يمسح جعل يقكؿ: (كاألعناؽِ  بالسكؽِ  مسًحا فطِفق) قكلو: عباس ابف عف
 ليا. حًبا كعراقيبيا: الخيل

 هللا صمى  هللا نبي ألف ية،اآل بتأكيل أشبو عباس ابف عف ذكرناه الذؼ القكؿ كىذا
 بغير مالو مف ماالً  كييمؾ بالعرقبة، حيكاًنا ليعّذب هللا، شاء إف يكف، لـ كسمـ عميو
 بالنظر باشتغالو ليا ذنب كال إلييا، بالنظر صبلتو عف اشتغل أنو سكػ  سبب،
  .«إلييا

  

 :الرازؼ  كقاؿ

 عميو إنو قالكا: قطعيا! أؼ كأعناقيا، بسكقيا السيف مسح أنو معناه األكثركف: قاؿ»
 كعقر استرّدىا الخيل، تمؾ إلى بالنظر اشتغالو بسبب العصر، صبلة فاتتو لما السبلـ
 )...(. بعيد أيضا ىذا أف كعندؼ تعالى! هللا إلى تقرًبا كأعناقيا سكقيا

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=38&ayano=33#docu
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 ( برءكسكـ كامسحكا) قكلو: معنى لكاف قطعيا كاألعناؽ السكؽ  مسح معنى كاف لك
 فربما بالسيف، رأسو مسح قيل: لك بل عاقل، يقكلو ال مما كىذا قطعيا، 6 المائدة
 العقر المسح مف البتة يفيـ لـ السيف لفع يذكر لـ إذا أما العنق، ضرب منو فيـ
 )...(. كالذبح

 المذمكمة األفعاؿ مف أنكاًعا السبلـ عميو سميماف عمى جمعكا القكؿ بيذا كالقائمكف 
.)...( 

 ثـ .ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ديف في كذلؾ أنو كما دينيـ، في إليو مندكًبا كاف الخيل رباط إف
 كأمر الخيل، بإحضار كأمر فجمس لغزك،ا إلى احتاج السبلـ عميو سميماف إف

نما النفس، كنصيب الدنيا ألجل يحبيا ال أنو كذكر بإجرائيا،  كطمب هللا ألمر أحبيا كا 
  .«دينو تقكية

 قاؿ: ثـ

 كالنقل العقل أف مع السخيفة، الكجكه ىذه قبمكا كيف الناس، مف التعجب شديد أنا»
 «.جةح عف فضبلً  شبية إثباتيا في ليـ كليس يرّدىا،

 أقكؿ:

 بالطبرؼ. الرازؼ  تقّكػ  -

 عميو. ُيِحلْ  كلـ -

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=2138&idfrom=4427&idto=4428&bookid=132&startno=1#docu
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 بكضكء تتعمق اآلية فيذه (،برءرسكـ كامسحكا) باآلية: احتج عندما كثيًرا كبالغ -
 آية في المفّسركف  يختار أف ُيعقل فيل لممسح، معنييف المفسركف  كذكر المسمميف،
 لـ لك المبالغة! ىذه مف با أعكذ المسمميف! رءكس كيقطعكا القطع، تفسير الكضكء
 الحجة فيذه الديف، مف أكثر الفمسفة عميو غمبت أعني ذلؾ. قاؿ لما فيمسكًفا يكف
 ديف. عالـ مف نقبميا ال ذكرىا التي

  

 السكؽ:

 ساؽ. جمع

*** 

 ـ20/9/2014 السبت 

 

 (34 )ص جسًدا ُكرسّيو عمى كألقينا ۞

 كألقيناه. :المعنى لعل

 اآلية. فيـ يصعب

 

 (35 )ص بعدؼ مف ألحد ينبغي ال اممكً  لي كىب ۞
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 :القرطبي قاؿ

 كحقارتيا ليا، كبغضو تعالى، هللا مف ذميا مع الدنيا، طمب عمى سميماف أقدـ كيف
 لديو؟

 أقكؿ:

 كدكراف. لف فيو الجكاب لكف ،كاحد كل باؿ في كيخطر كارد السؤاؿ طرح

 :ثبلثية المسألة

 الممؾ؟ طمب كيف -
 بعده؟ مف ألحد ينبغي ال ممًكا طمب ككيف -
 لو؟ هللا استجاب ككيف -

 السؤاؿ. ىذا عف اإلجابة السيل مف ليس

 السبلـ. عميو بسميماف خاص ىذا أف بالي في خطر

 يطمبو. أف بعدؼ مف ألحد ينبغي ال اآلية: كتقدير

 في الحديث النبكؼ: 

 ُتجزغ عنؾ كال ُتجزغ عف أحٍد بعدؾ )متفق عميو(.

 )مسند أحمد(.ىذا لؾ كليس ألحٍد بعدؾ 
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 ىذا كهللا أعمـ.

*** 

 إلخميس7

 ىػ1440رجب  22

 ـ2019آذار  28

 

 (36)ص فسّخرنا لو الريح تجرؼ بأمره ُرخاًء حيث أصاب  ۞

 لو. لينة :ُرخاء

 أراد. حيث :أصاب حيث

 

 (37)ص كغّكاص بّناءٍ  كلّ  كالشياطيفَ  ۞

 الشياطيف. مف بدؿ :كل

 كغّكاص. منيـ بّناء كل التقدير:

 المبالغة. بصيغة كبلىما
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 (38 )ص األصفاد في مقرنيف كآخريف ۞

 تصرفو(. )تحت األغبلؿ في مكّبميف

 

 (39 )ص حساب بغير أمِسؾْ  أك فامُنفْ  عطاؤنا ىذا ۞

 حساب ال تشاء، بمف احتفع أك تشاء، مف بإطبلؽ فامنف سميماف، يا لؾ عطاؤنا ىذا
 اآلخرة. في كال الدنيا في عميؾ

 

فّ  ۞  (40 )ص مآب كحسفَ  َلُزلَفى عندنا لو كا 

ف :يقل لـ  الغائب. إلى المخاطب مف التفات لؾ. كا 

 إلينا. مقّرب أنو يعني قربى، :زلفى

 مصير. :مآب

 

 (41 )ص كعذاب بُنْصبٍ  الشيطافُ  مّسنيَ  ۞
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 بنَصب. :قراءة في

 

 (42 )ص كشراب بارد مغتسلٌ  ىذا بِرْجمؾ اركْض  ۞

 لمشراب. كأخرػ  لمغسل كاحدة عيناف: لؾ ينبع برجمؾ األرض اضرب

 

  (43 )ص األلباب ألكلي كِذكرػ  منا رحمةً  معيـ كمثميـ أىمو لو ككىبنا ۞

 األكالد. عدد في مثميـ لو كزاد منيـ، مات مف لو ردّ 

 

 (44)ص كخذ بيدؾ ضغثػػًا فاضرب بو كال تحنْث  ۞
بمكػ عظيمة في نفسو كمالو كأىمو، كصبر الخطاب أليكب عميو السبلـ الذؼ أصابتو 

(، ككاف حمف 8/175ضرب بو المثل )تفسير القاسمي عمى ذلؾ صبًرا، حتى صار يُ 
 في مرضو أف يضرب امرأتو مائة جمدة، بعد أف يبرأ. 

 
كاختمػػف العممػػاء فػػي ىػػذا الحكػػـ: ىػػل ىػػك خػػاص بػػأيكب كحػػده، أـ ىػػك عػػاـ، أـ ىػػك 

 منسكخ؟ ثبلثة أقكاؿ. 
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المفسػػػريف أنػػػو لػػػـ يكػػػف يكجػػػد فػػػي شػػػرعيـ الكفػػػارة )تفسػػػير ابػػػف عاشػػػكر ذكػػػر بعػػػض 
(، أما في شرعنا فبل حاجػة إلػى ىػذه الحيمػة، ألنػو لػك نػذر ذلػؾ، فإنػو يكػكف 23/273

نذر معصية، ال شيء عميو عند بعضيـ، كعند آخريف: عميو كفارة يمػيف )تفسػير ابػف 
 (.5/169القيـ 
  
ريحػاف أك عيػداف رطبػة. كقيػل: مائػة سػنبمة  ( : حزمة صػغيرة، مػف حشػيش أكضغثػػًا)

(، ضربيا بيا ضربة كاحدة، لكػي ال يحنػث )ال يػأثـ( فػي 7/144)تفسير ابف الجكزؼ 
يمينػو. ككانػت امرأتػو ضػعيفة عػف احتمػاؿ مائػة ضػربة، كمػا كانػت كريمػة عمػى ربيػا، 

ميػو (. فحمل هللا يمينػو بػأىكف شػيء ع5/168كغير مستحقة لمعقكبة )تفسير ابف القيـ 
 (.26/215، كالرازؼ 3/377كعمييا )تفسير الزمخشرؼ 

 
الػػػة: الحزمػػػة مػػػف الحطػػػب. كأصػػػل الػػػة، كاإلبّ كمنػػػو قػػػكليـ فػػػي المثػػػل: ضػػػغث عمػػػى إبّ 

( أضػػػغاث أحػػػبلـالضػػػغث يػػػدؿ عمػػػى جمػػػع مػػػف أشػػػياء مختمطػػػة، كمنػػػو قكلػػػو تعػػػالى: )
 (.16/393، كنظـ الدرر 9/382)الدر المصكف  44يكسف 
*** 
 2006تمكز  13
 

 (45)ص أكلي األيدؼ كاألبصار  ۞
 أكلي األعماؿ كالفكر.

 
 (46)ص إنا أخمصناىـ بخالصٍة ذكرػ الدار  ۞
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 : بخالصِة.في قراءة
 : اآلخرة. يذكركف اآلخرة.الدار
 

 (49)صىذا ذكر  ۞
 : أؼ القرآف.ىذا
 

 (51)ص دعكف فييا بفاكيٍة كثيرٍة كشراٍب يَ  ۞
 أؼ: كشراب كثير.

 
 

 (52)صكعندىـ قاصراُت الطرؼ أتراٌب  ۞
 : عمى أزكاجيف.قاصرات الطرؼ

 : مف سّف كاحدة.أتراب
 

 (54)إف ىذا لرزقنا ما لو مف نفاد  ۞
 رزؽ الجنة غير محدكد.

 
 (57)ص حميـٌ كغّساٌؽ  ۞

 الحميـ يحرؽ بحّره، كالغساؽ ببرده.
 

 (58)ص كآخُر مف شكمو أزكاٌج  ۞
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 كعذاب آخر عمى شاكمتو.
 مثل: حميـ كغساؽ، ىذا زكج. أزكاج
 

 (59)ص إنيـ صالك النار  ا بيـىذا فكج مقتحـ معكـ ال مرحبً  ۞
 : ىذا قكؿ هللا.ال مرحًبا بيـ

 
 (60)ص قالكا بل أنتـ ال مرحًبا بكـ أنتـ قّدمتمكه لنا  ۞
 : أؼ الفكج الذؼ ذكر في اآلية السابقة، كىـ األتباع.قالكا

 العذاب. قدمتـ: فيو تيكـ.قدمتـ لنا ىذا قدمتمكه: 
 

 (63)ص أتخذناىـ ِسخرًيا  ۞
 ىمزة القطع ىمزة استفياـ.

 في قراءة:
 اتخذناىـ. ىمزة كصل.

 في قراءة:
 ُسخرًيا.
 

 (64)ص ذلؾ لحقٌّ تخاصـُ أىل النار  إفّ  ۞
 ( عمى المكضع. التقدير: تخاصـُ أىل النار حق.ذلؾمف )تخاصـ: بدؿ 
: بدؿ مف )قراءةكفي   .(ذلؾ: تخاصـَ
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 (69)ص ما كاف لي مف عمـ بالمؤل األعمى إذ يختصمكف  ۞
 لـ أفيـ ىذه اآلية، كلـ أقتنع بما قالو المفسركف فييا.

كيف يختصـ المبلئكة؟ كعمى أؼ شيء يختصمكف؟ قػاؿ المفسػركف: إنيػـ يختصػمكف 
 ، سؤاليـ ىنا سػؤاؿ عػف الحكمػة، كال أعتقػد30في: )أتجعل فييا مف يفسد فييا( البقرة 

 أف سؤاؿ اختصاـ.
 نفيا في قائمة: آيات لـ أفيميا.، أصاآلية غامضة

 
 (70)ص إف ُيكحى إلّي إال أّنما أنا نذيٌر ُمبيٌف  ۞

 : ما ُيكحى.إف ُيكحى
 كاّفة كمكفكفة.أنما: 
 لـ يقل:

 إال أني نذير مبيف.
 

 (73)ص فسجد المبلئكُة كم يـ أجمعكف  ۞
 : تككيد.يـكمّ 

 : تككيد ثاف.أجمعكف 
 
 : أؼ لـ يبق منيـ أحد إال سجد.يـكمّ 

 : لـ يتأخر أحد منيـ عف أحد.أجمعكف 
 )انظر الزمخشرؼ كاأللكسي(.
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 (74)ص إال إبميَس استكبر ككاف مف الكافريف  ۞
 لـ يقل:

 استكبر ككفر.
 

 (75)ص قاؿ يا إبميُس ما منعؾ أف تسجد لما خمقُت بيدؼَّ  ۞
 : بقدرتي.بيدؼّ 
 
 

 (75)ص أستكبرَت أـ كنَت مف العاليف  ۞
 : ىمزة القطع ىي ىمزة استفياـ.أستكبرت
 لـ يقل:
 أستكبرت أـ تعاليت. -
 أستكبرت أـ كنت مف المستكبريف. -
 : استكبرت، بيمزة كصل.في قراءة

 ما الفرؽ بيف االستكبار كالتعالي؟
 أـ كنت أصبًل مف المستكبريف.اآلف لعل المعنى: أستكبرت 

 
 (76)ص منو خمقتني مف نار كخمقتو مف طيف  خيرٌ قاؿ أنا  ۞

ال نفيـ أف النار خير مف الطيف، ألف ىذا قكؿ إبميس. كقد تككف المقارنة بينيما 
 مرفكضة أصبًل.

 



80 

 (79)ص فأنِظرني إلى يـك ُيبعثكف  ۞
 : أميمني.أنِظرني
 لـ يقل:
 إلى اليـك الذؼ ُيبعثكف فيو. -
 إلى يـك البعث. -
 

)الطبرؼ، كالرازؼ، كالقرطبي، كاأللكسي( أف إبميس طمب إنظاره ذكر بعض المفسريف 
 إلى يـك البعث، أؼ طمب أال يمكت حتى يـك البعث!

لعل في ىذا نظًرا، ألنو قد يككف المراد إبميس كذراريو، تماًما كالحاكـ الذؼ يطمب 
 البقاء في الحكـ إلى األبد!

 
 (80)ص قاؿ فإنؾ ِمَف الُمنَظريف إلى يـك الكقت المعمـك  ۞

 أؼ: المعمـك عند هللا.
 
 

 (84 )ص أقكؿ كالحق فالحق قاؿ ۞
  
 (أجمعيفَ  منيـ تِبعؾَ  كمّمف منؾَ  جيّنـَ  ألمؤلفّ  أقكُؿ. كالحقَ  فالحقُ  قاؿَ ) تعالى: قاؿ
 .85-84 ص
  

 قراءات
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 أقكُؿ. كالحقَ  فالحقُ       -

 أقكُؿ. كالحقَ  فالحقَ       -

  
 التقدير
 أقكُؿ. كالحقَ  أنا فالحقُ       -

 أقكُؿ. كالحقَ  مني فالحقُ       -

 (:كالحقَ ) الحَق. فالـز أؼ: اإلغراء، عمى منصكب (:فالحقَ ) أقكؿ. كالحقَ  فالحقَ       -
 بنزع انتصب كجل، عز هللا كىك فبالحِق، أؼ: قَسـ، (:فالحقَ ) أك (.أقكؿُ ) بػ منصكب
 بنفسو. هللا أقسـ القسـ، تكرار (:كالحقَ ) الخافض.

  
 يقل: لـ
 الحَق. كأقكؿُ 
  
 أخرػ: آيات
 .13 السجدة (أجمعيفَ  كالّناسِ  الِجّنةِ  ِمفَ  جيّنـَ  ألمؤلفّ  مّني القكؿُ  َحقّ  كلكفْ )
***  
  ـ16/6/2013 األحد
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 (86)ص ما أسألكـ عميو مف أجر كما أنا مف المتكّمفيف  ۞

 غامضة تحتمل معاني مختمفة.: كممة المتكمفيف

 

 (87)ص إْف ىك إال ذكٌر لمعاَلميف كَلتعممّف نبأه بعد حيف  ۞

 عند ظيكر اإلسبلـ.

 : كالحيف الزمف مف ساعة إلى أربعيَف سنة.ابف عاشكرقاؿ 
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 إلزَُّمر﴾ سورة﴿
 

 (3)الزمر أال  الديف الخالص  ۞

 : ىنا بمعنى: الطاعة.الديف

 الخالص مف الشرؾ.: أؼ الديف الخالص

 

 (4)الزمر كالذيف اتخذكا مف دكنو أكلياء ما نعبدىـ إال ليقربكنا إلى هللا زلفى  ۞

 : كقالكا: ما نعبدىـ.التقدير

 

 (3)الزمر إّف هللا ال َييدؼ َمف ىك كاذٌب كّفار  ۞

 اإلشكاؿ

 كاذب: 

 صيغة ليست مف صيغ المبالغة.

 كفار: 
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 صيغة مف صيغ المبالغة.

ليس مف المعقكؿ أف يككف شديد الكفر كليس شديد )كثير( الكذب. لك قيل: كافر 
 كّذاب، لكاف ىذا معقكاًل. 

 التقدير: 

 كّذاب كّفار. 

 َكُذكب كّفار.

 َكُذكب َكُفكر.

 أؼ صيغة مبالغة في الكصفيف.

 لـ يقل: 

 كاذب كافر.

 قراءتاف أخرياف:

 كّذاب كّفار. -
 َكُذكب َكُفكر. -

يزكؿ بيما اإلشكاؿ المطركح، حيث الصيغتاف فييما ىما مًعا مف  ىاتاف القراءتاف
 صيغ المبالغة. كىما يصمحاف أيًضا تفسيًرا لئلشكاؿ في ىذا الباب.
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*** 

 المعنى في قراءة: كاذب كّفار:

كّذاب كّفار، كىما كصفاف لشخص كاحد، الكصف األكؿ ُعرؼ مف الثاني، كربما 
 كالمكسيقى، أك لشحذ األذىاف، أك لكل ذلؾ مًعا.عدؿ عنو لمتفنف، أك لمكزف 

*** 

 ال تفيـ مف ىذا:

 .معل المقصكد: مف ال يتكباذب كافر. فأف هللا ييدؼ مف ىك ك

*** 

 2011كانكف األكؿ  9

 

 (4)الزمر لك أراد هللا أف يتخذ كلًدا الصطفى مما يخمق ما يشاء  ۞

 لـ يقل:

 ف يخمق.ممّ 

 تجاىميا المفسركف.
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 (5)الزمر ُيكّكُر الميَل عمى النيار كُيكّكُر النياَر عمى الميل  ۞

 يككر: يكلج، كما قاؿ المفسركف.

 كقد يككف المعنى أدؽ مف ىذا.

 

 (6)الزمر يخمقكـ في بطكف أمياتكـ خمًقا ِمف بعد خمق في ظمماٍت ثبلٍث  ۞

 ظممة البطف، كظممة الرحـ، كظممة المشيمة.

 

 (7)الزمر إنو عميـ بذات الصدكر  ۞

 لـ يقل:

 بما في الصدكر.

 

 (8)الزمر تمّتْع بكفرؾ قميبًل إنؾ مف أصحاب النار  ۞

 : أمر تيديد.تمّتعْ 
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 : مدة عمرؾ في الدنيا.قميبلً 

الدنيا كميا بالنسبة لآلخرة قميل، أؼ صفر، ألف الدنيا محدكدة كاآلخرة غير محدكدة 
 )خمكد(. كأيف سيككف ىذا الخمكد؟

 

 (9)الزمر أّمف ىك قانٌت آناَء الميل ساجًدا كقائًما يحذر اآلخرة كيرجك رحمة ربو  ۞

 : أـ َمف.أّمف

 يتقمب في طاعة هللا. :قانت

 ساعات الميل. :الميل آناء

 ربما يككف المقصكد باألكؿ: الصبلة، كبالثاني: قياـ الميل. :اا كقائمً ساجدً 

 : يحذر عقاب اآلخرة.التقدير

 لداللة المقاـ عميو.الخبر محذكؼ 

 

)الزمر قل ىل يستكؼ الذيف يعممكف كالذيف ال يعممكف إنما يتذّكر أكلك األلباب  ۞
9) 

 : ىـ القانتكف الكارد ذكرىـ في أكؿ اآلية.الذيف يعممكف 
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قد يقاؿ: جكاب السؤاؿ بدىي. لكف مع أنو بدىي إال أنو ليس كذلؾ بالنسبة ليـ، 
 ألنيـ ليسكا مف أكلي األلباب.

 

 (10)الزمر كأرض هللا كاسعة  ۞

 أؼ يمكنيـ أف يياجركا إلييا إذا لـ يستطيعكا طاعة هللا في ديارىـ.

 

 (10)الزمر إنما يكّفى الصابركف أجَرىـ بغير حساب  ۞

الصابركف ىـ المؤمنكف المتقكف المحسنكف المياجركف الذيف جاء ذكرىـ في أكؿ 
 اآلية.

 

 (11)الزمر  أكؿ المسمميف ألف أككف  مرتمرت أف أعبد ... كأُ قل إني أُ  ۞

 لـ يقل:

 أمرت أف أككف.

 فيو جكاز الكجييف.

 قاؿ بعض العمماء: البلـ: صمة زائدة.
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 .14األنعاـ  (مرت أف أككف أكؿ مف أسمـأُ في مكضع آخر: )

 راجع القرطبي كأبا حياف.

 

 (16)الزمر ليـ مف فكقيـ ظمل مف النار  ۞

النار، بل المعنى أف ظمميـ ىي النار، مف باب ليس المعنى أف الظمل تظّميـ مف 
 التيكـ.

 

 (16)الزمر يا عباِد فاتقكِف  ۞

 : يا عبادؼ.في قراءة

 : فاتقكني.في قراءة

 الفاء: كاقعة في جكاب شرط مقّدر.

 

 (17)الزمر كالذيف اجتنبكا الطاغكت أف يعبدكىا  ۞

 لـ يقل:

 كالذيف اجتنبكا عبادة الطاغكت.
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 (.ىاك يعبدمنيا الجمع: الطكاغيت، بداللة قكلو: ): يراد الطاغكت

 (: بدؿ اشتماؿ )بخبلؼ: بدؿ بعض مف كل(.الطاغكت: بدؿ مف )أف يعبدكىا

 الطاغكت مشتق مف الطغياف، كىك مف صيغ المبالغة.

 :ابف عاشكرقاؿ 

ُأطمق الطاغكت في القرآف كالسنة عمى القكؼ في الكفر أك الظمـ، فأطمق عمى 
 جماعة األصناـ، كعمى رئيس أىل الكفر.الّصنـ، كعمى 

 

 (18)الزمر بعكف أحسنو الذيف يستمعكف القكؿ فيتّ  ۞

ليس المعنى أنيـ يأخذكف بالحسف كيترككف غيره، بل المعنى أنيـ يأخذكف باألحسف، 
 كال يكتفكف بالحسف.

 :الزمخشرؼ قاؿ 

كالفاضل كاألفضل، فإذا أراد أف يككنكا نقاًدا في الديف، يميزكف بيف الحسف كاألحسف، 
اعترضيـ أمراف: كاجب كندب، اختاركا الكاجب؛ ككذلؾ المباح كالندب، حّراًصا عمى 

كيدخل تحتو المذاىب كاختيار أثبتيا عمى السبؾ،   .ما ىك أقرب عند هللا، كأكثر ثكاًبا
 )...(. السبر، كأبينيا دليبًل أك أمارة كأقكاىا عند

 كقيل: يستمعكف القرآف كغيره، فيتبعكف القرآف. 
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كقيل: يستمعكف أكامر هللا فيتبعكف أحسنيا، نحك القصاص كالعفك، كاالنتصار 
ف)،237البقرة  (َكَأف َتْعُفكْا َأْقَرُب ِلمتَّْقَكػٰ )كاإلغضاء، كاإلبداء كاإلخفاء لقكلو تعالى  َكاِ 

  .271البقرة  (ْيٌر لَُّكـْ ُتْخُفكَىا َكُتْؤُتكَىا ٱْلُفَقَراء َفُيَك خَ 

فيسمع الحديث فيو  ،كعف ابف عباس رضي هللا عنيما ىك الرجل يجمس مع القـك
 .عما سكاه محاسف كمساك، فيحّدث بأحسف ما سمع كيكفّ 

 

 (18)الزمر أكلئؾ الذيف ىداىـ هللا  ۞

 لـ يقل:

 ىدػ هللا.

 

 (19 )الزمر العذاب كممة عميو حق أفمف ۞
 .19 الزمر (الّنارِ  في َمفْ  ُتنِقذُ  أفأنتَ  العذابِ  كممةُ  عميوِ  َحقَّ  أَفَمفْ ) 
  
 حق:
 كجب. -

 كاقعة. حقيقة صار كعيًدا. كاف أف بعد الكاقع، في تحقق -
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 يقل: لـ
 العذاِب. كممةُ  عميو َحّقْت 
 :القرطبي قاؿ
 كالتأنيث. التذكير جاز حائل، بو المكصكؼ كبيف بينو ككقع تقدـ، إذا الفعل
 .71 الزمر (العذاب كممة حقت)
 كالتأنيث. اتذكير فيو يجكز مجازؼ  مؤنث (كممة) بأف نقكؿ أف األفضل يككف  ربما
  
 يقل: لـ
 تنقذه. أفأنت النار في كالدخكؿ العذاب كممة عميو حق أفمف -

 منيا. تنقذه أفأنت النار في العذاب كممة عميو حق أفمف -

 العذاب. مف تنقذه أفأنت العذاب كممة عميو حق أفمف -

  
 يقل: لـ
 النار. في صار مف تنقذ أفأنت
  
 يقل: لـ
 العذاُب. عميو َحقّ  أفَمف
  
 العذاب: كممة
 العذاب. أمر
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 أفأنت: ... أفمف
 النار. مف تنقذه ال أؼ: اإلنكارؼ، لبلستفياـ المكضعيف في اليمزة
 لؤلكلى. تأكيد كالثانية
 األكلى. في اءكالف لميمزة تأكيد الثانية في كالفاء اليمزة
 الكبلـ. لطكؿ بالتأكيد كجيء
  
 :يقل لـ
 تنقذه. أنت العذاب كممة عميو حق أفمف
  
 النار: في َمف
 تنقذه. األصل: ألف الُمْضَمر، مكضع )الظاىر( المظير كضع فيو
  

 إعراب:
 مبتدأ. مكصكلة (:َمف) أفَمف:
 مكصكلة. (:الّنار في َمف تنقذُ ) قكلو: في (َمف)
 النار. مف تنقذه كالتقدير: بعده، ما عميو دؿ محذكؼ، األكلى (َمف) المبتدأ خبر
  

 العذاب:
 النار. عذاب
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 أفأنت:
 :القرطبي قاؿ
 الكبلـ. لطكؿ تأكيًدا "أفأنت" قكلو: في االستفياـ كرر
***  
 ـ16/10/2014 الخميس

 

 (20)الزمر كعَد هللا  ۞

 مفعكؿ مطمق.

 

ـْ تَر أف هللا أنزؿ ِمَف السماء ماًء ... ثـ ُيخرج بو زرًعا مختمًفا ألكاُنو  ۞ )الزمر أل
21) 

 لـ يقل:

 أخرج.

 المضارع يفيد استحضار المشيد.

 

 لـ يقل:
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 مختمفة ألكانو.

 مؤنث مجازؼ.

 لـ يقل المفسركف ىنا في المسألتيف شيًئا.

 

 (22)الزمر أفمف شرح هللا صدره لئلسبلـ  ۞

 محذكؼ.الخبر 

 

 (22)الزمر فكيٌل لمقاسية قمكُبيـ مف ذكر هللا  ۞

 لعل المعنى: الخالية قمكُبيـ مف ذكر هللا، خمْت فَقسْت!

 ( معنى: النافرة.القاسيةكقاؿ بعض المفسريف: عمى تضميف )

 

 (23)الزمر نّزؿ أحسَف الحديث كتاًبا متشابًيا مثانَي  هللاُ  ۞

 : القرآف.أحسف الحديث

 (.أحسف الحديثمف ) : بدؿكتاًبا

 : صفة.متشابًيا
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 : صفة ثانية.مثانيَ 

 متشابًيا:

 يشبو بعضو بعًضا في الصحة كالصدؽ كاإلعجاز.

 ليس ىنا بمعنى المتشابو ضد الُمحكـ. 

 لعل المعنى: مثاني:

 ثكاب كعقاب. -
 جنة كنار. -
 كعد ككعيد. -
 أمر كنيي. -

 

 (23)الزمر تقشعر  منو جمكُد الذيف يخَشكف رّبيـ  ۞

 .يخشكف : يستخدـ عند الخكؼ. انظر كممة: تقشعرّ 

 

 (24)الزمر أفمف يتقي بكجيو سكء العذاب يـك القيامة  ۞

 : مبتدأ.مف
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 كالخبر محذكؼ.

 

 (27)الزمر كلقد ضربنا في ىذا القرآف مف كل مثل لعميـ يتذكركف  ۞

 مثل لؤلمـ الخالية كغيرىا مما ُيحتاج إليو في أمكر الديف.

 في مكضع آخر:

 (ل مثل فأبى أكثر الناس إال كفكًراكلقد صرفنا لمناس في ىذا القرآف مف ك) -
 .89اإِلسراء 

 .58الرـك  (كلَقد َضَربنا لمنَّاِس في ىَذا الُقْرآِف ِمف كل َمَثلٍ ) -

 

 (28)الزمر ج كَ قرآًنا عربًيا غير ذؼ عِ  ۞

 : قالكا: حاؿ.قرآًنا

 لعميا: مفعكؿ بو ثاف لفعل محذكؼ تقديره: جعمناه.

 

 (29)الزمر ضرب هللا مثبًل رجبًل فيو شركاُء متشاكسكف كرجبًل سمًما لرجل  ۞

 : عبًدا مممكًكا.رجبلً 
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 ربما ينطبق المثاؿ عمى أؼ شركة، شركة ممؾ أك شركة عقد.

الشركة مستحبة، ما لـ يكف شركاؤىا متشاكسيف مف ذكؼ األخبلؽ السيئة. فإذاعممت 
 بإمرة مدير كاحد نجحت.

 . عند المؤمنيف ، كاإللو الكاحدعند المشركيف تعدد االلية المقصكد ىنا

 مف عبد إلًيا كاحًدا، كأسمـ أمره إليو، أخذ أكامره منو، كلـ تتضارب عميو األكامر.

 

 لماذا ضرب هللا المثل برجل كليس بغيره؟

 :ابف عاشكرقاؿ 

الرجل ىك  َجْعل الممثَّل بو حالة رجل، ليس لبلحتراز عف امرأة أك طفل، كلكف ألف"
الذؼ يسبق إلى أذىاف الناس في المخاطبات كالحكايات، كألف ما يراد مف الرجل مف 
األعماؿ أكثر مما يراد مف المرأة كالصبّي، كألف الرجل أشّد شعكًرا بما ىك فيو مف 

 .الدعة أك الكّد، كأما المرأة كالصبي فقد يغفبلف كيميياف"

 أقكؿ:

 كما فعل غيره مف المفسريف، لكاف أفضل! لك سكت ابف عاشكر عف ىذه النقطة،

 لقد فات ابف عاشكر أف الرجل قد يطمق كيراد بو اإلنساف أك الشخص.
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 مف القرآف قكلو تعالى:

 .4األحزاب ( ما جعل هللا لرجل مف قمبيف في جكفو) -
 .40( األحزاب ما كاف دمحم أبا أحد مف رجالكـ) -

 كمف الحديث:

 )متفق عميو(.ألحقكا الفرائض بأىميا فما بقي فيك ألكلى رجل ذكر  -
 )متفق عميو(.ألف َييدؼ هللا بؾ رجبًل كاحًدا  -
 )متفق عميو(.مف كجد مالو عند رجل قد أفمس  -

 كسبق أف قمت بأّف ليذا نظائر في المغتيف اإلنكميزية كالفرنسية.

*** 

 إإلثنين7

 ىػ1440رجب  26

 ـ2019نيساف  01

 

 (32)الزمر ككّذب بالصدؽ  ۞

 أؼ: بالقرآف.
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ـَ مثكػ لمكافريف  ۞  (32)الزمر أليس في جين

 لـ يقل:

 مثكػ لو، أك مثكػ ليـ.

 ثكػ: أقاـ.

( لمجنة، كاستعممت في النار، في كثير مف اآليات، عمى مثكػ األصل أف كممة )
 سبيل التيكـ! 

 

 (33)الزمر ؽ بو أكلئؾ ىـُ المتقكف كالذؼ جاء بالصدؽ كصدّ  ۞

 الذؼ جاء بالصدؽ: دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.

: ليس ىك الشخص الذؼ جاء بالصدؽ، بل ىك شخص آخر، أك أشخاص ؽ بوكصدّ 
 آخركف آمنكا بما جاء بو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.

 

 .32( اآلية ككّذب بالصدؽ: أؼ صّدؽ بالصدؽ. قارْف قكلو: )صدؽ بو

 لـ يقل:
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 كالذؼ صّدؽ بو.

 

 (34)الزمر ليـ ما يشاءكف عند ربيـ ذلؾ جزاء المحسنيف  ۞

 لـ يقل:

 ذلؾ جزاؤىـ.

 بّيف أنيـ مف المحسنيف.

 

ليكّفر هللُا عنيـ أسكأ الذؼ عممكا كَيجزييـ أجرىـ بأحسِف الذؼ كانكا يعممكف  ۞
 (35)الزمر 

 :أبك حيافقاؿ 

 .(ر أسكأ أعماليـ، فتكفير ما ىك دكنو أحرػ إذا كفّ )

 أقكؿ:

 كيجزييـ باألحسف عف الحسف، فيضاعف ليـ األحسف.
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 (36)الزمر أليس هللا بكاٍؼ عبده  ۞

 َمف تكّكل عمى هللا كفاه مف كل شّر.

 

 (36)الزمر كيخّكفكنؾ بالذيف ِمف دكنو  ۞

 أؼ بأصناميـ.

 

 (36)الزمر كمف ُيضمِل هللا فما لو مف ىاد  ۞

 كمف يضممو هللا.

 اليادؼ ىك هللا، ال أحد سكاه.

 

 (37)الزمر كمف َييد هللُا فما لو مف ُمضّل  ۞

 كمف ييده هللا.

 إذا ىداؾ هللا بيداه فبل أحد يستطيع أف ُيضمؾ عنو.
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 (39)الزمر قل يا قـك اعممكا عمى مكانتكـ إني عامل  ۞

 إني عامل عمى مكانتي.

 في مكضع آخر:

 .135األنعاـ 

 .93كىكد 

 .121( ىكد اعممكا عمى مكانتكـ إنا عاممكف )

 

 (55 )الزمر ربكـ مف إليكـ أنزؿ ما أحسف كاّتبعكا ۞
 بغتةً  العذابُ  يأتيكـ أف قبلِ  ِمف ربكـ ِمف إليكـ أنزؿَ  ما أحسفَ  كاّتبعكا) تعالى: قاؿ 
 .55 الزمر (تشعركفَ  ال كأنتـ
 أكلك ىـ كأكلئؾَ  هللاُ  ىداىـُ  الذيفَ  أكلئؾَ  أحسَنو فيّتبعكفَ  القكؿَ  يستمعكفَ  الذيفَ )

 .18 الزمر (األلبابِ 
  

 النكتة:
 ماذا؟ أـ كأحسف؟ حسف القرآف في ىل
  

 المعنى:
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 السماكية. الكتب بيف مف ربكـ مف إليكـ أنزؿ ما أحسف ىك القرآف القرآف. كاتبعكا      -

 الماضية. األمـ أخبار مف إليكـ أنزؿ ما أحسف      -

 العفك. األحسف: اص.القص أك العفك مف ربكـ مف إليكـ أنزؿ ما أحسف      -

 إلى المتشابو عمـ ِكمكا أك المحكمات. إلى المتشابيات كرّدكا بالمحكمات خذكا      -
 هللا.

 منيا بخيرٍ  نأتِ  ُنْنِسيا أك آيةٍ  ِمف َنْنَسخْ  ما) منسكخو كَدعكا ناسخو ُخذكا      -
 .106 البقرة (ِمثِميا أك

 حرامو. كحّرمكا حبللو أحّمكا المنييات. كاجتنبكا المأمكرات اتبعكا      -

 المعاصي. كاجتنبكا الطاعات التزمكا      -

 حسف. القرآف في ما جميع ألف الحسف، كامل أك الحسف، بمعنى ىنا أحسف:      -

 بالمغة المقصكد أؼ األحسف. ىك كالقرآف األحسف، بمعنى ىنا أحسف:      -
 مف إليكـ أنزؿ ما اتبعكا التقدير: .Comparative الػ ال Superlative األجنبية
 اإلطبلؽ. عمى األحسف كىك ربكـ،

  
 خبلصة:
 تكمًفا، كاألقل األرجح كىك كأحسف. حسف فيناؾ التفضيل، في بابيا عمى أحسف:      -
 بيف أك األخرػ(، السماكية )الكتب كغيره القرآف بيف تككف  قد كالمقارنة أعمـ. كهللا
 كبعض. بعضو القرآف
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 حسف. بمعنى سفأح      -

 األحسف. بمعنى أحسف      -

  
 مقترح: آخر معنى
 خاص ىك ما كمنو بالمؤمنيف خاص ىك ما منو نزؿ القرآف أف المعنى يككف  قد

يماف كالمنافقيف، بالكافريف  أعمـ. كهللا إلخ، ... مختمفة مستكيات المؤمنيف كا 
***  
  ـ29/6/2013 السبت
 

فْ  ۞  (56 )الزمر الساخريف لمف كنتُ  كا 
نّ   الثقيمة. مف مخففة إْف: ي.كا 
 

 (59 )الزمر الكافريف مف ككنتَ  كاستكبرتَ  بيا بتَ فكذّ  آياتي جاءتؾ قد بمى ۞
 آياتي. جاءتؾ ىداؾ: قد بمى ييدني، لـ أؼ: (،ىداني هللا أف لك) :57 اآلية في

 : كصرت مف الكافريف. كنت بعد ذلؾ مف الكافريف.ككنت مف الكافريف
 

 (60)الزمر كيـك القيامة ترػ الذيف كذبكا عمى هللا كجكىـ ُمسكّدة  ۞
 تراىـ سكد الكجكه.
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: مبتدأ كخبر، كالجممة في مكضع الحاؿ إف كاف )ترػ( مف رؤية كجكىيـ مسكدة
 .البصر، كمفعكؿ ثاٍف إف كاف مف رؤية القمب

 

 (60)الزمر أليس في جينـ مثكػ لممتكبريف  ۞

 لـ يقل:

 مثكػ ليـ.

أقاـ. كاألصل في )مثكػ( أنيا لمجنة، كاستعممت في النار، في العديد مف  ثكػ:
 اآليات، عمى سبيل التيكـ.

 

 (61)الزمر كينّجي هللا الذيف اتقكا بمفازتيـ  ۞

 أؼ: بالجنة.

 قارف المفسريف.

 

 (64)الزمر ُقْل أفَغْيَر هللِا تأمركّني أعبُد أّييا الجاىمكَف  ۞
 : تأمركّني
 أصميا: 
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 .قراءةتأمركنني، كفييا 
 

 لـ يقل: 
 أف أعبَد.
 : المرابحةفي )األـ(، لدػ كبلمو عف اإلماـ الشافعي يقكؿ 

 "تبايعاُه قبَل َيْمِمُكُو البائُع". 
 فيذا صحيح كقكلؾ: قبَل أْف َيْمِمَكو البائُع. 
 كظّنو عمماء عصرنا أنو خطأ مطبعي!

*** 
 2010حزيراف  6
 

 (72)الزمر فبئس مثكػ المتكبريف  ۞
( أنيا لمجنة، كاستعممت في النار، في العديد مف مثكػ ثكػ: أقاـ. كاألصل في )
 اآليات، عمى سبيل التيكـ.

 
 (73)الزمر حتى إذا جاءكىا كُفتحْت أبكاُبيا  ۞

 : فتحْت.في قراءة
 : أؼ أبكاب الجنة.أبكابيا
 (.جاءكىا فتحت أبكابياكسيق الذيف كفركا إلى جيّنـ زمًرا حتى إذا : )71في اآلية 
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)الزمر الحمد  الذؼ صدقنا كعَده كأكرثنا األرَض نتبكأ مف الجّنة حيث نشاء  ۞
74) 
 : أرض الجنة.األرض
 

 (75)الزمر يسّبحكف بحمد رّبيـ  ۞
 يسّبحكف تسبيًحا مقترًنا بحمد ربيـ.

 سبحاف هللا كالحمد .
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 غافر﴾ سورة﴿
 

 (3 )غافر الطكؿ ذؼ العقاب شديدِ  التكب كقابلِ  الذنب غافرِ  ۞

 التكبة. :التكب

 اإلنعاـ. :الطكؿ

 يقل: لـ

 العقاب. كالشديد التكب كالقابل الذنب الغافر

 يقل: لـ

 التكب. قابل

 يقل: لـ

 العقاب. كشديد

 :الرازؼ  قاؿ

 في يذكرىا كلـ (،ٱلتَّْكبِ  َكَقاِبلِ  ٱلذَّنبِ  َغاِفرِ ) قكلو: في الكاك ذكر يقكؿ: أف لقائل
 ٱلذَّنبِ  َغاِفرِ ) قكلو: في الكاك يذكر لـ لك إنو قمنا الفرؽ؟ فما (ٱْلِعَقابِ  َشِديد) قكلو:
 إال الذنب غافر لككنو معنى ال أنو إنساف خاطر في يقع أف الحتمل (ٱلتَّْكبِ  َكَقاِبلِ 
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 نفسو عمى الشيء عطف ألف االحتماؿ، ىذا زاؿ الكاك ذكر لما أما التكب، قابل ككنو
 (ٱلتَّْكبِ  َكَقاِبلِ  ٱلذَّنبِ  َغاِفرِ ) لككنو: مغاير أنو فمعمـك العقاب شديد ككنو اأم محاؿ،
 .الكاك ذكر عف بو فاستغنى

 الرازؼ: عف حياف أبك قالو ما

 إليو يذىب ال كىذا .)...( فيو نظر كال النحك، عمـ عمى يقف لـ مف كبلـ ىذا
 !هللا كتاب تفسير عمى ـكقدِ  فيو، فصنّ  عمف فضبلً  النحك، عمـ في مبتدػء

 

 (4 )غافر الببلد في تقمُبيـ َيغُرْرؾَ  فبل ۞

 قراءة: في

 َيغّرؾ. فبل

 اليبلؾ. عاقبتيـ أؼ:

 

 (5 )غافر بعدىـ مف كاألحزابُ  نكح قكـُ  قبميـ كّذبْت  ۞

 يقل: لـ

 قبميـ. مف
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 يقل: لـ

 بعدىـ.

 يقل: لـ

 كذب.

:  مجازؼ. مؤنث قـك

 أقكاـ. التقدير: كيمكف

 

 (5 )غافر ليأخذكه برسكليـ أّمةٍ  كلّ  كىّمْت  ۞

 ليقتمكه. أؼ:

 

 (5 )غافر عقابِ  كاف فكيف فأخذُتيـ ۞

 أىمكتيـ. :أخذتيـ

 (.فأخذُتيـ) كقكلو: (ليأخذكه) قكلو: بيف قارف 

 .قراءة كىك عقابي. :عقاب
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 (7 )غافر ربيـ بحمد يسّبحكف  ۞

 ربيـ. بحمد مقترًنا تسبيًحا يسبحكف 

 . كالحمد هللا سبحاف

 

 (7 )غافر كعمًما رحمةً  شيء كلّ  كسعتَ  ۞

 مخمكقاتؾ. مف شيء كل كعممؾ رحمتؾ كسعْت 

 العاقل. كغير العاقل تشمل :شيء

 

 كذرياتيـ كأزكاجيـ آبائيـ منـ صمح كَمف كعدتيـ التي عدف جّناتٍ  كأدِخْميـ ۞
 (8 )غافر

 بيا. كعدتيـ

 أبائيـ. مف صمح مف معيـ كأدخل أؼ:

 

 (10 )غافر أنفَسكـ مقتكـ مف أكبرُ  هللا لمقتُ  ۞

 ليـ. هللا لمقتُ 
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 (11 )غافر اثنتيف كأحييتنا اثنتيف أمّتنا ۞

َـّ  َفَأْحَيٰػُكـْ  َأْمٰكًتا َكُكنُتـْ ) َـّ  ُيِميُتُكـْ  ُث  .28 البقرة (ُيْحِييُكـْ  ُث

 

 (11 )غافر سبيل مف خركج إلى فيل ۞

 جينـ. مف خركج

 

ف كفرتـ كحده هللا ُدعي إذا ۞  (12 )غافر تؤمنكا بو ُيشرؾْ  كا 

 بالشرؾ. تؤمنكا

 

 (15 )غافر الدرجات رفيعُ  ۞

 (.3 )المعارج المعارج ذؼ -
 الصفات. رفيع الشأف، رفيع -
 الجنة. في الثكاب درجات -

 )الزمخشرؼ(
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 :الرازؼ  كزاد

 الدنيا. في الخمق درجات يرفع

 .11 المجادلة (َدَرَجٰػتٍ  ٱْلِعْمـَ  ُأكُتكاْ  َكٱلَِّذيفَ  ِمنُكـْ  ءاَمُنكاْ  ٱلَِّذيفَ  ٱّللَُّ  َيْرَفعِ )

 

 (15 )غافر التبلؽ يـك لينذر عباده مف يشاء مف عمى أمره مف الركح يمقي ۞

 حياة. فالكحي الكحي. :الركح

 .قراءة كىي التبلقي. التبلؽ:

 

 (17 )غافر الحساب سريعُ  هللا إفّ  ۞

 الحساب. فكرؼ  المعنى: تقريب. صفة سريع:

 صفر. قدره زمف في حساب

 

 (18 )غافر اآلزفة يكـَ  كأنِذرىـ ۞

 قريب. ألنو باآلزفة ككصفو القيامة، يـك
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 (18 )غافر كاظميف الحناجر لدػ القمكبُ  إذِ  ۞

 قتادة: عف الطبرؼ  نقل

 أمكنتيا. إلى تعكد ىي كال تخرج ىي فبل المخافة، مف الحناجر في القمكب كقعت قد

 :الزمخشرؼ  كقاؿ

 المعنى، عمى القمكب أصحاب عف حاؿ ىك :قمت انتصب؟ بما (َكاٰػِظِميفَ ) قمت ففإ 
  عمييا. كاظميف حناجرىـ لدػ قمكبيـ إذ المعنى ألف

 مع فييا ككرب غـّ  عمى كاظمة القمكب كأف القمكب، عف حاالً  يككف  أف كيجكز
نما الحناجر. بمكغيا  كصفيا ألنو ،سالـ( مذكر )جمع السبلمة جمع الكاظـ جمع كا 
 العقبلء. أفعاؿ مف ىك الذؼ بالكظـ

 

 (19 )غافر األعيف خائنة يعمـ ۞

 لمنظرة. صفة :خائنة

 خيانة. بمعنى: أك

 )الزمخشرؼ(.
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 (20 )غافر بشيء يقضكف  ال دكنو مف يدعكف  كالذيف بالحق يقضي كهللا ۞

 األصناـ. أؼ دكنو: مف يدعكنيـ كالذيف

 

 (21 )غافر قبميـ مف كانكا الذيف عاقبةُ  كاف كيف ۞

 يقل: لـ

 كانت.

 كالتأنيث. التذكير فيو يجكز مجازؼ  مؤنث

 القرآف. جميع في كردت ىكذا :عاقبة كاف

 

 (21 )غافر بذنكبيـ هللا فأخذىـ ۞

 فأىمكيـ. أؼ:

 

 (21 )غافر كاؽ مف هللا مف ليـ كاف كما ۞
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 الكاقي. أصميا:

 

 (22 )غافر هللا فأخذىـ ۞

 فأىمكيـ. أؼ:

 

 (25 )غافر معو آمنكا الذيف أبناء اقتمكا ۞

 فرعكف. قـك كبلـ ىذا

 مكسى. مع :معو

 

 (25 )غافر ضبلؿ في إال الكافريف كيدُ  كما ۞

 يبطمو. هللا ألف ضياع، أؼ:

 

 (26 )غافر ربو كليدعُ  مكسى أقتلْ  ذركني فرعكف  كقاؿ ۞

 القتل. مف ليحميو االستيزاء سبيل عمى
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 (26 )غافر الفساد األرض في ُيظير أف أك دينكـ يبدؿ أف أخاؼ إني ۞

 الفساد! األرض في ُيظير أف مكسى مف كيخاؼ فاسد، فرعكف 

 بالفساد! الصبلح أىل كيتيمكف  الصبلح، أىل مف أنيـ يعتقدكف  الفاسدكف 

 

 كقد هللا رّبيَ  يقكؿَ  أف رجبلً  أتقتمكف  إيمانو يكتـ فرعكفَ  آؿ ِمف مؤمفٌ  رجلٌ  كقاؿ ۞
ف ربكـ مف بالبينات جاءكـ ف َكِذُبو فعميو كاذًبا يؾُ  كا   بعُض  ُيصْبكـ صادًقا يؾُ  كا 
 (28 )غافر يعدكـ الذؼ

 هللا! ربي :يقكؿ ألنو

 هللا! ربي :لقكلو

 (هللا ربيَ  يقكؿ أف رجبلً  أتقتمكف ) اعتراضو: أف ذلؾ ىك. بنظره (إيمانو يكتـُ ) قكلو:
 إيمانو. ُيظير

 إليمانو. إظيار أيًضا فيو (ربكـ مف بالبينات جاءكـ كقد) كقكلو:

ف) كقكلو:  بالضركرة يشترط كال فرعكف، آؿ مؤمف كبلـ ىذا (كذبو فعميو كاذًبا يؾُ  كا 
 مف ليس كالكذب يكذب! ال كالنبي صدؽ! كلك ُيصّدؽ ال فالكاذب صحيًحا، يككف  أف
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 فكيف يكذب، ال المؤمف كالمنافقيف. الكافريف خصاؿ مف ىك بل المؤمنيف، خصاؿ
 نبًيا؟! كاف إذا

ف) كقكلو:  كال إليمانو. إظيار كذلؾ فيو (يعدكـ الذؼ بعض يصبكـ صادًقا يؾ كا 
 بو، يتكعدىـ الذؼ كل سيصيبيـ ألنو صحيًحا، القكؿ ىذا يككف  أف أيًضا يشترط
 القكؿ. في معيـ التمطف سبيل عمى (بعض) كقاؿ: بعضو، كليس

 إيمانو. تكتـ ال كمكشكفة، يمة،سم التالية اآليات في أقكالو بقية

 المكضعيف. في يكف، :يؾ

 يتكعدكـ. العقاب. مف :يعدكـ

*** 

 صنعو ما بأشدّ  أخبرني العاص: بف عمرك بف هللا لعبد قمت قاؿ: الزبير بف عركة عف
 أبي بف عقبة أقبل إذ الكعبة، بفناء ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ بينا قاؿ: ؛ملسو هيلع هللا ىلص هللا برسكؿ المشرككف 
 فأقبل ،شديًدا خنًقا بو فخنقو ،عنقو في ثكبو كلكػ  ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ بمنكب فأخذ معيط،
 َربِّيَ  َيُقكؿَ  َأف َرُجبلً  َأَتْقُتُمكفَ ) كقاؿ: ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ عف كدفع ،بمنكبو فأخذ ،بكر أبك
بُِّكـْ  ِمف ِبٱْلَبيَِّناتِ  َجآَءُكـْ  َكَقدْ  ٱّللَُّ   لمبخارؼ. كالمفع عميو متفق (رَّ

 عنو: هللا رضي عمي قاؿ
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 هللا فأثنى إيمانو، كتـ رجل ذلؾ إف فرعكف؛ آؿ مؤمف مف خير بكر أبي ليـك كهللا 
 )تفسير كجل عز  كدمو مالو كبذؿ إيمانو أظير بكر أبك كىذا كتابو، في عميو

 القرطبي(.

 

 (29 )غافر الرشاد سبيلَ  إال أَىديكـ كما أرػ  ما إال ُأريكـ ما فرعكفُ  قاؿ ۞

 مكسى. قتل مف لنفسي أراه ما إال لكـ أرػ  ما

 

 (32 )غافر التناد يـك عميكـ أخاؼ إني ۞

 .قراءة كفيو التنادؼ،

 بعًضا. بعضيـ ينادؼ يكـَ 

 قراءة: كفي

 التناّد. يـك

 النادؼ. كمنو: اجتمع، ندا: االجتماع: يـك

 .34 عبس (أخيو مف المرءُ  يفر   يـك) كقيل:
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 (33 )غافر ىاد مف لو فما هللاُ  ضملِ يُ  كمف ۞

 يضممو. كمف

 سكاه. أحد ال هللا ىك اليادؼ

 

 (34 )غافر بالبينات قبل مف يكسفُ  جاءكـ كلقد ۞

 باسمو. كاممة سكرة لو يكسف

 المكضع. ىذا في إال خارجيا ذكره يرد كلـ

 

 (34 )غافر رسكالً  بعده فمِ  هللاُ  يبعث لف قمتـ ىمؾ إذا حتى ۞

 مات. :ىمؾ

 ظالًما. كاف إذا لمميت االزدراء بمعنى الناس يستعمميا اليـك

 

 (35 )غافر هللا عند مقًتا كبر أتاىـ سمطاف بغير هللا آيات في يجادلكف  الذيف ۞

 رسكؿ. :سمطاف
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 هللا. عند مقًتا جداليـ كبر

 

 (35)غافر اٍر كذلؾ يطبع هللُا عمى كّل قمِب متكبٍر جبّ  ۞

 لـ يقل: 

 .قراءةعمى كل قمٍب متكبٍر جباٍر. كفيو 

 لـ يقل: 

 .قراءةعمى قمِب كِل متكبٍر جباٍر. كفيو 

.  ىاتاف القراءتاف أقرب إلى تعابيرنا السائدة اليـك

*** 

 2011حزيراف  16

 

 (38)غافر كقاؿ الذؼ آمف يا قـك اتبعكِف أَىدكـ سبيَل الرشاد  ۞

 (.28ىك مؤمف آؿ فرعكف )راجع اآلية 

 .29( اآلية كما أَىديكـ إال سبيَل الرشادكفرعكف قاؿ: )



123 

 في قراءة:

 اتبعكني.

 

 (40)غافر فأكلئؾ يدخمكف الجنة يرزقكف فييا بغير حساب  ۞

 أؼ: ال كيل كال كزف كال ثمف.

 جزاء السيئة سيئة مثميا، كجزاء الحسنة حسنة مضاعفة ببل حدكد.

 

 (43)غافر ال جـر أنما تدعكنني إليو ليس لو دعكة في الدنيا كال في اآلخرة  ۞

 مكصكلة بمعنى: الذؼ.: أّف ما. ما: أنما

 : ال شؾ.ال جـر

 : ليس لو رسالة.ليس لو دعكة

 قارف المفسريف.
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ذ يتحاّجكف في النار فيقكؿ الضعفاُء لمذيف استكبركا إّنا كّنا لكـ تَبًعا فيل أنتـ  ۞ كا 
 (47)غافر ُمغنكف عّنا نصيًبا مف النار 

 النار.: أؼ كىـ في النار. ليس المعنى: يتحاجكف في مسألة في النار

 التبعية، تبعية األفراد أك الدكؿ، مضرة في الدنيا كاآلخرة.

 يتنصل منيا المتبكعكف.

 أف تتقكػ با خير لؾ مف أف تتقكػ بفرد أك جماعة أك دكلة.

 

 (48)غافر إّنا كلٌّ فييا  ۞

 كمنا، نحف كأنتـ. التابعكف كالمتبكعكف!

 

 (50)غافر قالكا فادعكا كما دعاء الكافريف إال في ضبلؿ  ۞

 أؼ: خزنة جينـ.: قالكا

 : عمى سبيل السخرية.فادعكا

 : ضياع.ضبلؿ
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 ضّمكا في الدنيا فضّل دعاؤىـ في اآلخرة!

 كما دعاُء الضاّليف إال في ضبلؿ!

 ضاعكا في الدنيا كاآلخرة.

 

 (52)غافر يـك ال ينفع الظالميف معذرتيـ  ۞

 في قراءة:

 تنفع.

 التذكير كالتأنيث.: مؤنث مجازؼ يجكز فيو معذرة

 

 (53)غافر كأكرثنا بني إسرائيل الكتاب  ۞

 أكرثناه ليـ بعد مكسى.

 

 (55)غافر كسّبح بحمد ربؾ  ۞

 كسّبح تسبيًحا مقترًنا بحمد ربؾ.
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 سبحاف هللا كالحمد .

 

 (56)غافر إْف في صدكرىـ إال ِكْبٌر ما ىـ ببالغيو  ۞

 : ما.إفْ 

 يريدكف النبكة كما ىـ ببالغييا.: عظمة ما ىـ ببالغييا. أك كبر

 

قميبًل ما  سيءكما يستكؼ األعمى كالبصير كالذيف آمنكا كعممكا الصالحات كال المُ  ۞
 (58)غافر  تتذّكركف 

 : المسيء.األعمى

 : الذيف آمنكا.البصير

 : الذيف كفركا كعممكا السيئات.المسيء

 : ال: زائدة.كال المسيء

 التقدير:

 كال المؤمف كالمسيء.
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 كربما يككف التقدير:

كما يستكؼ األعمى كالبصير، كال الذيف آمنكا كعممكا الصالحات كالذيف كفركا كعممكا 
 السيئات، كال المحسف كالمسيء.

 بيذا التقدير ال تككف )ال(: زائدة، بل نافية.

: ىذا بدىي نظرًيا، كغير بدىي عممًيا بالنسبة ليـ. فمك ما يستكؼ األعمى كالبصير
قميبًل ما د منيـ بصيًرا آلمف، فإذ لـ يفعل فيك أعمى! كليذا قاؿ: )كاف الكاح
 (.تتذكركف 

 كفي قراءة:

 يتذّكركف.

 

 ( 59)غافر الساعة آلتية ال ريب فييا كلكف أكثر الناس ال يؤمنكف  إفّ  ۞

 ال يؤمنكف بيا.

 مع أنيا مف المعمـك عمًما يقينًيا.

 

 (66)غافر لّما جاءني البّيناُت ِمف رّبي  ۞
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 لـ يقل:

 جاءتني.

 لـ يتعرض ليا المفسركف.

 مؤنث مجازؼ يجكز فيو التذكير كالتأنيث.

 

 (67 )غافر قبلُ  ِمف ُيتكّفى مف كمنكـ ۞

 ثـ طفبلً  ُيخرجكـ ثـ عَمقةٍ  ِمف ثـ ُنطفةٍ  ِمف ثـ ترابٍ  ِمف خمقكـ الذؼ ىك) تعالى: قاؿ 
 كلعّمكـ ُمسّمى أَجبلً  كِلتبمغكا قبلُ  ِمف ُيتكّفى َمف كمنكـ شيكًخا ِلتككنكا ثـ أشّدكـ ِلتبمغكا
 .67 غافر (تعِقمكفَ 
 يقل: لـ
 مسمى. أجبلً  تبمغكف  ثـ ... شيكًخا تككنكف  ثـ أشدكـ تبمغكف  ثـ -

 طفبًل. ليخرجكـ ثـ -

 طفبًل. أخرجكـ ثـ -

 أطفااًل. يخرجكـ ثـ -

  
 يقل: لـ

 قبل. مف يتكفى مف كمنكـ مسمى أجبلً  كلتبمغكا
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 األجل في الكفاة يعني المسمى األجل ألف التعارض، لدخمو ىكذا الكبلـ جاء لك
 الشيخ( الشاب، )الطفل، المذككريف مف كاحد فكل قبمو! الكفاة تككف  فكيف المسمى،
 بو. الخاص أجمو في يمكت
  
 :طفبلً 
 عمى َيظيركا لـ الذيف الطفلِ  أك) تعالى: قاؿ أطفااًل. أؼ جنس، اسـ الطفل: -

 .31 النكر (النساء عكراتِ 

 الجنس. بياف الغرض ألف الكاحد عمى كاقتصر طفبًل. منكـ كبلً  يخرج أك: -

  
 :أشدكـ لتبمغكا
 ذكره العاقبة. الـ البلـ: أشدكـ. تبمغكا أف إلى أؼ: أشدكـ. لتبمغكا يبقيكـ :التقدير
 إشارة. دكف  المفسركف  كنقمو الرازؼ، ذلؾ إلى كأشار الكشاؼ، في الزمخشرؼ 
 كالعقل. القكة عاجتما األشد:
  

 :مسّمى أجبلً  كلتبمغكا
 المكت. أجل منكـ. لكل المقدر العمر ىك
 أؼ تبمغكف  ال كقد الشيخكخة تبمغكف  قد يعني مسمى. أجبلً  جميًعا كلتبمغكا :التقدير
 األخرػ. األطكار مف طكر
  

 التقدير
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 مسمى. أجبلً  كلتبمغكا ... شيكًخا لتككنكا ثـ أشدكـ لتبمغكا ثـ طفبلً  يخرجكـ ثـ
  
 :قبلُ  ِمف ُيتكّفى مف كمنكـ
 شيكًخا. تككنكا أف قبل مف أؼ: -

 المذككرة. األطكار ىذه مف طكر أؼ قبل مف أك: -

 تككنكا أف قبل مف أك أشدكـ، تبمغكا أف قبل مف أك ُيخرجكـ، أف قبل مف أؼ:   
 يمكت كآخر طفبًل، يخرج أف قبل يمكت مف فمنيـ الشيخكخة(. بمكغ قبل )مف شيكًخا
 الشيخكخة. قبل كآخر األشد، قبل
  
 لمكاعيد تفصيل فيو الثاني أف غير صحيح، ىذا كاحد. التقديريف مآؿ إف يقاؿ: قد

 تفصيل! دكف  الجميع يشمل فيك األكؿ أما المكت،
  
 و.فتنبّ  ميمة كصياغة دقيق معنى ىذا
. نكتة ىي ىذه  اليـك
***  
  ـ17/5/2013 الجمعة
 

 (68 )غافر فيككفُ  كف ۞
 قراءة: في
   فيككَف.



131 

 منو. أسرع األمر ألف لمتقريب، ىذا
 

 (72 )غافر الحميـ في ُيسحبكف  كالسبلسلُ  أعناقيـ في األغبلؿُ  إذِ  ۞
 بيا. يسحبكف  أعناقيـ في كالسبلسل األغبلؿ
 مبتدأ. األغبلؿ:
 جًدا. الحار الماء :الحميـ
 .المبتدأ خبر :سحبكف يُ 
 

 (72 )غافر ُيسجركف  النار في ۞
 ُيحرقكف.
 

 (74 )غافر شيًئا قبلُ  مف ندعك نكف لـ بل عّنا ضّمكا قالكا ۞
 في عندىـ ىي شيء ال فصارت الدنيا في يقدسكنيا كانكا شيًئا. يككنكا لـ أؼ:
 اآلخرة.
 أصناميـ. المقصكد:
 

 (76 )غافر المتكبريف مثكػ  فبئس ۞
 مف العديد في النار، في كاستعممت لمجنة، أنيا (مثكػ ) في كاألصل أقاـ. ثكػ:
 التيكـ. سبيل عمى اآليات،
 

 (77 )غافر ُيرجعكف  فإلينا نتكّفيّنؾ أك نعُدىـ الذؼ بعَض  ُنريّنؾ فإّما ۞
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 بيـ. سيحلّ  ما اآلخرة في سنريؾ فإننا الدنيا في بيـ حلّ  ما تر فمـ تكفيناؾ إذا أؼ:
 الدنيا. في منيـ فاتؾ ما اآلخرة في كسنريؾ يرجعكف: فإلينا
 المفسريف. قارف 
  :نعدىـ الذؼ بعض
 في كبعضو الدنيا في بعضو فيريو بو، تكعدىـ ما كل يرػ  أف قبل هللا يتكفاه قد أؼ
 اآلخرة.
 

 (78 )غافر هللا بإذف إال بآية يأتيَ  أف لرسكؿ كاف كما ۞
 ليـ. العذاب فييا بمعجزة أؼ:
 

 (79 )غافر تأكمكف  كمنيا منيا لتركبكا ۞
 منيا. كتأكمكا منيا لتركبكا
 النكف. بثبكت مرفكع مضارع فعل :تأكمكف 
 البلـ. بعد المضمرة بأف انتصب النكف. بحذؼ منصكب مضارع فعل :تركبكا
 

 (80 )غافر صدكركـ في حاجةً  عمييا كلتبمغكا ۞
 بعيدة. لمسافات عمييا كتحممكا لتركبكىا المعنى: لعل
 

 (81 )غافر ُتنكركف  هللا آياتِ  فأؼَّ  آياِتو كُيريكـ ۞
 يقل: لـ
 تنكركف. آياتو فأؼّ 
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 تنكركف. فأّييا
 ككعيد. تيديد ىذا
 

 (82 )غافر عاقبة كاف كيف ۞
 يقل: لـ
 كانت.
 القرآف. جميع في كردت ىكذا العبارة ىذه
 

 (83 )غافر العمـ مف عنَدىـ بما فرحكا بالبّينات رسُميـ جاءتيـ فمّما ۞
 عندىـ! بما كفرحكا الرسل بو جاء بما كاستيزؤكا اغتّمكا أؼ:
 التفسير. كتب قارف 
 

 (85 )غافر الكافركف  ىنالؾ كخسر ۞
 اآلخرة. في أؼ ىنالؾ:
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مْت﴾ سورة﴿  ُفصِّ
 

 (3)ُفّصمْت كتاٌب فصمْت آياتو قرآًنا عربًيا  ۞

 منصكب عمى الحاؿ.قرآنا: 

 

 (4)فصمت بشيًرا كنذيًرا  ۞

 منصكباف عمى الحاؿ.

 (.قرآًنا) أك صفتاف لػ

 

 (5)فصمت فاعمْل إننا عاممكف  ۞

 فاعمل بدينؾ إننا عاممكف بديننا

 : فاعمل آلخرتؾ إننا عاممكف لدنيانا.الماكردؼكقاؿ 

 : قد يككف ىذا مف باب التيديد، أك مف باب المتاركة المحضة.ابف عطيةكقاؿ 
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 (6)فصمت إلٌو كاحٌد كـ ما إليُ أنّ  كحى إليّ يُ  ۞

 كمكفكقة.أنما كافة 

 لـ يقل:

 أّف إلَيكـ إلٌو كاحٌد.

 

 (7)فصمت كىـ باآلخرة ىـ كافركف  ۞

 لـ يقل:

 كىـ باآلخرة كافركف. -
 كباآلخرة ىـ كافركف. -

( تككيًدا". ىـ كافركف "لـ يتعرض ليذا إال ابف عطية قاؿ: أعاد الضمير في قكلو: )
 شيء! لكنو لـ يذكر الغرض مف ىذا التككيد، فصار القكؿ بالتككيد كبل

 

 (8)فصمت أجٌر غيٌر ممنكف  ۞

 غير مقطكع، ألف اآلخرة دار خمكد.

 كتبعو غيره: الرازؼ قاؿ 
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 ."كقيل ال يمّف عمييـ، ألنو تعالى لما سماه أجًرا، فإًذا األجر ال يكجب المّنة"

 : أقكؿ

 ة مف البشر.ة مف هللا غير المنّ هللا تعالى، فالمنّ  ىذا كبلـ غير الئق بحقّ 

 :عاشكرابف كقاؿ 

التقدير غير ممنكف بو عمييـ، كذلؾ كناية عف ككنيـ أُعُطكه شكًرا ليـ عمى ما "
أسمفكه مف عمل صالح، فإف هللا غفكر شككر، يعني أف اإِلنعاـ عمييـ في الجنة 
ال )ترافقو الكرامة كالثناء، فبل ُيحّسكف بخجل العطاء، كىك مف قبيل قكلو تعالى: 

 ."264البقرة  (كاألذػُتبطمكا صدقاتكـ بالمّف 

 أقكؿ:

 كبلـ ابف عاشكر مثل الرازؼ غير مناسب.

 :ابف عطيةكالصكاب ما قالو 

كصفو بعدـ المّف كاألذػ مف حيث ىك مف جية هللا تعالى، فيك شريف ال مّف فيو، "
  ."كأعطيات البشر ىي التي يدخميا المفّ 

 :ابف كثيركفي تفسير 

  رّد عميو بعض األئمة ىذا التفسير.: غير ممنكف عمييـ. كقد السدؼقاؿ 
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 ( 10)ُفّصمْت كَقّدر فييا أقكاَتيا  ۞

 المزايا النسبية أك المقارنة ۞

ر  : قدَّ

جعل قْدًرا، أؼ مقداًرا. كالمقدار: النصاب المحدكد بالنكع أك بالكمية )تفسير ابف 
 (. 243/ 24عاشكر 

 : فييا

 أؼ في األرض. 

 : 24/95 الطبرؼ قاؿ 

اختمف أىل التأكيل في ذلؾ، فقاؿ بعضيـ: قّدر فييا أقكات أىميا، بمعنى أرزاقيـ 
كمعايشيـ. كقاؿ آخركف: بل معنى ذلؾ: قّدر في كل بمدة منيا ما لـ يجعمو في 
األخرػ، لمعاش بعضيـ مف بعض، بالتجارة مف بمدة إلى بمدة. قاؿ عكرمة: البمد 

  يككف فيو القكت أك الشيء ال يككف لغيره.

 : 27/102 الرازؼ كقاؿ 
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أؼ قّدر األقكات التي يختص حدكثيا بيا، كذلؾ بأف هللا تعالى جعل كل بمدة معدنػًا 
لنكع آخر مف األشياء المطمكبة، حتى إف أىل البمدة يحتاجكف إلى األشياء المتكلدة 
في تمؾ البمدة، كبالعكس. فصار ىذا المعنى سبًبا لرغبة الناس في التجارات مف 

 ب األمكاؿ.اكتسا

 : 15/342 القرطبيكنقل 

"عف عكرمة كالضحاؾ: أؼ أرزاؽ أىميا، كما يصمح لمعايشيـ مف التجارات 
كاألشجار كالمنافع. كجعل في كل بمدة ما لـ يجعمو في األخرػ، ليعيش بعُضيـ مف 

 بعض، بالتجارة كاألسفار مف بمد إلى بمد".

  عف عكرمة كالضحاؾ كمجاىد: 9/287أبك حياف كنقل 

أؼ خصائصيا التي قسميا في الببلد، مما خّص بو كل إقميـ، فيحتاج بعُضيا إلى 
 (.7/244بعض، في التمكف مف المبلبس كالمطاعـ كالنبات" )كانظر ابف الجكزؼ 

 : 17/150نظـ الدرر كقاؿ في 

كميا، باحتياج  عمارة إألرضخّص بعض الببلد بشيء ال يكجد في غيرىا، لتنتظـ 
فكاف جميع ما تقدـ مف إيداعيا ما ذكر مف متاعيا دفعة كاحدة،  بعضيـ إلى بعض.

نما ينقص تكصميـ، أك تكصل بعضيـ  ال ينقص عف حاجة المحتاجيف أصبًل، كا 
 إليو. فبل يجد حينئٍذ ما يكفيو، كفي األرض أضعاؼ أضعاؼ كفايتو!



139 

 : 251في مختصر كتاب البمداف ص  اليمذانيكقاؿ 

بمطفو كّل بمد مف البمداف، كأعطى كّل إقميـ مف األقاليـ،  "لكال أف هللا عّز كجّل خّص 
بشيء منعو غيرىـ، َلبطمت التجارات، كذىبت الصناعات، كَلما تغّرب أحد، كال سافر 
رجل، كلترككا التيادؼ، كذىب الشرػ )الشراء( كالبيع، كاألخذ كاإلعطاء، إال أّف هللا 

خيرات، كمنع اآلخريف، ليسافر عّز كجّل أعطى كل صقع، في كل حيف، نكًعا مف ال
، ليعتدؿ الَقْسـ، كينتظـ التدبير.   ىذا إلى بمد ىذا، كيستمتع قـك بأمتعة قـك

نحف قَسمنا بينيـ معيشَتيـ في الحياِة الدنيا كرفعنا بعَضيـ فكَؽ قاؿ هللا عز كجل: )
 ".32( الزخرؼ بعٍض درجاٍت ليتخَذ بعُضيـ بعًضا ُسخرًيا

، تعّداف أساًسا لمنظرية االقتصادية الحديثة في 32الزخرؼ  ، كآية10إف آية فصمت 
 رية المزايا النسبية أك المقارنة، كهللا أعمـ.التجارة الدكلية: نظ

*** 

 2003تشريف األكؿ  29

 

 (10)فصمت سكاًء لمسائميف  ۞

 قاؿ المفسركف:
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 ىـ الطالبكف لممعرفة.

 أك الطالبكف لمقكت.

 أفيـ سكاء كال السائميف.لـ أقتنع بقكؿ المفسريف، كلـ 

 في قراءة:

 سكاٌء. -
 سكاءٍ  -

 

ثـ استكػ إلى السماء كىي دخاٌف فقاؿ ليا كلؤلرض ائتيا َطكًعا أك َكرًىا قالتا  ۞
 (11)فصمت أتينا طائعيف 

 لـ يقل:

 تينا طائعتيف.أ -
 أتينا طائعات. -

 المثنى جمع.

 كالبشر؟(؟  ىل ىما مكمفتاف ائتيا طكًعا أك كرًىاما مغزػ قكلو: )

 لـ أقتنع بكبلـ المفسريف، كهللا أعمـ بمراده مف ىذه اآلية.
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 (12 )فصمت كحفًظا بمصابيحَ  الدنيا السماءَ  كزيّنا ۞
  
 المفسريف: أقكاؿ
 الشياطيف(. )مف حفًظا كحفظناىا      -

 حفًظا. كجعمناىا      -

 زائدة. الكاك: حفًظا. كزيناىا      -

 كحفًظا. زينةً  فجعميا      -

 زيناىا. كحفًظا      -

  
 كعبلماتٍ  لمشياطيف، كرجكًما لمسماء، زينةً  لثبلث: النجـك تعالى هللا خمق :قتادة قاؿ
 كاألكقات. كالبحر البر في بيا ُييتدػ
  

 عندؼ: التقدير
 كحفًظا. إضاءة      -

 كحفًظا. زينةً       -

  
 أخرػ: آيات
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-6 الصافات (ماردٍ  شيطافٍ  كل ِمف كحفًظا الككاكِب. بزينةٍ  الدنيا السماءَ  زينا إنا)      -
7. 

 :التقدير .5 الممؾ (لمشياطيف ُرجكًما كجعمناىا بمصابيحَ  الدنيا السماءَ  زينا كلقد)      -
 رجكًما. ُشُيَبيا( )أك المصابيحَ  كجعمنا

***  
  23/10/2012 الثبلثاء
 
 

 (14 )فصمت هللا إال تعبدكا أال خمفيـ كمف أيدييـ بيف مف الرسلُ  جاءتيـ ۞
 ُرُسميـ. أؼ :أيدييـ بيف مف
 قبميـ. الذيف الرسل أؼ قبميـ: كمف :خمفيـ كمف
 .القرطبي بيذا قاؿ
 بالتكحيد. جاءكا الرسل كل
 المفسريف. قارف 
 

 (14)فصمت قالكا لك شاء ربنا ألنزؿ مبلئكة فإنا بما ُأرسمتـ بو كافركف  ۞
 ألنزؿ مبلئكة كأنتـ بشر!

 
)فصمت أكلـ يركا أّف هللا الذؼ خمقيـ ىك أشد  منيـ قكًة ككانكا بآياتنا يجحدكف  ۞
15) 
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 .فاستكبركا: جممة معطكفة عمى جممة: ككانكا بآياتنا يجحدكف 
 (.فأما عاد فاستكبركا في األرض ... ككانكا بآياتنا يجحدكف )
 

 (16)فصمت ريًحا صرصًرا  ۞
 عند ىبكبيا.ليا صكت 

 أك باردة، إذا أصابت اإلنساف صدر مف فمو مثل ىذا الصكت.
 كلعميا مف الكممات التي يدؿ جرسيا عمى معناىا.

 
لنذيقيـ عذاب الخزؼ  في الحياة الدنيا كلعذاُب اآلخرة أخزػ كىـ ال ُينصركف  ۞

 (16)فصمت 
 أؼ: ال أحد يدفع عنيـ ىذا العذاب.

 
 (17)فصمت العذاِب الُيكِف  ۞

 أؼ: الُمييف.
 

 (18)فصمت كنّجينا الذيف آمنكا ككانكا يّتقكف  ۞
 لـ يقل:
 آمنكا كاتقكا.
 : كصاركا يتقكف.لعل المعنى

 لـ يذكر ذلؾ المفسركف!
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 (19)فصمت كيـك ُيحشر أعداُء هللا إلى النار فيـ ُيكزعكف  ۞
 ء فاء الفصيحة، كاقعة في جكاب شرط مقدر.فيـ: الفا

 المفسركف!لـ يذكر ذلؾ 
 

 (20)فصمت شيد عمييـ سمُعيـ كأبصاُرىـ كجمكُدىـ بما كانكا يعممكف  ۞
 لـ يقل:
 أسماعيـ.

 لـ يذكر ذلؾ المفسركف!
 

 (22)فصمت كثًيرا مما تعممكف  هللا ال يعمـُ  ظننتـ أفّ  ۞
 لـ يقل:
 ا مما تعممكف.شيئً ال يعمـ 

 لـ أفيـ: كثيًرا!
 

ف َيستعتبكا فما ىـ مف المعتبيف  ۞  (24)فصمت فإف يصبركا فالنار مثكػ ليـ كا 
 : يطمبكا الرجكع.يستعتبكا
 لعل التقدير:

 فإف يصبركا أك ال يصبركا فالنار مثكػ ليـ.
 .إال عند ابف عطية، كتبعو أبك حياف كاأللكسيلـ أجده 
العديد مف اآليات، عمى : األصل فييا أنيا لمجنة، كاستعممت في النار، في مثكػ 

 سبيل التيكـ.



145 

 
 (25)فصمت كقّيضنا ليـ قرناَء فزّينكا ليـ ما بيف أيدييـ كما خمفيـ  ۞
 : ىيأنا.قيضنا
لعل المعنى: زينكا ليـ ما عممكه كما لـ يعممكه : كما خمفيـ ما بيف أيدييـزينكا ليـ 
 بعد.
 
 

 (25 )فصمت أمـ في القكؿُ  عمييـُ  كحقّ  ۞
 إّنيـ كاإلنسِ  الجفّ  ِمفَ  قبميـ ِمف خمْت  قد أمـ في القكؿُ  عمييـُ  كَحقّ ) تعالى: قاؿ 
 .25 فصمت (خاسريفَ  كاُنكا
  

 النكتة:
 أمـ. في
  

 المعنى:
 خمْت. قد أمـ بيف ِمف القكؿُ  عمييـُ  كَحقّ 
 القرآنية. الصيغة ىذه اليـك نستعمل قّمما
  
 َحّق:
 كجَب.
 تحّقَق.
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 أمـ: في
 )مع(. بمعنى )في(:      -

 أمـ. جممة في      -

  

 القكؿ:
 معّذبكف. بأنيـ القكؿ العذاب، كممة بالعذاب،
  

 خمْت:
 مضت.
  
 كانكا:
 كلؤلمـ. ليـ الضمير
 خاسريف. جميًعا كانكا :التقدير
  

 خاسريف:
 كاآلخرة. الدنيا في
 اآلخرة. في العذاب كاستحقكا الدنيا في أعماليـ خسركا
  
 أخرػ: آيات
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 (خاسريفَ  كاُنكا إّنيـ قبِميـ ِمف خمْت  قد أمـ في القكؿُ  عمييـ َحقّ  الذيفَ  أكلئؾَ )
 .18 األحقاؼ
***  
  ـ25/5/2013 السبت
 

 (26 )فصمت َتغِمبكف  لعمكـ فيو كالَغكا القرآف ليذا تسمعكا ال كفركا الذيف كقاؿ ۞
 المغك. كمنو: كالتخميط. كالصراخ بالصفير :فيو الَغكا
 : محمًدا كمف تبعو.تغمبكف 
 

 (27)فصمت فمنذيقّف الذيف كفركا عذاًبا شديًدا كلنجزيّنيـ أسكأ الذؼ كانكا يعممكف  ۞
 : يعممكنو.يعممكف 

 ىذا بخبلؼ جزاء الذيف آمنكا:
 .7( العنكبكت الذؼ كانكا يعممكف  كلنجزيّنيـ أحسفَ )
 

 (28)فصمت ذلؾ جزاء أعداء هللا النار  ۞
 : أؼ ذلؾ العذاب.ذلؾ
 : مبتدأ.ذلؾ
 خبر.: جزاء
 : بدؿ.النار
 

 (29)فصمت كقاؿ الذيف كفركا رّبنا أرنا المذيف أضبّلنا مف الجّف كاإلنس  ۞
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 أرنا الذؼ أضّمنا مف الجّف كأرنا الذؼ أضّمنا مف اإلنس.
 

 (29)فصمت نجعْميما تحت أقدامنا ليككنا مف األسفميف  ۞
 .أرنا: مجزـك بجكاب الطمب: نجعميما

 في النار، في الدرؾ األسفل منيا.بالنسبة لنا، : ليككنا مف األسفميف
 

إّف الذيف قالكا ربنا هللا ثـ استقامكا تتنزؿ عمييـ المبلئكة أال تخافكا كال تحزنكا  ۞
 (30)فصمت 

 ىناؾ مشايخ قالكا ربنا هللا لكنيـ تحايمكا كلـ يستقيمكا.
 

 (31)فصمت كلكـ فييا ما تشتيي أنفسكـ كلكـ فييا ما تّدعكف  ۞
 ابف عيسى: ما تّدعي أنو لؾ، فيك لؾ بحكـ ربؾ )تقسير أبي حياف(. قاؿ
 

 (34)فصمت كال تستكؼ الحسنُة كال السيئُة ادفع بالتي ىي أحسُف  ۞
 

 لـ يقل:
 ال تستكؼ الحسنة كالسيئة.

 
 آيات لـ يرد فييا )ال(:

 .100( المائدة ال يستكؼ الخبيث كالطيب)
 .50( األنعاـ ىل يستكؼ األعمى كالبصير)
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 .16( الرعد ىل يستكؼ األعمى كالبصيُر أـ ىل تستكؼ الظمماُت كالنكرُ )
 .58( غافر كما يستكؼ األعمى كالبصير)
 .20( الحشر ال يستكؼ أصحاُب الّنار كأصحاُب الجّنة)
 
*** 

 آيات كرد فييا )ال(:
الَحركُر. كما كما يستكؼ األعمى كالبصيُر. كال الظُمماُت كال النكُر. كال الظّل كال )

 .21-19( فاطر يستكؼ األحياُء كال األمكاتُ 

 .34( ُفّصمت كال تستكؼ الحسنُة كال السيئُة ادفع بالتي ىي أحسفُ )
*** 

 ممخص أقكاؿ المفسريف:
 ( أؼ: ال تستكؼ الحسنة كالسيئة.كال تستكؼ الحسنة كال السيئة(: زائدة. )ال) -
راد الحسنة، الحسنات تتفاكت. كال (: ليست زائدة، ال تستكؼ الحسنة، أؼ: أفال) -

السيئة، أؼ: كال تستكؼ السيئة، أؼ أفراد السيئة، السيئات تتفاكت. كقد يككف 
(، فصار لدينا مقارنة ادفع بالتي ىي أحسفىذا مقبكاًل في آية ُفَصمْت لقكلو: )

بيف الحسف كاألحسف. في الحاالت األخرػ ال أفيـ كجًيا لمدخكؿ في أفراد 
فراد النكر ... كمف البدىي التفاكت بيف ىذه األفراد، كما أنو مف الظممات، كأ

البدىي التفاكت بيف الظممات كالنكر. لكف ىذا األخير بدىي في التنظير كليس 
بدىًيا في الممارسة. فإذا كاف المقصكد بالنكر ىك اإليماف، كالمقصكد 
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ا الظممات بالظممات ىك الشرؾ، فإف أكثر الناس ال يؤمنكف! فكأنيـ اختارك 
 عمى النكر، عمى الرغـ مف الفرؽ البدىي بينيما!

*** 
 تفسير مرفكض:

: التقدير: ال تستكؼ الحسنة كالسيئة، كال السيئة كالحسنة! كىذا تقدير ابف عاشكرقاؿ 
 ال يقدـ شيًئا! كهللا أعمـ، كلـ يرد إال عند ابف عاشكر.

 
*** 

 أقكاؿ المفسريف:
 :الطبرؼ 
ال تستكؼ الحسنة كال السيئة )لعمو خطأ طباعي صكابو: (، كالمعنى: الكّرر )

كالسيئة(، ألف كّل ما كاف غير مساٍك شيًئا، فالشيء الذؼ ىك لو غير مساك غير 
مساكيو، كما أف كّل ما كاف مساكًيا لشيء فاآلخر الذؼ ىك لو مساك، مساٍك لو، 

ا لفبلف، كال فبلف فيقاؿ: فبلف مساك فبلًنا، كفبلف لو مساك، فكذلؾ فبلف ليس مساكيً 
مساكًيا لو، فمذلؾ كّررت )ال( مع السيئة، كلك لـ تكف مكّررة معيا كاف الكبلـ 

 .صحيًحا
*** 

 :الزمخشرؼ 
يعني أّف الحسنة كالسيئة متفاكتتاف في أنفسيما، فخذ الحسنة التي ىي أحسف مف 

أعدائؾ فادفع بيا السيئة التي ترد عميؾ مف بعض  -إذا اعترضتؾ حسنتاف  -أختيا 
.)...( 
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 .كقيل: ال: مزيدة. كالمعنى: كال تستكؼ الحسنة كالسيئة
*** 
 :أبك حياف
( كال الظل  كال الحركرُ ) :( زائدة لمتككيد، كيي في قكلوكال السيئة( في قكلو: )ال)
، ألف استكػ ال يكتفي بمفرد، فإف إحدػ الحسنة كالسيئة جنس لـ تكف 21فاطر

لذؼ قبل ىذا، إذ يصير المعنى: كال تستكؼ الحسنات، إذ زيادتيا كزيادتيا في الكجو ا
 .ىي متفاكتات في أنفسيا، كال السيئات لتفاكتيا أيًضا

*** 
 ابف عاشكر:

فالحسنة تعـ جميع أفراد جنسيا، كُأكالىا تبادًرا إلى األذىاف حسنُة الدعكة إلى 
الصفح عف الجفاء اإلسبلـ،  لما فييا مف جـّ المنافع في اآلخرة كالدنيا، كتشمل صفة 

الذؼ يمَقى بو المشرككف دعكَة اإلسبلـ، ألف الصفح مف اإلحساف، كفيو ترؾ ما يثير 
حميتيـ لدينيـ، كيقرب ليف نفكس ذكؼ النفكس المينة. فالعطف عمى ىذا مف عطف 
غرض عمى غرض، كىك الذؼ يعبر عنو بعطف القصة عمى القصة، كىي تمييد 

( اآلية. كقد عممَت غير مرة أف نفي التي ِىَي أْحَسفُ اْدَفع بكتكطئة لقكلو عقبيا: )
االستكاء كنحكه بيف شيئيف يراد بو غالًبا تفضيل أحدىما عمى ُمقابمو بحسب داللة 

. 18السجدة  (أفمف كاف مؤمًنا كمف كاف فاسًقا ال يستككف )السياؽ كقكلو تعالى: 
.)...( 

( النافية الكالسيئة، دكف إعادة )فكاف مقتضى الظاىر أف يقاؿ: كال تستكؼ الحسنة 
، فإعادة 58غافر  (كما يستكؼ األعمى كالبصيربعد الكاك الثانية كما قاؿ تعالى: )

 ( النافية تأكيد ألختيا السابقة. ال)
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كأحسف مف اعتبار التأكيد أف يككف في الكبلـ إيجاز حذؼ مؤذف باحتباؾ في الكبلـ، 
 السيئة كالحسنة. فالمراد باألكؿ نفي أف تمتحق تقديره كما تْستكؼ الحسنة كالسيئُة كال

فضائل الحسنة مساكػء السيئة، كالمراد بالثاني نفي أف تمتحق السيئة بشرؼ الحسنة. 
كذلؾ ىك االستكاء في الخصائص، كفي ذلؾ تأكيد كتقكية لنفي المساكاة ليدؿ عمى 

و كال مجاَز، كقد أنو نفي تاـ بيف الجنسيف جنِس الحسنة كجنس السيئة ال مبالغة في
 .تقدـ الكبلـ عمى نظيره في سكرة فاطر

*** 
 إلجمعة7
 ىػ1440رجب  30
 ـ2019نيساف  05
 

 (35)فصمت كما ُيمّقاىا إال الذيف صبركا كما ُيمّقاىا إال ذك حٍع عظيـ  ۞
 : كما ُيعطاىا.كما ُيمقاىا

 أؼ ىذه الخصمة مف الدفع بالتي ىي أحسف.
 

 العقل.: مف اإليماف أك مف حع عظيـ
 

ما ينزغنؾ مف الشيطاف نزٌغ فاستِعْذ با  ۞  (36)فصمت كا 
 

النزغ: النخس، كىك المس بطرؼ قضيب أك أصبع، بعنف مؤلـ، استعير ىنا 
 لمكسكسة الباعثة عمى الشر )األلكسي(.
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 (37 )فصمت خمقيف الذؼ  كاسجدكا لمقمر كال لمشمس تسجدكا ال ۞
   
 لمقمرِ  كال لمشمسِ  تسجُدكا ال كالقمرُ  كالشمُس  كالّنيارُ  الميلُ  آياِتوِ  كِمف) تعالى: قاؿ
 .37 فصمت (خمقيفّ  الذؼ ِ  كاسجدكا
  
 يقل: لـ

 خمقيما.
  
 المفسريف: أقكاؿ
 خمقيف:
 كالنيار. كالميل كالقمر لمشمس يعكد الضمير      -

 يجكز العمماء. بعض عند جمع االثنيف ألف كالقمر، لمشمس يعكد الضمير      -
 المغتيف في كالمكاريث. الفرائض عمـ كتابي: راجع )خمقيما(. كيجكز (خمقيف)

 معاممة يعامل المثنى مثنى، يكجد ال الحديث، كضعيما في كاإلنكميزية، الفرنسية
 الجمع.

 اآليات. إلى يعكد الضمير      -

 التقدير:
 خمقيف. الذؼ  كاسجدكا لمنيار كال لميل كال لمقمر كال لمشمس تسجدكا ال      -
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 خمقيما. الذؼ  كاسجدكا كالقمر لمشمس تسجدكا ال أك:      -

 اآليات. ىذه خمق الذؼ  كاسجدكا كالقمر لمشمس تسجدكا ال أك:      -

  

 التقديريف: ىذيف إلييا أضيفُ 
 خمقيف. الذؼ  كاسجدكا )حذؼ( ... لمقمر كال لمشمس تسجدكا ال      -

 عنو. آخر تعبير لعمو أك األكؿ، التقدير مف قريب كىك
 كالنيار. كالميل كالقمر الشمس خمق الذؼ  كاسجدكا لمقمر كال لمشمس تسجدكا ال      -

***  
   ـ20/6/2013 الخميس
 

   (40 )فصمت بصير تعممكف  بما إنو شئتـ ما اعممكا ۞
 ليـ. تيديد ىذا
 فاسد. أك صالح عمل مف شئتـ ما اعممكا بو: يراد كقد
 

نو جاءىـ لّما بالذكر كفركا الذيف إفّ  ۞  (41 )فصمت عزيزٌ  لكتابٌ  كا 
 الكتاب. أك القرآف :الذكر
  بكفرىـ. ُيجازكف  تقديره: محذكؼ، (إفّ ) خبر
 

نو ۞  (41 )فصمت خمفو ِمف كال يديو بيف ِمف الباطلُ  يأتيو ال عزيزٌ  لكتابٌ  كا 
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 السابقة. الكتب تكّذبو ال :يديو بيف مف
 بعده. مف كتاب يكذبو ال :خمفو مف
 

 (44 )فصمت كعربي أأعجمي آياتو ُفصمت لكال لقالكا أعجمًيا قرآنا جعمناه كلك ۞
 

 : لعل المعنى: ُترجمت.ُفصمت
 : أقرآف أعجمي كرسكؿ عربي.أأعجمي كعربي

 
 (44)فصمت كىك عمييـ عمى أكلئؾ ُيناَدكف مف مكاف بعيد  ۞

 يعني أنيـ ال يسمعكف.
 

 (46 )فصمت لمعبيد ـبظبّل  ربؾ كما ۞
 ظالـ؟ أنو ذلؾ يعني ىل ۞
 جديد تفسير ۞
  

 ِبظبّلـ: ليس هللا أف فييا كرد التي اآليات
  
 .10 الحج ،51 األنفاؿ ،182 عمراف آؿ (لمعبيدِ  ِبظبّلـ ليَس  هللاَ  كأفّ )      -
 .46 فصمت (لمعبيدِ  ِبظبّلـ ربؾَ  كما)      -
 .29 ؽ (لمعبيدِ  ِبظبّلـ أنا كما)      -
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 السياسية النظـ في عظيمة أىمية مف ليما ما مع كالظمـ، العدؿ عف أتكمـ لف
. مكضكعنا عف خارج فيذا خصكًصا. كاإلسبلمية عمكًما كاإلدارية كاالقتصادية  اليـك
 لمعبيد. بظبّلـ ليس هللا أف فييا كرد الكريـ القرآف في آيات بعض عف الكبلـ أريد إنما
 يفيـ أف أمكف بظبّلـ ليس هللا إف قيل فإذا )ظالـ(. لػ مبالغة صيغة )َظبّلـ( غةكصي
   كثيًرا. ليس كلكف َيظِمـ، إنو أؼ ظالـ، أنو
  
   المفسريف: أقكاؿ
 فييا: حاركا فسركىا كالذيف المفسريف، بعض عنيا سكت المسألة ىذه
 تفيد ال الصيغة ىذه كأف الظالـ، بمعنى ىنا الظبّلـ أف إلى بعضيـ فذىب      -

 المبالغة.
نما لممبالغة، ليست الظبّلـ أف إلى آخركف  كذىب  -  العّطار مثل لمنَسب، ىي كا 

 ،2/309 القاسمي كتفسير ،3/515 المصكف  الدر )تفسير كالخّباز كالحّداد كالنّجار
 (.4/185 الزحيمي كتفسير
 الظمـ ترؾ فمف ركرة،بالض القميل يستتبع الكثير الظمـ نفي أف إلى آخركف  كذىب  -
 كتفسير ،3/457 حياف أبي )تفسير أترؾ القميل لمظمـ كاف لو نفعو زيادة مع الكثير
 (.3/515 المصكف  الدر
 إذ تردد، أك غمكض أك تعّسف أك تكمف مزيد مف تخمك ال أخرػ  تفاسير كىناؾ  -
 لكاف ندرؼ  ال قالكا أك سكتكا كلك أخرػ. آية في عنو يعكدكف  ثـ آية في شيًئا يثبتكف 
 17/210ك 10/42 عاشكر ابف كتفسير ،4/266 المنار تفسير )انظر أفضل
 (.3/112 الميداني حبنكة الرحمف عبد كتفسير ،26/316ك 24/319ك
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 قكتو زادت كمما فاإلنساف البشر، مف بالظبّلـ التعريض المقصكد يككف  كقد  -
 ليس هللا أف كمع اآلخريف. ظمـ إلى ميمو زاد كالعسكرية كاالجتماعية كالمالية الجسمية
 قميل. كال كثير في أحًدا َيظِمـ ال أنو إال القكة، في أحد كمثمو
  

 المقترح: التفسير
 َيظمـ ال هللا التفسير: ثكابت مف -1
 .231 البقرة (نفَسوُ  َظمـَ  فقدْ  ذلؾَ  يفعلْ  كَمف)      -
 .1 الطبلؽ (نفَسوُ  َظمـَ  فقد هللاِ  حدكدَ  َيتعدَّ  كَمف)      -
  .118 النحل (َيظِمُمكفَ  أنفَسيـْ  كاُنكا كلكفْ  َظممناُىـْ  كما)      -
 .279 البقرة (ُتظممكفَ  كال َتظممكفَ  ال)      -
 .40 النساء (َذّرةٍ  ِمثقاؿَ  َيظمـُ  ال هللاَ  إفّ )      -
 .44 يكنس (َيظِمُمكفَ  أنفَسيـ الناَس  كلكفّ  شيًئا الناَس  َيظِمـُ  ال هللاَ  إفّ )      -
 .77 النساء (فتيبلً  ُتظمُمكفَ  كال)      -
 .124 النساء (نقيًرا ُيظمُمكفَ  كال)      -
 ال كىـ ِمثَميا إال ُيجَزػ  فبل بالسيئةِ  جاءَ  كَمف أمثاِليا َعْشرُ  فمو بالحَسنةِ  جاءَ  َمف)  -

 .160 األنعاـ (ُيظمُمكفَ 
  
 المشاكمة: سبيل عمى كىذا َيظِمـ: َمف َيظِمـ هللا :المشاكمة التفسير: في التدرج -2
 كالكيد، المكر، في كرد ما المشاكمة ىذه كمف الظمـ. عمى الجزاء الظمـ، إحباط

 ذلؾ. شاكل كما كالنسياف، كاالستيزاء،
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   .30 األنفاؿ (الماكريفَ  خيرُ  كهللاُ  هللاُ  كَيمُكرُ  كَيمُكركفَ )      -
 .16-15 الطارؽ  (َكْيًدا كأكيدُ  َكْيًدا يكيدكفَ )      -
 .15 البقرة (بيـ َيستيزغُ  هللاُ )      -
 .67 التكبة (فَنِسَيُيـْ  هللاَ  َنُسكا)      -
 مبالغة. صيغة َنِسًيا: ،64 مريـ (َنِسًيا رّبؾَ  كافَ  كما)      -
  
 كاالستيزاء كالكيد المكر في كرد كما َيظِمـ، مف َيظِمـ هللا أف القرآف في يرد لـ -3

 َظمـ(. )َمف َيظِمـ أنو منو يفيـ (بظبّلـ ليَس ) قكلو: لكف كالنسياف.
 َمف ظمـ في يبالغ كال َيظِمـ، َمف َيظِمـ هللا إف أؼ بظبّلـ: ليس هللا التفسير: نتيجة -4
 في يزيد ال بظبّلـ: ليس العقاب. في يبالغ كال الثكاب، في يبالغ هللا ألف ذلؾ َظمـ.
 يستحقو. ما عمى الظالـ عقكبة
  
 عدؿ. فقد َظمـ َمف َظمـ كَمف َيظِمـ، َمف َيظِمـ َمف؟ كلكف َيظِمـ، هللاُ  َيظِمـ؟ ىل هللا -5
  

 المقترح: التفسير
 ىك بل شديًدا، ليس ليـ: يقكؿ كهللا شديد، العذاب أف يشعركف  فيـ ،لمقكلتيـ ردّ  ىذا
 بكثير! أشدّ  عذابكـ لكاف منيا بأكثر السيئات عمى أجازؼ  كنت كلك تستحقكنو، الذؼ
***  
  ـ27/2/2013 األربعاء
 

 (47 )فصمت أكماميا مف ثمراتٍ  مف َتخُرج كما ۞
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 الثمرة. كعاء الكـ:
 

 (47 )فصمت شييد ِمف مّنا ما آذناؾ قالكا ۞
 لؾ. شريؾ كجكد عمى
 أعممناؾ. :آذّناؾ
 

 (48 )فصمت قبل مف يدعكف  كانكا ما عنيـ كضلّ  ۞
 ضاع. :ضل
 األصناـ. كىـ يدعكنيـ، :يدعكف 
 يعبدكف. :يدعكف 
 الدنيا. في أؼ :قبل مف
 

 (48 )فصمت محيص مف ليـ ما كظّنكا ۞
 ممجأ.
 أيقنكا. :ظنكا
 

 (49)فصمت ال يسأـ اإلنساف مف دعاء الخير  ۞
 

 : الخير في ىذا المكضع: الماؿ، كصحة الجسـ. 25/2 الطبرؼ قاؿ 
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: الخيػر ىنػا: المػاؿ، كالصػحة، كالسػمطاف، كالعػز. كفػي قػراءة 15/372 القرطبيكقاؿ 
، 7/266عبػػػد هللا: "ال يسػػػأـ اإلنسػػػاف مػػػف دعػػػاء المػػػاؿ" )كانظػػػر تفسػػػير ابػػػف الجػػػكزؼ 

 (. 8/283كالقاسمي 
 
: ىػذه اآليػة نزلػت فػي بعػض الكفػار، لكػف كثيػًرا مػف المسػػمميف 9/315أبػك حيػاف قػاؿ 

 سعة كالنعمة. يتصفكف بيذا الكصف، أؼ بطمب ال
 

: أؼ ال يمّل اإلنساف كال يضجر مػف طمػب المػاؿ طمًبػا 17/216نظـ الدرر كقاؿ في 
 عظيًما، كذلؾ داؿ عمى شرىو. فدعاء الخير إذف ىك طمبو طمًبا عظيًما. 

 
: اإلنسػػػػاف ىػػػػك الجػػػػنس العػػػػاـ، ال إنسػػػػاف معػػػػيف، كال إنسػػػػاف 25/9ابػػػػف عاشػػػػكر قػػػػاؿ 

ا قكًيػػػا فػػػي ىػػػذا الخمػػػق، إال مػػػف عصػػػمو هللا بػػػكازع مشػػػرؾ. فػػػإف لمجبمَّػػػة اإلنسػػػانية أثػػػرً 
اإليماف. فأصل ىػذا الخمػق أمػر مرتكػز فػي نفػس اإلنسػاف. جػاء فػي الحػديث الشػريف 
ّنػػو  أنػػو لػػك كػػاف البػػف آدـ كاديػػاف مػػف ذىػػب ألحػػب أف يكػػكف لػػو ثالػػث. قػػاؿ تعػػالى: )كا 

يػػػر حًبػػػا ، أؼ إنػػػو شػػػديد حػػػب الخيػػػر، أؼ يحػػػب الخ8ِلحػػػّب الخيػػػِر لشػػػديٌد( العاديػػػات 
 شديًدا. 
 

 : "إنو رسـ دقيق صادؽ لمنفس البشرية". 5/3129 الظبلؿكقاؿ في 
 

إف ىذه اآلية الكريمة تدخل في باب المقكالت الكصفية، ال في باب المقػكالت القيميػة، 
 فيي عبارة عف كصف لمنفس اإلنسانية، كليست عبارة عف أحكاـ قيمية. 
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 (50)فصمت اَء مّسْتو َليقكَلف ىذا لي كلئف أذقناه رحمًة مّنا ِمف بعد ضرّ  ۞
 أؼ: ال مّنة ألحد عمي فيو.

 
 (50)فصمت سنى محُ كلئف ُرِجعُت إلى رّبي إّف لي عنده لَ  ۞
 ىذا عمى سبيل السخرية.يقكؿ 

 ، قاؿ:ابف عاشكرلـ ينتبو إلى ىذا مف المفسريف إال 
 
إّنمػػػا ىػػػك عمػػػى سػػػبيل ( كلػػػئف ُرجعػػػُت إلػػػى رّبػػػي إّف لػػػي عنػػػده لمحسػػػنىكَلَعػػػل قكلػػػو: )"

  ."االستيزاء
 كىك الصكاب، كهللا أعمـ.

*** 
 إعراب:
 : البلـ الـ القسـ. إْف: حرؼ شرط جاـز يجـز فعميف.لئف

 : جكاب القسـ + جكاب الشرط: جممة سّدت مسّد الجكابيف مًعا.إّف لي عنده َلمُحسنى
 

قػػل أرأيػػتـ إف كػػاف ِمػػف عنػػِد هللا ثػػـ كفػػرتـ بػػو َمػػف أضػػل  مّمػػف ىػػك فػػي شػػقاٍؽ بعيػػٍد  ۞
 (52)فصمت 
 لـ يقل:

 َمف أضل  منكـ.
 أبعد في الشقاؽ كأسرؼ.
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إلشورى﴾ سورة﴿  
(5)الشكرػ  تكاد السمكاُت يتفّطرف مف فكقيفّ  ۞  

 في قراءة: 
.تتفطرف   
 تتصدعف.

 مف عظمة هللا.
 

(5)الشكرػ كالمبلئكُة يسبحكف بحمد ربيـ  ۞  
 يسبحكف تسبيًحا مقترًنا بحمد ربيـ.

 سبحاف هللا كالحمد .
 

كالذيف اتخذكا مف دكنو أكلياء هللا حفيع عمييـ كما أنت عمييـ بككيل  ۞
  (6 )الشكرػ 
رقيب: حفيع  

أؼ: بحفيع. كما أنت عمييـ بككيل:  
 
(7)الشكرػ يـك الجمع  ۞   

 يـك الحشر.
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 يـك القيامة.
  (8)الشكرػ  كلك شاء هللا لجعميـ أمة كاحدة ۞

 أؼ لجعل الفريقيف أمة كاحدة في الجنة. 
 لـ يقل:
 لجعميما.

 
 ( 9)الشكرػ  أـ اتخذكا مف دكنو أكلياء فا ىك الكليّ  ۞

 التقدير:

 إْف أرادكا كلًيا فا ىك الكلي.

 الزمخشرؼ.الفاء كاقعة في جكاب شرط مقدر، كما قاؿ 

 كاعترض عميو أبك حياف، كقاؿ: ال حاجة، كالكبلـ يتـ بدكنو!

 كأنا أميل إلى ما قالو الزمخشرؼ، كتبعو الرازؼ، كاأللكسي، كابف عاشكر.

*** 

 أقكاؿ المفسريف:

 الزمخشرؼ:
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( جكاب شرط مقّدر، كأنو قيل بعد إنكار كل كلي َفٱّللَُّ ُىَك ٱْلَكِلى  الفاء في قكلو: )
 إف أرادكا كلًيا بحق فا ىك الكلي بالحق، ال كلّي سكاه.سكاه: 

*** 

 الرازؼ:

( جكاب شرط مقدر، كأنو قاؿ: إف َفٱّللَُّ ُىَك ٱْلَكِلي  (: كالفاء في قكلو: )َفٱُ ُىَك ٱْلَكِلي  )
 أرادكا أكلياء بحق فا ىك الكلي بالحق، ال كلي سكاه.

*** 

 أبك حياف:

( جكاب شرط مقدر، كأنو قيل: بعد إنكار كل كلي ىك الكليفا الفاء في قكلو: )
ف أرادكا كلًيا بحق، فا ىك الكلي بالحق، ال كلي سكاه. انتيى.   سكاه، كا 

 كال حاجة إلى تقدير شرط محذكؼ، كالكبلـ يتـ بدكنو.

*** 

 األلكسي:
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بحق فا تعالى ىك ( قيل: ىك جكاب شرط مقدر، أؼ: إف أرادكا كلًيا َفٱّللَُّ ُىَك ٱْلَكِلى  )
الكلي بحق، ال كلي بحق سكاه عز كجل، كككنو جكاب الشرط عمى معنى اإلخبار 

 كنحكه. 

"ال حاجة إلى اعتبار شرط محذكؼ كالكبلـ يتـ بدكنو"، كلعمو «: البحر»كقاؿ في 
يريد ما قيل: إنو عطف عمى ما قبمو، أك إنو تعميل لئلنكار المأخكذ مف االستفياـ، 

أتضرب زيًدا فيك أخكؾ أؼ: ال ينبغي لؾ ضربو فإنو أخكؾ. كتعقب بأف كقكلؾ: 
نما يحسف التعميل في صريح اإلنكار، كال  المعركؼ في مثمو استعمالو بالكاك، كا 

 يناسب معنى المضي أيًضا.

*** 

 ابف عاشكر:

كلّي ( عمى تقدير: إف أرادكا كليًّا بحق فا ىك الكلّي بالحق، ال فا ىك الكليكقاؿ: )
 سكاه.

*** 

 إعراب دعاس:

 فا: الفاء حرؼ عطف.

 كال صحة لما قاؿ.
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 كهللا أعمـ.

*** 

 إلسبت7

 ىػ1440ربيع اآلخر  07

 ـ2018كانكف األكؿ  15

 

 (11 )الشكرػ  فيو يذرؤكـ اأزكاجً  األنعاـ كمف اأزكاجً  أنفسكـ مف لكـ جعل ۞

 : أنتـ كاألنعاـ عمى التغميب لمعاقل.يذرؤكـ

 يخمقكـ.: يذرؤكـ

 : في ىذا الكضع.فيو

 

 (11 )الشكرػ  أزكاًجا األنعاـ كِمفَ  أزكاًجا أنفسكـ ِمف لكـ َجعلَ  ۞
   
  
 المفسركف: فعمو ما
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 كاألنثى! الذكر بمعنى الثانية كالجممة الزكجات، بمعنى األكلى الجممة فسركا أنيـ
 .األنعاـ كِمفَ  قكلو: في بالعطف يخلّ  كىذا
  
 أنفسكـ: مف
 نكعكـ. مف
  
 :لكـ
 لصالحكـ. لمنفعتكـ، األكلى: الجممة في
 قمت: فمك لصالحكـ. يككف  األنعاـ في األمر مآؿ كذلؾ الثانية: الجممة في
 صحيًحا. لكاف أزكاًجا، األنعاـ مف لكـ كجعل
  

 التقدير:
 أزكاًجا. األنعاـ كجعل أزكاًجا كجعمكـ      -

 أزكاًجا. األنعاـ كمف أزكاًجا منكـ كجعل      -

ناًثا. ذككًرا أؼ أزكاًجا، كاألنعاـ أزكاًجا البشر كجعل      -  كا 

 أعمـ. كهللا لصالحكـ، أؼ: (،لكـ) الحالتيف كفي
***  
   ـ27/11/2012 الثبلثاء

 
 (11 )الشكرػ  شيء كِمثمو ليس ۞
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 النكتة:
 كاحد! كمعناىما كِمثل، الكاؼ اجتماع
  
 :كِمثمو
 شيء. مثلَ  ليس أك: شيء. مثمو ليس أؼ: التشبيو(، )تككيد لمتككيد زائدة الكاؼ -

 شيء. كا ليس أك: كشيء. ىك ليس أك: شيء. كيك ليس أؼ: زائدة. )ِمثل(: -

 هللا كذات ليس كذا. تفعل ال أنت أؼ كذا: يفعل ال ِمثُمؾَ  يقاؿ: ذاتو. )ِمثمو(: -
 شيء.

 الصفات مف ءشي تعالى صفتو مثل ليس شيء. هللا كصفة ليس صفتو. )ِمثمو(: -
 لغيره. التي

  
 شيء:
 تعالى. هللا عمى تطمق بل كاألشخاص، األشياء عمى العربية في تطمق
 .54 الكيف (َجدالً  شيءٍ  أكثرَ  اإلنسافُ  ككافَ ) -

 .19 األنعاـ (كبينكـ بيني شييدٌ  هللاُ  قلِ  شيادةً  أكبرُ  شيءٍ  أؼّ  ُقلْ ) -

***  
 ـ25/6/2013 الثبلثاء
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 (11 )الشكرػ  شيء كِمثمو ليس ۞
   
 عاشكر: ابف قاؿ
 )...(. تعالى  ِمثبل المكجكدات مف الشيء يككف  أف نفت اآلية ىذه أف اعمـ»
 كاألعضاء كالحكاّس  الجكارح عف تعالى هللا تنزيو في أصبلً  اآلية ىذه كانت كبذلؾ
 .التأكيل أىل عند
 التنزيو مع أثبتكه فإنما بالمتشابو نسّميو مما القرآف في كرد ما تعالى  أثبتكا كالذيف
 ال كأنو ،11 الشكرػ  (شيءٌ  كِمثمو ليَس ) قكلو: إعماؿ في خبلؼ ال إذ ،ظاىره عف
 لو. نظير كال لو، شبيو
ذ  التشبيو، المكىمة النصكص تأكيل في خبلؼ يبق لـ األصل ىذا عمى اتفقنا قد كا 
 اليد كتأكيميـ تفصيمًيا، تأكيبلً  كاف خَمفيـ كتأكيل ُجممًيا، تأكيبلً  كاف سَمفنا تأكيل أف إال
 حاؿ بتمثيل كالنزكؿ بالذات، كالكجو بالجكد، اليديف كبسط بالعمـ، كالعيف بالقدرة،
 لينيميـ سائمكه يككف  حيث إلى الممتنع مكانو مف المرتفع نزكؿ بحاؿ كالقبكؿ اإلجابة
 .  »أعمـ الخَمف كطريقة أسمـ، السَمف طريقة قالكا: كليذا سألكه. ما
 أقكؿ:
 أعمـ. كهللا األعمـ، ىك فاألسمـ نظر، فييا األخيرة الجممة
 حسف. فيذا الصفات آيات في بالتفكيض أخذ مف
 يدرؼ. ال حيث مف كالتجسيـ التشبيو في كقع فربما ظاىرىا عمى اآلية حمل كمف
 قمت. أف سبق كما التفكيض إلى مرجعو كاف ربما بالتأكيل أخذ كمف
 إلى عاد مف بالتأكيل صّرح كربما بالتأكيل، يصّرح لـ كلكنو يؤّكؿ ال مف أّكؿ كربما
 التفكيض!
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 بعضيـ فييا المسممكف  يكّفر كيف أدرؼ  ال كلكف المقبكلة، العقائد في دقيقة أمكر
 بعًضا!
 معياًرا! رأييا مف كجعمت السَمف! مذىب تمثل أنيا فرقة كل اّدعت كربما
***  
     ـ19/1/2015 اإلثنيف

 
 

ـُ بغًيا بينيـ كما تفرقكا  ۞  (14)الشكرػ إال ِمف بعِد ما جاءىـُ العم

 :لـ يقل

ـُ إال بغًيا بينيـ  .كما تفّرقكا ِمف بعِد ما جاءىـُ العم

 :(: صاركا أحزاًبا، كفييـ أقكاؿتفّرقكا)

 .قريش     

ككفر أمـ األنبياء المتقدميف. اختمفكا فيما بينيـ لما طاؿ بيـ المدػ، فآمف قـك     
 .قـك

أىل الكتاب. قاؿ تعالى: )كما تفّرَؽ الذيف أكتكا الكتاَب إال ِمف بعِد ما جاءتيـ     
 .4البّينُة( البينة 

 (ِمف بعِد ما جاءىـُ العمـُ ) 



171 

سبب العمـ، أؼ النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ككانكا يتمّنكف أف ُيبعث إلييـ نبي. قاؿ تعالى: 
فمما جاءىـ ما ، أؼ: نبي. )42( فاطر أيماِنيـ لئف جاءىـ نذيرٌ كأقسمكا باِ َجْيَد )

 .89( البقرة َعرفكا كفركا بو

 .األنبياء كالرسل

 .الحق كقياـ الحجة عمييـ

 (بغًيا بينيـ) 

بغًيا مف بعضيـ عمى بعض طمًبا لمرياسة، أؼ: لـ يكف تفرقيـ لقصكر في الحجج 
 .كالُمشاقة كالعداكة كالحسد كاالشتغاؿ بالدنياكالبراىيف، بل لمبغي كالظمـ كالعناد 

 .عالميف بمفاسد التفرؽ كأضراره )الفرقة ضبللة(، غير معذكريف بالجيل

 .بغًيا عمى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

*** 

 ـ11/10/2013السبت 

 

 (15 )الشكرػ  كبينكـ بيننا حجة ال ۞

 المفسريف. حسب خصكمة، ال
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 ربيـ عند داحضة يـحجتُ  لو جيباستُ  ما بعد مف هللا في كف يحاجّ  كالذيف ۞
 (16 )الشكرػ 

 يخاصمكف. :يحاّجكف 

 

 (17 )الشكرػ  كالميزافَ  بالحق الكتاب أنزؿ الذؼ هللا ۞

 العدؿ. الميزاف: كأنزؿ أؼ:

 

 (17 )الشكرػ  قريب الساعة لعل ۞

 قريب. الساعة كقت لعل

 مجازؼ. مؤنث الساعة:

 

 منيا نؤتو الدنيا حرث يريد كاف كمف حرثو في لو نزدْ  اآلخرة حرث يريد كاف مف ۞
 (20 )الشكرػ  نصيب مف اآلخرة في لو كما

 رزؽ. :حرث
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 مضاعفة. أضعاًفا :حرثو في لو نزد

 :الرازؼ  قاؿ

 مف البابيف في بد ال بل ،حاضرة ليست كالدنيا اآلخرة منافع أف عمى ةدالّ  اآلية
 ثـ كالحصد كالتنمية سقيةالت ثـ البذر في المشاؽّ  بتحمل إال يتأتى ال كالحرث الحرث،
 إال يحصل ال منيما كاحد كل أف عممنا احرثً  القسميف كبل هللا ىسمّ  فمما .التنقية
  .كالمشاؽّ  المتاعب بتحمل

 النقصاف إلى الدنيا مصير فأك  ،كالكماؿ الزيادة إلى اآلخرة مصير أف تعالى بّيػف ثـ
 الحراثة متاعب تحمل مف اجميعً  القسميف في بد ال كاف إذا :قيل فكأنو الفناء، ثـ

 في يككف  ما إلى المتاعب ىذه صرؼتُ  فؤلف كالتنقية، كالحصد كالتنمية كالتسمية
 .كالفناء كاالنقضاء النقصاف في يككف  ما إلى صرفيا مف أكلى كالبقاء التزايد

*** 

 مباشرة: النص ىذا قبل الرازؼ  كقاؿ

  :يقكلكف  الناس ألف النقد، إلى بالنسبة مرجكحة كالنسيئة ،نقد كالدنيا نسيئة اآلخرة فإ
 أحكاؿ إلى بالنسبة انعكست القضية ىذه أف تعالى فبّيػف ،النسيئة مف خير النقد
ف فاآلخرة كالدنيا، اآلخرة  الصكاب: النسخة، ىذه في طباعي خطأ )لعمو انقدً  كانت كا 
ف اكالدني كأكمل، أفضل فكانت ،كالدكاـ لمزيادة متكجية أنيا إال نسيئة(  انقدً  كانت كا 
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 عمى يدؿّ  فيذا كأرذؿ، أخّس  فكانت ،البطبلف إلى ثـ النقصاف إلى متكجية أنيا إال
 إال اآلخرة أحكاؿ مف الدنيا في ليس كأنو ألبتة، الدنيا حاؿ يناسب ال اآلخرة حاؿ أف
 .عباس ابف عف مركؼّ  ىك كما ،االسـ مجرد

*** 

 لمرازؼ: ألخيرا النص عمى تعميق

  الرازؼ: قاؿ

  النسيئة". مف خير "النقد يقكلكف: الناس

  التفاسير: تصحيح في مني إسياًما أقكؿ

 لدؼّ  كاف فمك تساكيا، إذا النسيئة مف خير فالنقد الناس. قكؿ كليس الشرع، قكؿ ىذا
 نقًدا، يدفع أحدىما لكف نفسو، الثمف يدفع منيما كل شخصاف، كطمبيا لمبيع، سمعة
 عمى األخرػ  األشياء بقاء بافتراض نقًدا، يدفع لمف السمعة بعتُ  نسيئة، كاآلخر
 حاليا.

 بيع فضمتُ  لي، كافية زيادة الثمف في زاد إذا نسيئة يشترؼ  الذؼ الشخص لكف
 المستقبل. تفضيل إلى الحاضر تفضيل عف عدلت أؼ نسيئة، السمعة
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 كأنا المذاىب، جميع في العمماء، جميكر عند جائز الثمف في الزيادة مع اآلجل كالبيع
 النقد بأف يقكؿ الذؼ فإف كليذا الظف. سبيل عمى ال اليقيف سبيل عمى جكازه أرػ 
 الشرع. يقكلو ما يقكلكف  ىنا كالناس نفسو، الشرع ىك النسيئة مف خير

ذا  زاد هللا أف لكال اآلخرة عمى الدنيا يفضمكف  الناس فإف كاآلخرة، الدنيا عف تكممنا كا 
 إلى الدنيا مف الرشيد المؤمف تفضيل ينقمب كبيذا كزمًنا. كنكًعا كًما اآلخرة في
  اآلخرة.

 مذىبو! إماـ قالو ما يقرأ لـ كلكنو المذىب، شافعي الرازؼ 

*** 

 الشكرػ(. )آية اآلية ىذه مف أصرح ىي آخر مكضع في ذكرتيا آيات ىناؾ

 تعالى: قاؿ

 زاد هللا أف مع اآلخرة تَذركف  .21-20 القيامة (اآلخرة ركف كتذَ  العاجمة كف تحبّ  بل)
 بيا! ُيؤمف ال مف اآلخرةَ  يذر إنما مضاعفة! أضعاًفا كالزمف، كالنكع الكـ في فييا،

 هللا ثػّقمو يكًما كراءىـ يَذركف  .27 اإلنساف (ثقيبلً  ايكمً  كراءىـ ركف كيذَ  العاجمة كف يحبّ )
 كالزمف. كالنكع الكـ في

 الرشيد المؤمف الرجل .17-16 األعمى (كأبقى خيرٌ  كاآلخرةُ  نياالد الحياة تؤثركف  بل)
 )خمكد(! الزمف في كأبقى كالنكع، الكـ في خير ألنيا اآلخرة، يؤثر
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 بالصكاب. أعمـ كهللا

*** 

 إلسبت7

 ىػ1440 شعباف 1

 ـ2019 نيساف 6

 

 (21)الشكرػ ضي بينيـ الفصل لقُ  كلكال كممةُ  ۞

 كممة الفصل بتأخير العذاب.

 

 (22)الشكرػ بيـ  بكا كىك كاقعٌ شفقيف مما كسَ ترػ الظالميف مُ  ۞

 : مف جزاء ما كسبكا.مما كسبكا

 

 (23)الشكرػ ذلؾ الذؼ يبشر هللا عباده  ۞

 يبشر بو.
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 (23 )الشكرػ  الُقربى في المكدةَ  إال أجًرا عميو أسأُلكـ ال قلْ  ۞

 القربى. في المكدة أسألكـ لكفْ 

 صعب. كقبكليا متعددة، كالتفاسير غامض، المعنى

  !اآلية ىذه في عمينا الناس أكثر قاؿ: الشعبػي عف

 

 (23 )الشكرػ  اسنً حُ  فييا لو نزدْ  حسنة يقترْؼ  فكمَ  ۞

 أضعاًفا. حسنيا يضاعف أؼ

 السكء. في استعماليا كغمب يكتسب، :يقترؼ

: نقكؿ  ذنًبا. اقترؼ اليـك

 

 (24 )الشكرػ  قمبؾ عمى ـْ يختِ  هللاُ  يشإ فإف ۞

 الكذب. افتريت لك أؼ:

 

 (24 )الشكرػ  بكمماتو الحق كيحق   الباطل هللا كيمحُ  قمبؾ عمى يختـْ  هللا يشإ فإف ۞
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 كيمحك. :كيمحُ 

 عثماني. رسـ تمفع. كما كتبت

 (.ُيحق  ) مثل: مرفكع ىك بل (،يختـْ ) مثل مجزكًما ليس

 

 (24 )الشكرػ  الصدكر بذات عميـ إنو ۞

 يقل: لـ

 الصدكر. في بما عميـ

 

 (25 )الشكرػ  عباده عف التكبة يقبل الذؼ كىك ۞

 يقل: لـ

 عباده. مف

 لعل التقدير: التكبة التي ُتبعد الذنكب عف عباده.

 

 (26 )الشكرػ  فضمو مف كيزيدىـ الصالحات كعممكا آمنكا الذيف كيستجيب ۞
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 كالكافركفَ  فضِمو ِمف كَيزيُدىـ الصالحاتِ  كعِممكا آمُنكا الذيف كيستجيبُ ) تعالى: قاؿ
 .26 الشكرػ  (شديدٌ  عذابٌ  ليـ
  
  
 يقل: لـ
 آمنكا(. الذيف هللاُ  )كيجيب آمنكا الذيف كيجيبُ       -
 . الصالحات كعممكا آمنكا الذيف كيستجيب      -
 آمنكا(. لمذيف هللا )كيستجيب آمنكا لمذيف كيستجيب      -
  
 جّر؟ مكضع في أـ رفع مكضع في أـ نصب مكضع في ىي ىل (:الذيف)
  
 الذيف هللاُ  كيستجيب أؼ: ،نصب مكضع في (الذيف) العمماء: بعض قاؿ            -1
 أؼ: آمنكا.
 عبادتيـ. يقبل األفضل: لعل ببدنو. كأطاعو بقمبو لو أخمص مف عبادة يقبل      -
 دعاءىـ. يستجيب َدَعكه. إذا مسألتيـ يعطييـ      -
 لبعض. بعِضيـ المؤمنيف دعاء يجيب      -
  
 اإلجابة. في مبالغة االستجابة العمماء: بعض كقاؿ كاحد. بمعنى كاستجاب أجاب
  
 كالمعنى: .رفع مكضع في (الذيف) آخركف: كقاؿ            -2



180 

 ذلؾ. إلى دعاىـ إذا بطاعتو كىالعمل بو لئليماف لربيـ، يستجيبكف       -
 الصالحة. بأعماليـ ربيـ مف اإلجابة )َيستدعكف( َيطمبكف       -
  
 قكلو: في كما البلـ حذؼَ  .جرّ  مكضع في (الذيف) ثالث: فريق كقاؿ            -3
 كالمعنى: ليـ. كالكا أؼ: ،3 المطففيف (كالكىـ)
  

 .195 عمراف آؿ (رّبيـ ليـ فاستجاب) ... آمنكا لمذيف هللا كيستجيب
  
 سعد: بف كعب قاؿ
 ُمجيبُ  ذاؾَ  عندَ  َيستِجْبوُ  فمـ        الّندا إلى ُيجيبُ  َمف يا دعا كداعٍ     
 لو. يستجب فمـ أؼ يستجبو: فمـ 
***  
 13/10/2012 السبت
 

 
 (27)الشكرػ  كلك بسط هللا الرزؽ لعباده لبغكا في األرض ۞

 
كلك بسط هللا الرزؽ لعباده لبغكا فػي األرض، كلكػف ينػزؿ بقػدر مػا يشػاء، قاؿ تعالى: )

 .27الشكرػ ( إنو بعباده خبير بصير
 
 (.25/30: خير الرزؽ ما ال ُيطغيؾ كال ُيػمييؾ )تفسير الطبرؼ قتادةقاؿ 
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: بغييـ طمبيـ منزلة بعد منزلػة، كدابػة بعػد دابػة، كمركًبػا بعػد مركػب، ابف عباسكقاؿ 

كممبًسا بعد ممبس. كقيل: أراد لك أعطاىـ الكثير لطمبكا ما ىك أكثر منػو، لقكلػو صػمى 
كػػاف البػػف آدـ كاديػػاف مػػف ذىػػب البتغػػى إلييمػػا ثالثػػػػًا. إف الغنػػى  هللا عميػػو كسػػمـ: لػػك

َمْبطػػرة مأشػػرة، ككفػػى بقػػاركف عبػػرة. فػػالبغي ىػػك الطغيػػاف، أك ىػػك البػػذخ كالكبػػر. كفػػي 
الحػػػديث القدسػػػي: إف مػػػف عبػػػادؼ المػػػؤمنيف مػػػف ال يصػػػمحو إال الغنػػػى، كلػػػك أفقرتػػػو 

ف مػف عبػادؼ المػؤمنيف مػف ال يصػمحو إ ال الفقػر، كلػك أغنيتػو ألفسػده ألفسده الفقػر. كا 
 (.3/469، كالزمخشرؼ 28 -16/27الغنى )تفسير القرطبي 

 
 : 27/170 الرازؼ كقاؿ 

إف بػػيَّف تعػػالى أنػػو إنمػػا لػػـ يػػرد بسػػط الػػرزؽ، ألنػػو يفضػػي إلػػى المفسػػدة. قػػاؿ تعػػالى: )
أف حصػػكؿ الغنػػى سػػبب . حكػػـ مطمقػػػًا بػػ7-6( العمػػق اإلنسػػاف ليطغػػى أف رآه اسػػتغنى

 . طغيافلحصكؿ ال
 
 : 9/337أبك حياف كقاؿ 

فسػػادىـ، كلكنػو تعػػالى اعمػـ أف الػرزؽ لػػك جػاء عمػػى اقتػراح ال بشػػر لكػاف سػػبب بغػييـ كا 
 . أعمـ بالمصمحة

 
 : 25/92ابف عاشكر كقاؿ 
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كليػاءه ، كلػيس مػف حكمتػو أف يخػص أنظاـ ىذا العالـ عمى قكانيف عامػةإف هللا أسس 
كالرضػػا كالفػػكز فػػي الحيػػاة ، كلكنػػو خصػػيـ بمعػػاني القػػرب كحزبػػو بنظػػاـ تكػػكيني دنيػػكؼ 

ف الغنى مظنة البطاألبدية  . ر كاألشر، إذا صادؼ نفًسا خبيثة. كا 
*** 
 2013نيساف  11
 

 (27 )الشكرػ  يشاءُ  ما بقدرٍ  ُينّزؿُ  ۞
  
 إّنو يشاءُ  ما بقدرٍ  ُينّزؿُ  كلكف األرض في لَبَغكا لعباِده الرزؽَ  هللاُ  َبسط كلك) تعالى: قاؿ
 .27 الشكرػ  (بصيرٌ  خبيرٌ  بعباِده
  
 النزكؿ: سبب
 الرزؽ. سعة تمّنكا الصّفة أىل مف قـك في نزلت      -
 قريظة كبني النضير بني أمكاؿ إلى نظرنا نزلت: فينا األرت: بف خباب كقاؿ      -
 لنا. أف لك قمنا: فنزلت! فتمنيناىا قينقاع كبني
  
 المفسريف: أقكاؿ
 ِعْبرة. بقاركف  ككفى َمأشرة، َمبطرة الغنى ألف كعَصكا، طَغكا بَغكا:      -
 خبيثة! نفًسا صادؼ إذا كالبَطر، األَشر مِظّنة الغنى      -



183 

 آدـ البف كاف لك :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ قاؿ األكثر! لطمبكا الكثير أعطاىـ لك أراد: كقيل:      -
 مسمـ(. حيح)ص !ثالًثا إلييما البتغى ذىب مف كادياف
 بعد كمركًبا دابٍة، بعد كدابةً  منزلٍة، بعد منزلةً  طمُبيـ بغُييـ عباس: ابف قاؿ      -

 (!محدكدة غير البشر حاجات) ممبسٍ  بعد كممبًسا مركٍب،
 مف كالطغياف البغي عمى ذلؾ لحمميـ الرزؽ، مف حاجتيـ فكؽ  أعطاىـ لك      -

  كبَطًرا! أَشًرا بعض، عمى بعضيـ
  
 كلتعطمت بعض! إلى بعضيـ انقاد لما الماؿ في سكاءً  جعمناىـ لك كقيل:      -

 الصنائع!
  
 المطر هللا أداـ لك أؼ: الرزؽ. سبب ىك الذؼ المطر، بالرزؽ  أراد كقيل:      -

 ليشكركا. تارة كيبسطو ليتضرعكا، تارة فيقبضو الدعاء، عف بو لتشاغمكا
  

 بعض! عمى بعُضيـ ارأغ أخصبكا إذا كانكا كقيل:      -
  
 في شكاىد )لو ككثرُتيا! الدنيا زىرةُ  أمتي عمى أخاؼُ  ما أخكؼُ  :ملسو هيلع هللا ىلص قكلو كمنو      -

 الصحيحيف(.
  
 ماؿ جاءه كقد الصبح، صبلة بعد لو تعرضكا الذيف لؤلنصار النبي قاؿ      -
 كما الدنياعميكـ، ُتبسط أف أخشى كلكف عميكـ، أخشى الفقرَ  ما فكهللا :البحريف مف
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 كما كُتيمككـ ،تنافسكىا كما )فتتنافسكىا( فتنافسكىا قبمكـ، كاف َمف عمى ُبسطت
 عميو(. )متفق !أىمكتيـ

  
 الفقرُ  ألفسد )أك الفقر ألفسده هللا أفقره كلك الغنى، إال ُيصمحو ال َمف الناس ِمف      -
 )أك الغنى ألفسده هللا أغناه كلك الفقر، إال يصمحو ال َمف الناس كِمف إيماَنو(، أك ديَنو
 ديَنو(. الغنى ألفسد
  
 الفقر. يستحق مف كُيفقر الغنى، يستحق مف ُيغني      -

  
 (استغنى رآه أف َليطَغى اإلنسافَ  إفّ ) ُيطغيؾ! كال ُيمييؾ ال ما العيش خير قيل:      -
 7-6 العمق

  
 )الشر(! بػ )الخير( يأتي قد      -
  
 فضيمة. الرزؽ  سعةُ  كال ىكاًنا، الرزؽ  ضيقُ  فميس
  
 قراءة:
 كالداؿ. القاؼ بفتح بَقَدٍر:      -
 الداؿ. كسككف  القاؼ بفتح بَقْدٍر:      -
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 (:يشاء ما بقدرٍ  ُينّزؿ)
 لكفايتيـ. يشاء ما بقدر أرزاقيـ ُينزؿ      -
 فقيًرا. يشاء مف كيجعل غنًيا يشاء مف يجعل مقاتل: كقاؿ      -
فسادىـ! بغييـ سببَ  لكاف البشر اقتراح عمى جاء لك الرزؽ  أف اعمـ      -  كلكنو كا 
 بالمصمحة. أعمـ تعالى
 االقتصادية. كبالمشكمة الدنيا في المحدكدة بالمكارد االقتصاد: بعمـ صمة لآلية      -
  
 يقل: لـ
 بتنكينيا. ال الراء بكسر يشاء. ما بقدرِ       -
  بعباده. خبيرٌ       -
***  
  9/10/2012 الثبلثاء
 

 (29 )الشكرػ  قدير يشاء إذا جمعيـ عمى كىك ۞
 القيامة. يـك حشرىـ جمعيـ:
 يقل: لـ

 (.ةدابّ  مف فييما بث) جمعيا.
 كالمبلئكة. الناس ىذا في يدخل
 

 (31 )الشكرػ  األرض في بمعجزيف أنتـ كما ۞
 لنا. بمعجزيف
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 (32 )الشكرػ  كاألعبلـ البحر في الجكار آياتو كمف ۞

 قراءة. كفييا الجكارؼ،
 السفينة. ىنا كىي جارية، جمع الجكارؼ:
 الجباؿ. األعبلـ:
 

 (34 )الشكرػ  كسبكا بما يكبقيف ۞
  
 فيظممفَ  الريحَ  ُيسكفِ  يشأ إفْ  كاألعبلـ. البحرِ  في الَجكارِ  آياِتو كِمف) تعالى: قاؿ
 كَيعفُ  كَسبكا بما يكبْقيفّ  أك شككٍر. صّبارٍ  لكلّ  آلياتٍ  ذلؾَ  في إفّ  ظيرهِ  عمى ركاكدَ 
 .34-32 الشكرػ  (كثير عف
  
 الريَح: ُيسكفِ  يشأ إف
 تحريكيا. ككذلؾ هللا، بيد ىك إنما الريح تسكيف أف عمى يدؿ ىذا
 الريح يحّرؾ يشأ إف تعالى أنو قبميا الجممة في يفيد (الريحَ  ُيسكفِ  يشأ إف) ىنا: كقكلو
ف السفف، فتجرؼ   مكانيف. في فيتكقفف الريح يسكف يشأ كا 
  

 ُيكبقيف:
 الريح. بغير أك عاصفة، يجعميا بالريح
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 شككر: صّبار لكلّ  آلياتٍ  ذلؾَ  في إف
 النعماء. عمى شككر الضّراء، عمى صّبار
 سبق. ما عمى تعقيب الجممة ىذه أف ريب ال
 (.كثير عف كيعفك كَسبكا بما ُيكبقيفّ  أك) يمحق: ما التعميق ىذا يشمل كربما
ف ... الريح يسكفِ  يشأ إف فالتقدير:  فميكف المفسركف. ذلؾ يذكر لـ يكبقيّف. يشأ كا 
 بينة. عمى القارغ 
  

 شككر: صّبار
 ؟المبالغة صيغة استعممت لماذا المفسركف  يبيف لـ مبالغة، صيغة
 أعمـ. كهللا ذلؾ، يقتضي البحر في المكقف ألف ربما
 عنيما. يرتد فبل كالشكر، الصير عمى يستمر مف يراد: كقد
  
 يقل: لـ
 شككر. صبكر
 المبالغة. صيغ أنكاع عف درس كفيو تفنف، الصيغتيف بيف المغايرة
  
  
 يقل: لـ
 كسبف. بما يكبقيف      -

 كسبكا. بما يكبقيـ      -
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 يقل: لـ
 كثير. عف يعفُ  أك
  
 :آياتو
 تعالى. قدرتو عمى الدالة عبلماتو
  

 :الجكار
 جارية. جمع السفف. الجكارؼ:
 كأمكف المكصكؼ. مقاـ الكصف قاـ (.البحر) لفع عميو دؿ جارية، سفينة التقدير:
 االلتباس. لعدـ المكصكؼ حذؼ
  

 األعبلـ:
 القصر. عمى يطمق كقد الجبل. ىنا كىك عَمـ، جمع
  
 :ظيره عمى
 البحر. ظير عمى
  

 :ُيكبقيفّ 
 .ُيغرقيفّ  ُييمكيّف،
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 :كَسبكا
ال السفف، عمى يعكد كال السفف، رّكاب أك السفف أىل عمى يعكد الضمير  لكاف كا 
 )كسْبَف(. الفعل
  

 :كيعفُ 
 القراءات. في ذلؾ إلى كسنعكد بالكاك. أصميا
  

 :كَسبكا بما ُيكبقيف
 ُميمكات. ألنيفّ  الكبائر، الُمكبقات: )ُمكبقات(. آثاـ مف كسبكا بما
 أىميا. بذنكب السفف ُيغرؽ 
 كَسبَف. بما ُيكبقيفّ  يقل: كلـ (،كَسبكا بما كُيكبقيفّ ) قاؿ:
  

 التقدير:
 كسبكا. بما يكبقيفّ  يشأ إف أك
  

 قراءات:
 الجكار:
 الكقف. حالة كفي الكصل حالة في الياء بحذؼ      -

ثباتيا الكقف، حالة في الياء بحذؼ      -  الكصل. حالة في كا 

 الحالتيف. في الياء بإثبات      -
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 قراءات:
 كيعف:
 بالكاك. كيعفك،     -1

 يعفَك. كأف بتقدير: الكاك، بنصب كيعفَك،   -2

 الكاك. بجـز كيعف،   -3

. كجو كال لمنصب، كجو ال إذ األكلى، القراءة كأرجح : عند فالتقدير لمجـز ف الجـز  كا 
 كثيرة. حاالت في العقكبة عف عفك كىناؾ صكرتيف، في عقكبة فالمقصكد يعُف. يشأ
 األخرييف. الحالتيف في (أكك) (،كيعفك) قكلو: في العطف( )كاك الحع

  
 قراءتاف:
 الريح.     -

 الرياح.    -

  
 قراءتاف:
 يشأ.    -

 ىمزة. بدكف  ألف يشا،       -

***  
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    ـ14/5/2013 الثبلثاء
 (35 )الشكرػ  محيص مف ليـ ما آياتنا في يجادلكف  الذيف كيعمـَ  ۞
 قراءة: في
ـِ. -  كيعم
ـُ. -  كيعم
 : ميرب، منجى.محيص
 

 (36)الشكرػ كأبقى  هللا خيرٌ  كما عندَ  ۞
 : في الكـ كالنكع.خير
 : في الزمف )خمكد(.كأبقى

ذا  ال فإف الدنيا محدكدة كاآلخرة غير محدكدة، كا  كىذا لمتقريب إلى أذىاف الناس، كا 
 نسبت الدنيا إلييا كانت النتيجة صفًرا.

 

 (36)الشكرػ مكف كعمى ربيـ يتككّ  لمذيف آمنكا ۞

 لـ يقل:

 كعمى ربيـ تكّكمكا.

 : لمذيف آمنكا كيؤمنكف كعمى ربيـ تكّكمكا كيتكّكمكف، كهللا أعمـ.لعل التقدير
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 (38)االشكرػ كأمرىـ شكرػ بينيـ  ۞

 مف ىذه اآلية جاء اسـ السكرة.

 الشكرػ نظاـ إسبلمي يختمف عف الديمقراطية.

استبدادؼ، في جميع المستكيات اإلدارية: في المنزؿ، فاإلسبلـ شكرؼ، غير 
 كالمنشأة، كالدكلة.

 

 (39)الشكرػ كالذيف إذا أصابيـ البغي ىـ ينتصركف  ۞

 ألنفسيـ. 

 كال يعتدكف.

 البغي: الظمـ. المؤمف ال ُيِذؿ  نفسو.

 كقد يعفكف كما في اآلية البلحقة.

 

 (40)الشكرػ كحزاُء سيئٍة سيئٌة مثُميا  ۞

 : سميت سيئة عمى سبيل الجزاء )المشاكمة(.مثمياسيئة 
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 (40)الشكرػ إنو ال يحب الظالميف  ۞

 لـ يقل:

 إنو يمقت الظالميف.

 ربما أراد فتح باب التكبة ليـ.

كقاؿ بعض العمماء: هللا إما أنو يجب أك ال يحب، ال كاسطة بينيما. ال يحب: 
 يبغض.

 

 (41)الشكرػ كَلمف انتصر بعد ظممو فأكلئؾ ما عمييـ مف سبيل  ۞

 سبيل: مؤاخذة.

 لـ يقل:

 ما عميو مف سبيل.

 ( محمكؿ عمى لفع )َمف(.انتصرقكلو: )

 ( محمكؿ عمى معنى )مف(.ما عمييـكقكلو: )
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 (42)الشكرػ كيبغكف في األرض بغير الحق  ۞

 ىل ىناؾ بغٌي بحق؟

 )المشاكمة(.عندما يككف مف باب الجزاء 

 

 (43 )الشكرػ  األمكر عـز َلِمف ذلؾ إف كغفر صبر فمَ كلَ  ۞

  

 انظر:

 (.َلَمف) -

 (.َلِمف) -

  

 َلَمف:

 البلـ:

 التككيد. بيا كيراد لمقَسـ. مكطئة -
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 التككيد. بيا كيراد االبتداء، الـ -

 :َمف

 ُيفمح. يصبر َمف كقكلؾ: فعميف. تجـز شرطية -

 الذؼ. بمعنى: مكصكؿ اسـ -

  

 َلِمف:

 أصبًل. االبتداء الـ كىي لمتككيد، المزحمقة البلـ:

 جر. حرؼ ِمف:

  

 كاالختبلؼ كاحد، كتسمسميا كاحدة، كالحركؼ حركؼ، ثبلثة منيما كل (:َلِمف) (َلَمف)
 اإلعراب. ككذلؾ مختمف، كالمعنى فقط، التشكيل في

 االبتداء. الـ منيما كل في كالبلـ

      ككتابتيا. كعددىا الحركؼ نكعية حيث مف تاـ ِجناس

 الثاني. الحرؼ في التشكيل حيث مف كناقص

 تاـ. غير ِجناس
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 ذلؾ: إف

 )المغفرة(. كالغفراف الصبر أؼ: -

 حياف(. )أبك األمكر عـز ذكؼ  َلِمف التقدير: كقيل: -

 )الشككاني(. منو ذلؾ إف كقيل: -

  

 األمكر: عـز

    عمييا. ُيعـز التي األمكر

 المسمـ. عمييا َيعـز أف تستحق التي األمكر

  

 األمكر: عـز ِمف

 بيا. العمل عمييـ هللاُ  عزـَ  -

 بيا. هللا أمر التي -

 جميل. كثناء جزيل ثكاب ليا التي الحميدة كاألفعاؿ المشككرة األمكر مف -
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 األمكر: عـز َلِمف ذلؾ إف

 :عاشكر ابف قاؿ

ف، البلـ، ىي: ،مؤكدات أربعة عمى الخبر ىذا اشتمل»  كالكصف االبتداء، كالـ كا 
 في اإلشارة باسـ تنكيًيا كزيد بمضمكنو، تنكيًيا (،األمكر عـز) قكلو: في بالمصدر
 »!اىتمامات خمسة فيو فصار (،ؾذل إف) قكلو:

  

 أخرػ: آيات

ف) -  .186 عمراف آؿ (األمكرِ  َعْزـ ِمف ذلؾَ  فإفّ  كتتقكا َتصِبركا كا 

 .17 لقماف (األمكرِ  َعْزـ ِمف ذلؾَ  إفّ  أصابؾَ  ما عمى كاصِبْر ) -

 .35 األحقاؼ (الرُسلِ  ِمفَ  الَعْزـ ُأكلك صَبرَ  كما فاصِبْر ) -

 .21 دمحم (ليـ خيًرا لكافَ  هللاَ  َصدقكا فمك األمرُ  َعَزـَ  فإذا) -

***  

 ـ15/9/2014 اإلثنيف

 

 (43 )الشكرػ  األمكر عـز لمف ذلؾ إفّ  وغفر صبر ولمه ۞

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3390&idto=3390&bk_no=61&ID=3433#docu
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 الرخصة. خبلؼ العزيمة

 

 (44 )الشكرػ  هللا ُيضملِ  كَمف ۞

 ُيضممو.

 

 (44 )الشكرػ  سبيل مف َمردّ  إلى ىل ۞

 الدنيا(. )إلى رجكع :مردّ 

 

 (45 )الشكرػ  خفيّ  ؼطرْ  مف ينظركف  ۞

 خفًيا. نظًرا أؼ

 العيف. عمى يطمق كقد العيف، جفف تحريؾ أصمو الطرؼ:

 

 (46 )الشكرػ  سبيل مف لو فما هللا يضمل كمف ۞

 لميداية. سبيل مف أؼ:

 يضممو. يضمل:
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 (48 )الشكرػ  الببلغ إال عميؾ إفْ  حفيًظا عمييـ أرسمناؾ فما أعرضكا فإف ۞

 كمحاسًبا. مراقًبا :حفيظا

 عميؾ. ما :عميؾ إف

 

ّنا ۞ ف بيا فرح رحمة مّنا اإلنساف أذقنا إذا كا   (48 )الشكرػ  سيئةٌ  تصْبيـ كا 

 يقل: لـ

ف -  سيئٌة. تصْبو كا 
فْ  -  بسيئة. أصبناه كا 

 (49 )الشكرػ  الذككر يشاء لمف يبُ كيَ  اإناثً  يشاء لمف يبُ يَ  ۞

 يقل: لـ

 ذككًرا. يشاء لمف كييب

 اإلناث. ينكركف  كانكا ألنيـ نكرة، اإلناث جعل

 الذككر. في يرغبكف  كانكا ألنيـ معرفة الذككر كجعل
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ناًثا ذكراًنا يزّكجيـ أك ۞  (50 )الشكرػ  كا 

 بينيـ. يقرف  :يزكجيـ

 :الطبرؼ  قاؿ

 تمد ثـ ،اغبلمً  تمد ثـ جارية، تمد ثـ ا،غبلمً  المرأة تمد أف التزكيج:ك  ،بينيـ خمطي
 .جارية

  يقل: لـ

ناًثا. ذككًرا  كا 

 

 (52 )الشكرػ  أمرنا مف ركًحا إليؾ أكحينا ۞

 أمرنا. مف كحًيا

 اإلنساف. حياة بو ما الركح

 أعمـ. كهللا بو، مفعكؿ ال مطمق، مفعكؿ أنو أرػ  ركًحا:

 

نؾ ۞  (52 )الشكرػ  مستقيـ صراط إلى لتيدؼ كا 
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 الممتكية. الحيل إلى ال

 المستقيـ. كالصراط الحيمة بيف يمّيز ال مف المشايخ مف

 

 (53 )الشكرػ  األمكرُ  تصيرُ  هللا إلى أال ۞

 ترجع. أؼ:
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 إلزُّْخُرف﴾ سورة﴿
نو في أـّ  ۞  (4)الزخرؼ  الكتاب لدينا لعميٌّ حكيـٌ  كا 

نو  .2: أؼ الكتاب المبيف، كما في اآلية كا 

ـّ الكتاب  : أصل الكتاب.أ

 

 (5)الزخرؼ ا مسرفيف ا أف كنتـ قكمً ضرُب عنكـُ الذكر صفحً أفنَ  ۞

 ال نصفح عنكـ ألنكـ مسرفكف.

 : مفعكؿ مطمق.صفًحا

 

 (6)الزخرؼ ككـ أرسمنا مف نبي في األكليف  ۞

 أؼ: في األمـ السابقة.
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 (11)الزخرؼ ًتا فأنشرنا بو بمدة ميْ  ۞

 فأحيينا.

 كمنو: النشكر: البعث، إعادة الحياة.

 المربكطة، كأطمقت الفتحة ألًفا.: لعل أصميا: ميتة. حذفت التاء مْيًتا

 

 (13)الزخرؼ سبحاف الذؼ سّخر لنا ىذا كما كنا لو ُمقرنيف  ۞

 أؼ: مطيقيف، لكال التسخير.

 

 (15)الزخرؼ ا كجعمكا لو مف عباده جزءً  ۞

 جعمكا المبلئكة بنات هللا.

 

 (16)الزخرؼ أـ اتخذ مما يخمق بناٍت كأصفاكـ بالبنيف  ۞

 ال يحبكف البنات! جعمكا  البنات، كىـ

 إنكار كسخرية.
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 نّكر البنات، كعّرؼ البنيف.

الشكرػ  (َيَيُب ِلَمف َيَشاء ِإَنٰػثًا َكَيَيُب ِلَمف َيَشاء ٱلذ ُككرَ ) :كما كرد في آية أخرػ سابقة
49 

 يخاطبيـ بمغتيـ.

 لـ يقل:

 ممف يخمق.

 

ذا بُ  ۞ )الزخرؼ ا كىك كظيـ كدً سْ ىـ بما ضرب لمرحمف مثبًل ظل كجيو مُ شر أحدُ كا 
17) 

 : أؼ باألنثى.بما ضرب لمرحمف مثبلً 

ذا بُ )  .58( النحل ا كىك كظيـكجيو مسكدً  شر أحدىـ باألنثى ظلّ كا 

 : حزيف، مستاء.كظيـ

 

 (18)الزخرؼ بيف صاـ غير مُ أ في الحمية كىك في الخِ نشّ ف يُ أكمَ  ۞

 : َينشأ.في قراءة
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 : الحرير كالذىب.الحمية

 فييا قكالف:

 المرأة. -
منيا مف الذىب كالفضة، ككانكا يجعمكف الحمي  اكانكا يتخذكف كثيرً  األصناـ. -

 .)ابف عطية( عمى كثير منيا

 !قاؿ قتادة: قمَّما تتكمـ امرأة تريد أف تتكمـ بحجتيا إال تكممت بالحجة عمييا 

 :غير مبيف

 ال يبيف، ال ينطق. -
 ضعيف اإلبانة. -

 ف(: محذكؼ.خبر )مَ 

 

 المرأة في المحاماة؟ىل تصمح  ۞

 18سكرة الزخرؼ 

 ، قالكا يعني: المرأة.أكمف ينشأ في الحمية

 : مجاىدقاؿ 
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  .رخص لمنساء في الذىب كالحرير

 : قتادةكقاؿ 

 !إال تكممت بالحجة عمييا ،فتريد أف تتكمـ بحجتيا ،قمما تتكمـ امرأة

مزايا نسبية، كلكّل شخص. كما أف لمبمداف مزايا نسبية فإف لممرأة مزايا نسبية، كلمرجل 
ىناؾ أعماؿ تصمح ليا المرأة كال يصمح ليا الرجل، كبالعكس ىناؾ أعماؿ يصمح ليا 

 الرجل كال تصمح ليا المرأة.

ـّ، كالمرأة بنت، كالمرأة أخت ...  ال يمكف االنتقاص مف المرأة، فالمرأة أ

*** 

 ىل تصمح المرأة لمينة المحاماة؟

 ككيل لمخصكمة ىل تكّكل أمرأة أـ تككل رجبًل؟إذا احتاجت المرأة إلى 

 إذا احتاج الرجل إلى محاـ ىل يكّكل امرأة أـ يكّكل رجبًل؟

 كـ نسبة عدد المحاميات إلى عدد المحاميف في العالـ؟

ما ىي المشكبلت التي تعترض المرأة في ممارسة المحاماة، سكاء مف حيث قكة 
 الحجة أك غير ذلؾ؟
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يككف الكضع العاـ أف المرأة ال تصمح أف تككف محامية، كلكف  الكبلـ بكجو عاـ، فقد
 قد يككف بعض النساء أمير في المحاماة مف بعض الرجاؿ.

 المسألة عمى عمكميا: الرجل عمكًما أمير مف المرأة في المحاماة.

 كقد يعجز عنيا بعض الرجاؿ.

 أليس كذلؾ؟

مف الرجاؿ، ألف الرسل ألف المرأة أضعف مف الرجل في الحجة جعل هللا الرسل 
 يحتاجكف إلى االحتجاج باألدلة كالبراىيف.

 كهللا أعمـ.

 مبلحظة: 

ألقيت نظرة عمى مقاالت في ىذا الباب، فمـ أجد أحًدا مف الكاتبيف استحضر ىذه 
 اآلية في مقالتو!

*** 

 إإلثنين7

 ىػ1440شعباف  3

 ـ2019نيساف  8
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 (19 )الزخرؼ اإناثً  .. المبلئكة كجعمكا ۞
 
 .19 الزخرؼ (َخْمَقُيـْ  أَشِيُدكا إناثاً  الرحمفِ  ِعبادُ  ُىـْ  الذيفَ  المبلئكةَ  كَجَعُمكا)
  
 يقل: لـ
 خمقيّف. أشيدكا

  
 أشيدكا:

 إنكارؼ. استفياـ

  
 الرحمف: ِعباد

 الرحمف. ِعندَ  :قراءة فييا

  
 .26 األنبياء (ُمكرُمكفَ  ِعبادٌ  َبلْ ) األكلى: القراءة تصديق
 .206 األعراؼ (ربؾَ  عندَ  الذيفَ  إفّ ) الثانية: كتصديق
  
 ا:إناثً 
 لمرحمف. أؼ: لو، بناتٍ  أؼ: لو: إناثاً  أؼ
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 القرطبي: قاؿ

  «.ببناتو ليسكا كأنيـ عبيد أنيـ أخبرىـ»
  
 اإلسراء (عظيًما َقكالً  َلتقكُلكفَ  إنكـ إناثاً  المبلئكةِ  ِمفَ  كاتخذَ  بالَبنيفَ  ربُكـْ  أفأصفاُكـْ ) 
40. 
 بناٍت. :اإناثً 

***  
  ـ17/3/2014 اإلثنيف
 

 (19 )الزخرؼ كيسألكف  شيادتيـ سنكتب خمقيـ أشيدكا ۞
 المبلئكة؟ خمق أشيدكا
 القيامة. يـك عنيا :كُيسألكف 
 يقل: لـ

 كسُيسألكف. شيادتيـ سنكتب
 

 خُرصكف يَ  إال ىـ إفْ  عمـ مف بذلؾ ليـ ما عبدناىـ ما الرحمفُ  شاء لك كقالكا ۞
 (20 )الزخرؼ
 األصناـ. أؼ عبدناىـ: ما
 عمـ. مف بذلؾ ليـ ما هللا قاؿ :عمـ مف بذلؾ ليـ ما 

 يخرطكف. :يخرصكف 
 



210 

 (25 )الزخرؼ المكذبيف عاقبةُ  كاف كيف فانظر ۞
 كانت. يقل: لـ
 مجازؼ. مؤنث عاقبة:
 القرآف. جميع في كرد ىكذا عاقبة: كاف كيف
 

 (27 )الزخرؼ سييديفِ  فإنو فطرني الذؼ إال ۞
 سييديني. :قراءة في
 

 (28 )الزخرؼ يرجعكف  لعميـ بوقِ عَ  في باقية كممة كجعميا ۞
 (فطرني الذؼ إال تعبدكف  مما براءٌ  إنني) أؼ: :عمياج
 ذريتو. :بوقِ عَ 
 التكحيد. إلى :يرجعكف  لعميـ
 

 (29 )الزخرؼ بيفٌ مُ  كرسكؿٌ  الحق   جاءىـُ  ۞
 القرآف. الحق:
 

 (31 )الزخرؼ عظيـ القريتيفِ  مف رجلٍ  عمى القرآفُ  ىذا ؿزّ نُ  لكال كقالكا ۞
 كالطائف. مكة :القريتيف
 الطائف. مف الثقفي مسعكد بف كعركة مكة، مف المغيرة بف الكليد :رجل
 القريتيف. إحدػ مف :القريتيف مف
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 (32)الزخرؼ نحف قسمنا بينيـ معيشتيـ في الحياة الدنيا  ۞

 
أؼ: فاضػػػمنا بيػػػنيـ، فجعمنػػػا بعضػػػيـ غنًيػػػا كبعضػػػيـ فقيػػػًرا، كبعضػػػيـ قكًيػػػا كبعضػػػيـ 
ضعيًفا، كبعضيـ حاكًما كبعضيـ محككًما، كبعضيـ رئيًسػا كبعضػيـ مرؤكًسػا... كلػك 
سكػ هللا بينيـ، في كل ىذه األحكاؿ، لػـ يخػدـ أحػد أحػًدا، كلػـ يكػف أحػد مػنيـ مسػخًرا 

لو بنفسػو لمػا أطػاؽ ذلػؾ، كلضػاع كىمػؾ، كألدػ ألحد. كلك تكلى كل كاحد جميع أشػغا
 ذلؾ إلى خراب العالـ، كفساد نظاـ الدنيا. 

 
: ىػػذا يكجػػب تخصػػيص كػػل مػػنيـ بمػػا لديػػو ، ليقتسػػمكا 17/422نظػػـ الػػدرر قػػاؿ فػػي 

 الصنائع كالمعارؼ ، كيككف كٌل ميسًرا لما خمق لو .
 

تبػع مكاىػب األفػراد ، : إف رزؽ المعػاش فػي الحيػاة الػدنيا ي 5/3186 الظػبلؿقاؿ فػي 
كظػػػػػػركؼ الحيػػػػػػاة ، كعبلقػػػػػػات المجتمػػػػػػع . كتختمػػػػػػف نسػػػػػػب التكزيػػػػػػع ، بػػػػػػيف األفػػػػػػراد 
كالجماعات ، كفق تمؾ العكامل كميا . فتختمف مف بيئة لبيئة ، كمف عصػر لعصػر ، 

 كمف مجتمع لمجتمع .
 

 كلعل ىذا يفيد التخفيف مف االنكباب عمى طمب الدنيا ، بالتكرع عف الحراـ .
 

، 9/370، كأبػػػػي حيػػػػاف 16/83، كالقرطبػػػػي 27/209، كالػػػػرازؼ 25/66انظػػػػر تفسػػػػير الطبػػػػرؼ 
 .  25/201كابف عاشكر 
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، 265ك 263ك 262كانظػػػػػػر أيًضػػػػػػا الذريعػػػػػػة إلػػػػػػى مكػػػػػػاـر الشػػػػػػريعة لمراغػػػػػػب األصػػػػػػفياني ص 

، كقكاعػد األحكػاـ فػي مصػالح األنػاـ لمعػز 22كاألخبلؽ كالسير في مداكاة النفكس البف حػـز ص 
 .2/871، كمقدمة ابف خمدكف 70ك 2/68ك 1/235عبد السبلـ بف 

 

 (32)الزخُرؼ كرفعنا بعَضيـ فكؽ بعٍض درجاٍت ليّتخَذ بعُضيـ بعًضا ُسخرًيا  ۞

 :ىػ(660-)العز بف عبد السبلـ قاؿ 

ـْ أّف هللا تعالى خمق الخمق، كأحكج بعَضيـ إلى بعض، لتقـك كل  طائفٍة بمصالح ” اعم
فيقـك األغنياُء بمصالح الفقراء، كالفقراُء بمصالح األغنياء، كالنظراُء غيرىا )...(، 

 .(...) بمصالح النظراء، كالنساُء بمصالح الرجاؿ، كالرجاُؿ بمصالح النساء

كرفعنا بعَضيـ فكَؽ بعض درجاٍت ليّتخَذ بعُضيـ بعًضا كلذلؾ قاؿ سبحانو كتعالى: )
الفقراَء فيما يحتاجكف إليو مف المنافع ، أؼ ليسّخر األغنياُء 32( الزخرؼ ُسخرًيا

المذككرة كغيرىا، فإنو لك لـ ُيبح ذلؾ الحتاج كّل أحٍد إلى أف يككف حّراًثا زّراًعا 
حّطاًبا ساقًيا باذًرا حاصًدا دايًسا ُمنقًيا طّحاًنا عّجاًنا خّباًزا طّباًخا! كالحتاج في آالت 

ككذلؾ كل ما يتكقف عميو مف جمب ذلؾ إلى أف يككف حّداًدا آلالتو نّجاًرا ليا، 
 .الحديد كاألخشاب كاستصناعيما
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ككذلؾ المباس يفتقر قطُنو ككّتاُنو إلى ما يفتقر إليو الزرُع، ثـ إلى غزلو كنسجو أك 
 .(...) جّزه، إْف كاف مف األصكاؼ كاألكبار كاألشعار، ثـ إلى غزلو كنسجو

ى القياـ بنكع مف المصالح، كمف حكمتو سبحانو كتعالى أف كّفر دكاعي كل قـك عم
 .“فزّيف لكل أّمة عمميـ، كحّببو إلييـ، ليصيركا بذلؾ إلى ما قضى ليـ كعمييـ

 :كقاؿ في مكضع آخر

ليتخذ األغنياُء الفقراَء ُسخرًيا في القياـ بمصالحيـ، كالحرث كالزرع، كالحصد ”
األحماؿ، كنقل كالطحف، كالَخبز كالعجف، كالنساجة كالخياطة، كبناء المساكف، كحمل 

األثقاؿ، كحراسة األمكاؿ، كغير ذلؾ مف المنافع )...(. كلكاف اإلنساف جّمااًل بّغااًل، 
سائًسا لدكاّبو، حّمااًل ألمتعتو، ضارًبا ألخبيتو )خيامو( )...(، كالفتقر المرُء إلى أف 

اًطا حّناًطا، يككف كاتًبا حاسًبا، فبّلًحا مبّلًحا، صّياًدا حّطاًبا، صّباًغا دّباًغا، خيّ 
 !“حّشاًشا زّبااًل، بّناًء نّبااًل، رّماًحا قّكاًسا، حّراًسا ألمكالو، حّمااًل ألعدالو كأثقالو

 :إألحد

 ىػ1440محـر  27 

 ـ2018تشريف األكؿ  07 

 

 (33 )الزخرؼ فضة مف ُسقًفا لبيكتيـ بالرحمف يكفر لمف لجعمنا ۞
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 ُسقًفا ِلُبيكِتيـ بالرحمفِ  يكفرُ  ِلمف َلجعمنا كاحدةً  أّمةً  الّناُس  يككفَ  أف كلكال) تعالى: قاؿ
فْ  كُزخُرًفا يتكئكَف. عمييا كُسُرًرا أبكاًبا كِلُبيكِتيـ َيظيركَف. عمييا كمعارجَ  فّضةٍ  ِمف  كا 
 .35-33 الزخرؼ (لمُمتقيفَ  رّبؾَ  عندَ  كاآلخرةُ  الدنيا الحياةِ  متاعُ  لّما ذلؾَ  كلّ 
  

 التقدير:
 فضة. مف كسرًرا أبكاًبا ... فضة مف كمعارج      -

 كذىب فضة مف كسرًرا كأبكاًبا كذىب، فضة مف كمعارج كذىب، فضة مف سقًفا      -
 الزينة(. ال الذىب، معناه: الزخرؼ أف )بافتراض

  
 التقدير:
 )ذىب(. زخرؼ كمف ... فضة مف أؼ: زخرؼ. كمف
 ذىب.ك  فضة مف السُرر( األبكاب، المعارج، )السُقف، ذلؾ كل أؼ:
  

 كُزخُرًفا:
 الخافض. بنزع انتصب زخرؼ. كمف
 منصكب(. )تمييز أنو عمى ُيعرب كربما
  

 القراءات:
ف) الميـ. بتشديد (لّما)      -  الدنيا. الحياة متاع إال ذلؾ كلّ  ما :التقدير نافية. (:كا 
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فْ ) الميـ. بتخفيف )لما(      -  الدنيا. الحياة َلمتاعُ  :التقدير الثقيمة. مف مخّففة (:كا 

  
 :الناس
 الناس. كل      -

 .173 عمراف آؿ (لكـ َجمعكا قد الّناَس  إفّ ) تعالى: كقكلو مكة. أىل      -

  
 :كاحدة أمة
 الماؿ. ألجل الكفر عمى اجتمعكا الكفر. عمى      -

يثارىا الدنيا طمب في أؼ: الثراء، عمى      -  اآلخرة. عمى كا 

  
 :معارج
 َمراؽ. أدراج، سبللـ، مصاعد،
  

 :يظيركف 
 يصعدكف.
  

 :لبيكتيـ
 كّررىا.
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 يقل: لـ
 كأبكاًبا يظيركف. عمييا كمعارج فضة مف ُسقًفا لبيكتيـ بالرحمف يكفر لمف لجعمنا
 يتكئكف. عمييا كُسُرًرا
  
 يقل: لـ
 ُسقًفا. بالرحمف يكفر مف لبيكت لجعمنا
  
 :زخرًفا
 ُزخُرٍؼ(. )كِمف فالتقدير: الذىب، بمعنى )الزخُرؼ( كاف إذا ذىًبا.      -

 )ُسقًفا عمى معطكفة (كُزخُرًفا) كانت الزينة بمعنى )الزخُرؼ( كاف إذا كَنْقًشا. زينةً       -
 كُسرًرا(. كأبكاًبا كَمعارجَ 

  
 السكرة: اسـ
 )الزخُرؼ(! السكرة: اسـ الحع
 السكرة. اسـ فييا كرد التي ىي اآلية كىذه
  
 كالفضة: الذىب آنية
 الكّفار. ِسمات مف بيما البيكت كتزييف كالفضة الذىب يةآن
  

 الكفر: إلى يؤدؼ قد الترؼ
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 بالكفار. أشبو تجعميـ درجة األغنياء عند كالترؼ اإلسراؼ يبمغ قد
  

 التكفير: إلى يؤدؼ قد الترؼ
 الناس. تكفير إلى تؤدؼ درجة إلى يصل قد األغنياء ترؼ      -

 أيًضا. كالسمكؾ بالعمل يككف  قد بل فحسب، بالقكؿ يككف  ال التكفير      -

 عمييـ ُيخشى العمماء الفاحش. الثراء ذكؼ  مف المترفيف مخالطة مف الحذر يجب      -
 بالعاّمة؟! فكيف

  
 إشكاؿ:
 كتزييف كالترؼ كالبذخ الثراء في يتنافسكف  مف المسمميف كمف الكفار مف اليـك ىناؾ
 آنية كيستخدمكف  ذلؾ، كغير كالمرمر كالفضة بالذىب كالمزارع كالقصكر البيكت
 لـ الناس أف نجد نزاؿ ال كمو ذلؾ كمع كزينتيـ، كشربيـ أكميـ في كالفضة الذىب
 الكفر! عمى كميـ يجتمعكا
  

 جكاب:
 الظاىرة. حد بمغت مفسدة عف اآلية تتكمـ ربما
  

 الثراء: أىل كتعظيـ الماؿ تعظيـ
 َيكفركف  قد كأنيـ بو، ُيفتنكف  كربما الماؿ، كف ُيحبّ  الناس أف عمى داللة اآلية في

 الترؼ. كأدكات كالزخارؼ األمكاؿ ألجل الكّفار كُيقّمدكف 
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 لبيكتيـ يجعل لـ )أؼ ذلؾ َفعل كما أىميا، بأكثر الدنيا مالتِ  لقد كهللاِ  :الحسف قاؿ
 فعمو؟! لك فكيف ....( فّضة ِمف ُسقًفا
  
 كالتطاكؿ! كلمتفاخر الشيكات إلرضاء مصدر الغالب في الماؿ :عاشكر ابف يقكؿ
*** 
 ـ22/6/2013 السبت
 

فْ  ۞  (35 )الزخرؼ الدنيا الحياة متاعُ  لّما ذلؾ كل   كا 
  :قراءة في
 لَما. -
 إاّل. -
 : حرؼ نفي.إفْ 
 : مبتدأ.كلّ 
 : خبر.متاع
 : أداة حصر بمعنى: إاّل.لّما
 

 (36)الزخرؼ كَمف يعُش عف ذكر الرحمف ُنقّيْض لو شيطاًنا فيك لو قريف  ۞

 : يعَش.في قراءة
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 لـ يقل:

 يككف لو قريًنا.

 

ّنيـ َليصّدكنيـ عف السبيل  ۞  (37)الزخرؼ كا 

نيـ  : أؼ الشياطيف.كا 

 : سبيل الحق.السبيل

 

 (38)الزخرؼ المشرقيف  دَ عْ حتى إذا جاءنا قاؿ ياليت بيني كبينؾ بُ  ۞

 أؼ: بعد ما بيف المشرؽ كالمغرب.

 غّمب اسـ أحدىما عمى اآلخر.

 

 (39 )الزخرؼ ظممتـ إذ اليـك ينفعكـ كلف ۞

  مقترح تفسير ۞

 .39 الزخرؼ (ُمشترككفَ  العذابِ  في أنكـ َظممُتـ إذ اليكـَ  َينفَعكـُ  كلف)
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 كبيرة! ذىنية متعة فيو فييا المفسركف  قالو ما

  

:  اليـك

 اآلخرة. يـك

 القيامة. يـك

 الحساب. يـك

  

 ظممتـ:

 بالشرؾ. أنفسكـ ظممتـ

 أشركتـ.

  

 يقل: لـ

 ينفعكـ. كال
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 ظممتـ: إذ اليـك ينفعكـ كلف

 الدنيا. في (:كلف) قكلو:

 اآلخرة. استحضار اآلخرة. إلى انتقاؿ اآلخرة. في (:اليـك) قكلو:

 الدنيا. إلى عكدة الدنيا. في (:ظممتـ) قكلو:

  

 يقل: لـ

 العذاب. في مشترككف 

  

 مشترككف: العذاب في

 العذاب! عنيـ يخفف فيذا غيرىـ، مع مشترًكا كاف إذا عذابيـ، أف الناس يظف
 ىانت! عّمت إذا المصيبة يقكلكف:

 .33 الصاّفات (ُمشترككف  العذابِ  في يكمئذٍ  فإّنيـ)

  

 أنكـ:

 إنكـ. قراءة: في
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 :القرطبي قاؿ 

 الدنيا، في المصائب أىل يتأّسى كما التأّسي، النار أىل منع أنو تعالى هللا أعمـ»
 أسكة، كالمصيبة الببلء في لي أحدىـ: فيقكؿ الدنيا، أىلُ  يستركحو التأّسي أف كذلؾ
 صخًرا(: أخاىا )ترثي الخنساء قالت كما حزنو، مف ذلؾ فيسكف

 نفسي لقتمتُ  إخكانيـ عمى      حكلي الباكيف كثرة فمكال      

 بالتأّسي عنو النفس أعّزؼ     كلكف أخي مثل يبككف  كما      

   

، كالندـ االعتذار ينفعكـ لف مقاتل: كقاؿ  في مشترككف  اليـك كشركاؤكـ فأنتـ اليـك
 «!الشرؾ في الدنيا في مشتركيف كنتـ كما العذاب،

 أقكؿ:

 التصرؼ. مف بقميل مقاتل قكؿ نقمت

 إنكـ. لقراءة: مناسب قكلو كلعل

  

 مقترح: تفسير

 ظممتـ. إذ اليكـَ  ذلؾ ينفعكـ كلف التقدير:
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 ظممتـ. ألنكـ :ظممتـ إذ

 

 المفسريف: أقكاؿ

 كاآلخرة! الدنيا بيف شائؾ، التركيب ألف كتخّبط، غمكض مف يخمك ال المفسريف كبلـ
 آخركف! منو كىرب بعُضيـ، فيو القكؿَ  اختصر كليذا

 البغكؼ:

 «.الدنيا في أشركتـ إذ اآلخرة في اليـك ينفعكـ لف»

  

 القرطبي:

 («.اليـك) مف بدؿ (:إذ»)

 الشككاني: 

 ألجل أؼ: (،ظممتـ إذ) القيامة: يـك ليـ سيقاؿ لما حكاية ىذا (:اليـك ينفعكـ كلف»)
 اليـك ذلؾ في تبّيف ألنو (،اليـك) مف بدؿ (إذ) إفّ  كقيل: الدنيا. في أنفَسكـ ظممكـ
  .«الدنيا في أنفسيـ ظممكا أنيـ

 أقكؿ:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=43&ayano=39#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=43&ayano=39#docu
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 ألف مسّمـ، غير كىك حياف، أبي عف منقكؿ القيامة"، يـك ليـ سيقاؿ لما "حكاية قكلو:
 ينفعكـ". "كال لقاؿ: حكاية كاف لك الحكاية. تفيد ال (لف)

  

 عاشكر: ابف

 إلييا، ىك يضاؼ التي الجممة تفّسره الماضي، لمزمف مبيـ ظرؼ أصمو (:إذ»)
 التعميل، كىك بالمجاز، يشابييا ما إلى أك بتكّسع، يقاربيا ما إلى الظرفية عف كيخرج
 لو. المزـك في بالظرؼ كسببو الشيء عّمة شبيت التعميل. معنى في َمجاز ىنا كىي
 أئمة مف ألحدٍ  ينسبو كلـ (،إذ) معاني مف التعميل معنى المبيب( )ُمغني في ذكر كقد
 كالمغة. النحك

، مف بدالً  (إذ) تككف  أف الزمخشرؼ  كجكز  فعل: جعل عمى الكبلـ كتأّكؿ اليـك
 )...(. التبّيف بمعنى اإلخبار كاستعمل أؼ: َظممتـ"، أنكـ "تبّيف بمعنى: (ظممتـ)

 أماليو. في الحاجب ابف كتبعو

 إذ اليـك ينفعكـ كلف) تعالى: قكلو في مراًرا عمي أبا راجعت جّني: ابف كقاؿ
 الدنيا أف منو تحّصل ما فآِخرُ  (؛اليـك) مف (إذ) إبداؿ مستشكبلً  اآلية، (ظممتـ
( فكأف كعممو، هللا حكـ في سكاء كاآلخرة  كىك اىػ، مستقبمة )إذ( كاف أك ماضٍ  )اليـك
 مدخكؿ! كِىفٌ  جكابٌ 

 عاشكر(: )ابف أقكؿ

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12671
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13042
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=43&ayano=39#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=43&ayano=39#docu
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 اسـ (اليـكك) المستقبل، لنفي (لف) كىي أزمنة، ثبلثة عمى دكاؿّ  اآلية ىذه في اجتمع
 (،ينفعكـ) بفعل منكطة كثبلثتيا )الماضي(، المضيّ  لزمف اسـ (إذك) الحاؿ، لزمف

 الذؼ (اليـك) بػ التقييد ينافي المستقبل في فالنفي بعًضا، بعضيا ينافي كمقتضياتيا
 (.اليـك) بػ التقييد كينافي المستقبل، في النفع نفي ينافي (إذك) لمحاؿ، ىك

 بتأكيل (،اليـك) كمقتضى (إذ) مقتضى بيف التنافي لدفع كغيره الزمخشرؼ  فتصدػ
 الداؿّ  (اليـك) مقتضى بيف التنافي لدفع غيره كال ىك يتصدّ  كلـ عممت. كما (إذ) معنى
  االستقباؿ. في النفي حصكؿ كىك (،لف) مقتضى كبيف الحاؿ زمف عمى

 انتفاعكـ انتفاء اليـك تقرر أؼ كاإلخبار، لمحكـ ظرًفا (اليـك) يككف  أف لدفعو أرػ  كأنا
 )...(. اآلف مف مؤبًدا انتفاءً  عذابال في باالشتراؾ

 معاف ثبلثة بيف عزيز طباؽ اآلية في الثبلث الدكاؿّ  ىذه اجتماع مف حصل كقد
  ».الجممة في متضاّدة

 أقكؿ:

( فكأف صكابو: مطبعًيا خطأ ىناؾ لعل -  مستقبمة! )إذ( ككأف ماٍض، )اليـك

 هللا. حكـ في سكاء كاآلخرة الدنيا قاؿ: مف قكؿ ضعف عمى عاشكر ابف أكافق -

 (:إذْ )

 اإلتقاف: في السيكطي نقل

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
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 شيكًدا عميكـ كنا إال عمل مف تعممكف  كال) نحك: الحاؿ، في تأتي أنيا بعضيـ ذكر»
 )...(. فيو تفيضكف  حيف : أؼ ،61 يكنس  (فيو تفيضكف  إذ

 ذابالع في أنكـ ظممتـ إذ اليـك ينفعكـ كلف نحك:) لمتعميل، تككف  أف :الثاني الكجو
 ظممكـ ألجل العذاب، في اشتراُككـ اليـك ينفعكـ كلف أؼ: ،39 الزخرؼ (مشترككف 
 الدنيا. في

 قكة مف مستفاد كالتعميل كقت، بمعنى ظرؼ أك العّمة، الـ بمنزلة حرؼ ىي كىل   
 األكؿ. سيبكيو إلى المنسكب قكالف، المفع؟ مف ال الكبلـ

 كال الزمانيف، الختبلؼ (،اليـك) مف تبدؿ ال (إذ) ألف إشكاؿ؛ اآلية في الثاني: كعمى
 خبر معمكؿ ألفّ  (؛مشترككف ) لػ كال ظرفيف، في يعمل ال ألنو (؛ينفع) لػ ظرًفا تككف 
 كألف المكصكؿ، عمى يتقدـ ال الصمة معمكؿ كألفّ  عمييا، يتقدـ ال كأخكاتيا )أّف(
 ظمميـ. زمف في ال اآلخرة، في اشتراكيـ

ذ) التعميل: عمى حمل كمما  11 األحقاؼ  (قديـٌ  إفؾٌ  ىذا فسيقكلكف  بو ييتدكا لـ كا 
ذ )  الجميكر كأنكر ،16 الكيف  (الكيف إلى فأُككا هللا إال يعبدكف  كما اعتزلتمكىـ كا 
 ظممتـ". إذ "بعد التقدير: كقالكا: الِقسـ، ىذا

 اآلية، (اليـك ينفعكـ كلف) تعالى: قكلو في مراًرا عميّ  أبا راجعتُ  :جّني ابف كقاؿ
 ،متصمتاف كاآلخرة الدنيا أف منو تحصل ما كآِخرُ  (،اليـك) مف (إذ) إبداؿ مستشكبلً 
 انتيى. ماض. (اليـك) كأفف سكاء هللا حكـ في كأنيما

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=132&idto=132&bk_no=68&ID=133#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=132&idto=132&bk_no=68&ID=133#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=132&idto=132&bk_no=68&ID=133#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=132&idto=132&bk_no=68&ID=133#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=132&idto=132&bk_no=68&ID=133#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16076
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=132&idto=132&bk_no=68&ID=133#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=132&idto=132&bk_no=68&ID=133#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=132&idto=132&bk_no=68&ID=133#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13042
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=132&idto=132&bk_no=68&ID=133#docu
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 قتيبة، ابف كتبعو عبيدة، أبك قالو الزيادة، عمى ُتحمل بأف التككيد، :الثالث الكجو
ذ ) منيا: آياٍت، عميو كحمبل   .30 البقرة (لممبلئكة ربؾَ  قاؿَ  كا 

 
 بعد) قكلو: السييمي منو كجعل المذككرة. اآلية عميو كحممت )قد(، كػ التحقيق :الرابع
 «!بشيء القكالف كليس ىشاـ: ابف قاؿ .80 عمراف آؿ (مسممكف  أنتـ إذ

***  

  ـ18/11/2014 الثبلثاء

 

 (41 )الزخرؼ ُمنتقمكفَ  منيـ فإّنا بؾَ  َنذىبفّ  فإّما ۞
 عمييـ فإّنا كعدناىـ الذؼ ُنريّنؾَ  أك ُمنتقمكَف. منيـ فإّنا بؾَ  َنذىبفّ  فإّما) تعالى: قاؿ

 .42-41الزخرؼ سكرة (.ُمقتدركفَ 
  
 إّما:
 الميـ. في النكف  أدغمت ما.  إفْ 
 شرطية. إْف:
 الشرط. جكاب في كاقعة جممة :ُمنتقمكفَ  منيـ فإّنا
  

 بَؾ: َنذىبفَ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=132&idto=132&bk_no=68&ID=133#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=132&idto=132&bk_no=68&ID=133#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=132&idto=132&bk_no=68&ID=133#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=132&idto=132&bk_no=68&ID=133#docu
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 نتكفيّنَؾ.
  
 يقل: لـ
 منيـ. منتقمكف       -

 عمييـ. مقتدركف       -

  
 المكضعيف. في الفاصمة ركعيت
  
 يقل: لـ
 ُنريَؾ. أف أك .. بؾَ  َنذىبَ  أف فإّما
  
 :كعدناىـ الذؼ
 العذاب. مف
 الكعيد. بمعنى ىنا الكعد
  
 يقل: لـ
 قادركف. فإنا
 مقتدركف: 
 قِدر. مف: أبمغ اقتدر: القدرة. شدة االقتدار:      -

 (.ُمنتقمكف ) مع لتتبلءـ (ُمقتدركف ) اختيار تـ كلكف القدرة، بمعنى يككف  كقد      -
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 المعنى
 كفاتو. قبل عذابيـ يرػ  كقد عذابيـ، يرػ  كال الكريـ رسكلو هللا يتكفى قد      -

 الحالتيف. كمتا عمى ُمعّذبكف  ىـ      -

  
 التقدير
 كعدناىـ. الذؼ يّنؾَ ُنر  أك .. بؾَ  َنذىبفّ  فإّما      -

ّما .. بؾَ  َنذىبفّ  فإّما      -  كعدناىـ. الذؼ ُنريّنؾَ  كا 

  
 (ُمقتدركفَ  عمييـ فإّنا) (ُمنتقمكفَ  منيـ فإّنا)
 كاحد. كاألمر العبارة في تنكيع
  
 :ُمنتقمكفَ  منيـ فإّنا
 منيـ. االنتقاـ عمى مقتدركف  فإّنا
***  
   ـ12/6/2013 األربعاء
 

نو ۞   (44 )الزخرؼ سألكف تُ  كسكؼ كلقكمؾ لؾ ذكرٌ لَ  كا 
نو   القرآف. أؼ :كا 
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 : شرؼ.ذكرٌ 

 : عنو ىل شكرتمكه؟ ُتسألكف 

 

 (47)الزخرؼ ا جاءىـ بآياتنا إذا ىـ منيا يضحككف فممّ  ۞

 : مكسى.جاءىـ

 

 (49)الزخرؼ ا لميتدكف يا أييا الساحر ادُع لنا ربؾ بما عيد عندؾ إنّ  ۞

 اىتدينا كشف عنا العذاب.بما عيد عندؾ مف أننا إذا 

( اآلية العذاب إذا ىـ ينكثكف  فمما كشفنا عنيـُ كىذا مستمد مف اآلية التي بعدىا: )
50. 

 

 

 (52)الزخرؼ أـ أنا خير  ۞
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كنادػ ِفرعكُف في قكِمو قاَؿ يا قـك أليَس لي ُمْمُؾ ِمْصَر كىذه األنياُر قاؿ تعالى:)
( خيٌر ِمف ىذا الذؼ ىك َمييٌف كال يكاُد ُيِبيفُ َتجرؼ ِمف تحتي أفبل ُتْبِصُركَف. أـ أنا 

 .52-51الزخرؼ 

 :كىذه األنيار

معطكفة عمى )ممؾ مصر(. التقدير: أليس لي أيًضا ىذه األنيار؟ الكاك:  -
 .عاطفة

 .جممة حالية. الكاك: حالية -

 :أـ أنا

 .لعل أصميا: أَما أنا، بتخفيف الميـ عمى االستفياـ

 :في قراءة

 .أَما أنا

 :الطبرؼ قاؿ 

لك كانت ىذه القراءة قراءة مستفيضة في قراءة األمصار لكانت صحيحة، ككاف 
معناىا حسًنا، غير أنيا خبلؼ ما عميو ُقّراء األمصار، فبل أستجيز القراءة بيا، 

 .كعمى ىذه القراءة لك صّحت ال كمفة لو في معناىا كال مؤنة
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األمصار. كأكلى التأكيبلت بالكبلـ، إذ كالصكاب مف القراءة في ذلؾ ما عميو ُقّراء 
كاف ذلؾ كذلؾ، تأكيل َمف جعل: )أـ أنا خير(؟ ِمَف االستفياـ الذؼ ُجعل بأـ، 
التصالو بما قبمو مف الكبلـ، ككجيو إلى أنو بمعنى: "أأنا خير مف ىذا الذؼ ىك 

 مييف؟ أـ ىك؟"، ثـ ترؾ ِذكر "أـ ىك"، لما في الكبلـ ِمَف الدليل عميو.

 :أقكؿ

 !غفر هللا لمطبرؼ، فكذلؾ قراءة )أَما( عمى االستفياـ -

 تقدير الطبرؼ: )أنا خيٌر أـ ىك؟( أفضل منو: )ىك أـ أنا خيٌر(؟ -

 :أقكاؿ المفسريف

 .)أـ(: بمعنى )بل(، كليست حرؼ عطف، عمى قكؿ أكثر المفسريف -

 .)أـ(: زائدة -

  .ُتْبِصُركَف أنا خيٌر )أّني خيٌر(في الكبلـ حذؼ. التقدير: أفبل ُتْبِصُركَف أـ  -

 التقدير: أنا خيٌر أـ ىك؟ كأفضل منو ما ذكرتو آنًفا. -

*** 

 ـ6/5/2013السبت 
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 (52)الزخرؼ بيف أـ أنا خير مف ىذا الذؼ ىك مييف كال يكاد يُ  ۞

 ىذا قكؿ فرعكف.

 مكسى.: الذؼ ىك مييف

 

 (53)الزخرؼ مف ذىب  فمكال ُألقي عميو أسكرةٌ  ۞

 عمى مكسى.: عميو

 لـ يقل:

 ُألقيْت.

 

 (54)الزخرؼ فاستخّف قكَمو فأطاعكه إنيـ كانكا قكًما فاسقيف  ۞

 الحاكـ الفاسد ىكذا يفعل مع قكمو، َيستخّف بيـ ال سيما إذا كانكا ممف ُيستخف  بيـ.

 

 (55)الزخرؼ فمما آسفكنا انتقمنا منيـ فأغرقناىـ أجمعيف  ۞

 : أغضبكنا.آسفكنا
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 (56)الزخرؼ ريف لآلخِ  ا كمثبلً مفً فجعمناىـ سَ  ۞

 سمًفا لمكفار الذيف يأتكف بعدىـ.

 

 ( 57)الزخرؼ كف دّ ِص إذا قكمؾ منو يَ  مثبلً  رب ابف مريـَ ا ُض كلمّ  ۞

 أف هللا خمقو مف تراب ظف قكمؾ أنؾ تريد منيـ أف يعبدكؾ كما عبدكا عيسى.

 : ُيعرضكف.يصدكف 

 

 (58)الزخرؼ قالكا أأليتنا خير أـ ىك  ۞

 : دمحم.ىك

 

 (58)الزخرؼ بل ىـ قـك َخِصمكف  ۞

 شديدك الخصكمة.
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 (59)الزخرؼ لبني إسرائيل  إْف ىك إال عبد أنعمنا عميو كجعمناه مثبلً  ۞

 أنعمنا عميو: بالنبكة.

براء األكمو كاألبرص كنح ،خمقناه مف غير أب ك ذلؾ كجعمنا لو مف إحياء المكتى كا 
 .ما لـ نجعل لغيره في زمانو

 

ـٌ لمساعة  ۞ نو لعْم  (61)الزخرؼ كا 

نو  : أؼ عيسى، نزكلو مف عبلمات الساعة.كا 

 

 (61)الزخرؼ بعكِف ىذا صراٌط مستقيـٌ كاتّ  ۞

 في قراءة: كاّتبعكني.

 

 (65)الزخرؼ فكيل لمذيف ظممكا مف عذاب يـك أليـ مف بينيـ  فاختمف األحزابُ  ۞

 لـ يقل:

 فاختمفت.
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 لـ يقل:

 فكيل ليـ.

 

 (66)الزخرؼ ىل ينظركف إال الساعة أف تأتَييـ بغتة  ۞

 لـ يقل:

 ىل ينظركف إال أف تأتييـ الساعة.

 

 (67)الزخرؼ األخبّلُء يكمئٍذ بعُضيـ لبعٍض عدّك إال المتقيف  ۞

 أؼ الذيف كانكا أصدقاء في الدنيا.: األخبلء

 : األخبلء المتقيف.المتقيف

 : إال المتقيف منيـ.التقدير

 

 (68)الزخرؼ يا عباد ال خكٌؼ عميكـُ اليكـَ كال أنتـ تحزنكف  ۞

 : يا عبادؼ.في قراءة



237 

 في قراءة: ال خكَؼ.

 لـ يقل:

 كال حزف.

 

 (69)الزخرؼ الذيف آمنكا بآياتنا ككانكا مسمميف  ۞

 لعل التقدير: كصاركا مسمميف.

 ككانكا بعد ذلؾ مسمميف.

 

 (70)الزخرؼ حبركف ة أنتـ كأزكاجكـ تُ ادخمكا الجنّ  ۞

 أؼ: ُتسّركف.

 .)القرطبي( : في الدنيا، أك نظراؤكـ، أك الحكر العيفأزكاجكـ

 

 (71)الزخرؼ  كأككابٍ  حاؼ مف ذىبِ عمييـ بِص  طافي   ۞

 أؼ: مف ذىب أيًضا.
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 يقّدـ ليـ الطعاـ كالشراب بآنية مف ذىب، ككاف محرًما عمييـ في الدنيا.

 

 (71)الزخرؼ كفيو ما تشتييو األنفس كتمّذ األعيف  ۞

 : كتمّذه األعيف.في قراءة

 : ما تشتيي.في قراءة

 

 (71)الزخرؼ كأنتـ فييا خالدكف  ۞

 لـ يقل:

 كىـ فييا خالدكف.

 التفات مف الغائب إلى المخاطب.

 

 (72)الزخرؼ كرثتمكىا بما كنتـ تعممكف التي أُ  كتمؾ الجنةُ  ۞

 ؟أكرثتمكىالماذا قاؿ: 

 أؼ ببل تعب عمى قدرىا.
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 الجنة سمعة غالية لكال مضاعفة الثكاب ما دخميا أحد.

 عممكـ محدكد، كثمف الجنة غير محدكد. 

 لك نسب ثمُف عممكـ إلى ثمف الجنة كاف صفًرا.

 لذلؾ قاؿ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ال يدخل الجنة أحد بعممو )متفق عميو(. أؼ بعممو فقط.

 قيل: يدخل الجنة بفضل هللا كاف معناه أف فضل هللا غير محدكد!إذا 

 

 (76)الزخرؼ كما ظممناىـ كلكف كانكا ىـ الظالميف  ۞

 لـ يقل:

 ىـ الظالمكف.

 : خبر كاف منصكب.الظالميف

 

 (77)الزخرؼ عمينا ربؾ قاؿ إنكـ ماكثكف  ليقضِ  كا يا مالؾُ كنادَ  ۞

 : خازف جينـ.مالؾ

 قضى عميو: أماتو.
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 : خالدكف.ماكثكف 

 

 (79)الزخرؼ ا فإنا مبرمكف أـ أبرمكا أمرً  ۞

 أبرمكا كيًدا.

 

 (80)الزخرؼ كرسمنا لدييـ يكتبكف  ۞

 يكتبكنو.

 

 (81)الزخرؼ قل إف كاف لمرحمف كلد فأنا أكؿ العابديف  ۞

 لكف ليس لو كلد.

 

 (83)الزخرؼ فذرىـ يخكضكا كيمعبكا حتى يبلقكا يكميـ الذؼ يكعدكف  ۞

 : في باطميـ.يخكضكا

 : في دنياىـ.كيمعبكا
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 (86)الزخرؼ إال مف شيد بالحق  الشفاعة دنو مف يدعكف  الذيف يممؾ كال ۞

 يدعكف: يدعكنيـ: يعبدكنيـ.

 األصناـ، كمنيـ المبلئكة، كمنيـ عيسى كعزير. كانكا يعبدكف منيـ مف 

  ىذا كجو االستثناء، كىك استثناء متصل.

 

 (89)الزخرؼ و يا رب إف ىؤالء قـك ال يؤمنكف كقيمِ  ۞

 كقيمو: كقيل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.

 القيل: القكؿ.

 :البغكؼ قاؿ 

  (.َىٰػؤآلِء َقْكـٌ الَّ ُيْؤِمُنكفَ  ِإفَّ ) ا إلى ربو: يا ربؿ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص شاكيً يعني قك  (:َكِقيِمِو ٰيَربِّ )

 بجر البلـ كالياء، عمى معنى: كعنده عمـ الساعة كعمـ قيمو يا رب،  :كقيمو )...(

 كقرأ اآلخركف بالنصب، كلو كجياف: 

  . نسمع سرىـ كنجكاىـ كقيمو يا ربأحدىما معناه: أـ يحسبكف أنا ال
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 .كالثاني: كقاؿ قيمو

 

 (89)الزخرؼ فاصفح عنيـ كقْل سبلـٌ فسكؼ يعممكف  ۞

 ما ينزؿ بيـ مف العذاب.

 تيديد.
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 إلدخان﴾ سورة﴿
 (3)الدخاف إّنا كّنا منذريف إنا أنزلناه في ليمة مباركة  ۞

 ليمة القدر.

 : جممة اعتراضية.إنا كنا منذريف

 يتكرر في السكرة مثل ىذه العبارات:

 إنا كنا منذريف

 إنا كنا مرسميف

 إنا مؤمنكف 

 إنكـ عائدكف 

 إنكـ متبعكف 

 

 (4)الدخاف فييا ُيْفرُؽ كّل أمر حكيـ  ۞

 .يقضي هللا كّل خمق كأجل كرزؽ كعمل إلى مثمياقاؿ المفسركف: 

 اآلية غامضة.
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 (9)الدخاف بل ىـ في شؾ يمعبكف  ۞

 : مف القرآف.في شؾ

 : يستيزئكف.يمعبكف 

 

 (13)الدخاف أّنى ليـُ الذكرػ كقد جاءىـ رسكٌؿ مبيٌف  ۞

 تأخركا في الذكرػ.

 

 (15 )الدخاف عائدكف  إنكـ قميبلً  العذاب كاشفك إنا ۞
 
 عّنا اكِشْف  رّبنا أليـٌ. عذابٌ  ىذا الّناَس  َيغشى مبيٍف. بُدخافٍ  السماءُ  تأتي يكـَ  فارتِقْب )

 .15-10 الدخاف (عائدكفَ  إنكـ قميبلً  العذابِ  كاشفك إّنا ... ُمْؤمنكفَ  إّنا العذابَ 
  

 العذاب:
 الدخاف.      -

 الجكع.      -
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 العذاب:
 يكسف! كسبع بسبع المشركيف عمى هللا رسكؿ دعا الدنيا. في
 حتى كجيد، قحط فأصابيـ يكسف، كسني بسنيف عمييـ دعا قريش استعصت لما
 ركاية: كفي الدخاف، إال يركف  فبل السماء إلى أبصارىـ يرفعكف  فجعمكا العظاـ، أكمكا
 فأنزؿ الجيد، مف الدخاف كييئة كبينيا بينو ما فيرػ  السماء، إلى ينظر الرجل فجعل
 (أليـٌ  عذابٌ  ىذا الّناَس  َيغشى ُمبيٍف. بُدخافٍ  السماءُ  تأتي يكـَ  فارتِقْب ) تعالى: هللا
 فاستسقى ىمكْت. قد فإنيا ِلُمضر! هللاَ  استسقِ  هللا رسكؿ يا فقيل: .11-10 الدخاف
 فمما (،عائدكفَ  ـإنك قميبلً  العذابِ  كاشفك إّنا) هللا: فأنزؿ فُسقكا، ليـ،
 إّنا الكبرػ  البطشةَ  نبِطش يـك) هللا: فأنزؿ حاليـ، إلى عادكا الرفاىية أصابتيـ
 عميو(. )متفق بدر! يـك يعني: ،16 اآلية (ُمنتقمكف 
  

 مؤمنكف: إنا العذاب عنا اكشف
 عّنا اكشْف  العذاب. عّنا كشفتَ  إف نؤمف مؤمنكف. فإّنا العذاب عّنا كشفتَ  إف      -

 عندؾ َعِيدَ  بما ربؾَ  لنا ادعُ  الساحرُ  أييا يا كقالكا) تعالى: كقكلو نؤمف! حتى العذابَ 
 كقعَ  كلما) تعالى: كقكلو اتبعناؾ، ربؾ دعكت إف أؼ: ،49 الزخرؼ (لُميتدكفَ  إننا
 الرْجزَ  عنا كشفتَ  لئف عندؾَ  َعِيدَ  بما ربؾَ  لنا ادعُ  ُمكسى يا قالكا الرْجزُ  عمييـُ 
 .134 األعراؼ (لؾَ  لنؤمنفّ 

 المكرمة. مكة في كاحد، بمد في كالمشرككف  ىـ كانكا الذيف المسمميف مف دعاء      -

  
 المعنى: ليس
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 آمّنا. فقد العذاب عنا اكشف
 ينفعيـ! ال الكقت ىذا في كاإليماف
 أعمـ. كهللا يحتممو! قد التركيب أف مع المفسريف، مف أحد ىذا يذكر لـ
  
 قميبًل:
 قميبًل. زمًنا      -

 قميبًل. قدًرا      -

  

 عائدكف: إنكـ قميبلً  العذاب كاشفك إنا
 كالتكذيب. الكفر إلى ستعكدكف  كلكنكـ قميبلً  العذاب عنكـ سنكشف
 الجممتيف. بيف ظاىرة ربط أدكات تكجد ال
 ضمني. بينيما الترابط
  
 يقل: لـ
 عائدكف. فإنكـ قميبلً  العذاب كشفنا لك
 القرآف. في الكاردة الصيغة بخبلؼ العذاب، كشف تفيد ال الصيغة ىذه
  
 يقل: لـ
نكـ  عائدكف. كا 
 قميبًل! العذاب كشف بمجرد يعكدكف  أنيـ تفيد الكاردة الصيغة لعل
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 قكلو: انظر
 (.12 )اآلية مؤمنكف  إنا      -

 (.15 )اآلية عائدكف  إنكـ      -

  
 اآلية: معنى صار
 مؤمنكف. فإّنا العذابَ  عّنا كشفتَ  إف
 الكفر(. )إلى عائدكف  فإنكـ العذابَ  عنكـُ  كشفنا إف
  
 الصكرة: ىذه عمى اآلية عف التعبير يمكف كقد
 عائدكف! إنكـ .. قميبلً  العذاب كاشفك إنا
  

 العذاب: استحقاؽ
 لك أنيـ درجة إلى العذاب، يستحقكف  الكفار ىؤالء بأف إشعار اآليات ىذه مثل في
 !كفرىـ إلى لعادكا العذاب عنيـ ُرفع
  
 اضطركا لك حتى كفرىـ، إلى كعائدكف  كفرىـ، عمى باقكف  كأنيـ كفار، أنيـ هللا عمـ
 اضطراًرا! عنو لمرجكع
  
 التركيب: ىذا
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 القرآف. في إال التركيب ىذا مثل أرَ  لـ      -

 أك نثًرا العرب لغة في كرد قد التركيب ىذا مثل كاف إذا ما المفسركف  يبّيف لـ      -
 شعًرا.

  
 التفسير: عمى عبلمات
 أشكل. ما تفسير عمى تساعد أكثر أك عبلمة نفسيا السكرة في يكرد قد تعالى هللا إف
 األثر! يقتّص  أف المفسر عمى فيقع أخرػ، سكر في ىذا يكرد كقد
  

 نفسيا: السكرة مف أخرػ  آيات في نفسو التركيب
 .3 اآلية (ُمنِذريفَ  كّنا إّنا مباركةٍ  ليمةٍ  في أنزلناهُ  إّنا)      -

  

 مثميا: كليست بيا تمتبس قد أخرػ  آيات
 .5 اآلية (ُمرِسميفَ  كّنا إّنا عنِدنا ِمف أمًرا)      -

 .16 اآلية (ُمنتقمكفَ  إّنا الكبرػ  البطشةَ  نبِطش يكـَ )      -

 .23 اآلية (ُمّتبعكفَ  إنكـ ليبلً  بعبادؼ فأْسرِ )      -

 .24 اآلية (ُمغرقكفَ  ُجندٌ  إّنيـ َرْىًكا البحرَ  كاترؾِ )      -

  
 ـ15/7/2012 األحد
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 (24 )الدخاف ُمغرقكف  جند إنيـ رىًكا البحر كاترؾِ  ۞
 لمكسى. الخطاب
 ىيئتو. عمى ساكًنا :رىًكا
 

 (35 )الدخاف بمنشريف نحف كما األكلى نامكتتُ  إال ىي إفْ  ۞
 ما. :إف

 بمبعكثيف. :بمنشريف
 
 

 (41)الدخاف يـك ال ُيغني مكًلى عف مكًلى شيًئا  ۞

 :ُيغني

 .يدفع

 .ينفع

 :مكلى

 .قريب

 .فاعل مرفكع بالضمة المقدرة عمى األلف المقصكرة مكلى األكلى:
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 .اسـ مجركر بالكسرة المقدرة عمى األلف المقصكرة مكلى الثانية:

 .المفع فييما كاحد

 .كالتنكيف كاحد

 .كالمعنى كاحد

 .مختمفلكف اإلعراب 

 .لـ أجد لممفسريف كبلًما في ىذا األمر

*** 

 :إألحد

 ىػ1440ربيع اآلخر  08

 ـ2018كانكف األكؿ  16

 

ستبرؽ متقابميف  ۞  (53)الدخاف يمبسكف مف سندس كا 

 سندس: ما رؽ مف الديباج. الديباج: الحرير.

 إستبرؽ: ما غمع مف الديباج.

 متقابميف: حاؿ.
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 (55)الدخاف يْدعكف فييا بكل فاكية آمنيف  ۞

 يطمبكف.: يدعكف 

 

 (59)الدخاف فارتقْب إنيـ مرتِقبكف  ۞

 انتظر ثكابؾ، إنيـ منتظركف عقابيـ.

*** 

 سكرة سيمة.

  



252 

 إلجاثية﴾ سورة﴿
 (6)الجاثية فبأؼ حديث بعد هللا كآياتو يؤمنكف  ۞

 يؤمنكف؟ غيره إف لـ يؤمنكا بحديث هللا كآايتو فبأؼ حديث -
 ال يؤمنكف بحديث بعد حديث هللا كآياتو. -

 

 (8)الجاثية فبشره بعذاب أليـ  ۞

 : عمى سبيل السخرية.بشره

 

ذا عمـ مف آياتنا شيئً  ۞  (9)الجاثية ييف ا أكلئؾ ليـ عذاب مُ ا اتخذىا ىزكً كا 

 لـ يقل:

ذا عممكا مف آياتنا شيًئا اتخذكىا ىزًكا أكلئؾ ليـ عذاٌب ُمييٌف. -  كا 
ذا  -  .ييفٌ مُ  لو عذابٌ  ؾذااتنا شيئا اتخذىا ىزكا عمـ مف آيكا 
 

 (11 )الجاثية ىدػ ىذا ۞
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 كليـ أكلياءَ  هللاِ  دكفِ  ِمف اتخذكا ما كال شيًئا َكَسبكا ما عنيـ ُيغني كال َجيّنـُ  كرائيـ ِمف)
 الجاثية (أليـٌ  ِرْجزٍ  ِمف عذابٌ  ليـ رّبيـ بآياتِ  كفركا كالذيفَ  ُىًدػ ىذا عظيـٌ. عذابٌ 
10-11. 
  

 التقدير:
 عظيـٌ. عذابٌ  )فييا( كليـ ... جيّنـُ  كرائيـ ِمف
  
 أليـٌ:
 مرفكعة. لعذاب صفة
  
 قراءة: في
 مجركرة. لرجز صفة أليـ،
  
 ُىًدػ: ىذا
 عميو. تشكل قد بعدىا كما قبميا كما الجممة ىذه إلى ينظر مف
  
 ىذا:
 القرآف. أؼ
 ُىًدػ. القرآفُ  ىذا
  

 ربيـ: بآيات كفركا كالذيف
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 )القرآف(. باليدػ أؼ بو، كفركا كالذيف :التقدير
 القرآف. بآيات أؼ بآياتو، كفركا كالذيف أك:
***  
    ـ14/7/2012 السبت

 

 (14 )الجاثية هللا أياـَ  َيرجكف  ال لمذيف َيغِفركا آمُنكا لمذيف قلْ  ۞
  
 كانكا بما قكًما لَيجزؼَ  هللاِ  أياـَ  َيرُجكفَ  ال لمذيفَ  َيغِفركا آمُنكا لمذيفَ  قلْ ) تعالى: قاؿ
 .14 الجاثية (يكسبكفَ 
  
 اآلية معنى
 أذاىـ. كتحّمل المشركيف عف بالصفح اإلسبلـ، صدر في المؤمنيف، هللا أمر
  
 :هللا أياـ
 المؤمنيف. عمى هللا فضل أياـ الدنيا. في لممؤمنيف هللا نصر أياـ -

 اآلخرة. في هللا جزاء أياـ -

 لكقائع.ا بمعنى: ىنا األياـ
 يرجكف: ال 

 يخافكف. ال -
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 ينتظركف. ال -

  
 التقدير:
 األمر(. )ببلـ ليغفركا -

 يغفركا. اغِفركا -

  
 أدؽ: تقدير
 هللا. أياـ يرجكف  ال لمذيف َيغفركا اغِفركا آمنكا لمذيف قمت إف -

 ليـ. يغفركا هللا أياـ يرجكف  ال لمذيف اغِفركا آمنكا لمذيف قمت إف أك: -

 هللا. أياـ يرجكف  ال لمذيف يغفركا آمنكا لمذيف قمت إف أك: -

 التقدير: يككف  كربما 
 يغفركا. أف آمنكا لمذيف قل
  
 يقل: لـ

 ليجزَييـ.
  

 قكًما: ليجزؼَ 
 قكًما. هللا ليجزؼَ 
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 قراءة: في
 لنجزَؼ.
 يكسبكف: كانكا بما قكًما ليجزؼ  
 كصفحيـ(. مغفرتيـ )عمى بالثكاب المؤمنيف ليجزؼ  -

 كالعقاب(. )بالثكاب كالكافريف المؤمنيف ليجزؼ  -

 أذاىـ(. )عمى بالعقاب الكافريف ليجزؼ  -

 التقدير: 
 ذنكب. مف يكسبكف  كانكا بما ليجزَييـ
  

 (:يغِفركا) إعراب
 التقدير: باختبلؼ الجـز سبب يختمف
 قْل. جكاب: مجزـك -

 األمر(. )الـ البلـ حذؼ عمى مجزـك -

 يغفركا. اغِفركا محذكؼ: أمر جكاب أنو عمى مجزـك -

  
 قراءة: كفي
 َنجزؼ.
  
 أخرػ: آيات
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 .31 إبراىيـ سكرة (الصبلة ُيقيمكا أف آمنكا الذيف لعبادؼ قلْ )
*** 
 ـ4/7/2013 الخميس
 

  (14 الجاثية ) بكف يكسِ  كانكا بما قكًما جزؼ ليَ  ۞
 ليجزييـ. :يقل لـ
 

 (17 )الجاثية بينيـ ابغيً  العمـ جاءىـ ما بعد مف إال اخنمفكا فما ۞
 يقل: لـ
 بينيـ. بغًيا إال العمـ جاءىـ ما بعد مف اختمفكا فما
 يقل: لـ
 منيـ. بغًيا
 بعض. عمى بعضيـ بغى :المعنى لعل
 

 (21 )الجاثية كمماُتيـ محياىـ سكاءً  ۞
 الممات. بعد كال الحياة في ال سكاءً  ليسكا
 

 (23 )الجاثية ىكاه إليو اتخذ مف أفرأيت ۞
 مؤخر. بو مفعكؿ ىكاه:
 إليو. ىكاه اتخذ
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 (23 )الجاثية هللا بعد ِمف َييديو فمف ۞
 قكالف:
 هللا. أضّمو أف بعد مف ييديو فمف -
 هللا. غير ييديو فمف -
 أعمـ. كهللا عندؼ، األرجح ىك الثاني
 
 

 (24 )الجاثية َيظّنكف  إال ىـ إفْ  ِعمـ مف بذلؾ ليـ كما ۞
 ِمف بذلؾَ  ليـ كما الدىرُ  إال ُييمكنا كما كنحيا نمكتُ  الدنيا حياُتنا إال ىيَ  ما كقالكا) 
 .24 الجاثية سكرة (َيظّنكفَ  إال ىـ إفْ  عمـ
  
 المعنى ليس
 مقبكؿ غير الظف أف القرآف، يقرءكف  الذيف الناس مف كثير يتكىـ كما المعنى، ليس
 الظف، عمى تقـك إنما الشرعية كاألحكاـ كاألعماؿ العمـك أف فالحقيقة شيء. أؼ في
 قكاعد الكبرػ: )القكاعد كتابو: في السبلـ عبد بف العز ىك ىذا بّيف مف كأحسف
 األناـ(. مصالح في األحكاـ
  
 الظّف. عمى العمـ ُقّدـ مسألة في كالظفّ  اليقيف( )القطع، العمـ اجتمع إذا لكف
  
 العقائد. في ُيقبل ال الظف أف كما
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 المعنى: بل
 فميس البشر، ظفّ  عمى هللا عمـ فيقّدـ البشر، مف فّ كظ هللا، مف ِعمـٌ  المسألة ىذه في
 صدرا لك الظّف، عمى مقّدـ العمـ أف عف فضبلً  كرسكلو، هللا يدؼ بيف يقّدـ أف ألحد
 هللا؟! مف صدر إذا بالعمـ فكيف بشر، مف
  
 أخرػ: آيات
 .32 الجاثية (ِبُمستيِقنيفَ  نحفُ  كما ظًنا إال نظفّ  إف) -

فّ ) -  قتمكهُ  كما الظفّ  اتباعَ  إال عمـ ِمف بوِ  ليـ ما منوُ  شؾٍ  لفي فيوِ  اختمفكا الذيفَ  كا 
 .157 النساء (يقيًنا

ف) - فْ  الظفّ  إال يّتبعكفَ  إف هللاِ  سبيلِ  عف ُيضّمكؾَ  األرضِ  في َمف أكثرَ  ُتِطعْ  كا   ىـ كا 
 .116 األنعاـ (َيخُرصكفَ  إال

فْ  الظفّ  الإ تّتبعكفَ  إف لنا فُتخرجكهُ  عمـ ِمف عنَدكـ ىلْ  ُقلْ ) -  (َتخُرصكفَ  إال أنُتـ كا 
 .148 األنعاـ

 .36 يكنس (شيًئا الحقّ  ِمفَ  ُيغني ال الظفّ  إفّ  ظًنا إال أكثُرىـ يّتبعُ  كما) -

فْ  الظفّ  إال يّتبعكفَ  إف) -  .66 يكنس (َيخُرصكفَ  إال ُىـ كا 

 .12 الحجرات (إثـٌ  الظفّ  بعَض  إفّ  الظفّ  ِمفَ  كثيًرا اجتِنُبكا آمُنكا الذيفَ  أييا يا) -

 .23 النجـ (الُيَدػ رّبيـُ  ِمف جاءىـ كلقد األنُفُس  َتيَكػ  كما الظفّ  إال يّتبعكفَ  إف) -
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فّ  الظفّ  إال يّتبعكفَ  إف عمـ ِمف بوِ  ليـ كما) -  النجـ (شيًئا الحقّ  ِمفَ  ُيغني ال الظفّ  كا 
28. 

***  
    ـ16/5/2013 الخميس

 
 (28)الجاثية كترػ كل أمة جاثية  ۞
 ىنا جاء اسـ السكرة.مف 
 : باركة عمى الركب.جاثية
 

 (28)الجاثية كل  أمة ُتدعى إلى كتابيا  ۞
 كتاب أعماليا. -
 كتاب نبّييا. -
 

 (34)الجاثية سيتـ لقاء يكمكـ ىذا كقيل اليـك ننساكـ كما نَ  ۞
 ننساكـ: عمى سبيل الجزاء )المشاكمة(.

 هللا ال ينسى.
 

 (35)الجاثية فاليـك ال ُيخرجكف منيا كال ىـ ُيستعتبكف  ۞
 : يـك القيامة.اليـك
 : مف النار.منيا
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 : يرجعكف )إلى الدنيا(.يستعتبكف 
 لـ يقل:

 ال تخرجكف منيا كال أنتـ تستعتبكف.
 التفات مف المخاطب إلى الغائب.
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 إألحقاف﴾ سورة﴿
 (4)األحقاؼ أك أثارة مف عمـ  ۞

 بقية مف عمـ.

 مف عمـ.شيء 

 

... كىـ عف دعائيـ  مف دكف هللا َمف ال يستجيب لو ممف يدعك ف أضل  كمَ  ۞
 (5)األحقاؼ غافمكف 

 لـ يقل:

 كمف أضل ممف يدعكف. -
 كىـ عف دعائو غافمكف. -

 لـ يقل:

 َمف ال يستجيبكف ليـ.

 

 (9األحقاؼ )ا مف الرسل دعً بِ  ما كنتُ  قلْ  ۞

 ال أختمف عنيـ.
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 (10)األحقاؼ يدؼ القـك الظالميف هللا ال يَ  إفّ  ۞

 لـ يقل: 

 إّف هللا ال ييديكـ.

 بّيف أنيـ ظالمكف.

 

 (11)األحقاؼ ا ما سبقكنا إليو كقاؿ الذيف كفركا لمذيف آمنكا لك كاف خيرً  ۞

 لـ يقل:

 ما سبقتمكنا إليو.

 : ما سبقنا إليو بنك فبلف كبنك فبلف.التقدير

 

 (12)األحقاؼ كىذا كتاٌب مصّدٌؽ لساًنا عربًيا  ۞

 مصدؽ: لكتاب مكسى )كرد ذكره في اآلية نفسيا(.

 (.مصدؽ: حاؿ. كليس مفعكاًل بو لػ )لساًنا
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 (12)األحقاؼ لينذر الذيف ظممكا كبشرػ لممحسنيف  ۞

 لـ يقل:

 كليبشر المحسنيف. -
 كليبشر الذيف أحسنكا. -

 

)األحقاؼ إف الذيف قالكا ربنا هللا ثـ استقامكا فبل خكؼ عمييـ كال ىـ يحزنكف  ۞
13) 

ـْ )صحيح مسمـ(.  قل آمنُت با ثـ استق

 لـ يقل:

 فبل خكؼ عمييـ كال حزف.

 

 (15)األحقاؼ ككّصينا اإلنساف بكالديو إحساًنا  ۞

 مفعكؿ مطمق لفعل محذكؼ.
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 (15 )األحقاؼ سنة أربعيف كبمغ أشّده بمغ إذا حتى ۞
  
 كحمُمو ُكرًىا ككضعْتوُ  ُكرًىا أّموُ  حممْتوُ  إحساًنا بكالديوِ  اإلنسافَ  ككّصينا) تعالى: قاؿ
 أشكرَ  أف أكِزْعني ربّ  قاؿَ  سنةً  أربعيفَ  كبمغَ  أشّدهُ  بمغَ  إذا حتى شيًرا ثبلثكفَ  كفصاُلو
 ُذرّيتي في لي ِمحْ كأص ترضاهُ  صالًحا أعملَ  كأف كالدؼّ  كعمى عميّ  أنعمتَ  التي نعمتؾَ 
ّني إليؾَ  تبتُ  إّني  .15 األحقاؼ (الُمسمميفَ  ِمفَ  كا 
  
 المفسريف: أقكاؿ
 كقاؿ سنة، 18 بعضيـ: قاؿ مقداره، في كاختمفكا سنة، أربعيف مف أقل األشد بمكغ
 سنة. 33 آخركف:
  
 مقترح: معنى
 سنة. 40 األشّد:
 كالكاك:
 أؼ. : بمعنى      -

 أعمـ. كهللا )زائدة( صمة أك      -

  

 التقدير:
 سنة. أربعيف أشده بمغ إذا حتى
***  
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   ـ21/1/2013 اإلثنيف
 

   (15 )األحقاؼ نعمتؾ أشكر أف أكزعني ۞
 أليمني. أكزعني:
 

 (15 )األحقاؼ ذريتي في لي كأصمح ۞
 يقل: لـ

 ذريتي. لي كأصمح
 : ىب لي الصبلح في ذريتي.الزمخشرؼ قاؿ 

 سارًيا في ذريتي.: اجعل الصبلح األلكسيكقاؿ 

 

 (16)األحقاؼ أحسف ما عممكا أكلئؾ الذيف نتقبل عنيـ  ۞

 لـ يقل:

 نتقبل منيـ.

 قاؿ ابف عاشكر:

لجانب المدعك  اتغميبً  (ِمف)، كحقو أف يعّدػ بحرؼ (َعف)بحرؼ  (تقبلن)عّدؼ فعل "
كىـ الكالداف كالذرّية، ألف دعاء الَكلد كالكالد ألكلئؾ بمنزلة النيابة عنيـ في  ،ليـ
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ذا كاف العمل بالنيابة متقببًل عم .عبادة الدعاء  اـ أف عمل المرء لنفسو متقبل أيًض كا 
تقبل عف كالدْييـ كذريتيـ أحسف نتقبل منيـ ك نأكلئؾ  :كأنو قيل ،ففي الكبلـ اختصار

 ."ما عممكا

 أعمـ بصحة ما قاؿ، كلكف لـ يقل غيره شيًئا!كهللا 

 

 (16)األحقاؼ في أصحاب الجنة  ۞

 لعل المعنى: كما في أصحاب الجنة.

 

 (16)األحقاؼ الذؼ كانكا يكعدكف  الصدؽِ  كعدَ  ۞

 : مفعكؿ مطمق. كعدناىـ كعد الصدؽ.كعد

 : يكعدكنو. يكعدكف بو.يكعدكف 

 

القركف مف قبمي  خرج كقد خمتِ أف أُ ني لكما أتعدانِ  كالذؼ قاؿ لكالديو أؼّ  ۞
 (17)األحقاؼ 

 : أتعداني.في قراءة
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 الكالداف مؤمناف، كالكلد كافر.

 أؼ: خمت األمـ مف قبمي كلـ ُيخرج )يبعث( منيـ أحد!

 

 (17)األحقاؼ كىما يستغيثاف هللا كيمؾ آمْف  ۞

 : جممة حالية.كىما يستغيثاف

 قائميف: كيمؾ آمْف.

 با. : يستغيثافلعل التقدير

 

 (18)األحقاؼ مف قبميـ  في أمـ قد خمْت  عمييـ القكؿُ  قّ أكلئؾ الذيف حَ  ۞

 : مف بيف أمـ، في جممة أمـ.في أمـ

 : أؼ القائل بذلؾ كأمثالو.أكلئؾ

 انتقل مف المفرد إلى الجمع.

 

 (19)األحقاؼ ظممكف يـ كىـ ال يُ يـ أعمالَ يَ يكفّ مما عممكا كلِ  درجاتٌ  كلكلٍ  ۞

 الجنة درجات.
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 : لعل الكاك زائدة.يـيَ يكفّ كلِ 

 : أؼ جزاء أعماليـ.أعماليـ

أظف أف ىذه اآلية خاصة بالمؤمنيف، كليست لمفريقيف. كالدرجات خاصة بالجنة، 
 كليس التقدير: الدرجات كالدركات: درجات الجنة، كدركات النار.

 ، إذ اختصت بالكافريف.يؤيد ذلؾ اآلية بعدىا

 

 ( 20)األحقاؼ أذىبتـ طيباتكـ في حياتكـ الدنيا  ۞

 تمتعتـ بطيبات الدنيا، كحرمتـ مف طيبات اآلخرة!

 : لعميا مستعممة عمى سبيل المشاكمة، ألنيـ استمتعكا بالطيبات كالخبائث.طيباتكـ

 أك ىي طّيبات بالنسبة لكـ، كليست طّيبات في حكـ الشرع.

 في الدنيا، أؼ بما فعمتمكه في الدنيا. : ضيعتـ طيبات اآلخرةكقد يككف المعنى

طيبات الدنيا ليست محرمة عمى المؤمنيف ما دامت حبلاًل. كال تسمى عندىـ طيبات 
 إال إذا كانت حبلاًل. كيجب عدـ اإلسراؼ في الطيبات، كلك كانت حبلاًل.

َبػٰ ) ـَ ِزيَنَة ٱِ ٱلَِّتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َكاْلطَّيِّ  .32األعراؼ  (ِت ِمَف ٱلّرْزؽِ ُقْل َمْف َحرَّ

 .141( األنعاـ كال تسرفكا)
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)األحقاؼ  كف بما كنتـ تستكبركف في األرض بغير الحقّ اليُ  جزكف عذابَ فاليـك تُ  ۞
20) 

 ىل ىناؾ استكبار بحق؟

 ربما يككف ذلؾ عمى سبيل الجزاء )المشاكمة(.

 لـ يتعرض ليذا المفسركف.

 

 (21)األحقاؼ كاذكر أخا عاٍد إذ أنذر قكمو باألحقاؼ  ۞

 : يعني ىكًدا.أخا عاد

 : في اليمف. كمنو: اسـ السكرة.األحقاؼ

 

 (21)األحقاؼ كقد خمِت النذُر مف بيف يديو كمف خمفو  ۞

 : جمع نذير: رسكؿ: الرسكؿ نذير كبشير.النذر

 : مف قبمو كمف بعده.مف بيف يديو كمف خمفو

 

 (22)األحقاؼ كنا عف آليتنا لتأفِ أجئتنا  ۞
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 لتصرفنا.

 

 (22)األحقاؼ فأتنا بما تعدنا إف كنت مف الصادقيف  ۞

 أؼ: العذاب.

 

 (23)األحقاؼ قاؿ إنما العمـ عند هللا  ۞

 أؼ إنما عممو: أؼ العذاب.

 

 (24)األحقاؼ ا مستقبل أكديتيـ فمما رأكه عارًض  ۞

 في صكرة سحابة سكداء.فمما رأكا العذاب )باعتبار المآؿ(. ككاف 

 

 (25)األحقاؼ فأصبحكا ال ُيرػ إال مساكُنيـ  ۞

 : ال َيرػ أحد.ال ُيرػ 

 في قراءة: ال ُترػ.
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 (26)األحقاؼ كلقد مكّناىـ فيما إف مكّناكـ فيو  ۞

 أؼ: فيما لـ نمكنكـ فيو.

 : مكصكلة.ما: في الذؼ. فيما

 : نافية.إفْ 

 

 (28)األحقاؼ  ا آليةهللا قربانً فمكال نصرىـ الذيف اتخذكا مف دكف  ۞

  نصرىـ.ىبّل فمكال نصرىـ: 

 : اتخذكىـ.اتخذكا

ـْ ِإالَّ ِلُيَقّرُبكَنا ِإَلى ٱّللَِّ ُزْلَفى)  3الزمر ( َما َنْعُبُدُى

 األكؿ: ىـ: محذكؼ. .ثاف : مفعكؿ بوآلية

 حاؿ، أك مفعكؿ ألجمو. :قرباًنا

 كال أكافق عمى كجكه اإلعراب األخرػ.

 الرازؼ كغيره.قارف 

 

 (31)األحقاؼ أجيبكا داعي هللا  ۞
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 أجيبكا الرسكؿ.

 

 (31)األحقاؼ كآمنكا بو يغفْر لكـ مف ذنكبكـ  ۞

 لـ يقل:

 يغفْر لكـ ذنكبكـ. 

 : زائدة.ِمف

 

 (32)األحقاؼ كَمف ال ُيِجْب داعَي هللا ... أكلئؾ في ضبلؿ مبيف  ۞

 لـ يقل:

 ذاؾ في ضبلؿ مبيف.

 لـ يقل:

 يجيبكا.كمف ال 

 (، كالجمع عمى معناىا.فمَ حمل المفرد عمى لفع )

 

 (35)األحقاؼ لـ يمبثكا إال ساعة مف نيار  ۞
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 قاؿ تعالى: 

( األحقاؼ كال تستعجْل ليـ كأنيـ يـك يركف ما يكعدكف لـ يمبثكا إال ساعًة مف نيار)
35. 

  لـ يمبثكا:

 في الدنيا.

 ساعة: 

 لحظة. 

، بل ىي تعبير تقريبي عف الصفر.)الساعة(: ىنا ليست بمعناىا   المعركؼ اليـك

الدنيا مدتيا ميما طالت محدكدة، كاآلخرة مدتيا غير محدكدة، كنسبة المحدكد إلى 
 غير المحدكد ىي )الصفر(. 

 :ساعة مف نيار

 تعبير تقريبي عف الصفر، كهللا أعمـ، كالصفر لـ يرد ذكره في القرآف.

*** 

 2011تشريف األكؿ  14
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 دمحم﴾ سورة﴿
 

 )سكرة دمحم(الفاصمة القرآنية في سكرة دمحم: قرع الطبكؿ  ۞

 .38، كعدد آياتيا 47سكرة دمحم ىي السكرة رقـ 

، ك)الحرب( في اآلية 20كمف أسمائيا األخرػ: سكرة القتاؿ: )ُذكر فييا القتاؿ( اآلية 
4. 

ذا كانت الفاصمة السائدة في القرآف ىي الكاك كالنكف، كالياء   :كالنكف كا 

 .الحمد  رب العالميف )الفاتحة(

 .كمما رزقناىـ ينفقكف )البقرة(

فإف الفاصمة في سكرة دمحم فاصمة أخرػ، كأنت تسمعيا كأنؾ تسمع قرع الطبكؿ 
 !)طبكؿ الحرب(

 .أضّل أعماليـ

 .أصمح باليـ

 .... إلخيضرُب هللُا لمناس أمثاليـ 

*** 
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 :في آيتيف فقط صارت الفاصمة

 .(10)اآلية كلمكافريف أمثاُليا 

 .(24)اآلية عمى قمكٍب أقفاُليا 

*** 

 :الفاصمة األكلى جاءت أحياًنا مزدكجة: مرة في الداخل كمرة في اآلخر

 (7)اآلية إْف تنصركا هللَا ينصركـ كيثبْت أقداَمكـ 

 .(8)اآلية فتعًسا ليـ كأضّل أعماَليـ 

 .(13)اآلية أىمكناىـ فبل ناصَر ليـ 

 .(18)اآلية ى ليـ إذا جاءتيـ ذكراىـ فأنّ 

ـُ متقّمبكـ كمثكاكـ    .(19)اآلية كهللُا يعم

 .(23)اآلية فأصّميـ كأعَمى أبصاَرىـ 

 .(25)اآلية سّكَؿ ليـ كَأمَمى ليـ 

 .(27)اآلية يضربكف كجكَىيـ كأدباَرىـ 

 .(35)اآلية كهللُا معكـ كلف يتَركـ أعماَلكـ 

 .(36)اآلية ُيؤِتكـ أجكَركـ كال يسأْلكـ أمكاَلكـ 
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 .(38)اآلية يستبدْؿ قكًما غيَركـ ثـ ال يككنكا أمثاَلكـ 

*** 

 :األربعاء

 ىػ1439شعباف  24

 ـ2018أيار  09

 

مرة في سكرة دمحم لـ ينتبو إليو المفسركف كىك مف تماـ  16نكع مف الحذؼ كرد  ۞
 التفسير

 آية. 38عدد آيات السكرة: 

 ، أؼ: أضّل هللُا أعماليـ.1( اآلية أضّل أعماَليـ) -1
 ، أؼ: كّفر هللا.2( اآلية كّفر عنيـ سيئاِتيـ) -2
 ، أؼ: فمف ُيِضلَّ هللُا.4( اآلية فمف ُيِضلَّ أعماَليـ) -3
 ، أؼ: سَييدييـ هللُا.5( اآلية سَييدييـ كُيصمُح باليـ) -4
 ، أؼ: كُيدخميـُ هللُا.6( اآلية كُيدخميـُ الجّنة) -5
 ، أؼ: ينصْركـُ هللُا.7( اآلية تنصركا هللا ينصْركـإف ) -6
 ، أؼ: كأضلَّ هللُا.8( اآلية كأضلَّ أعماَليـ) -7
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 ، أؼ: فأحبط هللُا.9( اآلية فأحبط أعماَليـ) -8
 ، أؼ: زادىـ هللُا.17( اآلية زادىـ ىدػ) -9
 ، أؼ: فأصّميـُ هللُا.23( اآلية فأصّميـ) -10
 .، أؼ: فأحبط هللاُ 28( اآلية فأحبط أعماليـ) -11
 ، أؼ: كسُيحبط هللُا.32( اآلية كسُيحِبط أعماليـ) -12
 ، أؼ: كلف َيِتركـ هللُا.35( اآلية كلف َيِتركـ أعمالكـ) -13
 ، أؼ: يؤِتكـُ هللُا.36( اآلية ُيؤِتكـْ أجكركـ) -14
 ، أؼ: كُيخرِج هللُا.37( اآلية كُيخرْج أضغانكـ) -15
 ، أؼ: يستبدِؿ هللُا.38( اآلية يستبدْؿ قكًما غيركـ) -16
*** 

*** 

 إألربعاء7

 ىػ1440شعباف  05

 ـ2019نيساف  10

 

 (1)دمحم الذيف كفركا كصّدكا عف سبيل هللا أضل أعماليـ  ۞
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 (.9أحبطيا )كما في اآلية  أضّل هللا أعماليـ الصالحة. أضاعيا فمـ ُيثبيـ عمييا.

 .كحفع الجكار ،فكقرػ الضي تحرير األسرػ،ك  ،صمة األرحاـمثل 

 قارف الطبرؼ.

 

 (2)دمحمكأصمح باليـ  ۞

 أصمح حاليـ في الدنيا كاآلخرة.

 

 (4)دمحم كالذيف ُقتمكا في سبيل هللا فمف ُيضّل أعماليـ ۞ 

 فمف ُيضّل هللا أعماليـ.

 .1قارف اآلية 

 

 (6)دمحم كُيدخْميـ الجنة عّرفيا ليـ ۞ 

 لـ يقل:

 فيا ليـ.الجنة التي عرّ  -
 فيا ليـ.الجنة كقد عرّ  -
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 جنة عّرفيا ليـ. -

 يذكر المفسركف شيًئا إال قميبًل مف األلكسي.لـ 

 :األلكسيقاؿ 

 ".بك البقاءكما قاؿ أ ،أك استئناؼ ،أك بدكنو (،قد)بتقدير  ،في مكضع الحاؿ"

 : جممة حالية أك استئنافية.فيا ليـعرّ 

 

 (8)دمحم كالذيف كفركا فتعًسا ليـ ۞ 

 : مفعكؿ مطمق لفعل مقدر.تعًسا

 المبتدأ.كالجممة في محل رفع خبر 

 

 (10)دمحم كيف كاف عاقبة الذيف مف قبميـ ۞ 

 لـ يقل:

 كانت.

 : ىكذا في جميع القرآف.كيف كاف عاقبة
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 (10)دمحم دّمر هللا عمييـ ۞ 

 التقدير:

 دّمرىا هللا عمييـ.

 أؼ: األرض )أفمـ يسيركا في األرض( أكؿ ىذه اآلية.

 قارف المفسريف.

 

 (12تاكل األنعاـ )دمحم كالذيف كفركا يتمتعكف كيأكمكف كما 

إف هللا يدخل الذيف آمنكا كعممكا الصالحات جنات تجرؼ مف تحتيا األنيار كالذيف )
 .12( دمحم كفركا يتمتعكف كيأكمكف كما تأكل األنعاـ كالنار مثكػ ليـ

 ظاىر األمر اف الذيف كفركا يتمتعكف في اآلخرة.

 لكف ىل يأكمكف في اآلخرة كما تأكل األنعاـ؟ 

 التقدير:لعل 

 يتمتعكف في الدنيا كيأكمكف كما تأكل األنعاـ، كالنار في اآلخرة مثكػ ليـ. 
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 (12)دمحم كالناُر مثكػ ليـ  ۞

: األصل أنيا لمجنة، كاستعممت في النار، في العديد مف اآليات، عمى سبيل مثكػ 
 التيكـ.

 لـ أجده عند المفسريف.

 

 (13)دمحم ككأيف مف قرية ... أىمكناىـ فبل ناصر ليـ ۞ 

 ككـ مف قرية.

 : أىمكناىا فبل ناصر ليا.لـ يقل

 .فبل ناصر ليـ أىمكنا أىميا

 

 (14)دمحم كَمف ُزيف لو سكُء عممو كاّتبعكا أىكاءىـ  ۞

 لـ يقل:

 كاتبع ىكاه. -
 كمف ُزيف ليـ سكء أعماليـ. -
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 (.مفعمى معنى )(، كالجمع مفالمفرد محمكؿ عمى لفع )

ىذه اآلية مف الصعب أف يفيميا القارغ إذا لـ يعمـ ىذا األسمكب في تنكيع الحمل 
 ( مرة بالمفرد، كمرة بالجمع.مفعمى )

كبالرغـ مف معرفتو بو قد يجدىا طريقة غريبة في التعبير، في ىذه الحالة عمى 
 الخصكص.

 ىكاه.ال أجد مشكمة في القكؿ: كمف زيف لو سكء عممو كاتبع 

 كال أجد مشكمة في القكؿ: كمف زيف ليـ سكء أعماليـ كاتبعكا أىكاءىـ.

 ال مشكمة في أف تحمل عمى )مف( بالمفرد في الجممتيف، أك بالجمع في الجممتيف.

لكف أف تجمع بينيما في سياؽ كاحد يبدك لي غريًبا في المغة، كقمما نجده مستعمبًل 
 في عصرنا.

 ربية، كىذا القرآف نزؿ بيا.عمى كل حاؿ، ىذه لغتنا الع

 ىذا تعبير عف شعكرؼ، كليس اعتراًضا عمى القرآف، معاذ هللا!

 كهللا أعمـ.

*** 

 إلخميس7
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 ىػ1440رجب  15

 ـ2019آذار  21

 

مثُل الجنة التي ُكعد المتقكف فييا أنياٌر ِمف ماء غير آسٍف كأنياٌر مف لبٍف لـ  ۞
 (15)دمحم يتغّير طعُمو 

 كعد المتقكف:

 كعدىا.

 كعد بيا.

 

 آسف:

 متغير.

 منتف.

 غير آسف:

 غير متغير في الطعـ كالمكف كالرائحة.
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 حسب أقكاؿ المفسريف.

*** 

ني أرػ أف المعنى: ال يأسف، غير قابل لمتغير ميما طالت مدتو.  كا 

 كقد يككف المعنى: غير آسف في الماضي كال في المستقبل.

الدنيا، كلك كاف مف أجكد األصناؼ، آسٌف أك: إذا شرب منو المؤمف شعر أف ماء 
 بالنسبة لماء الجنة!

 

 لبف لـ يتغير طعمو:

 أؼ: ال يتغير طعمو، غير قابل لذلؾ.

 أك: لـ يتغير طعمو كلف يتغير.

أك: إذا شرب منو المؤمف شعر أف لبف الدنيا، كلك كاف مف أجكد األصناؼ، متغير 
 الطعـ بالنسبة لمبف الجنة.

 القائـ عمى الماضي غير الئق في ىذا المقاـ.المعنى اآلخر 

 تصكْر لك دعاني أحدىـ كقاؿ لي: سأقدـ لؾ ماًء غير منتف، كلبًنا غير فاسد!

*** 
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 إلخميس7

 ىػ1440رجب  15

 ـ2019آذار  21

 

 (16)دمحم كمنيـ مف يستمع إليؾ حتى إذا خرجكا مف عندؾ قالكا ۞ 

 لـ يقل: 

 حتى إذا خرج.

 (، كالجمع محمكؿ عمى معناىا.فمَ ) المفرد محمكؿ عمى لفع

 

 (17)دمحم كالذيف اىتدكا زادىـ ىدػ ۞ 

 زادىـ هللا.

 تكرر مثل ىذا الحذؼ في السكرة.

 

 (18)دمحم فيل ينظركف إال الساعة أف تأييـ بغتة ۞ 
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 لـ يقل:

 فيل ينظركف إال أف تأتييـ الساعة.

 

 (18)دمحم يا فقد جاء أشراطُ ۞ 

 لـ يقل:

 .جاءْت 

المفسركف شيًئا، كلك ذكركا لقالكا: جمع تكسير، أك مؤنث معنكؼ، يجكز فيو لـ يذكر 
 التذكير كالتأنيث.

 

 (18)دمحم فأّنى ليـ إذا جاءتيـ ذكراىـ ۞ 

 : أؼ الساعة.جاءتيـ

 : تذكرىـ، أك تكبتيـ.ذكراىـ

 الذكرػ ال تنفعيـ في القيامة.

 التقدير:
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 فأّنى ليـ ذكراىـ إذا جاءتيـ.

 

 (22)دمحم  كتقطعكا أرحامكـ تكليتـ أف تفسدكا في األرض فيل عسيتـ إف۞ 

 : صرتـ كالة.تكليتـ

 

 (23)دمحم هللا فأصّميـ كأعمى أبصارىـ  أكلئؾ الذيف لعنيـُ ۞ 

 فأصّميـ هللا.

 ىذا الحذؼ كرد مثمو عدة مرات في السكرة.

 

 (24)دمحم أفبل يتدّبركف القرآف أـ عمى قمكٍب أقفاُليا ۞ 

 لـ يقل:

 القمكب أقفاليا.عمى 

 بعض القمكب.
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 (25)دمحم الشيطاُف سّكؿ ليـ كأممى ليـ ۞ 

 سّكلو ليـ كأمبله ليـ.

 سّكلو: سّيمو.

 أمبله: أميمو.

 

 (27)دمحم فكيف إذا تكفتيـ المبلئكة يضربكف كجكىيـ كأدبارىـ ۞ 

 : جممة حالية.يضربكف 

 لـ يقل:

 كىـ يضربكف.

 

 (28 )دمحمككرىكا رضكانو فأحبط أعماليـ ۞ 

 فأحبط هللا أعماليـ.

 ىذا الحذؼ مّر كثيًرا في السكرة.
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 (29)دمحم خرج هللا أضغانيـ أف لف يُ  أـ حسب الذيف في قمكبيـ مرٌض ۞ 

 : يكشف.ُيخرج

 : أحقادىـ.أضغانيـ

 

 (30)دمحم يـ في لحف القكؿ يـ بسيماىـ كلتعرفنّ كلك نشاء ألريناكيـ فمعرفتَ ۞ 

 مف أشكاليـ كأقكاليـ.

 

 (31)دمحم كنبمَك أخباركـ  ىديف منكـ كالصابريفحتى نعمـ المجاكـ كلنبمكنّ  ۞

 لـ يقل:

 كلنبمكّف أخباركـ.

 

 كأنو قاؿ: كلنبمكنكـ حتى نبمك أخباركـ.

 لـ يفسرىا المفسركف.

 قاؿ:ابف عاشكر غير 
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ككاف مقتضى الظاىر أف يعطف  (،نعمـ)عمى فعل ( نبمكَ )إنما أعيد عطف فعل "
، فالعدكؿ عف (نبمكَ )كال يعاد  (،لنبمكنكـ)بالكاك عمى ضمير المخاطبيف في  (أخباركـ)

ألنو كناية عف بمك  ،مقتضى ظاىر النظـ إلى ىذا التركيب لممبالغة في َبْمك األخبار
إذ تعمق البمك  ،كىي المقصكد مف بمك ذكاتيـ، فذكره كذكر العاـ بعد الخاص ،أعماليـ

كحصل مع ذلؾ تأكيد  البمك الثاني باألعماؿ كميا،األكؿ بالجياد كالصبِر، كتعمق 
 ."اا لفظيً البمك تأكيدً 

 كهللا أعمـ بصحة ما قالو.

 

 (33)دمحم حبط أعماليـ يلف يضّركا هللا شيًئا كس ۞

 كسيحبط هللا أعماليـ.

 ات!ىذا الحذؼ تكرر مثمو في السكرة مرّ 

 

 (35)دمحم ركـ أعمالكـ تِ كهللا معكـ كلف يَ  ۞

 هللا أعمالكـ. كلف َيِتركـ

 أسمكب متكرر في الحذؼ.
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 لف َيِتركـ: لف ينقصكـ ثكاب أعمالكـ.

 

ف تؤمنكا كتتقكا يؤتِ  ۞  (36)دمحم كـ أجكركـ كا 

 يؤِتكـ هللا.

 حذؼ متكرر صار مف خصائص السكرة.

 

 (37)دمحم تبخمكا كُيخرْج أضغانكـ  ۞

 كيخرج هللا.

 حذؼ متكرر.

 

ف تتكلكا يستبدْؿ قكًما غيركـ  ۞  (38)دمحم كا 

 يستبدؿ هللا.

 حذؼ متكرر.
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ف ۞  (38 )دمحم غيركـ قكًما َيستبدؿْ  تتكّلكا كا 
ف) تعالى: قاؿ  .38 دمحم (أمثاَلكـ يككنكا ال ثـ غيَركـ قكًما َيستبدؿْ  تتكّلكا كا 
  
 يقل: لـ
 )بالرفع(. أمثاَلكـ يككنكف  ال ثـ

 )الرازؼ(.

  
 .19 إبراىيـ (جديدٍ  بخمقٍ  كيأتِ  ُيذىْبكـ َيشأ إف)
ف)  .111 عمراف آؿ (ُينَصركفَ  ال ثـ األدبارَ  ُيكّلككـُ  ُيقاتمككـ كا 
  
 يقل: لـ
(. ُينصركا ال ثـ  )بالجـز

 )الرازؼ(.

 الفاصمة؟ ىك ىنا السبب ىل

  
 كالرفع الجـز كثـ( كالفاء، )بالكاك، الشرط جكاب عمى المعطكؼ في يجكز النحاة: قاؿ
 عمراف. آؿ سكرة في كما كالرفع دمحم، سكرة في كما الجـز جميًعا.

 )الرازؼ(.
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 تنطبق فالضركرات الفاصمة، لضركرة أؼ الفاصمة، بسبب الرفع إف يقاؿ أف يمكف ال
 القرآف. عمى تنطبق كال الشعر، عمى

  
 الجديد؟ الخمق ىـ مف

، فارس،  مف هللا شاء مف المبلئكة، التابعكف، األنصار، اليمف، أىل العجـ، الرـك
 أقكاؿ. الناس.
*** 
  ـ30/1/2013 األربعاء
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إلفتح﴾ سورة﴿  

 (1 )الفتح مبيًنا فتًحا لؾ فتحنا إنا ۞
 مكة. فتح

 

 (2 )الفتح هللاُ  لؾ ليغفرَ  ۞
 يقل: لـ
 هللا. لؾ كغفر -
 لؾ. كغفرنا -
 

َـّ  ۞  (2 )الفتح امستقيمً  اصراطً  ؾكييديَ  عميؾ نعمتو كُيت
 مستقيـ. صراط إلى كييديؾ :التقدير الخافض. بنزع منصكب صراطا:
 

 (3 )الفتح اعزيزً  انصرً  هللا ؾكينصرَ  ۞
 يقل: لـ

 عزيًزا. نصًرا كينصرؾ
 عزيًزا(. نصًرا هللا كينصرؾ مستقيًما صراًطا كييدَيؾ عميؾ نعمتو )كيتَـّ 
 نادًرا. :عزيًزا
 

كء دائرةُ  عمييـ ۞  (6 )الفتح السَّ
كء. :قراءة في  الس 
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 السكء. دائرة عمييـ ترجع
 الدعاء. إلى يحتاج ال فا بدعاء، كليس تيديد، ىذا
 

 (.9 )الفتح كتسّبحكه كتكّقركه كتعّزركه كرسكلو با لتؤمنكا ۞
 
 يقل: لـ

 كتكّقركه. كتعّزركه كتسّبحكه
 كهللا الجبللة، اسـ عمى تعكد الثبلثة الياءات أف أرػ  فإني (حكهتسبّ ) يقدـ لـ كأنو أما
 أعمـ.
 المفسريف. قارف 
 

 (9 )الفتح كأصيبلً  بكرة ۞
 كآخره. النيار أكؿ
 

 (10 )الفتح هللا عميوُ  عاىد بما أكفى كمف ۞
 صحيح؟ السامرائي فاضل قالو ما ىل ۞
  
 عمى ينُكث فإنما نكث فَمف أيدييـ فكؽَ  هللا يدُ  هللاَ  ُيبايعكف  إنما ُيبايعكنؾَ  الذيف إفّ )
 .10 الفتح (عظيًما أجًرا فسيؤتيو هللاَ  عميوُ  عاىد بما أكفى كمف نفسو
 قاؿ:
 الياء(. )بضـ عميوُ 
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 يقل: كلـ
 الياء(. )بكسر عميوِ 
 الجميكر. قراءة كىي
*** 
    المفسريف: أقكاؿ
 ىػ(:546-) عطية ابف
  «.إسحاؽ ابف عف ذلؾ كركؼ  الياء، مضمكمة (عميو) عاصـ: عف حفص قرأ»
 

 ىػ(:671-) القرطبي
 «.الباقكف  كجّرىا الياء، بضـ (عميو) كالزىرؼ: حفص قرأ»
 
 ىػ(:951-) السعكد أبك
 الجبللة، الـ تفخيـ إلى بذلؾ تكسبلً  الكاك، حذؼ بعد أبقى فإنو الياء، بضـّ  (عميو»)
 «.بكسرىا كُقرغ 
 

 ىػ(:1250-) الشككاني
 «.بضّميا كالزىرؼ  حفص كقرأ الياء، بكسر (عميو) الجميكر قرأ»
 

 صكفي عراقي ىػ(:1270-) األلكسي
 ىنا. حفص كضّميا الشائع، ىك كما الياء، بكسر (عميو) الجميكر قرأ»
 قيل:

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16273
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12563
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12300
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12300
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 ك)َضَرَبو(. )لو( في: كما ذلؾ، فاستصحب مضمكمة، كىي ىك، ىاء أنيا الضـّ  كجو
 كسرة، قبميا كاف إذا فيما ككذا ك)فيو(، )إليو( في: ككذا الياء، رعاية الكسر ككجو
 الضـّ. إلى الكسر مف االنتقاؿ لثقل بغبلمو(، ك)مررت )بو( نحك:
 العيد أمر لتفخيـ المبلئـ الجبللة لفع تفخيـ إلى بو التكصلُ  اآلية في الضـّ  كحّسف
بقائو بالعيد، لمكفاء مبلئـ كاف ما عمى كاف ما إبقاء كأيًضا الكبلـ، بو المشعر  كا 
 نقضو. كعدـ
 ىنا، الضـّ  ىذا كجو عف لمتكمـ فمي بفتح عيدٍ  قريبُ  كأنا األجّمة، مف كثيًرا سألتُ  كقد
 ىك ما إلى اليادؼ تعالى كهللا سمعَت، بما ظفرتُ  ثـ قمبي، إليو يسكف بما أجب فمـ
 «.منو خير
 
 ي:السامّرائ فاضل
 كالضـّ  مضمكمة، ىنا جاءت كلكف مكسكرة، (عميوِ ) في الياء تككف  أف األصل»
 مف فكاف (،عميو) في الياء أصابت الرفعة فكأف رفعة، مقاـ كالمقاـ الرفع، عبلمة
 الكسرة تحكلت لذلؾ الجك، ىذا تناسب ال الكسرة ألف مكسكرة، تبقى أف المناسب غير
 الياء! حركة عمى كالج انعكس الرفع، عبلمة الضّمة إلى
 دليل بالبيعة الكفاء كاف كلما كالبيعة، بالعيد الكفاء عف تتحدث أيًضا كاآلية

 لذا خمقو، كسمك نفسو، كرفعة ىمتو، كعمكِّ  المبايع، صدؽ عمى دليبًل( )الصكاب:
 مضمكمة. الياء جاءت
 تعالى: قكلو مف جاءت الرفع عبلمة ككأف
 («.َأيِديِيـ َفْكؽَ  هللاِ  َيدُ )
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 السامّرائي: عمى تعميق
 عف ىذا أخذ أنو كأرّجح ،شطحاتو مف فيذا إليو، ذىب ما عمى السامرائي أكافق ال

 مذىب ىذا قكلو في ذىب األلكسي كلعل كصكفي! أيًضا عراقي كىك األلكسي،
 الصكفية!
 ىذه السامرائي يبيف لـ كلؤلسف الياء! بكسر (عميو) الجميكر قراءة أف قمتو ما يؤيد
 رأيو! عميو تفسد ألنيا القراءة!
 الفضائيات، في الظيكر لو أتيح فكبلىما الشعراكؼ: بتجربة متأثر السامرائي فاضل
 ال ككبلىما مصادره، يبّيف ال ككبلىما بالعامية، يتكمـ ككبلىما يرتجل، ككبلىما
 غيره! قكؿ مف قكلو تعرؼ
 الحجـ متكسط كتاب في البيانية لمساتو جمع إلى السامرائي هللا يكفق أف أرجك
 إلى عامي كبلـ مف كيحّكلو القرآف، في قالو ما أقكػ  فيو يجمع صفحة( 100-200)
 كي بنفسو، كيراجعو غيره، ككبلـ كبلمو بيف كيمّيز مصادره، فيو كيبّيف فصيح، كبلـ
 مف كتحكيمو مكتكًبا، تفسيره بجمع غيره قاـ الذؼ الشعراكؼ  فيو كقع فيما يقع ال

 الفصيح! إلى العامي
*** 
      2015 أيمكؿ 6 األحد
 

    (11 )الفتح كأىمكنا أمكالنا شغمتنا ۞
 يقل: لـ
 كأمكالنا. أىمكنا
 أىمييـ. مف أكثر أمكاليـ شغمتيـ
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 كاأللكسي. حياف أبا قارف 
 

 (12 )الفتح بكًرا قكًما ككنتـ ۞
 النفع. عديمي ىمكى
 

 (13 )الفتح اسعيرً  لمكافريف أعتدنا افإنّ  كرسكلو با يؤمف لـ كمف ۞
 أعددنا. :أعتدنا
 يقل: لـ
 ا.سعيرً  لو أعتدنا افإنّ 
 كافركف. أنيـ بّيف
 

 (15 )الفتح هللا كبلـ يبّدلكا أف يريدكف  ۞
 .(اَعُدكً  َمِعي ُتقاِتُمكا َكَلفْ  اأَبدً  َمِعيَ  َتْخُرُجكا َلفْ  َفُقلْ )
 

 (16 )الفتح ُيسممكف  أك تقاتمكنيـ ۞
 مقترح جديد معنى ۞
  
 المغة: في أسمـ

 منيا: عديدة، معاني يحتمل مشترؾ لفع
 اإلسبلـ. ديف في دخل      -



301 

 المبيع. كيؤجل الثمف فيو ُيعّجل الذؼ البيع كىك السَمـ. بيع في مشترًيا دخل      -

 انقاد. استسمـ،      -

  
 المفسريف: عند اآلية معنى

 اإلسبلـ. ديف في يدخمكا حتى قاتمكىـ

  
 مقترح: معنى

 أعمـ. كهللا يستسممكا، حتى فقاتمكىـ قاتمككـ ذاإ
  
 الديف: في إكراه ال

 في حًرا كاف إذا إال مكمًفا المرء يككف  كال بحرية، المرء يختاره اختيارؼ، أمر فالديف
 بعضيـ الناس يحاسب أف ُيعقل كال اختياره، عف يحاسبو القيامة يـك كهللا اختياره،
 معيف! ديف عمى لئلكراه الدنيا في بعًضا ضيـبع يقتل ثـ كمف الديف، عف بعًضا
 يثبط البرؼء المرتد كقتل المنافقيف، تكثير إلى يؤدؼ الديف في الدخكؿ عمى فاإلكراه
 طريق مف الديف، في لمدخكؿ ال مناسب غير فاإلكراه الديف. في الدخكؿ عف الناس
 فسيدخمكف  مرتد(،ال )قتل القتل طريق مف الديف، مف الخركج مف المنع في كال القتاؿ،
 الخركج منع يقتضي باإلكراه كالدخكؿ كالقتل، القتاؿ خشية منافقيف كسيبقكف  منافقيف
 أعمـ. كهللا بالرضا، الخركج يقتضي قد بالرضا الدخكؿ فإف العكس كعمى باإلكراه،
 أحراًرا الكتاب أىل يككف  بحيث كالمشركيف، الكتاب أىل بيف التمييز أستشكل أني كما
 مشرككف  اإلسبلـ بنظر الفريقيف أف مع مثميـ، المشرككف  يككف  كال دينيـ، اختيار في
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ف با،  كأىل الجزية، المشرككف  دفع فمك األمكر. بعض في بينيما فرؽ  ثمة كاف كا 
 أعمـ. كهللا اإلسبلـ، عمى إكراىيـ مف أفضل لكاف الكتاب،
 :القرطبي قاؿ
 أك جاحد أك نار أك كثف عابد كل مف الجزية تؤخذ :األكزاعي قاؿ»

 كالجحد، الشرؾ أجناس جميع مف تؤخذ الجزية رأػ فإنو ،مالؾ مذىب ككذلؾ مكّذب.
 «.كاف مف كائًنا قرشًيا، أك تغمبًيا عجمًيا، أك عربًيا
 لمدراسة. اقتراح

***  
    ـ24/5/2014 السبت
 
 

 (16 )الفتح ُيسممكف  أك تقاتمكنيـ ۞
 منقح جديد معنى ۞
   
 المفسريف: عند اآلية معنى

 اإلسبلـ. ديف في يدخمكا كي قاتمكىـ

  
 مقترح: معنى

 إسبلميـ، اقبمكا تقّيًة، أسممتـ ليـ: تقكلكا كال تقتمكىـ كال قتاليـ عف فكّفكا أسممكا إذا
 أعمـ. كهللا هللا، إلى إيمانيـ أمرَ  كِكمكا
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 السَمـَ  إليكـُ  ألَقى َمفلِ  تقكلكا كال فتبّينكا هللاِ  سبيلِ  في ضربتـ إذا آمنكا الذيفَ  أّييا يا)
 .94 النساء (كثيرةٌ  مغانـُ  هللاِ  فعندَ  الدنيا الحياةِ  َعَرَض  تبتغكفَ  ُمؤمًنا لستَ 
  
 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ قاؿ
 كيقيمكا هللا، رسكؿ محمًدا كأف هللا، إال إلو ال أف يشيدكا حتى الناس أقاتل أف أِمرتُ 
 بحق إال كأمكاليـ، دماءىـ مني عصمكا ذلؾ فعمكا فإذا الزكاة. كيؤتكا الصبلة،
 عميو(. )متفق تعالى هللا عمى كحسابيـ اإلسبلـ،
 
 كال أقاتميـ فبل أسممكا إذا المعنى بل ُيسممكا، لكي الناس أقاتل أف الحديث معنى ليس
 هللا. إلى سرائرىـ كأترؾ ظاىرىـ آخذ بالتقّية، أتيميـ كال أقتميـ،
 
 قتل عنيما هللا رضي الكليد بف كخالد زيد بف أسامة عمى ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ أنكر كقد
 بيا! مؤمف غير قتمو مف خكًفا قاليا أنو بادعاء هللا، إال إلو ال قاؿ: مشرؾ
 الديف: في إكراه ال

 في حًرا كاف إذا إال مكمًفا المرء يككف  كال بحرية، المرء يختاره اختيارؼ، أمر فالديف
 بعضيـ الناس يحاسب أف ُيعقل كال اختياره، عف يحاسبو القيامة يـك كهللا اختياره،
 معيف! ديف عمى لئلكراه الدنيا في بعًضا بعضيـ يقتل ثـ كمف الديف، عف بعًضا
 يثبط البرؼء المرتد كقتل المنافقيف، تكثير إلى يؤدؼ الديف في الدخكؿ عمى فاإلكراه
 طريق مف الديف، في لمدخكؿ ال ناسبم غير فاإلكراه الديف. في الدخكؿ عف الناس
 فسيدخمكف  المرتد(، )قتل القتل طريق مف الديف، مف الخركج مف المنع في كال القتاؿ،
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 الخركج منع يقتضي باإلكراه كالدخكؿ كالقتل، القتاؿ خشية منافقيف كسيبقكف  منافقيف
 أعمـ. كهللا بالرضا، الخركج يقتضي قد بالرضا الدخكؿ فإف العكس كعمى باإلكراه،
 
 أحراًرا الكتاب أىل يككف  بحيث كالمشركيف، الكتاب أىل بيف التمييز أستشكل أني كما
 مشرككف  اإلسبلـ بنظر الفريقيف أف مع مثميـ، المشرككف  يككف  كال دينيـ، اختيار في
ف با،  كأىل الجزية، المشرككف  دفع فمك األمكر. بعض في بينيما فرؽ  ثمة كاف كا 
 أعمـ. كهللا اإلسبلـ، عمى إكراىيـ مف أفضل لكاف الكتاب،
 
 :القرطبي قاؿ
 أك جاحد أك نار أك كثف عابد كل مف الجزية تؤخذ :األكزاعي قاؿ»

 كالجحد، الشرؾ أجناس جميع مف تؤخذ الجزية رأػ فإنو ،مالؾ مذىب ككذلؾ مكّذب.
 «.كاف مف كائًنا قرشًيا، أك تغمبًيا عجمًيا، أك عربًيا
 لمدراسة. اقتراح

***  
   ـ24/5/2014 السبت
 

      (16 )الفتح حسًنا أجًرا هللاُ  يؤتكـُ  تطيعكا فإف ۞
 يقل: لـ
  حسًنا. أجًرا يؤتكـ هللا تطيعكا فإف
 

 (18 )الفتح قريًبا فتًحا كأثابيـ ۞
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 خيبر. فتح
 

 (20 )الفتح لممؤمنيف آية كلتككف  ۞
 عنيـ(. الناس أيدؼ ككف )المغانـ األشياء ىذه تككف كل
 

 (20 )الفتح مستقيًما صراًطا كييدَيكـ ۞
 الجر(. حرؼ )= الخافض بنزع منصكب
 مستقيـ. صراط إلى كييديكـ التقدير:
 

 )الفتح اقديرً  شيء كل عمى هللا ككاف بيا هللا أحاط قد عمييا تقدركا لـ كأخرػ  ۞
21) 

 لعل التقدير:

 ل لكـ أخرػ.ل لكـ ىذه ... كأجّ فعجّ 

 أؼ: فتكحات أخرػ.

 الزمخشرؼ كالرازؼ.قارف 

 

 (22)الفتح كلك قاتمكـُ الذيف كفركا لّكَلكا األدبار ثـ ال يجدكف كلًيا كال نصيًرا  ۞

 لـ يقل:
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 ثـ لـ يجدكا.

 لـ يذكر فييا المفسركف شيًئا.

 

)الفتح و مّ حِ ىـ الذيف كفركا كصّدككـ عف المسجد الحراـ كاليدؼ معككًفا أف يبغ مَ  ۞
25 ) 

 لعل التقدير:

 اليدؼ معككًفا.كجعمكا 

 ما قالو المفسركف غير مناسب: كصّدكا اليدؼ.

 

 (25)الفتح  كلكال رجاؿ مؤمنكف  ۞

 ( محذكؼ.لكالجكاب )

 

 (26)الفتح ة الحميّ  جعل الذيف كفركا في قمكبيـُ  ۞

 جعل هللا.

 .منصكب : مفعكؿ بوالذيف كفركا
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 كقاؿ بعضيـ: فاعل مرفكع.

 لـ يقل:

 الحمية.جعل في قمكب الذيف كفركا 

 

 (26)الفتح كألزميـ كممة التقكػ  ۞

 ىي ال إلو إال هللا.

 

 (27)الفتح فعمـ ما لـ تعممكا  ۞

 فعمـ هللا.

 

 (27)الفتح فجعل مف دكف ذلؾ فتًحا قريًبا  ۞

 : مف قبل ذلؾ.مف دكف ذلؾ

 : فتح خيبر.اا قريبً فتحً 

 

 (29)الفتح كزرع أخرج شطأه فآزره  ۞
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 : أكالده.شطأه

 دمحم. شطأه: أصحابو.الزرع: 

  : فآزر الشطأ الزرع.فآزره
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 إلُحُجرإت﴾ سورة﴿
 (1)الحجرات ال تقّدمكا بيف يدؼ هللا كرسكلو  ۞

 ال تقدمكا أنفسكـ كال أقكالكـ.

 

 (2)الحجرات أف تحبط أعمالكـ  ۞

 خشية أف تحبط.

 

 ( 6)الحجرات إف جاءكـ فاسق بنبأ فتبينكا  ۞

 كفي قراءة: فتثبتكا.

 

 (8)الحجرات فضبًل مف هللا كنعمة  ۞

 مفعكؿ ألجمو.

 

ف ۞  (9 )الحجرات اقتتمكا المؤمنيف مف طائفتاف كا 
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فْ ) تعالى: قاؿ   إحداىما بغْت  فإفْ  بيَنيما فأصِمحكا اقتتمكا الُمؤمنيفَ  ِمفَ  طائفتافِ  كا 
 بيَنيما فأصِمحكا فاءْت  فإفْ  هللاِ  أمرِ  إلى َتفيءَ  حتى َتبغي التي فقاِتمكا األخرػ  عمى
 أخَكيكـ بيفَ  فأصِمحكا إخكةٌ  الُمؤمنكفَ  إّنما الُمقِسطيَف. ُيِحب   هللاَ  إفّ  كأقِسطكا بالعدؿ
 .10-9 الحجرات (ُترحمكفَ  لعّمكـ هللاَ  كاتقكا

  

 أكثر! أك البغي مفسدة مثل مفسدتو تككف  بأال مشركط الباغية الفئة قتاؿ

 أدناه(. الرازؼ  نص )انظر

 مقاتمة ىك اليـك يجرؼ  كما لمحّكاـ. خطاب (:كأقِسطكا) (قاِتمكاف) (فأصِمحكا) قكلو:
 الحّكاـ!

 سبلح! ببل أؼ: كالنعاؿ، باأليدؼ قتاالً  الطائفتيف بيف القتاؿ ككاف

 بالسبلح. الباغية الفئة يقاتل الذؼ ىك كالحاكـ

 الحاكـ. إال قتاليا يتكلى كال

  

 يقل: لـ

 اقتتمتا.

 .قراءة كفيو
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 .19 الحج (اختصمكا خصمافِ  ىذافِ )

 يقل: لـ 

 بينيـ. فأصِمحكا

 يقل: لـ

ف  طائفتاف. اقتتمْت  كا 

 يقل: لـ

ذا  طائفتاف. كا 

 بغْت: فإفْ  

 بغْت. فإذا :يقل لـ

  

 فاءْت: فإفْ 

 فاءْت. فإذا :يقل لـ

  

 تفيء: حتى
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 يفيئكا. حتى قراءة: في

  

 أخكيكـ: بيفَ  فأصِمحكا

 :قراءة في

 إخكانكـ. بيف -

 إخكتكـ. بيف -

 الرازؼ: قاؿ 

ف دفعيـ، األمير عمى فالكاجب الرعية، ىك كاف إف الظالـ إف»  األمير ىك كاف كا 
 التي مثل فتنة يثير ال أف كشرطو فكقيا، فما بالنصيحة منعو المسمميف عمى فالكاجب
 .منيا أشدّ  أك الطائفتيف اقتتاؿ في

 مسائل: كفيو

فْ ) تعالى: قكلو :األكلى المسألة  المسمميف. طكائف بيف القتاؿ كقكع ندرة إلى إشارة (كا 

فْ ) تعالى: قكلو نقكؿ: طكائفيـ؟ بيف االقتتاؿ أكثر نرػ  فنحف قيل: فإف  إلى إشارة (كا 
 ينبغي، ما خبلؼ عمى األمر أف الباب في ما غاية نادًرا. إال يقع ال أف ينبغي أنو
 يقع أف ينبغي بالنبأ الفاسق مجيء أف إلى إشارة (بنبإ فاسقٌ  جاءكـ إفْ ) ككذلؾ:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4643&idto=4644&bk_no=132&ID=2301#docu
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 أشدّ  األمر أكلي عند صار الفاسق كقكؿ كثير، بالنبأ الفاسق مجيء أف مع قميبًل،
 .الصالح الصادؽ قكؿ مف قبكالً 

فْ ) تعالى: قاؿ :الثانية لةالمسأ ف يقل: كلـ (طائفتاف كا   الذؼ لممعنى تحقيًقا فرقتاف" "كا 
 كلّ  ِمف نَفر فمكال) تعالى: قاؿ كليذا الفرقة، دكف  الطائفة ألف التقميل؛ كىك ذكرناه،
 .122 التكبة (طائفة منيـ فرقةٍ 

 مع الخطاب أف مع "منكـ"، قل:ي كلـ (المؤمنيف مف) تعالى: قاؿ :الثالثة المسألة
 عمى تنبيًيا (بنبإ فاسقٌ  جاءكـ إفْ  آمنكا الذيف أييا يا) تعالى: قكلو لسبق المؤمنيف
 يفعل غمماني مف أحًدا رأيتَ  إفْ  لعبده: السيد يقكؿ كما عنو، ليـ عيًداكتب ذلؾ، ُقبح
 كأنو الحسف، بالطريق الفعل ذلؾ عف لممخاطب مانًعا بذلؾ فيصير فامنْعو، كذا
فْ ) قاؿ: ىينا كذلؾ فامنْعو، غيُرؾ فعل فإفْ  ذلؾ، تفعل أف حاشاؾ أنت يقكؿ:  كا 
   كاحد. المعنى أف مع التنبيو، مف ذكرنا لما "منكـ" يقل: كلـ (الُمؤمنيف مف طائفتاف

فْ ) تعالى: قاؿ :الرابعة المسألة ف يقل: كلـ (اقتتمكا المؤمنيف ِمف طائفتافِ  كا   اقتتل "كا 
 االبتداء كف ليك كذلؾ أكلى، بالفعل اتصاليا "إْف" كممة أف مع المؤمنيف"، مف طائفتاف
 ككنيما ألف كذلؾ "إف"، بكممة عمييا المدلكؿ النكرة معنى فيتأكد القتاؿ، مف يمنع بما

 منيما. القتاؿ يقع ال أف يقتضي مؤمنتيف طائفتيف

 الفساؽ مف أحدٌ  "إف أك: جاءكـ"، فاسقٌ  إفْ  آمنكا الذيف أييا "يا يقل: لـْ  فمـَ  قيل: فإف
 نقكؿ: فاسًقا؟ ككنو كىك كبلمو، إلى اإلصغاء مف ـيمنعي بما االبتداء ليككف  جاءكـ"،
 بو فالمجيء فسُقو، بسببو يزداد أك فاسًقا، اإلنساف ككف  يكرث الكاذب بالنبأ المجيء

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4643&idto=4644&bk_no=132&ID=2301#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4643&idto=4644&bk_no=132&ID=2301#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4643&idto=4644&bk_no=132&ID=2301#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4643&idto=4644&bk_no=132&ID=2301#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4643&idto=4644&bk_no=132&ID=2301#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4643&idto=4644&bk_no=132&ID=2301#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4643&idto=4644&bk_no=132&ID=2301#docu
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 جاءكـ إفْ ) فقاؿ: الزيادة، أك لئليماف سبًبا يقع فبل االقتتاؿ كأما فقّدمو. الفسق سبب
 بو. فاسًقا فصار بالنبأ جاءكـ أك ال، أك فاسًقا كاف سكاءٌ  أؼ (فاسق

ف قاؿ: كلك  المجيء، قبل الفسق مشيكر إال يتناكؿ ال كاف جاءكـ، الفّساؽ مف أحدٌ  كا 
   بالنبأ. جاءىـ إذا

 تنبئ االستقباؿ صيغة ألف "يقتتمكا"؛ يقل: كلـ (،اقتتمكا) تعالى: قاؿ :الخامسة ةالمسأل
 بينيما االقتتاؿُ  تمادػ إف المؤمنيف مف طائفتيف أف منو فُيفيـ كاالستمرار، الدكاـ عف

. يتيّجد فبلف يقاؿ: ذلؾ، عف تنبئ المستقبل صيغة ألف كىذا فأصِمحكا،  كيصـك

 يقل: كلـ (بينيما فأصِمحكا) كقاؿ: "اقتتبل"، يقل: كلـ (،اقتتمكا) قاؿ: :السادسة المسألة
 فعبًل، فاعبلً  يككف  برأسو أحد ككل قائمة، الفتنة تككف  االقتتاؿ عند ألف ذلؾ بينيـ،
ال طائفة، كل كممة تتفق الصمح إلى العكد كعند (.اقتتمكا) فقاؿ:  الصمح، يتحقق لـ كا 
 كنفسيف. حينئذ الطائفتيف لككف  (بينيما) فقاؿ:

 غير ألنو البغي؛ كىي أخرػ، نادرة إلى إشارة (إحداىما بغْت  فإفْ ) تعالى: قاؿ ثـ
 في تستعمل أنيا مع "إْف"، كممة: المكضع ىذا في يصح كيف قيل: فإف متكقع،
 كاحد كل إذ منو، بد ال االقتتاؿ عند أحدىما كبغي كقكعو؟ يتكقع ال الذؼ الشرط
 شمس.ال طمعت إفْ  القائل: قكؿ قبيل مف تككف  )إْف( فقكلو: محسًنا، يككف  ال منيما
 إال يككف  ال طائفتيف بيف االقتتاؿ يقكؿ: تعالى هللا أف كىك لطيف، معنى فيو نقكؿ:
 كاجب فالقتاؿ كالفساد، الكفر فييا األخرػ  أف طائفة كل تظف كما كىك الكقكع، نادر
 كىك باالجتياد، جائز القتاؿ أف كاحد لكل يقع أك المظممة، الميالي في سبق كما

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4643&idto=4644&bk_no=132&ID=2301#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4643&idto=4644&bk_no=132&ID=2301#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4643&idto=4644&bk_no=132&ID=2301#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4643&idto=4644&bk_no=132&ID=2301#docu
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 كاستمرّ  الخطأ، ألحدىما أك ليما باف فإفْ  كذا، إال يقع ال تاؿاالقت تعالى: فقاؿ خطأ،
 مىع إحداىما بغْت  فإفْ ) فقاؿ: بغى قد يككف  ذلؾ كعند نادر، فيك عميو
 ألنو الحسف؛ غاية في (بغْت  فإفْ فقكلو:) كحينئذ األمر، استبانة بعد يعني (األخرػ 
 مباحث: أيضا كفيو الكقكع، كقمة الندرة يفيد

 كلـ (،اقتتمكا) تعالى: قكلو في ذكرنا لما تبغ" "فإف يقل: كلـ (،بغت فإف) قاؿ: األكؿ:
 "يقتتمكا". يقل:

 )شرب الشرب كحدّ  لمباغي، جزاءً  ليس القتاؿ أف إلى إشارة (تفيء حتى) قاؿ: الثاني:
ف يقاـ الذؼ الخمر(  الباغية لفئةا فاءت فإف الفيئة، حدّ  إلى القتاؿ بل الشرب، ترؾ كا 
 «.قتاُليـ حـر

***  

 2015 نيساف 5 األحد

 

 (10 )الحجرات أخكيكـ بيف فأصمحكا إخكة المؤمنكف  إنما ۞

 قراءة: في

 إخكتكـ. بيف

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4643&idto=4644&bk_no=132&ID=2301#docu
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 (11)الحجرات كال َتمِمزكا أنفَسكـ كال َتنابزكا باأللقاب  ۞

 السيئة. باأللقاب:

 

 َتنابزكا:

 األصل: تتنابزكا.

 تخفيًفا.ُحذفت منو إحدػ التاءيف 

 ال يمّقْب بعضكـ بعًضا بألقاٍب سيئة.

 اقرأ: كال َتنابزكا، بالزاؼ، كال تقرأىا: كال َتنابذكا، بالذاؿ.

*** 

 لدينا جممتاف:
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 كال تمِمزكا أنفسكـ. -

 كال َتنابزكا باأللقاب. -

 األكلى أفادتنا في الثانية: ال تنبزكا أنفَسكـ، أؼ: َمف نبز غيره فقد نبز نفَسو.

 كالثانية أفادتنا في األكلى: ال تتبلمزكا، أؼ: ال يمِمْز بعُضكـ بعًضا. 

 ؟االحتباؾأال تذكر ما قمُتو لؾ في 

 قارف الرازؼ كابف عاشكر.

*** 

 لـ يقل:

 كال تبلمزكا.
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 .كال َتنابزكاقاؿ مثمو في قكلو: 

 لعل ذلؾ لئلشارة إلى أف َمف لمز غيَره فقد لمز نفَسو.

 ًضا.كال يمِمْز بعضكـ بع

 ال يعْب بعُضكـ عمى بعض.

، أؼ: ال يقتْل بعُضكـ بعًضا. فَمف قتل 29( النساء كال تقتمكا أنفَسكـكقكلو: )
 غيَره فقد قتل نفَسو، القاتل ُيقتل.

ـْ بعُضكـ عمى بعض.61( النكر فسّممكا عمى أنفسكـكقكلو: )  ، أؼ: فمُيسّم

 كاإلشارة. كاْلَيْمُز ال يككف إال بالمساف.: المَّْمُز باليد كالعيف كالمساف الطبرؼ قاؿ 

*** 

 إلسبت7
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 ىػ1440رجب  17

 ـ2019آذار  23

 

 (11)الحجرات بئس االسـُ الفسكُؽ بعد اإليماف  ۞

 بئَس:

، لممدح.  فعل جامد لمذـ، بخبلؼ: ِنعـَ

 

 االسـ:

 ىنا: المقب.

 ( اآلية نفسيا.كال تنابزكا باأللقاب)

 بئس الفسكؽ لقًبا بعد اإليماف.

 بئس لقُب الفسكؽ بعد اإليماف.

 إذا كاف فاسًقا ثـ آمف:

 ال تقْل لو: يا فاسق.
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*** 

 إلسبت7

 ىػ1440رجب  17

 ـ2019آذار  23

 

 (12)الحجرات إّف بعَض الظّف إثـٌ  ۞

 ىل الظّف كّمو إثـ؟ ۞

 12سكرة الحجرات 

اآلية تقكؿ إف بعض الظّف إثـ، ككثير مف الناس، حتى مف المشايخ، يظّنكف أف 
 الظّف كّمو إثـ! فيل ظّنيـ ىذا صحيح؟

 الظف في القرآف:

ْف ىـ إال َيظّنكف ) -  .78( البقرة كمنيـ أّميكف ال َيعممكف الكتاَب إال أمانّي كا 

ّف الذيف اختمفكا فيو َلفي شّؾ منو ما ليـ بو ِمف عمـ إال اّتباَع الظّف كما قتمكه ) - كا 
 .157( النساء يقيًنا
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ْف ُتِطْع أكثَر ) - ْف ىـ كا  َمف في األرِض ُيضّمكَؾ عف سبيِل هللِا إف يّتبعكف إال الظّف كا 
 .116( األنعاـ إال َيْخُرصكف 

ْف أنتـ إال َتْخُرصكف ) - ( ُقْل ىل عندكـ ِمف عمـ فُتخرجكه لنا إف تّتبعكف إال الظّف كا 
 .148األنعاـ 

 .36( يكنس كما يّتبع أكثرىـ إال ظًنا إّف الظّف ال ُيغني ِمَف الحّق شيًئا) -

ْف ىـ إال َيْخُرصكف ) -  .66( يكنس إْف يّتبعكف إال الظّف كا 

 .24( الجاثية كما ليـ بذلؾ ِمف عمـ إْف ىـ إال َيظّنكف ) -

 .32( الجاثية إْف نظّف إال ظًنا كما نحف بُمستيِقنيف) -

 .12ت ( الُحُجرايا أّييا الذيف آمنكا اجتنبكا كثيًرا ِمَف الظّف إّف بعَض الظّف إثـ) -

 .23( النجـ إْف يّتبعكف إال الظّف كما تيَكػ األنفس كلقد جاءىـ ِمف رّبيـُ الُيَدػ) -

ّف الظّف ال ُيغني مف الحّق شيًئا) - ( النجـ كما ليـ بو ِمف عمـ إْف يّتبعكف إال الظّف كا 
28.  

*** 

 الظّف في الحديث النبكؼ:
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نيا: قكلو ملسو هيلع هللا ىلص: )إياكـ كالظّف كرد لفع الظّف في الحديث النبكؼ في مكاضع كثيرة، م
  فإّف الظّف أكذُب الحديث( متفق عميو.

*** 

 ىل الظّف ممنكع؟

َمف يقرأ اآليات قد يتكىـ أّف الظّف ممنكع في جميع األحكاؿ، كالحقيقة أّف في األمر 
 تفصيبًل. كىذا امتحاف لعقكؿ المسمميف مف بيف امتحانات أخرػ. كربما يدخل ىذا في

  متشابيات القرآف.

*** 

 الكْىـ كالشّؾ كالظّف كاليقيف:

 كرد في اآليات: اليكػ )الكْىـ(، الشّؾ، الظّف )الَخْرص(، اليقيف )الِعْمـ، الحّق(.

***  

 الظّف في العقائد:

  غير مقبكؿ، ألف العقيدة ِمَف اليقيف، كاليقيف ال يككف إال ِمَف هللا كرسكلو.

*** 

 كالمعامبلت:الظّف في العمـك 
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 مقبكؿ، بل ال ُيستغنى عنو. 

 حسب المصطمح االقتصادؼ: وعدم إلتأكدىػ( في الظّف 505-)الغزالي يقكؿ 

 "التاجر في تعبو )تكاليفو( عمى يقيف، كفي ربحو عمى شّؾ" )األفضل: عمى ظّف(.

 ىػ(: 660-)العز بف عبد السبلـ كيقكؿ 

ما ُيبنى في األغمب عمى ما يظير "االعتماد في جمب مصالح الداريف كدرء مفاسدى
في الظنكف )...(. كتحصيل معظـ ىذه المصالح بتعاطي أسبابيا مظنكف غير 
نما َيعممكف بناًء عمى  مقطكع بو. فإّف عّماؿ اآلخرة ال يقطعكف بحسف الخاتمة، كا 
ُحسف الظنكف، كىـ مع ذلؾ َيخافكف أف ال ُيقبل منيـ ما َيعممكف )...(. ككذلؾ أىل 

نما اعُتمد عمييا ألّف الغالب صدقيا  الدنيا إنما َيتصّرفكف بناًء عمى ُحسف الظنكف، كا 
عند قياـ أسبابيا. فإّف التجار ُيسافركف عمى ظّف أنيـ َيسممكف كَيربحكف. كالصّناع 
َيخرجكف مف منازليـ عمى ظّف أنيـ ُيستعممكف بما بو َيرتفقكف. كاألّكاركف َيحرثكف 

َيستغّمكف )...(. كالممكؾ ُيجّندكف األجناد، كُيحّصنكف الببلد  كَيزرعكف بناًء عمى أنيـ
بناًء عمى أنيـ بذلؾ ُينَصركف. ككذلؾ يأخذ األجناد الحذر كاألسمحة عمى ظّف أنيـ 
َيغمبكف كَيسممكف )...(. كالعمماء َيشتغمكف بالعمـك عمى ظّف أنيـ َينجحكف كَيتميزكف. 

في تعّرؼ األحكاـ يعتمدكف في األكثر عمى ككذلؾ الناظركف في األدلة كالمجتيدكف 
ظف أنيـ َيظفركف بما َيطمبكف. كالمرضى َيتداككف لعميـ ُيْشَفكف كَيبرؤكف. كمعظـ 
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ىذه الظنكف صادؽ مكافق، غير ُمخالف كال كاذب، فبل يجكز تعطيل ىذه المصالح 
 اىمكف".الغالبة الكقكع خكًفا مف ندكر )ندرة( كذب الظنكف، كال يفعُل ذلؾ إال الج

*** 

 الظّف إذا تعارض مع اليقيف:

ُأخذ باليقيف، كُترؾ الظّف. إذا اجتمع في مسألة رأؼ بشر، كعمـ هللا، كاف رأؼ البشر 
ظنًيا، كعمـ هللا قطعًيا. عمـك البشر، كلك سميت عمكًما، إال أنيا تبقى ظّنّية. كالعمـ 

 ه(.في األصل ال ُيطمق إال عمى ما ىك قطعي )راجع اآليات أعبل

*** 

 الخّراصكف:

 ، أؼ: الكذابكف.10( سكرة الذاريات ُقتل الخّراصكف قاؿ تعالى: )

ِمف ىذه اآليات التي كرد فييا ذكر الَخْرص، يفيـ أف الَخْرص حراـ، لكف ىناؾ أشياء 
كصفت بالَخْرص كىي جائزة، مف ذلؾ: َخْرص الثمار في الزكاة. فالَخْرص كالظّف 

 ليس كّمو حراًما، كقد يختمف معناه مف سياؽ إلى آخر. 

*** 

 الخبلصة:
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مع اليقيف، كىذا الذؼ جاءت بو اآليات. الظف ممنكع في العقائد، كممنكع إذا تعارض 
أما في العمـك كاألعماؿ فبل يمكف االستغناء عنو. كمف ثـ يجب الحذر مف خطأ فيـ 

 آيات القرآف، كهللا أعمـ.

***  

   2012تشريف الثاني  5اإلثنيف 

 

 (12)الحجرات أُيحّب أحُدكـ أف يأكَل لحـَ أخيو مّيًتا فكرىتمكه  ۞

 لـ يقل:

 فكرىو. -

 فكرىَتو. -

 لـ يقل:

 فكرىكه.
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 لـ يقل:

 عميؾ أف تكره الِغيبة كما تكره أف تأكل لحـ أخيؾ ميًتا.

 لحـ أخيو ميًتا:

 فيو ثبلث آفات:

 لحـ بشر. -

 لحـ أخ. -

 لحـ ميت أصابو الدكد )جيفة(. -

 

 فكرىتمكه:
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 الفاء فصيحة:

 ُتفصح عف محذكؼ.

 أحُدكـ:

 أؼ  كاحٍد منكـ.

 .فكرىتمكهىذا مفيد في فيـ قكلو: 

 ( تعني: كل كاحد منكـ، أؼ: كّمكـ.أحدكـبالجمع، ألف )

 التقدير:

 فإْف أكمَتو كرىَتو. إْف ُأجبرَت عمى أكمو كرىَتو. -

 فإْف أكمتمكه كرىتمكه. إْف ُأجبرتـ عمى أكمو كرىتمكه. -
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 قارف المفسريف.

*** 

 إلجمعة7

 ىػ1440رجب  16

 ـ2019آذار  22

 

 (13)الحجرات كجعمناكـ شعكًبا كقبائَل لتعارفكا  ۞

 لتتعارفكا.

 : ممنكعة مف الصرؼ.قبائل

 

 (13 )الحجرات أتقاكـ هللاِ  عندَ  أكرَمكـ إف ۞
  
 يقل: لـ
 أغناكـ. هللا عند أكرمكـ إف -1

 أقكاكـ. هللا عند أكرمكـ إف -2
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 كنسًبا. حسًبا أفضمكـ هللا عند أكرمكـ إف -3

 كأتباًعا. كأنصاًرا كعشيرة أكالًدا أكثركـ هللا عند أكرمكـ إف -4

  
 الرأسمالي. كالنظاـ اإلسبلمي النظاـ بيف (2ك 1) الفرؽ  ىك ىذا
 الجاىمي. كالنظاـ اإلسبلمي النظاـ بيف (4ك 3) الفرؽ  ىك ىذا
  
 الثانية المرتبة في تأتي أخرػ  مكاـر لئلنساف تككف  أف ينافي ال ىذا :عاشكر ابف قاؿ
 التقكػ. بعد
***  
  ـ2012 العاـ آخر اإلثنيف
 

ف تطيعكا هللا كرسكلو ال يمْتكـ مف أعمالكـ  ۞  (14)الحجرات شيًئا كا 

 : ال ينقصكـ.ال يمتكـ

 

 (16)الحجرات قْل أتعّممكف هللا بدينكـ  ۞

 أُتعممكف.
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 ق﴾ سورة﴿
 (1)ؽ  كالقرآف ۞

 الكاك: كاك القَسـ.

 

 (2)ؽ بل عجبكا أف جاءىـ منذر منيـ  ۞

 (، فمـ يقبمكا، بل عجبكا.3جاءىـ بالبعث )انظر اآلية 

 

 (2)ؽ بل عجبكا أف جاءىـ منذر منيـ فقاؿ الكافركف ىذا شيء عجيب  ۞

 لـ يقل:

 فقالكا.

 بّيف أنيـ كافركف.

 

 (3)ؽ ذلؾ رجٌع بعيد  ۞

 رجع: بعث. رجكع إلى الحياة.
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 (4)ؽ  حفيعٌ  منيـ كعندنا كتابٌ  لقد عممنا ما تنقص األرُض  ۞

 ما تنقص األرض منيـ في قبكرىـ.

 

 (5)ؽ بل كذبكا بالحق لما جاءىـ  ۞

 ما أحسنكا النظر كال فكركا، بل كذبكا.

 : القرآف.الحق

 

 (5)ؽ ريج فيـ في أمر مَ  ۞

 اختمط عمييـ األمر: مرة ساحر، كمرة شاعر، كمرة كاىف.

 

 (9)ؽ فأنبتنا بو جنات كحب الحصيد  ۞

 : بماء المطر.بو

 . كالحصيد كل ما يحصد مف قمح كشعير.الحب الحصيد: حب الحصيد
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 (10)ؽ  نضيدٌ  ليا طمعٌ  باسقاتٍ  كالنخلَ  ۞

 كأنبتنا النخل.

 : مرتفعات. إعرابيا: حاؿ.باسقات

 : ثمر.طمع

 : منضكد بعضو فكؽ بعض.نضيد

 

 (11)ؽ رزًقا لمعباد  ۞

 مفعكؿ ألجمو.

 

 (11)ؽ كذلؾ الخركج  ۞

 الخركج مف القبر. البعث.

 

 (12 )ؽالرّس كثمكُد  كأصحابُ  نكحٍ  كذبت قبميـ قكـُ  ۞

 لـ يقل:

 كّذب.
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 محمكؿ عمى الجمع: أقكاـ.

 لـ يتعرض ليا المفسركف ىنا.

 : لعل الرس اسـ مكاف.أصحاب الرس

 : قـك صالح.ثمكد

 

 (13)ؽ كفرعكف كعاد  ۞

 عاد: قـك ىكد.

 

 (14)ؽ كأصحاُب األيكة  ۞

 قـك شعيب.

 

 (14)ؽ كقكـُ تّبع  ۞

 اليمف. أىل

 

 (14)ؽ كلٌّ كّذب الرُسل فحق كعيِد  ۞
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 : كميـ.كلٌّ 

 : كعيدؼ.كعيدِ 

 

 (15)ؽ أفعيينا بالخمق األكؿ بل ىـ في لْبٍس مف خمٍق جديٍد  ۞

 لـ نعَي، بل ىـ.

 : خمق البشر.الخمق األكؿ

 العّي:
 العجز.
  
 لْبس:
 شؾ.
 يتعّذر. أك التمييز معو يتعّسر اختبلط
 ممتبس. أمر ىذا كعكسو: ظاىر، أمر ىذا يقاؿ:
  
 جديد: خمق
 البعث. ىك
  

 كتنكير: تعريف
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 بعد. يقع لـ كالثاني كقع، األكؿ ألف الثاني، كنّكر األكؿ( )الخمق عّرؼ
 التقدير: 
 مف لبس في ىـ بل ،األكؿ الخمق في لبس لدييـ يكف كلـ األكؿ، بالخمق نعيَ  لـ
 أعمـ. كهللا )البعث(، جديد خمق
***  
  ـ18/1/2013 الجمعة
 

 (16 )ؽ الكريد حبل مف إليو أقربُ  كنحف ۞
 اآلية(. أكؿ في )ذكر اإلنساف إلى :إليو
 العنق. في عرؽ  :الكريد حبل
 الشديد. القرب عف كناية
 

 (17)ؽ قعيد كالشماؿ اليميف عف المتمقياف يتمقى إذ ۞
 ممكاف. المتمقياف:

 عف اليميف قعيد كعف الشماؿ قعيد.

 .عف مكضعو (قعيد)فأخر  ،كعف الشماؿ ،عف اليميف قعيد :التقديركقاؿ المبرد: إف 

 : مف القعكد.قعيد
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 (18)ؽ ما يمفع مف قكؿ إال لديو رقيب عتيد  ۞

 عتيد: حاضر.

 يراقب أقكالو كيسجميا.

 

 (19)ؽ كجاءت سكرة المكت بالحق ذلؾ ما كنت منو تحيد  ۞

 بالماضي كأنيا كقعت! كجاءتؾ.

 كالجنة حق، كالنار حق.: بالمكت، أك بالبعث. المكت حق، بالحق

 : تبتعد.تحيد

 ا عمى سكرات المكت.الميـ أعنّ 

 

 (21)ؽ  كشييدٌ  نفس معيا سائقٌ  كل   كجاءْت  ۞

 ىما إثناف، أك كاحد لو صفتاف.

 

 (22)ؽ فبصرؾ اليـك حديد  ۞

 حاّد.
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 البصر قد يعني البصر المعركؼ كقد يعني البصيرة.

 

 (23)ؽ ىذا ما لدّؼ عتيد  ۞

 حاضر أك جاىز لمحساب، أك لمنار.

 

 (24)ؽ ألقيا في جينـ كل كفار عنيد  ۞

 عتيد كعنيد: جناس.

 : ألقيا

 .عند العرب ىذا مف باب مخاطبة الكاحد بمفع اإلثنيف -
 . يفيد التكرار.ألِق ألقِ  -
 عمى بابو مف خطاب اإلثنيف. -

 

 (25)ؽ مّناٍع لمخير معتٍد ُمريٍب  ۞

 : شاّؾ في التكحيد أك البعث. انظر اآلية التي بعدىا.ريبمُ 
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 (26)ؽ الذؼ جعل مع هللا إلًيا آخَر فألقياه في العذاب الشديد  ۞

: الفاء كاقعة في جكاب شرط عمى التضميف: تضميف االسـ المكصكؿ معنى فألقياه
 الشرط.

 

 (27)ؽ كلكف كاف في ضبلؿ بعيد قاؿ قرينو ربنا ما أطغيتو  ۞

 ؟23)قرينو( ىنا ىل ىك )قرينو( في اآلية 

 : مبلؾ في اآلخرة.23قرينو في اآلية 

 : شيطاف في الدنيا.27كقرينو في ىذه اآلية 

 

 (28)ؽ كما أنا بظبّلـ لمعبيد  ۞

 ىل يعني أف هللا ظالـ؟

 نعـ، كلكف عمى سبيل المشاكمة أك الجزاء. يجازؼ عمى قدر الظمـ ببل ظمـ.

 

 (30)ؽ يـك نقكؿ لجينـ ىل امتؤلت كتقكؿ ىل مف مزيد  ۞
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 قد يككف المعنى عمى ظاىره، كقد يككف: ال مف مزيد.

 

 (31)ؽ كُأزلفِت الجنُة لممتقيف غيَر بعيد  ۞

 : ُقّربْت.ُأزلفْت 

 لعل التقدير:

 ا غير بعيد.ا قريبً لممتقيف مكانً  ةُ كأزلفت الجنّ 

 البعد.فيو إشارة إلى منفعة القرب كمضرة 

 منفعة القريب + فكات كمفة البعيد. 

 فيما منفعتاف.

 

 (32)ؽاب حفيع ىذا ما تكعدكف لكل أكّ  ۞

 : كثير الرجكع إلى هللا.أكاب

 : كثير الحفاظ عمى ىذا الرجكع.حفيع
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 (35)ؽ ليـ ما يشاءكف فييا كلدينا مزيد  ۞

 يطمبكنو.مزيد مف هللا ال يعرفو أصحاب الجنة كال يخطر في باليـ كال 

 

 (36)ؽ حيص ف مَ بكا في الببلد ىل مِ فنقّ  ۞

 بحثكا عف بمد يفّركف إليو. :نقبكا

 : مفّر. ميرب.محيص

 

 (37 )ؽ شييد كىك السمع ألقى ۞

 إف َمحيص. مف ىل الببلد في فنّقبكا بطًشا منيـ أشد   ىـ َقرفٍ  ِمف قبميـ أىمكنا ككـ) 
 .37-36 ؽ (شييدٌ  كىك السمعَ  ألَقى أك قمبٌ  لو كاف ِلَمف َلذكرػ  ذلؾ في

  

 معناىا! في نفّكر ال كربما الخطباء، مف كثيًرا نسمعيا قرآنية عبارة

 الغميل! يشفي ال التفصيل في كلكنو الجممة، في مفيـك المفسريف عند معناىا

 آخر؟ شيء مف أـ المشاىدة( )الحضكر، الشيادة مف ىك ىل (؟شييد) معنى: فما
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 بػ: أيًضا تتعمق أـ (السمع ألقى) كىك مذككر، بآِخر تتعمق ىل (شييد كىك) عبارة:
 (؟قمب لو كاف مف)

 الكاك؟ بمعنى: ىي (ألقى أك) قكلو: في (أك) ىل

 أك؟ بمعنى: ىي (شييد كىك) قكلو: في الكاك ىل

 )السمع(؟ كالنقل العقل المقصكد: ىل

 المفسريف! مف طرحيا مف أجد لـ أسئمة

  

 قرف:

 أّمة.

 

 فنّقبكا:

 ا.فبحثك 

 فدّكركا.

َرهُ    .َأرجائيا في َيدكرُ  َجَعَموُ  َطّكفُو، الَمدينَة: َدكَّ

رَ   كثيًرا. دارَ  طاؼ، َطّكَؼ، الرَُّجُل: َدكَّ
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 .الرازؼ  ذكر كما نقباء، صاركا المعنى: أف أظف كال

 :عاشكر ابف ذكر كما المعنى كال

قامة الجباؿ كنحت كالبناء كالغرس بالحفر األرض في تصّرفكا»  كالحصكف، السدكد كا 
 «.الرـك سكرة في (كعمركىا األرض كأثاركا) قكلو: معنى في فيككف 

 ؟محيص مف ىل قكلو: بداللة ميرب، عف بحثكا المعنى:

 
 الببلد: في

 األخرػ. الببلد في

  

 محيص:

 مفّر.

 َميرب.

 ممجأ.

  

 قمب:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=50&ayano=36#docu
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 عقل.

 حّي. قمب

  

 السمع: ألقى

 )النبكؼ(. كالحديث لمقرآف أصغى

 كالعقل(. )النقل النقل بالسمع: المقصكد لعل

 أقكؿ:

 كمو. السمع ألقى المقصكد: لعل

 :الرازؼ  قاؿ

 «.االستماع حصل أرسمو فإذا كأمسكو، سمعو حفع فكأنو يسمع ال َمف»

 .ألقى فعل: استخداـ يفّسر

  

 شييد:

 غائب. غير حاضر،

 الذىف. حاضر
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 ساٍه. كال غافل، ال

 مبالغة. صيغة

  

 شييد: كىك السمع ألقى

 )المشاىدة(. كالبصر السمع بيف جمع المعنى: يككف  قد

 كأبصارىـ، الناس أسماع لمفت البصرية السمعية األدكات في يستخدـ اليـك كىذا
 انتباىيـ. كجذب

  

 شييد: كىك السمع ألقى أك قمب لو كاف لمف

 كالبصر. كالسمع، )العقل(، القمب

 مبالغة. صيغة :شييد

 استمع. مف: أبمغ المبالغة: في مثميا تككف  أف أرجح :السمع ألقى

 الرازؼ: قاؿ

 ماؿ، لفبلف يقاؿ كاع. (قمب لو كاف لمف) أؼ: بالكعي، مكصكؼ قمب المراد قيل:»
 «.الكماؿ في معنى عمى يدؿ فالتنكير كثير. أؼ:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4676&idto=4676&bk_no=132&ID=2329#docu
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 :عاشكر ابف كقاؿ

 :الرازؼ  قاؿ»

 «.بذكائو يستخرج كاع ذكي قمب لو كاف لمف كالمعنى: كالكماؿ. لمتعظيـ )قمب( تنكير

 عاشكر. ابف قاؿ كما اإلصغاء، لشدة مستعار :السمع إلقاء

 عاشكر. كابف الرازؼ  قاؿ كما كاع، ذكي قمب بمعنى: يككف  أف أرجح :قمب

 أعمـ. كهللا ضمًنا، أك صراحة المبالغة تفيد فالثبلثة

 القمب ألف بالقمب، ال (المشاىدة )مف بالبصر متعمقة (شييد) كممة تككف  أف كأرػ 
 ذكره. سبق

 (!أك) قكلو: في بصر( سمع، )قمب، ثبلثية: القسمة كانت إذا المشكمة لكف

 :عاشكر ابف قاؿ

 أؼ لممذّكر، المشاىدة قكة عمى لمداللة فيو المبالغة كصيغة المشاِىد، الشييد:»
 سحنة، أك إشارة مف كبلمو يقارف  مما مراده، فيـ عمى لمحرص إليو، العيف تحديق
 )...(. الفيـ عمى ُيعيف النظر فإف

لقاء  «.غفمة لمعقل كاف إف كاالعتبار، لمذكرػ  العقل ُيكقع المشاىدة مع السمع كا 
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 أك:

 :عاشكر ابف قاؿ 

 فيـ مف العقمية الدالئل عميو دلت بما يتذكر أف إما المتذكر ألف لمتقسيـ، (أك) مكقع»
 قاؿ ثمكد. ديار مثل األمـ ركآثا أصحابيا عمى اآلثار بأدلة االعتبار كمف القرآف أدلة
 .(ظممكا بما خاكيةٌ  بيكُتيـ فتمؾ) تعالى:

 اشتغاؿ دكف  األخبار، لتمؾ السمع تكجيو شبو عزيزة استعارة (السمع ألقى) فقكلو:
ما قمب، لو مف قسـ مف فيك أخذه، لمف الشيء بإلقاء بغيرىا  يبمغو بما يتذكر أف كا 
 الخالية. القركف  كأحاديث األمـ عف األخبار مف

 سمعيـ ألقكا الذيف الكتاب أىل خصكص (:شييد كىك السمع ألقى) بمف المراد كقيل:
 مف شييد فيككف  كتبيـ، كسائر لتكراةا مف بيا لعمميـ بصحتيا كشيدكا الذكرػ، ليذه
 .المشاىدة مف ال الشيادة

 ذكي قمب لو كاف لمف كالمعنى: كالكماؿ. لمتعظيـ (قمب) تنكير (:الرازؼ ) الفخر كقاؿ
نما فيتذّكر، المنذر إلى السمع ألقى لمف أك بذكائو، يستخرج كاع  ألقى) قاؿ: كا 
ف يمسكو كال سمعو يرسل أف السمع إلقاء ألف استمع، يقل: كلـ (،السمع  يقصد لـ كا 
 سمع. لو لمف الذكرػ  تحصل أؼ السماع،

   «.سمعو يمقي ال كبمف قمب، لو ليس بمف المشركيف بتمثيل تعريض كىك

  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=50&ayano=37#docu
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 القرطبي:

 كقد استمْع. أؼ: سمعؾ. إليّ  ألقِ  العرب: تقكؿ القرآف. استمع أؼ: (السمع ألقى أك)»
 كثمرتو. االستماع كيفية "طو" في مضى

 يسمع. فيما حاضر قمبو أؼ الزجاج: قاؿ القمب; شاىد أؼ: (شييد كىك) 

 «.غائب كقمبو حاضًرا يككف  ال أؼ سفياف: كقاؿ

 :أقكؿ

 العقل! غائب الجسـ، حاضر أؼ:

  

 القيـ: ابف

 حضكرَ  احضْر ك  ،سمعؾ كألقِ  تبلكتو، عند قمبؾ فأجمع بالقرآف، االنتفاع أردت إذا»
 )...(. إليو منو سبحانو، بو تكمـ مف بو يخاطبو مف

 في (أك) أداة دخكؿ كجو فما ىذه. بمجمكع يتـ إنما التأثير كاف إذا: قيل فإف
ْمعَ  َأْلَقى َأكْ ) قكلو:  ألحد ىي التي )أك( مكضع ال الجمع، كاك مكضع كالمكضع (،السَّ
 الشيئيف؟

 
 حاؿ باعتبار (أك) بػ: الكبلـ خرج يقاؿ: أف عنو كالجكاب .جيد سؤاؿ ىذا قيل:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3306&idto=3306&bk_no=48&ID=2754#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3306&idto=3306&bk_no=48&ID=2754#docu


348 

 فّكر فإذا الفطرة. تاـ كاعيو، القمب حيّ  يككف  مف الناس مف فإفّ  .المدعك المخاطب
 بو أخبر بما قمبو كشيد الحق، كأنو القرآف، ةصح عمى قمبو دّلو بفكره، كجاؿ بقمبو،
 )...(«. القرآف

 تعميق

 (.أك) بعد: قالو كما (،أك) قبل: قالو ما بيف تناقض فيو القيـ ابف كبلـ

 (.أك) عمى: السائميف أحد اعتراض بعد كبلمو، في النظر إعادة يجب كاف

 جيد! سؤاؿ قكلو: بدليل بتساؤؿ، كليس بسؤاؿ يتعمق األمر أف كيبدك

 المخاطب حاؿ مراعاة بقكلو: السؤاؿ عمى لبللتفاؼ )حيمة( مخرًجا القيـ ابف كجد لقد
 المدعك!

 عمى تعتمد أخرػ  كحالة )العقل(، القمب عمى تعتمد حالة حالتاف: فييا اآلية أف غير
 المخاطب! حاؿ بمراعاة لمقكؿ فييا محل كال )النقل(. السمع

 سمع، )عقل، كبلمو: أكؿ في ذكر كما ثبلثية كليست نقل(، )عقل، ثنائية فالقسمة
 بصر(.

 الكاك، أساس عمى كليس (،أك) أساس عمى البدء منذ اآلية تفسير الكاجب مف فكاف
 أعمـ. كهللا لمقارغ، تشكيش فيو فيذا (،أك) أساس عمى ثـ
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 الخبلصة:

 قميبًل! كنفيميا كثيًرا، نسمعيا عبارة ىذه

 صعكبتاف: فييا

 )السمع(. كالنقل العقل المقصكد: كيككف  ثنائية، القسمة تككف  ربما عامة. :األكلى
 أعمـ. كهللا الدقيق، السمع مع أك العقل، مع تنفع فالذكرػ 

 تزكؿ أؼ: (.أك) مشكمة: زالت ذكرنا ما ىك المعنى كاف إذا (.أك) بػ: تتعمق :الثانية
 الثبلثية. القسمة في تزكؿ كال الثنائية القسمة في

 لغميل!ا يشفي ال قيل ما

 أعمـ. كهللا

*** 

  2015 آذار 14 السبت

 

 (38 )ؽ غكبلُ  مف مّسنا كما ۞

 تعب.
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 (39 )ؽ ربؾ بحمد كسّبح ۞

 ربؾ. بحمد امقترنً  اتسبيحً  كسبح

 . كالحمد هللا سبحاف

 

 (41 )ؽ قريب مكاف فمِ  المنادِ  ينادؼ يـك كاستمع ۞

 المنادؼ.

 الناس. بحشر ينادؼ

 أحد. كل يسمعو أحد، لكل قريب :قريب مكاف مف

 

 (42 )ؽ بالحقّ  الصيحة يسمعكف  يـك ۞

 حق. كالبعث بالبعث، بالحق:

 

 (42 )ؽ الخركج يـك ذلؾ ۞

 اآلخرة. إلى القبكر مف الخركج
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 (44 )ؽ ِسراًعا عنيـ األرُض  َتشّققُ  يـك ۞

 تتشقق.

 سراًعا. يأتكف  حاؿ. :سراًعا

 

 (45 )ؽ كعيدِ  يخاؼ مف بالقرآف ْر فذكّ  ۞

 .قراءة كفيو كعيدؼ.
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 إلذإريات﴾ سورة﴿
 

 (1)الذاريات كالذارياِت َذْرًكا. فالحامبلِت ِكْقًرا. فالجارياِت ُيْسًرا  ۞

 :ثبلثة منصكبات في ثبلث آيات متتالية ۞

  .األكؿ مفعكؿ مطمق، كالثاني مفعكؿ بو، كالثالث حاؿ

 .3-1سكرة الذاريات 

المنصكب األكؿ: مفتكح، كفي المنصكب ككل منيا ثبلثة حركؼ، الحرؼ األكؿ في 
. كالحركؼ الثبلثة األخيرة مف كل  الثاني مكسكر، كفي المنصكب الثالث مضمـك

 .منصكب: األكؿ منيا ساكف كالثاني مفتكح كالثالث ألف

 .ككل آية مف اآليات الثبلثة كممتاف

الكممة األكلى مف كل آية متساكية في عدد الحركؼ كفي الكزف كالتأنيث: 
 .(الجاريات(، )الحامبلت(، )لذارياتا)

*** 

 :إألربعاء

 ىػ1439شعباف  24
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 ـ2018أيار  09

 

 (1)الذاريات  ذرًكا كالذارياتِ ۞ 

 الكاك كاك القَسـ.

 : الرياح تذرك التراب.الذاريات

 

 (2)الذاريات  ارً قْ كِ  فالحامبلتِ ۞ 

 السُحب تحمل المطر.

 

 (3)الذاريات ُيسًرا  فالجارياتِ ۞ 

 السفف.

 : جرًيا ذا ُيسر، أك سيكلة.سًرايُ 

 

 (4)الذاريات فالمقّسمات أمًرا ۞ 

 المبلئكة تقسـ األمطار كاألرزاؽ بأمر مف هللا.
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 (5)الذاريات إنما تكعدكف لصادؽ ۞ 

 إف ما تكعدكف بو مف جنة كنار.

 

ف الديف لكاقع ۞   (6)الذاريات كا 

 أؼ: الحساب كالجزاء.

 

 (7 )الذارياتكالسماِء ذات الحُبؾ ۞ 

.  النجـك

 

 (8)الذاريات  مختمفٍ  إنكـ لفي قكؿٍ ۞ 

 مجنكف ... ساحر، شاعر،الرسكؿ 

 القرآف سحر، شعر، أساطير.

 

 (9)الذاريات يؤفؾ عنو مف أفؾ ۞ 
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 يصرؼ عنو )عف القرآف، أك الرسكؿ( بيذا القكؿ المختمف مف يصرؼ.

 

 (10)الذاريات ُقتل الخّراصكف ۞ 

 مف غير هللا.تيديد مف هللا، أك دعاء عمييـ 

 : الكذابكف، الخّراطكف.الخّراصكف 

 

 (11)الذاريات الذيف ىـ في غمرٍة ساىكف ۞ 

 في ضبللة غارقكف.

 

 (12)الذاريات َيسألكف أياف يـك الديف  ۞

 متى يـك الجزاء، عمى سبيل اإلنكار كالسخرية.

 

 (13)الذاريات يـك ىـ عمى النار يقتنكف ۞ 

 يعّذبكف.
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 (14)الذاريات ذكقكا فتنتكـ ىذا الذؼ كنتـ بو تستعجمكف  ۞

 ذكقكا عذابكـ.

 كانكا يستعجمكنو عمى سبيل اإلنكار كالسخرية.

 

 (16)الذاريات آخذيف ما آتاىـ ربيـ  كعيكفٍ  المتقيف في جناتٍ  إفّ ۞ 

 آخذيف في الجنة ما يعطييـ ربيـ.

 

 (16)الذاريات إنيـ كانكا قبل ذلؾ محسنيف ۞ 

 في الدنيا.كانكا 

 

 (17)الذاريات كانكا قميبًل مف الميل ما ييجعكف ۞ 

 كانكا ينامكف قميبًل.

 : زائدة.ما

 

 (18)الذاريات كباألسحار ىـ يستغفركف ۞ 
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 لـ يقل:

 كانكا يستغفركف.

 لعل التقدير:

 ككانكا باألسحار ىـ يستغفركف.

 لـ أجده عند المفسريف.

 

 (19)الذاريات كفي أمكاليـ حق لمسائل كالمحرـك ۞ 

 .بحاجتو ـكال ُيعمَ  ،االمتعفف الذؼ ال يسأؿ الناس شيئً  :المحرـك

 

 (21)الذاريات بصركف لممكقنيف كفي أنفسكـ أفبل تُ  كفي األرض آياتٌ ۞ 

 كفي أنفسكـ آيات.

 أفبل تبصركف آيات األرض كآيات أنفسكـ؟

 : عبلمات تدؿ عمى قدرة هللا عمى البعث.آيات

 

 (22)الذاريات كفي السماء رزقكـ كما تكعدكف ۞ 



358 

 رزقكـ في الدنيا، كما تكعدكف بو في اآلخرة.

 

 (23)الذاريات فكرّب السماء كاألرض إنو لحق مثمما أنكـ تنطقكف ۞ 

 : أؼ البعث.إنو

 

 (24)الذاريات ميف رَ كْ المُ  إبراىيـَ  ضيفِ  ىل أتاؾ حديثُ ۞ 

 : الُمكّرميف.في قراءة

 

 (25)الذاريات ا قاؿ سبلـ عميو فقالكا سبلمً إذ دخمكا ۞ 

السبلـ بالرفع أفضل مف السبلـ بالنصب، ألف فيو معنى الثبات كالدكاـ، ما يعني أف 
 إبراىيـ رّد السبلـ بأفضل منو، كليس بمثمو. 

 ، كتبعو األلكسي كابف عاشكر.)في سكرة ىكد( ابف عطيةكأكؿ مف نّبو إلى ذلؾ 

 .69راجع سكرة ىكد 

*** 

 أقكاؿ المفسريف:
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 الزمخشرؼ:

عميكـ سبلـ،  :فمعدكؿ بو إلى الرفع عمى االبتداء. كخبره محذكؼ، معناه (َسَمٰػـٌ )كأّما 
ا بأدب هللا كه بو، أخذً لمداللة عمى ثبات السبلـ، كأنو قصد أف يحيييـ بأحسف مما حيّ 

 .مف إكرامو ليـ اتعالى. كىذا أيًض 

*** 

 ابف عطية:

براىيـ عميو السبلـ  .كقكلو كاجب قد تحصل ليـ ،ألف قكليـ دعاء ،بأحسف ىقد حيّ  كا 

*** 

 الرازؼ:

 فإنيا أدؿّ  ،إبراىيـ عميو السبلـ أراد أف يرد عمييـ باألحسف، فأتى بالجممة اإلسمية
 .عمى الدكاـ كاالستمرار

*** 

 أبك حياف:

يجيبيـ د أف تقديره: عميكـ سبلـ. قص ،بالرفع، كىك مبتدأ محذكؼ الخبر (قاؿ سبلـ)
 .دعاء اا بأدب هللا تعالى، إذ سبلمً بأحسف مما حيكه أخذً 

*** 
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 األلكسي:

ككف تحتى  ،عدؿ بو إلى الرفع باالبتداء لقصد الثبات .عميكـ سبلـ :أؼ (َقاَؿ َسَمٰػـٌ ) 
  .ا بمزيد األدب كاإلكراـأخذً  ،تحيتو أحسف مف تحيتيـ

 

 (28)الذاريات ركه بغبلـ عميـ كبشّ ۞ 

 كبره.: عند عميـ

 إسحق.

 

 (29)الذاريات فأقبمِت امرأُتو في َصّرٍة فصّكْت كجييا كقالت عجكٌز عقيـٌ ۞ 

 : ضجة.َصّرة

 : لطمْت كجييا.كجييا ْت صكّ 

: أؼ كيف تمد كىي عجكز، كىي عقيـ؟! لعل العقـ ليس نتيجة تقدميا عجكز عقيـ
 : ليس ليا كلد.عقيـفي السف. 
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ف المسمميف المؤمنيف فما كجدنا فييا غير بيت مِ ف ف كاف فييا مِ فأخرجنا مَ ۞ 
 (35)الذاريات 

 : في القرية.فييا

 لـ يقل:

 غير بيت مف المؤمنيف. -
 غير بيت منيـ. -

 لعل التقدير:

 فأردنا إخراج مف كاف فييا مف المؤمنيف.

 

 (38)الذاريات كفي مكسى إذ أرسمناه إلى فرعكف ۞ 

 لعل التقدير:

 كفي مكسى آية.

 (.كتركنا فييا آية) اآلية قبميا:

 

 (39)الذاريات فتكّلى بركنو ۞ 
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 أؼ: تكلى فرعكف بركف دكلتو: جنكده )كما في اآلية التالية(.

 

 (40)الذاريات ميـ كىك مُ فأخذناه كجنكده فنبذناىـ في اليـ ۞ 

 : أؼ فرعكف.كىك

.ُمميـ  : أتى بما يبلـ عميو. يستدعي المـك

 

 (41)الذاريات كفي عاٍد إذ أرسمنا عمييـُ الريح العقيـ ۞ 

 .38أؼ: كفي عاد آية. راجع اآلية 

 كتركنا في عاد آية.

 : أؼ التي ال نفع ليا.الريح العقيـ

 لكف ىذه الريح ليست عقيًما فحسب، بل ىي ضاّرة! فمماذا كصفت بأنيا عقيـ؟

 .42اآلية ( ما تذُر مف شيء أتْت عميو إال جعمْتو كالرميـ)

 

 (43)الذاريات عكا حتى حيف إذ قيل ليـ تمتّ  كفي ثمكدَ ۞ 

 أؼ: كفي ثمكد آية.
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 (.37كتركنا في ثمكد آية )انظر اآلية 

 

 (44)الذاريات يـ فعَتكا عف أمر ربّ ۞ 

 فاستكبركا.

 

 (44)الذاريات فأخذتيـُ الصاعقُة كىـ ينظركف ۞ 

 : أىمكتيـ.أخذتيـ

 : إلييا.كىـ ينظركف 

 

 (45)الذاريات فما استطاعكا مف قياـ ۞ 

 مف قياـ منيا.

 

 (46)الذاريات مف قبل  كقكـَ نكحٍ ۞ 

 التقدير: 

 نكح. كاذكر قكـَ  -
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 نكح. كأىمكنا قكـَ  -

 لـ يقل:

 كفي قـك نكح.

 أؼ: كفي قـك نكح آية.

 : كقكـِ.في قراءة

 عندئذ يككف التقدير:

 كفي قـك نكح آية. -
 كتركنا في قـك نكح آية. -

 

نا لمُ  اىا بأيدٍ ينكالسماَء بن۞   (47)الذاريات عكف كسِ كا 

 بأيد: بقكة.

نا لمكسعكف   : فييا.كا 

 كقد يككف المعنى: جعمناىا كاسعة.

 

 (48)الذاريات كاألرض فرشناىا فنعـ الماىدكف ۞ 
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 فرشناىا لمناس.

 فنعـ الماىدكف نحف.

 قارف: الفرش كالميد.

 لـ يقل:

 فنعـ الفارشكف.

 :ابف عاشكرقاؿ 

المراد منو تمقيف الناس الثناء عمى هللا فيما صنع ليـ فييا مف ِمنٍَّة ليشكركه بذلؾ 
 .الثناء

 

 (50)الذاريات فِفّركا إلى هللا إّني لكـ منو نذيٌر مبيٌف ۞ 

 قاؿ بعض العمماء: فّركا مما سكػ هللا إلى هللا.

 إني لكـ نذير مبيف: تكررت في اآلية التالية.

 فّركا.التقدير: قْل ليـ: 
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 (53)الذاريات أتكاَصكا بو بل ىـ قكـٌ طاغكف ۞ 

 لـ يتكاصكا بو، بل ىـ قـك طاغكف.

 لـ يقل:

 أـ ىـ قـك طاغكف.

 

 (57)الذاريات كما أريد أف ُيطِعمكف ۞ 

 .قراءةيطعمكني. كفيو 

 

 (59)الذاريات ستعجمكِف فإّف لمذيف ظممكا َذنكًبا مثل َذنكب أصحابيـ فبل يَ ۞ 

 دلًكا.: َذنكًبا

 في قراءة:

 فبل يستعجمكني.
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 إلطور﴾ سورة﴿
 

 (1)الطكر كالطكر ۞ 

 الكاك: كاك القَسـ.

 اسـ جبل بديف، كمـ هللا عميو مكسى عميو السبلـ.

 

 (2)الطكر  مسطكرٍ  ككتابٍ ۞ 

 كتاب مكسى.

 المكح المحفكظ.

ذا كاف المقصكد بو القرآف فيك قبل أف يجمع في المصحف.  كا 

 

 (3)الطكر منشكر  ؽّ في رَ ۞ 

 رؽ: جمد رقيق مثل الكرؽ.
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 (4)الطكر المعمكر  كالبيتِ ۞ 

 : الكعبة.البيت

 : بالطائفيف.المعمكر

 

 (5)الطكر المرفكع  كالسقفِ ۞ 

 كالسماء.

 .32( األنبياء كجعمنا السماء سقًفا محفكًظا)

 .7( الرحمف كالسماء رفعيا)

 

 (6)الطكر المسجكر  كالبحرِ ۞ 

 المممكء.

 

  (7)الطكر ربؾ لكاقع  عذابَ  إفّ ۞ 

 كانكا ينكركف البعث كالجزاء.
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 (8)الطكر ما لو مف دافع ۞ 

 عنيـ.

 

 (9)الطكر يـك تمكر السماُء َمكًرا ۞ 

 تدكر كتضطرب.

 

 (12)الطكر كض يمعبكف في خَ الذبه هم ۞ 

 أؼ في الدنيا.

 

 (13)الطكر ـ دًعا يـك ُيدّعكف إلى نار جينّ ۞ 

 ُيدفعكف.

 

 (14)الطكر بكف التي كنتـ بيا تكذّ  النارُ ىذه ۞ 
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 يقاؿ ليـ: ىذه النار.

 

 (15)الطكر أفسحٌر ىذا أـ أنتـ ال ُتبصركف ۞ 

 سخرية.

 

 (16)الطكر ركا سكاء عميكـ فاصبركا أك ال تصباصَمكىا ۞ 

 .كقاسكا حّرىا ادخمكىا

 : ال: ناىية.ال تصبركا

 : خبر.سكاء

 صبركـ كعدمو سكاء.

 لـ يقل:

 ال تصبركف سكاء عميكـ. تصبركف أك -
 صبرتـ أـ لـ تصبركا سكاء عميكـ. -

 لعل التقدير:
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 إذا قمنا لكـ اصبركا أك قمنا ال تصبركا سكاء عميكـ.

 لـ يعد ينفعكـ الصبر.

 .21إبراىيـ  (سكاء عمينا أجزعنا أـ صبرنا ما لنا مف محيصٍ ) 

 

 (18 )الطكرالجحيـ  يـ عذابَ يـ ككقاىـ رب  فاكييف بما آتاىـ رب  ۞ 

 لـ يقل:

 ككقاىـ عذاب الجحيـ.

 

 (19)الطكر كمكا كاشربكا ىنيًئا بما كنتـ تعممكف ۞ 

 مفعكؿ مطمق.: ىنيًئا

 أكبًل كشرًبا ىنيًئا.

 ال أكافق عمى أنيا حاؿ، كما قاؿ البعض.

 

 (21)الطكر إيماف ألحقنا بيـ ذريَتيـ يـ بكالذيف آمنكا كاّتبعتيـ ذّريتُ ۞ 
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ف المؤمنيف الذيف اتبعتيـ ذريتيـ في إر كابف عباس كابف جبير كغيرىما: قاؿ الجميك 
ف لـ يككنكا في الت قكػ كاألعماؿ مثميـ كرامة اإليماف يككنكف في مراتب آبائيـ، كا 

 ـ )أبك حياف(.آلبائي

 لعل التقدير:

 بإيماف أقل.

 

 (21)الطكر كل  امرغ بما كَسب رىيٌف ۞ 

ار، في الن )محبكسكف( فإنيـ مرتينكف  ،أىل النار : ىذا عكد إلى ذكرالكاحدؼقاؿ 
 أصحابِإالَّ  ُكل  َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِىيَنةٌ ) :قاؿ تعالى .اكأما المؤمف فبل يككف مرتينً 

 )الرازؼ(. كىك قكؿ مجاىد ،39 -38المدثر ( ٱْلَيِميفِ 

 

 (22)الطكر كأمددناىـ بفاكية كلحـ مما يشتيكف  ۞

 كفائدة في الفاصمة القرآنيةفائدة صحية،  ۞

 لماذا قدـ الفاكية عمى المحـ؟

 لـ أجد أحًدا مف المفسريف، ال سيما القدامى، تعرضكا ليذا.
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كلكني قرأت أكثر مف مرة آراء لمعمماء المعاصريف بأف أكل الفاكية عمى معدة فارغة 
أفضل كثيًرا مف الناحية الصحية، كيحسف أف يككف ىناؾ فاصل زمني بمقدار 

 ساعتيف، كأكميا بعد الطعاـ يحدث مشكبلت صحية.

 كقد يككف تقديـ الفاكية صحًيا في أكثر الحاالت، كليس عمى كجو اإلطبلؽ.

*** 

 في إحياء عمـك الديف:  ىػ(505-)الغزالي  قاؿ

ترتيب األطعمة بتقديـ الفاكية أكاًل إف كانت، فذلؾ أكفق في الطب، فإنيا أسرع 
في أسفل المعدة. كفي القرآف تنبيو عمى تقديـ الفاكية في  استحالًة، فينبغي أف تقع

، ثـ 21 - 20( الكاقعة كفاكيٍة مما يتخّيركف. كلحـ طيٍر مما يشتيكف قكلو تعالى: )
 أفضل ما يقّدـ بعد الفاكية المحـ كالثريد. اىػ.

*** 

 الفاصمة القرآنية:

حـ كرد ذكرىما داخل اآلية. لـ يقّدـ القرآف الفاكية مف أجل الفاصمة، ألف الفاكية كالم
فمف يقكؿ في بعض األحياف بأف التقديـ كالتأخير في القرآف لمجرد مراعاة الفاصمة، 
فقكلو غير صحيح، إذ ال يجكز بحق هللا مثل ىذا الكبلـ، كيجكز بحق البشر في 

 الشعر كالنثر، ألجل القافية أك السجع، فيككف ذلؾ متكمًفا.
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 كهللا أعمـ.

*** 

 إإلثنين7

 ىػ1440ربيع اآلخر  09

 ـ2018كانكف األكؿ  17

 

 (23)الطكر يتنازعكف فييا كأًسا ال لغٌك فييا كال تأثيـٌ  ۞

 ليس فييا شيء مف ىذا كخمر الدنيا.

 : ليس المعنى: يتخاصمكف. يتنازعكف 

 )أبك حياف(. يتجاذبكف تجاذب مبلعبة، إذ أىل الدنيا ليـ في ذلؾ لذة

 كاختاره لمراعاة الفاصمة.: بمعنى اإلثـ، تأثيـ

 في قراءة:

 .فييا كال تأثيـ ال لغكَ 
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 (24)الطكر ليـ  عمييـ غممافٌ  كيطكؼُ  ۞

 : مخصصكف ليـ.ليـ

 

 (26)الطكر قالكا إّنا كّنا قبُل في أىمنا ُمشفقيف  ۞

 : مع أىمنا.في أىمنا

 : خائفيف مف عذاب هللا.مشفقيف

 

مـك  ۞  (27)الطكر ككقانا عذاب السَّ

 النار.عذاب 

 

 (28)الطكر إّنا كّنا مف قبل ندعكه  ۞

 نعبده.

 : أؼ في الدنيا.مف قبل
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 (29)الطكر ة ربؾ بكاىف كال مجنكف مفما أنت بنع ۞

 بفضل ربؾ.

 بنعمة ربؾ عميؾ.

 

 (30)الطكر أـ يقكلكف شاعر نترّبص بو َريب الَمنكف  ۞

 مرة. 15: كرد ذكرىا مف اآلف فصاعًدا أـ

 :ابف عطيةقاؿ 

بػ المتكررة في ىذه اآلية قدرىا بعض النحاة بألف االستفياـ، كقدرىا مجاىد ( أـ)
". كالنظر المحرر في ذلؾ أف منيا ما يتقدر ببل، كاليمزة عمى حد قكؿ سيبكيو "بل

أـ ىـ قـك )في قكليـ: إنيا ال بل أـ شاء، كمنيا ما ىي معادلة، كذلؾ قكلو: 
 .(طاغكف 

 
 (أـ)كىك معنى قراءة الناس، إال أف العبارة بػ  ،"كقرأ مجاىد: "بل ىـ قـك طاغكف 
 خرجت مخرج التكقيف كالتكبيخ. 

 ،كمو استفياـ (أـ)" مف عف الخميل أنو قاؿ: ما في سكرة "الطكركحكى الثعمبي 
 . اىػ كبلـ ابف عطية.كليست بعطف
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( بل ال يكقنكف ، )33( اآلية بل ال يؤمنكف ( في ىذه اآليات: )بل: جاء ذكر )أقكؿ
 .36اآلية 

 : حكادث الدىر كمنيا المكت.نكف المَ 

 )ابف عطية(. بو ف نزلْت ريب مَ كالريب ىنا: الحكادث كالمصائب، ألنيا تُ 

 أؼ: نسأؿ هللا أف يخمصنا منو عف قريب بالمكت أك غيره.

 

 (32)الطكر أـ تأمرىـ أحبلميـ بيذا  ۞

 : عقكليـ.أحبلميـ

 : كاىف، مجنكف، شاعر.بيذا

 

 (33)الطكر لو بل ال يؤمنكف تقكّ أـ يقكلكف  ۞

 : اختمقو مف عنده.تقكلو

 ليس األمر كما زعمكا بل ىـ ال يؤمنكف.
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 (34)الطكر فميأتكا بحديٍث مثمو إف كانكا صادقيف  ۞

 : القرآف، كرد ذلؾ في آيات أخرػ.الحديث

 جرػ التحدؼ بالقرآف، ثـ بعشر سكر، ثـ بسكرة.

 .13( ىكد مثمو فأتكا بعشر سكرٍ )

 .23( البقرة مف مثمو فأتكا بسكرةٍ )

 

 (35 )الطكر شيء غير ِمف ُخمقكا أـ ۞
 35 الطكر سكرة (الخالقكفَ  ىـُ  أـ شيءٍ  غير ِمف ُخمقكا أـ) تعالى: قاؿ
 شيء: غير مف 
 خالق. غير مف
 سابقة. ُنَكتٍ  في بينا كما هللا، عمى بل كالشخص، الشيء عمى تطمق :شيء
 كالتقسيـ: السبر

 ألبتة: ليا رابع ال ثبلثة الفركض أك االحتماالت
 أنفَسيـ. َخمقكا   -1 
 ليـ. خالق ال    -2

 هللا. َخمقيـُ    -3
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 عميو. دليل ال أنفسيـ: خمقكا 
 معقكؿ. غير ليـ: خالق ال
 (.3) إال يبق فمـ (2ك) (1) بطل 
 ضركرؼ  كبطبلنيما باطبلف، األكليف القسميف أف شؾ ال تفسيره: في الشنقيطي قاؿ
 شؾ ال الذؼ الحق ىك كالثالث لكضكحو. عميو الدليل إقامة إلى حاجة فبل ترػ، كما
 اىػ. كعبل. جلّ  كحده يعبدكه أف منيـ المستحق خالقيـ كعبل جلّ  ىك أنو فيو،
 كالتقسيـ. السبر ىك ىذا
 كالسبر. التقسيـ أك

 الحصر. طرائق مف بطريقة المحل أكصاؼ حصر التقسيـ:
بقاء منيا، باطل ىك ما بطاؿإل األكصاؼ اختبار السبر:  صحيح. ىك ما كا 
 أقساـ. 3 التقسيـ:
 االختبار. السبر:
 إلى لمكصكؿ كاختبارىا، الفركض كضع عند العممي، البحث في مفيدة اآلية ىذه
 الصحيحة. النتيجة
 ثـ االحتماالت، جميع تحصر اإلنساف عند فطرية عقمية طريقة كالسبر: التقسيـ
 منيا. األصمح اختيار أجل مف كتختبرىا، كاحًدا كاحًدا تناقشيا
        اختيار. >- اختبار >- تقسيـ
 أخرػ: آيات
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 .78 مريـ سكرة (كبّل  عيًدا الرحمفِ  عندَ  اتخذَ  أـ الغيبَ  أّطمعَ )

 عيَده هللاُ  ُيخمف فمف عيًدا هللاِ  ِعندَ  أتخذتـ قل معدكدةً  أياًما إال النارُ  تمّسنا لف كقالكا)
 .80 البقرة سكرة (تعممكفَ  ال ما هللاِ  عمى تقكلكفَ  أـ

*** 

 ـ11/9/2013السبت  

 

 (36)الطكر أـ خمقكا السمكات كاألرض بل ال يكقنكف  ۞

 لـ يخمقكا السمكات كاألرض بل ال يكقنكف.

 (.أـ يقكلكف تقكلو بل ال يؤمنكف : )33انظر اآلية 

 

 (37)الطكر أـ عندىـ خزائُف ربؾ أـ ىـ المسيطركف  ۞

 يمنحكف النبكة منيا لمف شاءكا. .9( ص رحمة ربؾخزائف )

 : عمييا.المسيطركف 

 



381 

 (38)الطكر بيف يـ بسمطاف مُ مستمعُ  يستمعكف فيو فميأتِ  ـٌ مّ أـ ليـ سُ  ۞

 : إلى السماء.سّمـ

 : أخبار السماء.يستمعكف فيو

فيو: قاؿ المفسركف ىك بمعنى: عميو, كلعل الصكاب: مف مكاف فيو أك غرفة، 
.كالمصعد   )األسانسكر( اليـك

 

 (40)الطكر ثقمكف غـر مُ أـ تسأليـ أجًرا فيـ مف مَ  ۞

 لـ يقل:

 ثقمكف.فيـ منو مُ 

 نـ.ـر بخبلؼ الغُ غنـ. كىك الغُ غـر خبلؼ المَ المَ 

: كمفة.مَ   غـر

 

 (41)الطكر أـ عندىـ الغيُب فيـ يكتبكف  ۞

 يكتبكف أرزاؽ الناس كآجاليـ كما إلى ذلؾ. يكتبكنو.
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 المفسريف.قارف 

 

 (42)أـ يريدكف كيًدا فالذيف كفركا ىـ المكيدكف  ۞

 كيدا: بالرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص كالمؤمنيف.

 لـ يقل:

 فيـ المكيدكف.

 

 (44 )الطكر مرككـٌ! سحابٌ  ۞
فْ ) تعالى: قاؿ  .44 الطكر (مرككـٌ  سحابٌ  يقكلكا ساقًطا السماءِ  ِمفَ  ِكْسًفا يَركا كا 
 كيجعُمو يشاءُ  كيفَ  السماءِ  في فيبُسُطو سحاًبا فتثيرُ  الرياحَ  يرسلُ  الذؼ هللاُ تعالى:) قاؿ
 ىـ إذا عباِده ِمف يشاءُ  َمف بوِ  أصابَ  فإذا خبلِلو ِمف َيخرجُ  الَكْدؽَ  فترػ  ِكَسًفا

 .48 الرـك (َيستبشركفَ 

 ِمف َجّنةٌ  لؾ تككفَ  أك َينبكًعا. األرضِ  ِمفَ  لنا َتْفُجرَ  حتى لؾَ  ُنؤمفَ  لف كقالكا) -
 (ِكَسًفا عمينا زعمتَ  كما السماءَ  ُتْسِقطَ  أك تفجيًرا. خبلَليا األنيارَ  فتفّجرَ  كِعنبٍ  نخيلٍ 
 .92-90 اإلسراء
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 .9 سبأ (السماءِ  ِمفَ  ِكَسًفا عمييـ ُنْسِقطْ  أك األرَض  بيـُ  َنْخِسْف  نشأ إف) -

 .187 اءالشعر  (الصادقيفَ  ِمفَ  كنتَ  إف السماءِ  ِمفَ  ِكَسًفا عمينا فأسِقطْ ) -

 المفردات: 
 كجمعيا: المتخمخمة، األجساـ مف ذلؾ كنحك القطف أك السحاب مف القطعة الِكْسفة:
 كمًيا(. أك منيا قطعة جزئًيا يككف  كقد الشمس )كسكؼ الكسكؼ كمنو: ِكَسف.
 لمقمر. كالخسكؼ لمشمس، الكسكؼ العمماء: بعض قاؿ
 كمو. ذىب إذا لخسكؼكا ضكئيما، بعض زاؿ إذا فييما الكسكؼ آخركف: كقاؿ
 المطر. الَكْدؽ: ِكَسًفا(. )َنْخِسْف، المفظاف كرد سبأ آية في
 الطكر: آية
 لتعذيبيـ. عمييـ :ساقًطا
 :األثر في 
 تعاقُبني! كال أعصيؾَ  كـ قاؿ:
 تدرؼ! كال أعاقُبؾَ  كـ عبدؼ يا قاؿ:
 أنيا يركف  فبعضيـ كالككارث. األزمات عمى الحكـ في الناس مف كثير شأف ىك ىذا 
فّ ) تعالى: قاؿ ذلؾ. يركف  ال منيـ ككثير الذنكب، نتيجة  دكفَ  عذاًبا َظممكا لمذيفَ  كا 
 فالكافركف  كفركا، الذيف َظممكا: الذيفَ  .47 الطكر (َيعممكفَ  ال أكثَرىـ كلكفّ  ذلؾَ 
 أكثرىـ اآلخرة. قبل الدنيا في أؼ ذلؾ: دكفَ  عذاًبا كلغيرىـ(. )ألنفسيـ ظالمكف 
 عذاب! أنو يعممكف  ال أؼ يعممكف: ال
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*** 

 ـ12/3/2013الخميس 

 

 (45)الطكر الذؼ فيو ُيصعقكف  فذرىـ حتى يبلقكا يكميـُ  ۞

 لعمو في الدنيا، كلعمو في اآلخرة، أك فييما مًعا.

 

فّ  ۞  (47 )الطكر َيعممكف  ال أكثرىـ كلكفَ  ذلؾ دكف  عذاًبا َظممكا لمذيف كا 
  
ف) تعالى: قاؿ  حتى فَذْرىـ مرككـٌ. سحابٌ  يقكلكا ساقًطا السماءِ  ِمفَ  ِكْسًفا َيَركا كا 
فّ  ُينصركَف. ىـ كال شيًئا كيُدىـ عنيـ ُيغني ال يكـَ  ُيصعقكَف. فيوِ  الذؼ يكَميـُ  ُيبلقكا  كا 
 .47-44 الطكر (َيعممكفَ  ال أكثَرىـ كلكفّ  ذلؾَ  دكفَ  عذاًبا َظممكا لمذيفَ 
  
 :ِكْسًفا
 جزًءا.
  

: سحاب  مركـك
 المطر. ينايسق متراكـ
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 :ُيصعقكف  فيو الذؼ يكميـ
 القيامة. يـك
  
 :شيًئا كيدىـ عنيـ ُيغني ال
 شيء. في كيدىـ ينفعيـ ال
  
 :ُينصركف  ىـ كال
 )بكيدىـ(. بو
  
 :ظممكا لمذيف إف
 كلغيرىـ(. )ألنفسيـ ظالمكف  الكافركف  كفركا.
  
 :ذلؾ دكف  عذاًبا
 الدنيا. في ذلؾ قبل عذاًبا
  
 :يعممكف  ال
 عذاب. أنو
  
 يقل: لـ

 الفاصمة. لمراعاة فيو. ُيصعقكف 
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 الرقائق: في
 تدرؼ! ال كأنت أعاقبؾ عبدؼ يا قاؿ: ُتعاقبني. كال أعصيؾ ربّ  يا
 تعالى: قكلو عمى مبني ىذا
ف      -  مرككـٌ(! سحابٌ  يقكلكا ساقًطا السماءِ  ِمفَ  ِكْسًفا يَركا )كا 

فّ       -   َيعممكَف(. ال أكثَرىـ كلكفّ  ذلؾَ  دكفَ  عذاًبا َظممكا لمذيفَ  )كا 

  
 اآلية: أىمية
 كاألزمات. الككارث كقكع تفسير في      -

 بذنكبيا. األمـ إىبلؾ في      -

***  
 ـ1/6/2013 السبت
 

 (48 )الطكر ربؾ بحمد كسّبح ۞
 ربؾ. بحمد مقترًنا تسبيًحا سبح

 سبحاف هللا كالحمد .

 

دبار النجـك  ۞  (49)الطكر كمف الميل فسّبحو كا 

 : كأدبار.في قراءة
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 يعني: صبلة الفجر.
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 إلنجم﴾ سورة﴿
 

 مف خصائص سكرة النجـ ۞

 53رقـ السكرة: 

 (:كأفتتميز بقكلو تعالى: )

 .40( اآلية كأّف سعَيو سكؼ ُيرػ )

 .42( اآلية كأّف إلى ربؾ المنتيى)

 .43( اآلية كأنو ىك أضحؾ كأبكى)

 ... إلخ.

*** 

 الخميس

 ىػ1440صفر  22

 ـ2018تشريف الثاني  01
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 (1)النجـ كالنجـ إذا ىكػ ۞ 

 الكاك: كاك القَسـ.

.: النجـ  مفرد، جمعو: نجـك

 كقيل: كاحد أريد بو الجمع.

 

 (2)النجـ ما ضلَّ صاحُبكـ كما غَكػ  ۞

 ما الفرؽ بيف )ضّل( ك)غكػ(؟

 .256( البقرة قد تبيف الرشُد مف الغيّ )

 .الفرؽ بيف )ضّل( ك)غَكػ( فرؽ دقيق

 :الرازؼ قاؿ 

 .أكثر المفسريف لـ يفرقكا بيف الضبلؿ كالغيّ 

 :لعل المعنى

 .ضّل: لـ ييتدِ 

 .غَكػ: عرؼ اليدػ كلـ ييتدِ 

 .كهللا أعمـ .الضاّؿ: الجاىل. الغاكؼ: المنحرؼ )عرؼ كانحرؼ(
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 :أقكاؿ المفسريف

 .قكؿ ابف عطية كابف كثير أكضح مف قكؿ الرازؼ 

 :ابف عطية

 .بغير قصد مف اإلنساف إليو، كالغّي شيء كأنؾ تتكسبو كتريدهالضبلؿ أبًدا يككف 

 :الزمخشرؼ 

  .الضبلؿ: نقيض اليدػ، كالغّي نقيض الرشد

 :الرازؼ 

أكثر المفسريف لـ يفرقكا بيف الضبلؿ كالغي، كالذؼ قالو بعضيـ عند محاكلة الفرؽ: 
ف يركا سبيل ك أف الضبلؿ في مقابمة اليدػ، كالغي في مقابمة الرشد، قاؿ تعالى : ) ا 

ف يركا سبيل الغّي يتخذكه سبيبلً  ، كقاؿ 164( األعراؼ الرشد ال يتخذكه سبيبًل كا 
  .256( البقرة قد تبيف الرشُد مف الغيّ تعالى: )

كتحقيق القكؿ فيو أف الضبلؿ أعـ استعمااًل في الكضع، تقكؿ: ضّل بعيرؼ كرحمي، 
الؾ إلى مقصده طريًقا أصبًل، كال تقكؿ: غَكػ، فالمراد مف الضبلؿ أف ال يجد الس

كالغكاية أف ال يككف لو طريق إلى المقصد مستقيـ، يدلؾ عمى ىذا أنؾ تقكؿ لممؤمف 
الذؼ ليس عمى طريق السداد: إنو سفيو غير رشيد، كال تقكؿ: إنو ضاّؿ، كالضاّؿ 
كالكافر، كالغاكؼ كالفاسق، فكأنو تعالى قاؿ: )ما ضّل( أؼ: ما كفر، كال أقل مف 
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فإْف آنستـ منيـ رشًدا فادفعكا إلييـ فما فسق، كيؤيد ما ذكرنا قكلو تعالى: )ذلؾ 
، أك نقكؿ: الضبلؿ كالعدـ، كالغكاية كالكجكد الفاسد في الدرجة 6( النساء أمكاليـ
  .كالمرتبة

 :ابف كثير

الضاّؿ ىك الجاىل الذؼ يسمؾ عمى غير طريق بغير عمـ، كالغاكؼ: ىك العالـ بالحق 
  .قصًدا إلى غيره العادؿ عنو

 .الضاؿ: الجاىل بالحق

 .الغاكؼ: العالـ بالحق المنحرؼ عنو

*** 

 7إلخميس

 ىػ1440صفر  22

 ـ2018تشريف الثاني  01

 

 (2)النجـ اإلعجاز العددؼ في القرآف الكريـ  ۞
، بعنكاف: "اإلعجاز في القرآف الكريـ: حقائق رقمية الكحيلقرأت كتيًبا لعبد الدائـ 

ـ، 2003ىػ = 1424تكشف أسرار القصة القرآنية"، نشر مكتبة ابف القيـ، دمشق، 
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ـ، كلو 1966صفحة قطع صغير. كالمؤلف ميندس سكرؼ، كلد في حمص  112
 عدد مف البحكث كالكتب في اإلعجاز العددؼ )الرقمي(، كلو أيًضا مكقع إلكتركني.

 
لف أطيل عمى القارغ، بل سأكتفي فقط بإعطاء مثاؿ كاحد مف األمثمة الكثيرة التي 
 7ذكرىا في كتابو تأكيًدا لنظريتو الجديدة في اإلعجاز العددؼ المبني عمى العدد 

 كمضاعفاتو. قاؿ تعالى: 
 .121طو   (كعصى آدـُ ربًّو فغَكػ ) -
 .2( النجـ ما ضلًّ صاحُبكـ كما غَكػ ) -
 

( كرد في القرآف في ىاتيف اآليتيف. إذا صففنا رقمي اآليتيف، غَكػ ) الحع أف فعل:
، كىذا 2121أؼ إذا كضعنا الرقميف كبًل منيما بجانب اآلخر، كاف لدينا ىذا الرقـ: 

 .303=  7÷  2121، بدكف باٍؽ: 7الرقـ يقبل القسمة عمى 
عمى رقمي كمف العجيب أف ىذا كما ينطبق عمى رقمي اآليتيف، فإنو ينطبق أيًضا 

. إذا صففنا رقمي السكرتيف 53، كرقـ سكرة النجـ: 20السكرتيف. رقـ سكرة طو: 
، بدكف 7، كىذا الرقـ قابل أيًضا لمقسمة عمى 5320بالطريقة نفسيا كاف لدينا الرقـ: 

 .760=  7÷  5320باؽ: 
 28يذكر المؤلف أف هللا تعالى اختار المغة العربية لغة لمقرآف، كحركفيا اليجائية 

. كما أنزؿ هللا القرآف 4=  7÷  28: 7حرًفا، كىذا الرقـ يقبل أيًضا القسمة عمى 
أحرؼ، كما في الصحيحيف البخارؼ كمسمـ. كهللا تعالى، رب السمكات السبع  7عمى 

. 87( الحْجر كلقد آتيناؾ سبًعا مف المثانيكاألرضيف السبع، يقكؿ لنبيو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: )
أبكاب. قاؿ  تعالى:  7آيات أيًضا. كجعل هللا تعالى لجينـ  7الفاتحة في  كأنزؿ هللا
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ف جينـ لمكعدىـ أجمعيف ليا سبعة أبكاب) ( في جينـ. كذكر هللا: )43( الحْجر كا 
. كقاؿ: 10=  7÷  70مرة:  70( القيامة. كذكر )11=  7÷  77مرة:  77القرآف 
كلك أف ما ) كقاؿ أيًضا:. 10=  7÷  70: 23( الحاقة سمسمة ذرعيا سبعكف ذراًعا)

 (مف بعده سبعة أبحر ما نفدت كممات هللا في األرض مف شجرة أقبلـ، كالبحر يمّده
 .27لقماف 

كحذرنا مف  ".ظمو سبعة يظميـ هللا في ظمو يـك ال ظلًّ إال : "كقاؿ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
قو مفالسبع المكبقات. كقاؿ: " ". ككذلؾ الطكاؼ أرضيف سبع مف َظمـ قيد شبر ُطكِّ

 أشكاط!  7في الحج 
ىذه نبذة صغيرة مما جاء في الكتاب، يستفاد منيا كمف أمثاليا أف ترتيب السكر 
 كترتيب اآليات ترتيب محكـ ال مجاؿ فيو لممصادفات، كال يقبل أؼ تغيير أك تعديل.

 
بي الدكلية لمقرآف الكريـ، د"، جائزة في القرآف الكريـ 7شراقات الرقـ إاقرأ لممؤلف أيًضا: "

 ـ.2006
 
 

 7ابف عباس مؤسس اإلعجاز العددؼ في الرقـ  ۞

 27ليمة القدر ليمة  ۞

  :قاؿ ابف عباس"
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أصحاَب محمٍد ملسو هيلع هللا ىلص، فسأليـ عف ليمة القدر، فأجمعكا عمى أنيا عمُر بف الخطاب دعا 
 في العشر األكاخر. 

 قاؿ ابف عباس: 

 فقمُت لعمر: 

 أّؼ ليمة القدر ىي؟  -أك: إني ألظّف  -إني ألعمـ 

 فقاؿ عمر: 

 أّؼ ليمة ىي؟ 

 قاؿ ابف عباس:

 فقمُت:  

 مف العشر األكاخر.  -أك: سابعة تبقى  -سابعة تمضي 

 فقاؿ عمر: 

 كمف أيف عممَت ذلؾ؟ 

 قاؿ ابف عباس: 

 خمق هللا سبع سمكات! 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
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 كسبع أرضيف! 

 كسبعة أياـ! 

ّف الشير يدكر عمى سبع!   كا 

 كخمق اإلنساف مف سبع! 

 كيأكل مف سبع! 

 كيسجد عمى سبع! 

 كالطكاؼ بالبيت سبع! 

 ع ... كرمي الجمار سب

 ألشياء ذكرىا. 

 فقاؿ عمر: 

 لقد فطنَت ألمٍر ما فطّنا لو! 

  ككاف قتادة يزيد عف ابف عباس في قكلو: كيأكل مف سبع، قاؿ: ىك قكؿ هللا تعالى:

 فأنبتنا فييا حًبا

 كعنًبا كقضًبا
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 كزيتكًنا كنخبلً 

 كحدائق غمًبا

 كفاكيًة كأًبا

 .(31-27)سكرة عبس 
  غريب جًدا، كهللا أعمـ".كىذا إسناد جيد قكؼ، كنص 

 .)تفسير ابف كثير(

*** 

 أقكؿ:

نقمُت ىذا الكبلـ ألبّيف مرة ثانية سبق ابف عباس إلى اإلعجاز العددؼ، بغض النظر 
 عف مكقفنا منو كاختبلفنا فيو.

، أـ عبد الدائـ كحيلكال أدرؼ ىل ذكر ذلؾ أىل اإلعجاز العددؼ، كمنيـ الميندس 
 ال؟

*** 

 إلخميس7 

 ىػ1437رمضاف  25
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 ـ2016حزيراف  30

 

 (3)النجـ كحى ىك إال كحي يُ  ق عف اليكػ إفْ كما ينطِ  ۞

 المقصكد: القرآف.

 كالسّنة أيًضا كحٌي ثاف.

نة كالكحي المنزؿ في العمل: القرطبيقاؿ   .الس 

 : مف هللا.ى إليوكحَ يُ 

 

 (5)النجـ عّممو شديُد القكػ  ۞

 : الشديد القكػ.لـ يقل

 جبريل.

 قكة كبلـ هللا.يتحمل 

 

 (6)النجـ ذك ِمّرة فاستكػ كىك باألفق األعمى  ۞
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 : قكة.ِمّرة

 في الحديث: ال تحل الزكاة لغنّي، كال لذؼ مّرة سكّؼ )أصحاب السنف(.

 : السماء.األفق األعمى

 

 (8)النجـ حى إلى عبده ما أكحى أك أدنى فأك  قكسيفِ  ى فكاف قابَ ثـ دنا فتدلّ  ۞

 هللا عمى دمحم بكاسطة جبريل. تصكير لنزكؿ الكحي مف

 مسافة قريبة.: قاب قكسيف

 : عبد هللا.عبده

 أؼ فأكحى هللا إلى عبده دمحم.

 

 (11)النجـ ما رأػ  ما كذب الفؤادُ ۞ 

 : فؤاد دمحم.الفؤاد

 ليمة المعراج.

 رأػ جبريل.
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 كقيل: رأػ ربو.

 

 (12)النجـ أفتماركنو عمى ما يرػ ۞ 

 : تجادلكنو.تماركنو

 لـ يقل:

 ما رأػ.

 :أبك حيافقاؿ 

ف كانت الرؤية قد مضت، إشارة إلى ما يمكف حدكثو  جاء يرػ بصيغة المضارع، كا 
 .بعد

 : عمى ما رأػ كيرػ.لعل التقديرأقكؿ: 

 

 (13)النجـ كلقد رآه نزلة أخرػ ۞ 

 رأػ دمحم جبريل في نزلة أخرػ.

 : منصكب بنزع الخافض. النقدير: في نزلة أخرػ.نزلة
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 اإلعراب.قارْف أىل 

 

 (14)النجـ درة المنتيى عند سِ ۞ 

 شجرة السدر.

 آخر ما يمكف الكصكؿ إليو.

 

 (15)النجـ المأكػ  ةُ عندىا جنّ ۞ 

 لـ يقل:

 عند جنة المأكػ.

 درجة عالية مف درجات الجنة لمشيداء.

 .19السجدة ( زالً ات المأكػ نُ فميـ جنػّ )

 

 (16)النجـ إذ يغشى السدرة ما يغشى ۞ 

 بما يغشاىا مف أشياء عظيمة.هللا أعمـ 
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 (18)النجـ لقد رأػ ِمف آيات رّبو الكبرػ  ۞

 ما إعراب: الكبرػ؟ ۞

 18سكرة النجـ 

 الكبرػ:

 صفة لػ )آيات(. -
 مفعكؿ بو لػ )رأػ(: رأػ الكبرػ، أؼ: اآلية الكبرػ. -
*** 

 أقكاؿ المفسريف:

 البغكؼ:

 )...(.يعني: اآليات العظاـ  (لقد رأػ مف آيات ربو الكبرػ )

 . كقيل: معناه لقد رأػ مف آيات ربو اآلية الكبرػ  

*** 

 ابف عطية:

مف آيات قاؿ جماعة مف أىل التأكيل معناه: رأػ الكبرػ مف آيات ربو، كالمعنى )
 (. رأػ( عمى ىذا مفعكؿ بػ )الكبرػ ( التي يمكف أف يراىا البشر، فػ )ربو
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( عمى ىذا الكبرػ (، فػ )ربو الكبرػ مف آيات ( بعًضا )لقد رأػكقاؿ آخركف: المعنى: )
 كصف لآليات. 

  .كالجمع مما ال َيعقل في المؤنث يكصف أبًدا عمى حد كصف الكاحدة

*** 

 الزمخشرؼ:

 ( اآليات التي ىي ُكبراىا كُعظماىا. ِمْف َءاَيٰػِت َربِّوِ رأػ )

*** 

 الرازؼ:

 الكبرػ صفة ماذا؟ نقكؿ فيو كجياف: 

 : صفة محذكؼ، تقديره: لقد رأػ مف آيات ربو اآلية الكبرػ. أحدىما

 : صفة آيات ربو. ثانييما

 .كعمى ىذا يككف مفعكؿ رأػ محذكًفا، تقديره: رأػ مف اآليات الكبرػ آية أك شيًئا

*** 

 القرطبي:
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كىي في األصل  (،رأػػ) يجكز أف تككف لمتبعيض، كتككف الكبرػ مفعكلة لػ( ِمف)
 صفة اآليات، كُكحدْت لرءكس اآليات. 

 (.كلي فييا مآرُب أخرػ كأيًضا يجكز نعت الجماعة بنعت األنثى; كقكلو تعالى: )

 كقيل: الكبرػ نعت لمحذكؼ; أؼ: رأػ مف آيات ربو الكبرػ. 

 زائدة; أؼ: رأػ آيات ربو الكبرػ.  (ِمف) كيجكز أف تككف 

 . رأػ الكبرػ مف آيات ربوكقيل: فيو تقديـ كتأخير; أؼ: 

*** 

 أبك حياف:

(، أؼ رأػ اآليات الكبرػ كالعظمى التي ىي بعض آيات رأػقيل: الكبرػ مفعكؿ: ) 
 ربو )...(. 

( ىك في مكضع المفعكؿ، كالكبرػ صفة آليات ربو، كمثل ىذا ِمف آيػاتكقيل: )
 لنريؾ)الجمع يكصف بكصف الكاحدة، كحسف ذلؾ ىنا ككنيا فاصمة، كما في قكلو: 

  .، عند مف جعميا صفة آلياتنا23طو ( مف آيػاتنا الكبرػ 

*** 

 إإلثنين7
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 ىػ1440ربيع اآلخر  09

 ـ2018كانكف األكؿ  17

 

 (19)النجـ الثالثة األخرػ  ػ كمناةَ كالعزّ  أفرأيتـ البلتَ ۞ 

 كميف إناث.

 .أك شريكات جعمتمكىف شركاء

 : اثنتاف.البلت كالعزػ 

 : ىي الثالثة.مناة

 

 (22)النجـ ضيزػ  ا قسمةٌ تمؾ إذً ۞ 

 جائرة.

 

 (23)النجـ يتمكىا أنتـ كآباؤكـ ما أنزؿ هللا بيا مف سمطاف سمّ  إْف ىي إال أسماءٌ ۞ 

 نقمي كال عقمي.أؼ ليس ليا مف دليل 
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 ال ىي إناث كال ىي معبكدة. ىي مجرد حجارة.

 : حجة، دليل.سمطاف

 

 (23)النجـ كما تيكػ األنفس كلقد جاءىـ مف ربيـ اليدػ  إف يتبعكف إال الظفّ ۞ 

 لـ يقل:

 .قراءةإف تتبعكف. كفيو 

 التفات مف المخاطب إلى الغائب.

 اليقيف(؟! كيف تتبعكف الظف كقد جاءكـ مف ربكـ العمـ )القط،

 الظف ُيطرح إذا جاء اليقيف.

 ال يؤخذ بو إذا تعارض مع عمـ هللا.

 .12سكرة الحجرات راجع 

 

 (24)النجـ ى أـ لئلنساف ما تمنّ ۞ 

 مف األصناـ كغيرىا.
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 (26)النجـ إال مف بعد أف يأذف هللا لمف يشاء كيرضى ۞ 

 (؟ المشيئة أال تعني الرضا؟يشاء( بعد )يرضىلماذا )

 ىذا السؤاؿ، كلـ أقتنع بجكابو. الرازؼ طرح 

 كلـ يطرحو غيره.

 

 (27)النجـ إف الذيف ال يؤمنكف باآلخرة ليسمكف المبلئكة تسمية األنثى ۞ 

 اعتقاًدا منيـ بأف المبلئكة إناث!

 

فّ  بعكف إال الظفّ عمـ إف يتكما ليـ بو مف ۞  ا شيئً  ال يغني مف الحقّ  الظفّ  كا 
 (28)النجـ 

 بو إذا كجد الحق )أك العمـ( اليقيف.الظف ال يؤخذ 

 .23راجع اآلية 
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 (31)النجـ سنى جزؼ الذيف أحسنكا بالحُ لَيجزؼ الذيف أساءكا بما عممكا كيَ ۞ 

الذيف أساءكا َيجزييـ السيئة بسيئة مثميا، كالذيف أحسنكا َيجزييـ الحسنة بأحسف منيا. 
 )الُحسنى(. ال حعْ 

 الحسنى: مؤنث األحسف.

 : الجنة.كقيل: الحسنى

 

 (34)النجـ كأعطى قميبًل كأكدػ ۞ 

 أكدػ: انقطع عف العطاء.

 

ـُ الغيب فيك يرػ ۞   (35)النجـ أعنده عم

 فيك يرػ ما ال يراه غيره.

 قارْف كتب التفسير.

 

براىيـَ ۞   (36)النجـ ى الذؼ كفّ  أـ لـ ينبأ بما في صحف مكسى كا 
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براىيـَ   : كصحف إبراىيـ.كا 

 .19األعمى ( صحف إبراىيـ كمكسى)

 : تبميغ رساالت ربو.كّفى

 

 (38)النجـ أخرػ  كزرَ  أال تزُر كازرةٌ ۞ 

 : أف ال.أال

 أف: مخففة مف الثقيمة: أنو.

 أـ لـ ينبأ بما في ُصحف مكسى ... أال تزُر كازرٌة.

 

 (43)النجـ كأنو ىك أضحؾ كأبكى ۞ 

 في الدنيا كاآلخرة.

 )كأف( )كأنو( تكرر ذكره في ىذه اآليات.

 

 (47)النجـ  كأف عميو النشأة األخرػ ۞ 
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 البعث.

 (48)النجـ كأنو ىك أغنى كأقنى ۞ 

 أغنى كأفقر.

 .األمكاؿ الناميةالقنية في مقابل أمكاؿ القنية: في مباحث الزكاة تجد مصطمح 
 كلعميا: األصكؿ الثابتة لدػ الفرد أك المنشأة.

 اليمزة أك األلف ىنا لمسمب: أقنى: أزاؿ القنية.

 

 (49)النجـ كأنو ىك رب الشعرػ ۞ 

 نجـ كانكا يعبدكنو.

 

 (50)النجـ كأنو أىمؾ عاًدا األكلى ۞ 

 : ألنيـ قبل ثمكد، أك ألف ىناؾ عاًدا ثانية.األكلى

 

 (51)النجـ كثمكَد فما أبقى ۞ 
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 منيـ أحًدا.

 

 (52)النجـ مف قبُل  نكحٍ  كقكـَ ۞ 

 أؼ أىمؾ قـك نكح مف قبل عاد كثمكد.

 

ـَ كأطغى ۞   (52)النجـ إنيـ كانكا ىـ أظم

 ما آمف معو إال قميل! أظمـ مف عاد كثمكد. دعاىـ ألف سنة إال خمسيف عاًما!

 

 (53)النجـ  أىكػ  كالمؤتفكةَ ۞ 

 : قـك لكط. سميت مؤتفكة ألنيا انقمبت، كمنو اإلفؾ: قمب الحق.المؤتفكة

 ىل ىك فعل أـ أفعل تفضيل؟: أىكػ 

 فالتقدير: أىكاىا: أسقطيا.إذا كاف فعبًل 

 

 (54)النجـ فغّشاىا ما غّشى ۞ 
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 فغّشاىا ما غّشاىا.

 فغّشاىا مف العذاب.

 

 (55)النجـ فبأّؼ آالء ربؾ تتمارػ ۞ 

 كقد تعني: المعجزات. عـ.: نِ آالء

 كتجادؿ. ؾتشكّ ت: تتمارػ 

 ، أك لممكّذب مف الناس.الخطاب لئلنساف بكجو عاـ

 

 (56)النجـ ف النُذر األكلى مِ  ىذا نذيرٌ ۞ 

 (.األكلىقالكا: القرآف. كقالكا: دمحم، كلكف ىذا ال يناسب قكلو: )

 : لـ أفيـ معناىا، كلـ أقتنع بأقكاؿ المفسريف فييا.األكلى

 

 (57)النجـ  اآلزفةُ  أزفتِ ۞ 

 قربت القيامة. سميت آزفة ألنيا قريبة، فاآلزفة كصف قاـ مقاـ المكصكؼ.
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 .1( القمر الساعةُ  اقتربتِ )

 

 (58)النجـ ليس ليا مف دكف هللا كاشفة ۞ 

 .، أؼ تدفعوتكشف عذابيا

 قارْف كتب التفسير.

 

 (59)النجـ ف ىذا الحديث تعجبكف أفمِ ۞ 

 : القرآف.الحديث

 

 (60)النجـ كتضحككف كال تبككف ۞ 

 : تستيزئكف.تضحككف 

 : خكًفا مف كعيده.تبككف 

 

 (61)النجـ كأنتـ سامدكف ۞ 
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 العبكف غافمكف.الىكف 

 

 (62)النجـ فاسجدكا  كاعبدكا ۞ 

 كاعبدكه، كال تعبدكا غيره.
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 إلقمر﴾ سورة﴿
 

 مف خصائص سكرة القمر ۞

 54رقـ السكرة 

 تكرار ىذه اآلية:

 (.فكيف كاف عذابي كُنُذر)

 كُنُذر:

 كُنُذرؼ.

*** 

  ىػ1424ربيع األكؿ  11

 ـ2003أيار  12

 

 (3)القمر كاتبعكا أىكاءىـ ككل أمر مستقر ۞ 
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لعل المعنى: ككل أمر مف أىكائيـ معمـك عندنا، كمف ثـ كل ما يخالف ىذا المعمـك 
 فيك مف باب األىكاء.

 قارف كتب التفسير.

 

 (4)القمر كلقد جاءىـ مف األنباء ما فيو مزدَجر ۞ 

 أنباء األمـ السابقة.

 : ليـ يزجرىـ عما يفعمكف.مزدجر

 

 (5)القمر ر النذُ  غفِ حكمة بالغة فما تُ ۞ 

 تغني.

 جمع نذير، كالنذير: اإلنذار. :النذر

 في ىذه األنباء حكمة بالغة حّدىا فما تغني مف بعدىا النذر.

 قارف كتب التفسير.
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 (6)القمر ر كُ فتكؿَّ عنيـ يـك يدعك الداع إلى شيء نُ ۞ 

 : الداعي. المَمؾ.الداع

 : منكر.نُكر

 انتظر يـك يدعكىـ الداعي.: التقدير

 كقد يككف التقدير: يـك يدعك الداع ... يقكؿ الكافركف ىذا يـك عسر.

 .8انظر اآلية 

 

 (7)القمر َيخرجكف مف األجداث كأنيـ جراد منتشر ۞ 

 : القبكر.األجداث

 كأنيـ لفرط كثرتيـ جراد.

 

 (8)القمر ُميطيعيف إلى الداع يقكؿ الكافركف ىذا يـك َعِسر ۞ 

 : ناظريف.ميطعيف

 الداع: الداعي.
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 .6: يـك يدعك الداع  ... يقكؿ الكافركف ىذا يـك عسر. راجع اآلية لعل التقدير

 كانظر الطبرؼ.

 

 (8 )القمر رسِ عَ  يـك ىذا ۞

 .8 القمر (َعِسرٌ  يكـٌ  ىذا الكافركفَ  يقكؿُ ) 

  

 .َعِسرٌ  يـك :8 القمر سكرة في

 .عسيرٌ  يكـٌ  :9 المدثر سكرة في

  

       ك)َعِسر(: )َعِسير( بيف فرؽ  ال

 كَفِطف. فطيف مثل:

 كغمكض. تكمف قكلو ففي بينيما بالتفريق قاؿ كمف

 تكمف. أؼ ببل السكرة، فاصمة لمراعاة القمر سكرة في )َعِسر( إلى )عسير( عف عدؿ

 الكافريف. قكؿ مف ككبلىما

 القيامة. يـك في ككبلىما
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 المفسريف. مف كاحد بينيما يفرؽ  كلـ

 :العرب لساف في ؿقا

 فذلؾَ ) القيامة: يـك صفة في تعالى هللا قاؿ عسر. ذك شديد كعسيٌر: َعِسرٌ  يـك»
 .  »(يسيرٍ  غيرُ  الكافريفَ  عمى عسيٌر. يكـٌ  يكمئذ

***  

 المفسريف: أقكاؿ

 الطبرؼ:

 «.كبمبالو أىكالو لشدة بالعسر كصفكه إنما»

  

 البغكؼ:

  ».شديد صعب يـك»

  

 الرازؼ:

 اليـك ذلؾ أف المؤمف تنبيو إحداىما: فائدتاف: فيو (،َعِسرٌ  يكـٌ  ىذا الكافركف  يقكؿ»)
 الكافريفَ  عمىعسيرٌ  يكـٌ  يكمئذٍ  فذلؾ) تعالى: قاؿ كما ، فحسب عسير الكافر عمى

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5463&idto=5463&bk_no=122&ID=5473#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5463&idto=5463&bk_no=122&ID=5473#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5463&idto=5463&bk_no=122&ID=5473#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4779&idto=4779&bk_no=132&ID=2435#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4779&idto=4779&bk_no=132&ID=2435#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4779&idto=4779&bk_no=132&ID=2435#docu
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 األمريف أف ىي ثانيتيما: معو. يسر ال عسر لو يعني: 10 - 9 المدثر (يسيرٍ  غيرُ 
 جراد، كأنيـ األجداث مف الخركج فإف كالكافر، المؤمف بيف مشتركاف متفقاف
 هللا بإيماف إال العذاب يأمف كال يخاؼ فإنو لممؤمف، يككف  الداعي إلى كاالنقطاع
  ».(َعِسرٌ  يكـٌ  ىذا) فيقكؿ: الكافر فيبقى الثكاب، هللا فيؤتيو إياه، تعالى

  

 القرطبي:

  .«الشدة مف فيو يناليـ لما القيامة يـك يعني»

  

 كثير: ابف

 يكمئذٍ  فذلؾَ ) قمطرير عبكس اليكؿ شديد يـك أؼ: (َعِسرٌ  يكـٌ  ىذا الكافركفَ  يقكؿُ »)
 .10 – 9 المدثر  («يسيرٍ  غيرُ  الكافريفَ  عمى عسيرٌ  يكـٌ 

  

    حياف: أبك

 «.فيو منقمبيـ سكء مف يرتقبكف  كما ىكلو، مخايل مف يشاىدكف  لما (َعِسرٌ  يكـٌ »)

  

 الشككاني:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4779&idto=4779&bk_no=132&ID=2435#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4779&idto=4779&bk_no=132&ID=2435#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1788&idto=1788&bk_no=49&ID=1844#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1788&idto=1788&bk_no=49&ID=1844#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1788&idto=1788&bk_no=49&ID=1844#docu


420 

 «.الشديد الصعب العسر:»

  

 عاشكر: ابف

 صفة (:َعِسرٌ ك) خكؼ. مف نفكسيـ في ما أثر مف قكؿ ىك (َعِسرٌ  يكـٌ  ىذا) قكليـ:»
 مجازؼ  كصفٌ  (َعِسر) بػ اليـك ككصفُ  كالصعكبة. الشدة كىك العسر، مف مشّبية
 «.العذاب كانتظار الحساب، شدة مف شديدة، عسرة ألمكر زماًنا ككنو باعتبار عقمي،

***  

  ـ22/8/2014 الجمعة

 

 (9 )القمر نكح قكـُ  قبميـ كّذبْت ۞ 

 كّذب. :يقل لـ

 كالتأنيث. التذكير فيو يجكز المجازؼ  كالمؤنث مجازؼ  مذكر :قـك

 :الرازؼ  قاؿ

  .كحسف باالتفاؽ جائز الفاعل ذكر لقب بالفعل المؤنث ضمير إلحاؽ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=54&ayano=8#docu
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 أساسيا، مف المسألة تجاىمكا بل تجاىمكه، المفسريف كسائر بشيء، ليس قكلو :أقكؿ
 أعمـ. كهللا المفسريف، عند كاضطراب ضعف نقطة أراىا كالتذكير التأنيث كمسألة

 

 (9 )القمر كازدجر مجنكف  كقالكا۞ 

 السبلـ. عميو نكح عف قالكا

 :القرطبي قاؿ

 .بالقتل كالكعيد بالسبّ  النبكة دعكػ  عف جرزُ 

 

 قد أمر عمى الماء فالتقى اعيكنً  األرض رناكفجّ  رمنيمِ  بماءٍ  السماء أبكابَ  ففتحنا۞ 
 (12 )القمر درقُ 

 األرض(. كماء السماء ماء )أؼ الماءاف فالتقى قراءة: في

 

 (13 )القمر رسُ كدُ  ألكاح ذاتِ  عمى كحممناه۞ 

 سفينة. عمى أؼ

 مسامير. :رسُ دُ 
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 :عاشكر ابف قاؿ

حكاـ السفينة ىذه متانة بياف الصفة ىذه في  .صنعيا كا 

 قمت:

 قاؿ. مما العكس عمى

  :الرازؼ  قاؿ

 .هللا بفضل فيك ،يقع كلـ السيكلة، غاية في انفكاكيا ككاف بدثر، مكثقة مركبة ألكاح

 

 (14 )القمر ُكِفر كاف لمف جزاءً  بأعيننا تجرؼ ۞ 

 برعايتنا.

 بو. كفركا قكمو ألف لنكح :ُكِفر كاف لمف

 

 (15 )القمر كرمدّ  مف فيل آية تركناىا كلقد۞ 

 آية. السفينة تركنا

 معتِبر. مّتعع، :مّدكر
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 (16 )القمر كُنذر عذابي كاف فكيف۞ 

 كنُذرؼ. :قراءة في

 إنذار. بمعنى: نذير، جمع نذر:

 

 (17 )القمر كرمدّ  مف فيل لمذكر القرآف رنايسّ  كلقد۞ 

 مّتعع. مف فيل بو لبلّتعاظ

 مرات. 4 ذكرىا كرد

 

 (19 )القمر مستمرّ  نحسٍ  يـك في صرصًرا ريًحا عمييـ أرسمنا إنا۞ 

 باردة. :صرصًرا

 شّر. :نحس

 

 (20 )القمر منقعرٍ  نخلٍ  أعجازُ  كأّنيـ الناس تنزع۞ 

 تقتمع. :تنزع

 الشيء. مؤخرة كىك عُجز، جمع :أعجاز
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 :حياف أبك نقل

 التي النخل أعجاز فأشبيت رؤكس، ببل اأجسادً  فتبقى رؤكسيـ، تقطع الريح كانت
 .مغرسيا مف انقمعت

 

 (24 )القمر كُسُعر ضبلؿٍ  لفي إًذا إّنا نّتبُعو كاحًدا مّنا أبشًرا فقالكا۞ 

 كالجمع. المفرد عمى يطمق :بشر

 عذاب. :ُسُعر

 

 (25 )القمر رٌ أشِ  ابٌ كذّ  ىك بل بيننا مف عميو الذكرُ  أألقي۞ 

 الكحي. :الذكر

 قاؿ. ما يبالي ال متكبر :رأشِ 

 

 (28 )القمر ُمحتَضر ِشرب كلّ  بينيـ قسمةٌ  الماء أف كنّبْئيـ۞ 

 الناقة. كبيف بينيـ :بينيـ

 مييأ. :رمحتَض 
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 (29 )القمر فعقر فتعاطى يـصاحبَ  كافنادَ ۞ 

 سالف. بف قدار اسمو :صاحبيـ

 فاجترأ. :فتعاطى

 قتميا. الناقة. فعقر :فعقر

 

 (31 )القمر رالمحتظِ  كيشيـ فكانكا كاحدة صيحة عمييـ أرسمنا إنا۞ 

 المحترؽ. كاليشيـ

 المتكسر. اليابس الشجر :اليشيـ

 

 (33 )القمر بالنُذر لكطٍ  قكـُ  كّذبْت ۞ 

 فقد برسكؿ كذب كمف بمكط، كذبكا أنيـ فالمقصكد الرسل، بمعنى ىنا النذر كانت إذا
 الرسل. بجميع كذب

 .كنذر عذابي كاف فكيف المتكرر: قكلو في الذؼ بالمعنى النذر تككف  كقد

 يقل: لـ
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 كّذب.

 معنكؼ. مذكر :قـك

 

 (34 )القمر حاصًبا عمييـ أرسمنا إنا۞ 

 لكط. قـك عمى :عمييـ

 بالحجارة. تضربيـ ريًحا أك حجارة، :حاصًبا

 

 (34 )القمر شكر َمف َنجزؼ  كذلؾ عندنا ِمف نعمةً  بسَحر نّجيناىـ لكطٍ  آؿَ  إال۞ 

 .منيما كل عمر كاف كـ أدرؼ  كال ،فقط كابنتاه لكط قيل: كآلو. لكًطا إال :لكط آؿَ  إال
 هللا. ينّجيا فمـ زكجتو أما

 الحاصب. مف منيا، :يناىـنجّ 

 الصبح كقت ىنا كالمراد الفجر. إلى الميل آخر مف السَحر: كقت في :ربسحَ 
 )الفجر(.

 ألجمو. مفعكؿ أك مطمق، مفعكؿ :نعمة

 لكط. قـك مف مستثنكف  لكط آؿ
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 ما يفعل أـ مثميـ؟ يفعل ىل ضبلؿ عمى الناس أكثر أف رأػ إذا األسرة أك الفرد ىل
 إني :تقلْ  فبل االخرة. كعذاب الدنيا عذاب مف هللا اهنجّ  ىذا فعل إذا فعمو؟ عميو يجب
 مف ؾيضرّ  ال !يصيُبيـ ما كليصْبني ،مثميـ ففعمتُ  كذا يفعمكف  الناس أكثر رأيت
 عمى اثبْت  كحدؾ! أنت كاىتديت كميـ الناس ضلّ  إذا ؾيضرّ  ال .اىتديتَ  إذا ضلّ 
 مف يستثنيؾ هللا فإف ضبلليـ كمف منيـ نفسؾ استثنيت فكما !الجميع ضلّ  كلك الحقّ 
 .ونعيمب كيجزيؾ يـعذاب

 

 (37 )القمر أعينيـ فطمسنا ضيفو عف راكدكه كلقد۞ 

 المبلئكة. مف ضيفو عف صرفو حاكلكا

 

  (38 )القمر مستقرٌ  عذابٌ  كرةً بُ  حيـصبّ  كلقد۞ 

 اآلخرة. عذاب يـك إلى عمييـ استقر

 

 (43 )القمر رالزبُ  في براءةٌ  لكـ أـ أكلئكـ مف لكـ خيرٌ  اركـأكفّ ۞ 

 )قريش(. مكة ألىل ىنا الخطاب

 لكط. كقـك كثمكد، عاد، قـك ذكرناىـ: الذيف :أكلئكـ
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 كتكذيبكـ. كفركـ مف :براءة

 الكتب. :الزبر

 

 (44 )القمر منتصر جميعٌ  نحف يقكلكف  أـ۞ 

 (.الجمع سُييـز :التالية ةياآل )انظر جمع بمعنى: لعميا جميع:

 

 (46 )القمر كأمرّ  أدىى كالساعةُ  ىـمكعدُ  الساعةُ  بلِ ۞ 

 القيامة. الساعة، عذاب :الساعة

 

 (47 )القمر رعُ كسُ  ضبلؿٍ  في جرميفالمُ  إفّ ۞ 

 يقل: لـ

 كُسُعر. ضبلؿ في إنيـ

 عذاب. :ُسُعر

 

 (48 )القمر قرسَ  مّس  ذكقكا كجكىيـ عمى النار في يسحبكف  يـك۞ 
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 ذكقكا. ليـ: كيقاؿ

 عذاب. :مّس 

 جيّنـ. :َسقر

 

 (49 )القمر بقدر خمقناه شيء كلَّ  إنا۞ 

 ارتكبتمكىا. التي السيئة األعماؿ بقدر العذاب خمقنا المراد: لعل

 

 (50 )القمر بالبصر كممحٍ  كاحدةٌ  إال أمُرنا كما۞ 

 كاحدة. كممة :كاحدة

 عيف. طرفة بالبصر: لمح

 فيككف. كفْ 

 ذلؾ. مف أسرع ىك بل

 لمتقريب. ىذا

 صفًرا. زمنو كاف عذاب أك بشيء هللا أمر إذا
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 (51 )القمر كرمدّ  مف فيل أشياعكـ أىمكنا كلقد۞ 

 أمثالكـ. :أشياعكـ

 متعع. :مّدكر

 

 (52 )القمر الزُبر في فعمكه شيء ككل  ۞ 

 األعماؿ. كتب ىنا كىي الكتب، :الزبر

 

 (53 )القمر ُمْستَطر ككبيرٍ  صغيرٍ  ككل  ۞ 

 مكتكب. مسطكر،

*** 

 القَمر. اسميا: السكرة

 اسميا. كزف  عمى كالفاصمة

 محتَظر. كتارة محتِظر، تارة:
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إلرحمن﴾ سورة﴿  

 

 مف خصائص سكرة الرحمف ۞

 55رقـ السكرة: 

 تكرار ىذه اآلية:

 (فبأّؼ آالِء رّبكما ُتكّذباف)

 مرة. 30ذكرت 

*** 

  ىػ1424ربيع األكؿ  11

 ـ2003أيار  12

 

 (1)الرحمف الرحمف ۞ 

 الرحمف: اسـ الجبللة مبتدأ.



432 

 

 (2)الرحمف عّمـ القرآف ۞ 

 محمًدا القرآف. عّمـ -
 عّمـ اإلنساف. -

 الجممة: خبر.

 

 (4)الرحمف عّممو البياف ۞ 

 بياف الحبلؿ كالحراـ. -
 النطق. -
 الفصاحة. -

 

 (5)الرحمفالشمُس كالقمُر بحسباف ۞ 

 يجرياف بحسباف.

 

 (6)الرحمف كالنجـُ كالشجُر يسجداف ۞ 
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 : نبات ليس لو ساؽ، بخبلؼ الشجر.النجـ

 

 (7)الرحمف رفعيا ككضع الميزاف  كالسماءَ ۞ 

 : العدؿ.الميزاف

 رفع، كضع: طباؽ.

 

 (8)الرحمف أال تطَغكا في الميزاف ۞ 

 الطغياف: الظمـ.

 

 (9)الرحمف خسركا الميزاف كأقيمكا الكزف بالقسط كال تُ ۞ 

 : العدؿ.القسط

 : ال تنقصكا.خسركاال تُ 

 : ىنا آلة الكزف.الميزاف
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 (10)الرحمف كاألرَض كضعيا لؤلناـ ۞ 

 : األناـ

 البشر. -
 الخمق، كل شيء فيو ركح. -

 

 (11)الرحمف األكماـ  ذاتُ  فييا فاكية كالنخلُ ۞ 

 لـ يقل:

 كنخٌل ذاُت أكماـ.

 لعل تعريفيا ألنيا كانت معركفة عندىـ.

 لـ أجد لممفسريف تفسيًرا.

 : األكماـ

 الميف. -
 الطمع. -
 كعاء الطمع. -

 الفاكية ثمرة، كالنخل شجرة.
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 (12)الرحمف كالحب  ذك العصِف كالرَّيحاُف ۞ 

 : بالرفع معطكؼ عمى الحب.الريحاف

 كقرغ بالجر معطكًفا عمى العصف.

 : التبف.العصف

 الرائحة الذكية لؤلزىار كالحشائش.: الريحاف

 

 (13)الرحمف فبأّؼ آالء رّبكما تكّذباف  ۞

يا ، كقكلو: )31اآلية  (سنفرغ لكـ أييا الثقبلفخطاب لئلنس كالجاف،بداللة قكلو: )
 .33( اآلية معشر الجّف كاإلنس

 أك خطاب لمكاحد بالمثنى.

 كنعـ هللا كثيرة. : نعـ.آالء

 :ابف عاشكرقاؿ 

 .كالكجو عندؼ أنو خطاب لممؤمنيف كالكافريف
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  أقكؿ: أف يككف خطاًبا لممؤمف فيو نظر.

 

)الرحمف مق الجاّف مف مارج مف نار َخمق اإلنساَف مف صمصاؿ كالفخار كخَ  ۞
14) 

 : طيف يابس. الفخار: طيف مطبكخ.صمصاؿ

 : مختمط.مارج

 

 (17)الرحمف رب  المشرقيف كرب  المغربيف  ۞

 : مشرؽ الصيف كمشرؽ الشتاء. المشرقيف

 .40( المعارج رب المشارؽ كالمغاربفي مكضع آخر: )

 

 (19)الرحمف مَرج البحريِف يمتقياف  ۞

 البحريف: المالح كالعذب.أرسل 

 حالية.: جممة يمتقياف
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 (20)الرحمف ال يبغياف  بينيما برزخٌ  ۞

 ال يبغي أحدىما )احد البحريف( عمى اآلخر.

 

 (22)الرحمف يخرج منيما المؤلؤ كالمرجاف  ۞

 فيو خبلؼ. )المالح( ىل المعنى: منيما أك مف أحدىما

 

 (24)الرحمف كلو الجكاِر المنشآُت في البحر كاألعبلـ  ۞

 : الجكارؼ: السفف.الجكارِ 

 المرفكعات، أك المرفكعات الشراع.: المنشآت

 : الجباؿ.األعبلـ

 

 (26)الرحمف كل  مف عمييا فاٍف  ۞

 : عمى األرض، كلـ يجر ذكرىا.عمييا



438 

 : مف الفناء.فاف

 .اسـ منقكص ألنو ،الضّمة المقّدرة عمى الياء المحذكفةبخبر مرفكع 

 

 (27)الرحمف كيبقى كجُو ربؾ ذك الجبلؿ كاإلكراـ  ۞

 : ذاتو العمية.كجو ربؾ

 (.كجو: ذؼ. صفة السـ الجبللة. ذك: صفة لػ )في قراءة

 : العظمة.الجبلؿ

 جدير أف ُيكـر عما ال يميق بو.اإلكراـ: ذك 

 (.تبارؾ اسـُ ربؾ ذؼ الجبلؿ كاإلكراـ: )78قارف اآلية 

 

 (29)الرحمف ف في السمكات كاألرض كلَّ يـك ىك في شأف يسألو مَ  ۞

 : شاف.في قراءة

 قاؿ لي:
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ىل تعني اآلية أف هللا تعالى قّسـ أعمالو عمى األياـ، بحيث يعمل في كل يـك منيا 
؟  ما يخّص ىذا اليـك

 قمت:

 : تعني ىنا: كل لحظة. كال يمكف تقسيـ األعماؿ عمى المحظات.كل يـك

 :ابف عاشكرقاؿ 

 : الدىر يكماف :كقكليـ ،إطبلؽ اليـك كنحكه عمى مطمق الزماف كثير في كبلـ العرب
 .ـ كيـك ُبؤسييـك نع

 ( يتعمق بسؤاليـ، كال يتعمق بو سبحانو.يـك كلَّ كقكلو: )

: كلعل التقدير: كل يـك ىك في شأف مف الشؤكف إلجابة جميع سائميو في أقكؿ
 كىك مما لـ يبّينو المفسركف. السمكات كاألرض، كال يشغمو شأف عف شأف.

 تركيب قرآني عجيب يحتاج إلى مف يقّدره تقديًرا مترابًطا ! ال أحد مف المفسريف فعل!

 ما قالو المفسركف يفسر الشأف، كال يفسر ما فسرتو.

 قالكا:

ا كيعطي سائبًل يجيب داعيً ك ا ج كربً ا كيفرّ يغفر ذنبً : مف شؤكف خمقو: ىك في شأف
 ... إلخ. ايشفي سقيمً ك ا عانيً  يفؾّ كيجيب مضطًرا ك 
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*** 

 نحف البشر يشغمنا شأف عف شأف:

فإذا فعمنا مفسدة، ال قدر هللا، شغمتنا ىذه المفسدة عف مصمحة، ككقعت عمينا كمفتاف: 
 كمفة تحّمل المفسدة، ككمفة فكات المصمحة.

 إذا كنت تسمع شيًئا فإنؾ ال تستطيع أف تسمع غيره، كلك كممؾ أحدىـ، منعتو أك
 نيرتو، كلـ تسمع إليو حتى تنتيي مما تسمع.

ذا شاىدت مباراة لكرة القدـ شغمتؾ ىذه المباراة عف شيء آخر كاف يمكنؾ أف  كا 
 تعممو: قراءة، دراسة، زيارة قريب، عيادة مريض ... 

ذا كنت تتعمـ عمًما شغمؾ ما تتعمـ عف عمـ آخر، كقد يككف أنفع لؾ منو.  كا 

كقت كاحد أف نسمع كل األشياء، أك نرػ كل األشياء، أك فنحف البشر ال نستطيع في 
 نعمل كل األشياء.

 )راجع تكمفة الخيار في كتابي أصكؿ االقتصاد اإلسبلمي(.

*** 

 إلخميس7

 ىػ1440شعباف  13
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 ـ2019نيساف  18

 

 (33 )الرحمف بسمطاف إال تنفذكف  ال ۞
  
 السمكاتِ  أقطارِ  ِمف تنُفذكا أف استطعُتـ إفِ  كاإلنسِ  الجفّ  معشرَ  يا) تعالى: قاؿ

 .33 الرحمف (بُسمطافٍ  إال تنُفذكفَ  ال فانُفذكا كاألرضِ 
  

 بسمطاف:
 هللا. بسمطاف
 أنيا ظنكا إذ ىذا، عصرنا في العممي اإلعجاز أىل زعـ كما العمـ بسمطاف كليس
 القمر! إلى اإلنساف صعكد عف تتحدث
  
 العممي. اإلعجاز أىل زعـ كما بالدنيا كليس باآلخرة تختص اآلية ىذه
 حكليا: التي اآليات انظر
 .31 اآلية (الثَقبلفِ  أّييا لكـ سنفرغُ )      -

 .35 اآلية (تنتصرافِ  فبل كنحاٌس  نارٍ  ِمف ُشكاظ عميكما ُيرَسلُ )      -

 .37 اآلية (كالّدىافِ  كردةً  فكانْت  السماءُ  انشّقتِ  فإذا)      -

 .39 اآلية (جافّ  كال إنٌس  ذنِبو عف ُيسأؿ ال فيكمئذٍ )      -
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***  
  ـ19/2/2013 الثبلثاء
 

 (33)الرحمف إف استطعتـ أف تنُفذكا مف أقطار السمكات كاألرض فانُفذكا  ۞

 لميرب مف العذاب.

 

 (33)الرحمف ال تنُفذكف إال بسمطاف  ۞

 بقكة مف هللا.

 

 (35)الرحمف ُيرَسُل عميكما ُشكاٌظ مف نار كنحاٌس فبل تنتصراف  ۞

 : ليب.شكاظ

 : دخاف.نحاس

 : فبل ُتفمحاف، بل ُتيزماف.فبل تنتصراف

 

 (37)الرحمف ىاف كردة كالدِّ  فكانْت  السماءُ  فإاذا انشقتِ  ۞
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 كردة حمراء.

 الدىف في إشراؽ لكنو.: الدىاف

 

 (39)الرحمف فيكمئٍذ ال ُيسأؿ عف ذنبو إنٌس كال جافٌّ  ۞

 ىل يعني ىذا أف الذنب سقط عنيما؟

 جكارحو تنطق بداًل منو. لمسؤاؿ! ذنكبيـ محفكظة.ال حاجة 

 

 (41)الرحمف ُيعرؼ المجرمكف بسيماىـ فُيؤخذ بالنكاصي كاألقداـ  ۞

 بنكاصييـ كأقداميـ.

 : جمع ناصية، كىي مقّدـ شعر الرأس.النكاصي

 سحبكف منيا إلى النار.أؼ يُ 

 

 (43)الرحمف  حميـ آفٍ جرمكف يطكفكف بينيا كبيف ب بيا المُ التي يكذّ  ـُ ىذه جينّ  ۞

 : حاّر جًدا. انتيى حّره. بمغ غايتو.آف
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 (46)الرحمف كلمف خاؼ مقاـ ربو جنتاف  ۞

 ىي ىما جنتاف أـ جنة كاحدة تـ التعبير عنيا باثنتيف؟

 .قاؿ الفراء: إنما ىي جنة كاحدة؛ فثنى لرؤكس اآلؼ

 .الشعرقاؿ أبك جعفر النحاس: قاؿ الفراء قد تككف جنة َفُتَثنَّى في ك 

 :القرطبيقاؿ 

 !أعظـ الغمط عمى كتاب هللا عز كجلكىذا القكؿ مف 

 أقكؿ:

ليس مف الغمط إذا قمنا في أكؿ السكرة بأف التثنية فييا عمى عادة العرب في التعبير 
 ثنيف: خميمّي، يا صاحبّي.عف الكاحد با

)الجمع(: جّنة، جّنتاف، قد يراد جّنة كاحدة، كقد يراد اثنتاف، كقد يراد بالمثنى التعدد 
 جّنات.

 

 (48)الرحمف ذكاتا أفناف  ۞

 : أغصاف.أفناف

 األكراؽ كالثمار.أفناف عظيمة كثيرة 
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 (52)الرحمف فييما مف كل فاكية زكجاف  ۞

 حمك كحامض، رطب كيابس، عنب كزبيب، لكز أخضر كلكز يابس.

 

 (54)الرحمف  يا مف استبرؽٍ ش بطائنُ متكئيف عمى فرُ  ۞

 حرير مكشى بخيكط ذىبية. :استبرؽ 

 

 (54)الرحمف كَجَنى الجّنتيف داٍف  ۞

 قريب.

 

 ( 56)الرحمف  فييّف قاصراُت الطرؼ لـ يطمثيف إنٌس قبميـ كال جافٌّ  ۞

 نساء قاصرات الطرؼ عمى أزكاجيف، أبكار.

 لـ يقل:

 فييما.

  .، كالعرب تكقع ضمير الجمع عمى المثنى(جنتافػ ): الضمير لالفراءقاؿ 
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 (.فييّف خيراٌت ِحساف: )70ا اآلية انظر أيًض 

 

 (58)الرحمف  رجافُ كالمَ  كأنيف الياقكتُ  ۞

 صفاء الياقكت كبياض المرجاف.

 

 (60)الرحمف  إال اإلحسافُ  اإلحسافِ  ىل جزاءُ  ۞

 اإلحساف في الدنيا جزاؤه اإلحساف في اآلخرة.

  :في قراءة

 ىل جزاء اإلحساف إال الِحساف )الحكر العيف(.

 

 (62)الرحمف كمف دكنيما جنتاف  ۞

 : في الدرجة.كمف دكنيما

 بداللة فرؽ الكصف بينيما.

 

 (64)الرحمف ُمدىاّمتاف  ۞
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 خضراكاف.

 

 (66)الرحمف فييما عيناف نّضاختاف  ۞

 بالماء.

 

 (70)الرحمف خيراٌت ِحساٌف  فييفّ  ۞

 : فييما.لـ يقل

 اثنتاف.لعل المقصكد ىنا: الجنات األربعة: اثنتاف + 

 .خيرات حسافكقد يككف المقصكد: المثنى جمع. أؼ: فييما 

 .56( اآلية فييّف قاصراُت الطرؼيؤيد ذلؾ قكلو في الجنتيف السابقتيف: )

(، لك كاف المقصكد األربعة لـ يطمثيف إنس قبميـ كال جاف: )74اآلية  كيؤيده أيًضا
 مًعا ما كررىا.

 في قراءة: 

 خّيرات.

 األخبلؽ، حساٌف في الكجكه.خيراٌت في 
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 (76)الرحمف ساف حِ  كعبقرؼّ  رٍ ْض خُ  فرؼٍ متكئيف عمى رَ  ۞

 : مرافق الجنة. مفردىا: رفرفة.رفرؼ

 : طنافس. مفردىا: عبقرية.عبقرؼّ 

 

 (78)الرحمف ربؾ ذؼ الجبلؿ كاإلكراـ  تبارؾ اسـُ  ۞

 (.كيبقى كجو ربؾ ذك الجبلؿ كاإلكراـ: )27قارف اآلية 

*** 

 السكرة: الرحمف.اسـ 

 عّمـ القرآف ...: عمى كزف اسميا: فاصمة السكرة
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 إلوإقعة﴾ سورة ﴿
 

 

 مف خصائص سكرة الكاقعة  ۞

 56رقـ السكرة: 

 أفرأيتـ:كممة 

 .58( اآلية أفرأيتـ ما ُتْمنكف )

 .63( اآلية أفرأيتـ ما تحُرثكف )

ـُ الماء)  .68( اآلية أفرأيت

ـُ النار) .71( اآلية أفرأيت  

*** 

   ـ15/10/2014 األربعاء

 

 (1 )الكاقعة الكاقعة كقعت إذا۞ 
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 القيامة. أؼ:

 

 (2 )الكاقعة كاذبة لكقعتيا ليس۞ 

 أحد. يكذبيا ال صادقة كقعتيا

 

 (3 )الكاقعة رافعة خافضة۞ 

 الجنة. إلى أقكاًما كترفع النار، إلى أقكاًما تخفض

 

 (4 )الكاقعة رًجا األرُض  ُرّجت إذا۞ 

 زلزلت.

 زائدة. (ككنتـ) في كالكاك ،7 اآلية (ثبلثة أزكاًجا كنتـ) لعمو: إذا جكاب

 :حياف أبك قاؿ

 كذا كاف إذا كالمعنى ،(الميمنة فأصحاب) قكلو: كىك بو، ممفكظ عندؼ الشرط جكاب
 كعظـ سعادتيـ إف أؼ !بو يجازكف  ما أعظـ كما أسعدىـ ما الميمنة فأصحاب ككذا
 .العالـ عمى الصعب الشديد الكقت ذلؾ في تظير هللا عند رتبتيـ
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 أقكؿ:

 بالنحك! العالـ المفسر ىذا مف تعجبت

 

 (5 )الكاقعة بًسا الجباؿُ  كُبّستِ ۞ 

 تفتت.

 

 (6)الكاقعة فكانت ىباًء منبًثا ۞ 

 غباًرا منتشًرا.

 

 (7)الكاقعة ككنتـ أزكاًجا ثبلثة ۞ 

 أصناًفا.

 : لعل الكاك زائدة.ككنتـ

 

 (8)الكاقعة كأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ۞ 

 : لمتفخيـ.ما أصحاب الميمنة
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 (9)الكاقعة كأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة ۞ 

 : لمتفظيع.ما أصحاب المشأمة

 : الشماؿ.المشأمة

 (.كأصحاُب الشماؿ ما أصحاُب الشماؿ: )41في اآلية 

 

 (10)الكاقعة كالسابقكف السابقكف ۞ 

 لـ يقل:

 ما السابقكف.

 : أفضل األزكاج الثبلثة.السابقكف 

 أخر الكبلـ عنيـ ليبني عميو.

 : مبتدأ.السابقكف 

 السابقكف )الثانية(: خبر، أك تككيد.

 

 (13)الكاقعة ريف ثّمة مف األّكليف كقميٌل مف اآلخِ ۞ 
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 دمحم. األمـ الماضية كثيرة العدد.ثمة مف األمـ الماضية، كقميل مف أمة 

 (ثمة مف األكليف كثمة مف اآلخريفىذا في السابقيف، أما في أصحاب اليميف فقاؿ: )
 .40-39اآليتاف 

 

 (15)الكاقعة عمى ُسُرر َمكضكنة ۞ 

 أؼ: منسكجة بالذىب.

 

 (17)الكاقعة يطكؼ عمييـ كلداٌف مخّمدكف ۞ 

 الكلداف مخّمدكف ال يكبركف!أصحاب الجنة مخّمدكف فييا، كىؤالء 

 قاؿ لي:

أنتـ تعترضكف عمى حّكامكـ بأنيـ مخّمدكف، كىؤالء الكلداف المكظفكف بالجّنة 
مخّمدكف! كتخميد ىؤالء أكبر مف أكلئؾ بما ال يقاس، ألف الجنة باقية، كالدنيا فانية! 
الد إلى كتخميدىـ أكبر ألنيـ ال يمكتكف، فيـ يبقكف أنفسيـ ال يتغيركف، حتى مف ك 

 كلد!

 قمت:
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نظاـ الجنة غير نظاـ الدنيا. عميؾ أف تنتظر الجنة لتحكـ بنفسؾ لعمؾ تتمنى 
 بقاءىـ، فإّف الجّنة مف عالـ الغيب.

*** 

 إلجمعة7

 ىػ1440شعباف  14

 ـ2019نيساف  19

 

 (18)الكاقعة ككأٍس ِمف َمعيف ۞ 

 مف خمر.

 

 (19)الكاقعة ال ُيصّدعكف عنيا كال ُينِزفكف  ۞

 يصيبيـ الصداع منيا.ال 

 كال ُينزفكف: كال يسكركف.

 

 (20)الكاقعة كفاكيٍة مما يتخّيركف ۞ 
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 .ركف يتخيّ منيا : كفاكية لعل المعنى

 أك فاكية اختاركىا.

 

 (21)الكاقعة مما يشتيكف  طيرٍ  كلحـِ ۞ 

 قّدـ الفاكية عمى المحـ، ألسباب صحية.

 

 (22)الكاقعة كحكٌر عيٌف ۞ 

 عيٍف.في قراءة: كحكٍر 

 (.كلدافبالرفع: معطكؼ عمى )

 

 (25)الكاقعة ا ا سبلمً سبلمً  ا إال قيبلً ا كال تأثيمً ال يسمعكف فييا لغكً  ۞

 كال إثًما.

ا كاآلخر يرّد : ال يفيد بالضركرة تكرار السبلـ، بل قد يفيد ىذا يسمـ سبلمً اا سبلمً سبلمً 
 السبلـ.

 . : بدؿ، أك صفةاسبلمً 
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 . (قيبلً ) :: ىك مفعكؿكقيل

 مفعكؿ مطمق.كقيل: 

 )التبياف في إعراب القرآف(.

 

  (28)الكاقعة في ِسْدر َمخضكٍد  ۞

 : خاؿ مف الشكؾ.مخضكد

 .، اطمعت عمى صكرة شجرتو فمـ أعرفيا: نكع مف الفاكيةسدر

          أنكاعو كثيرة.

           
 

 (29)الكاقعة كطمٍح منضكد  ۞

 الطمح: شجر المكز.

 

 (33)الكاقعة ال مقطكعة كال ممنكعة  ۞
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. كىذا في 33-32( الكاقعة كفاكيٍة كثيرٍة. ال مقطكعة كال ممنكعة: )قاؿ تعالى
 الجنة.

 كفاكية كثيرة :

 : غير محدكدة كًما كال نكًعا )كافرة غير نادرة(، بخبلؼ فاكية الدنيا فإنيا محدكدة.أؼ

   ال مقطكعة :

 تكجد في الصيف دكف الشتاء، أك العكس. في الزماف، كفاكية الدنيا التي  -
 في المكاف، كفاكية الدنيا التي تكجد في بمد دكف آخر. -
 في الشجرة، أؼ إذا قطفت منيا ثمرة حّمت محميا أخرػ. -

 

 :كال ممنكعة

قاؿ بعض العمماء : ال مقطكعة باألزماف، كال ممنكعة باألثماف. يقاؿ اليـك في  -
 ، أؼ عاٍؿ بحيث يمنع مف الشراء.prix prohibitifعمـ االقتصاد : ثمٌف مانٌع 

كقد يمنع منيا احتكار، أك جمارؾ، أك حظر، أك حصار، أك مقاطعة، أك  -
استيراد، أك تصدير، أك جائحة، أك قطع طريق، أك نيب، أك سمب، أك جدار 
)حائط(، أك شكؾ، أك سياج، أك باب، أك قفل ... فيي دانية في متناكؿ مف 

( سكرة الحاقة ُقطكُفيا دانية. )54( سكرة الرحمف ّنتيف دافٍ كَجَنى الجيطمبيا. )
 .14( سكرة اإلنساف كُذّلمت ُقطكُفيا تذليبلً . )23



458 

*** 

 7جدة

 ىػ26/1/1432 

 ـ01/1/2011 

 

 (35)الكاقعة إنا أنشأناىف إنشاًء  ۞

 خمقناىف، أؼ: الحكر العيف.

 

 (37)الكاقعة ُعُرًبا أتراًبا  ۞

 أزكاجيف.: متحببات إلى عربا

 : مف سّف كاحدة.أتراًبا

 

 (39)الكاقعة ثمٌة مف األكليف كثمٌة مف اآلِخريف  ۞

 أؼ: ىـ في الجنة نصفيـ مف األمـ السابقة كنصفيـ مف أمة دمحم.
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 (.في جنات النعيـ: )12راجع اآلية 

 

 (41)الكاقعة الشماؿ  الشماؿ ما أصحابُ  كأصحابُ  ۞

 (.أصحاُب المشأمةكأصحاُب المشأمة ما : )9في اآلية 

 

 (42)الكاقعة مـك كحميـ في سَ  ۞

 : ريح حاّرة، المقصكد: جينـ.سمـك

 : ماء حاّر.حميـ

 

 (43)الكاقعة كظّل مف َيحمـك  ۞

 دخاف أسكد.

 

 (44)الكاقعة ال بارد كال كريـ  ۞

 قاؿ الطبرؼ:
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 العرب تتبع كّل منفّي عنو صفة حمد نفي الكـر عنو، فتقكؿ: ما ىذا الطعاـ بطيب
 .كما ىذه الدار بنظيفة كال كريمة ،كال كريـ، كما ىذا المحـ بسميف كال كريـ

 

 (45)الكاقعة إنيـ كانكا قبل ذلؾ مترفيف  ۞

 كبيذا فإف إحساسيـ بالعذاب أشّد.

 

 (46)الكاقعة ككانكا ُيصّركف عمى الِحْنث العظيـ  ۞

 الذنب العظيـ، الشرؾ.

 

 (47)الكاقعة أإذا متنا ككّنا تراًبا كعظاًما أإنا لمبعكثكف  ۞

 إنكار لمبعث.

 

 (48)الكاقعة لكف أكآباؤنا األكّ  ۞

 يستغربكف بعث آبائيـ، ألنيـ أقدـ منيـ.

 أؼ: كىل يبعث آباؤنا األكلكف.
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 (49)الكاقعة إف األكليف كاآلخريف لمجمكعكف إلى ميقات يـك معمـك  ۞

 األكليف.: آباءىـ األكليف

 : ىـ.اآلخريف

.إلى ميقات يـك معمـك  : في ميقات يـك معمـك

 

 (52)الكاقعة ـك شجٍر مف زقّ  مه آلكلىن ۞

 : شجر كريو منظره كطعمو.ـكزقّ 

 

 (55)الكاقعة فشاربكف شرَب الييـ  ۞

 الِعطاش.

 

 (56)الكاقعة ىذا نُزليـ يـك الديف  ۞

 رزقيـ يـك الجزاء.
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 (57الكاقعة )قكف نحف خمقناكـ فمكال تصدّ  ۞

 فيبّل تصّدقكف أننا قادركف عمى بعثكـ.

 

 (60)الكاقعة نحف قّدرنا بينكـ المكت كما نحف بمسبكقيف  ۞

 : قضينا.رناقدّ 

 تفيد تكزيع المكت بينيـ مف حيث اختبلؼ اآلجاؿ.بينكـ: 

 : بعاجزيف.فبمسبكقي

 

 (61)الكاقعة ؿ أمثالكـ كننشئكـ في ما ال تعممكف عمى أف نبدّ  ۞

نحف قّدرنا بينكـ المكت كما نحف بمسبكقيف عمى أف نبّدؿ أمثالكـ كُننشئكـ في ما ) 
ـُ النشأة األكلى فمكال تذّكركف   .62-60سكرة الكاقعة  (ال تعممكف كلقد عممت

 لـ يقل:

 قّدرنا لكـ المكت. -
 قّدرنا فيكـ المكت. -
 : قضينا.قّدرنا
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 اآلجاؿ )الرازؼ كابف عاشكر(.: تفيد تكزيع المكت بينيـ مف حيث اختبلؼ بينكـ

 : بعاجزيف.بمسبكقيف

 : نعيد الحياة إليكـ بما ال تعممكنو.ننشئكـ في ما ال تعممكف 

 : أؼ: ىبّل تتذّكركف أف هللا قادر عمى النشأة اآلخرة.فمكال تذّكركف 

الذيف ينكركف البعث يركف في الدنيا بأعينيـ شخًصا يحيى كشخًصا يمكت، كلكنيـ 
تعكد إليو الحياة بعد المكت، سيركنو في اآلخرة، فيك مف عمـ  ال يركف شخًصا

 الغيب، كىـ ينكركف الغيب.

*** 

 : نبعثكـ.نبدؿ أمثالكـ

 : أمثالكـ

تذّكرنا بالمثمي كالقيمي. فالمكت يؤدؼ إلى فناء الميت، كليذا فإف هللا يبعث مثمو ال 
غ القرض ُيستيمؾ مف عينو. كذلؾ كما في القرض حيث يرّد المقترُض المثل، ألف مبم

قبل المقترض، فبل َيرّد المقترُض عينو، بل يرّد مثمو. كفي اإلجارة كاإلعارة ُترّد العيُف 
 نفسيا.

 فالبعث إعادة مثل الشخص، كليس إعادة عيف الشخص.

 كليذا أثر في فيـ اآليات.
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 قاؿ تعالى:

ـْ يَركا أّف هللا الذؼ خمق السمكات كاألرض قادٌر عمى أف يَ ) ( اإلسراء خمق مثَميـأَكل
99. 

 .81( يس أك ليس الذؼ خمق السمكات كاألرض بقادر عمى أف َيخمق مثميـ)

 قاؿ بعض المفسريف:

تمكت طائفة كنبدليا بطائفة،  :أؼ :عمى أف نبدؿ أمثالكـ ... قدرنا بينكـ المكت 
 .ا بعد قرف ىكذا قرنً 

 كقالكا أيًضا:

كما  :كيككف األمثاؿ جمع مثل، كيككف معناهتبديل أمثالكـ، أؼ أشكالكـ كأكصافكـ، 
 ! )الرازؼ(.نحف بعاجزيف عمى أف نمسخكـ

 تعميق:

، إنما يعني بعثيـ بعد  تبديل األمثاؿ ليس كما قاؿ ىؤالء، أف يأتي بقـك بدؿ قـك
 مكتيـ، ألف البعث إعادة مثميـ ال إعادة عينيـ، كهللا تعالى أعمـ.

*** 

 إلجمعة7

 ىػ1440شعباف  14
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 ـ2019نيساف  19

 

 (65)الكاقعة تـ تفّكيكف ا فظمْ طامً لك نشاء لجعمناه حُ  ۞

 : أؼ الزرع.لجعمناه

 : فظممتـ.في قراءة

 : تتفّكيكف، أؼ: تتعجبكف.يكف تفكّ 

 

 (66)الكاقعة غرمكف إنا لمُ  ۞

.  لعل المعنى: مثقمكف بالغـر

 

 (69)الكاقعة أأنتـ أنزلتمكه مف الُمزف  ۞

 السحاب.

 

 (70)الكاقعة فمكال تشكركف ا جاجً لجعمناه أُ لك نشاء  ۞

 : مالًحا.ُأجاًجا
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 فيبّل تشكركف هللا.

 

 (71)الكاقعة أفرأيتـ النار التي ُتكركف  ۞

 تكقدكف.

 

 (73)الكاقعة نحف جعمناىا تذِكرة كمتاًعا لمُمْقكيف  ۞

 : تذكركـ بنار جينـ.رةتذكِ 

 : المسافريف.الُمقكيف

 

 (74)الكاقعة فسّبح باسـ ربؾ العظيـ  ۞

 سبحاف رّبي العظيـ.

 

 (75 )الكاقعة ُأْقِسـُ  بلف ۞

  جديدة إضافة ۞

 .75 الكاقعة (الن ُجكـِ  ِبَمكاِقعِ  ُأْقِسـُ  َفبل)
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 كانظر: 

 .1البمد ،16 االنشقاؽ ،15 التككير ،2 ك 1 القيامة ،40 المعارج ،38 الحاقة

  

ـُ(، قراءة: فيناؾ جديدة، إضافة فييا رأيتُ  كلكني اآلية، ليذه تعرضتُ  أف سبق  )ألْقِس
 ترفع التي القراءات مف كىي كالشككاني، حياف كأبك كالقرطبي البغكؼ  نقميا

 اإلشكاالت!

 نحك زائًدا، )العثماني( القرآني الرسـ في يأتي قد األلف حرؼ أف القراءة ىذه يؤّيد
 فقد األلف زيادة ترد قد ككما ألْذَبَحّنو. األصل: .21 النمل (الأْذَبَحّنوُ ) تعالى: قكلو
 األصل: .77 الكيف (أْجًرا عميوِ  َلّتَخْذتَ ) تعالى: كقكلو حذفيا، العكس: يرد

 الّتَخْذَت.

***  

     المفسريف: أقكاؿ

 البغكؼ:

ـُ( يقرأ: عمر بف عيسى ككاف»  «.التحقيق عمى )َفؤلقِس

      الرازؼ: 

 (؟َقَسـٌ  إّنوُ ) تقكؿ: أنؾ مع (أقِسـُ  فبل) قكلو: مف المعنى ما»

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4875&idto=4875&bk_no=132&ID=2529#docu
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 المنقكؿ: أما لمنقل، مخالفة غير كمعقكلة منقكلة كجكه فيو نقكؿ:

ـَ(. معناه: 29 الحديد (َيعمـَ  لئبل) تعالى: قكلو في مثميا زائدة، )ال( أف فأحدىا:  )ِلَيعم

 الكقف. في كما )ال( تفصار  فتحتيا، أشِبعْت  التأكيد ببلـ )ألقسـ(، أصميا: ثانييا:

 لقكؿ صحةَ  ال كهللاِ  ال، قاؿ: كأنو بعدىا كالقَسـ مقالتيـ، عمى كأصمو نافية، ال ثالثيا:
 عميو. أقسـ الكفار

 مجازا الكبلـ في أف غير معناىا، عمى نافية ىي )ال( كممة أف فيك المعقكؿ أما
 عما تسألني ال ائل:الق قكؿ في كيي ىنا النفي في )ال( نقكؿ: أف كتقديره تركيبًيا،
 يسألو، أف ينبغي فبل ُيشرح، أف مف أعظـ عميو جرػ  ما أف إلى يشير عمي، جرػ 
 عظمة بياف إال النيي ذلؾ مف غرضو يككف  كال يحصل، ال السؤاؿ مف غرضو فإف
 لو: يقكؿ السامع أف عميو كيدؿّ  عظيـ. أمر عمي جرػ  قاؿ: كأنو كيصير الكاقعة،
 جرػ  ماذا قاؿ: لما السؤاؿ عف النيي كبلمو حقيقة فم فيـ كلك عميؾ؟ جرػ  ماذا
 ال ككيف سألتني: ثـ السؤاؿ، عف منعتؾ حيث أخطأت يقكؿ: أف منو فيصحّ  عميؾ؟
 أك السؤاؿ، عف صاحبو سككت عند تسألني ال قاؿ: الذؼ القائل ذلؾ يقكؿ ما ككثيًرا
 عف منعتني إنؾ يقكؿ: أف لمسامع يككف  كال عميؾ؟ جرػ  ماذا تقكؿ: كال تسألني، ال

 النيي. ال الكاقعة تعظيـ المراد أف أفياميـ في تقّرر ذلؾ كل السؤاؿ.

 كجييف: أحد مف مكجكد ىذا مثلُ  القَسـ: في فنقكؿ ىذا ُعمـ إذا

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4875&idto=4875&bk_no=132&ID=2529#docu
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 أظير ألنو األمر؛ ىذا عمى بأنو أقِسـُ  ال فيقكؿ: الظيكر، غاية في الكاقعة لككف  إما
نما كنفيو، القَسـ بو يريد كال (،أقِسـُ  ال) فيقكؿ: ُينكر، أف مف كأكثر ُيشير، أف مف  كا 
 ظاىرة. الكاقعة بأف اإلعبلـ يريد

ما  أقِسـُ  ال فيقكؿ: نفسو، يصّدؽ صار كالُمقِسـ بو، ُيقسـ ما فكؽ  بو الُمقَسـ لككف  كا 
 أقِسـُ  ال كيقكؿ: السمطاف، برأس بل األمير، برأس أقِسـُ  كال يميف، ألفَ  بل يميًنا،
. غاية في لككنو امريدً  بكذا،  الجـز

 أك تعالى، هللا ىك بو كالُمقَسـ القرآف، في ترد لـ الصيغة ىذه أف عميو يدؿّ  كالثاني:
نما صفاتو، مف صفة  إف قمنا: إفْ  إشكاؿ عميو َيرد ال كاألكؿ مخمكقة، أمكر جاءت كا 
 ،1 الصاّفات (كالصاّفاتِ ) قكلو: في كما األشياء، ربّ  المكاضع جميع في بو الُمقَسـ
 فإًذا ذلؾ. غير إلى الشمس، كربّ  القيامة، كربّ  الصاّفات، ربّ  منو: المراد
 أف كِمف عميو، ُيقسـ أف ِمف أظير األمر أؼ: (،الن ُجـك بَمكاقعِ  أقِسـُ  فبل) قكلو:
  ».إليو الشؾ يتطرؽ 

                 

 القرطبي:

ـُ(،"عمر: بف كعيسى كُحميد الحَسف كقرأ»  التحقيق، عمى البلـ بعد ألف بغير )فؤلقِس
 بو أريد كلك بذلؾ. أقِسـُ  َفؤلنا التقدير: محذكؼ، مبتدأ كيقّدر حاؿ، فعل كىك

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4875&idto=4875&bk_no=132&ID=2529#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4875&idto=4875&bk_no=132&ID=2529#docu
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 كىك االستقباؿ، بو ُيراد الذؼ الفعل مع النكف  حذؼ جاء كقد النكف، َلَمِزَمتِ  االستقباؿ
 «.شاذّ 

 حياف: أبك 

ـُ(، فالمعنى:»  عمى الفتح أبك الحسف قراءة كخّرج كعيسى، الحَسف كقراءة )َفؤلقِس
ـُ(، )َفؤلنا أؼ: محذكؼ، مبتدأ تقدير نما .الزمخشرؼ  ذلؾ عمى كتبعو أقِس  إلى ذىبا كا 
 اختاره فالذؼ خبلؼ. عميو َسـالق كفي استقباؿ(، فعل ال )أْؼ: حاؿ فعل ألنو ذلؾ
 يصّكركا أف إلى فاحتاجكا عميو، ُيقسـ أف يجكز ال الحاؿ فعل أف كغيره عصفكر ابف

 بعض كذىب عمييا. فُيقسـ اسمية، الجممة فتصير محذكؼ، لمبتدأ خبًرا المضارع
 َليخرجُ  كهللاِ  فتقكؿ: ،أختاره الذؼ كىذا الحاؿ، فعل عمى القَسـ جكاز أف إلى النحكييف
 الشاعر: قكؿ كعميو زيد،

 كاسعُ  بيتيَ  أف رّبي َلَيعمـُ 

 ألمريف، َقَسـ الـ البلـ تككف  أف يصح كال الحَسف، قراءة في :الزمخشرؼ  كقاؿ
 كالثاني: قبيح؛ ضعيف بيا كاإلخبلؿ المؤّكدة، النكف  بيا ُتقرف  أف حقيا أف أحدىما:
 انتيى. لمحاؿ. يككف  أف يجب القَسـ كفعل لبلستقباؿ، القَسـ جكاب في ألفعمفّ  أفّ 

 فيختاركف  الككفّيكف  كأما البصرييف، قكؿُ  قالو فالذؼ خبلؼ، ففيو األكؿ األمر أما
 َعمًرا(. بفّ ك)أضر  زيًدا(، )ألضربفّ  فُيجيزكف: تعاقبيما، ُيجيزكف  كلكف ذلؾ،

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14423
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 الـ (أْقِسـُ  ال) في البلـ تككف  أف عندنا رّجح الذؼ ىك لكنو فصحيح، الثاني كأما
 إفْ  كَلَيْحِمُففّ )تعالى: قاؿ كما لمقَسـ؛ جكاًبا يككف  قد كالقَسـ حاؿ، فعل (أقِسـُ ك) القَسـ،
 لّما لكف قَسـ، كىك قَسـ، جكاب (كَلَيْحِمُففّ ) في فالبلـ .107 التكبة (الُحسنى إال أردنا
  ».لبلستقباؿ المضارعَ  مخّمصةٌ  كىي النكف، لزمتِ  مستقببًل، بل حااًل، حمفيـ يكف لـ

  

 الشككاني:

ـُ(، كاألصل: االبتداء، الـ إّنيا كقيل»   ألف، منيا فتكّلد الفتحة، فأشبعتِ  )َفؤلقِس
 الشاعر: كقكؿ

 الَعْقرابِ  ِمفَ  باِ  أعكذُ 

ـُ( ىكذا: قرأ كقد  ىذا كعمى عمر. بف كعيسى كُحميد، الَحَسُف، ألفٍ  بدكف  )َفؤلقِس
ـُ( )َفؤلنا كالتقدير: محذكؼ، مبتدأ يقّدر القراءة ىذه كفي القكؿ،   بذلؾ. أقِس
  .بعيد كىك لمتنبيو، التي )أال( بمعنى: ىنا )ال( إف كقيل:

نيا ظاىرىا، عمى ىنا )ال( كقيل:  األمر ألف ىذا، عمى أقِسـُ  فبل أؼ: القَسـ: لنفي كا 
 ذلؾ. مف أكضح

ّنوُ  بقكلو:) مدفكع كىذا  بو الُمقَسـ تعييف مع ،76 اآلية (عظيـٌ  َتعممكفَ  لك َلقَسـٌ  كا 
  .«عميو كالُمقَسـ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=613&idfrom=1611&idto=1612&bookid=62&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=613&idfrom=1611&idto=1612&bookid=62&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=613&idfrom=1611&idto=1612&bookid=62&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=56&ayano=75#docu
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 عاشكر: ابف

 ال القائل أفّ  عمى تدؿّ  نافية كأصميا لمتككيد، مزيدة ك)ال( أقسـُ، بمعنى: أقسـُ: ال»
  .القَسـ في الكذب عاقبةِ  سكءِ  خشيةَ  بو أقَسـ بما القَسـ عمى ُيقِدـ

 «.الثبكت كاضح األمر ألف القَسـ، إلى محتاج غير أنو كبمعنى

***  

  ـ15/10/2014 األربعاء

 

 (81 )الكاقعة مدىنكف  أنتـ الحديث أفبيذا ۞

  القرآف. :الحديث

 شاّككف. :مدىنكف 

 

 (82 )الكاقعة تكّذبكف  أنكـ رزقكـ كتجعمكف  ۞
  
 كجكًىا: "رزقكـ" تفسير: في العمماء ذكر
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 أؼ شنكءة(؛ أزد )لغة العرب لغات مف لغة حسب شكركـ، أؼ: "رزقكـ" :األكؿ الكجو
 اإلحساف. مقابل في اإلساءة جعمكا
 الرزؽ  شكر أف بمعنى بل لغة، ليست لكنيا شكركـ، أؼ: "رزقكـ" :الثاني الكجو
 عمى رزًقا الشكر فيككف  ،7 إبراىيـ (ألزيدنكـ شكرتـ لئف) تعالى: قاؿ زيادتو. يقتضي
 الرزؽ. إلى يؤدؼ الشكر ألف المعنى، ىذا
 رزقكـ. شكر أؼ: "رزقكـ" :الثالث الكجو
 هللا رزؽ  كاتقابم أف بدؿ "تكذبكف" إنكـ أؼ رزقكـ، شكر بدؿ أؼ: "رزقكـ" :الرابع الكجو
 الشكر. بدؿ بالتكذيب، الرزؽ  تقابمكف  إنكـ أؼ بالشكر،

  
 الثالث، الكجو كحسب مقّدر؛ محذكؼ ىناؾ ليس كالثاني، األكؿ الكجييف كحسب
 مقّدراف محذكفاف ىناؾ الرابع، الكجو كحسب "شكر"؛ ىك: مقّدر كاحد محذكؼ ىناؾ
 شكر". "بدؿ ىما:
 قاؿ بو. تكذبكف  أنكـ القرآف مف نصيبكـ أك حظكـ أؼ: "رزقكـ" :الخامس الكجو
 التكذيب. إال هللا كتاب مف ُيرزقكا لـ الحسف:
 مصدر الكذب تجعمكف  أؼ ككسبكـ، معاشكـ أؼ: "رزقكـ" :السادس الكجو
 بدكف  تقرأ كما التكذيب؛ مف الذاؿ، بتشديد تقرأ "تكذبكف" أف الحعْ  .كثركتكـ دخمكـ
 الكذب. مف تشديد،
 كالقرطبي ،29/197 كالرازؼ  ،8/154 الجكزؼ  كابف ،27/207 الطبرؼ  )تفسير
 كابف ،16/25 كالقاسمي ،10/227 المصكف  كالدر ،10/93 حياف كأبي ،17/228
 (.27/339 عاشكر
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 )مطمق النعمة أك الطعاـ، أك المطر، معناه: كالرابع، الثالث الكجييف حسب كالرزؽ،
  عاـ. بشكل النعمة أك مخصػػكصة، نعمة معناه: أؼ النعمة(،

  
 مف مجاؿ أؼ في الكذب مف االرتزاؽ يجكز ال أنو نجد السادس، الكجو كحسب
 كالزراعة كاإلعبلف كاإلعبلـ كالتعميـ العممي كالبحث كالفتكػ  ،الحياة مجاالت
 صار فإذا ممنكع، األصل في ىك ذاتو بحد فالكذب كالخدمات. كالتجارة كالصناعة
 حتى عصرنا، في شائع كالكذب يكذب، ال مؤمفكال مرّكًبا. منعو صار رزؽ  مصدر
 الدينية. األكساط في
***  
  ـ18/4/2013 الخميس
 

   (83 )الكاقعة الحمقـك بمغتِ  إذا فمكال ۞
 : أؼ: الركح.بمغت

 (.87)اآلية  َترجعكنياجكاب لكال: 

 

 (84)الكاقعة كأنتـ حينئذ تنظركف  ۞

 إلى المبت.
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 (86)الكاقعة فمكال إف كنتـ غير َمدينيف  ۞

 غير محاَسبيف.

 يـك الديف: يـك الجزاء.

 

 (88)الكاقعة فأّما إف كاف مف المقّربيف فَركح كَريحاف كجنة نعيـ  ۞

 أؼ: فمو ركح.

 

 (90)الكاقعة كأّما إف كاف مف أصحاب اليميف فسبلـٌ لؾ مف أصحاب اليميف  ۞

 : فسبلـ لو. التفات مف الغائب إلى المخاطب.لـ يقل

 فسبلـ لؾ مف المبلئكة ألنؾ مف أصحاب اليميف.فسبلـ لؾ مف أصحاب اليميف: 

 

 (92)الكاقعة  جحيـ مف حميـ كتصميةُ  زؿٌ كأما إف كاف مف المكذبيف الضاليف فنُ  ۞

 أؼ: فمو ُنزؿ مف حميـ.

 : ضيافة.ُنزؿ

 : ماء حاّر.حميـ
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 : حريق.تصمية

 

 (95)الكاقعة إف ىذا ليك حّق اليقيف  ۞

 البعث.: ىذا

 : الحق اليقيف.حق اليقيف

 

 (96)الكاقعة فسّبح باسـ ربؾ العظيـ  ۞

 ، كختـ بيا السكرة.74كرر اآلية 

 ي في رككعو.كىذا ما يقكلو المصمّ 
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إلحديد﴾ سورة﴿  

 (3 )الحديد كاآلخر األكؿ ىك ۞
 بعده. شيء كال قبمو شيء ال
 

 (3 )الحديد كالباطف كالظاىر ۞
 منو. أقرب شيء كال منو أعمى شيء ال
 

 (4 )الحديد العرش عمى استكػ  ۞
، االستكاء مالؾ: اإلماـ قاؿ  عنو كالسؤاؿ كاجب، بو كاإليماف مجيكؿ، كالكيف معمـك
 بدعة.
 

 فييا يعرج كما السماء مف ينزؿ كما منيا يخرج كما األرض في يمج ما بعمـ ۞
 (4 )الحديد
 كالسماء. األرض في شيء بكل محيط عممو
 

 (6 )الحديد الصدكر بذات عميـ كىك ۞
 يقل: لـ
 الصدكر. في بما
 

 (7)الحديد كأنفقكا مما جعمكـ مستخمفيف فيو  ۞
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 : 4/61في الكشاؼ الزمخشرؼ قاؿ 

نمػا مػكلكـ  نشػائو ليػا، كا  "يعني أف األمكاؿ التي في أيديكـ إنما ىي أمكاؿ هللا، بخمقو كا 
فػي التصػرؼ فييػا. فميسػت ىػي بػأمكالكـ إياىا، كخكلكـ االستمتاع بيا، كجعمكـ خمفاء 

 فػػي الحقيقػػة، كمػػا أنػػتـ فييػػا إال بمنػػػزلة الػػككبلء كالنػػكاب. فػػأنفقكا فػػي حقػػكؽ هللا، كلػػييفْ 
 عميكـ اإلنفاؽ منيا، كما ييكف عمى الرجل النفقة مف ماؿ غيره، إذا أذف لو فيو. 
كـ. فػػػاعتبركا أك جعمكػػػـ مسػػػػتخمفيف ممػػػف كػػػاف قػػػبمكـ، فيمػػػا بػػػيف أيػػػديكـ، بتكريثػػػو إيػػػا

بحاليـ، حيث انتقل منيـ إليكـ، كسينتقل منكـ إلى مف بعػدكـ. فػبل تبخمػكا بػو، كانفعػكا 
 باإلنفاؽ منو أنفسكـ". 

، كأبػػػػػي حيػػػػػاف 27/217، كانظػػػػػر تفسػػػػػػير الطبػػػػػرؼ 29/216)كقريػػػػػب منػػػػػو فػػػػػي تفسػػػػػير الػػػػػرازؼ 
 (.  19/262، كنظـ الدرر 10/101

 
 : 17/238 القرطبيكقاؿ 

"فيو دليل عمى أف أصل الممؾ  سػبحانو، كأف العبػد لػيس لػو فيػو إال التصػرؼ الػذؼ 
 يرضي هللا".  
 
: "جػػػيء بالمكصػػػكؿ فػػػي قكلػػػو: )ممػػػا(، دكف أف يقػػػكؿ: 27/369ابػػػف عاشػػػكر كقػػػاؿ 

"كأنفقكا مف أمكالكـ، أك مما رزقكـ هللا"، لما في صمة المكصكؿ مف التنبيػو عمػى غفمػة 
السامعيف عف ككف الماؿ ، جعػل النػاس كػالخبلئف عنػو فػي التصػرؼ فيػو مػدة مػا. 

يمتثمػػكا لػػذلؾ، كمػػا يمتثػػل فممػػا أمػػرىـ باإلنفػػاؽ منػػو عمػػى عبػػاده، كػػاف حًقػػا عمػػييـ أف 
 الخازف أمر صاحب الماؿ، إذا أمره بإنفاذ شيء منو إلى مف يعينو". 
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 (7 )الحديد فيو ُمستخَمفيف جعمكـ مما كأنِفقكا ۞
 التقدير:
 فيو. ُمستخَمفيف هللا جعمكـ الذؼ الماؿ مف كأنِفقكا
  

 في هللا جعمو ثـ قبمكـ، َمف أيدؼ في ككاف كالعارّية، بأيديكـ كىك هللا، ماؿ فالماؿ
 فأنتـ كالككالة، بأيديكـ ىك أك أيديكـ. ِمف ينتقل أف قبل الفرصة فاغتنمكا أيديكـ،
 الخير في الماؿ ينفق كأف مكّكمو، تعميمات يتبع أف الككيل كعمى كالككبلء،
 كالخيرية(. كالعامة العائمية المصالح في )أؼ كالعمارة كاإلحياء كاإلصبلح
  
 عمييا، جًدا حريصيف أصحابيا يككف  ال أف األمكاؿ في االستخبلؼ فم الغاية لعل
 يعطييـ قد هللا ألف ماليـ، ليس الحقيقة عمى الماؿ بأف دائًما يشعركا أف عمييـ بل
 ما يستردّ  قد ما لحظة كفي يكّسع، ال كقد عمييـ يكّسع كقد يعطييـ، ال كقد ماالً 
 لـ كالمساكيف، الفقراء عمى أك كائميـ،كع أنفسيـ عمى باإلنفاؽ أمرىـ فإذا أعطاىـ!
 يأتمركف  أيدييـ، بيف الذؼ الماؿ ىذا عمى مؤتمنيف مجرد ألنيـ يبخمكا، كلـ يشّحكا
 كالصدقة كالزكاة العائمي باإلنفاؽ يأتمركف  بنييو. كينتيكف  عميو استخمفيـ مف بأمر
 كاالعتداء لماؿ،با الطغياف كعف كالتبذير، كالتَرؼ السَرؼ عف كينتيكف  الخير، كأعماؿ
 عمييـ! كالتطاكؿ الضعفاء عمى

ف كىك اإلسبلمي، االقتصاد مبادغ مف ميـ مبدأ كاالستخبلؼ  عند مكجكًدا كاف كا 
 كال ثانًيا. األّمة مف ثـ أكالً  هللا مف كاستخبلفنا األّمة، مف استخبلفيـ أف إال غيرنا،
 الحككمية مكيةالم إلى يمتد بل فقط، الخاصة الممكية عمى االستخبلؼ ينطبق
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 إلى كيكصمكه مكاضعو، الماؿ يضعكا أف النفكذ كذكؼ  الحّكاـ فعمى العامة. كالممكية
 كالماؿ الحككمي الماؿ كتحكيل كالنيب االختبلس مف يحذركا أف كعمييـ مستحقيو.
 حزبية أك عائمية أك شخصية إقطاعية إلى الدكلة تتحكؿ بحيث خاص، ماؿ إلى العاـ
 طائفية! أك
  
 آخر: ضعمك  في
 .254 البقرة (رزقناكـ مّما أنِفقكا) -

 .47 يس (هللاُ  رزقكـُ  مّما أنِفقكا) -

 .10 المنافقكف  (المكتُ  أحَدكـُ  يأتيَ  أف قبلِ  ِمف رزقناكـ ّمما كأنِفقكا) -

***  

  ـ23/4/2013 الثبلثاء
 

 أنفقكا الذيف فمِ  درجة أعظـُ  أكلئؾ كقاتل الفتح قبلِ  فمِ  أنفق فمَ  منكـ يستكؼ  ال ۞
 (10 )الحديد كقاتمكا بعدُ  فمِ 
 مكة. فتح :الفتح
 لـ يقل:

كقاتل،  الفتح كقاتل  كالذؼ أنفق مف بعدُ  ال يستكؼ منكـ مف أنفق مف قبلِ  -
 أكلئؾ أعظـ درجة.
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، كامف بعُد كقاتم كاأنفق فكالذي كامف قبِل الفتح كقاتم كاال يستكؼ منكـ مف أنفق -
 أكلئؾ أعظـ درجة.

 

 (10)الحديد سنى هللا الحُ ككبًل كعد  ۞

 الُحسنى: الجنة.

 كيف يككف الجزاء كاحًدا )كىك الجنة( كالعمل متفاضبًل في الدرجة؟ 

 الجنة درجات.

 

 (11 )الحديد لو فيضاعَفو حسًنا قرًضا هللا ُيقرض الذؼ ذا َمف ۞
  
 السياؽ: ىذا في تعالى قاؿ
 .7 اآلية (فيوِ  ُمستخَمفيفَ  َجعمكـ مما كأنِفقكا كرسكِلو باِ  آِمنكا)      -

 .10 اآلية (كاألرضِ  السمكاتِ  ميراثُ  كِ  هللاِ  سبيلِ  في تنفقكا أال لكـ كما)      -

  
 يشمل: الحسف فالقرض
 التبرع. هللا: سبيل في اإلنفاؽ      -
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 كتبّرع الماؿ، رأس يستردّ  إذ معاكضة كتبّرع، معاكضة ربا: ببل القرض يشمل كما      -
 هللا. مف )الثكاب( الزيادة ىذه يطمب بل الماؿ، رأس عمى زيادة الُمقرض يأخذ ال إذ

  

 الربكؼ  كالقرض الحسف القرض في المضاعفة
 الُمقترض. مف المضاعفةَ  الُمقرُض  فيو َيقصد الربكؼ  القرض      -

 هللا. مف المضاعفةَ  الُمقرُض  فيو َيقصد الحسف القرض      -

  
 المضاعفة: شأنو مف القرض
 ربكؼ. قرض فيك الُمقترض، مف إما      -

ما      -  حسف. قرض فيك هللا، مف كا 

  
 أكبر: هللا مضاعفة
 الربكؼ. القرض في مثميا يحصل أف يمكف ال كثيرة أضعاًفا الثكاب يضاعف فا
 عاجز! محتاج كالُمقترض قادر، غني فا
***  
 ـ16/4/2013 الثبلثاء
 

 (13 )الحديد نكًرا فالتمسكا كراءكـ ارجعكا قيل ۞
 عمى سبيل التيكـ.
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 (14 )الحديد الَغركر با كغّركـ هللا أمر جاء حتى األمانيّ  كغّرتكـ ۞
                                                                   

 اآلية: أىمية
 ال باحثكف  فيناؾ العممي. كالمنيج العممي، البحث في جًدا ميمة كأمثاليا اآلية ىذه
 األمانة عف خركج كىذا كأىكائيـ. أمانّييـ حسب يصفكنو بل ىك، كما الكاقع يصفكف 
 العممي. البحث في كالنزاىة العممية،
  

 :غّرتكـ
 خدعتكـ.
 أضّمتكـ.
  

 :األماني
 األباطيل. -

 األمل. طكؿ -

 األطماع. -

 الدنيا. -

 الشيطاف. خدع -

 لنا. سيغفر قكليـ: -

 سيئاتؾ. كنسيانؾ حسناتؾ ذكرؾ -
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 المؤمنيف. ضعف مف يتمنكنو ما -

  

 كالشيكات. كالمذات بالمعاصي أنفسكـ قتمتـ األماني: غّرتكـ العمماء: بعض قاؿ
  
 :هللا أمر
 المكت. -

 النار. في إلقاؤىـ -

 نبيو. نصرة -

  
 :الَغركر
 )الَغركر(: )غاّر(. مف مبالغة صفة كىي الخادع، الشيطاف الغيف(: )بفتح الَغركر -
 الخداع. بمعنى مصدر الغيف: بضـ )الُغركر( الخداع. الكثير بمعنى صفة

 كالنفاؽ. الكفر أئمة -

 الدنيا.  -

 األباطيل. -

  
 التغرير:
 كسفسطة. بتمكيو النافع بصكرة الضار إظيار
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 التقدير
 هللا. أمر جاء حتى الَغركر با كغّركـ األمانيّ  كغّرتكـ
 فاصمة. اآلية، آخر :الغركر
  
 الفاصمة ألجل كتأخير تقديـ
 فنكنو مف فف يكجد فبل القرآف. في فميمتمسو القكافي أك الفكاصل فف يتعمـ أف أراد مف
 أعمـ. كهللا القرآف، كذكره إال
  

 قراءتاف:
 الَغركر. -

 الُغركر. -

  

 باحث: لكل جًدا ميمة أخرػ  آيات
 .78 البقرة (أمانيّ  إال الكتابَ  َيعممكفَ  ال) -

 دكفِ  ِمف لو يجدْ  كال بوِ  ُيْجزَ  ُسكًءا َيعملْ  َمف الكتابِ  أىلِ  أمانيّ  كال بأمانّيكـ ليَس ) -
 .123 النساء (نصيًرا كال كلًيا هللاِ 

 (نصيرٍ  كال كليّ  ِمف هللاِ  ِمفَ  لؾَ  ما العمـ ِمفَ  جاءؾَ  الذؼ بعدَ  أىكاَءىـ اّتبعتَ  كلئفِ ) -
 .120 البقرة
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 .49 المائدة (أىكاَءىـ تّتبعْ  كال هللاُ  أنزؿَ  بما بيَنيـ احكـْ  كأفِ ) -

 .56 األنعاـ (الُميتديفَ  ِمفَ  أنا كما إًذا ضممتُ  قد أىكاَءكـ أّتبعُ  ال ُقلْ ) -

 .71 المؤمنكف  (فييفّ  كَمف كاألرُض  السمكاتُ  َلفَسدتِ  أىكاَءىـ الحقّ  اّتبعَ  كلكِ ) -

 .43 الفرقاف (ىكاهُ  إلَيوُ  اّتخذَ  َمفِ  أرأيتَ ) -

 بغيرِ  ىكاهُ  اّتبعَ  مّمفِ  أضلّ  كَمف أىكاَءىـ يّتبعكفَ  أّنما فاعمـْ  لؾَ  َيستجيبكا لـ فإف) -
 .50 القصص (الظالميفَ  القكـَ  َييدؼ ال هللاَ  إفّ  هللاِ  ِمفَ  ىًدػ

 اليكػ  تّتبعِ  كال بالحقّ  الّناسِ  بيفَ  فاحكـْ  األرضِ  في خميفةً  جعمناؾَ  إّنا داكدُ  يا) -
 .26 ص (هللاِ  سبيلِ  عف فُيضّمؾَ 

 الجاثية (َيعممكفَ  ال الذيفَ  أىكاءَ  تّتبعْ  كال فاّتبْعيا األمرِ  ِمفَ  شريعةٍ  عمى جعمناؾَ  ثـ) -
18. 

***  
  ـ20/5/2013 اإلثنيف
 

  (15 )الحديد مكالكـ ىي النار مأكاكـ ۞
 السخرية. سبيل عمى ناصركـ! ىي
 

 كريـٌ  أجرٌ  كليـ ليـ يضاعفُ  احسنً  اقرًض  هللا كأقرضكا قاتدّ كالمّص  قيفدّ المّص  إفّ  ۞
 (18 )الحديد
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 يقل: لـ
 هللا. كالمقرضيف
 
 يقل: لـ
 كأقرضكا. تصّدقكا الذيف إفّ 
 
    المتصّدقيف. :قيفدّ المّص 
   أقرضكا. كالذيف التقدير: :كأقرضكا
 الثكاب؟ ليـ يضاعف أـ القرض ليـ يضاعف ىل :ليـ يضاعف
   أعمى. ثكابيا يككف  قد القرض مضاعفة
 

 األمكاؿ في كتكاثرٌ  بينكـ كتفاخرٌ  كزينةٌ  كليكٌ  لعبٌ  الدنيا الحياةُ  ماأنّ  اعممكا ۞
 (20 )الحديد كاألكالد
 
 بالنسبة إلخ ... كليك لعب فيي آلخرتو اإلنساف فييا يعمل لـ إذا الدنيا الحياة أؼ:
 صفًرا! األكؿ يككف  كبيذا محدكد، غير اآلخرة كنعيـ محدكد، الدنيا فنعيـ لآلخرة.
 غرؽ  فقد لمدنيا ىّمو صرؼ فمف محدكد. غير اآلخرة كزمف محدكد، الدنيا زمف كذلؾ
 كالكسائل سيئة، مقاصد فتمؾ مسعاه! في جاًدا يككف  أف كنسي ... كالميك المعب في
 المقاصد. حكـ تتبع
*** 
 :الطبرؼ  قاؿ
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الحياة الدنيا المعجمة لكـ، ما ىي إال يقكؿ تعالى ذكره: اعممكا أييا الناس أف متاع "
 "!ينة تتزيَّنكف بيا، كتفاخر بينكـلعب كليك تتفكَّيكف بو، كز 

 أال ترػ أف الطبرؼ يعيد الكبلـ كال يفسره، كليست ىذه ىي المرة الكحيدة!
 كقكلو: يقكؿ تعالى، غير مناسب، فيذا قكلو كليس قكؿ هللا!

***  
 :الزمخشرؼ كقاؿ 

كىي المعب كالميك كالزينة كالتفاخر  ،رات مف األمكرليست إال محقّ أراد أّف الدنيا 
 !كالتكاثر
*** 

، كهللا أعمـ. راجْعيا في ابف عاشكرأفضل محاكلة في تفسير اآلية ىي محاكلة 
 تفسيره.

 كل آية جاء فييا أف الدنيا لعب كليك ليس مف السيل تفسيرىا.
*** 

األكالد، كلكف لـ يذكر التفاخر في أؼ في ىذه اآلية ذكر أف التكاثر في األمكاؿ ك 
 شيء يككف؟
 :الرازؼ قاؿ 
بالصفات الفانية الزائمة، كىك إما التفاخر بالنسب، أك التفاخر بالقدرة  (تفاخر بينكـ)

 . كالقكة كالعساكر
 : التفاخر بالخمقة.القرطبيكأضاؼ 
كالفخر  التفاخر باإِلغبلء في ثمف الخمكر كفي الميسر كالزنى: ابف عاشكركأضاؼ 

 .بقتل النفكس كالغارة عمى األمكاؿ في غير حق
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 أقكؿ:
كقد يككف التفاخر كالتكاثر كبلىما في األمكاؿ كاألكالد، ال سيما كأف التفاخر إنما 

 .: تفاخر كتكاثر بينكـكالتقدير يككف بالتكاثر، كالتكاثر ألجل التفاخر،
*** 

 إلسبت7
 ىػ1440شعباف  15
 ـ2019نيساف  20
 

 (20)الحديد أعجب الكّفاَر نباُتو ۞ 
 : الزّراع.الكّفار
 : مفعكؿ بو مقدـ.ارالكفّ 
 : فاعل مؤخر.ونباتُ 
 

 (20)الحديد ركر كما الحياة الدنيا إال متاُع الغُ ۞ 
 الخداع.
 

 (21)الحديد كجّنٍة عرُضيا كعرض السماء كاألرض ۞ 
 ىذا عرُضيا، فكيف بطكليا؟!

 
مف قبل أف نبرأىا  كفي أنفسكـ إال في كتابٍ ما أصاب مف مصيبة في األرض ۞ 
 (22)الحديد 
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 : ما أصابكـ.ما أصاب
 كالقحط. :في األرض
 كالمرض.: كفي أنفسكـ
 : نخمقيا.نبرأىا
 

 (22)الحديد ذلؾ عمى هللا يسيٌر  إفّ ۞ 
 : أؼ الحفع في الكتاب مع كثرتو.ذلؾ
 

 (23)الحديد لكيبل تأسكا عمى ما فاتكـ كال تفرحكا بما آتاكـ ۞ 
 : مف الدنيا,عمى ما فاتكـ
 : منيا.بما آتاكـ

كهللا ال يحب كل لعل المنيي عنو ىك الفرح بمعنى البطر. انظر قكلو بعدىا: )
 (.مختاؿ فخكر

 قاؿ المبرد: المراد نفي المبالغة في الحزف كالفرح.
 

 (23)الحديد كل مختاؿ فخكر  كهللا ال يحبّ ۞ 
 لـ يقل:

 و.كل مختاؿ فخكر ال يحبّ  أؼ مختاؿ فخكر.
 :ابف عاشكرقاؿ 
بعد النفي يفيد  (كل)كال تتكىـْ أف مكقع  ،اتااًل كفخكرً مخ االمعنى كهللا ال يحب أحدً "

ككقع  .ف ذلؾ ليس مما يقُصده أىل المسافأل ،ال عف كل فرد ،النفي عف المجمكع
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كهللا ال يحب كل ): ـ فيو، كقد تقدـ عند قكلو تعالىىلمشيخ عبد القاىر كمتابعيو تك 
 ."كنبيت عميو في تعميقي عمى دالئل اإِلعجاز، 276في سكرة البقرة  (كفار أثيـ
 : صيغة مبالغة.فخكر

 ىل يعني ىذا جكاز الفخر القميل؟
 لـ يقل:

 يكره )أك يمقت( كل مختاؿ فخكر.
 :األلكسيقاؿ 
 ".إذ ال كاسطة بيف الحب كالبغض في حقو عز كجل ،يبغض (:ال يحب)ف المراد مِ "

ّما كافر.  فالّناس إّما مؤمف كا 
 قالكا:

ذؼ ينظر إلى الناس بعيف المختاؿ الذؼ ينظر إلى نفسو بعيف االفتخار، كالفخكر ال
  .االحتقار
 :ابف عطيةقاؿ 

بالشكر الفرح المنيي عنو إنما ىك ما أدػ إلى االختياؿ، كالفخر بنعـ هللا المقترف 
 .كالتكاضع فأمر ال يستطيع أحد دفعو عف نفسو كال حرج فيو

 
الحميد  هللا ىك الغني   ف يتكؿَّ فإفّ الذيف يبخمكف كيأمركف الناس بالبخل كمَ ۞ 
 (24)الحديد 

 الذيف يبخمكف: فيو ثبلثة أكجو لئلعراب:
الفخكريف (: ال يحب المختاليف مختاؿ فخكر كلّ : بدؿ منصكب مف )الكجو األكؿ
 الذيف  يبخمكف.
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(، أؼ: ىك الغني الحميد: مبتدأ مرفكع، كخبره محذكؼ، دّؿ عميو قكلو: )الكجو الثاني
 ىك الغني عنيـ. 
 : خبر لمبتدأ محذكؼ، التقدير: ىـ الذيف يبخمكف.الكجو الثالث

 
 (24)الحديد كمف يتكؿَّ فإّف هللا ىك الغني الحميد ۞ 
 لـ يقل:

 عنو.فإف هللا ىك الغني 
 : لمف ينفق.الحميد
 

 (25)الحديد كأنزلنا معيـُ الكتاَب كالميزاف ۞ 
 : العدؿ.الميزاف
 

 (25)الحديد كأنزلنا الحديد فيو بأٌس شديٌد كمنافُع لمّناس ۞ 
 : خمقنا.أنزلنا
: ممنكع مف الصرؼ ألنو عمى صيغة منتيى الجمكع، كىي كل جمع تكسير منافع

 أكسطيا ساكف. بعد ألف تكسيره حرفاف أك ثبلثة
 :الرازؼ قاؿ 

 منافعُ  االت الحركب متخذة منو، كفيو أيًض فإف آ ،أما الحديد ففيو البأس الشديد
كمنيا أف مصالح ، 80 األنبياء( َكَعمَّْمَناُه َصْنَعَة َلُبكٍس لَُّكـْ ) :منيا قكلو تعالى ،كثيرة

ما فركع   .العالـ إما أصكؿ كا 
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كالحياكة كبناء البيكت كالسمطنة، كذلؾ ألف اإلنساف أما األصكؿ فأربعة: الزراعة 
فبل  ،كاإلنساف مدني بالطبع .كبناء يجمس فيو ،كثكب يمبسو ،مضطر إلى طعاـ يأكمو

يشتغل كل كاحد منيـ بميـ  ،تتـ مصمحتو إال عند اجتماع جمع مف أبناء جنسو
فضي إلى كذلؾ االنتظاـ ال بد كأف ي .فحينئذ ينتظـ مف الكل مصالح الكلخاص، 

المزاحمة، كال بد مف شخص يدفع ضرر البعض عف البعض، كذلؾ ىك السمطاف، 
  .العالـ إال بيذه الحركؼ األربعة فثبت أنو ال تنتظـ مصمحة

أما الزراعة فمحتاجة إلى الحديد، كذلؾ في كرب األراضي كحفرىا، ثـ عند تككف ىذه 
ثـ الحبكب ال بد  .تـ إال بالحديدنقيتيا، كذلؾ ال يالحبكب كتكلدىا ال بد مف خبزىا كت

كال يتـ إال بالنار، كال بد  ،كذلؾ ال يتـ إال بالحديد، ثـ ال بد مف خبزىا ،مف طحنيا
  .مف المقدحة الحديدية

كال  ،كأما الفكاكو فبل بد مف تنظيفيا عف قشكرىا، كقطعيا عمى الكجكه المكافقة لؤلكل
  .يتـ ذلؾ إال بالحديد
قطع  ثـ يحتاج في ،أنو يحتاج في آالت الحياكة إلى الحديد كأما الحياكة فمعمـك

  .الثياب كخياطتيا إلى الحديد
  .ؿ الحاؿ فيو ال يحصل إال بالحديدكأما البناء فمعمـك أف كما

كأما أسباب السمطنة فمعمـك أنيا ال تتـ كال تكمل إال بالحديد، كعند ىذا يظير أف 
  .ال تتـ إال بالحديد أكثر مصالح العالـ
فمك لـ  ،ال يقـك مقاـ الحديد في شيء مف ىذه المصالح الذىبأف  اكيظير أيًض 

شيء مف مصالح الدنيا، كلك لـ يكجد الحديد  يكجد الذىب في الدنيا ما كاف يختلّ 
ثـ إف الحديد لما كانت الحاجة إليو شديدة، جعمو سيل  .جميع مصالح الدنيا الختلّ 

كعند ىذا  .عزيز الكجكدمت الحاجة إليو جعمو الكجداف، كثير الكجكد، كالذىب لما ق
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فإف كل ما كانت حاجتيـ إليو أكثر يظير أثر كجكد هللا تعالى كرحمتو عمى عبيده، 
حاجة إليو ىك كليذا قاؿ بعض الحكماء إف أعظـ األمكر  .جعل كجدانو أسيل

ـ ، فإنو لك انقطع كصكلو إلى القمب لحظة لمات اإلنساف في الحاؿ، فبل جر اليكاء
تو، حتى إف اإلنساف يتنفس ، كىيأ أسباب التنفس كآالاجعمو هللا أسيل األشياء كجدانً 

  .مف غير حاجة فيو إلى تكمف عمل ،بمقتضى طبعو ادائمً 
اجة إلى الماء أقل مف الحاجة إلى اليكاء ، إال أنو لما كانت الحالماءكبعد اليكاء 
  .لماء أشق قميبًل مف تحصيل اليكاءجعل تحصيل ا
، كلما كانت الحاجة إلى الطعاـ أقل مف الحاجة إلى الماء، جعل الطعاـكبعد الماء 

ثـ تتفاكت األطعمة في درجات الحاجة  .تحصيل الطعاـ أشق مف تحصيل الماء
جدانو أعسر كاف كجدانو أسيل، ككل ما كاف ك  إليو أشدعزة فكل ما كانت الحاجة كال

  .كانت الحاجة إليو أقل
، فعممنا أف كل اا، ال جـر كانت عزيزة جدً لما كانت الحاجة إلييا قميمة جدً  الجكاىرك 

  .لحاجة إليو أكثر كاف كجدانو أسيلشيء كانت ا
شيء فنرجك مف تعالى أشد مف الحاجة إلى كل رحمة هللا كلما كانت الحاجة إلى 

 :، قاؿ الشاعراجعميا أسيل األشياء كجدانً فضمو أف ي
 كالناس مستغنكف عف أجناسو       العزيز بعزه  سبحاف مف خّص 

  نفس فمحتاج إلى أنفاسو         كأذؿ أنفاس اليكاء ككل ذؼ
 

 (25)الحديد و بالغيب ه كرسمَ كليعمـ هللا مف ينصرُ ۞ 
   عمـ ظيكر لمناس، فا عالـ مف قبل. :ليعمـ

 .قاؿ ابف عباس: ينصركنو كال يبصركنو
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 (26)الحديد فمنيـ ُميتٍد ككثيٌر منيـ فاسقكف ۞ 
 لـ يقل:
 فمنيـ ميتدكف ككثير منيـ فاسقكف. -
 فمنيـ ميتد ككثير منيـ فاسق. -

 
 (27)الحديد كقّفينا بعيسى ۞ 

 أؼ: كأتبعنا.
 

 (27)الحديد كحعمنا في قمكب الذيف اتبعكه رأفة كرحمة كرىبانية ابتدعكىا ۞ 
 : مف هللا.رأفة كرحمة
 كىي رفض الدنيا كشيكاتيا مف النساء كغير ذلؾ. مف الرىب: الخكؼ.: كرىبانية
كىا فما رعَ (. كقاؿ: )رضكاف هللا إال ابتغاءَ (. كقاؿ: )ابتدعكىا ما كتبناىا عمييـقاؿ: )
 (: يصعب فيـ ىذه العبارات بعضيا مع بعض.رعايتيا حقّ 

لعل المعنى: كابتدعكا رىبانية ابتغاء رضكاف هللا، كرعكىا كلكف ليس حق الرعاية. 
 شبو الزمخشرؼ ىذه الرىبانية بالنذر.
 خالفكىا كدخمكا في ديف ممككيـ.

 .رأفة كرحمةعمى:  : غير معطكفةكرىبانية
 

 (28)الحديد يؤتكـ كفميف مف رحمتو ۞ 
 حّظيف، أجريف.
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لئبل يعمـ أىل الكتاب أال يقدركف عمى شيء مف فضل هللا كأف الفضل بيد هللا ۞ 
 (29)الحديد 
 : أنيـ ال يقدركف. أال: أف ال. أف: مخففة مف الثقيمة: أّف.أال يقدركف 
 : ليعمـ، كفيو قراءة. ال: زائدة.لئبل يعمـ
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 إلمجادلة﴾ سورة﴿
 

 (1)المجادلة كتشتكي إلى هللا  ۞

 المرأة التي حاكرت الرسكؿ ۞

 قاؿ تعالى:

َمُع َتَحاُكَرُكَما ِإفَّ  َيسْ َكهللاُ  ْكِجَيا َكَتْشَتِكي ِإَلى هللا﴿َقْد َسِمَع َّللاَُّ َقْكَؿ الَِّتي ُتَجاِدُلَؾ ِفي زَ 
 . َسِميٌع َبِصيرٌ هللاَ 

ـْ ِمْف  *  ـْ الَِّذيَف ُيَظاِىُركَف ِمْنُك ِئي َكَلْدَنُي ـْ ِإالَّ البلَّ ـْ ِإْف ُأمََّياُتُي ـْ َما ُىفَّ ُأمََّياِتِي ِنَساِئِي
فَّ َّللاََّ َلَعُفكٌّ َغُفكرٌ  ـْ َلَيُقكُلكَف ُمْنَكًرا ِمَف اْلَقْكِؿ َكُزكًرا َكاِ  نَُّي  .َكاِ 

َـّ َيُعكُدكَف ِلَما َقاُلكا *  ـْ ُث ا  َكالَِّذيَف ُيَظاِىُركَف ِمْف ِنَساِئِي َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ِمْف َقْبِل َأْف َيَتَماسَّ
ـْ ُتكَعُظكَف ِبِو َكَّللاَُّ ِبَما َتْعَمُمكَف َخِبيرٌ   .َذِلُك

ـُ  *  ـْ َيْسَتِطْع َفِإْطَعا ا َفَمْف َل ـُ َشْيَرْيِف ُمَتَتاِبَعْيِف ِمْف َقْبِل َأْف َيَتَماسَّ ـْ َيِجْد َفِصَيا َفَمْف َل
ِ َكِلْمَكاِفِريَف َعَذاٌب َأِليـٌ﴾ِستِّيَف ِمْسِكيًنا    .َذِلَؾ ِلُتْؤِمُنكا ِباّللَِّ َكَرُسكِلِو َكِتْمَؾ ُحُدكُد َّللاَّ

 .4-1المجادلة 

*** 
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 رة:المحاكِ 

يبدك أف ىذه المرأة مثقفة عمى درجة عالية، ألنيا مجاِدلة كمحاِكرة، كلمف؟ لرسكؿ هللا 
كافتتحت بيا. كمف يقرأ أكؿ السكرة يتمنى أف يطمع عمى النص ملسو هيلع هللا ىلص. سّميت بيا السكرة 

 الكامل لحكار ىذه المرأة مع رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

ىذه المرأة ىي التي كضعت مشركع قانكف الظيار في اإلسبلـ، فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص كاف يقكؿ 
ّرؽ بيف الطبلؽ ليا: طمقت، كىي تقكؿ: ما طمقُت، كال طمقني! ىي أكؿ مف ف

صرار، حتى اشتكت إلى هللا بعد أف اشتكت إلى الرسكؿ. لقد أمضى  كالظيار، بثقة كا 
لـ ينزؿ القرآف بمكافقة عمر هللا ليا مشركعيا، ككافق عميو، أؼ نزؿ القرآف بتأييدىا. 

سب، بل نزؿ بمكافقة النساء أيًضا، كلـ ينزؿ فحسب، كلـ ينزؿ بمكافقة الرجاؿ فح
 شة فحسب، بل نزؿ بمكافقة خكلة أيًضا.بمكافقة عائ

فٱستكقفتو طكيبًل  ، كالناس معو ،مّر بيا عمر بف الخطاب رضي هللا عنو في خبلفتو
أمير  :عمر، ثـ قيل لؾ :، ثـ قيل لؾالت: يا عمر قد كنت تدعى ُعَمْيرً ككعظتو كقا
كمف أيقف بالحساب  !فإنو مف أيقف بالمكت خاؼ الفكت ،فٱتق هللا يا عمر ،المؤمنيف

فقيل لو: يا أمير المؤمنيف أتقف ليذه  ،كىك كاقف يسمع كبلميا !خاؼ العذاب
زلت إال  ني مف أّكؿ النيار إلى آخره الالعجكز ىذا الكقكؼ؟ فقاؿ: كهللا لك حبستْ 

سمع هللا قكليا مف  ،لمصبلة المكتكبة، أتدركف مف ىذه العجكز؟ ىي َخْكَلة بنت ثعمبة
 ؟!ت، أيسمع رّب العالميف قكليا كال يسمعو عمرفكؽ سبع سمكا
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 ما نقل لنا مف النص:

امت أخك ُعَبادة بف الصامت، ككانت ثعمبةىي َخْكلة بنت  ، كانت تحت َأكس بف الصَّ
ا ٱنصرفت أرادىا فأعجبو أمرىا، فمم إلييا،فنظر  ،فرآىا زكجيا ساجدة ،حسنة الِجسـ
  !فغضب عمييا ،فأبْت 

 !فقاؿ ليا: أنت عمّي كظير أمي ،فأصابو بعض َلَمِمو ،مرًأ بو َلَمـقاؿ ُعْركة: ككاف ٱ
  !«عميو متِ حر » فقاؿ ليا: في الجاىمية، فسألت النبّي ملسو هيلع هللا ىلص اطبلقً يعّد ككاف الظيار 

ثـ قالت: أشكك إلى هللا فاقتي ككحدتي ككحشتي كفراؽ  !افقالت: كهللا ما ذكر طبلقً 
  !لو بطني كقد نفضتُ  ،زكجي كٱبف عمي

  !«عميو متِ حر »فقاؿ: 

 فما زالت تراجعو كيراجعيا حتى نزلت اآلية. 

ف زكجي ظاىر  ،كركػ الحسف: أنيا قالت: يا رسكؿ هللٰا قد نسخ هللا سنف الجاىمية كا 
  !«ما أكحي إلّي في ىذا شيء»فقاؿ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  ،مني

 كُطِكؼ عنؾ ىذا؟!  ،ليؾ في كل شيءفقالت: يا رسكؿ هللا، أكحي إ

  !«ىك ما قمت لؾِ »فقاؿ: 
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 َقْكَؿ ٱلَِّتي ُتَجاِدُلَؾ ِفي َقْد َسِمَع ٱُ )فقالت: إلى هللا أشكك ال إلى رسكلو. فأنزؿ هللا: 
 .اآلية (ْكِجَيا َكَتْشَتِكيۤ ِإَلى ٱِ زَ 

 كمما قالت لو:

فّ جعمني عميو كظير أمّ  ف ضممتيـ  !ضممتيـ إليو ضاعكا منو صبية، إفْ  لي و، كا  كا 
 !إليَّ جاعكا

*** 

ـْ َلَيُقكُلكَف ُمْنَكًرا ِمَف اْلَقْكِؿ  نَُّي ـْ َكاِ  ِئي َكَلْدَنُي ـْ ِإالَّ البلَّ ـْ ِإْف ُأمََّياُتُي  :َكُزكًراَما ُىفَّ ُأمََّياِتِي

قد يقاؿ بأنيـ ال يقكلكف بأنيّف أمياتيـ. ما قالكه: أنت عمي كظير أّمي، فيذه كاُؼ 
 التشبيو، كالتشبيو محدد في نقطة معينة. فكيف يقكؿ: ما ىّف أمياتيـ؟ 

لعل الجكاب ىك الرغبة في الكّف عف ىذه العبارة التي ُتزرؼ باألـ كالزكجة مًعا! ال 
يركب الناس ظيرىا! كليذه العبارة القبيحة مرادفات سيما كأف الظير يعني الدابة التي 

 أقبح منيا، ذكرىا المشايخ في كتاباتيـ، كعزفت عف ذكرىا.

*** 

 ثـ يعكدكف لما قالكا:

 ىل المقصكد: عّما قالكا؟ أـ يعكدكف لما قالكا إنيـ لف يعكدكا إليو؟



501 

*** 

 الظيار عند الفقياء:

كانكا يركنو في الجاىمية. كىك مختمف عف ظاىر األمر أف الظيار ليس طبلًقا كما 
الطبلؽ، مف حيث الصيغة، كقد ينتيي إلى الطبلؽ كقد ال ينتيي. كقد يقع نتيجة 
غضب، أك يراد بو اإلضرار بالمرأة، بحيث تصبح ال ىي مزكجة كال ىي مطمقة، كقد 
ال بقيْت  تفضل الطبلؽ لكي تتزكج مف رجل آخر إذا كاف كضعيا يسمح ليا بذلؾ، كا 
عند زكجيا كلك لـ يعاشرىا. فإذا أراد الرجكع كجبْت عميو الكّفارة )كّفارة يميف(، لكي 
ال يتسرع في مثل ىذه التصرفات. في الطبلؽ قد يحتاج الرجل إلى عقد جديد كمير 

 جديد في بعض الحاالت.

في الكجيز في الفقو، فرأيت أنو لـ يبيف القصد كىبة الزحيمي اطمعت عمى ما كتبو 
ظيار، ككضع الظيار في مباحث الطبلؽ تحت عنكاف: التفريق بسبب الظيار، مف ال

كلعل الصكاب أف يككف قسيًما لو ببحث مستقل. كمع ىذا عندما تكمـ عف انتياء 
الظيار تكمـ عف المكت، كلـ يتكمـ عف التفريق! كتكمـ عف الظيار المؤقت الذؼ 

ىذا إما أنو ال يدخل في الظيار ينتيي بانتياء كقتو المحدد، كىنا يشعر القارغ أف 
أصبًل، أك أنو مف الظيار المباح الذؼ ال يستكجب الكفارة. كذكر حديًثا نبكًيا كاحًدا 
في الظيار قد يرػ قارئو أف ىذا الظيار ليس مف الظيار الذؼ حّرمو القرآف، فمذلؾ 
 رأت بعض المذاىب أف الكفارة فيو غير مطمكبة. ىذا ىك الحديث: قاؿ سممة بف
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صخر: تظاىرُت مف امرأتي حتى ينسمخ شير رمضاف، كأخبر النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنو أصابيا 
 في الشير، فأمره بالكفارة )حسنو الترمذؼ(.

كتابة الفقو عمى ىذه الصكرة كتابة متعبة لمقارغ. كقد ينطبق ىذا عمى الزحيمي كغيره 
إلسبلميات برّد الركح إلى عالـ أيًضا. أرجك أف يقـك الجيل القادـ مف المؤلفيف في ا

 التأليف.

*** 

 إإلثنين7

 ىػ1440شعباف  17

 ـ2019نيساف  22

 

 (2)المجادلة ما ىّف أّمياِتيـ ۞ 

 : أمياُتيـ.في قراءة

 يـ.أمياتِ  يـ: خبر ليس. لسف: بمعنى ليس. أمياتِ ما

 أمياُتيـ: خبر. ىف: مبتدأ.ما: نافية. 
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ذا جاءكؾ حيَّكؾ بما لـ ُيحيِّؾ۞   (8 )المجادلة يو هللاُ  كا 

 يقكلكف: الساـ عميكـ. الساـ: المكت.

 

 (8)المجادلة بما نقكؿ  كيقكلكف في أنفسيـ لكال يعذُبنا هللاُ ۞ 

 لك كاف نبًيا لدعا عمينا بالعذاب.

 

 (10)المجادلة  لَيحُزف الذيف آمنكا إنما النجكػ مف الشيطاف۞ 

 أؼ: نجكاىـ مف الشيطاف.

 فاعل أـ مفعكؿ؟: ىل ىي الذيف آمنكا

 في قراءة:

 الذيف آمنكا: فاعل. لَيحَزف. -
 لُيحزف. الذيف آمنكا: مفعكؿ. -

 .، كاف الذيف آمنكا مفعكالً إذا كانت القراءة: لَيحُزف 

 لَيحُزف = لُيحِزف.
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 حِزف، يحَزف.

 حَزف، يحُزف. حَزنو: أحزنو.

 ُيحِزف الذيف آمنكا.لَيحُزف الذيف آمنكا = ل

 

 (11)المجادلة إذا قيل لكـ تفّسحكا في المجالس  ۞

يا أّييا الذيَف آمُنكا إذا قيَل لكـ َتفّسُحكا في المجالِس فافَسُحكا َيْفَسِح هللُا قاؿ تعالى:) 
ـَ درجاٍت كهللُا  ذا قيَل انُشزكا فانُشزكا يرفِع هللُا الذيَف آمُنكا منكـ كالذيَف أكُتكا العم لكـ كا 

 .11( المجادلة بما تعممكَف خبيرٌ 

 :ترابط اآليات 

قبل ىذه اآلية كبعدىا جاء الحديث عف المناجاة، كالمناجاة تككف في المجالس، كىذه 
 .اآلية أيًضا في المجالس، فصار الجامع بينيما: أدب المجالس في الجمكس كالكبلـ

 :اآلية قبميا 

كالُعْدكاِف كمعصيِة الرسكِؿ كَتناَجكا يا أّييا الذيَف آمُنكا إذا تناَجْيُتـ فبل تتناَجكا باإلثـ )
 (بالِبّر كالتقكػ 

 :اآلية بعدىا 
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ـُ الرسكَؿ فقّدمكا بيَف يَدؼ َنجكاكـ صدقةً )  (يا أّييا الذيَف آمُنكا إذا ناَجْيُت

 :تفّسحكا

 .تكّسعكا

 .ليفسْح بعُضكـ لبعض في المجمس

 .فَسح لو: كّسع لو، أكَجد لو ُفسحة

كىذه الصيغة تفيد التكّمف، أؼ: تكّمفكا أف يفسح كل منكـ  التفّسح: عمى كزف التفّعل،
 .ألخيو

 :يفسح هللا لكـ 

 .في قمكبكـ

 .في الرزؽ 

 .في قبكركـ

 .في الجنة

 .في الدنيا كاآلخرة

 .: ربما يككف المعنى: يفسح هللا لكـ في المجمس، كىذا أقرب المعانيأقكؿ
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 :انُشزكا 

 .ارتفعكا

 :ما لفت نظرؼ في اآلية 

 :أمكرخمسة 

 انُشزكا فانُشزكا يرفعِ  - 1

 .النشكز: الرفع      

التفسح أفقي، كالنشكز شاقكلي. ارتفعكا عف مكاضعكـ حتى ُتكّسعكا إلخكانكـ.       
كقد يككف المراد قممكا مف أجسامكـ أفقًيا كارفعكىا شاقكلًيا: لّمكا أنفسكـ كأعضاءكـ كي 

 !تفَسحكا لغيركـ

كاقع في جكاب األمر، كىذا بإجماع القراء. ليس فيو قراءة )يرفِع(: بالجـز ألنو  -2
أخرػ. الحْع: )فافَسُحكا َيْفَسِح( ك)فانُشزكا َيرفِع(. فارفعكا يرفِع. حضر المجمَس بعُض 
أىل بدر كظّمكا كاقفيف عمى أرجميـ ينتظركف أف ُيفسح ليـ، فقاؿ رسكؿ هللا صمى هللا 

ـْ يا فبل ـْ يا فبلف .. ُق ف، بعدد الكاقفيف مف أىل بدر! كلعل مف طمب عميو كسمـ: ُق
منيـ القياـ كاف بعضيـ مف أىل العمـ، فكعدىـ هللا بأف يزيدىـ رفعة كدرجة كثكاًبا، 

 !تطييًبا لخاطرىـ. َمف رفع قْدَر غيره رفع هللُا قْدَره
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َل لكـ إذا قيلـ يقل: افَسُحكا في المجالس َيفَسِح هللُا لكـ. الِحْع في التفّسح قاؿ: ) - 3
ذا قيَل انُشزكا (، كفي النشكز قاؿ: )تفّسُحكا في المجالِس فافَسُحكا َيفسِح هللُا لكـ كا 

(. صيغة التكّمف في النشكز لـ ترد، ربما تجنًبا فانُشزكا َيرفِع هللُا الذيَف آمُنكا منكـ
 !لثقميا، كألنيا صارت مقّدرة بالنظر إلى التفسح

 .هللالـ يقل: فانُشزكا َيرفْعكـُ  - 4

 .لـ يقل: فانُشزكا ينشِز هللُا الذيَف آمنكا منكـ - 5

 :نقد

 !أرػ أف كل تفسير ال يفّسر ىذه األمكر الخمسة ليس بتفسير -

كثير مف المفسريف يفّسركف ما ىك مفّسر، أك يطيمكف فيو، كيتجاىمكف ما يجب  -
 .تفسيره، فيصير تفسيرىـ مف باب تفسير ما ىك مفّسر

 !المفّسر مفّسًرا إال إذا فّسر ما لـ يفّسرال يككف  -

كل المفّسريف الذيف رجعُت إلييـ )عدا ابف عاشكر( استرسمكا في تفسير: )يرفِع هللُا - 
الذيَف آمُنكا منكـ( ككأّف الفعل )يرفع( مرفكع غير مجزـك بجكاب الطمب، ككأّف 

 !ضع إجماع القراءالجممة مستقمة عف جممة )فانُشزكا(! ىذا مع أف جـز الفعل ىك مك 

*** 
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 ـ7/8/2013الخميس 

 

 (12 )المجادلة صدقة نجكاكـ يدؼ بيف فقدمكا ۞
  
 َصَدقًة، َنجكاُكـ يَدؼ بيف فقّدمكا الرسكؿَ  ناجيُتـُ  إذا آمُنكا الذيفَ  أّييا يا) تعالى: قاؿ
 يَدؼ بيفَ  تقّدُمكا أف ءأشفقُتـ رحيـٌ. غفكرٌ  هللاَ  فإفّ  تجدكا لـ فإف كأطيُر، لكـ خيرٌ  ذلؾَ 
 (... الزكاةَ  كآُتكا الصبلَة، فأقيُمكا عميُكـ، هللاُ  كتابَ  تفعمكا، لـ فإذْ  َصَدقاٍت؟ َنجكاُكـ
 .13-12 المجادلة
  

 النجكػ:
 بعيًدا بو، كاالنفراد آخر، شخص مع )الُمسارَّة( سًرا الكبلـ المناجاة: أك التناجي، أك
 (.29/264 الرازؼ  )تفسير الغير استماع عف
  
 ناجيتـ: إذا
 المناجاة. أردتـ إذا أؼ
  
 نجكاكـ: يدؼ بيف
 بقميل. نجكاكـ قبل أؼ

  
 مستحبة؟ أـ كاجبة
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 قكالف: اآلية في
 .كاجبة كانت الصدقة ىذه بأف قكؿ  -
 كابف ،29/271 الرازؼ  تفسير انظر )مستحبة(، مندكبة كانت بأنيا آخر كقكؿ  -

 .28/44 عاشكر
  

 اقتصادية(: )آية النزكؿ أسباب
 عميو أكثركا أؼ بالمسألة، أحفكه حتى ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا، رسكؿ سألكا الناس أف المفّسركف  ركػ 
 يخّفف أف هللا فأراد عميو. شقّ  حتى أكقاتو، كشغمكا ،الجمكس عنده كأطالكا ،المسائل
 الشيء في كجد إذا اإلنساف ألف ذلؾ النجكػ. قبل صدقة، بإخراج فأمرىـ نبيو، عف
ذا عظمو،است مشقة  مف كثير شحّ  اآلية ىذه نزلت فمما عميو. ىاف سيكلة فيو كجد كا 
 )تفسير  أصبلً  ليـ طاقة فبل الفقراء كأما األغنياء، فبخل المسألة. عف فكّفكا الناس،
 (.17/301 كالقرطبي ،29/271 الرازؼ 
  
     النجكػ: دكافع
 ككاف ،منزلتيـ لتظير إال لشيء ال يناجكنو، كانكا قكًما أف 10/128 حياف أبك ذكر
 حتى الناس، مف كثيًرا ىذا عصرنا في نشاىد نزاؿ كال أحًدا. يردّ  ال سمًحا، ملسو هيلع هللا ىلص

 جاىيـ! مف جاًىا ليستمّدكا الجاه، كذكؼ  العظماء مجالس عمى يحرصكف  المشايخ،
 ليـ يقضكنيا أنيـ يزعمكف  حكائج، ليـ الذيف الناس استغبلؿ إلى ذلؾ بيـ أدػ كربما
 مالية! مبالغ مقابل في السمطاف، عند
  

 منسكخة:
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 قاؿ: أنو عنو، هللا رضي ،عمي عف ركؼ  فقد الزكاة. نسختيا الصدقة ىذه أف ذكر
 دينار، عندؼ كاف فقد .بعدؼ أحد بيا يعمل كلف ،قبمي أحد بيا يعمل لـ اآلية ىذه
 تصدقتُ  كسمـ، عميو هللا صمى النبي، إلى جئتُ  إذا فكنتُ  دراىـ، بعشرة صرفتو
 نظر. النسخ في يككف  كقد (.28/19 الطبرؼ  )تفسير نػُِسخْت  ثـ بدرىـ،
  
 ثمف: ال صدقة
 الفقراء إلى صدقة يذىب بل ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي، إلى يذىب ال المدفكع الماؿ أف ىنا يبلحع
 قبمو، مف األنبياء كسائر نبينا لساف عمى الكريـ، القرآف في ترّدد ما كىذا كالمساكيف.
 كسبأ ،29 كىكد ،72 يكنس سكرة (هللا عمى إال أجرؼ  إف) منيـ: كل يقكؿ كاف فقد
 .180ك 164ك 145ك 127ك 109 كالشعراء ،51 ىكد في: ذلؾ مف كقريب ،47
  
 كالتبميغ: الدعكة عمى األجر
 ال كربما الدعكة. عمى أجًرا يأخذ أف لو يجكز ال هللا إلى الداعية فإف ىذا عمى بناءً 
 الخيرية، كالجمعيات الفقراء إلى ليذىب ماالً  يدفعكا بأف الناس يطالب أف أيًضا جكزي
 إذا نوكأل ُنسخت، قد اآلية ىذه بأف القكؿ عمى سيما ال مجالسو، حضكر أجل مف
 الحضكر. يستطيعكف  ال كالفقراء يحضركف، األغنياء فإف ،مثبلً  رياالً  50 مبمغ فرض
  
 المماطمة: غرامات
 لصالح مالية، غرامة المماطل المديف عمى يفرض لمف حجة اآلية ىذه تصمح ربما
 )انظر التأخير فكائد قبيل مف الغرامة ىذه تككف  ال كي الدائف، لصالح ال الفقراء
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 القكؿ عمى يعتمد الرأؼ كىذا (.176 ص لمحطاب، االلتزاـ مسائل في الكبلـ تحرير
 اآلية. نسخ بعدـ
  
 االقتصاد: ـعم في الثمف كظيفة
 ىناؾ كاف فإذا االقتصاد. عمـ في األجر، أك الثمف يسمى بما قريبة صمة اآلية ليذه
 أمكف استيعابو، مف أكثر لمحضكر المتكقع العدد ككاف محفل، أك ممعب، أك مسرح،
 تحديًدا المبمغ ىذا كبتحديد الحضكر. عدد مف لمحدّ  الماؿ مف مبمغ فرض إلى المجكء
 نقصاف. كال زيادة بدكف  كمو، المكاف ىذا ملء يمكف معيف، مستكػ  عند مناسًبا
***  
  ـ6/4/2013 السبت
 

 (13)المجادلة فإْذ لـ تفعمكا  ۞

أأشفقُتـ أف تقّدمكا بيف يدؼ نجكاكـ صدقاٍت فإْذ لـ تفعمكا كتاب هللُا عميكـ فأقيمكا )
 .13( المجادلة الصبلة

 لـ يقل:

 فإف لـ تفعمكا.

 افتراض.فإف لـ تفعمكا: 

 فإْذ لـ تفعمكا: كاقع. لـ تفعمكا.
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 إْذ: ظرؼ لما مضى مف زمف.

 (: كتاب هللا عميكـ)

 الكاك: اعتراضية )ابف عاشكر(.

 لعّل الصكاب: أنيا حالية.

 تقدير اآلية:

 ( خففنا عنكـ كأعفيناكـ مف أف تقدمكا صدقة قبل مناجاة الرسكؿ. فإْذ لـ تفعمكا)

 )ابف عاشكر(.

*** 

 آيات أخرػ:

ْذ لـ ييتدكا بو فسيقكلكف ىذا إفٌؾ قديـٌ )  .11( األحقاؼ كا 

ِذ اعتزلتمكىـ كما َيعُبدكف إال هللا فْأُككا إلى الكيف)  . 16الكيف  (كا 

*** 

 إلثالثاء7

 ىػ1440ربيع اآلخر  24
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 ـ2019كانكف الثاني  01
 

 (18)المجادلة بكف أنيـ عمى شيء حسَ كيَ ۞ 
 كاذبكف.مف النفع. ال ينفعيـ الحمف كىـ 

يـك يبعثيـُ هللا جميًعا فيحِمفكف لو كما يحِمفكف لكـ كيحَسبكف أنيـ عمى شيء أال إنيـ )
 (.ىـ الكاذبكف 

، ككاذبكف في أنيـ يحسبكف أنفسيـ عمى شيء.في الدنيا كاذبكف في حمفيـ
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قاؿ الجبائي كالقاضي: إف أىل اآلخرة ال يكذبكف، فالمراد مف اآلية أنيـ يحمفكف في 
، اذا الكجو ال يككف ىذا الحمف كذبً أنا ما كنا كافريف عند أنفسنا، كعمى ى اآلخرة
ـُ ٱْلَكٰػِذُبكفَ )كقكلو:  ـْ ُى  .أؼ في الدنيا (َأاَل ِإنَُّي
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 إلحشر﴾ سورة﴿
 

 (3)الحشر كلكال أف كتب هللا عمييـ الَجبلء لعّذبيـ في الدنيا  ۞
 عمييـ: عمى ييكد بني النضير.

 
 (4)الحشر قاب هللا شديد الع فإفّ  شاّؽ هللاَ كمف يُ  ۞

 : يشاقِق.في قراءة
 

 (6)الحشر فما أكجفتـ عميو مف خيل أك ركاب  ۞
 حصمتـ.: أكجفتـ
 : إبل.ركاب
 
 

 (7 )الحشر منكـ األغنياءِ  بيف ُدكلةً  يككفَ  ال كي ۞
  
 الُقرَبى كِلذؼ كلمرُسكؿِ  فمموِ  الُقَرػ  أىلِ  ِمف َرُسكلوِ  عمى هللاُ  أفاءَ  ما) تعالى: قاؿ 

 .7 الحشر (منكـ األغنياءِ  بيفَ  ُدكلةً  يككفَ  ال كي السبيِل، كابفِ  كالمساكيفِ  كاليتاَمى
  
 ُدكلة:
 (.18/16 كالقرطبي ،29/285 الرازؼ  )تفسير الماؿ مف يتداكؿ لما اسـ
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 قراءة: في
 بضّميا. ال الداؿ بفتح َدكلة.
 كاحد. المعنى
  
 قراءة: في
 ُدكلٌة. تككفَ  ال كي
 الياء. بدؿ بالتاء تككف:      -
 بالنصب. ال بالرفع دكلٌة:      -
 ناقصة. كليست تامة كاف:      -
 دكلٌة. تقع ال كي أؼ:
  
 ُدكلة: يككفَ  ال كي
 ُدكلة. الفيءُ  يككفَ  ال كي :التقدير
  
 كاألغنياء الرؤساء يقسمو ال كي الفيء، ىذا في ذلؾ فعمنا :18/16 القرطبي قاؿ

 الرئيُس  أخذ غنمكا إذا كانكا الجاىمية أىل ألف كالضعفاء، الفقراء دكف  بينيـ، كاألقكياء
 ما الِمْرباع بعد أيًضا منيا يصطفي ثـ الِمْرباع، كىك لنفسو، الغنيمة( )ربع ُربعيا
 شاء.
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 َعزّ  َمف كيقكلكف: بالغنائـ، يستأثركف  رؤساؤىـ كاف :10/141 حياف أبك كقاؿ
 (.19/433 الدرر نظـ )كانظر َبزّ 
  
 عميو. الفقراءَ  فيغمبكا بينيـ، األغنياءُ  يتداكلو لئبل :8/211 الجكزؼ  ابف كقاؿ
  
 يككف  أف الشريعة مقاصد مف أف التعميل ىذا مف بدا "كقد :28/84 عاشكر ابف كقاؿ
 (.176 ص الشريعة مقاصد أيًضا: لو )انظر اإلسبلمية" األمة بيف ُدكلة الماؿ
  
 قكاعد مف كبرػ  قاعدة فتضع القسمة، ىذا )اآلية( "تعمل :6/3524 الظبلؿ في اؿكق

 الفردية فالممكية )...(. اإلسبلمي المجتمع في كاالجتماعي االقتصادؼ التنظيـ
 )اإلسبلـ( أقاـ الجممة، كعمى )...(. القاعدة بيذه محددة كلكنيا )...(، بيا معترؼ
 عمى أصيبلً  قيًدا تعدّ  التي الكبرػ، القاعدةَ  تمؾ يحقق بحيث كمو االقتصادؼ نظامو
 العدالة كتاب أيًضا لو )كانظر األخرػ" القيكد بجانب ،الفردية الممكية حق

 الماؿ(. سياسة فصل االجتماعية،
 *** 

   ـ12/4/2013 الجمعة
 

 (8 )الحشر المياجريف لمفقراء ۞
 عاشكر: ابف قاؿ
 التقدير:
 المياجريف. لمفقراء رسكلو عمى هللا أفاء ما
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 آية. بعد كاألنصار ىنا، المياجريف ذكر
 

  (9 )الحشر أكتكا مما حاجة صدكرىـ في يجدكف  كال ۞
 المياجركف. أعطي مما ضيًقا صدكرىـ في األنصار يجد كال
 

 (9 )الحشر خصاصة بيـ كاف كلك أوفسهم على ويؤثرون ۞
 كانت. كلك :يقل لـ
 األنصار. لبعض كصف ىذا لعل
 ألنصارا ُيعطى ال فكيف لفقرىـ، المياجركف  أُعطي كقد ىذا كيف ىنا: يقاؿ قدف

 لفقرىـ؟
 األنصار. فقراء أعطى قد ملسو هيلع هللا ىلص النبي أف كيبدك
 قكمو، حابى بأنو كاتيمكه ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ عمى األنصار بعض اعترض فقد ذلؾ كمع
 قاؿ:ف كبميغة قصيرة خطبة في خطيًبا فكقف
 أنفسكـ! في عميّ  كجدتمكىا دةٌ كجِ  عنكـ، بمغتني قالةٌ  ما األنصار! معشر يا
 هللا؟ فيداكـُ  الً ُضبلّ  آتكـ ألـ
 هللا؟ فأغناكـُ  كعالةً 
 قمكبكـ؟ بيف هللاُ  ففألّ  كأعداءً 
 كأفضل! أمف   وكرسكلُ  كهللاُ  بمى قالكا:
 قاؿ:
 ر؟األنصا معشر يا ُتجيبكني أال
 قالكا:
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 هللا؟ رسكؿ يا جيبؾنُ  بماذا
 كالفضل. المف   ورسكلِ كلِ  
 قاؿ:
 قتـ:كُصدّ  فمصدقتـ متـ،لقُ  شئتـ لك كهللاِ  أما
 قناؾ.فصدّ  ًبامكذّ  ناأتيتَ 
 فنصرناؾ. كمخذكالً 
 فآكيناؾ. كطريًدا
 فآسيناؾ. كعائبلً 
  لُيسممكا، قكًما بيا تألفتُ  الدنيا، مف ُلعاعة أنفسكـ في األنصار معشر يا أكجدتـ
 إسبلمكـ؟ إلى كككمتكـ
 برسكؿ أنتـ كترجعكا كالبعير، بالشاء الناس يذىب أف األنصار معشر يا ترضكف  أال
 رحالكـ؟ إلى هللا
  األنصار. مف امرأً  لكنت اليجرةُ  لكال بيده! محمدٍ  نفس فكالذؼ
 األنصار. شعب لسمكتُ  شعًبا، األنصار كسمكت شعًبا، الناس سمؾ كلك
 األنصار. أبناءِ  كأبناءَ  األنصار، كأبناءَ  األنصار، ارحـ الميـ
 ِلحاىـ! أخضمكا حتى القـك فبكى
 كحًظا. ًماسْ قَ  هللا برسكؿ رضينا كقالكا:
 عميو(. )متفق
*** 
 تعالى: قاؿ
 فآكػ. يتيًما يجدؾ ألـ
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 فيدػ. ضاالً  ككجدؾ
 نى.فأغ عائبلً  ككجدؾ
 .8-6 الضحى سكرة
 لفقراء شيء يبق كلـ شيء، كل ألكل عصرنا زعماء مف زعيـ بيد كاف ىذا أف لك

 يصل ال كي جدار، كراء مف يقف أف عميو لكاف خطب كلك األنصار. كال المياجريف
 بالِحجار. لو الناس ضرب إليو
 

 (11 )الحشر اأبدً  اأحدً  فيكـ نطيع كال ۞
 خذالنكـ. في :فيكـ
 

 (15 )الحشر قريًبا قبميـ ِمف الذيف كَمثل ۞
 قريب. زمف في :قريًبا
  

 هللا أخاؼ إني منؾ برؼء إني قاؿ كفر فمما ْر اكفُ  لئلنساف قاؿ إذ الشيطاف كمثل ۞
 (16 )الحشر العالميف ربّ 
  اآلخرة؟ في ىذا يقكؿ أـ يسخر؟ الشيطاف أـ يخاؼ؟ الشيطاف ىل
 بنتيجة منيا تخرج أف الصعب كمف اإلسرائيميات، مف كلعميا كثيرة المفسريف قصص
 كمختصرة. كاضحة
 

 (18 )الحشر لغدٍ  قّدمْت  ما نفٌس  كْلتنظر هللا اتقىا آمىىا الذيه أيها يا ۞
 قريبة. كىي لآلخرة، :لغد
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 لغدىا. قدمت ما منكـ نفس كل كلتنظر :التقدير لعل
 آخر: مكضع في
 نفس. كلّ  أؼ: .14 التككير (رْت كأخّ  مْت قدّ  ما نفٌس  عممْت )
 

 )الحشر الفائزكف  ىـ الجنة أصحابُ  الجنة كأصحابُ  النار أصحابُ  يستكؼ  ال ۞
20) 
 بدىية. المقارنة ىذه يقاؿ: قد
 في يتصرفكف  الذيف النار ألصحاب بالنسبة كذلؾ ليست كلكنيا بدىية، فعبلً  ىي
 !كالعقيدة السمكؾ في بينيما الفرؽ  يعممكف  ال كأنيـ الدنيا
 

 (21 )الحشر هللا خشية مف اعً متصدّ  اخاشعً  لرأيتو جبل عمى القرآف ىذا أنزلنا لك ۞
 اختياره. في حًرا يتركو لكي اإلنساف هللاُ  يصّدع لـ

 في استرسل أحدىـ أف لك آلخر. شخص مف يختمف تأثًرا بالقرآف يتأثركف  المؤمنكف 
 ريب ال الحياة؟ في تكازنو عمى ذلؾ يؤثر أال يسترسل؟ أف يمكنو مدػ أؼ إلى التأثر
 ألف التأثر، في االقتصاد اأيًض  المطمكب مف يككف  قد كلكف التأثر، ىك المطمكب أف

  العبادة. في حتى شيء كل في مطمكب االقتصاد
 في أسرؼ فمف لبلقتصاد، دعكناه التأثر في أسرؼ كمف لمتأثر، دعكناه يتأثر لـ مف
 مسمـ(، )صحيح المتنطعكف  ىمؾ :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ قاؿ اليبلؾ. عميو ُيخشى التأثر
  الناس. كيسأؿ كالكسب، السعي عف كيقعد مثبًل، الذكر في يبالغ مف كمنيـ
 عمى أمر في تبالغ كال ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي ةبسنّ  فعميؾ الناس. تسأؿ ال بحيث  مطيًعا كف
 مرغكب. غير كفقدانو مطمكب، التكازف  مطمكبة. أخرػ  أمكر حساب
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 بالصكاب. أعمـ كهللا
 
 

 
 
 

 (22 )الحشر هللاُ  ُىكَ  ۞
  
ـُ. الرحمفُ  ىك كالشيادةِ  الغيبِ  عالـُ  ىك إال إلوَ  ال الذؼ هللاُ  ىك  الرحي
 
 العزيزُ  الُمييِمفُ  الُمؤِمفُ  السبلـُ  الُقّدكُس  الَمِمؾُ  ىك إال إلوَ  ال الذؼ هللاُ  ىك
 ُيشرككَف. عّما هللاِ  ُسبحافَ  المتكّبرُ  الجّبارُ 
 
 كاألرضِ  السمكاتِ  في ما لو ُيسّبحُ  الُحسنى األسماءُ  لوُ  المصّكرُ  البارغُ  الخالقُ  هللاُ  ىك
ـُ. العزيزُ  كىك  الحكي
  

 .24-22 الحشر سكرة مف األخيرة الثبلثة اآليات
  
 الُقّدكس: الَمِمؾُ 
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 كاالسترساؿ الغركر مف المعركفة، الممكؾ نقائص عف منّزه أنو إلى إشارة
 عاشكر(. )ابف النفكس نقائص مف ذلؾ كنحك الشيكات في
  

 :المتكبر
 ذـ. المخمكقيف صفات كفي مدح، هللا صفات في الكبرياء :القرطبي قاؿ
 
 فمف إزارؼ  كالعظمة ردائي الكبرياء) يقكؿ: كجل عز هللا إف القدسي: الحديث في
 كأحمد ماجو كابف داكد أبك ركاه النار(! في قذفتو ثـ قصمتو منيما كاحد في نازعني
 صحيحة. بأسانيد
 
 كبرياء غيره: يقكلو بما متأثًرا يقكؿ مرسي دمحم المنتخب المصرؼ  الرئيس سمعت لقد
 مصر!
  

 :الحسنى هللا أسماء
 األسماء. حكـ حكميا صار تعالى هللا صفات
 أسماء. أنيا عمى تستخدـ صفات بالفرنسية: نظائر األمر ليذا

noms comme employés Adjectifs 
  

 السكرة: خصائص
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 :عاشكر ابف قاؿ

 مرة، 40 كصفاتو كضمائره هللا اسـ ذكر الحشر( )سكرة السكرة ىذه في تكرر      -
 العمية. صفاتو أك الظاىر ضميره بذكر مرة 16ك الجبللة، اسـ بذكر مرة 24 منيا

 كفي قراءتيا في يتفنف متفنف، قارغ  بصكت (هللا ىك) اآليات ىذه سمعت      - 
 لـ نفسي: في كقمت بأقبلميـ! المفسركف  عنو عجز ما بصكتو فاستطاع إعادتيا،
 تفسيره! يجب ما كل المفّسركف  يفّسر

*** 

 األحد 2012/7/1ـ     
 

 (23 )الحشر المتكّبر ۞

  الكْبر؟ لنفسو هللا يرضى كيف ۞

  .23 الحشر سكرة (الُمتكّبر)

 المعنى: اختبلؼ

 لمعبد. صفة المتكّبر عف معناىا يختمف ، صفة المتكّبر أف أعتقد أنا

 متغطرس! متعجرؼ، معركؼ: فمعناىا لمعبد صفتيا أما

 كدقيق. مختمف فمعناىا  صفتيا كأما
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 متكّبر: هللا

 .المشاكمة باب مف ،المتكّبريف عمى متكّبر

  

 الصيغة: في قالكه ما

 صفة في كما ،لمتكّمف ليست ىنا كالتاء متفّعل، كزف  عمى متكّبر العمماء: بعض قاؿ
 مستحّق. غير كىك الكْبر، إظيار يتكّمف فإنو متكبًرا كاف إذا فالعبد العباد. بعض

 الكصف بيذا يكصف هللا أف منو األفضل ،تحّكـ فيو لمتكّمف" ليست "التاء قكليـ:
 كرىـ!ظي كيقصـ المتكّبريف، يعاقب أنو كالمعنى أعمـ، كهللا ،المشاكمة سبيل عمى

 رقـ النكتة في ـ28/5/2013 بتاريخ إليو كصمتُ  ما إلى اليـك كصمتُ  أني الحظتُ 
 كلـ النتيجة. إلى الكصكؿ طريقة في السابق عف الحالي المقاؿ اختبلؼ مع ،319
 الحالي! المقاؿ مف الفراغ بعد إال السابق المقاؿ إلى أرجع

  

 العبد: صفة عف المعنى صرؼ العمماء محاكلة

 شّر. كل عف رمتكبّ  -

 لسابقو(. مشابو )معنى سكء كل عف متكّبر -

 سابقو(. مف قريب )معنى الظمـ عف متكّبر -
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 .خمقو ُعتاة عمى متكّبر -

 بو. يميق ال عما متكّبر -

 َخمقو. صفات عف المتعالي -

 المالؾ. -

 العالي. -

 الكبير. -

 العظيـ. -

 شيء. كمثمو ليس -

 كبير. كل مف أكبر هللا إلييا: يضاؼ كقد -

 تكّمف. مف تخمك ال المعاني ىذه لكف

 لدػ المعركؼ التكّبر معنى عف كتحكيمو المعنى صرؼ حيث مف قيمة، ليا أف غير
 حسف. شيء ذاتو حد في كىذا المتكّبريف، عف الناس

 أعمـ. كهللا ،المشاكمة سبيل عمى المتكّبريف عمى متكّبر قمت: كما المعنى لكف

  

 العبد: حق في ذـّ  كصفة هللا حق في مدح صفة ىي الصفة ىذه أف عمى أكافق ال
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 المعنى. الختبلؼ

 لعباده! يرضاه كال لنفسو، هللا يرضاه كاحًدا، المعنى يككف  أف هللا معاذ

ف المعنى، اختبلؼ أساس عمى قكليـ تصحيح كيمكف  تشكيش! بعض فيو كاف كا 
 معناه. الختبلؼ هللا، حقّ  في مدح ىك أؼ:

 أعمـ. كهللا ىذا

  

 المفسريف: أقكاؿ

 الطبرؼ:

 «.شرّ  كل عف تكّبر أنو بو عني قيل: (المتكّبر) قكلو:»

  

 البغكؼ:

 سكء. كل عف تكّبر الذؼ (:المتكّبر»)

 بو. يميق ال عما المتعّظـ كقيل:

 االمتناع. كالكبرياء: الكْبر كأصل

 «.الَمِمؾ كىك الكبرياء، ذك كقيل:
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 الرازؼ:

 كجكه: ففيو (المتكّبر) قكلو: أما»

 مثمو. شيء فبل بربكبيتو، تكّبر الذؼ :عباس ابف قاؿ : أحدىا

 سكء. كل عف المتعّظـ قتادة: قاؿ كثانييا:

 العباد. ظمـ عف تعّظـ الذؼ الزجاج: قاؿ كثالثيا:

 كمنو الُممؾ، العرب: عند كالكبرياء الكبرياء، ذك المتكّبر:  األنبارؼ: ابف قاؿ :كرابعيا
 .78 يكنس (األرض في الكبرياءُ  لكما كتككف ) تعالى: قكلو

 نفسو مف يظير الذؼ ىك المتكّبر ألف ؛ذـّ  اسـ الخمق حق في المتكّبر أف كاعمـ
 إال معو ليس بل عمّك، كال كْبر، لو ليس ألنو الخمق؛ حق في نقص كذلؾ الكْبر،
 حقو. في مذمكًما ذلؾ فكاف كاذًبا، كاف العمكّ  أظير فإذا كالمسكنة، كالذّلة الحقارة

 إلى العباد أرشد فقد أظيره إذاف كالكبرياء، العمكّ  أنكاع جميع فمو سبحانو الحقّ  أما
 لما السبب كليذا سبحانو. حقو في المدح غاية في ذلؾ فكاف كعمّكه، جبللو تعريف
 قد المخمكقيف إف قيل: كأنو (،يشرككف  عما هللا سبحاف) قاؿ: االسـ ىذا ذكر

 الذؼ التكّبر عف منّزه سبحانو لكّنو الكصف، ىذا في هللا مشاركة كيّدعكف  يتكّبركف،
 نقصاف ضـّ  يككف  الكْبر فادعاؤىـ ذكاتيـ، بحسب ناقصكف  ألنيـ ؛لمخمق حاصل ىك

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4948&idto=4948&bk_no=132&ID=2601#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12590
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4948&idto=4948&bk_no=132&ID=2601#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4948&idto=4948&bk_no=132&ID=2601#docu
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 ذلؾ كاف أظيره فإذا كالعّزة، العمكّ  فمو سبحانو الحقّ  أّما الذاتي، النقصاف إلى الكذب
 «.لمخمق المتكّبرية صفة إثبات في ُيشرككف  عّما هللا فسبحاف كماٍؿ، إلى كماؿٍ  ضـّ 

 أقكؿ:

 ما سائر بخبلؼ حسف! قكؿ لمخمق" الحاصل التكّبر عف "منّزه هللا بأف الرازؼ  قكؿ
 قالو!

  

 القرطبي:

 مثمو. شيء فبل بربكبيتو، تكّبر الذؼ (المتكّبر»)

 كالذـّ. الحدث صفات مف بو يميق ال عما المتعّظـ سكء، كل عف المتكّبر كقيل:

 )...(. االنقياد كقّمة االمتناع كالكبرياء: الكْبر كأصل

 .ذـّ  المخمكقيف صفات كفي ،مدحٌ  هللا صفات في كالكْبرياء

 كتعالى تبارؾ ربو عف يركيو فيما قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ أف ىريرة أبي عف الصحيح كفي
 ثـ قصمُتو، منيما كاحدٍ  في نازعني فمف إزارؼ، كالعظمة ردائي، الكبرياء" قاؿ: أنو
  كغيره(. مسمـ )صحيح "النار في قذفُتو

 .العالي معناه: المتكّبر كقيل:

 كبًرا. يتكّمف أف مف أجلّ  ألنو ،الكبير معناه: كقيل:

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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 المتكّبر كذلؾ قّر. بمعنى كاستقرّ  شَتـ، بمعنى كتشّتـ ظَمـ، بمعنى تظّمـ يقاؿ: كقد
 لـ ما إلى نسب إذا بتفّعل كصف إذا المخمكؽ  بو يكصف كما كليس الكبير. بمعنى
 «.منو يكف

  

 كثير: ابف

 «.سكء كل عف يعني المتكّبر: قتادة: قاؿ»

  

 حياف: أبك

 كالعظمة. الكبرياء في المبالغ (:المتكّبر»)

 «.عباده ظمـ عف المتكّبر كقيل:

  

 الشككاني:

 بو. يميق ال عما كتعّظـ نقص، كل عف تكّبر الذؼ أؼ: (المتكّبر»)

 )...(. االنقياد كعدـ االمتناع التكّبر: كأصل

 .ذـّ  المخمكقيف صفات كفي ،مدحٌ  هللا صفات في كالكْبر

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1624&idto=1624&bk_no=62&ID=628#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=59&ayano=24#docu
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  سكء. كل عف تكّبر الذؼ ىك قتادة: قاؿ

 «.الُممؾ كىك الكبرياء، ذك المتكّبر: األنبارؼ: ابف قاؿ

  

 الشنقيطي:

 صفاتو، في غيره يشاركو أف مف كأكبر مخمكؽ، لكبريائو يتطاكؿ ال الذؼ (:المتكّبر»)
 عما هللا سبحاف بو، اختّص  فيما أحدٌ  يشاركو أك غيره، يماثمو أف عف تكّبر
    «.يشرككف 

  

 عاشكر: ابف

 كالجبللة. العظمة أؼ الكبرياء، الشديد (:المتكّبر»)

 كىك ف،التكمّ  الـز في ىنا استعممت لكنيا ،التكّمف عمى تدؿّ  أف التفّعل صيغة كأصل
 )...(. أتقف يككف  كتكّمف تأّنق عف الصادر الفعل ألف القّكة،

 ىذه فكانت كبريائو، دكف  شيء كل يصغر الكبرياء، ذك أّنو عمى الداّلة المتكّبر صفة
 «.اإلطماع جانب في قبميا كانت كما التخكيف، جانب في الصفات

 أقكؿ:

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12590
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 الـز في ىنا استعممت لكنيا ،التكّمف عمى تدؿّ  أف التفّعل "صيغة عاشكر: ابف قكؿ
 تكّمف فيو قكلو أتقف"، يككف  كتكّمف تأّنق عف الصادر الفعل ألف القّكة، كىك التكّمف،
 أتقف! كممة: سيما ال

   

 األصفياني: الراغب

 كجييف: عمى يقاؿ التكب ر:»

 كعمى غيره، محاسف عمى كزائدة الحقيقة، في كثيرة الحسنة األفعاؿ تككف  أف :أحدىما
 .23الحشر (الُمَتَكبِّرُ  اْلَجبَّارُ  العِزيزُ ) قاؿ: بالتكّبر. تعالى هللا كصف ىذا

 قكلو: نحك الناس عامة كصف في كذلؾ متشبعًا، لذلؾ متكمفاً  يككف  أف :كالثاني
 ُمَتَكبِّرٍ  َقْمبِ  كلّ  َعمى هللاُ  َيْطَبعُ  َكذِلؾَ ) كقكلو: ،72الزمر (الُمَتَكبِِّريفَ  َمْثَكػ  َفِبْئَس )
 .35غافر (َجبَّارٍ 

 الثاني الكجو عمى بو كصف كمف ،محمكدف األكؿ الكجو عمى بالتكّبر كصف كمف
 مذمكمًا، يككف  كال بذلؾ، اإلنساف يكصف أف يصح قد أنو عمى كيدؿّ  ،مذمـكف

 ،146 األعراؼ (الحقّ  ِبَغْيرِ  األْرضِ  ِفي َيَتَكبَُّركفَ  الَِّذيفَ  آياِتيَ  َعفْ  َسَأْصِرؼُ ) كقكلو:
 بإضافة ،35 غافر (َجبَّارٍ  ُمَتَكبِّرٍ  َقْمبِ  كل َعمى) كقاؿ: ،الحق بغير متكّبريف فجعل
 لمقمب. صفة المتكبر جعل  بالتنكيف قرأ: كمف المتكّبر. إلى القمب
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 في الِكْبِرياءُ  َكَلوُ ) فقاؿ: هللا، غير يستحقو ال كذلؾ االنقياد، عف الترفع كاْلِكْبرَياُء:
ماكاتِ   الكبرياء تعالى: هللا عف يقكؿ ملسو هيلع هللا ىلص عنو ركؼ  قمنا كلما ،37 الجاثية (ضِ َكاألرْ  السَّ
 قاُلكا) تعالى: كقاؿ .قصمُتو منيما كاحد في نازعني فمف ، إزارؼ  كالعظمة ردائي،
 «.87 يكنس (األْرضِ  ِفي الِكْبِرياءُ  َلُكَما َكَتُككفَ  آباَءنا َعَمْيوِ  َكَجْدنا عّما ِلَتْمِفَتنا َأِجْئَتنا

  

 المغة: معاجـ

 صفات عف المتعالي َأك الكبرياء، ذك العظيـُ  :تعالى هللاِ  َأسماء مف الُمَتَكبِّر: -
 الَخْمق.

 الخمق، صفات عف المتعالي العظيـ كمعناه: ،الحسنى هللا أسماء مف اسـ الُمتكبِّر: -
 في يجرؼ  ال الذؼ كالعظيـُ  سمطاُنو، يزكؿ ال الذؼ الممؾُ  كالكبرياء، بالعظمة الُمتفرِّد
 يريد. ما إالّ  ممكو

 الكبرياء. ذك العظيـ َأؼ: كالكبير: المتكّبر تعالى: هللا َأسماء في األَثير ابف قاؿ  -
 لمتفّرد فيو كالتاء .َخْمقو ُعتاةِ  عمى المتكبر كقيل: .الخمق صفات عف المتعالي كقيل:

ِص،  عبارة ىي كقيل: كالممؾ. الَعَظمة كالِكْبِرياء: .التََّكم فك  التَّعاِطي تاء ال كالتََّخص 
 في ذكرىما تكرر كقد تعالى، هللا إال بيا يكصف كال الكجكد. ككماؿ الذات كماؿ عف

 العظمة. كىك بالكسر، الِكْبرِ  مف كىما الحديث،

***  
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  2015 آذار 28 السبت

 

  (23 )الحشر المتكّبر ۞

 العزيزُ  الُمَييِمفُ  الُمؤمفُ  السبلـُ  الُقّدكُس  الممؾُ  ىك إال إلوَ  ال الذؼ هللاُ  ىك)
 األسماءُ  لوُ  الُمَصّكرُ  البارغ  الخالقُ  هللاُ  ىك ُيشرككَف. عّما هللاِ  ُسبحافَ  المتكّبرُ  الجّبارُ 
 .24-23 الحشر (الحكيـُ  العزيزُ  كىك كاألرضِ  السمكاتِ  في ما لوُ  ُيسّبحُ  الُحْسَنى

  

 العمماء: أقكاؿ

 الُممؾ. كالكبرياء: مثمو. شيء فبل لكبرياء،ا ذك المتكّبر: -1

 بو يميق ال عما المتعظـ عباده. ظمـ عف المتكّبر كشّر، سكء كل عف المتكّبر -2
 كالنقص. الذـ صفات مف

  

  .كذـّ  نقص المخمكقيف صفات كفي ككماؿ، مدح هللا صفات في الكبرياء

 تبارؾ ربو عف يركيو فيما قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ أف ىريرة أبي عف الصحيح في
 ثـ قصمُتو منيما كاحدٍ  في نازعني فَمف إزارؼ، كالعظمةُ  ردائي، الكبرياءُ  كتعالى:
  مـ(.مس )صحيح النار في قذفُتو

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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 بالعظمة المتفّرد كالجبللة. العظمة أؼ: الكبرياء، الشديد العالي. المتكّبر: -3
 كالكبرياء.

 المخمكؽ. بو يكصف كما كليس كْبًرا. يتكمفَ  أف ِمف أجلّ  ألنو الكبير، المتكّبر: -4

 .خمقو ُعتاة عمى المتكّبر -5

  

 تعميق:

 كال المغة، حيث مف ىذا أرػ  البشر! في نقص كصفة هللا، في كماؿ صفة المتكّبر
 ىي نفسو، بمعناىا نفسيا، الصفة تككف  أف المقبكؿ مف فميس المعنى. حيث مف أراه
 في أختاره ما كبيًرا! عمًكا ذلؾ عف هللا تعالى لمبشر! نقص كصفة ، كماؿ صفة
 عمى متكّبر أنو منو أريد إذا إال البشر، عند التكّبر بمعنى ليس أنو المتكبر معنى
 عمى  صفة الحالة ىذه في فيي ثـ كمف تكّبرىـ! عمى كيعاقبيـ ،تكّبريفالم
 .30 األنفاؿ (الماكريفَ  خيرُ  كهللاُ  هللاُ  كَيمكرُ  كَيمكركفَ ) تعالى: كقكلو ،المشاكمة سبيل
 تكمًفا، كأقميا قبكالً  المعاني أكثر كلعمو كالعمماء، المفسركف  إليو يتنبو لـ المعنى كىذا
 المنقكؿ الخامس المعنى مف قريب كىك أعمـ، كهللا بابيا، عمى الصفة يحفع ألنو
 أعبله.
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ذا  كال البشر، بيا يكصف الصفة ىذه أف إال المتكبر، خبلؼ المتكاضع كاف كا 
 هللا، حق في مقبكلة الضعة فبل الضعة! إظيار ىك التكاضع أف ذلؾ هللا. بيا يكصف
 هللا. معاذ التكاضع! كىك تكّمفيا كال

*** 

 ـ28/5/2013 الثبلثاء
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 إلُمْمَتَحنة﴾ سورة﴿
 

 (3)الممتحنة يـك القيامة َيفِصُل بينكـ  ۞

 !لك جاز لي القترحُت قراءة أخرػ 

 .أؼ: َيفِصُل هللُا بينكـ

 .كىناؾ قراءات أخرػ، منيا: ُيفَصل بينكـ

*** 

 .لـ أجد مف قرأ: يكـُ 

 .كفي المغة جائز

 !كلك جاز لي القترحتيا قراءة

*** 

 :إلجمعة

 ىػ1439شعباف  26

 ـ2018أيار  11
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 (5)الممتحنة ربنا ال تجعمنا فتنة لمذيف كفركا ۞ 

 نا أعداءنا فيظنكا أنيـ عمى الحق، قالو ابف عباس.ط عميال تسمّ  -
ال تعذبنا بأيدييـ كال بعذاب مف عندؾ فيقكلكا: لك كاف ىؤالء عمى الحق لما  -

 قالو مجاىد.أصابيـ ذلؾ، 
 الرزؽ دكننا، فإف ذلؾ فتنة ليـ.ال تبسط عمييـ  -

 

 (7)الممتحنة كهللا قدير كهللا غفكر رحيـ ۞ 

 كأنيما فاصمتاف في فاصمة كاحدة.

 

 (9)الممتحنة إنما ينياكـ هللا ... أف ّتكّلكىـ ۞ 

 تتكّلكىـ.

 

 (10)الممتحنة  كف ليفّ مّ حِ لٌّ ليـ كال ىـ يَ ال ىّف حِ  ۞

 لـ يقل:
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 كال ىـ حلٌّ ليّف.

 :األلكسيقاؿ 

الجممة األكلى: لبياف الفرقة الثابتة كتحقق زكاؿ النكاح األكؿ، كالثانية: لبياف امتناع 
كالفعل في  ،ما يستأنف كيستقبل مف النكاح، كيشعر بذلؾ التعبير باالسـ في األكلى

 .الثانية
في كجو اختبلؼ التعبيريف: إنو أسندت الصفة المشبية إلى ضمير الطيبػي كقاؿ 
ال  ثابت فييفّ  بأف ىذا الحكـ يعني نفي الحلّ  اإعبلمً  ،في الجممة األكلى (تُ ٱْلُمْؤِمَنػٰ )

بأف  اإيذانً  ، كأسند الفعل إلى ضمير الكفاريجكز فيو اإلخبلؿ كالتغيير مف جانبيفّ 
لمتغيير باستبداؿ اليدػ  لكنو قابل ،ذلؾ الحكـ مستمر االمتناع في األزمنة المستقبمة

 .المبالغة في الحرمة كقطع العبلقةلمتأكيد ك  اكجكز أف يككف ذلؾ تكريرً  .بالضبلؿ

 

 

 (10الممتحنة )قراءات قرآنية  ۞

 يا أييا الذيف آمنكا إذا جاءكـ المؤمناُت مياجراٍت فامتحنكىفَّ هللا أعمـقاؿ تعالى: )
 ليـ كال ىـبإيمانيفَّ فإف عممتمكىفَّ مؤمناٍت فبل َترجعكىفَّ إلى الكفار ال ىفَّ حلٌّ 

( َيِحّمكف ليفَّ كآتكىـ ما أنفقكا كال ُجناح عميكـ أف َتنكحكىفَّ إذا آتيتمكىفَّ أجكَرىفَّ 
 .10الممتحنة 
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 يا أييا النبي  إذا جاءؾ المؤمناُت يبايعنَؾ عمى أف ال ُيشركَف با شيًئاكقاؿ تعالى: )

كأرجِميفَّ  ببيتاٍف َيفترينُو بيف أيدييفَّ  كال َيسرقَف كال َيزنيَف كال َيقتمَف أكالَدىفَّ كال يأتيفَ 
 .12( الممتحنة كال يعِصينَؾ في معركٍؼ فبايْعيفَّ كاستغفْر ليفَّ هللاَ 

 
 10اآلية 

: ُتقرأ كقًفا: فامتحنكىنَّوْ   فامتحنكىفَّ
: ُتقرأ كقًفا: بإيمانينَّوْ   بإيمانيفَّ
: ُتقرأ كقًفا: عِممتمكىنَّوْ   عممتمكىفَّ

 :  ُتقرأ كقًفا: َترجعكىنَّوْ َترجعكىفَّ
: ُتقرأ كقًفا: لينَّوْ   ليفَّ

: ُتقرأ كقًفا: تنكحكىنَّوْ   تنكحكىفَّ
: ُتقرأ كقًفا: آتيتمكىنَّوْ   آتيتمكىفَّ
: ُتقرأ كقًفا: أجكَرىنَّوْ   أجكَرىفَّ

 
 12اآلية 

: ُتقرأ كقًفا: أكالَدىنَّوْ   أكالَدىفَّ
: ُتقرأ كقًفا: أيدْيينَّوْ   أيدْييفَّ

 : ُتقرأ كقًفا: كأرجِمينَّوْ كأرجِميفَّ 
: ُتقرأ كقًفا: فبايْعينَّوْ   فبايْعيفَّ
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 اقرأىنَّْو كِقْف عميينَّْو كجربينَّْو ما أحبلىنَّوْ 
*** 
 ـ2013أيمكؿ  19
 

 (10)الممتحنة كال ُتمسككا بِعَصـ الككافر  ۞
 : جمع عصمة.عصـ
 : جمع كافرة.الككافر

 نيي عف نكاح المشركات مف أىل األكثاف.
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 إلصف﴾ سورة﴿
 

 (5)الصف كقد تعممكف أني رسكؿ هللا إليكـ  ۞
 أؼ: كقد عممتـ كتعممكف.

 
 (10 )الصف تجارة؟ عمى أدّلكـ ىل ۞
 ُتؤمنكفَ  أليـ. عذابٍ  ِمف ُتنجيكـ تجارةٍ  عمى أدّلكـ ىل آمُنكا الذيفَ  أّييا يا) تعالى: قاؿ
 تعممكَف. كنتـ إف لكـ خيرٌ  ذلكـ كأنفِسكـ بأمكاِلكـ هللاِ  سبيلِ  في كُتجاىدكفَ  كرسكِلوِ  باِ 
 جّناتِ  في طيبةً  كمساكفَ  األنيارُ  تحِتيا ِمف تجرؼ  جّناتٍ  كُيدخْمكـ ُذنكبكـ لكـ َيغِفْر 
ـُ. الفكزُ  ذلؾَ  عدفِ   (الُمؤمنيفَ  كبّشرِ  قريبٌ  كفتحٌ  هللاِ  ِمفَ  نصرٌ  ُتحّبكنيا كأخرػ  العظي
 .13-10 الصف
 النكتة: أصل
 مجزكًما؟ الفعل جاء لماذا )َيغِفْر(:
 اآلية. في أخرػ  نكت برزت ثـ
 تجارة؟ عمى أدلكـ ىل
 التجارة. بمغة لممؤمنيف خطاب
 كأرباحيا. التجارة يحبكف  الناس ألف اىتماميـ، كتثير انتباىيـ تمفت لغة كىي
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 كاألرباح. النفقات بيف المقارنة فييا يتـ التي بالتجارة كالجياد اإليماف شّبو
 هللا. مف كمضمكنة كبيرة أرباحيا بل فييا، سارةخ ال تجارة كىذه
 كالنصر الجنة، في كالدخكؿ النار، مف كالنجاة الذنكب، غفراف جًدا: عظيمة األرباح
 الدنيا. في
 كاآلخرة. الدنيا في أرباحيا
 تبتغي كالتجارة المنافع، يبتغي العمل إف حيث مف التجارة، يشبو الصالح العمل
 األرباح.
 التجارة؟ بمغة هللا يخاطبيـ فمماذا مؤمنيف كانكا إذا 

 اإلسبلـ. سناـ الجياد كاإليماف، اإلسبلـ مف عالية درجة الجياد
 آخر. إضافي أجر ليـ المجاىدكف 

 أدّلكـ: 
 تعالى. هللا إلى عائد المستتر الضمير -

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ إلى عائد الضمير -

 تجاىدكف:
 ثبلثة: الجياد :الرازؼ  قاؿ
 كالشيكات. المذات عف كمنعيا النفس، قير كىك نفسو، كبيف بينو فيما جياد -

 كيرحميـ. عمييـ كيشفق منيـ، الطمع يدع أف كىك الخمق، كبيف بينو فيما كجياد -
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 الدنيا. كبيف بينو فيما كجياد -

 تعممكف: كنتـ إف لكـ خير 

 .كمنافعيا األشياء مضارّ  تعممكف  كنتـ إف :الطبرؼ  قاؿ
 كاإليرادات. النفقات كاألرباح. الخسائر كالمنافع. التكاليف تعممكف  كنتـ إف
 يغفْر:
 ذنكبكـ. لكـ يغفرْ  ذلؾ فعمتـ إف بتقدير: مجزـك الفعل -

 الخبر صكرة صكرتو )كتجاىدكف(: )تؤمنكف( يغفْر. ... كجاىدكا ... آمنكا أك: -
 األمر. كمعناه

 طيبة: مساكف 
 .10 الفرقاف (ُقصكًرا لؾَ  كَيجعلْ ) الجنة. قصكر ىي
 منيا. بأفضل عنيا بتعكيضيـ الجياد، ألجل مساكنيـ مفارقة في تعالى هللا رّغبيـ
 قريب: كفتح هللا مف نصر تحّبكنيا كأخرػ 
 اآلجمة. إلى تضاؼ عاجمة نعمة أك أخرػ، مثكبة كلكـ أؼ:
 اآلجل. عمى العاجل يحبكف  الناس أف عمى داللة فيو
 العاجل! محبة عمى التكبيخ مف شيء (تحبكنيا) في :الرازؼ  كتبعو الزمخشرؼ  قاؿ
 عمييا الناس يؤاخذ بشرية، فطرة العاجل محبة صحيح. غير الزمخشرؼ  قكؿ أقكؿ:
 ال كىنا العاجمة. كآثركا )اآلخرة(، اآلجمة حب مع العاجمة حب عندىـ تعارض إذا
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 حب الناس غريزة في جعل سبحانو كهللا كاآلجل. العاجل الثكابيف بيف تعارض
 مف تفضيميـ يقمب حتى كجحيميا بنعيميا )اآلخرة( اآلجمة ثقل كلذلؾ العاجمة،
 أعمـ. كهللا المكاضع، مف كثير في بينتُ  كما اآلجمة، إلى العاجمة
 قريب: فتح
 عاجل. أؼ:
 المؤمنيف: كبشرِ  
 األمر. معنى في خبر ألنو )تؤمنكف(، عمى معطكفة :كبشْر 
 بذلؾ. المؤمنيف هللا رسكؿَ  يا كبشْر  كينصركـ، هللا يثبكـ كجاىدكا آمنكا قيل: كأنو
 قراءة: في 
 كجاِىدكا. آِمنكا
*** 

 ـ7/10/2013السبت 
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 إلجمعة﴾ سورة﴿
ف ۞  (2 )الجمعة مبيف ضبلؿ لفي قبلُ  مف كانكا كا 

نيـ  إّف. الثقيمة: مف مخففة إْف: كانكا. كا 

 

 كذركا هللا ذكر إلى فاسعكا الجمعة يـك مف لمصبلة نكدؼ إذا آمنكا الذيف أييا يا ۞
 (9 )الجمعة البيع

  كالتجارة. العبادة بيف مكازنة

 مف كابتغكا األرض في فانتشركا الصبلةُ  ضيتِ قُ  فإذا) الصبلة. كقت فقط :البيع ذركا
 .10 اآلية (هللا فضل

 

ذا ۞  (11 )الجمعة تجارة رأكا كا 

 اآلية:

ذا)  كِمفَ  الميك ِمفَ  خيرٌ  هللاِ  عندَ  ما قلْ  قائًما كترككؾ إلييا انفّضكا ليًكا أك تجارةً  رأكا كا 
 .11 الجمعة (الرازقيف خيرُ  كهللاُ  التجارةِ 

 يقل: لـ
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 إلييما. انفّضكا -

 إليو. انفّضكا -

 يقل: لـ

ذا  إليو! انفّضكا ليًكا أك إلييا، انفّضكا تجارةً  رأكا كا 

 يقل: لـ

 كالتجارة. الميك مف خيرٌ 

 ليًكا: أك

 العمماء: بعض قاؿ

 شغمت إذا التجارة أف فيو كالسرّ  المعنى، باعتبار الميك إلى راجع (إلييا) في: الضمير
 قكلو في كما تشغمو، لـ إف فضبلً  كتعدّ  ليًكا، عّدت تعالى هللا ذكر عف المكمف
      .(هللاِ  فضلِ  ِمف كابتغكا األرضِ  في فانتشركا الصبلةُ  ُقضيتِ  فإذا( تعالى:

 إلييا: نفّضكاا

 :انفّضكا

 اجتماع. بعد تفّرقكا

 كغبلء! جكع كقت الكقت كاف كقيل:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4968&idto=4968&bk_no=201&ID=5014#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4968&idto=4968&bk_no=201&ID=5014#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4968&idto=4968&bk_no=201&ID=5014#docu
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 منيـ. رجبلً  14 إال جميًعا انسّمكا كأنيـ مرات! 3 تكرر ىذا أف المفسركف  ذكر

 ىـ:

 بكر. أبك -1

 عمر. -2

 عثماف. -3

 عمّي. -4

 طمحة. -5

 الزبير. -6

 كقاص. أبي بف سعد -7

 عكؼ. بف الرحمف عبد -8

 الجراح. بف عبيدة أبك -9

 زيد. بف سعيد  -10

 ببلؿ.  -11

 مسعكد. بف هللا عبد -12

 ياسر. بف عمار -13
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 هللا. عبد بف جابر -14

 انفّضكا؟ الذيف عدد كاف كـ أك الحضكر؟ عدد كاف كـ المفسركف  يذكر لـ لكف

 قائًما: ترككؾ

 تخطب! المنبر عمى

 هللا: عند ما

 كالرزؽ. الثكاب مف

 اآلية: داللة

 المشايخ! مف كانكا كلك بل مسمميف، كانكا كلك البشر، طبيعة ىي ىذه

 كالئـ يمّبكف  تراىـ كليمة، إلى األكلياء أحد كدعا كليمة، إلى األثرياء أحد دعا فمك
 فضائميـ جعمكا كربما األكلياء، مف كيتممصكف  فضائل! رذائميـ جعمكا كربما األثرياء،
 رذائل!

 يجد لـ ربما الدينية بالحكافز اكتفى إذا فإنو حزًبا أك جماعة يشكل أف أحدىـ أراد فمك
 كربما الدنيكية، الحكافز عمى األحزاب زعماء يرّكز كليذا الحزب! إلى ينتسب أحًدا
 مسمميف، يككنكا أف عندىـ بأس ال إنيـ أكثر! ال شعار أك صكرة مجرد الديف يصير
 باسـ كلكف المسمميف، غير يفعمو ما يفعمكا أف يريدكف  تكاليف! ببل إسبلـ كلكف
 أف تستطيع ال حتى كالجماعات، األحزاب ضمف التنازالت تأتي ىنا كمف اإلسبلـ!
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 ألنو غيره، مف أسكأ المتدّيف صار كربما فقط! الشكل في إال كغيره المتدّيف بيف تمّيز
 منافًقا! صار

 مف الكثيركف  أسمـ كربما عطائو، ككثرة كجكده بكرمو القمكب يتألف كاف ملسو هيلع هللا ىلص كالرسكؿ
 ذلؾ! بعد بعضيـ إسبلـ حسف ربما كقيل: الماؿ، أجل

 أعمـ. كهللا

*** 

 2016 آذار 11 الجمعة

 

 (11 )الجمعة الرازقيف خير كهللا ۞
   
 هللاِ  ِذكر إلى فاسَعكا الُجُمعةِ  يـك ِمف لمصبلةِ  ُنكِدؼ إذا آمُنكا الذيفَ  أّييا يا) تعالى: قاؿ
 األرضِ  في فانتِشركا الصبلةُ  ُقضيتِ  فإذا تعممكَف. كنتـ إف لكـ خيرٌ  ذلكـ البيعَ  كذُركا
ذا ُتفمحكَف. لعّمكـ كثيًرا هللاَ  كاذكركا هللاِ  فضلِ  ِمف كابتُغكا  انفّضكا ليًكا أك تجارةً  رأكا كا 
 (الرازقيفَ  خيرُ  كهللاُ  الّتجارة فَ كمِ  الميكِ  ِمفَ  خيرٌ  هللاِ  عندَ  ما ُقلْ  قائًما كترككؾَ  إلييا
 .11-9 الجمعة
  
 الجمعة: يـك مف
 قكالف: فييا مف:
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 الجمعة. يـك في التقدير: :ظرفية -

 األرض. في أؼ: .40 فاطر (األرضِ  ِمفَ  َخمُقكا ماذا أُركني)
  

 الجمعة. يـك مف محدد جزء في يقع النداء ألف :تبعيضية -

  
 :البيع كذركا
 الصبلة. ألجل
  

 :األرض في فانتشركا
 الحكائج. كقضاء كالتجارة لمبيع
  

 :هللا فضل مف كابتغكا
 كالربح. التجارة مف فضمو هللا كاسألكا
  
 يقل: لـ
 إلييما. انفّضكا -

 إليو. انفّضكا -

  
 :قائًما كترككؾ
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 تخطب.
  
 :الرازقيف خير كهللا
 كالتزمتـ فضمو، هللا كسألتـ بعدىا، إليو عدتـ ثـ لمصبلة، البيع تركتـ إذا إنكـ أؼ
 ترزقكا أف مف أفضل يرزقكـ هللا فإف تكذبكا، كلـ تغشكا فمـ كالتجارة، البيع بآداب
 بمصالحكـ، منكـ كأعمـ أنفسكـ، مف لكـ كأنفع منكـ، خير فا طريقتكـ. عمى أنفسكـ
 الرازقيف. خير كىك
  
 السمف: بعض عف
 مرة! سبعيف لو هللا بارؾ الصبلة بعد الجمعة يـك في كاشترػ  باع مف -

 باب عمى فكقف انصرؼ الجمعة صمى إذا عنو هللا رضي مالؾ بف عراؾ كاف -
 أمرتني، كما كانتشرتُ  فريضتؾ، كصميتُ  دعكتؾ، أجبتُ  إني الميـ كقاؿ: المسجد
 الرازقيف. خير كأنت فضمَؾ، مف فارزقني

***  
      ـ10/5/2013 الجمعة
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 إلمنافقون﴾ سورة﴿
 (1)المنافقكف  لرسكؿ هللانشيد إنؾ  ۞

 (.اتخذكا أيمانيـ ُجّنة: )2فييا معنى القَسـ. انظر اآلية 

 البلـ: الـ القَسـ.

 

 (4)المنافقكف كأنيـ ُخشٌب ُمسّندة يحسبكف كّل صيحة عمييـ ۞ 

 : ال عقل فييا كال ركح.خشب مسندة

 : مف خكفيـ.يحسبكف 

 

 (4)المنافقكف قاتميـ هللا  ۞

 فيك كعيد. إف كاف ىذا مف هللا

ف كاف مف غيره )المبلئكة( فيك دعاء. هللا ال يحتاج إلى دعاء.  كا 

 كقاؿ بعضيـ: ىك دعاء لكي يدعك المؤمنكف بو.
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 (6)المنافقكف سكاٌء عمييـ أستغفرت ليـ أـ لـ تستغفر ليـ لف يغفر هللا ليـ ۞ 

 . قراءةأستغفرت: ىمزة القطع لبلستفياـ. استغفرت: ىمزة كصل. كفيو 

 

 (9)المنافقكف كـ عف ذكر هللا كـ كال أكالدُ ميكـ أمكالُ يا أييا الذيف آمنكا ال تُ ۞ 

 األمكاؿ كاألكالد: غريزة.

 : يحتاج إلى جيد.ذكر هللا

 

 (10)المنافقكف  كأكفْ  فأصدؽَ  ۞

 كأنِفُقكا مما رزقناكـ ِمف قبِل أف يأتَي أحَدكـُ المكُت فيقكَؿ رّب لكال أّخرتني إلى أجلٍ )
 .10( المنافقكف فأّصّدَؽ كأُكْف ِمَف الصالحيفَ قريٍب 

 لكال:

 قاؿ بعض العمماء: 

 )ال(: زائدة. 

 : أؼ لك.لكال

 فأّصّدؽ:
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 فأتصّدؽ، عمى األصل بدكف إدغاـ.

 كفي قراءة:

 فأتصدؽ.

 لـ يقل:

 كأككَف.

 في قراءة:

 كأككَف.

)أصدْؽ( مف قرأ بالجـز فقد عطف عمى مكضع الفاء، فمكال الفاء لكاف الفعل 
 مجزكًما.

 .186( األعراؼ َمف ُيْضِمِل هللُا فبل ىادَؼ لو كيذُرىـ في طغياِنيـ َيعميكفَ كمثمو: )

 كقاؿ بعض العمماء: ُحذفت الكاك مف المصحف اختصاًرا.

 كقاؿ بعضيـ: 

 : إف أخرتني أكْف مف الصالحيف.التقدير

*** 
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 تفسير مقترح:

 : التقدير

ْف َتَصّدْقُت أكفْ   ِمَف الصالحيَف. فأتصّدَؽ كا 

 (. فالسياؽ في التصدؽ.كأنِفُقكا مّما رزقناُكـالحْع قكلو في مطمع اآلية: )

*** 

 2012أيار  13
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 ﴾تغابنإل سورة﴿
 (4)التغابف  كهللا عميـ بذات الصدكر۞ 

 لـ يقل:

 بما في الصدكر.

 

 (6)التغابف كاستغنى هللا ۞ 

 عنيـ.

 

 (8)التغابف فآمنكا با كرسكلو كالنكر الذؼ أنزلنا ۞ 

 : القرآف.النكر

 : أنزلناه.أنزلنا

 

 (9 )التغابف التغابف يـك ذلؾ ۞
  
 .9 التغابف (التغاُبفِ  يكـُ  ذلؾَ  الَجْمعِ  ِليـك َيجمُعكـ يكـَ ) تعالى: قاؿ
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 الجمع: يـك
 كظالمو! مظمـك كلّ  كبيف كأمتو، نبي كلّ  كبيف كعممو، عامل كلّ  بيف فيو يجمع
  

 التغابف:
 أخذ كالغبف: كتحاُمل. كتكاُضع، ،كاحد مف ىك بل اثنيف، مف كليس الغْبف، مف تفاعل
 كذلؾ. بيعو أك قيمتو، بدكف  الشيء
 الستخفائو. البيع غبف كمنو اإلخفاء. الغبف: كقيل:
 ص.النق فمعناه: مقدارؾ، عف منو طاؿ ما أخذتَ  إذا كخبنتو: الثكب غبنت كيقاؿ:
 ىذا. يكمنا حتى الشاـ أىل يستخدمو فصيح. عامي الثكَب: غبفَ 

  
 التغابف: يـك
 الحساب. يـك القيامة، يـك

 حياف أبي )تفسير بعًضا بعُضيـ يغبف أف كىك التجارة، في القكـُ  تغابفَ  مف: مستعار
 (.190 ك 10/187
  
 المفسريف: أقكاؿ
 النار. أىلَ  الجنة أىلُ  يغبف القيامة يـك      -



559 

 فيو كيغبف الكفر، أىلَ  اإليماف أىلُ  فيو كيغبف الباطل، أىلَ  الحق أىلُ  فيو يغبف يـك  -
 بالردؼء، كالجيد بالشر، الخير استبدلكا النار أىل فكأف المعصية. أىلَ  الطاعة أىلُ 
  ذلؾ. مف العكس عمى الجنة كأىل بالعذاب، كالنعيـ

 السعداء. منازؿ األشقياء كينزؿ ألشقياء،ا منازؿ السعداء ينزؿ القيامة يـك      -

 اإلحساف. في بتقصيره مؤمف ككلّ  اإليماف، بتركو كافر كلّ  فيو يغبف يـك      -

  
 أقكؿ:
 الدنيا، في مغبكًنا كاف فمف كتقاُتل. تشاُرؾ، مثل: ،اثنيف مف التغابف يككف  ربما
 في غبنو عف سيحاسب الدنيا في الغابف أف بمعنى غابًنا، الحساب يـك فسيككف 
. الدنيا فغبف اآلخرة.  غبف؟ مف غبف كأيف عقاب، اآلخرة كغبف ُجـر
 كالغش الغبف، كسائل مف كسيمة بأؼ الدنيا، في الناس يغبنكف  الذيف ىؤالء هللا فميتق
 كالقكة كالسمطة بالماؿ كاالستئثار كاالحتكار كاالبتزاز كاالستغبلؿ كالظمـ كالخداع
 العمل. جنس مف كالجزاء ءىـ،جزا سينالكف  فإنيـ كالجاه،
 قكلو قاِرفْ  أعمـ. كهللا عقكبة، ىك بل فيو، ظمـ ال اآلخرة كغبفُ  ظمـ، فيو الدنيا كغبفُ 
 الناس يعاقب كلكنو يمكر، ال هللا فإف ،54 عمراف آؿ هللُا( كَمكرَ  كَمكركا) تعالى:
 ىنا المفع فإف ىذا كعمى عميو، كيحاسب بو عميـ ألنو بالجزاء، كُيحبطو مكرىـ، عمى
 .المشاكمة باب مف
  
 راجع:
 .46 ُفّصمت سكرة .لمعبيد بظبلـ ربؾ كما نكتة:
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*** 
    ـ15/4/2013 اإلثنيف

 

 (14)التغابف إف مف أزكاجكـ كأكالدكـ عدًكا لكـ  ۞

ف قاؿ تعالى: ) يا أييا الذيف آمنكا إف مف أزكاجكـ كأكالدكـ عدًكا لكـ فاحذركىـ كا 
فإف هللا غفكر رحيـ. إنما أمكالكـ كأكالدكـ فتنة كهللا عنده أجر تعفكا كتصفحكا كتغفركا 

عظيـ. فاتقكا هللا ما استطعتـ كاسمعكا كأطيعكا كأنفقكا خيًرا ألنفسكـ كمف يكؽ شح 
 .16-14( التغابف نفسو فأكلئؾ ىـ المفمحكف 

ىذه اآليات ال تتحدث عف عداكة ظاىرة يمكف أف تقع بيف الزكجيف، أك بيف اآلباء 
ألبناء، فيذه مسألة ظاىرة ال تحتاج إلى نص. إنما تتحدث عف عداكة خفية، كا

 .ظاىرىا المحبة كباطنيا العداكة

قاؿ العمماء: نزلت اآلية في عكؼ بف مالؾ األشجعي الذؼ شكا إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص جفاء 
 !معيـ أىمو ككلده. قيل: كانكا إذا أراد الغزك كالجياد بككا إليو كرققكه كبقي

قاؿ عكرمة: كاف الرجل يريد أف يأتي النبي ملسو هيلع هللا ىلص )لكي يتعمـ دينو(، فيقكؿ لو أىمو: أيف 
 !تذىب كتدعنا؟
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ككما أف الرجل تككف لو زكجتو ككلده عدًكا، فكذلؾ المرأة يككف ليا زكجيا ككلدىا 
(: مف جكـ كأكالدكـمف أزكاعدًكا. فقكلو: )أزكاجكـ( يدخل فيو الرجل كالمرأة. كقكلو: )

(: أؼ فاحذركىـلمتبعيض، أؼ بعض األزكاج كبعض األكالد، كليس الكل. كقكلو: )
 .عمى دينكـ

كىـ قد يقصدكف أف يككنكا عدًكا، كقد ال يقصدكف كلكنيـ يفعمكف فعل العدك مف 
حيث ال يعممكف. ككقكع ىذه الحالة يحتاج إلى الطرفيف: طرؼ شديد التعمق، كطرؼ 

ال يككف الزكج شديد التعمق، أك يككف تعمقو با أقكػ، أؼ ال ينصاع يطالب. فقد 
إلى طمب الزكجة كالكلد. كقد تككف الزكجة كالكلد ممف ال يثبطكنو، بل ممف يشجعكنو 
عمى طاعة هللا. فكقكع ىذه الحالة ليس مف شأنو إلقاء المـك عمى الزكجة كالكلد، بل 

الزكج قد يرػ المـك عمى الطرؼ اآلخر  المتصكر كقكع المـك عمى الطرفيف، كلكف
 .فحسب

العدك يطمق عمى المفرد كالمثنى كالجمع. المعنى ىنا في اآلية: أعداء. كقد يككف 
 .الزكجة )أك الزكج( كاألكالد مف الكفار أك مف المسمميف

 .: ال كجو أقبح مف الحيمكلة بيف العبد كالطاعةابف العربيقاؿ 

كشفقتو عمييـ، كتعمقو بيـ، يطيعيـ في معصية هللا، كينشغل المعنى: لفرط حبو ليـ، 
بيـ عف األعماؿ الصالحة، كاليجرة كالجياد كالصبلة كصبلة الجماعة كالزكاة 

 .كاإلنفاؽ كالعمـ كصمة الرحـ كالكف عف المحرمات في الكسب كغير ذلؾ
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 .يصدكنكـ عف سبيل هللا

 .يثبطكنكـ عف طاعة هللا

 !مكمو أىمو ككلدهأك كاف يريد اإلسبلـ في

 .ال طاعة لمخمكؽ في معصية الخالق

ف كبعد العكدة مف الغزك أك مجالس العمـ، ىّمكا أف يعاقبكىـ، فنزؿ قكلو تعالى: ) كا 
 .14( تتمة اآلية تعفكا كتصفحكا كتغفركا فإف هللا غفكر رحيـ

ترؾ  العفك: ترؾ المعاقبة بعد التفكير فييا أك اليـّ بيا. كال يعني ىذا بالضركرة
 .التكبيخ

 .الصفح: ترؾ المعاقبة، كترؾ التكبيخ مًعا

 .الغفر: ستر الذنب كعدـ إشاعتو

قاؿ بعض العمماء: إف عداكة الزكجة )أك الزكج( كاألكالد ال ينبغي أف تقابل إال بالعفك 
 كالصفح كالغفراف، لما في ذلؾ مف تجنب نتائج العداكة، كألف ىذا خير مف الُمشاّحة

 .الخصاـ، كهللا أعمـالُمشاححة( ك )

*** 

 ـ7/11/2012السبت 
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 (15)التغابف إنما أمكالكـ كأكالكـ فتنة ۞ 

 اختبار.

 

 (16)التغابف أنِفقكا خيًرا ألنفسكـ ك  ۞

 ما إعراب )خيًرا(؟ مع تعميقات عمى أىل التفسير كاإلعراب ۞

 .16التغابف ( فاتقكا هللا ما استطعتـ كاسمعكا كأطيعكا كأنِفقكا خيًرا ألنفسكـ)

 قاؿ لي:

 (؟أنِفقكا(؟ ىل ىك مفعكؿ بو لػ )خيًراما إعراب )

 قمت:

 ليس مفعكاًل بو، بل ىك خبر )يكْف( المحذكفة.

 (.اتقكا كاسمعكا كأطيعكا( فقط، بل يتعمق أيًضا بػ )أنِفقكاكىك ال يتعمق بػ )

*** 

 أقكاؿ المفسريف:
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 الطبرؼ:

ؿ: كأنفقكا مااًل مف أمكالكـ ألنفسكـ تستنقذكىا مف عذاب ( يقك َكَأْنِفُقكا َخْيًرا ألْنُفِسُكـْ )
 هللا. كالخير في ىذا المكضع: الماؿ.

 أقكؿ:

 ال يا طبرؼ!

 ىذا ال يصمح تفسيًرا كال إعراًبا!

*** 

 البغكؼ:

 أنِفقكا مف أمكالكـ خيًرا ألنفسكـ.

 أقكؿ:

 ىل ىذا تفسير؟!

*** 

 ابف عطية:

 ( ذىب بعض النحاة إلى أنو ُنصب عمى الحاؿ، كفي ذلؾ ضعف. خيًراكقكلو: )
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 ( قالكا: كالخير ىنا: الماؿ. كأنِفقكاكذىب آخركف منيـ إلى أنو ُنصب بقكلو: )

 (. خيًراكذىب فريق منيـ إلى أنو نعت لمصدر محذكؼ، تقديره: إنفاًقا )

 (.أنِفقكاكمذىب سيبكيو: أنو ُنصب بإضمار فعل يدؿ عميو: )

 أقكؿ:

 غير كاٍؼ.

*** 

 الزمخشرؼ:

 (: ُنصب بمحذكؼ، تقديره: ائتكا خيًرا ألنفسكـ.َخْيًرا اِلنُفِسُكـْ )

 أقكؿ:

 غير مكّفق عمى الرغـ مف شيرتو في المغة!

*** 

 الرازؼ:

 .170النساء  (فآمنكا خيًرا لكـ)خيًرا ألنفسكـ، كىك كقكلو:  وقّدموإكأنو قيل: 

*** 
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 القرطبي:

(، كأنو قاؿ: ايتكا في كأنِفقكامضمر عند سيبكيو، دّؿ عميو: )( ُنصب بفعل خيًرا)
 اإلنفاؽ خيًرا ألنفسكـ، أك قدمكا خيًرا ألنفسكـ مف أمكالكـ.

كىك عند الكسائي كالفراء: نعت لمصدر محذكؼ، أؼ: أنِفقكا إنفاًقا خيًرا ألنفسكـ. 
 كىك عند أبي عبيدة خبر كاف مضمرة; أؼ: يكْف خيًرا لكـ.

 (.أنِفقكاخير الماؿ فيك منصكب بػ )كمف جعل ال

 أقكؿ:

 لـ يرّجح القرطبي!

*** 

 ابف كثير:

( أؼ: كابذلكا مما رزقكـ هللا عمى األقارب كالفقراء كأنِفقكا خيًرا ألنفسكـقكلو تعالى: )
في يكْف خيًرا لكـ كالمساكيف كذكؼ الحاجات، كأحِسنكا إلى خمق هللا كما أحسف إليكـ، 

ف  ال تفعمكا يكْف شًرا لكـ في الدنيا كاآلخرة. الدنيا كاآلخرة، كا 

 *** 

 أبك حياف:
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(: منصكب بفعل محذكؼ تقديره: كأتكا خيًرا، أك عمى إضمار )يكْف(، فيككف خيًرا)
اؿ، أك عمى خبًرا، أك عمى أنو نعت لمصدر محذكؼ، أؼ إنفاًقا خيًرا، أك عمى أنو ح

 ، األكؿ عف سيبكيو.( خيًرا، أؼ مااًل، أقكاؿقكاكأنفِ أنو مفعكؿ بػ: )

 أقكؿ:

 لـ يرّجح! كىذا عجيب مف ِمثمو!

*** 

 األلكسي:

( عند سيبكيو عمى أنو مفعكؿ بو لفعل محذكؼ، أؼ: كأتكا خيًرا ألنفسكـ، َخْيًراُنصب )
 أؼ: افعمكا ما ىك خير ليا كأنفع )...(.

 خيًرا.كعند أبػي عبيد عمى أنو خبر لػ )يكْف( مقدًرا جكاًبا لؤلمر، أؼ: يكْف 

 كعند الفراء كالكسائي عمى أنو نعت لمصدر محذكؼ، أؼ: إنفاًقا خيًرا. 

 (، كالخير: الماؿ، كفيو ُبعد مف حيث المعنى. أنفقكاكقيل: ىك نصب بػ )

 كقاؿ بعض الككفييف: ىك نصب عمى الحاؿ، كىك بعيد في المعنى كاإلعراب.

*** 

 ابف عاشكر:
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(، كالتقدير: إنفاًقا خيًرا أنِفقكاؼ دّؿ عميو )( عمى الصفة لمصدٍر محذك خيًراانتصب )
 ألنفسكـ. ىذا قكؿ الكسائي كالفّراء، فيككف )خيًرا( اسـ تفضيل )...(.

(. أنِفقكاكعف سيبكيو أنو منصكب عمى أنو مفعكؿ بو لفعل مضمر دّؿ عميو )
 كالتقدير: ائتكا خيًرا ألنفسكـ. 

 أقكؿ:

 لـ يعرض كّل األقكاؿ، كلـ يرّجح!

*** 

 أقوإل أهل إإلعرإب7

 إعراب النحاس:

 ( أربعة أقكاؿ: خيًرافي نصب )

 مذىب سيبكيو أف المعنى: كآتكا خيًرا ألنفسكـ. 

 كقيل: المعنى يكْف خيًرا ألنفسكـ. 

 كالقكؿ الثالث: إنفاًقا خيًرا ألنفسكـ. 

 كالقكؿ الرابع: أف تنصب )خيًرا( بػ )أنِفقكا(، كيككف الخير: الماؿ.

 أقكؿ:
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 الصحيح: يكْف خيًرا.

 ( ال تتعمق باإلنفاؽ فقط، كما قمت آنًفا.خيًراال سيما كأّف )

*** 

 إعراب دعاس:

 َخْيًرا( مفعكؿ بفعل مقّدر، أؼ: كأتكا خيًرا. )

 أقكؿ:

 ىذا غير صحيح يا دعاس.

ف كرد كجًيا عند النحاس.  كا 

*** 

 إعراب الصافي:

 أنِفقكا يكِف اإلنفاؽ خيًرا ألنفسكـ.( خبر )يكْف( المقّدر مع اسمو، أؼ: خيًرا)

 أقكؿ:

 التقدير األفضل: 

 يكْف ذلؾ كّمو خيًرا.
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 لكي يشمل: اتقكا كاسمعكا كأطيعكا كأنِفقكا.

*** 

 آيات أخرػ:

 170( النساء فآِمنكا خيًرا لكـ)

 171( النساء انتيكا خيًرا لكـ)

 . يُؾ: يكْف.74( التكبة فإف يتكبكا يُؾ خيًرا ليـ)

*** 

 إإلثنين7

 ىػ1440ربيع اآلخر  09

 ـ2018كانكف األكؿ  17

 

 (17)التغابف إف ُتقرضكا هللا قرًضا حسًنا يضاعْفو لكـ ۞ 

 .مفعكؿ مطمق :قرًضا

 أقرض قرًضا: مفعكؿ مطمق.
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 أقرض مااًل: مفعكؿ بو.

 القرآف: مفعكؿ مطمق: قرًضا حسًنا.جميع في 

ف كانت مف القرض يبتغي فيو المقرُض المضاعفة، فإف كانت  مف هللا فيي جائزة، كا 
 المقترض فيي غير جائزة.

عبارة القرآف يفيـ منيا مضاعفة القرض، أؼ ثكاب القرض. كالثكاب قد يككف 
 القرض نفسو، كتككف المضاعفة حينئذ أكبر.بمضاعفة بمضاعفة فائدة القرض، أك 

 لصدقة.كلعل ىذه الحالة تنطبق عمى الصدقة، ألف القرض الحسف يشمل القرض كا
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 إلطالق﴾ سورة﴿
 

 (1)الطبلؽ فطمقكىّف لعّدتيّف  ۞
 .تيفّ لعدّ  أؼ: مستقببلتٍ 

 ال تطمقكىّف في الحيض.
 في طير ال مّس فيو.

 
 (1)الطبلؽ ا ال تدرؼ لعل هللا يحدث بعد ذلؾ أمرً ۞ 

 أؼ: رجعة.
 

 (2)الطبلؽ كأقيمكا الشيادة  ۞ 
 الشيادة.اشيدكا بالحق كال تأخذكا أجًرا عمى 

 
 (2)الطبلؽ كمف يتق هللا يجعل لو مخرًجا كيرزقو مف حيث ال يحتسب  ۞

 
كمف يتق هللا يجعل لو مخرًجا، كيرزقو مف حيث ال يحتسب، كمف يتككل قاؿ تعالى: )

 .  3-2( الطبلؽ عمى هللا فيك حسبو
 
( : مػػف كػػل شػػيء ضػػاؽ عمػػى النػػاس، أك ممػػا نيػػى هللا عنػػو، أك مػػف شػػبيات مخرًجػػا)

 األمكر، أك مف كل شدة، أك مخرًجا بالكفاية، أك يجعل لو مف أمره يسًرا.
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( : ال يشػػعر، ال يعمػػـ، ال يػػدرؼ، ال يظػػف، ال يرجػػك، ال يخطػػر ببالػػو، أنػػو ال يحتسػػب)

  .يرزؽ منو. فإف هللا ىك الذؼ يعطي كيمنع
كابػػػف ، 18/159، كالقرطبػػي 30/34، كالػػرازؼ 4/120، كالزمخشػػرؼ 28/137)تفسػػير الطبػػرؼ 
 (.28/312عاشكر 
 
ف شػػاء منعػػو مسػػركؽ قػػاؿ  : المخػػرج أف يعمػػـ أف هللا تبػػارؾ كتعػػالى إف شػػاء أعطػػاه، كا 

 (.28/138)تفسير الطبرؼ 
 
 (.18/160: ىك البػػركة في الرزؽ )تفسير القرطبي ابف عيينةكقػػاؿ 
 
 : 10/199أبك حياف قاؿ 

الشػدة إلػى الرخػاء، أك مػف أؼ كمف يتق الحراـ يجعػل لػو مخرًجػا إلػى الحػبلؿ، أك مػف 
 النار إلى الجنة.
 

كالخبلصة أف عمى المسمـ أف يمتنع عف الحراـ، كأف يبحػث عػف الحػبلؿ، بكػل كسػيمة 
 ممكنة، كربما رزقو هللا مف أبكاب أخرػ غير محسكبة، كال مخططة. 

*** 
 2006تمكز  13
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 (3)الطبلؽ كيرزْقو مف حيث ال يحتسُب  ۞

هللَا يجعْل لُو َمخرًجا كيرزْقُو ِمف حيُث ال َيحتِسُب كَمف يتكّكْل كَمف يّتِق قاؿ تعالى: )
 .3-2( الطبلؽ عمى هللِا فيك حْسُبُو إّف هللَا بالُغ أمِره قد َجعَل لكّل شيٍء قْدًرا

قاؿ الشعبي كالضحاؾ: ىذا في الطبلؽ خاصة، أؼ مف طمق كما أمره هللا يكف لو 
 .حد الُخّطاب بعد العّدةمخرج في الرجعة في العّدة، أك يككف أ

 .(يا أّييا النبّي إذا طّمقتـ الّنساَء فطّمقكىّف ِلِعّدتيفّ اسـ السكرة: الطبلؽ، كأكليا: )

، كال كجو لمتخصيص بنكع خاص،  قاؿ الشككاني في فتح القدير: كظاىر اآلية العمـك
 .كيدخل ما فيو السياؽ دخكاًل أكلًيا

 :مف حيث ال يحتسب

 .مف حيث ال يدرؼ   -

 .مف حيث ال يرجك، مف حيث ال يأمل  -

 .مف كجو ال يخطر في بالو، كال يككف في حسابو  -

 :حسُبو

 .كافيو

 :رزؽ اإلنساف مف حيث يحتسب كمف حيث ال يحتسب
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قد يفكر اإلنساف كيسعى لمرزؽ، كربما يشعر أحياًنا بأنو أماـ امتحاف صعب، إذ قد 
ذا تماسؾ أماميا  تنفتح أبكاب الرزؽ الحراـ، فإذا أقبل عمييا كقع في فخ الشيطاف، كا 

كتضّرع إلى هللا كصبر كاتقى فإف هللا يفتح لو أبكاًبا مف الرزؽ لـ تخطر عمى بالو! 
كلـ تكف في حسابو! كلك لـ يصبر كيتكل عمى هللا ما فتحت عميو ىذه األبكاب! 

ُدكا فينا كالذيَف جاىكالعالـ الباحث الذؼ يبحث عف شيء فيعثر عمى غيره أىـ منو! )
َف هللَا َلَمَع الُمحِسنيفَ   .69( العنكبكت َلنيديّنيـ ُسُبَمنا كا 

*** 

 ـ11/5/2013السبت 

 

 (4)الطبلؽ أجُميّف أف يضعَف َحْمَمُيّف  ۞

 تفسير جديد ۞

كالبلئي يئسَف مف الَمحيض مف نسائكـ إف ارتبتـ فِعّدتيف ثبلثُة أشير قاؿ تعالى: ) 
األحماؿ أجُميّف أف يضعَف َحْمَمُيّف كمف يّتِق هللا يجعْل لو كالبلئي لـ يحضَف كأكالُت 

 .4( الطبلؽ مف أمره ُيْسًرا

 .البلئي كالبلتي كالمكاتي: بمعنى كاحد 

 .: الحيضالمحيض
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 .: أؼ ِعّدتيف كذلؾ، أك ِمْثُل ذلؾكالبلئي لـ يحضف

 .: مذّكرىا: أكلك.يقاؿ: أكلك الِعمـ. أكالُت الِعمـأكالت

 .: النساء الحكاملاؿأكالُت األحم

 اآلية

يا أّييا النبي إذا طّمقتـ النساَء في المطمقات، فالسكرة سكرة الطبلؽ، كمطمع السكرة: )
 .1( الطبلؽ فطّمقكىّف لِعّدتيّف كأحصكا الِعّدة كاتقكا هللَا ربكـ

 :ذكرت اآلية 

 .البلئي يئسف مف المحيض      -

 .البلئي لـ يحضف      -

 .األحماؿأكالت       -

 :يجمعيفّ  

 .عدـ الحيض: لِكَبر، أك ِصَغر، أك َحْمل

 حكـ أكالت األحماؿ )تفسير جديد( 

: أكالُت األحماِؿ أجُميّف أف يضعَف حمميّف، إذا لـ يتـ ذلؾ خبلؿ ىذه المّدة: التقدير
أشير. ذلؾ أف أكالت األحماؿ يشتركَف، في عدـ الحيض، مع البلئي يئسَف  3
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أشير ِعّدة في حالة الطبلؽ، فإذا كضعَف حمميّف  3، فعمييف كالبلئي لـ يحضفَ 
ذا مّرت األشير الثبلثة كلـ  خبلؿ ىذه المّدة انتيت ِعّدتيّف بانتياء األشير الثبلثة، كا 
يضعَف حمميّف، فعمييّف االنتظار في الِعّدة حتى كضع الحمل. فالحمل يقف مانًعا 

ذه المّدة كلـ تضع الحامل حمميا. ىذا ىك مف انتياء ِعّدة األشير الثبلثة إذا مّرت ى
 .التأكيل الجديد لآلية كهللا أعمـ

 :رأؼ العمماء

أكالُت األحماؿ أَجُميّف أف يضعَف حمميّف، كلك كضعَف بعد ساعة مف طبلقيّف! 
 !كالساعة قد تعني لحظة

 :المأخذ عمى ىذا الرأؼ 

سريًعا بعد ساعة  ال مجاؿ لرجعة الزكج في الطبلؽ الرجعي، إذا تـ كضع الحمل
 .أشير( 3مثبًل )أك بعد مدة غير كافية تقل عف 

 متى يمكف تطبيق ىذا الرأؼ؟ 

يمكف تطبيق ىذا الرأؼ في حالة الطبلؽ غير الرجعي، ألف رجعة الزكج غير ممكنة 
في ىذه الحالة. كربما يمكف تطبيق ىذا الرأؼ أيًضا في حالة الطبلؽ غير الرجعي، 

السابق، بل بالنظر إلى الزكج الجديد، فبل يككف ىناؾ زكاج ال بالنظر إلى الزكج 
 .أشير 3جديد إال بعد مركر 
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 الخبلصة

أشير كاجبة التطبيق في الطبلؽ الرجعي كغير الرجعي. في  3قد تككف ىذه العدة 
الرجعي بالنظر إلى الزكجيف: السابق كالبلحق، كفي غير الرجعي بالنظر إلى الزكج 

 .البلحق

ذا كضعت   أشير، فبل تنتيي عدتيا إال  3المطمقة الحامل حمميا قبل مركر كا 
ذا مّرت األشير الثبلثة كلـ تضع حمميا كاف عمييا  بانتياء األشير الثبلثة. كا 

 .االنتظار إلى كضع الحمل

 :حكـ المطمقة الحامل باختصار 

 أشير أك كضع الحمل. ىذا ما أراه كهللا أعمـ.  3أبعد األجميف: 

كلعمي أرػ اآلف الحكـ نفسو في حالة الحامل المتكفى عنيا زكجيا، مع اختبلؼ 
 أك كضع الحمل.  10أشير ك 4المدة: 

: عدة الحامل المتكفى 47ففي ىذا تنقيح لرأيي السابق في مقالة: )مف نكت القرآف 
ف كاف لو كجو بيف اآلراء، إال أف رأؼ مف قاؿ بأبعد  عنيا زكجيا(، فالرأؼ السابق كا 
األجميف ىك األقكػ، كقد استفدُت في ىذا الرأؼ مف مقالتي الحالية، إذ استعنُت بيذا 
 .عمى ذاؾ. كسكؼ أستبدؿ بالمقالة السابقة مقالة أخرػ منقحة إف شاء هللا تعالى

 مقاصد الِعّدة



579 

 :المقاصد المأثكرة ثبلثة، سأضيف إلييا مقصًدا رابًعا

ؾ لمقصديف: األكؿ: حفع األنساب براءة الرحـ في الطبلؽ كفي الكفاة، كذل -1
أؼ معرفة ىذا الكلد ىل ىك مف الزكج السابق أـ مف الزكج البلحق؟ 
كالمقصد الثاني: منع اختبلط الماءيف، كىذا يحدث إذا جامعيا الزكج 
الجديد كىي حامل مف الزكج السابق. ككضع الحمل يحقق ىذيف المقصديف 

كاحد، أك شير كاحد، ما يعني أف مًعا. كبراءة الرحـ يمكف أف تحصل ِبُقرء 
القركء الثبلثة أك األشير الثبلثة ليست مخصصة لبراءة الرحـ فقط، أك 
ال لكانت الِعّدة حيضة  لمتأكد مف البراءة، بل الحتماؿ رجعة الزكج أيًضا، كا 

 .كاحدة كما في الُخْمع
احتماؿ رجعة الزكج في حاؿ الطبلؽ الرجعي. كينتفي ىذا االحتماؿ في   -2

 .ة كفاة الزكج، كفي حالة الُخْمعحال
زكاج المطمقة الحامل مف زكج جديد، فبل يجكز ليا ذلؾ إال بعد كضع  -3

الحمل، سكاء كاف ذلؾ في طبلؽ رجعي أك غير رجعي، فالطبلؽ الرجعي 
ُينظر فيو إلى الزكج الحالي لعّمو يرجع، كالطبلؽ غير الرجعي ُينظر فيو 

كاج إال بعد كضع الحمل أك مركر المدة إلى الزكج الجديد، فبل يجكز لو الز 
 .أييما أبعد، كي ال يختمط الماءاف

 .الِحداد عمى الزكج في حاؿ الكفاة -4
  مبلحظة: 



580 

بعض العمماء كصفكا مسألة الِعّدة بأنيا تعبدية ألنيـ لـ يفيمكىا، كلك قالكا: لـ 
 .كهللا أعمـنفيميا، لكاف أفضل، إذ ربما يفيـ بعضنا ما لـ يفيمو البعض اآلخر، 

*** 

 ـ31/1/2012الثبلثاء  

 

 (4)الطبلؽ أجُميّف أف يضعَف َحْمَمُيّف  ۞

 ِعّدُة الحامِل المتكّفى عنيا زكُجيا ۞

 تعريف الِعّدة

الِعّدة في المغة مف العَد، كىك الحساب أك اإلحصاء. كالِعّدة تعني: الَعدد. قاؿ  
قل رب . كقاؿ تعالى: )36( التكبة إف ِعّدة الشيكر عند هللا اثنا عشر شيًراتعالى: )
ـُ بِعّدتيـ  .22( الكيف أعم

كالِعّدة ىنا في االصطبلح مدة محددة ال يجكز فييا لممرأة المطمقة أك المتكفى عنيا 
 .زكجيا أف تتزكج فييا مف زكج آخر

 :أربع ِعدد لممرأة في القرآف 

 .ِعّدة كضع الحمل- 
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 .أقراء 3ِعّدة -

 .أشير 3ِعّدة -

 .لياؿ 10أشير ك  4ِعّدة -

 :ِعّدة المطمقة الحامل 

كأكالُت األحماؿ أجُميف أف نّص القرآف الكريـ عمى ِعّدة المطمقة الحامل. قاؿ تعالى: )
. أؼ المطمقات الحكامل ِعّدتيف إلى كضع الحمل. مف أيف 4( الطبلؽ يضعَف َحمميفّ 

يا أييا آية منيا: ) عرفنا أف ىذه اآلية في المطمقات؟ السكرة اسميا )الطبلؽ(، كأكؿ
(، كنحف في اآلية الرابعة مف النبي إذا طّمقتـ النساء فطّمقكىف لِعّدتيف كأحصكا العّدة

السكرة. فاآلية كردت إذف في المطمقة الحامل. كالحامل إذا ُطمقت فقد تضع حمميا 
 .بعد دقائق أك بعد أشير

 :ِعّدة المتكفى عنيا زكُجيا 

كالذيف ُيتكّفكف منكـ متكفى عنيا زكجيا. قاؿ تعالى: )كما نّص القرآف عمى ِعّدة ال
. أؼ: عمى ىؤالء 234( البقرة كَيذركف أزكاًجا يترّبصف بأنفسيّف أربعة أشير كعشًرا

األزكاج )الزكجات( أف يحبسف أنفسيف عف الزكاج كأمكٍر أخرػ مّدَة الِعّدة: أربعة 
 .أشير كعشًرا. أؼ: كعشر لياؿ

 :رآني في التعبيرالِحْع ىذا األسمكب الق
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 .لـ يقل: كأزكاُج الذيف ُيتكّفكف منكـ يترّبصف بأنفسيّف أربعة أشير كعشًرا -

 .كلـ يقل: عمييّف أف يتربصف -

 أشير كعشر؟ 4لماذا 

يقكؿ بعض العمماء )ابف عاشكر في التفسير + المكسكعة الفقيية(: )الحمل يككف  
يكًما، ثـ تنفخ فيو الركح، فيككف  40يكًما، ثـ مضغة  40يكًما، ثـ عمقة  40نطفة 
لياؿ لبلحتياط(. لكف ىذا القكؿ ال أعتقد أنو صحيح، ألنو  10أشير، كالػ  4المجمكع 

أشير كعشر( كميا الستبراء الرحـ )مف أجل حفع األنساب  4يفترض أف ىذه المدة )
أشير الستبراء الرحـ )كما في عّدة المطمقة غير  3أك تمييزىا(، كالصحيح أف 

(، كالباقي لئلحداد. كىذا أيًضا بافتراض أف ىذه 4كالطبلؽ  229حامل: سكرة البقرة ال
أشير أك قركء( لبلستبراء فقط، أؼ ال يدخل فييا مدة خاصة بالرجعة في  3المدة )

الطبلؽ الرجعي. كىذا االفتراض األخير قد يككف صحيًحا، ألف مدة االستبراء قد 
أشير لـ  3ا. كمما يرّجح ىذا المعنى أف مدة الػ تككف أصمية، كمدة الرجعة تابعة لي

تفّرؽ بيف طبلؽ رجعي كطبلؽ غير رجعي. كلك طمق رجل زكجتو ككانت حامبًل، 
فكضعت حمميا بعد لحظة لـ تزد ِعّدتيا عمى ىذه المحظة، أؼ ال يككف ىناؾ مجاؿ 

 .لرجعة الزكج

 .ه كال أتحّمل مسؤكليتوأما ما اطمعُت عميو مف )إعجاز عممي( في ىذه اآلية فبل أكرد

 :ِعّدة الحامل المتكفى عنيا زكُجيا
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الميـ ىنا أف القرآف نّص عمى ِعّدة المطمقة الحامل، كنّص عمى ِعّدة المتكفى عنيا  
زكُجيا، كلـ ينّص عمى التي جمعت بيف األمريف، أؼ عمى )الحامل( )المتكفى عنيا 

الحمل؟ أـ ِعّدتيا كعّدة المتكفى زكُجيا(. ىل ِعّدتيا كعّدة المطمقة الحامل: كضع 
أشير كعشر؟ أـ ِعّدتيا أبعد األجميف؟ أـ أقرب األجميف؟ أـ ىناؾ  4عنيا زكُجيا: 
 رأؼ آخر؟

إذا قمنا: ِعّدتيا كضع الحمل، كىك قكؿ جميكر الفقياء، فقد تضع حمميا بعد -
إلحداد أشير كعشر؟ كالحكمة مف ىذه المدة استبراء الرحـ + ا 4ساعة! أيف ىذا مف 

عمى الزكج المتكفى. فكضع الحمل َتحقق فيو االستبراء كلـ يتحقق فيو اإلحداد. كال 
أرػ صحة ما استدؿ بو جميكر الفقياء بأف الحكمة مف العدة براءة الرحـ فقط، ال 

يكًما، كىك الفرؽ بيف  40سيما كأف عدة المتكفى عنيا زكجيا قد زادت عمى غيرىا بػ 
 .أشير 3 لياؿ كبيف 10أشير ك  4

  

اإلحداد مأخكذ مف الحّد، كىك الحاجز بيف شيئيف، أك المنع، أؼ عمى الزكجة أف 
تمتنع عف جميع مظاىر الزينة كاإلغراء كأال تخرج مف بيت زكجيا إال لحاجة، كأف 
ُتظير حزنيا عمى زكجيا. ككانت المرأة في الجاىمية ُتِحّد عمى زكجيا حكاًل كامبًل. 

: )ال َيِحّل المرأة تؤمف با كرسكلو أف ُتِحّد عمى ميت فكؽ ثبلث قاؿ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
إال عمى زكج أربعة أشير كعشًرا( متفق عميو. فيجكز )يباح( لممرأة اإلحداد عمى 
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أياـ إال الزكج فيجب فيو اإلحداد  3األب كاالبف كاألخ كاألقارب ما ال يزيد عمى 
مغة أف يقاؿ: حّدْت عمى زكجيا، كأحّدْت )أؼ الفعل أربعة أشير كعشًرا. يصح في ال

 )ثبلثي أك رباعي

ذا قمنا: ِعّدتيا -  أشير كعشر، فقد تمّر ىذه المدة كال تضع حمميا! فمركر المدة  4كا 
 .َتحقق فيو اإلحداد، كلـ يتحقق فيو االستبراء بكضع الحمل

ذا قمنا: ِعّدتيا أقرب األجميف، فقد يككف كضع الحمل -  أقرب بكثير، كأف تضع كا 
 .حمميا بعد ساعة! ففي ىذا الرأؼ لـ يتحقق اإلحداد

ذا قمنا: أبعد األجميف، فإذا كضعت الحمل قبل مركر - أشير كعشر عمييا أف  4كا 
ذا مرت  4تنتظر حتى  أشير كعشر كلـ تضع حمميا عمييا أف  4أشير كعشر. كا 

رحـ، كىذا يعني أف براءة تنتظر كضع الحمل. فكضع الحمل ىك البراءة الفعمية لم
الرحـ فييا معنياف: األكؿ حفع األنساب، كالثاني خركج الكلد )الكالدة(. كالقكؿ بأبعد 
األجميف ىك األفضل مف بيف األقكاؿ المأثكرة، كسائر األقكاؿ غير صحيحة، كهللا 

 .أعمـ. كلكف ىناؾ رأؼ آخر سأطرحو لمنقاش

أشير  4ل شريطة أال يككف قبل خبلصة ىذا القكؿ )المذىب( ىك: كضع الحم 
ذا زادت  كعشر. فإذا كقع الحمل قبل ذلؾ لـ نأخذ بو بل نأخذ بأربعة أشير كعشر، كا 

أشير كعشًرا، بل األخذ  4أشير كعشر أخذنا بيا كتركنا الػ  4مدة الحمل عمى 
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أشير كعشر. ىذا ىك معنى أبعد األجميف،  4بالحمل في ىذه الحالة يتضمف األخذ بػ 
 .معنى الذؼ يتحقق فيو األمراف مًعاكىك ال

 :قكالف لمعمماء في ِعّدة الحامل المتكفى عنيا زكُجيا 

قكؿ جميكر الفقياء بأف ِعّدة الحامل المتكفى عنيا زكُجيا تنقضي القكؿ األكؿ - 
 !بكضع الحمل، حتى لك كضعت بعد ساعة

 .4( الطبلؽ َحمميفكأكالُت األحماؿ أجُميّف أف يضعف حجتيـ األكلى قكلو تعالى: )

( في المطمقة، كلـ ترد في المتكفى عنيا 4أقكؿ: كردت ىذه اآلية )آية الطبلؽ 
(. كال ُيقبل القكؿ بأف إحدػ اآليتيف تخصص 234زكُجيا التي كردت فييا )آية البقرة 

 .األخرػ 

 .كحجتيـ الثانية أف المقصكد مف الِعّدة براءة الرحـ

المتكفى عنيا زكُجيا مقصد آخر كىك اإلحداد، بداللة أقكؿ: ىذا غير مسّمـ، ففي  
 .يكًما 40زيادة مدة الِعّدة بمقدار 

 .أنيا تعتّد بأبعد األجميفالقكؿ الثاني - 

: ىذا القكؿ أفضل مف سابقو كأقرب إلى الصكاب، كلكني أضيف قكاًل ثالًثا لعمو أقكؿ 
 .يككف أفضل كأقكػ مف االثنيف مًعا
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   إضافة قكؿ آخر:

، كلـ تضع 10أشير كالػ  4أف الحامل المتكفى عنيا زكُجيا إذا مّرت مدة الػ  أرػ 
حمميا، فِعّدتيا ال تتـ إال بأف تضع حمميا. أما إذا كضعت حمميا سريًعا، أؼ خبلؿ 

يكًما  40، فإنيا تضيف إلى عدتيا 10أشير ك 4دقائق أك أؼ مدة أخرػ أقل مف 
أييما أقرب، ألف براءة الرحـ تحققت  10الػ أشير ك  4فقط أك المدة المتبقية مف الػ 

يكًما  40بكضع الحمل، كألف انتظار رجعة الزكج غير كاردة ألنو تكفي، كألف مدة 
 .أشير ألجل الِحداد عمى الزكج، كهللا أعمـ 3ىي الزيادة التي أضيفت إلى الػ 

 .أطرح ىذا الرأؼ لممناقشة مف عمماء الرجاؿ كالنساء 

 مسألة تعبدية؟ىل مسالة الِعّدة  

ني أرػ أف  ىذا ما يقكلو بعض العمماء، كال أحب أف أعّمق عمييـ تعميًقا صريًحا، كا 
المسألة فييا مجاؿ رائع لكي يسرح فييا العقل كالذكاء كاالجتياد كالرأؼ، كلك قمنا إنيا 
تعبدية إال أنو ال يمكف القكؿ بأنيا تعبدية محضة، ففييا جكانب ليست كذلؾ، كهللا 

 .أعمـ

 إنو لقرآف كريـ، تنزيل مف رب العالميف، يشحذ أذىاف العمماء كالباحثيف المجتيديف.

*** 

 ـ9/1/2012الثبلثاء 
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ـْ لو أجًرا  ۞  (5)الطبلؽ كُيْعِظ

 قاؿ تعالى: 

ـْ لو أجًرا)  5( الطبلؽ كَمف يّتِق هللا ُيكّفْر عنو سيئاِتو كُيْعِظ

 (كُيْعِظـْ )

 في قراءة: 

. ـْ  كُيَعّظ

 األصل:

ـْ لو حسناتو.  كُيْعِظ

 السبب: 

 الفاصمة.

 التقدير:

ـْ لو   )ثكابو(.أجره كُيْعِظ

 تعظيـ األجر:
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مصطمح اقتصادؼ حديث يعني زيادة األجر إلى أعظـ )أعمى( قيمة ممكنة. كيتحرج 
البعض مف ىذا المفع، كيزعـ أف التعظيـ ال يككف إال . كال داعي ليذا التحرج. 

 الميت: عّظـ هللا أجركـ. فنحف نقكؿ في تعزية أىل

*** 

 راجع في نكت القرآف:

 11( الطبلؽ قد أحسف هللا لو رزًقا) -
 56( اإلسراء فبل يممككف كشف الضّر عنكـ كال تحكيبلً ) -
 .10( المعارج كال َيسأؿ حميـٌ حميًما) -
 .13( نكح ما لكـ ال ترجكف  كقاًرا) -
*** 
 2013أيار  4
 

 (12)الطبلؽ َخمق سبع سمكاٍت كِمَف األرِض مثميف  ۞

 لماذا السمكات بالجمع؟ كاألرض بالمفرد؟ ۞

 12سكرة الطبلؽ 

 السمكات: 
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 كردت في القرآف مفردة كمجمكعة. 

 األرض: 

 لـ ترْد إال مفردة. كىذا مف حيث المفع، ال مف حيث المعنى. 

 . 12( الطبلؽ ِمْثميفّ  هللا الذؼ خمق سبع سمكاٍت كِمف األرضقاؿ تعالى: )

لعل السبب خفة المفرد كاستثقاؿ الجمع عمى المساف كالسمع: األراضي، األرضكف، 
 األرضيف.

 (.48)راجع نكتة: اليميف كالشمائل في سكرة النحل 

*** 

 إلسبت7

 ىػ1440ربيع اآلخر  21

 ـ2018كانكف األكؿ  29
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 إلتحريم﴾ سورة﴿
 (1)التحريـ هللا لؾ تبتغي مرضاة أزكاجؾ  ـ ما أحلّ تحرّ  يا أييا النبي لـَ  ۞

 آية تتعمق بالغيرة بيف زكجاتو ملسو هيلع هللا ىلص.

 راجعيا في كتب التفسير.

 

 (4)التحريـ صغْت قمكبكما  ۞

 اآلية:
 .4( التحريـ إْف تتكبا إلى هللِا فقد َصَغْت قمكُبكما)

 لـ يقل:
 صغا قمباكما.

 مثّنى.)قمكب(: جمع، )ُكما(: ضمير متصل 
 كلكّل كاحٍد قمٌب كاحٌد!
 قالكا: الجمع:

 أخّف مف المثّنى. -
 كراىة اجتماع تثنيتيف. -
 ال ُيشِكل. -
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 مقصكر عمى السماع. -
 كميا تخّرصات.

 كقّمما قاؿ مفّسر: ال أدرؼ!
كلعل السبب في جمع )قمكب( أف القمَب ُقمٌَّب، ففي كل لحظة قمٌب جديد! ال سّيما 

 قمكب النساء!
ع مقبكؿ حتى لمكاحد! كليس لئلثنيف فقط. لكف المسألة سماعية، ُسمعت مع فالجم

 المثّنى كلـ ُتسمع مع المفرد!
 يا مقّمب القمكب ثّبْت قمبي عمى دينؾ )سنف الترمذؼ، كمسند أحمد(.
 القمكب بيف أصبعيف مف أصابع هللا يقّمبيا )مصنف ابف أبي شيبة(.

 لكثرة تقّمبو! كلـ ُيسَـّ القمُب في المغة قمًبا إال
 كيصح في المغة:

 صغت قمكبكما. -
 صغا قمباكما. -
 صغا قمبكما. -

 حسب المعنى المراد، كهللا أعمـ.
 يؤيد ذلؾ حديث عبد الرحمف بف عكؼ رضي هللا عنو قاؿ:

بينا أنا كاقٌف في الصّف يـك بدر، فنظرُت عف يميني كعف شمالي، فإذا أنا بغبلَمْيِف 
 اُنيما.مف األنصار حديثٍة أسن
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 )صحيح البخارؼ(.
 األسناف: جمع سّف، كالمراد بو ىنا: الُعمر.
 أسنانيما: بجمع األسناف كتثنية الضمير )ُىما(.
 لكف جاء ىذا الحديث نفسو في ركايات مختمفة:

 ىل مسحُتما أسيافكما؟
 ىل مسحُتما سيفيكما؟
 ىل مسحُتما سيفكما؟
 فق عميو(.)متإذا التقى المسمماف بسيفييما كىناؾ حديث: 
 لـ يقل:
 بسيكفيما.
 ىذا كهللا أعمـ.

*** 
 أقكاؿ المفسريف:
 الرازؼ:
  ( التثنية.قمكُبكماالمراد بالجمع في قكلو تعالى: )»

نما اختير الجمع عمى التثنية ألف أكثر ما يككف عميو الجكارح اثناف  قاؿ الفّراء: كا 
أكثره عمى ذلؾ ذىب بالكاحد اثناف في اإلنساف، كاليديف كالرجميف كالعينيف. فمما جرػ 
 «.منو إذا أضيف إلى اثنيف مذىب االثنيف، كقد مّر ىذا
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 أقكؿ:
الكبلـ الذؼ نقمو عف الفراء كبلـ عجيب! كأعجب منو سككت الرازؼ عف التعميق 

 عميو!
 .4( األحزاب كما َجعَل هللُا لرجٍل ِمف قمبيِف في جكِفوقاؿ تعالى: )

*** 
 القرطبي:
  قمباكما. لـ يقل: فقد صغا» 

  .ألنو ال ُيشِكلكمف شأف العرب إذا ذكركا الشيئيف، مف اثنيف جمعكىما، 
(. كقيل: كمما فاقطعكا أيدَييماكقد مضى ىذا المعنى في: "المائدة"، في قكلو تعالى: )

 «.ثبتت اإلضافة فيو مع التثنية فمفع الجمع أليق بو، ألنو أمكف كأخفّ 
 أقكؿ:

 كبلـ غير مقبكؿ.
( ك)صغا قمباكما( لكاف الثاني أخّف، أك مثمو عمى صغْت قمكبكمابيف ) لك قارّنا
 األقل!

  كالقكؿ بأف الجمع ال ُيشكل قكؿ ضعيف يصمح أف ُيقبل مف ِضعاؼ المغة!

*** 
 أبك حياف:
  (.قمكُبكماأتى بالجمع في قكلو: )»
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كحّسف ذلؾ إضافتو إلى مثّنى، كىك ضمير: )ىما(. كالجمع في مثل ىذا أكثر 
  استعمااًل مف المثّنى، كالتثنية دكف الجمع )...(.

كىذا كاف القياس، كذلؾ أف يعبر بالمثّنى عف المثّنى، لكف كرىكا اجتماع تثنيتيف 
فعدلكا إلى الجمع، ألف التثنية جمع في المعنى، كاإلفراد ال يجكز عند أصحابنا إال 

  في الشعر )...(.
  «.كنختار لفع اإلفراد عمى لفع التثنية كغمط ابف مالؾ، فقاؿ في كتاب التسييل:

 أقكؿ:
  كبلـ غامض!

  ككراىة اجتماع تثنيتيف غير مسّممة!

*** 
  الشككاني:
(، كلـ يقل: قمباكما، ألف العرب تستكره الجمع بيف تثنيتيف في لفع قمكبكماقاؿ: )» 
 «.كاحد

*** 
  األلكسي:
تثنيتيف، مع ظيكر المراد، كىك في ( دكف التثنية لكراىة اجتماع قمكبكماالجمع في )»

مثل ذلؾ أكثر استعمااًل مف التثنية كاإلفراد، قاؿ أبك حياف: ال يجكز عند أصحابنا إال 
  في الشعر )...(.
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كغمط رحمو هللا تعالى ابف مالؾ في قكلو في التسييل: كيختار لفع اإلفراد عمى لفع 
  «.التثنية

*** 
  الشنقيطي:
  مع أنو الثنتيف، ىما حفصة كعائشة.( جمع قمكُبكماقاؿ: )» 

، كالجمع أخّف مف المثّنى إذا أضيف.   قيل: ألف المعنى معمـك
كقيل: ىك مما استدّؿ بو عمى أف أقّل الجمع اثنيف، كما في الميراث في قكلو: )فإْف 

  «.11كاف لو إخكٌة( النساء 
 أقكؿ:

 تارة، كاثنيف تارة! ال يستقيـ الذكؽ في كممة كاحدة أف يككف أقّل الجمع ثبلثة

*** 
  ابف عاشكر:

ْذ كاف المخاطب مثّنى كانت صيغة الجمع في )قمكب( مستعممة في االثنيف، »  كا 
طمًبا لخفة المفع، عند إضافتو إلى ضمير المثّنى، كراىية اجتماع ُمثنييف، فإف صيغة 

يغة الجمع عف التثنية ثقيمة، لقّمة دكرانيا في الكبلـ. فمّما أمف المبس ساغ التعبير بص
 التثنية.
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كىذا استعماؿ لمعرب غير جاٍر عمى القياس. كذلؾ في كل اسـ ُمثّنى أضيف إلى 
 اسـ ُمثّنى، فإف المضاؼ يصير جمًعا كما في ىذه اآلية )...(.

كأكثر استعماؿ العرب كأفصحو في ذلؾ أف يعّبركا بمفع الجمع مضاًفا إلى اسـ 
االثنيف في الكبلـ، فيما يتعاكراف. كيقّل أف  المثنى، ألف صيغة الجمع قد تطمق عمى

ُيؤتى بمفع المفرد مضاًفا إلى االسـ المثّنى. كقاؿ ابف عصفكر: ىك مقصكر عمى 
 السماع! )...(.

كفي التسييل ترجيح التعبير عف المثّنى المضاؼ إلى مثّنى باسـ مفرد، عمى التعبير 
  عنو بمفع المثنى.

  : إف ابف مالؾ غمط في ذلؾ!كقاؿ أبك حياف في البحر المحيط
قمُت: كزعـ الجاحع في كتاب البياف كالتبييف أف قكؿ القائل اشتر رأس كبشيف، يريد: 

  رأسي كبشيف، خطأ. قاؿ: ألف ذلؾ ال يككف اىػ.
كذلؾ يؤيد قكؿ ابف عصفكر بأف التعبير عف المضاؼ المثّنى بمفع اإلفراد مقصكر 

  عمى السماع، أؼ فبل ُيصار إليو.
ّيد الزمخشرؼ في المفّصل ىذا التعبير بقيد أف ال يككف المفظاف متصميف. فقاؿ: كق

(. كلـ فقد صغْت قمكبكماكيجعل االثناف عمى لفع جمع إذا كانا متصميف كقكلو: )
يقكلكا في المنفصميف: أفراسيما، كال غممانيما. كقد جاء: كضعا رحاليما. فخالف 

 «.احب المفصل أظيرإطبلؽ ابف مالؾ في التسييل، كطريقة ص
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*** 
  2015تشريف الثاني  28السبت 

 

 (4)التحريـ  ِمف ُنَكِت القرآف كالحديث ۞

 مكث ابف عباس سنتيف يريد أف يسأؿ عمر عف ىاتيف الثنتيف!
*** 

 قاؿ تعالى:
ْف َتظاىرا عميو فإّف هللا ىك َمكاله كجبريُل ) إْف تتكبا إلى هللا فقد صغْت قمكُبكما كا 

المؤمنيف كالمبلئكُة بعد ذلؾ ظييٌر. عسى رّبو إْف طّمقكّف أْف ُيْبدَلو أزكاًجا كصالُح 
( التحريـ خيًرا منكّف مسمماٍت مؤمناٍت قانتاٍت تائباٍت عابداٍت سائحاٍت ثّيباٍت كأبكاًرا

4-5. 
 لـ يقل:

 (!كجبريُل كصالُح المؤمنيف كالمبلئكةُ )فإّف هللا ىك َمكاله( بل أضاؼ: )
 لـ يقل:

مسمماٍت مؤمناٍت )عسى رّبو إْف طّمقكّف أف ُيبدلو أزكاًجا خيًرا منكّف(، بل أضاؼ: )
 (!قانتاٍت تائباٍت عابداٍت سائحاٍت ثّيباٍت كأبكاًرا

 صغْت قمكبكما:
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 فاءْت إلى الخير.
 لـ يقل:

 صغا قمباكما.
 َتظاىرا عميو:

 األصل: تتظاىرا: تتعاكنا )عمى إيذائو(.
 ظيير( في اآلية.انظْر بعد ذلؾ كممة: )
 صالُح المؤمنيف:

 األصل: صالحك المؤمنيف.
 ُكتبْت بحذؼ الكاك كما ُتمفع.

 سائحات:
 صائمات.

 مسمماٍت مؤمناٍت قانتاٍت تائباٍت عابداٍت سائحاٍت:
  ىذا بيٌت مف بحر الرَمل التاـ )ابف عاشكر(.

 فاعبلتف فاعبلتف فاعبلتف *** فاعبلتف فاعبلتف فاعبلتف
 ت عابدات سائحات:قانتات تائبا

 أربع صفات عمى كزف كاحد: فاعبلت.
 ثّيباٍت كأبكاًرا:
 لـ يقل: 
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 ثّيباٍت أبكاًرا، بدكف كاك كما في الصفات السابقة.
 ألف ىذيف الكصفيف ال يجتمعاف في امرأة كاحدة، بخبلؼ الصفات السابقة.

 مسمماٍت مؤمناٍت قانتاٍت تائباٍت عابداٍت سائحاٍت ثّيباٍت كأبكاًرا:
 الحْع كثرة الصفات البلـز تكافرىا في زكجات الرسكؿ!

 : حفصة كانت مف الثّيبات.ثّيبات
 : عائشة كانت مف األبكار.أبكاًرا

 إعراب )جبريل(:
 جبريُل، كصالُح المؤمنيف، كالمبلئكُة: مبتدأ. )ظييٌر(: خبر.

*** 
ؿ عمر بف عف عبد هللا بف عباس رضي هللا عنيما قاؿ: لـ أزْؿ حريًصا عمى أف أسأ

الخطاب عف المرأتيف ِمف أزكاج النبي ملسو هيلع هللا ىلص المتيف قاؿ هللا تعالى )فييما(: إْف تتكبا إلى 
هللا فقد صغْت قمكُبكما، حتى حّج كحججُت معو، كعدؿ كعدلُت معو بإداكة فتبّرز، ثـ 

اف مف جاء فسكبُت عمى يديو منيا فتكضأ. فقمت لو: يا أمير المؤمنيف! َمِف المرأت
أزكاج النبي ملسو هيلع هللا ىلص المتاف قاؿ هللا تعالى )فييما(: إْف تتكبا إلى هللا فقد صغْت قمكُبكما؟ 

 قاؿ: كاعجًبا لؾ يا ابف عباس! ىما عائشة كحفصة!
  )متفق عميو(.
 في ركاية:

 مكثُت سنة كأنا أريد أف أسأؿ عمر )عف المرأتيف المتظاىرتيف(!
 )صحيح مسمـ(.
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 ة أخرػ:كفي ركاي
 مكثُت سنتيف!
 عدؿ كعدلُت معو:

 عدؿ عف الطريق األصمي لقضاء الحاجة.
 كاعجًبا:

تعجب عمر مف حرص ابف عباس عمى السؤاؿ، أك مف عدـ معرفتو بالجكاب كىك 
 العالـ المشيكد لو بالتفسير!

*** 
 الحْع في القرآف:

 محبة هللا لرسكلو، كىذه األكصاؼ المتتالية لمزكجات البديبلت:
 سمماٍت مؤمناٍت، قانتاٍت تائباٍت، عابداٍت سائحاٍت، ثّيباٍت كأبكاًرا!م
*** 

 الحْع في الحديث:
ابف عباس بقي سنتيف كىك يريد سؤاؿ عمر! ككاف يتييبو كما في بعض الركايات!  -

لحاح ذلؾ عميو ىذه المدة الطكيمة!  انظر بحث ابف عباس عف العمـ، كا 
 ىػ(، كفي أؼ شيء؟23 -ؽ.ىػ  40لعمر ) ىػ(68 -ؽ.ىػ  3خدمة ابف عباس ) -
  لعل ابف عباس خرج معو في الحج مف باب الرحمة في طمب العمـ. -
صدؽ عمر في الجكاب، كلك تعمق األمر بابنتو! لك كاف أحدنا اليـك ربما تكتـ  -

 عمى ابنتو كاتيـ غيرىا! المؤمف ال يكذب!
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متظاىرتيف لـ يسأؿ بعد أف عرؼ ابف عباس أف حفصة بنت عمر ىي إحدػ ال -
  أباىا: لـ فعمْت ابنتؾ ذلؾ؟

 فتأمْل أدب ىذيف العاِلميف الكبيريف، الصحابييف الجميميف!
*** 
 األحد:
 ىػ1438جمادػ األكلى  16
 ـ2017شباط/ فبراير  12
 

 (5 )التحريـ كأبكاًرا ثّيباتٍ  ۞

 اآلية:

 تائباتٍ  قانتاتٍ  ُمؤمناتٍ  ُمسمماتٍ  منكفّ  خيًرا أزكاًجا ُيبدَلو أفْ  طّمقكفّ  إفْ  رّبو عسى)
 .5 التحريـ (كأبكاًرا ثّيباتٍ  سائحاتٍ  عابداتٍ 

 كال الجماؿ كال بالماؿ تتعمق صفات بينيا مف ليس متتابعة، كثيرة دينية صفات
 لمتحّمي النبيّ  نساء تستحثّ  كثرتيا كلعلّ  ألربع(! المرأة ُتنكح حديث: في )كما الحسب
 أذاه! عف كالتخّمي بيا،

 أىل مف كاحد أؼّ  نظر تمفت كلـ الفقير، العبد نظر لفتت الصفات في الكثرة ذهى
 التفسير!
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 كالتالي: ثنائية صفات الثمانية الصفات ىذه تككف  أف يمكف كربما

 مؤمنات. مسممات -

 تائبات. قانتات -

 سائحات. عابدات -

 كأبكاًرا. ثّيبات -

 :عاشكر ابف قاؿ

 )المكزكف(، المّتزف  الكبلـ ُمحّسف (سائحات) قكلو: إلى (ُمسممات) تعالى: قكلو في»
 فاعمتف فاعمتف فاعمتف التاـ: الرَمل بحر مف شعٍر( )بيتُ  بيت ذلؾ مف يمتئـ إذ

 «!فاعمتف فاعبلتف فاعبلتف

 آخر: مكضع في تعالى قكلو قارفْ 

 بالمعركؼ اآلمركف  الساجدكف  الراكعكف  السائحكف  الحامدكف  العابدكف  التائبكف )
 .112 التكبة (المؤمنيف كبّشرِ  هللا لحدكد كالحافظكف  المنكر عف كالناىكف 

 األبكار؟ عمى قّدميف كلماذا الثّيبات، ذكر لماذا

 البكر: مف أفضل الثّيب تككف  قد

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=66&ayano=5#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=66&ayano=5#docu
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 أك حسب أك جماؿ أك ماؿ أك ديف مف البكر، في يككف  ال ما الثّيب في يككف  قد
 ال كاقعية، نظرة األمر إلى نظرنا إذا سيما ال األكالد، كتربية المنزلية األمكر في خبرة
 نظرية.

 نسبية. األمكر مثالي(، زكج )كال مثالية زكجة ىناؾ فميس

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ قاؿ

 عميو(. )متفق كلدينيا كلجماليا كلحسبيا لماليا ألربع: المرأة ُتنكح

 أكؿ تزكج كالرسكؿ بالرسكؿ، متعمقة اآلية ألف )األبكار( عمى )الثّيبات( قّدـ كربما
 عدد ككاف أسمـ! مف كأكؿ كشرؼ، ماؿ ذات ككانت )خديجة(، الثّيبات مف لو زكجة
 كاحدة! إال كّميفّ  كبيًرا: نسائو مف الثّيبات

 الثّيب! عمى البكر الرجلُ  قّدـ األربع الخصاؿ في كالبكر الثّيب استكت إذا

ذا  البكر. عمى الرجل قّدميا كحسًبا كجماالً  كماالً  ديًنا أفضل الثّيب كانت كا 

ذا  الرجل. حسب الترجيح تعّيف الديف، كاستكػ  كتفاكتت، بينيما الصفات اختمفت كا 
 الحَسب! إلى أك جماؿ،ال إلى أك الماؿ، إلى يميل فقد

 المفسريف: أقكاؿ
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 الطبرؼ:
 لـ المكاتي كىفّ  (:كأبكاًرا) ُعْذرتيّف. كذىبْت  افُترعَف، قد المكاتي كىفّ  (:ثّيبات) قكلو:»

  «.ُيفَترعفَ  كلـ يجامعَف،

 الرازؼ:

 نقكؿ: إلييّف. الرجاؿ رغبة يقمل ما جممة مف كىي المدح، مقاـ في الثّيبات ذكر»
 الرسكؿ، عند األبكار مف البعض إلى بالنسبة خيًرا الثّيب مف البعُض  يككف  أف يمكف

ذا مثبًل. المجمكع أك النسب، أك كالجماؿ، بالماؿ، الختصاصيف  فبل كذلؾ كاف كا 
 «.الثّيب مف ذكرناه ما مثل المراد يككف  أف لجكاز المدح في الثّيب ذكر يقدح

 القرطبي:

 ألنيا ثيًبا الثّيب سّميت إنما كقيل: بكر. يفكمن ثّيب منيفّ  أؼ: (كأبكاًرا ثّيباتٍ »)
 بيت إلى ثابْت  ألنيا كقيل: فارقيا. إفْ  غيره إلى أك معيا، أقاـ إفْ  زكجيا إلى راجعة
 سّميت العذراء. فيي البكر كأما زكج. إلى تعكد ثّيب كل ليس ألنو أصح كىذا أبكييا.
 امرأة آسية مثل بالثّيب أراد بي:الكم كقاؿ بيا. ُخمقْت  التي حالتيا أكؿ عمى ألنيا بكًرا
 عمراف. ابنة مريـ مثل كبالبكر فرعكف،

 )القرطبي(: قمتُ 

 الدنيا في طّمقيفّ  لك لنبّيو هللا مف كعد التبديل إف قاؿ: مف قكؿ عمى يمشي إنما كىذا
 «.أعمـ كهللا منيّف، خيًرا اآلخرة في زّكجو
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 كثير: ابف

 ذلؾ ليككف  أبكار(، )الصكاب: أبكاًرا كمنيفّ  ثيبات، منيفّ  أؼ: (كأبكاًرا ثّيباتٍ ) قكلو:»
 «.النفس يبسط التنّكع فإف النفكس، إلى أشيى

 أقكؿ:

 كاألبكار! الثّيبات بيف كليس عمكًما، النساء بيف التنكع لعّمو

 حياف: أبك

 الراجع كالثيب: بكًرا. تزّكجيا مف كسّمـ عميو هللا صّمى أزكاجو في ألف الجنسيف ذكر»
 «. الُعْذرة زكاؿ بعد

 الشككاني:

 نبّيو هللا كعد قاؿ: (كأبكاًرا ثيباتٍ ) قكلو: في بريدة عف مردكيو، كابف الطبراني، أخرج»
 بنت مريـ كبالبكر فرعكف، امرأة آسية بالثّيب يزّكجو أف ىذه في كسّمـ عميو هللا صّمى
  «.عمراف

 األلكسي:

 كفييفّ  ثيًبا، تزّكجيا مف كسّمـ عميو تعالى هللا صّمى أزكاجو في ألف الجنسيف ذكر»
 بكًرا. تزّكجيا مف

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=66&ayano=5#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14687
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=66&ayano=5#docu
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 عنيا، تعالى هللا رضي عائشة إال بكًرا يتزكج لـ كالسبلـ الصبلة عميو أنو كجاء
 الصبلة كعمييا أبييا عمى الزىراء، عمييا كرّدت صكاحباتيا، عمى بذلؾ تفتخر ككانْت 
 عمى افتخرْت  حيف إياىا، كسّمـ عميو تعالى هللا صّمى بيالن بتعميـ كالسبلـ،
 هللا صّمى هللا رسكؿُ  بيا تزّكج أّمي إف بقكليا: عنيا تعالى هللا رضي خديجة أّميا
 «!فسكتْت  أنتّف، كذلؾ كال غيرىا، النساء مف حدأ يره لـ بكر، كىك كسّمـ عميو تعالى

 أقكؿ:

 ىي صارت منو تزكجْت  فمما هللا، رسكؿ مف ىي تتزكج أف قبل أّميا خديجة كانت
 أًما! أيًضا

 فسكتَف. صكابو: مطبعي، خطأ لعمو )فسكتْت( قكلو:

 الشنقيطي:

 أف مع بأكلكيتيّف، يشعر ما التخيير معرض في ىنا األبكار عمى الثّيبات تقديـ في»
 ركاية: كفي كتبلعبؾ. تبلعبيا ركاية: )في كتداعبيا تداعبؾ بكًرا ىبلّ  الحديث:
   كتضاحكؾ(. تضاحكيا

 األبكار. أكلكية ففيو جاّف، كال قبميـ إنس طمثيفّ ي لـ الجنة كنساء

 في كاألبكار الدنيا، في الثّيبات كأف فقط، لمتنكيع ىذا بأف المفسركف  أجاب كقد
 عمراف. ابنة كمريـ الجنة

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=129
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10640
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=66&ayano=5#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=66&ayano=5#docu
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 هللا صّمى هللا لرسكؿ االنتصار مقاـ في كاف لّما أنو أعمـ، تعالى كهللا يظير، كالذؼ
 ديًنا العالية الصفات مف ذكر عندىّف، بمقامو يميق لما كتنبيييفّ  كسّمـ، عميو
ا. ًً  كخمٍق

 «.األخبلؽ كمحاسف العشرة بحسب فييفّ  الخيرّية أف ليبيف الثّيبات كقّدـ

 أقكؿ:

 مكجكدة فالخيرّية عددىّف، حيث مف إال إلخ( ... فييف )الخيرّية قكلو: عمى أكافق ال
 إذا كربما يضير! ال بككرةال حيث مف كاحدة كككنيا )عائشة(! البكر في أيًضا
 كّفة عنده رجحْت  كّفة، في الزكجات كسائر كّفة في عائشة ككضعْت  خديجة، استثنينا
   أعمـ. كهللا عائشة!

 عاشكر: ابف

 الرجاؿ، عند محاسنيا الصفتيف كمتا ألف المقدرات الزكجات في التفصيل ىذا كّجو»
 كأبيى لعاًبا، كأحسف بيتو، عمى كأقـك أىكائو، مع كأميل الزكج، لكاجبات أرعى فالثّيب
 غنًجا! كأحمى زينًة،

 رجبلً  تعرؼ ال كالبكر لمنفس. مجمبة ذلؾ كفي كداًل! غرارة كأكثر حياًء، أشدّ  كالبكر
سبق لـ التي المرأة في التنافس مف خمق الرجاؿ نفكس ففي زكجيا، قبل ًَ  إلييا َؼ
 غيرىـ.
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 بأف هللاُ  أنبأىا كقد إال بمزّية كسّمـ عميو هللا صّمى النبيء أزكاج مف كاحدةٌ  اعتزْت  فما
 )...(. أيًضا المزّية تمؾ في منيا خيًرا سيبدلو

 كفّ  تزّكجيف لما كسّمـ عميو هللا صّمى النبيء أزكاج أكثر ألف (ثّيبات) كصف كتقديـ
 مكّجو األشدّ  المبلـ أف إلى إشارة كلعّمو ثيباٍت.
 تزّكجيا التي ىي كعائشة ثيباٍت، تزّكجيفّ  ممف حفصة عائشة،ككانت قبل حفصة إلى
 «.اإلشارة تكفيو الحرّ  قيل: كما التأديب أساليب مف أسمكب التعريض كىذا بكًرا.

 أقكؿ:

 الثّيب: عف قكلو

 لـ ما أفضل، الصغيرة أف فاألصل سًنا، أصغر كانت إفْ  صحيح (لعاًبا أحسف)
 أعمـ! كهللا الكبيرة، تتصّنع

 كقكلو:

 بأف هللاُ  أنبأىا كقد إال بمزّية كسّمـ عميو هللا صّمى النبيء أزكاج مف حدةٌ كا اعتّزْت  )فما
فْ  نظر، فيو أيًضا أيًضا( المزّية تمؾ في منيا خيًرا سيبدلو  منو محاكلة فيو كاف كا 
 أعبله(. قمتو ما )راجعْ  اآلية في الكاردة الصفات تعدد سبب تفسير مف لبلقتراب

*** 

 إلثالثاء7



609 

  2015 األكؿ كانكف  مف األكؿ

 

 (7 )التحريـ تعممكف  كنتـ ما جزكف تُ  إنما اليـك تعتذركا ال كفركا الذيف أييا يا ۞

 : يـك القيامة.اليـك

 

 (8)التحريـ ا صكحً يا أييا الذيف آمنكا تكبكا إلى هللا تكبة نَ  ۞

 بحيث ال تعكدكف إلى الذنب أبًدا.

 : مف النصح.نصكًحا

 

 (10 )التحريـ القرآف في النساء مف أربع ۞
  
 تعالى: قاؿ
 عباِدنا ِمف عبديفِ  تحتَ  كانتا ُلكطٍ  كامرأةَ  ُنكحٍ  امرأةَ  كفُركا لمذيفَ  َمثبلً  هللاُ  ضربَ )

 (الداخميفَ  معَ  الّنارَ  ادُخبل كقيلَ  شيًئا هللاِ  ِمفَ  عنيما ُيغنيا فمـ فخانتاىما صالَحيفِ 
 .10 التحريـ
 الجّنةِ  في بيًتا عندؾَ  لي ابفِ  ربّ  قالْت  إذ ِفرعكفَ  ةَ امرأ  آمُنكا لمذيفَ  َمثبلً  هللاُ  كضربَ ) 

 التي ِعمرافَ  ابنةَ  كمريـَ  الظالميَف. القـك ِمفَ  كنّجني كعمِمو ِفرعكفَ  ِمف كنّجني
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 ِمفَ  ككانْت  كُكتِبو رّبيا بكمماتِ  كصّدقْت  ُركِحنا ِمف فيوِ  فنفخنا فرَجيا أحصنْت 
 .12-11 التحريـ (القانتيفَ 
  
 نساء: أربع
 نكح امرأة      -

 لكط امرأة      -

 فرعكف  امرأة      -

 عمراف بنت مريـ      -

  
 كافرتاف: ثنتاف
 نبي(. ىك )بل صالح مؤمف الزكج نكح: امرأة      -

 نبي(. ىك )بل صالح مؤمف الزكج لكط: امرأة      -

  
 مؤمنتاف: ثنتاف
 .كافر الزكج فرعكف: امرأة      -

 زكج. ببل عمراف: بنت مريـ      -

  
 المثل: ضرب
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 نبي! أك صالح الزكج أف مع بكافرتيف، المثل هللا ضرب      -

 زكج ال كالثانية كطاغية. كافر إحداىما زكج أف مع بمؤمنتيف، المثل هللا ضرب      -
 فرجيا. أحصنت كلكنيا ليا

  
 الكفر: كَمثل اإليماف، َمثل :بيف المثل يضرب أف تستحق النساء مف نماذج
 مؤمف. كزكجيا كافرة ىي      -

 كافر. كزكجيا مؤمنة ىي      -

 ليا. زكج كال مؤمنة ىي      -

  
 :شيًئا هللاِ  ِمفَ  عنيما ُيغنيا لـ
 فبلنة فبلف! زكجة فبلنة األنبياء. مف أك الصالحيف مف زكجييما أف المرأتيف ينفع لـ
 األكلى. السيدة
***  
   ـ24/12/2012 اإلثنيف

 

 (11 التحريـ) الجنة في بيًتا عندؾ لي ابفِ  ۞

 الجّنةِ  في بيًتا عندؾَ  لي ابفِ  ربّ  قالْت  إذ ِفرَعكفَ  امرأةَ  آمُنكا لمذيفَ  مثبلً  هللاُ  كَضربَ )
 .11 التحريـ (الظالميفَ  القـك ِمفَ  كنّجني كعمِموِ  ِفرًعكفَ  ِمف كنّجني



612 

  

 فرعكف: امرأة

 مزاحـ. بنت آسية

 فرعكف  امرأة كآسية عمراف ابنة مريـ إال النساء مف يكمل كلـ كثير، الرجاؿ مف كمل
 البخارؼ(. )ركاه

 ابنة كمريـ فرعكف، امرأة آسية إال النساء مف يكمل كلـ كثير، الرجاؿ مف كمل
ف خكيمد، بنت كخديجة عمراف،  سائر عمى الثريد كفضل النساء عمى عائشة فضل كا 
     عميو(. )متفق الطعاـ

 عمراف، ابنة كمريـ دمحم، بنت كفاطمة خكيمد، بنت خديجة الجنة: أىل نساء أفضل
 أحمد(. )مسند  فرعكف  امرأة مزاحـ بنت كآسية

  

 يقل: لـ

 آمّف. لمكاتي مثبلً  هللا كضرب

 المرأة! ىذه مف أضعف تككنكا ال الرجاؿ أييا يا

  

 تقل: لـ
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 لي. اجعلْ 

 منيا أتى كمما ىذه بعبادتو فإنو األصناـ، يعبد كلـ هللا، عبد إذا الدنيا في اإلنساف
 الجنة! مبنى في لنفسو حجًرا كضع بشيء

 في بأعماليا بنفسيا، تبنيو أنيا كالحقيقة الجنة، في بيًتا ليا يبني هللا أف الظاىر
 بناؤىا عظـ الدنيا في عمميا عظـ ككمما تنشره، عدؿ كبكل تعممو، خير بكل الدنيا،
 اآلخرة! في

 درجات! الجنة في كالمقامات ت،درجا الدنيا في األعماؿ

 ربّ  اآلخرة: في هللا إلى فمجأت الدنيا، في )قصرىا( بيتيا ليا خّرب فرعكف  زكجيا
 الجنة! في بيًتا عندؾ لي ابفِ 

 ابِف! المفع: ىذا عند كقف مف المفسريف مف أجد لـ

  

 الدار: قبل الجار

 قكلو قاؿ: الدار؟ قبل الجار قكليـ: ِمثلُ  القرآف في أيف ُسئل: كقد الظرفاء: بعض قاؿ
 ىك الجنة في (بيًتاك) المجاكرة، ىك (عندؾ) فػ: ، الجنة في بيًتا عندؾَ  لي ابفِ  تعالى:
 حياف(. أبي )تفسير الدار!

  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=66&ayano=11#docu
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 فرعكف: امرأة

 كافر! كزكجيا مؤمنة

 نفكذه! كال سمطتو كال ترفو كال مالو كال فرعكف  قكة عينيا يمؤل لـ

 هللا! جنة إلى تطمعت بل الدنيا، في القصكر حياة تر لـ

 عظيًما! األخير ىذا كاف ميما الدنيا! في بيت مف خير الجنة في بيت

 كاالضطياد! كاالستبداد بالظمـ الخرب البيت ىذا مف خير تبنيو الجنة في بيت

 مغمكر! ألنو كال ضعيف، ألنو كال فقير، ألنو ال زكجيا، مف تتبرأ زكجة

 كلغيرىا! ليا زكجيا ظمـ مف تتبرأ زكجة

 الفاخرة! بالدنيا تغترّ  كلـ باآلخرة، قمبيا عّمقت

 أيًضا! لمرجاؿ بل فقط، لمنساء ال المثل، مضرب إنيا

 رجاؿ! أختُ  امرأة كالنساء، ال امرأة

 بعض فّضل بل مطمًقا، تفضيبلً  النساء عمى الرجاؿ يفّضل لـ هللا إف لكـ: أقل ألـ
 الرجاؿ! مف كثير عمى بعضيفّ  فّضل بل الرجاؿ، بعض عمى النساء

 .34 النساء (بعض عمى بعَضيـ هللاُ  فّضل بما) تعالى: قكلو ذلؾ

***  
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    ـ12/12/2014 الجمعة

 

 (12 )التحريـ القانتيف مف ككانت ۞

 يقل: لـ

 القانتات. مف

 كالقانتات. القانتكف  فييـ يدخل أعـ، :القانتيف
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 إلُمْمك﴾ سورة﴿
 (1)الممؾ  خمق المكت كالحياة ليبمككـ أيكـ أحسف عمبلً ۞ 

 : الحياة الثانية بعد المكت: البعث.الحياة

 : ليس فيو تقديـ كما زعـ المفسركف.المكت

 

 (3)الممؾ خمق سبع سمكات طباًقا ۞ 

 بعضيا فكؽ بعض.

 

 (3)الممؾ ما ترػ في خمق الرحمف مف تفاكت ۞ 

 اختبلؼ.

 

 (3)الممؾ طكر فارجع البصر ىل ترػ مف فُ ۞ 

 تفاكت، شقكؽ.
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ا لمشياطيف كأعتدنا ليـ عذاب كلقد زينا السماء الدنيا بمصابيح كجعمناىا رجكمً ۞ 
 (5الممؾ ) السعير

.: مصابيح  نجـك

 : كجعمنا ىذه المصابيح.كجعمناىا

 : أؼ لمشياطيف.كأعتدنا ليـ

 : أعددنا.أعتدنا

 

 (8)الممؾ مّيز مف الغيع تكاد تَ ۞ 

 .قراءةتتميز، كفيو 

 تتقطع مف الغيع عمى أعداء هللا.

 

 (8)الممؾ ألـ يأتكـ نذير ۞ 

 رسكؿ ينذركـ.

 

 (9)الممؾ إْف أنتـ إال في ضبلؿ كبير ۞ 
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 : ما.إفْ 

 : فقيل ليـ: إف أنتـ.التقدير

 

 (10)الممؾ ا في أصحاب السعير ا نسمع أك نعقل ما كنّ كقالكا لك كنّ ۞ 

 ال سمعنا األنبياء )الدليل النقمي أك السمعي(، كال استخدمنا العقكؿ )الدليل العقمي(.

 :الزمخشرؼ قاؿ 

 .إنما جمع بيف السمع كالعقل ألّف مدار التكميف عمى أدلة السمع كالعقل :قيل

 

 (11)الممؾ فاعترفكا بذنبيـ فُسحًقا ألصحاب السعير ۞ 

 لـ يقل:

 فسحًقا ليـ.

 بّيف أنيـ مف أصحاب السعير.

 

 (13)الممؾ إنو عميـ بذات الصدكر ۞ 

 لـ يقل:
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 بما في الصدكر.

 

 (14)الممؾ ف خمق كىك المطيف الخبير أال يعمـ مَ ۞ 

 مف خمق: ىل يعني الخالق أـ المخمكؽ: مف خمقيـ.

 لعل التقدير:

 أال يعمـ هللا مف خمقيـ كىك المطيف الخبير.

 .كاخفاىا : الذؼ يعمـ أدّؽ األشياءالمطيف

 ليس ىناؾ مف ىك أعمـ بالمخمكؽ مف الخالق.

 

ليو النشكر ۞   (15)الممؾ ككمكا مف رزقو كا 

 :الزمخشرؼ قاؿ 

ليو نشكركـ، فيك  :المعنى  .سائمكـ عف شكر ما أنعـ بو عميكـكا 

 

 (19)الُممؾ صافات كيقبضف  ۞

 : صاّفات: ليس معناىا باسطات كما زعـ المفسركف!صاّفاٍت كَيْقِبْضفَ 
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 قاؿ تعالى:

ـْ يَركا إلى الطْير فكَقيـ صاّفاٍت كيقِبضَف ما ُيمسكيّف إال الرحمُف إّنو ) بكّل شيٍء أَكل
 .19( الممؾ بصيرٌ 

 صاّفات: 

 ليس معناىا باسطات، فيذا مف تكّمفات المفسريف، أخذكه مف قكلو: )كيقبضف(!

*** 

 التقدير عندؼ:

 صافاٍت يبُسطَف كيقبضَف.

 كهللا أعمـ.

*** 

 إلسبت7

 ىػ1439شعباف  27

 ـ2018أيار  12
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 (19)الممؾ ف ُنكِت المغة م ۞

 أثر عمى معاجـ المغة!صاّفات: تفسير المفسريف  ۞

 في المعجـ الكسيط كغيره:

 "صّفت الطيُر في السماء: بسطت أجنحتيا في طيرانيا كلـ تحركيا".

 أقكؿ:

 كىذا خطأ سببو تكّمف المفسريف.

 يجب إصبلحو في المعاجـ المغكية.

 ىناؾ بكف شاسع في المغة بيف )صّف( ك)بسط(!

 مًعا.أسأؿ هللا اليداية ألىل التفسير كأىل المغة 

*** 

 إلسبت7

 ىػ1439شعباف  27

 ـ2018أيار  12
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 (21)الممؾ فكر كنُ  كا في عتكّ بل لجّ ۞ 

 : تمادكا.كالجّ 

 : طغياف.عتكّ 

 

أفمف يمشي ُمكًبا عمى كجيو أىدػ أـ مف يمشي سكًيا عمى صراط مستقيـ ۞ 
 (22)الممؾ 

 : ساقًطا.ُمكًبا

 : مشًيا سكًيا.اسكيً 

 

 (23)الممؾ ما تشكركف  كاألفئدة قميبلً كجعل لكـ السمع كاألبصار ۞ 

 ىذه أدكات العمـ كالمعرفة.

 الشاكركف ىـ المؤمنكف، كىـ قميمكف.

 

ليو تُ  قلْ ۞   (24)الممؾ حشركف ىك الذؼ ذرأكـ في األرض كا 
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 : خمقكـ.ذرأكـ

 

)الممؾ فمما رأكه زلفة سيأت كجكه الذيف كفركا كقيل ىذا الذؼ كنتـ بو تّدعكف ۞ 
27) 

 العذاب.: أؼ رأكه

 : قريًبا.زلفة

 : أنو لف يأتي.تّدعكف 

 

جير الكافريف مف عذاب أليـ ف معي أك رحمنا فمف يُ قْل أرأيتـ إْف أىمكنَي هللا كمَ ۞ 
 (28)الممؾ 

 لـ يقل:

 فمف ُيجيركـ مف عذاب أليـ.

.  مف أساليب الحجاج مع الخصـك

 

 (30)الممؾ عيف مَ  فمف يأتيكـ بماءٍ ا كرً أصبح ماؤكـ غَ  أرأيتـ إفْ  قلْ  ۞
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 : غائًرا.اغكرً 

 : ظاىر.َمعيف
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 إلقمم﴾ سورة ﴿
 (1)القمـ  ف كالقمـ كما َيسطركف ۞ 

 كما يسطركف: بو، أؼ: ما يكتبكف.
 

 (2)القمـ ما أنت بنعمة ربؾ بمجنكف ۞ 
 : النبكة.نعمة ربؾ
 

ف لؾ ألجرً ۞   (3)القمـ ا غير ممنكف كا 
 الجنة(.: مستمر غير منقطع )خالد خمكد غير ممنكف 

 
 (5)القمـ فسُتْبِصر كُيْبِصركف  ۞

 لـ يقل:

 فستبصر كسيبصركف.

 لـ يكّرر سيف االستقباؿ في الفعل الثاني المعطكؼ. 

*** 

 إلجمعة7
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 ىػ1440ربيع اآلخر  13

 ـ2018كانكف األكؿ  21

 

 (6)القمـ كـ المفتكف بأيّ ۞ 

 الجنكف.

 

 (7)القمـ إف ربؾ ىك أعمـ بمف ضّل عف سبيمو كىك أعمـ بالميتديف ۞ 

 لـ يقل:

 كىك أعمـ بمف اىتدػ.

 

 (9)القمـ دىنكف دىف فيُ كّدكا لك تُ ۞ 

 المداىنة: المصانعة كالمبلينة.

 

 (10)القمـ ييف ؼ مَ حبلّ  كال تطع كلّ  ۞
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 َمّناٍع لمخيِر ُمْعتٍد أثيـ. ُعُتّل بعَد ذلؾَ كال ُتِطْع كّل َحبّلؼ َمييٍف. َىّماٍز َمّشاٍء ِبَنميـ. )
 .13-10( القمـ َزنيـ

 لـ يقل:

 أّؼ حبّلؼ.

 : التقدير

 كّل حبّلؼ َمييف ال ُتِطْعُو.

 ألنو مستمّر في ذلؾ ال يتكب منو.

 صيغ مبالغة:

 َحبّلؼ، َىّماز، َمّشاء، َمّناع، أثيـ.

 صيغ المبالغة تشير إلى شخص بعينو، أك أشخاص بأعيانيـ. 

 ىل ىذه صيغ مبالغة؟

 معتد، عتّل، زنيـ.

 لماذا قاؿ؟

 بعد ذلؾ.
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 :الطبرؼ قاؿ 

 معنى )بعد( في ىذا المكضع معنى )مع(. تأكيل الكبلـ: أؼ مع العتل زنيـ.

أقكؿ: ربما يككف المعنى: أنو بعد ذلؾ كمو )أك فكؽ ذلؾ كمو(: عتّل زنيـ! كىك قكؿ 
 . كأراه أدؽ مف قكؿ الطبرؼ.الرازؼ 

كأف ىاتيف الصفتيف تختمفاف عف الصفات السابقة. فقد تتعمقاف بالشكل، بخبلؼ 
الصفات السابقة فإنيا قد تتعمق بالمعنى. أك الصفات األكلى  نفسية، كالصفتاف 

 خرياف بدنيتاف، كهللا أعمـ )انظر تفسير الرازؼ(.األ

 َىّماز:

 مغتاب كثير االغتياب.

 نميـ:

 نميمة.

 ُعُتّل:

 غميع، فاجر)في الخصكمة(.

 زنيـ:

 ممصق بالقـك ليس منيـ.
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 لو زنمة )قطعة جمدية زائدة، عبلمة( كزنمة الشاة يعرؼ بيا.

 ف جمع ىذا كمو؟ىل المراد مَ 

 منيا فأكثر.المراد مف كاف فيو صفة 

*** 

 2012حزيراف  4

 

 (13 )القمـ َزِنيـ ذلؾ بعدَ  ُعُتلّ  ۞
  
 ذلؾَ  بعدَ  ُعُتلٍ  أثيـ. ُمعتدٍ  لمخيرِ  َمّناعٍ  بنميـ. َمّشاءٍ  ىّمازٍ  َمييٍف. َحبّلؼٍ  كلَ  ُتِطعْ  )كال
-10 القمـ األّكليَف( أساطيرُ  قاؿَ  آياُتنا عميوِ  ُتتمى إذا كبنيَف. ماؿٍ  ذا كاف أف َزنيـ.
51. 
  

 األثرياء. ألحد كصف
  
 مف اآلية في تكسعنا كلكف الكرقة. ىذه في بالتفسير المقصكد ىك األخضر المكف 
 بعدىا. كما قبميا ما ذكر فيو جاء إذ التفسير، فيـ أجل
  
 ُعتّل:
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 )الجافي( جاؼٍ       -

 (الجحيـ َسكاءِ  إلى فاعِتمكهُ  ُخذكه) بعنف الدفع الَعْتل: مف أصمو غميع. فع      -
 47 الدخاف

 خصكمتو( في )فاجر بالباطل الخصكمة شديد      -

 بعكضة. جناح هللا عند يزف  ال شركب أككؿ البطف( )كاسع الجكؼ رحيب      -

  

 أمريف: في محصكرة كىي كثيرة المفسريف أقكاؿ :الرازؼ  قاؿ
 الخُمق. في ذـ      -

 الخْمق. في ذـ      -

  
 األكلى: الصفات في يتمثل الخُمق ذـ لعل :أقكؿ
 (.أثيـ ُمعتدٍ  لمخيرِ  َمّناعٍ  بنميـ. َمّشاءٍ  ىّمازٍ  َمييٍف. َحبّلؼٍ )
  
 الصفتاف ىاتاف (،ذلؾ بعد) قكلو فييما كرد المتيف األخيرتيف الصفتيف في الخْمق كذـ
 الصفات. مف المجمكعتيف بيف فصمت (ذلؾ بعد) (.زنيـ) (،ُعتلّ ) ىما:
  
 ذلؾ: بعد
 ذلؾ. مع      -
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 بو. كصفناه ما مع      -

 التقدير:
 زنيـ. ُعتلّ  كّمو ذلؾ بعد ىك
  
 زنيـ:
 كبقيت كيبست فاسترخت أذنيا شقت إذا الشاة: زنمت الشاة. كزنمة زنمة لو      -

 السيئة. العبلمة بيا يقصد المعمق. كالشيء

 لئيـ.      -

 )دعّي(. منيـ ليس بالقـك ُممصق      -

  
 كبنيف: ماؿ ذا كاف أف
 كاف. ألف      -

 كاف. بأف      -

  
 :الرازؼ  قاؿ
 بعده. بما أك قبمو بما متعمًقا يككف  أف يجكز (كاف أف) قكلو: أف اعمـ
 مع تطعو ال أؼ كبنيف، ماؿ ذا كاف أف مييف حبلؼ كل تطع كال فتقديره: األكؿ أما
 ككثرتو. كأكالده ليساره المثالب ىذه
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 أساطير قاؿ آياتنا عميو تتمى إذا كبنيف ماؿ ذا كاف أف ألجل فتقديره: الثاني كأما
 هللا خكليا التي النعـ ىذه مجازاةَ  جعل كبنيف ماؿ ذا كاف أف ألجل كالمعنى: األكليف،
 بآياتو! الكفرَ  لو
  
 قبمو بما متعمق (كاف أفْ ) قكلو: أفّ  كأرػ  الثاني، التقدير عمى الرازؼ  أكافق ال :أقكؿ
 أعمـ. كهللا فقط،
 متتالية صفات (كبنيفَ  ماؿٍ  ذا كافَ  أفْ ) كقكلو: (ُتِطعْ  ال) قكلو: بيف أيًضا: ؿكأقك 
 القكليف. بيف باعدت
  
 قراءة: في
 االستفياـ. عمى ال الخبر عمى الجميكر، قراءة ىي كاف، أفْ       -

 كاف. أألنو اإلنكارؼ. االستفياـ عمى كاف، أأفْ       -

 اإلنكارؼ. االستفياـ عمى كاف. آفْ       -

 المفسريف: أقكاؿ حسب التقدير
 ال أؼ: يطيعو! لمف التكبيخ كجو عمى  تطيعو؟ كبنيف ماؿ ذا كاف أألنو           -1
 كبنيو. لماِلو ُتِطْعوُ 

 كيستكبر؟ يكفر كبنيف ماؿ ذا كاف أألنو           -2

 بنميـ؟ يمشي كبنيف ماؿ ذا كاف أألنو           -3
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 كتكّمف. تحّكـ ففييما (،3ك) (2) لػ كجًيا أرػ  كال (،1) في الصكاب أرػ 
  
 اآلية: دركس مف
 ماؿ، ذا كاف مف يحترمكف  ،المشايخ مف بل المسمميف، مف بل اس،الن مف كثير
لى إليو كيتزلفكف   كعمـ! ديف ذا كاف بمف يكترثكف  يكادكف  كال بنيو، كا 
***  
     ـ2/7/2012 اإلثنيف

 

 (25)القمـ رٍد قادريف كغَدكا عمى حَ ۞ 

 : منع.حرد

 

 (28)القمـ حكف ألـ أقل لكـ لكال تسبّ ۞ 

 ىبّل تسّبحكف.

 

 (35)القمـ  ما لكـ كيف تحكمكف  جرميفالمسمميف كالمُ  أفنجعلُ ۞ 

 المقارنة بدىية، كلكنيا ليست كذلؾ في سمككيـ كعقيدتيـ.
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 (37)القمـ سكف فيو تدرُ  أـ لكـ كتابٌ ۞ 

 ذلؾ.

 

 (38)القمـ إّف لكـ فيو لَما تخّيركف ۞ 

 : في الكتاب.فيو

 : تتخّيركف.َتخّيركف 

 تتخيركنو.

 

 (39)القمـ ا تحكمكف أـ لكـ أيماٌف عمينا بالغٌة إلى يـك القيامة إّف لكـ لمَ ۞ 

 : ُعيكد.أيماف

 : مغمظة.بالغة

 : تشتيكف.تحكمكف 

 

 (40)القمـ ْميـ أي يـ بذلؾ زعيـ سَ ۞ 
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 : كفيل.زعيـ

 

 (42 )القمـ ساؽ عف يكشف يـك ۞

  أدبية؟ عبارة أـ عقدية عبارة۞

  .42 القمـ (َيستطيعكفَ  فبل السجكدِ  إلى كُيدَعكفَ  ساؽٍ  عف ُيكشفُ  يكـَ )

 النكتة:

 لغكؼ( )تركيب أدبية عبارة ىي أـ هللا، بصفات تتعمق عقدية عبارة العبارة ىذه ىل
 الشّدة؟ يـك منيا يراد

 أساسياف: قكالف فييا قمنا: الفرعية، األقكاؿ أىممنا إذا

 الحربُ  شّمرت( )أك َكشفت كقكليـ: القيامة، يـك الشّدة عف كناية ساؽ: عف يكشف -
 اشتّدت. ساقيا: عف

 هللا. ساؽ -

  

 أـ تشبيو؟ ببل الساؽ نثبت ىل لمتساؤؿ: نعكد فإننا هللا ساؽ ىك القكؿ كاف لك
 ما إال فييا العقل يممؾ كال جًدا! شائكة مسائل مجاز؟ كاألمر الشّدة، ىك المقصكد
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 ىذه في كاتب كل كليس حار! العقل فيو خاض إذا النقل في كرد كما النقل، في كرد
 محدكًدا. تكفيقو يككف  كقد مكفًقا، الشائكة المسائل

  

 قراءة: في

 ساؽ. عف نكشف يـك

  

 :261 كرقة التقديس، أساس نقض في تيمية ابف قاؿ

ة، عف الكشف بو الُمراد ىل اآلية: تفسير في تنازعكا قد الصحابة»  بو الُمراد أك الشدَّ
 ساقو؟ عف الربّ  يكشف أنو

 اآلية، ىذه في إال الصفات آياتِ  مف يذكر فيما كالتابعكف  الصحابة يتنازع كلـ
 كنحك …27 الرحمف (َربِّؾَ  َكْجوُ  َكَيْبَقى) ،75 ص (ِبَيَدؼَّ  َخَمْقتُ  ِلَما قكلو:) بخبلؼ
 )...(. كالتابعكف  الصحابة فييا يتنازع لـ فإنو ذلؾ؛

 كىك لمقرآف، المفّسر الصحيح بالحديث أثبتكه تعالى هللا صفات مف ذلؾ جعمكا كالذيف
 الربّ  فيكشف) فيو: قاؿ الذؼ (،الصحيحيف) في المخرج الخدرؼ  سعيد أبي حديث
 (.ساقو عف
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 ساؽ، عف يكشف أنو أخبر أنو جية مف ذلؾ عمى يدؿّ  القرآف ظاىر إفَّ  يقاؿ: كقد
 ساقو. عف الكاشف ىك أنو فعمـ ، إال يصمح ال كالسجكدُ  السجكِد، إلى كُيدعكف 

ة عمى ذلؾ فحملُ  كأيًضا دَّ ة في ملالمستع ألف ،يصح ال الشِّ  هللا كشف يقاؿ: أف الشدَّ
ة،  .50 الزخرؼ (َينُكُثكفَ  ُىـْ  ِإَذا اْلَعَذابَ  َعنُيـُ  َكَشفَنا َفَممَّا ) قاؿ: كما أزاليا، أؼ: الشدَّ
 كقاؿ: .135 األعراؼ (َباِلُغكهُ  ُىـْ  َأَجلٍ  ِإَلى الرْجزَ  َعْنُيـُ  َكَشفَنا َفَممَّا) كقاؿ:
كا ُضرٍّ  ِمفْ  ِبِيـْ  َما َكَكَشفَنا َرِحمَناُىـْ  َكَلكْ  ) ًَ  ُطْغَياِنِيـْ  ِفي َلَمج   .75 المؤمنكف  (َيْعَمُيكَف
ذا ة؛ كشف يقاؿ: أف المغة في ذلؾ مف المعركؼ كاف كا  دَّ  فمفع أزاليا؛ أؼ: الشِّ
 كشفنا قاؿ: كما كاإلبانة، اإلظيار بو يراد كىذا (،ساؽ عف ُيكشفُ ) اآلية:
ة تحدث فيناؾ كأيًضا عنيـ. دَّ ة يكشف فبل يزيميا، ال الشِّ دَّ  ىذا لكف القيامة، يـك الشِّ
 المعنى كتدّبر كالسياؽ بالتركيب بل (،ساؽ) لفظة: مجرد مف ظاىراً  ليس الظاىر
 «.المقصكد

 .1/252 المرسمة الصكاعق كتابو: في القيـ البف مثمو كانظر

 أقكؿ: 

 ىل المجاز؟ أـ الحقيقة ىك ىل المقصكد؟ ما لكف صحيح، حديث هللا ساؽ حديث
 مف كلكل شائكة، فييا البحث أدكات هللا؟ إلى فييا األمر نكل أـ المسألة في نخكض
 فمف آخر. مذىب تكفير لمذىب يجكز كال صعب، كالترجيح حجتو، المعتبرة المذاىب
 كليس كجو، فمو تشبيو ببل أثبت كمف جو،ك  فمو التنزيو مع أّكؿ كمف كجو، فمو فّكض
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 تعّذر إذا الجميع، عند التفكيض مف مشترؾ قدر ىناؾ التأكيل، مف أكلى اإلثبات
 أعمـ. كهللا غيره، كيكّفر معياًرا نفسو يتخذ أف لمذىب يجكز كال الفيـ،

 التكسع، يفضل كبعضيـ االختصار، يفضل فبعضيـ الناس: أمزجة يشبو كىذا
 عجزه، يعمف كبعضيـ النقل، في العقل ُيجيل كبعضيـ لنقل،ا يفضل كبعضيـ
 يعمف! ال كبعضيـ

  

 المفسريف: أقكاؿ

 الطبرؼ:

 )...(. شديد أمر عف يبدك التأكيل: أىل مف كالتابعيف الصحابة مف جماعة قاؿ»

 لو يخّركف  عظيـ، نكر عف قاؿ: (ساؽٍ  عف ُيكشفُ  يـك) قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص النبي كعف 
 «.سّجًدا

  

 البغكؼ:

  القيامة. في ساعة أشدّ  ىك عباس: ابف قاؿ شديد، فظيع أمر عف قيل:»
 األمر. شّدة عف (ساؽٍ  عف ُيكشفُ  يكـَ ) جبير: بف سعيد قاؿ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=68&ayano=42#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=68&ayano=42#docu
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 الجد إلى فيو يحتاج عظيـ أمر في كقع إذا لمرجل العرب تقكؿ : قتيبة ابف كقاؿ 
 الحربُ  كشفت الحرب: في األمر اشتدّ  إذا كيقاؿ: ساقو، عف شّمر الشدة: كمقاساة
 )...(. ساؽ عف

 عف ربنا يكشف يقكؿ: ملسو هيلع هللا ىلص النبي سمعتُ  قاؿ: عنو هللا رضي الخدرؼ  سعيد أبي كعف
 كسمعة، رياءً  الدنيا في يسجد كاف مف كيبقى كمؤمنة، مؤمف كلّ  لو فيسجد ساقو،
 «.كاحًدا طبًقا ظيره فيعكد ليسجد، فيذىب

  

 الرازؼ:

 أف كاعمـ )...(. عنو هللا ىتعال هللا! ساؽ أنو ،المشّبية اختيار كىك الرابع: القكؿ»
 )...(. لكجكه باطل القكؿ ىذا

 فيو، الجدّ  إلى يحتاج عظيـ أمر في كقع إذا الرجل أف ىذا أصل : قتيبة ابف قاؿ
 ىذا أف كاعمـ ساقو. عف كشف الشّدة: مكضع في يقاؿ جـر فبل ساقو، عف يشّمر
 أنو عمى العمماء كأجمع .مجاز الشّدة في الساؽ استعماؿ بأف المغة أىل مف اعتراؼ
 أقمنا فإذا الحقيقة، عمى حممو تعّذر بعد إال المجاز إلى الكبلـ صرؼ يجكز ال

 المفع صرؼ يجب فحينئذ جسًما، يككف  أف يستحيل تعالى أنو عمى القاطعة الدالئل
 المجاز. إلى

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13436
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=44
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13436
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 عف الكشف فقاؿ: آخر، معرض في التأكيل ىذا أكرد "الكشاؼ" صاحب أف كاعمـ
 األمر يشتدّ  يـك ( ساؽٍ  عف ُيكشفُ  ـيك  ) قكلو: فمعنى األمر، شّدة في مثلٌ  الساؽ
 كال ثـّ  يدَ  كال مغمكلة، يده الشحيح: لؤلقطع تقكؿ كما ساَؽ، كال ثـّ  كشفَ  كال كيتفاقـ،
نما غّل،  عمى كقفنا لما لكاله كيقكؿ: ،البياف عمـ يعّظـ أخذ ثـ البخل. في مثلٌ  ىك كا 
 األسرار! ىذه

 يجكز ال إنو يقكؿ: أك دليل، بغير ظاىره عف المفع صرؼ أنو يدعي أف إما كأقكؿ:
 الحقيقة. عمى حممو امتناع بعد إال ذلؾ

 أبكاب انفتحت ذلؾ جّكزنا إفْ  كألّنا المسمميف، بإجماع باطل كاألكؿ
 مف تجرؼ  جنات) قكلو: في يقكلكف  فإنيـ المعاد، أمر في الفبلسفة تأكيبلت
نما أشجاٌر، كال أنيارٌ  ال ىناؾ ليس ،11 البركج (األنيار تحتيا  لّمذة مثلٌ  ىك كا 
 كال سجكد ال ىناؾ ليس ،77 الحج  (كاسجدكا اركعكا) قكلو: في كيقكلكف  كالسعادة!
نما رككع،  الديف! كفساد الشرائع رفع إلى ُيفضي ذلؾ أف كمعمـك لمتعظيـ! مثلٌ  ىك كا 

 يجكز ال أنو عمى الداللة قياـ بعد إال التأكيل ىذا إلى يصار ال بأنو قاؿ: إف كأما
 كعّكؿ بو قاؿ )إال( المتكمميف مف أحد كل يزؿ لـ الذؼ ىك فيذا ظاىره، عمى حممو
 ،البياف عمـ بكاسطة عمييا كاالطبلع بمعرفتيا ىك استبدّ  التي الدقائق ىذه فأيف عميو.
 «. طكره تجاكز كما قدره، عرؼ امرًءا هللا فرحـ

 القرطبي: 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5033&idto=5033&bk_no=132&ID=2695#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5033&idto=5033&bk_no=132&ID=2695#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5033&idto=5033&bk_no=132&ID=2695#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5033&idto=5033&bk_no=132&ID=2695#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5033&idto=5033&bk_no=132&ID=2695#docu
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 األعضاء عف يتعالى كجل عز فإّنو ساقو، عف يكشف هللا أف ركؼ  ما فأّما»
 «.أمره مف العظيـ عف يكشف أف كمعناه كيتغّطى. يكشف كأف كالتبعيض،

  

 كثير: ابف

 فيسجد ،ساقو عف ربنا يكشف  "كؿ:يق ملسو هيلع هللا ىلص النبي سمعت قاؿ: الخدرؼ  سعيد أبي عف»
 ليسجد، فيذىب كسمعة، رياءً  الدنيا في يسجد كاف مف كيبقى كمؤمنة، مؤمف كل لو
 كاحًدا. طبًقا ظيره فيعكد

 حديث كىك ألفاظ، كلو طرؽ، مف غيرىما، كفي الصحيحيف في مخرج الحديث كىذا
 )...(. مشيكر طكيل

 «.كشّدة كربٍ  يـك ىك قاؿ: (ساؽٍ  عف ُيكشفُ  يـك) عباس: ابف كعف

  

 حياف: أبك

 (.فميأتكا) (يـك) لػ: الناصب القكؿ ىذا عمى (:ساؽٍ  عف ُيكشفُ  يـك) »

 اذكْر. كقيل:

 بما العظيـ لمتيكيل كحذؼ ككيت، كيت كاف ساؽ عف ُيكشف يـك التقدير: كقيل
 الحكادث. مف فيو يككف 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=44
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=68&ayano=42#docu
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 القيامة. يـك ىك اليـك ىذا إف الجميكر: كقكؿ كالظاىر،

 كيـك (السجكد إلى كُيدعكف ) قاؿ: ألنو الدنيا، في ىك اليـك ىذا مسمـ: أبك كقاؿ
 لقكلو: دنياه; في الرجل أياـ آخر إّما منو المراد بل تكميف، كال تعّبد فيو ليس القيامة
 إذا ةالصبل إلى ُيدعكف  الناس يرػ  ثـ ،22 الفرقاف (ُبشرػ  ال المبلئكةَ  يركفَ  يكـَ )

 إيماُنيا، نفًسا فيو ينفع ال الذؼ الكقت ألنو الصبلة، يستطيع فبل أكقاتيا، حضرت
ّما  كىـ السجكد إلى ُيدعكف  اليـك ذلؾ قبل كانكا كقد كالمعجزة. كاليـر المرض حاؿ كا 
ّما المكت، عند عاينكا ما ىكؿ مف بيـ النازلة لشّدة إّما فذلؾ اآلَف. بيـُ  مما سالمكف   كا 
. العجز مف  كاليـر

 التقريع سبيل عمى بل التكميف، سبيل عمى ليس السجكد إلى الدعاء بأف كأجيب
 كبيف بينيـ كحيل عميو، القدرة ُسمبكا السجكد، إلى ُيدعكف  كعندما كالتخجيل.
 كىـ إليو ُدعكا حيف فيو، فّرطكا ما عمى كندامتيـ حزنيـ يزداد حتى االستطاعة،
 )...(. كالمفاصل األطراؼ سالمك

 الشّدة عمى أيًضا محمكؿ "،ساؽ عف ليـ فيكشف" قكلو: مف الحديث في جاء مماك 
، ذلؾ في  )...(. العرب لساف في شائع مجاز كىك اليـك

 شّدة. عف ُيكشف يـك : عباس ابف كقاؿ

 تشّمر. إذا ساقو عف كشف يقاؿ: الشدة. في تستعمل كممة ىذه عبيدة: أبك كقاؿ 
 أنو عمى لمداللة (ساؽ) كنّكر ساَقيا. كشفْت  الجدب: لسنة العرب تقكؿ ىذا كمف قاؿ:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1643&idto=1643&bk_no=62&ID=648#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
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 شيءٍ  إلى الداعِ  يدعُ  يـك) تعالى: كقكلو المألكؼ، عف خارج الشّدة، في مبيـ أمر
 فبل السجكدِ  إلى كُيدعكفَ ) ىائل. فظيع أمر يقع يـك قيل: فكأنو ،6 القمر (ُنُكرٍ 

 سبيل عمى ال التكبيخ، سبيل عمى ذلؾ أف كتقّدـ ُيدعكف، أنيـ ظاىره (:يستطيعكفَ 
 التكميف.

 كما يستطيعكنو، فبل السجكدَ  ىـ فيريدكف  المؤمنيف، سجكد مف يركنو ما الداعي ل:كقي
 لمسجكد، كيخّركف  ربنا، أنت يقكلكف: أنيـ تعالى هللا فيو حاكرىـ الذؼ الحديث في كرد
 كاحًدا، عظًما البقر كصياصي كالكفار المنافقيف أصبلب كتصير مؤمف، كل فيسجد
 أف عمى يدؿّ  ال اآلخرة في لمسجكد االستطاعة كنفي انتيى. سجكًدا. يستطيعكف  فبل
 «.الجّبائي إليو ذىب كما الدنيا، في استطاعة ليـ

  

 الشككاني:

 كسمـ عميو هللا صمى هللا رسكؿ سمعتُ  قاؿ: سعيد أبي عف كغيره البخارؼ  أخرج»
 في يسجد كاف مف كيبقى كمؤمنة، مؤمف كل لو فيسجد ساقو، عف ربنا يكشف يقكؿ:
 مف ثابت الحديث ىذا كاحًدا! طبًقا ظيره فيعكد ليسجد، فيذىب كسمعًة، رياءً  الدنيا
 مشيكر حديث كىك طكؿ، بعضيا في ألفاظ كلو كغيرىما، الصحيحيف في طرؽ 
 معركؼ.

 «.ساقو عف كجل عز هللا يكشف قاؿ: اآلية في ىريرة أبي عف منده ابف كأخرج  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1643&idto=1643&bk_no=62&ID=648#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1643&idto=1643&bk_no=62&ID=648#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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 عاشكر: ابف

 كاليكؿ. الخطب كصعكبة الحاؿ لشّدة مثلٌ  ساؽ: عف الكشف»

 كما ساقو، عف فيكشف ثيابو، كُيشّمر المشي في ُيسرع أف َىِمع إذا المرء أف كأصمو
 الجد. ساعد عف شّمر يقاؿ:

 العمل، في أك اليرب في ُسكقيفّ  عف الحرائر تشّمر كاليزيمة الركع في كانكا كأيًضا
 ُتبدينو ال ما إبداء مف االحتراز عف األمر ىكؿُ  يشغميفّ  بحيث سكُقيفّ  فتنكشف
 )...(. ساقيا عف دْت أب أك ساقيا، عف شّمرت أك ساقيا، عف كشفْت  فيقاؿ: عادة،

 مثل عف أؼ: ساقو، عف هللا يكشف كقالكا: الركاية ىذه المفسريف مف فريق اتبع كقد
 مكسى أبي عف ركؼ  أنو عمى المتشابو. مف ىذا قالكا ثـ الناس، ليراىا الرْجل
 عظيـ نكر عف يكشف قاؿ: (ساؽ عف) تعالى: قكلو في ملسو هيلع هللا ىلص النبيء عف ألشعرؼ ا

 سجًدا. لو يخركف 

 «.ذكرىا في جدكػ  ال ضعيفة أخرػ  أخبار كركيت

 أخرػ: آيات 

 .44 النمل (ساَقْييا عف ككشفْت )

***  

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=110
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=110
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  ـ8/1/2015 الخميس

 

  (44 )القمـ الحديث بيذا بيكذّ  كمف فذرني۞ 

  لمنبي. الخطاب

 يجكز ال فيذا مانًعا، ىناؾ أف بمعنى كليس أمره. ألكفيؾ إلّي، دعو دعني. :ذرني
 هللا. حق في

  القرآف. :الحديث

 

 (45 )القمـ متيف كيدؼ إفّ  ليـ مميكأُ ۞ 

 الكيد. سبيل عمى ليـ أممي

 

 (46 )القمـ ثقمكف مُ  غـرمَ  مف فيـ أجًرا تسأليـ أـ۞ 

 يقل: لـ

 مثقمكف. منو فيـ
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 (47 )القمـ يكتبكف  فيـ الغيبُ  عندىـُ  أـ۞ 

 يفرضكف. :يكتبكف 

 يكتبكنو.

 

 (48 )القمـ مكظـك كىك نادػ إذ الحكت كصاحب تكفْ  كال۞ 

 السبلـ. عميو يكنس :الحكت صاحب

 ربو. :نادػ

. :مكظـك  مغمـك

 

 (49القمـ )لكال أف تداركو نعمٌة ِمف رّبو َلُنِبذ بالَعراء  ۞

 لـ يقل:

 تداركتو.

 .قراءةكفيو 

 نعمة:
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 مؤنث مجازؼ )غير حقيقي( يجكز فيو التذكير كالتأنيث.

*** 

 إلثالثاء7

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01

 

ف يكاد الذيف كفركا لُيزلقكنؾ بأبصارىـ لّما سمعكا الذكر ۞   (51)القمـ كا 

ّنو. مخففة مف الثقيمة: إّف. ْف: كا   كا 

 : يصيبكنؾ بالعيف.زلقكنؾيُ 

 : القرآف.الذكر

 

 (52)القمـ لمعالميف  كما ىك إال ذكرٌ ۞ 

 ليس ىك مف ىذا الباب، إْف ىك إال شرؼ لمعالميف.
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إلحاقة﴾ سورة﴿  
 

 (1)الحاقة الحاّقُة ما الحاّقُة كما أدراَؾ ما الحاّقُة كّذبْت ثمكُد كعاٌد بالقارعة  ۞

 لـ يقل:

 كّذبت ثمكُد كعاٌد بيا. -
 بالحاقة.كّذبت ثمكُد كعاٌد  -

 انتقل مف صفة إلى أخرػ مف صفات يـك القيامة.

 أك عبر عف )الحاّقة( بػ )القارعة(.

الحاّقة كالقارعة كالصاّخة كالطاّمة: مف أسماء )أك صفات( يـك القيامة، حّمت فييا 
 الصفة محّل المكصكؼ.

*** 

 الرازؼ:

نما قاؿ: ) (، كلـ يقل: بيا، ليدؿ عمى أف معنى القرع كّذبْت ثمكُد كعاٌد بالقارعةكا 
 حاصل في الحاّقة، فيككف ذلؾ زيادة عمى كصف شدتيا. 

*** 
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 إلثالثاء7

 ىػ1440ربيع االخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01

 

 (1)الحاقة الحاّقة ما الحاّقة؟  ۞
 
 .3-1( الحاقة الحاّقة. ما الحاّقة. كما أدراَؾ ما الحاّقة)
 
 بكممة كاحدة فقط.: آية الحاّقة
 

 : آية بكممتيف: الحاّقة + ما االستفيامية.ما الحاّقة
 

 : آية بكممات أكثر، كاستفياـ بطريقة أخرػ.كما أدراؾ ما الحاّقة
 

 القصد: لفت النظر إلى الحاّقة )القيامة(: المكت حّق، كالبعث حّق، كالقيامة حّق.
د التفكر في أىكاليا، كما يستمـز كليس القصد بياف المعنى المغكؼ لمكممة، إنما القص

 التكذيب بيا مف تبعات خطيرة. 
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مف يخطر في بالو مف البشر أف يقكؿ: الحاقة )كممة كاحدة بصكرة مثبتة(، ثـ يستفيـ 
عنيا )بصكرة استفيامية(، ثـ يؤكد االستفياـ بصكرة أخرػ؟ كل ذلؾ بكممات قميمة 

 معدكدة!
ذا 3-1( القارعة القارعُة. كما أدراَؾ ما القارعةُ القارعُة. ما مثل ذلؾ قكلو تعالى: ) . كا 

كانت )الحاقة( تحتمل المعنييف: ثكاب المؤمنيف كعقاب الكافريف، إال أف المراد منيا 
 ىنا مخاطبة الكافريف، كىذا في )القارعة( كاضح ال يحتمل الخبلؼ.

*** 
 2010حزيراف  11
 

 (5)الحاقة فأما ثمكُد فُأىمككا بالطاغية ۞ 
 بالصيحة الطاغية.

 
 (6)الحاقة كأما عاٌد فأىمككا بريٍح صرصٍر عاتية ۞ 
 : كثيرة العصف كالبرد.صرصر
 : مدمرة.عاتية
 

 (7)الحاقة سّخرىا عمييـ سبع لياٍؿ كثمانية أياـ ُحسكًما  ۞

 :قاؿ لي

 أال يكفي أحدىما: )سبع لياؿ( )ثمانية أياـ(؟
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 :قمت

 .قد ُسمطت عمييـ في الميل فقطلك قاؿ: )سبع لياؿ( لُفيـ أف الريح 

كلك قاؿ: )ثمانية أياـ( ربما فيـ أف الريح قد ُسمطت عمييـ في النيار فقط. كاليـك ىنا 
 .بمعنى النيار

كالمراد أف الريح ُسمطت عمييـ في الميل كالنيار: سبع لياؿ، كثمانية أياـ، أؼ بزيادة 
 .ة الثامنةيـك عمى الميمة، كتكقفت في النيار قبل أف تبمغ الميم

 :قاؿ

 لماذا عطف بالكاك فقاؿ: ثبلث لياؿ كثمانية أياـ، كلـ يقل: سبع لياؿ أك ثمانية أياـ؟

 :قمت

لك قاؿ: )أك( ربما أفادت الشؾ: ىل ىي سبع لياؿ أـ ثمانية أياـ. كىذا كبلـ هللا ال 
 .شؾ فيو

 :قاؿ

 ما معنى: ُحسكًما؟

 :قمت

أؼ: متتابعة كما قاؿ المفسركف، ال فاصل بيف لعل: ُحسكًما صفة لميالي كاألياـ مًعا: 
، كهللا أعمـ  .الميالي كاألياـ، كال فاصل بيف ليمة كليمة، كال بيف يـك كيـك
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 :قاؿ

 ىل ذكر ىذا المفسركف؟

 :قمت

 !لـ يذكره أحد

*** 

 :إلسبت

 ىػ1439شعباف  27

 ـ2018أيار  12

 

 (7)الحاقة صرعى كأنيـ أعجاز نخل خاكية ۞ 

 : أصكؿ.أعجاز

 

 (8)الحاقة فيل ترػ ليـ مف باقية ۞ 

 بقية.
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 (9)الحاقة كجاء فرعكُف كَمف قبمو كالمؤتفكاُت بالخاطئة ۞ 

 : قرػ قـك لكط.المؤتفكات

 : كَمف معو.في قراءة

 الخاطئيف، أك الخطايا.: الخاطئة

 

 (10)الحاقة فأخذىـ أخذة رابية ۞ 

 فأخذىـ هللا.

 : شديدة.رابية

 

 (11)الحاقة إنا لما طغا الماء حممناكـ في الجارية ۞ 

 الخطاب لنكح عميو السبلـ كمف معو.

 : السفينة.الجارية

 

 (13)الحاقة كاحدة  فإذا ُنفخ في الصكر نفخةٌ  ۞

 (:نفخة)
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ىل ىي بالرفع نائب فاعل أـ بالنصب مفعكؿ مطمق؟ قراءة الجميكر بالرفع ال تتكافق 
 مع قكاعد المغة؟

 !بالرفع: نائب فاعلنفخٌة 

 !كىي قراءة الجميكر، كال أرػ ليا كجًيا في المغة

 :لـ يقل

 .نفخًة كاحدةً 

 .كىك جائز لغًة كقراءًة. ىي قراءة أبي السماؿ )ابف عطية، كالقرطبي(

 .: بالنصب مفعكؿ مطمقنفخةً 

كأنا أختار قراءة النصب، ألف نائب الفاعل أصمو مفعكؿ بو، ك)َنفخ( ليس لو مفعكؿ 
  .بو

 :نقكؿ

 .َأكل الكلُد التفاحَة )التفاحَة: مفعكؿ بو منصكب(

 .ُأكمِت التفاحُة )التفاحُة: نائب فاعل مرفكع(

*** 

  .َنفخ إسرافيُل في الصكر نفخًة كاحدًة )نفخة: مفعكؿ مطمق منصكب(
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 .ُنفخ في الصكر نفخًة كاحدًة )نفخة: مفعكؿ مطمق منصكب(

*** 

 :التاليةكقراءة النصب أنسب لآلية 

 .(: دكًة: مفعكؿ مطمق منصكبكُحممِت األرُض كالجباُؿ فُدّكتا دكًة كاحدةً )

*** 

 :إلسبت

 ىػ1439شعباف  27

 ـ2018أيار  12

 

 (15)الحاقة فيؤمئٍذ كقعِت الكاقعُة ۞ 

، إذ نفخ في الصكر، كحممت األرض كالجباؿ.  في ىذا اليـك

 : الحاقة، القيامة.الكاقعة

 

 (16)الحاقة كانشقِت السماُء فيي يكمئٍذ كاىية ۞ 

 فيي في ىذا اليـك كاىية، كلـ تكف كذلؾ مف قبل.
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 (17)الحاقة كالمَمؾ عمى أرجائيا ۞ 

 عمى أرجاء السماء، أؼ حاّفاتيا أك أطرافيا.

 

 (19 )الحاقة وكتابيَ  اقرءكا ىاؤـُ  ۞

 .19 الحاقة (ِكتابَيو اقرُءكا ىاؤـُ  َفَيُقكؿُ  ِبَيِميِنوِ  كتاَبوُ  ُأكتيَ  َمف فأّما) تعالى: قاؿ
 يقل: لـ 
 فاقرءكه. وكتابيَ  ىاـؤ
 (.اقرءكاك) (ىاـؤ) فعبلف: عميو يتنازع بو مفعكؿ :كتاِبَيو
 خذكا. (:ىاـؤ) معنى: أف بافتراض
 :  ىاـؤ
 ىمم كا.     -
 تعاَلكا.     -
 ُخذكا.     -
. الذككر: لجمع  ىاـؤ
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 ىاؤما. لمذَكريف:
 ىاَء. أك ىا المذكر: لممفرد
 ىاِء. لؤلنثى:
 ىاؤما. لؤلنثييف:
 ىاؤّف. اإلناث: لجمع
:  ىاـؤ
 ُخذْ  ىا:
 كىات. ُخذْ  كىا: ىا الربا: أحاديث في
 البخارؼ(. )صحيح «كىاءَ  ىاءَ  إال رًبا بالذىبِ  الذىبُ »

 إعراب:
 :ىاـؤ
 أمر. فعل اسـ
 كتابَيو:
 كتابي. األصل:
 الفاصمة. لمراعاة لمسكت، كالياء
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 الطبرؼ:
 «.تعاَلكا»
 البغكؼ. في كمثمو
 الرازؼ:
 مسألتاف: فيو»

 كحس، كأؼ "ُخْذ"، معنى منو فيفيـ بو، يصكت صكت ىاَء: :األكلى المسألة
 فقاؿ: العرب عف سيبكيو حكاه ما اكأجكدى لغات كفيو الزجاجي: القاسـ أبك كقاؿ
 اليمزة، كيفتحكف  تناكْؿ، كمعناه فتى، يا ىاءَ  قكليـ: المبينات مف بو يؤمر كمما
 عبلمة الكاؼ فتحة فتجعل فتى، يا ىاؾَ  قالكا: كما المذّكر، عمـ فتحيا كيجعمكف 
 )...(. المذّكر
 باالتفاؽ، جائز األقرب فإعماؿ كاحد، معمكؿ عمى عامبلف اجتمع إذا :الثانية المسألة
 كاحتج منعكه، كالبصريكف  جكازه إلى الككفيكف  ذىب ال؟ أـ يجكز ىل األبعد كا عماؿ
 ناصب (اقرُءكا) كقكلو: ناصب، (ىاـؤ)  قكلو: ألف اآلية؛ بيذه قكليـ عمى البصريكف 
 يقكؿ: أف يجب فكاف كتابيو، ىاـؤ التقدير: لكاف األبعد، ىك الناصب كاف فمك أيًضا،
 ضعيفة؛ الحجة ىذه أف كاعمـ ،96 الكيف  (ِقْطًرا عميوِ  فرغْ أُ  آتكني) كنظيره: اقرءكه،
 النزاع إنما فيو، نزاع ال كذلؾ األقرب، إعماؿ ىينا الكاقع أف عمى دّلت اآلية ىذه ألف
 يحذؼ قد كأيًضا لذلؾ، تعّرٌض  اآلية في كليس ال، أـ األبعد إعماؿ يجكز ىل أنو في

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14417
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16076
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5045&idto=5045&bk_no=132&ID=2708#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5045&idto=5045&bk_no=132&ID=2708#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5045&idto=5045&bk_no=132&ID=2708#docu
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 كثيًرا هللاَ  كالذاكريفَ  ) :قكلو في كما بو، التصريح عف ُيغني ظيكره ألف الضمير؛
 بأف الككفيكف  احتج ثـ كذلؾ؟ ىينا يككف  أف يجكز ال فمـَ  ،35 األحزاب (كالذاكراتِ 
 اقتضى كجد حيف األكؿ كالعامل الثاني، العامل عمى الكجكد في متقّدـ األكؿ العامل
 األكؿ لمعامل معمكالً  المعمكؿ فصيركرة المعمكؿ، دكف  العمة حصكؿ المتناع معمكاًل؛
 لمعامل معمكالً  صار أف بعد كجد إنما الثاني كالعامل الثاني، العامل كجكد عمى متقّدـ
 الكاحد الحكـ تعميل المتناع الثاني؛ لمعامل معمكالً  اأيًض  يصير أف فيستحيل األكؿ،
  .«النحك لطائف مف المسألة كىذه بعُد، يكجد بما قبلُ  كجد ما تعميل كالمتناع بعّمتيف،
 أقكؿ:
 كاحد. مفعكؿ عمى فعميف بتنازع أعبله اختصرناه معقد كبلـ
 مقّدرا يككف  األبعد الفعل كمفعكؿ األقرب، لمفعل مفعكؿ أنو يركف  العمماء بعض
 نفسو. بالمعنى
 قميل. بعد الشككاني نص كانظر
 القرطبي: 
 زيد. ابف قالو تعاَلكا، :ىاـؤ معنى:»
َـّ. مقاتل: كقاؿ  ىم
 ُخذكا. أؼ كقيل:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5045&idto=5045&bk_no=132&ID=2708#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5045&idto=5045&bk_no=132&ID=2708#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5045&idto=5045&bk_no=132&ID=2708#docu
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 ُخْذ. لصاحبو: كاحدٍ  كل يقكؿ أؼ كىاء"، ىاء "إال الربا: في الخبر كمنو:
 رجبلف، يا ىاؤما كلبلثنيف اقرأ، رجل يا ىاءَ  تقكؿ: العرب كالكسائي: السكيت ابف قاؿ
 كىاؤّف. كىاؤما اليمزة( )بكسر ىاءِ  كلممرأة: رجاؿ، يا كىاـؤ
 قتيبي.ال قالو الكاؼ، مف اليمزة فأبدلت ىاكـ، كاألصل:
 كالفرح. النشاط عند الداعي إلجابة كضعت كممة (ىاـؤ) إف كقيل:
" :ملسو هيلع هللا ىلص النبي فأجابو عاٍؿ، بصكت أعرابي ناداه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ أف ركؼ   يطكؿ "ىاـؤ
 .«صكتو
 كثير: ابف 
 كحسناتٌ  خيرٌ  فيو الذؼ أف يعمـ ألنو كتابَيو؛ اقرؤكا ُخذكا أؼ: (كتاِبَيو اقرءكا ىاؤـُ »)

 حسناٍت. سيئاِتو هللا بدؿ ممف ألنو محضة؛
" كتابَيو، اقرؤكا ىا أؼ: (كتابَيو اقرءكا ىاؤـُ ) معنى: زيد: بف الرحمف بدع قاؿ  ك"ـؤ
 «.ىاكـ بمعنى: أنيا كالظاىر قاؿ، كذا زائدة.
 :حياف أبك
 التسييل. شرح في ذكرناىا لغات فييا "ُخْذ"، بمعنى ىاَء:»
 امرأتيف: أك رجميف كلبلثنيف: رجل، يا ىاءَ  تقكؿ: العرب السكيت: كابف الكسائي كقاؿ
، كلمرجل: ىاؤما،  ىاؤّف. كلمنساء: ياء، غير مف مكسكرة بيمزة ىاءِ  كلممرأة: ىاـؤ

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=69&ayano=19#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=69&ayano=19#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
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 كل يقكؿ أؼ: كىاَء"، ىاءَ  "إال الربا: في الخبر كمنو ُخذكا، (:ىاـؤ) كمعنى قيل:
 ُخْذ. لصاحبو: كاحدٍ 
 تعاَلكا. كقيل:
 تحل أنيا عنى كاف إفْ  إال ضعيف، كىذا الكاؼ، مف بدؿ اليمزة أف قتبيال كزعـ
 صناعي؛ بدؿ أنو فيمكف كىاكّف، كىاكـ كىاكما كىاؾ ىاؾ قاؿ: مف لغة في محّميا
 منيا. اليمزة كال اليمزة مف تبدؿ ال الكاؼ ألف
 أنو الحديث، كفي كالنشاط. الفرح عند الداعي إلجابة كضعت كممة (:ىاـؤ) كقيل:
 كالسبلـ: الصبلة عميو فجاكبو عاٍؿ، بصكت أعرابي ناداه كالسبلـ الصبلة عميو
"  صكتو. بصكلة ، "ىاـؤ
 كاالستعماؿ. التخفيف نقمو ثـ أمكا، ىاء كاألصل األصل، في مركبة أنيا قـك كزعـ
 «.الذككر جماعة ضمير الميـ ىذه أف قـك كزعـ

 الشككاني:
 كابتياًجا. سركًرا ذلؾ يقكؿ»
 رجبلف، يا ىاؤما كلبلثنيف: رجل، يا ىا تقكؿ: العرب كالكسائي: ، السكيت ابف قاؿ
 رجاؿ. يا ىاـؤ كلمجمع
 الكاؼ. مف اليمزة فأبدلت ىاؤكـ، كاألصل قيل:

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12758
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15080
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 تعاَلكا. (:ىاـؤ) كمعنى: زيد: ابف قاؿ
ـّ. مقاتل: كقاؿ  ىم
 البارزة الضمائر التصاؿ صريًحا فعبلً  يككف  كقد فعل، اسـ فيي ُخذكا، كقيل:
 اإلعراب. عمـ في معركؼ ىك كما لغات ثبلث كفييا بيا، المرفكعة
 محذكؼ (ىاـؤ) كمعمكؿ الفعميف، أقرب ألنو (؛اقرءكا) لقكلو: معمكؿ (:وكتابيَ ) كقكلو:
 كتابَيو. اقرءكا كتابيو ىاـؤ كالتقدير: (،اقرءكا) معمكؿ عميو يدؿ
  ».السكت ىاء ىي كمالَيو كسمطانَيو كحسابَيو كتابَيو في كالياء
 عاشكر: ابف
 الكشاؼ. في كما ُخْذ، بمعنى: أمر فعل اسـ :ىاـؤ»

 «.النياية في كما تعاَؿ، كبمعنى:
 أقكؿ:
 لممفرد. ال لمجمع ىاـؤ ألف تعاَلكا، ُخذكا، يقاؿ: أف األفضل

*** 
  ـ29/9/2014 اإلثنيف
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   (20 )الحاقة وحسابيَ  بلؽٍ مُ  أني ظننتُ  إني۞ 

     عممُت. أيقنُت،

 

     (21 )الحاقة راضية عيشة في فيك۞ 

 يقل: لـ

 راضية. عيشة في فأنا

 الغائب. إلى المتكمـ مف التفات

 مرضية. :راضية

 

 (24 )الحاقة الخالية األياـ في أسمفتـ بما ىنيًئا كاشربكا كمكا۞ 

 الدنيا. أياـ في
 

 (28)الحاقة ما أغنى عني ماليو ىمؾ عني سمطانيو  ۞

 ماليو:

 أصميا: مالي. كالياء ىاء السكت أك ىاء الكقف.
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 سمطانيو:

 أصميا: سمطاني، كالياء ىاء السكت.

 الماؿ يأتي بالسمطة، كالسمطة تأتي بالماؿ!

 العبلقة بيف الماؿ كالسمطة جاءت في الحديث النبكؼ أيًضا:

ما ذئباف جائعاف ُأرسبل في حظيرة غنـ بأفسد ليا مف حرص المرء عمى الماؿ 
كالشرؼ لدينو )مسند أحمد، كالترمذؼ: حديث حسف صحيح، كرياض الصالحيف 

 لمنككؼ(.

 ، كأصمو: العمك.الشرؼ: ىنا السمطة

 .83( القصص تمؾ الداُر اآلخرُة نجعميا لمذيف ال يريدكف ُعمًكا في األرض كال فساًدا)

 قاؿ لي:

حب الماؿ كرد النيي عنو في القرآف كالحديث، كىذا النيي معركؼ إذا زاد حب الماؿ 
 ه.عف حدّ 

 الشرع؟كالناس دائًما يربطكف بيف الماؿ كالسمطة! لماذا لـ يرد حب السمطة في 

 قمت:

 كرد، كذكرت لو اآلية كالحديث.
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*** 

 2011شباط  13

 

 (34 )الحاقة المسكيف طعاـ عمى يحّض  كال ۞
 
 إطعامو عمى أىمو يحّض  كال يطعمو ال
 حّض:
 بإلحاح. طمب
  

 الطعاـ:
 كا عطاء. عطاء مثل: اإلطعاـ. بمعنى: ىنا
 لممسكيف. الطعاـ أك المسكيف، طعاـ بذؿ عمى يحض كال :التقدير يككف  كقد
  
 المعنى: لعل
 كغيره. نفسو يحّض  ال
  

 االقتصاد: عمماء مكقف
 صاركا إنما األغنياء أف يرػ  كمف الفقراء، مساعدة كجو في يقف مف الغرب في ىناؾ
 إنما) قاركف: لساف عمى تعالى، قكلو معنى كىك ككفاءتيـ، كعمميـ بعمميـ أغنياء
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 لـ إف المجتمع، في ليـ محل ال راءالفق كأف ،78 القصص (عندؼ عمـ عمى أكتيتوُ 
 قكلو معنى كىك فقرىـ، عمى بالتغمب كالسعي بالعمل بأنفسيـ، أنفسيـ يساعدكا
 في إال أنُتـ إفْ  أطعمو هللاُ  يشاءُ  لك َمف أنطعـُ ) كأمثاليـ: ىؤالء لساف عمى تعالى،
 .47 يس (مبيفٍ  ضبلؿٍ 
 كيساعدكف  الفقراء، بمعكنة ينادؼ صنف :أصناؼ ثبلثة الباب ىذا في كالناس
 كيأمركفَ  يبخمكفَ ) كىؤالء معكنتيـ، بعدـ ينادؼ كصنف المساعدة؛ إلى كيدعكف 
 كال يدعك كال يعيف ال يكترث، ال كصنف ؛24 كالحديد 37 النساء (بالُبخلِ  الناَس 
 (المسكيفِ  طعاـ عمى يحّض  كال) تعالى: فيو قاؿ الذؼ ىك الصنف ىذا كلعل يمنع،
 .3 الماعكف 

  
 كنقصاف االستيبلؾ، زيادة إلى تؤدؼ الفقراء مساعدة أف الثاني الصنف كيرػ 
 مرتفع ميل ذكك الفقراء ألف كاالستثمار، الرأسمالي )التككيف( كالتراكـ االدخار
 العمـ، لبكس يمبس ،مذىبي انحياز مف تخمك ال قد التحميبلت ىذه كلكف لبلستيبلؾ.
 استيبلؾ عمى الضكء يسمط نوأل آتالي، جاؾ الفرنسي االقتصادؼ ذلؾ بيف كما
 كالتفاخرؼ(، كالتبذيرؼ  الترفي )االستيبلؾ األغنياء استيبلؾ عمى كيعتـ الفقراء،
 يقع الذؼ الكقت في ىذا كاإلعبلـ. التعميـ كسائل عمى سيطرتيـ ذلؾ عمى يساعدىـ
 األغنياء استيبلؾ أف حيف في الضركرية، كالخدمات السمع عمى الفقراء استيبلؾ فيو
 كالتبذير. كالتَرؼ السَرؼ إلى ديمت
 أعمـ. كهللا
***  
 ـ26/5/2013 األحد
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 (35 )الحاقة غسميف مف إال طعاـ كال حميـ ىينا اليـك لو فميس۞ 

: يـك القيامة.  اليـك

 قاؿ لي:

 تارة يقاؿ: لو حميـ، كتارة يقاؿ: ليس لو حميـ.

 قمت:

 الحميـ: ىنا الصديق.

 كفي مكاضع أخرػ: الماء الحاّر.

 : صديد أىل النار.غسميف

 

 (37)الحاقة ال يأكمو إال الخاطئكف ۞ 

 اآلثمكف.

 

 (38)الحاقة كريـ  رسكؿٍ  بصركف إنو لقكؿُ بصركف كما ال تُ بما تُ  قسـُ فبل أُ ۞ 

 ُأقسـُ.
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)الحاقة كلك تقّكؿ عمينا بعض األقاكيل ألخذنا منو باليميف ثـ لقطعنا منو الكتيف ۞ 
46) 

 بػ )لك(. اآلية شديدة، كلك كانت

 ال أرػ التدخل بيف هللا كأنبيائو.

 : لعاقبناه.أخذنا منو باليميف

 : نياط القمب، الكريد. قطعنا منو الكتيف

 

  (47 )الحاقة حاجزيفَ  عنو أحدٍ  ِمف منكـ فما ۞

 يقل: لـ

 عنو. حاجزيف

  

 يقل: لـ

 حاجز.

 الفاصمة. ركعيت
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 يقل: لـ

 حاجزيننا.

  

 يقل: لـ

 منكـ. أحدٍ  ِمف فما

  

 عنو:

 كسّمـ. عميو هللا صّمى دمحم عف

  

 حاجزيف:

 منصكبة. (ما) خبر أك مجركرة، (أحد) لػ صفة

 المفع. عمى كليس المعنى، عمى جاءت
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 حتى كال جماعة، كال أحد ال المعنى: أف يفيـ لكي الجمع إلى المفرد عف عدؿ كربما
 قادر، غير الكاحد أف منيا يفيـ قد مفردة الصفة جاءت لك كميـ. الناس اجتمع لك
 المجمكع! يقدر قد كلكف

 العدد! بمغ ميما غيره، مع كال بمفرده، أحد ال

  

 المعنى:

 معاقبتو(. عف )أؼ: عنو يمنعنا أحد فبل ذلؾ فعل لك

  

 رسكلو؟ بحقّ  القاسي الكبلـ ىذا تعالى هللا يقكؿ كيف

 مّنا أؼٌّ  فميس التجربة، كال لمجكاب العّدة لدينا فميس كرسكلو، هللا بيف ندخل أال أرػ  أنا
 رسكاًل! كال إلًيا،

 اآلية! ىذه لنا نقل قد ملسو هيلع هللا ىلص الرسكؿ أف تصّكْر 

  

 إعراب:

 حاجزيف: عنو أحد ِمف منكـ ما
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 )ليس(. عمل: تعمل نافية ما:

 (.أحد) بػ متعمق كمجركر جارّ  :منكـ

 النفي. لتأكيد زائدة :ِمف

 (.ما) اسـ محبًل: مرفكع لفًظا، مجركر :أحد

 (.حاجزيف) بػ متعمق كمجركر جارّ  :عنو

 منصكب. (ما) خبر :حاجزيف

  

 كالقرطبي، )الرازؼ، المفّسريف أقكاؿ في سيرد آخر إعراب كىناؾ
 (.أحد) لػ صفة :حاجزيف كالشككاني(:

  

 المفسريف: أقكاؿ

 الطبرؼ:

 بعض عمينا تقّكؿ لك محّمد، عف أحد مف الناس أّييا منكـ فما ذكره: تعالى يقكؿ»
 عقكبتو، عف يحجزكننا حاجزيف الكتيف، منو لقطعنا ثـ باليميف، منو فأخذنا األقاكيل،
 بو. نفعمو كما
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 معناه، عمى رًدا كاحد؛ لفع في (أحدك) ألحد، فعل كىك فَجمع، (،حاجزيف) كقيل:
 نفّرؽُ  ال) قيل: كما كالجمع، كاالثنيف لمكاحد أحًدا تجعل كالعرب الجمع، معناه ألفّ 
  ».فصاعًدا اثنيف عمى إال تقع ال (بيفك) (.ُرُسِموِ  ِمف أحدٍ  بيفَ 

 أقكؿ:

 السكرة (الكتيفَ  منوُ  لقطعنا ثـ باليميِف. منوُ  ألخذنا األقاكيِل. بعَض  عمينا تقّكؿ كلك)
 .46-44 اآليات نفسيا

  

 البغكؼ:

 مع ألجمكـ، الكذب يتكّمف ال محمًدا أف كالمعنى: عقكبتو. عف يحجزكننا مانعيف»
نما عنو، عقكبتنا دفع عمى أحد يقدر كال لعاقبناه، تكّمفو لك بأنو عممو  كا 
 ِمف أحدٍ  بيفَ  نفّرؽُ  ال) لو:كقك  معناه عمى رًدا كاحد فعل كىك بالجمع (حاجزيف)  قاؿ:
 «.285 البقرة (ُرًسِموِ 

  

 الرازؼ:

 الفعل. ذلؾ عف يحجزنا أحد منكـ ليس معناه كالكمبي: مقاتل قاؿ»

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=69&ayano=47#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=69&ayano=47#docu
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 معنى في ىنا أحًدا ألف (؛أحد) صفة في (حاجزيف) قاؿ: إنما كالزجاج: الفراء قاؿ
 كالمؤنث. كالمذكر كالجمع، الكاحد فيو مستكًيا العاـ النفي في يقع اسـ ألنو الجمع؛

 ِمفَ  كأحدٍ  لستفّ ) كقكلو: ،285 البقرة (ُرُسِموِ  ِمف أحدٍ  بيفَ  ُنَفّرؽُ  ال) تعالى: قكلو كمنو
  .«لمناس  (منكـ فما) قكلو: في الخطاب أف كاعمـ .32 األحزاب (النساءِ 

  

 القرطبي:

 قـك منكـ فما أؼ: بالجمع؛ نعتو فمذلؾ الجمع، معنى في (أحدك) نفي، (ما»)
 ال (بيف) ألّف: جمع، ىذا (ُرُسِموِ  ِمف أحدٍ  بيفَ  ُنفّرؽُ  ال) تعالى: كقكلو عنو، يحجزكننا
 الرءكسِ  سكدِ  ألحدٍ  الغنائـ تحلّ  لـ  " :ملسو هيلع هللا ىلص النبي قاؿ زاد. فما اثنيف عمى إال تقع
 . "قبمكـ

 أف يجكز (حاجزيفك) المنع. كالحجز: زائدة. (مفك) الجمع. كمعناه كاحد لفظو  
 (.منكـ) كالخبر: جّر. مكضع في فيككف  ذكرنا، كما المعنى عمى ألحد صفة يككف 

 متعمقا كيككف  ممغى، (منكـك) ،خبر أنو عمى منصكًبا يككف  أف كيجكز
 الفصل يمتنع لـ كما ىذا، في الخبر انتصاب مف بو الفصل يمنع كال (.حاجزيف)  بػ
 «.راغب" زيًدا فيؾِ  "إف في بو

  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5054&idto=5054&bk_no=132&ID=2717#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5054&idto=5054&bk_no=132&ID=2717#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5054&idto=5054&bk_no=132&ID=2717#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5054&idto=5054&bk_no=132&ID=2717#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3574&idto=3574&bk_no=48&ID=3041#docu
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 كثير: ابف

 «.ذلؾ مف شيًئا بو أردنا إذا كبينو، بيننا يحجز أف عمى منكـ أحد يقدر فما أؼ:»

  

 الشككاني:

 مع ألجمكـ، هللا عمى كذبال يتكّمف فكيف منو، كيدفعنا عنو يحجزنا أحد منكـ ليس»
 كالمنع، كالحجز منو الدفع عمى تقدركف  كال لعاقبناه، ذلؾ تكّمف لك أنو عممو
  «.الحجازية (ما) لػ خبر أك ألحد، صفة (حاجزيف)

 عاشكر: ابف

نما» ف ىنا (أحد) ألف جمًعا، (حاجزيف) بػ مفرد، كىك (،أحد) عف أخبر كا   كاف كا 
 يقع ال شخص أك ذات بمعنى كاف إذا (أحد) ألفّ  الجمع؛ معنى في فيك مفرًدا لفظو
 إال تستعمل ال التي النكرات مف كنحكىما كدّيار، عريب، مثل النفي، سياؽ في إال
، فيفيد منفّية،  عنو. الحجز يستطيع ال كاحد كلّ  أؼ: العمـك

 أحدٍ  بيفَ  ُنفّرؽُ  ال) تعالى: قاؿ كالمؤنث. كالمذكر كالجمع، الكاحد لفظو في كيستكؼ 
 يستطيعكف  أناس منكـ ما كالمعنى: (.النساءِ  ِمفَ  كأحدٍ  لستف) كقاؿ: (،ُرُسِموِ  ِمف
 عنو. الحجز

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=69&ayano=47#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=69&ayano=47#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=69&ayano=47#docu
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 رسكؿ إلى ائدع كالضمير عنو. يحجزنا منكـ أحد ال أؼ كالحيمكلة، الدفع كالحجز:
 الكريـ(. )الرسكؿ كريـ

 «.العمـك عمى كلمتنصيص النفي، لتأكيد مزيدة (أحد مف) قكلو: في (مفك)

 أقكؿ:

 .كاحد أؼّ  فيو: الصكاب لعلّ  عنو" الحجز يستطيع ال كاحدٍ  كلّ " قكلو:

*** 

  ـ21/11/2014 الجمعة

 

نو۞   (48 )الحاقة لممتقيف لتذكرةٌ  كا 

نو  القرآف. أؼ :كا 

 

نا۞  نو مكذبيف منكـ أف لنعمـ كا   (49 )الحاقة الكافريف عمى لحسرةٌ  كا 

 بالقرآف. بو، :مكذبيف

 القيامة. يـك :لحسرةٌ 
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نو۞   (51 )الحاقة اليقيف لحق كا 

نو  القرآف. أؼ :كا 

 دمحم. يتقّكلو كلـ هللا، عند مف اليقيف الحق :اليقيف حق
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 إلمعارج﴾ سورة﴿
 (1)المعارج كاقع  بعذابٍ  سأؿ سائلٌ ۞ 

 لـ يقل:

 عف عذاب.

 : عّداه بالباء لما فيو مف تضميف بمعنى الدعاء. دعا داع بعذاب.سأؿ

 

 (2)المعارج ليس لو دافع ۞ 

 يدفعو عنيـ.

 

 (3)المعارج مف هللا ذؼ المعارج ۞ 

 الدرجات.

 .4( اآلية تعرج المبلئكة)

 .5( السجدة يعرج إليو)

 كمنو: المعراج.
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 (5 )المعارجفاصبر صبًرا جميبًل ۞ 

 ىك الذؼ ال جزع فيو كال َشْكَكػ لغير هللا. 

 كقيل: ىك أف يككف صاحب المصيبة في القـك ال ُيْدَرػ مف ىك. 

 )القرطبي(. كالمعنى متقارب

 

 (6)المعارج إنيـ يركنو بعيًدا كنراه قريًبا ۞ 

 يـك القيامة.

 

 (8)المعارج كالُميل  السماءُ  يـك تككفُ ۞ 

 كالزيت العكر.

 

 (9)المعارج كتككُف الجباُؿ كالِعيف ۞ 

 كالصكؼ المنفكش.
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 (10 المعارج) حميًما حميـٌ  َيسأؿ كال ۞
 مقترح تقدير ۞
  
 المعارج (َحميًما َحميـٌ  َيسأؿُ  كال كالِعْيِف. الِجباؿُ  كتككفُ  كالُمْيِل. السماءُ  تككفُ  يكـَ )
8-10. 
  

 الُمْيل:
 العكر. الزيت -

 المذاب. النحاس أك الرصاص -

 الَقْيح. -

  
 الِعْيف:
 المنفكش. الصكؼ
 .5 القارعة (المنفكشِ  كالِعْيفِ  الجباؿُ  كتككفُ )
  

 حميـ:
 قريب.
 صديق.
 .101 الشعراء (حميـ صديقٍ )
 .34 ُفّصمْت  (حميـٌ  كليٌّ )
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 قارْف:
 .70 األنعاـ (حميـ ِمف شرابٌ  ليـ)
  
 حميًما: حميـٌ  َيسأؿ كال
 .37 عبس (ُيغنيوِ  شأفٌ  َيكَمئذٍ  منيـ امرغ  لكلّ )
 .38 المّدثر (َرىينةٌ  َكَسَبْت  بما نفسٍ  كل  )
 ظاىرة. ألنيا حالو، عف َيسألو ال -

 عنده. ذلؾ يجد ال أنو يعمـ ألنو منفعًة، كال شفاعةً  كال نصرةً  َيسألو ال -

 حياف(. كأبك )الرازؼ، أكزاره مف عنو يحمل أف َيسألو ال -

  
 قراءة: في
 ُيسأؿ. ال
 :لرازؼ ا قاؿ
 «.القّراء عميو أجمع لما مخالفة ألنيا القراءة؛ ىذه أحبّ  كلستُ  »

 حميـ. عف حميـٌ  ُيسأؿ ال :التقدير
 حميمو. ُذنكب عف ُيسأؿ ال -

 حميمو. إحضار عف حميـٌ  ُيسأؿ ال -
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 الخافض. نزع عمى منصكب التقدير ىذا عمى :حميًما
  

 المقترح: تفسيرؼ 
 لو. حميًما حميـٌ  َيسأؿ ال كالمعنى: تقدير، إلى اآلية تحتاج أال يمكف
 التقدير: يككف  أف كيمكف
 .حميَمو حميـٌ  َيسأؿ ال
 ألًفا. الميـ( )فتحة الفتحة كأطمقتِ  الياء، ُحذفت
 مفسر. أؼّ  عند مثمو أجد كلـ
***  
  ـ29/5/2014 الخميس
 

 (11 )المعارج ُيبّصركنيـ ۞
 يبّصر هللُا المؤمنيف الكّفار.

 
 (18 )المعارج فأكَعى كَجَمعَ  ۞
  
 (فأكَعى كَجَمعَ  كتكّلى. أدبرَ  َمف تدعك لمشَكػ. نزاعةً  َلظى. إّنيا كبل) تعالى: قاؿ
 .18-15 المعارج
  
 :كبل
 حًقا.      -
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 يكدّ ) الفْدية التنفعيـ كذلؾ. ذلؾ ليس كالزجر. الردع لمعنى تضمنيا مع ال،      -
 .11 اآلية (يكِمئذٍ  عذابِ  ِمف َيفتدؼ لك المجرـُ 

  
 إنيا:
 جينـ. أؼ:
 .11 اآلية (يكِمئذٍ  عذابِ ) قكلو: في عمييا دؿ العذاب لكف ذكر، ليا يجرِ  لـ
  
 لظى:
 تتمّظى. أؼ: .14 الميل (تمّظى ناًرا فأنذرُتكـ) الخالص. الميب المظى:
  
 يقل: لـ
 لًظى.
 )التنكيف(. الصرؼ مف ممنكع
  

 نزاعًة:
 مبالغة. صيغة
 الجميكر. قراءة كىي بالرفع. نزاعٌة، :قراءة في
 مرفكعة: كانت إذا :إعرابيا
 خبراف. خبر، بعد خبر      -

 نزاعة. ىي تقديره: محذكؼ لمبتدأ خبر      -



683 

 بدؿ.      -

  
 منصكبة: كانت إذا :إعرابيا
 حاؿ.      -

  
 الشَكػ:
 الرأس. جمدة كىي شكاة، جمع:
 العظـ. عف تنزعو كالجمد المحـ
 .56 النساء (العذابَ  ِليذكقكا غيَرىا جمكًدا بّدلناىـ جمكُدىـ نِضجْت  كّمما)
 أخرػ. معاني المفسركف  ليا كذكر
  

 تدعك:
 مأدبة. إلى دعكة كأنيا التيكـ. سبيل عمى      -

 تنادؼ.      -

 عذابيـ! مف متمكنة أنيا المراد بل بالمساف، الدعاء ىك ليس العمماء: بعض قاؿ      -

 إلييا! مصيرىـ أف المراد بل الدعاء، حقيقة بو يراد ال كتخييل، تمثيل مجرد ىذا      -

 فالدعاء:
 حقيقي.      -
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 مجازؼ.      -

  
 كتكّلى: أدبر
 عنو. كتكّلى الحق عف أدبر      -

 آخر. كلًيا اختار كتكّلى: ظيره. أدار أدبر:      -

 هللا. كتاب عف كتكّلى ،هللا طاعة عف أدبر      -

 الرسكؿ(. )طاعة الطاعة عف كتكّلى ،الحق عف أدبر      -

  
 فأكعى: جمع
 الماؿ. أؼ: فأكعاه، جمعو األصل:
 عمى بو يتصدؽ كلـ بو، كشحّ  كنزه، كعاء. في جعمو أكعاه: الكعاء. مف أكعى:
 الفقراء.
 منو. هللا حق كمنع ككنزه كربطو، أككاه، كعائو، في كضعو أؼ: فأكعاه، مالو جمع
 بجمع إال يعبأ كلـ عنيا، كتكّلى التكحيد، دعكة عف أدبر مف تدعك :عاشكر ابف قاؿ
 الماؿ!
  
 جَمع:
 الحرص. إلى إشارة فيو
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 أكعى:
 األمل. طكؿ إلى إشارة فيو
***  
 ـ31/5/2013 الجمعة
 

ذا زكًعاجَ  الشرّ  مّسو إذا مكًعاىَ  خمق اإلنساف إف۞   )المعارج نكًعامَ  الخيرُ  مّسو كا 
19) 
 التفسير(. كتب )قارفْ  الخكؼ شديد :مكًعاىَ 

 يخاؼ إذا مّسو الشر فبل يصبر، كيخاؼ إذا مّسو الخير فبل ينفق!
 تطبيقاف مف تطبيقات ىذا الخكؼ. :(و الخيرإذا مسّ ( )و الشرإذا مسّ )
 : حاؿ.امكعً ىَ 

 : التقدير: كاف جزكًعا.اجزكعً 

 : التقدير: كاف منكًعا.امنكعً 

 )منكًعا( نعت لػ )ىمكًعا(.كقاؿ بعضيـ: )جزكًعا( 

 التقدير: جزكًعا إذا مّسو الشر، منكًعا إذا مّسو الخير.

 عد، ألجل التقديـ!كقيل: فيو بُ 

أنا أرػ أف التقديـ ليس مشكمة، المشكمة في المعنى، كفي جكاب ىذا السؤاؿ: ىل 
 يجكز أف يككف النعت نعًتا لنعت؟ نعـ ىنا: حاؿ، لكف الحاؿ أخك النعت!
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 أفضل أف يككنا خبر )كاف( مقّدرة.ليذا 

 كهللا أعمـ.

 

 (28)المعارج إّف عذاَب رّبيـ غيُر مأمكف ۞ 

 ىذا كصف لممؤمنيف.

 قد يعذب المؤمف عف ذنب محدد.

 :الزمخشرؼ قاؿ 

ف بالغ في الطاعة كاالجتياد ،ال ينبغي ألحد :أؼ أف يأمنو. كينبغي أف يككف  ،كا 
 .بيف الخكؼ كالرجاء امترجحً 

 

 (32)المعارج كالذيف ىـ ألماناتيـ كعيدىـ راعكف ۞ 

 : ألمانتيـ.في قراءة

 

 (36)المعارج عيف فما لمذيف كفركا ِقبمؾ ُميطِ ۞ 

 )الزمخشرؼ(. مسرعيف نحكؾ، ماّدؼ أعناقيـ إليؾ، مقبميف بأبصارىـ عميؾ
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 (37)المعارج عف اليميف كعف الشماؿ عزيف ۞ 

 جماعات متفرقة.

 

 (39)المعارج كبّل إّنا خمقناىـ مما يعممكف ۞ 

 مف نطفة.

 ال يدخل الجنة أحد إال باإليماف كالعمل الصالح.

 

 (40)المعارج قسـ برب المشارؽ كالمغارب فبل أُ ۞ 

 ُأقسـ.

 

 (41)المعارج كما نحف بمسبكقيف ۞ 

 بمغمكبيف.

 

 (42 )المعارجدكف فذرىـ يخكضكا كيمعبكا حتى يبلقكا يكميـ الذؼ يكعَ ۞ 
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 اآلخرة جّد، فمف لـ يعمل ليا كاف غافبًل.

 

 (43)المعارج يكـَ َيخرجكف مف األجداث سراًعا كأنيـ إلى ُنصب ُيكفضكف ۞ 

 : ُيخَرجكف.في قراءة

 : القبكر.األجداث

 : أصناـ.ُنُصب

 .يستبقكف : ُيكفضكف 
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 نوح﴾ سورة﴿
 (3)نكح  اعبدكا هللا كاتقكه كأطيعكف  ۞

 : كأطيعكني.في قراءة

 

 (4)نكح  رُ هللا إذا جاء ال يؤخّ  أجلَ  إفّ  ۞

 : األجل المسمى لكـ عند هللا. أجل هللا

 أجل هللا: عبارة مكىمة، معاذ هللا.

 

 (8)نكح ثـ إّني دعكُتيـ ِجياًرا ثـ إّني أعمنُت ليـ كأسررُت ليـ إسراًرا  ۞

 (؟دعكتيـ جياًرا( تكرار لػ )أعمنُت ليـىل: )

 :ابف عاشكرقاؿ 

 كأسررتُ ) :ذكر ليبنى عميو عطف (ادعكتيـ جيارً ) :تأكيد لقكلو (ليـ أعمنتُ ) :قكلو
 .(اليـ إسرارً 

 : التعرض لممسألة جيد، لكف الجكاب عنيا ليس صحيًحا.أقكؿ
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 لـ يقل:

 أعمنُت ليـ إعبلًنا.

 

 (12)نكح كيجعْل لكـ أنياًرا  اتٍ كيجعْل لكـ جنّ  ۞

 لـ يقل:

 كيجعْل لكـ جّناٍت كأنياًرا.

 :األلكسيقاؿ 

فإف األكؿ مما  ،لتغايرىما ،ايجعل لكـ جنات كأنيارً  :كأعاد فعل الجعل دكف أف يقكؿ
 .بخبلؼ الثاني ،لفعميـ مدخل فيو

 : طرح السؤاؿ ىذا جيد، لكف هللا أعمـ بالجكاب.أقكؿ

 

 (13 )نكح كقاًرا  ترجكف  ال لكـ ما ۞
 :التقدير
 أعمـ. كهللا كقاَره،
 كعقاَبو. ثكاَبو أؼ:
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 عقاَبو. تخافكف  كال ثكاَبو ترجكف  ال
 عقاًبا. منو تخافكف  كال ثكاًبا  ترجكف  ال
 القرآف(: نكت )مف راجع 
 .5 الطبلؽ (أجًرا لو كُيْعِظـْ )

 .56 اإلسراء (تحكيبلً  كال عنكـ الضرّ  كشفَ  يممككفَ  فبل)

 .10 المعارج (حميًما حميـٌ  َيسأؿُ  كال)

 .11 الطبلؽ (رزًقا لوُ  هللاُ  أحسفَ  قد)

 .39 فاطر (َخساًرا إال كفُرىـ الكافريفَ  َيزيدُ  كال)

*** 

 ـ1/11/2015السبت 

 

 (13)نكح ما لكـ ال ترجكف  كقاًرا كقد خمقكـ أطكاًرا  ۞

 ىل أضيفْت فقط مف أجل الفاصمة فقط؟: اأطكارً  ۞

 تجاىل ذلؾ المفسركف.
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التفسير ما يحقق إعجاز الخمق فيو إعجاز، كاألطكار فييا إعجاز آخر. فاختر مف 
األطكار. كلعل ما يحققو ىك المعنى األخير الذؼ ذكره القرطبي: "اختبلفيـ في 

 األخبلؽ كاألفعاؿ"، كهللا أعمـ.

 :القرطبيقاؿ 

بعد طكر إلى  اَطْكرً  :نطفة ثـ عمقة ثـ مضغة، أؼ :يعني« اأطكارً »اؿ ابف عباس: ق
 «. المؤمنكف »تماـ الخمق، كما ذكر في سكرة 

 أحق أف تعّظمكه. مف َفعل ىذا كقَدر عميو فيك  :ة، أؼكالطَّْكر في المغة: المرّ 

 . ضعفاء اخً ، ثـ شيك اا، ثـ شبابً صبيانً « اأْطَكارً »كقيل: 

 . اا كفقيرً غنيً ، اا كضريرً بصيرً ، اا كسقيمً ا: صحيحً أنكاعً  :أؼ ،اكقيل: أطكارً 

 .اختبلفيـ في األخبلؽ كاألفعاؿ« اأطكارً »كقيل: إف 

 أقكؿ:

 قد يككف المعنى أيًضا أنكـ في بعض األطكار يفترض أف تككنكا أكثر كقاًرا .

 

 (17)نكح كهللا أنبتكـ مف األرض نباًتا  ۞

 أنبت أباكـ مف تراب.
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 (20)نكح جاًجا لتسمككا منيا سببًل فِ  ۞

 كاسعة.

 

 (21 )نكح َخساًرا إال ككلُده ماُلو يزْدهُ  لـ َمف كاتبعكا ۞
 
 .21 نكح (َخساًرا إال ككلُده ماُلو َيِزْدهُ  لـْ  َمف كاّتبُعكا عَصكني إّنيـ ربّ  نكحٌ  قاؿَ ) 
  
 الطكفافُ  فأخذىـُ  عاًما خمسيفَ  إال سنةٍ  ألفَ  فييـ فمِبثَ  قكِمو إلى ُنكًحا أرسمنا كلقد)
 .14 العنكبكت (ظالمكفَ  كىـ
  
 َخساًرا: إال ككلده مالو يزده لـ مف اتبعكا
 كأثرياءىـ! كبراءىـ اتبعكا
  
 خساًرا، فزادتيـ كالفساد الكفر تأييد في كاألكالد( )األمكاؿ استعممكىا :عاشكر ابف قاؿ
 لمفساد. ارتكاًبا أقل لكانكا أكالد كال أمكاؿ ليـ يكف لـ لك إذ
  

 خساًرا:
 كاآلخرة. الدنيا في
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 اآلخرة! في كىبلًكا الدنيا في ضبلالً 
  

 َخساًرا:
 خسارا. ،خساره خسارة، األصل: لعل
 ألًفا. الفتحة كأطمقت الياء ُحذفت
  
 قراءة: في
 الَكَلد. في لغة كُكْلُده.
  
 اآلية: دركس مف
 يسمعكف  كال لكبرائيـ يسمعكف  كالدنيا، الماؿ يعبدكف  أنيـ لمكفار العامة الظاىرة      -

 الناس! ىؤالء تحكيل عمى يقدر ال السبلـ، عميو نكح مثل نبًيا، تصّكْر  ألنبيائيـ.
 كقاؿ: منيـ ملّ  لقد با! إال قكة كال الحكؿ سنة! ألف يدعكىـ؟ بقي كـ أيًضا تصّكْر 
 .26 اآلية (دّياًرا الكافريفَ  ِمفَ  األرضِ  عمى َتَذْر  ال ربّ )

 الماؿ يحّبكف  الناس فأكثر اإليماف، بعد حتى لئلنساف مبلزمة تبقى الظاىرة ىذه      -
 نسأؿ لغك! مجرد ألسنتيـ عمى كالديف كأثريائيـ، ئيـكبرا كراء كَيجركف  الدنيا، كيحّبكف 
 .106 يكسف (ُمشرككفَ  كُىـ إال باِ  أكثُرىـ يؤمفُ  كما) تعالى: قاؿ العافية! هللا

***  
     ـ25/6/2012 اإلثنيف
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 (22)نكح كمكركا مكًرا ُكّباًرا  ۞

 كبيًرا جًدا.

 

 (23)نكح كقالكا ال تذُرّف آليتكـ كال تذُرّف َكًدا كال ُسكاًعا كال يغكَث كيعكَؽ كَنسًرا  ۞

 أسماء آليتيـ.

 : لعل الكاك زائدة.فّ كال تذرُ 

 (.يعكؽ كنسًرا: لـ يكررىا في )كال

 

 (25)نكح مّما خطيئاتيـ أُغرقكا  ۞

 بسبب خطيئاتيـ.

 أصابيـ الغرؽ في الطكفاف.

 

 (26)نكح كقاؿ نكح  رب ال تذر عمى األرض مف الكافريف دّياًرا  ۞

 أحًدا.
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 ىل استجاب هللا دعاءه؟ )في كقتو(.

 

 (28)نكح كال ِتزِد الظالميف إال تباًرا  ۞

 ىبلًكا.
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 ﴾إلجن سورة﴿

 
 (1)الجف  مف خصائص سكرة الجف ۞

 72رقـ السكرة: 

 كممة: رشد. تكرإر

 : أّف، أّنا، أّنيـ:تكرإر

 1( اآلية استمعأنو ) -
 3( اآلية كأنو تعالى) -
 4( اآلية كأنو كاف يقكؿ) -
 5( اآلية كأنا ظننا) -
 7( اآلية كأنيـ ظنكا) -
 8( اآلية كأنا لمسنا) -
 ... إلخ. -
*** 

 إألربعاء7
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 ىػ1440ربيع اآلخر  18

 ـ2018ألكؿ كانكف ا 26

 

 (1)الجف مف الجف  أنو استمع نفرٌ  كحي إليّ قْل أُ  ۞

 لـ يقل:

 استمع إلّي.

 

 (3)الجف تعالى َجد  ربنا  ۞

 (تعالى َجد  رّبنا ما اّتخذ صاحبًة كال كلًدا)

 .ىذا مف كبلـ الجفّ 

 :صاحبة

 .زكجة

 .36( سكرة عبس يكـَ يفّر المرُء مف أخيو. كأّمو كأبيو. كصاحبتو كبنيو)

 :تعالى َجد  ربنا
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 :حّيرت العمماء

 .تعالى غنى ربنا

 .تعالى جبلُؿ ربنا

 .ربناتعالى أمُر 

 .تعالى رب نا

 .تعالى تعالًيا جًدا رب نا

 .ىذا كبلـ جيمة الجف: أقكؿ: ىذا غير الئق بالنسبة لقكليـ: ما اتخذ صاحبة كال كلًدا

 :أقكؿ

 .لعل المعنى: تعالى َقْدُر رّبنا

 .تعالى قد  ربِّنا

 .رب نا مستغٍف عف الصاحبة كالكلد

 .68( يكنس الغنيّ قالكا اتخذ هللُا كلًدا سبحانو ىك )

 :في قراءة

 .تعالى جًدا رب نا

*** 
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  7إلجمعة

 ق1440محـر  11

 ـ2018أيمكؿ  21

 

 (4 )الجف شطًطا هللا عمى سفيينا يقكؿ كاف كأنو ۞
 التقدير:
 يقكؿ. كاف كأنو ... استمع أنو إلي أكحي
 السكرة. مف األكلى اآلية انظر
  
 (:سفيينا)
 إبميس. -

 سفيو. كلّ  -

  
 السَفو:
 العقل. خّفة
 )الرشاد(. الرشد خبلؼ
 التدبير. كسكء كالتبذير باإلسراؼ الماؿ، في التصرؼ سكء بمعنى: يأتي كقد
فياءَ  ُتؤُتكا كال)  .5 النساء (أمكاَلكـ الس 
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 .2 اآلية نفسيا الجف سكرة في (الرشد) كممة كانظر
  

 الشطط:
 كالصكاب. كالحق العدؿ عف كالخركج الحد، مجاكزة -

 الكفر. في الغمكّ  -

  
 :شطًطا
 شطًطا. قكالً  أؼ
 كاإلعراب. المعنى في ميـ كىذا
  
 يقل: لـ
 شطًطا. هللا عمى يقكؿ سفيينا كاف
  

 إعراب:
 كجكه: فيو
 خبر. (:يقكؿُ ) كاف. اسـ (:سفيُينا) -

 (.كاف) خبر: كالجممة (.يقكؿُ ) فاعل: (:سفيُينا) -

 زائدة. (:كاف) -
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 المفسريف: أقكاؿ
 القرطبي:
 الخبر. بعدىا كما اسميا، (كاف) كفي: الحديث، أك لؤلمر (أنو) في: الياء»

 «.زائدة (كاف) تككف: أف كيجكز
 الشككاني:
 الخبر. (:يقكؿُ ك) (،كاف) اسـ: يككف  أف يجكز (:سفيُينا»)
 ضمير كاسميا: (،كاف) خبر: كالجممة: (،يقكؿُ ) فاعل: (سفيُينا) يككف: أف كيجكز
 ألمر.ا أك الحديث إلى يرجع
 «.زائدة (كاف) تككف: أف كيجكز

 
 آيات أخرػ:

 .137 األعراؼ (كقكُمو فرعكفُ  يصنعُ  كافَ  ما كدّمرنا)
 .117 التكبة (منيـ فريقٍ  قمكبُ  َيزيغُ  كادَ )
***  
   ـ2015 شباط 21 السبت
 

  (4 )الجف اشططً  هللا عمى ناسفييُ  يقكؿ كاف ۞
 يقكؿ؟ سفيينا كاف أـ سفيينا يقكؿ كاف ۞
 يقل: لـ
 يقكؿ. سفيينا كاف
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 إعراب:
 :المفسركف  قاؿ ما عمى كجكه فيو
 (.كاف) خبر: كالجممة (.يقكؿُ ) فاعل: (:سفيُينا) -

 يقكؿ. سفيينا كاف :التقدير خبر. (:يقكؿُ ) كاف. اسـ (:سفيُينا) -

 زائدة. (:كاف) -

 تعميق:

 ( زائدة.كافال أرػ كجًيا لمقكؿ بأّف )

  
 المفسريف: أقكاؿ

 الشككاني:
 الخبر. (:يقكؿُ ك) (،كاف) اسـ: يككف  أف يجكز (:سفيُينا»)
 أف كيجكز ... (كاف) خبر: كالجممة: (،يقكؿُ ) فاعل: (سفيُينا) يككف: أف كيجكز
 «.زائدة (كاف) تككف:
 منو. أكضح الشككاني كبلـ لكف ،القرطبي كانظر

 
 آيات أخرػ:

 .137 األعراؼ (كقكُمو فرعكفُ  يصنعُ  كافَ  ما كدّمرنا)
 .117 التكبة (منيـ فريقٍ  قمكبُ  َيزيغُ  كادَ )
*** 
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 إلخميس7
 ىػ1440 شعباف 20
 ـ2019 نيساف 25
 

 (5 )الجف اكذبً  هللا عمى كالجف اإلنس تقكؿ لف أف ظننا كأنا ۞
 في أنو يؤيد ذلؾ لعل (لف) أيقّنا. بمعنى (ظننا) فقكليـ: اآلخرة في ىذا كاف إذا
 اآلخرة.
ذا  المفسركف. قاؿ كما فالمعنى الدنيا في كاف كا 
 

 (8 )الجف كُشيًبا شديًدا حرًسا ممئت فكجدناىا السماء لمسنا كأّنا ۞
 اختبرنا. تمّمسنا، :لمسنا
 كثيرة. كشيًبا :التقدير لعل
 

 (9)الجف منيا مقاعَد لمسمع  كأّنا كّنا نقعدُ  ۞

 نتخذ منيا.لعل المعنى: : نقعد منيا

 

 (10)الجف ا شدً يـ رَ أريد بمف في األرض أـ أراد بيـ ربّ ا ال ندرؼ أشرٌّ كأنّ  ۞

 مف باب األدب مع هللا، نسبكا الخير )أك الرشد( إلى هللا، كنسبكا الشر إلى مجيكؿ.
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 (11)الجف كأّنا مّنا الصالحكف كمّنا دكف ذلؾ كّنا طرائَق ِقدًدا  ۞

 : غير ذلؾ.دكف ذلؾ

 مختمفة.: دًداقِ 

 

 (12)الجف كأّنا ظنّنا أف لف ُنعِجز هللا في األرض كلف نعجزه ىرًبا  ۞

 : أيقّنا.اظننّ 

 حاؿ. : ىرًبا

 

 (13)الجف  افَمف يؤمْف بربو فبل يخاُؼ بخًسا كال رىقً  ۞

 : فبل يخْف.في قراءة

 

 (14)الجف كأّنا مّنا المسممكف كمّنا القاسطكف فمف أسمـ فأكلئؾ تحّركا َرشًدا  ۞

 الظالمكف. المقسطكف: العادلكف.: القاسطكف 

 قسط: ظمـ. أقسط: أزاؿ القسط: عدؿ. اليمزة أك األلف لمسمب.
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ـَ حطًبا)  . 15( اآلية كأما القاسطكف فكانكا لجيّن

 لـ يقل:

 فمف أسممكا.

: الرشد أك الرشاد مف خصائص اإلسبلـ، كمف مبادغ االقتصاد. كمنو: اإلنساف رشًدا
 االقتصادؼ الرشيد.

 

 (16 )الجف َغَدًقا ماءً  ألسقيناىـ الطريقة عمى استقامكا كأّلك ۞
  
-16 الجف (فيو لنفتَنيـ َغَدًقا. ماءً  ألسقيناىـ الطريقةِ  عمى استقامكا كأّلك) تعالى: قاؿ
17. 
  
 :كأّلك
 لك. كأف
  
 يقل: لـ
 استقامكا. لك كأّنيـ
  
 :الطريقة عمى
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 قكالف: فييا
 االختبار. سبيل عمى الغَدؽ كيككف  الحق. منيج عمى      -

 العمماء بعض اعترض االستدراج. سبيل عمى الغَدؽ كيككف  الضبللة. منيج عمى      -
 )الضبللة(! تناسب ال )استقامكا( بأف ىنا

  
 الصكفية. الطريقة المتصكفة أخذ المفظة ىذه مف ربما
  

 أسقيناىـ:
 كأسقى. سقى، يقاؿ:
 القرآف: في كرد كبلىما
 .21 اإلنساف (َطيكًرا شراًبا رّبيـ كَسقاىـ)
 27 الُمرَسبلت (فراًتا ماءً  كأسقيناكـ)
  
 :ًغًدًقا ماءً 
 كثيًرا. ماءً 
 خصكًصا. الماء كثرة المراد: ليس
 عمكًما. الرزؽ  سعة المراد: بل
  

 :فيو لنفتنيـ
 لنختبرىـ لنبتمييـ،      -
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 لنستدرجيـ.      -

  
 أخرػ: آيات
 تحتِ  كِمف فكِقيـ ِمف ألكمكا رّبيـ ِمف إلييـ أنزؿَ  كما كاإلنجيلَ  التكراةَ  أقاُمكا أّنيـ كلك)

 .66 المائدة (أرجِميـ
 األعراؼ (كاألرضِ  السماءِ  ِمفَ  بركاتٍ  عمييـ لفتحنا كاتَقكا آمُنكا القرػ  أىلَ  أفّ  كلك)
96. 
***  
  ـ19/4/2013 الجمعة
 

 (17 )الجف َصَعًدا عذاًبا َيسمْكو وربّ  ذكر عف ُيعرْض  كَمف ۞
 ُيدخمو. :َيسمكو
 شّدة. إال يزداد ال الحسف: قاؿ متصاعًدا. :اصعدً 
 

 (18 )الجف أحًدا هللا مع تدعكا فبل  المساجد كأفّ  ۞
 زبكًنا. كال شيًخا كال تاجًرا كال حاكًما ال
 :عطية ابف قاؿ
 ال كأف تعالى،  خالص ىك ما ككل العمـ، كقراءة كالدعاء لمصبلة تفرد أف فيصح
 كلقد نصيب، هللا لغير فييا يجعل كال ،اطريقً  يتخذ كال الدنيا. أمكر في بيا يتحدث
 سكء مف فيو رأيت ثـ مدة، بالمرية الجامع المسجد في المسمميف بيف لمقضاء قعدت
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 البيت تنزيو رأيت ما النسكاف كدخكؿ كعائمتو الخصاـ كفجكر كأيمانيـ المتخاصميف
 .فيو لؤلحكاـ القعكد فقطعت ،عنو
 

 (19 )الجف ِلبًدا عميو يككنكف  كادكا يدعكه هللا عبد قاـ لما كأنو۞ 
 دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.: عبد هللا
 : يدعك هللا. أكثر المشايخ في عصرنا يدعكف ألنفسيـ، ال .يدعكه
 : مزدحميف عميو بعضيـ فكؽ بعض. المبد: الجراد الكثير.البدً 
الحسف كقتادة كابف زيد: لما قاـ الرسكؿ لمدعكة، تمبدت اإلنس كالجف عمى ىذا  قاؿك 

 .األمر ليطفئكه، فأبى هللا إال أف ينصره كيتـ نكره
 

 (21)الجف ا ا كال رشدً لكـ ضرً  قل إني ال أممؾُ  ۞
 :أبك حيافقاؿ 

يدؿ عميو ، فحذؼ مف كل ما اا كال رشدً كال غيً  ،اا كال نفعً يمكف أف يككف المعنى: ضرً 
 .مقابمو
 

 (22)الجف كلف أجد مف دكنو ممتحًدا ۞ 
 ممجأ.
 

 (23)الجف إال ببلًغا مف هللا كرساالتو ۞ 
ال رساالتو التي أرسمني بيا.لف أجد إال أف أبمغكـ   ما أمرني هللا بتبميغو، كا 

 (.ليعمـ أف قد أبمغكا رساالت ربيـ: )28انظر اآلية 
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     (23 )الجف فييا خالديف جينـ نار لو ۞

 .23 الجف (أبًدا فييا خالديفَ  جيّنـَ  نارَ  لوُ  فإفّ  كرسكَلوُ  هللاَ  َيعصِ  كَمف) 

  

 يقل: لـ

 أبًدا. فييا خالًدا -

 جينـ. نار ليـ -

 قراءة. فيو كليس المغة، في جائز كبلىما

 (.َمف) لفع عمى حمل (:لو) (َيعصِ )

 (.َمف) معنى عمى حمل (:خالديف)

  

 َيعِص: َمف

 كالكفر. بالشرؾ

 .أبًدا فييا خالديف قكلو: بداللة
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 المفسريف: أقكاؿ

 الرازؼ:

 )...(. (َمف) في الجمع معنى عمى حمبلً   (أبًدا فييا خالديفَ ) تعالى: قاؿ»

 المعاصي أنكاع بجميع هللا عصى َمف يتناكؿ إنما (كرسكَلوُ  هللاَ  َيعصِ  كَمف) قكلو:
.)...( 

 «.التقدير ىذا عمى بالكافر مختصة فاآلية الكافر، ىك كذلؾ يككف  كالذؼ

  

 القرطبي:

 جمع ثـ "،َمف" ِلَمفع أكالً  فكّحد ذلؾ، فعل َمف لكلّ  المعنى ألف (خالديف) جمع»
 لممعنى.

 الشرؾ. ىك ىنا العصياف أف عمى دليل (أبًدا) كقكلو:

 أك أعفك أف إال (أبًدا فييا خالديفَ ) معنى كيككف  الشرؾ، غير المعاصي ىك كقيل:
 «.شفاعة تمحقيـ

  

 حياف: أبك

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5094&idto=5094&bk_no=132&ID=2757#docu
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 فييا خالديفَ )  قكلو: عميو كيدؿ كالكفر، بالشرؾ أؼ: (، كرسكَلوُ  هللاَ  َيعصِ  كَمف)«
 )...(. ( أبًدا

 قكلو: في (َمف) لفع عمى الحمل بعد كذلؾ ،(َمف) معنى عمى حمبلً  (خالديف) كجمعَ 
  .(«لو فإفّ ) (َيعصِ )

  

 الشككاني:

 «.لفظيا باعتبار (لو فإفّ ) قكلو: في التكحيد أف كما (،َمف) معنى باعتبار الجمع»

*** 

 ـ27/7/2014 األحد

 

 (23)الجف كَمف َيعِص هللَا كرسكَلو فإّف لو ناَر جيّنـ خالديف فييا أبًدا  ۞

 تقدير آخر غير تقدير المفسريف ۞

 لـ يقل:

 فإّف لو نار جينـ خالًدا فييا أبًدا.  -
 جينـ خالديف فييا أبًدا.فإّف ليـ نار  -

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=661&idfrom=1655&idto=1656&bookid=62&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=661&idfrom=1655&idto=1656&bookid=62&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=661&idfrom=1655&idto=1656&bookid=62&startno=1#docu
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عف ىذه اآلية، كنقمت قكؿ المفسريف بأف  2014تمكز  27سبق أف كتبت بتاريخ 
 )لو( محمكؿ عمى لفع )َمف(، ك)خالديف( محمكؿ عمى معنى )َمف(.

ترتب عمى ىذا أف آية كاحدة جاء فييا مفرد كجمع، ُحمل المفرد فييا عمى لفع )َمف( 
 تارة!تارة، كالجمع عمى معنى )َمف( 

*** 

 تقدير آخر مقترح:

 فإّف لو كألمثالو نار جينـ خالديف فييا أبًدا.

 كهللا أعمـ بالصكاب.

*** 

 إلثالثاء7

 ىػ1440ربيع اآلخر  10

 ـ2018كانكف األكؿ  18

 

     (23 )الجف فييا خالديف جينـ نار لو ۞
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 .23 الجف (أبًدا فييا خالديفَ  جيّنـَ  نارَ  لوُ  فإفّ  كرسكَلوُ  هللاَ  َيعصِ  كَمف) 

  

 يقل: لـ

 أبًدا. فييا خالًدا -

 جينـ. نار ليـ -

 قراءة. فيو كليس المغة، في جائز كبلىما

 (.َمف) لفع عمى حمل (:لو) (َيعصِ )

 (.َمف) معنى عمى حمل (:خالديف)

  

 َيعِص: َمف

 كالكفر. بالشرؾ

 .أبًدا فييا خالديف قكلو: بداللة

  

 المفسريف: أقكاؿ

 الرازؼ:



715 

 )...(. (َمف) في الجمع معنى عمى حمبلً   (أبًدا فييا خالديفَ ) تعالى: قاؿ»

 المعاصي أنكاع يعبجم هللا عصى َمف يتناكؿ إنما (كرسكَلوُ  هللاَ  َيعصِ  كَمف) قكلو:
.)...( 

 «.التقدير ىذا عمى بالكافر مختصة فاآلية الكافر، ىك كذلؾ يككف  كالذؼ

  

 القرطبي:

 جمع ثـ "،َمف" ِلَمفع أكالً  فكّحد ذلؾ، فعل َمف لكلّ  المعنى ألف (خالديف) جمع»
 لممعنى.

 الشرؾ. ىك ىنا العصياف أف عمى دليل (أبًدا) كقكلو:

 أك أعفك أف إال (أبًدا فييا خالديفَ ) معنى كيككف  الشرؾ، غير المعاصي ىك كقيل:
 «.شفاعة تمحقيـ

  

 حياف: أبك

 فييا خالديفَ )  قكلو: عميو كيدؿ كالكفر، بالشرؾ أؼ: (، كرسكَلوُ  هللاَ  َيعصِ  كَمف)«
 )...(. ( أبًدا

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5094&idto=5094&bk_no=132&ID=2757#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=661&idfrom=1655&idto=1656&bookid=62&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=661&idfrom=1655&idto=1656&bookid=62&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=661&idfrom=1655&idto=1656&bookid=62&startno=1#docu
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 قكلو: في (َمف) لفع عمى الحمل بعد كذلؾ ، (َمف) نىمع عمى حمبلً  (خالديف) كجمعَ 
  .(«لو فإفّ ) (َيعصِ )

  

 الشككاني:

 «.لفظيا باعتبار (لو فإفّ ) قكلو: في التكحيد أف كما (،َمف) معنى باعتبار الجمع»

*** 

 ـ27/7/2014 األحد

 

     (23 )الجف فييا خالديف جينـ نار لو ۞

 .23 الجف (أبًدا فييا خالديفَ  جيّنـَ  نارَ  لوُ  فإفّ  كرسكَلوُ  هللاَ  َيعصِ  كَمف) 

  

 يقل: لـ

 أبًدا. فييا خالًدا -

 جينـ. نار ليـ -

 قراءة. فيو كليس المغة، في جائز كبلىما
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 (.َمف) لفع عمى حمل (:لو) (َيعصِ )

 (.َمف) معنى عمى حمل (:خالديف)

  

 َيعِص: َمف

 كالكفر. بالشرؾ

 .أبًدا فييا خالديف قكلو: بداللة

  

 المفسريف: أقكاؿ

 الرازؼ:

 )...(. (َمف) في الجمع معنى عمى حمبلً   (أبًدا فييا خالديفَ ) تعالى: قاؿ»

 المعاصي أنكاع بجميع هللا عصى َمف يتناكؿ إنما (كَلوُ كرس هللاَ  َيعصِ  كَمف) قكلو:
.)...( 

 «.التقدير ىذا عمى بالكافر مختصة فاآلية الكافر، ىك كذلؾ يككف  كالذؼ

  

 القرطبي:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5094&idto=5094&bk_no=132&ID=2757#docu
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 جمع ثـ "،َمف" ِلَمفع أكالً  فكّحد ذلؾ، فعل َمف لكلّ  المعنى ألف (خالديف) جمع»
 لممعنى.

 الشرؾ. ىك ىنا العصياف أف عمى دليل (أبًدا) كقكلو:

 أك أعفك أف إال (أبًدا فييا خالديفَ ) معنى كيككف  الشرؾ، غير المعاصي ىك كقيل:
 «.شفاعة تمحقيـ

  

 حياف: أبك

 فييا خالديفَ )  قكلو: عميو كيدؿ كالكفر، بالشرؾ أؼ: (، كرسكَلوُ  هللاَ  َيعصِ  كَمف)«
 )...(. ( أبًدا

 قكلو: في (َمف) لفع عمى الحمل بعد كذلؾ ، (َمف) معنى عمى حمبلً  (خالديف) كجمعَ 
  .(«لو فإفّ ) (َيعصِ )

  

 الشككاني:

 «.لفظيا باعتبار (لو فإفّ ) قكلو: في التكحيد أف كما (،َمف) معنى باعتبار الجمع»

*** 

 ـ27/7/2014 األحد

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=661&idfrom=1655&idto=1656&bookid=62&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=661&idfrom=1655&idto=1656&bookid=62&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=62&ID=661&idfrom=1655&idto=1656&bookid=62&startno=1#docu
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 (25)الجف قْل إْف أدرؼ أقريٌب ما تكعدكف أـ يجعُل لو ربي أمًدا ۞ 

 ال أدرؼ ىل يـك القيامة حاؿٌّ أـ مؤّجل؟

 تحت القبض.كمنو: القرض الحاّؿ، كالقرض المؤجل. الحاّؿ: الذؼ حّل أجمو كىك 

 : أجبًل.أمًدا

 

ف بيف يديو مِ  ؾُ سمُ ف رسكؿ فإنو يَ ارتضى مِ  فِ ا إال مَ ظير عمى غيبو أحدً فبل يُ ۞ 
 (27)الجف ا دً َص ف خمفو رَ كمِ 

 : يضع.سمؾيَ 

 نو )عند نزكؿ الكحي(.: حرًسا يحفظك ًداَص رَ 

 

 (28)الجف ليعمـ أف قد َأبمغكا رساالِت رّبيـ ۞ 

ال  بكل شيء، كفي كل كقت. فإف هللا عميـ ليعمـ هللا عمـ ظيكر، كا 

 : مخففة مف الثقيمة: أّف. أنيـ قد أبمغكا.أفْ 
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 (28)الجف شيء عدًدا  كأحاط بما لدييـ كأحصى كلّ ۞ 

 أؼ: كأنو أحاط.

 تمييز. التقدير: أحصى عدد كّل شيء.: اعددً 

 هللا قادر عمى إحصاء ما ال نياية لو مف األشياء.
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 إلُمزَّمِّل﴾ سورة﴿
 (1)المزمل ل قـ مّ يا أييا المزّ  ۞

 : الممتف بثيابو.قراءة: المتزمل، كفيو لمّ المزّ 

 : قـ

لما جاءه الكحي أكؿ مرة قاؿ لخديجة: زّممكني زّممكني. فجاءه جبريل كقاؿ لو: يا 
 أييا المزمل.

 كقيل: كاف تزمل لمصبلة.

 .لمصبلةلو: قـ كقيل: كاف نائًما فنكدؼ بما يجعل حالو مستيجًنا. فقيل 

َل ىذا األمر :عكرمةقاؿ  مو ثـ فتر ،يا أييا الذؼ ُزمِّ المزمل في قكؿ عكرمة  !أؼ ُحمِّ
 بالمعنى المجازؼ.

  النبكة تشريف كتكميف.

 

 (2)المّزّمل قـ الميَل إال قميبًل نصَفو أك انُقْص منو قميبًل أك زْد عميو  ۞

  ىل يجكز أف يككف االستثناء بمقدار النصف؟ ۞

 في مناقشة المفسريفدرٌس  ۞
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يا أّييا المّزّمل. ُقـ الميَل إال قميبًل. نصَفو أك انُقْص منو قميبًل. أك زْد ) :قاؿ تعالى
 .4-1( المّزّمل عميو

 .: المتزمل )كفيو قراءة(: الممتّف بثيابوالمّزّمل

 :قـ الميل إال قميبلً 

 .قـ الميالي كميا إال قميبًل منيا

ـْ أكثرىا  .ق

 :إال قميبلً 

 .االستثناء ىنا يتعمق بعدد الميالي

ـْ أكثر الميالي، ال جميع الميالي  .المقصكد: ق

 :نصَفو

ـْ نصفو: نصف الميل. الياء: تعكد عمى محذكؼ مقّدر )الميل(. فبل يصح التقدير : ق
 .أف يككف )الميل( بمعنى الميالي مكضًعا لعدد الميالي، كمكضًعا بالمفرد لمدة القياـ

 :أك انقْص منو

 .: أك انقْص مف النصفأؼ

 :أك زْد عميو
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 .أؼ: أك زْد عمى النصف

 .: أك زْد عميو قميبلً كالتقدير

 .المقصكد ىنا قياـ نصف الميل أك أقّل قميبًل أك أكثر قميبلً 

 .يعني: حكالي النصف

 :بعبارة رياضية

 .القميل منو± النصف 

*** 

 :مبلحظة أكلى

القياـ في السنة كعدد ساعات القياـ في يجب التمييز في التفسير ىنا بيف عدد ليالي 
الميمة. مف لـ يميز بينيما فقد كقع في الخطأ، كمف مّيز صار تفسيره كاضًحا ال لبَس 

 .فيو

 :مبلحظة ثانية

  .جاء في اآليات ذكر النصف، كلـ يأت ذكر الثمث كال الربع

في أقكاؿ  ( ال يقتضي بالضركرة النزكؿ إلى الثمث أك الربع، كماانقص منوفقكلو: )
 .المفسريف
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( ال يقتضي بالضركرة الصعكد إلى الثمثيف أك الثبلثة األرباع، كما أك زْد عميوكقكلو: )
 .قالكا

 :مبلحظة ثالثة

 .ال يصح أف تقكؿ: قمت الميل إال نصفو

ذا قمت: قمت الميل إال قميبًل، ال يصح أف يفسر القميل بالنصف  .كا 

شار كالسدس. كقاؿ الكمبي كمقاتل: الثمث. قاؿ كىب بف منبو: القميل ما دكف المع
 .كقيل: ما دكف النصف )أبك حياف(

*** 

 : لمف أراد التكسع كالمقارنة كالمناقشةأقكاؿ المفسريف

 :ىػ(538-) الزمخشرؼ 

ْصَفوُ ) ـْ أقّل مف إال قميبلً ( بدؿ مف الميل. ك)نِّ (: استثناء مف النصف، كأنو قاؿ: ق
( لمنصف، كالمعنى: التخيير بيف أمريف: عميوك)( منونصف الميل. كالضمير في: )

بيف أف يقـك أقّل مف نصف الميل عمى البت، كبيف أف يختار أحد األمريف، كىما 
 .النقصاف مف النصف، كالزيادة عميو
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ف شئت جعمت: ) (، ككاف تخييًرا بيف ثبلث: بيف قياـ النصف قميبلً ( بداًل مف )نصفوكا 
نما كصف النصف بالقمة بتمامو، كبيف قياـ الناقص منو ك  بيف قياـ الزائد عميو، كا 

 .بالنسبة إلى الكل

ف شئت قمت لما كاف معنى: ) ْصَفوُ كا  ـِ ٱلَّْيَل ِإالَّ َقِميبًل نِّ ( إذا أبدلت النصف مف الميل، ُق
ـْ أقّل مف نصف الميل، رجع الضمير في ) ( إلى األقل مف النصف، عميو( ك)منوق

ـْ أقّل مف نصف ا ـْ أنقص مف ذلؾ األقّل، أك أزيد منو قميبًل. فكأنو قيل: ق لميل، أك ق
  .فيككف التخيير فيما كراء النصف بينو كبيف الثمث

( الثاني بمعنى قميبلً (، كفسرتو بو، أف تجعل )قميبلً ( مف )نصفوكيجكز إذا أبدلت: )
نصف النصف كىك الربع، كأنو قيل: أك انقص منو قميبًل نصفو. كتجعل المزيد عمى 

القميل، أعني الربع، نصف الربع، كأنو قيل: أك زْد عميو قميبًل نصفو. كيجكز أف ىذا 
 .تجعل الزيادة لككنيا مطمقة تتمة الثمث، فيككف تخييًرا بيف النصف كالثمث كالربع

 :تعميق عمى الزمخشرؼ 

 .(: استثناء مف النصف، ىذا غير مقبكؿإال قميبلً قكلو: )

 .(: أيًضا غير مقبكؿقميبلً بداًل مف )( نصفوكقكلو: إف شئت جعمت: )

 !كالفقرة األخيرة غامضة

*** 
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 :ىػ(546-)ابف عطية 

(، ككيفما تقمب المعنى، قميبلً ( يحتمل أف يككف بداًل مف قكلو: )نصفوقكلو تعالى: )
فإنو أمر بقياـ نصف الميل أك أكثر شيء أك أقل شيء، فاألكثر عند العمماء ال يزيد 

ال ينحط عف الثمث. كيقكؼ ىذا حديث ابف عباس في بيت  عمى الثمثيف، كاألقل
ميمكنة قاؿ: فمما انتصف الميل أك قبمو بقميل، قاـ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كيمـز عمى ىذا الذؼ 

  .ذكرناه أف يككف نصف الميل قد كقع عميو الكصف بقميل

اـ، فيجعل الميل اسـ ( أف يككف استثناًء مف القيإال قميبلً كقد يحتمل عندؼ قكلو: )
  (...) (، أؼ الميالي التي تخّل بقياميا عند العذر البّيفإال قميبلً جنس، ثـ قاؿ: )

 .( عائداف عمى النصفعميو( ك)منوكالضمير في: )

 :تعميق عمى ابف عطية

 .(، ال أكافقو عميوقميبلً ( يحتمل أف يككف بداًل مف قكلو: )نصفوقكلو تعالى: )

( أف يككف استثناًء مف القياـ، ىك القكؿ إال قميبلً عندؼ قكلو: )كقكلو: قد يحتمل 
 !الصحيح، لكف أتى بو بصيغة التقميل )قد(

*** 

 :ىػ(606-) الرازؼ 

 :اعمـ أف الناس قد أكثركا في تفسير ىذه اآلية، كعندؼ فيو كجياف ممخصاف
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 :األكؿ

 :تعالى في آخر ىذه السكرة( الثمث، كالدليل عميو قكلو ِإالَّ َقِميبلً أف المراد بقكلو: )

ـُ َأنََّؾ َتُقكـُ َأْدَنٰى ِمف ُثُمَثي الميِل َكِنْصَفُو َكُثُمَثوُ )  ، فيذه اآلية 20( المزمل ِإفَّ َربََّؾ َيْعَم
ذا  دلت عمى أف أكثر المقادير الكاجبة الثمثاف، فيذا يدؿ عمى أف نـك الثمث جائز، كا 

ـِ ٱلَّْيَل ِإالَّ َقِميبلً كاف كذلؾ كجب أف يككف المراد في قكلو: ) ( ىك الثمث، فإًذا قكلو: ُق
ـِ ٱلَّْيَل ِإالَّ َقِميبلً ) ـْ ثمثي الميل. ثـ قاؿ: )ُق (، كالمعنى: أك قـ نصفو، كما ّنْصَفوُ ( معناه ق

تقكؿ: جالس الحسف أك ابف سيريف، أؼ جالس ذا أك ذا أييما شئت، فتحذؼ كاك 
قـ النصف أك انقص مف النصف أك زْد عميو. العطف، فتقدير اآلية: قـ الثمثيف أك 

فعمى ىذا يككف الثمثاف أقصى الزيادة، كيككف الثمث أقصى )أدنى!( النقصاف، فيككف 
  .الكاجب ىك الثمث، كالزائد عميو يككف مندكًبا

فإف قيل: فعمى ىذا التأكيل يمزمكـ أف يككف النبي ملسو هيلع هللا ىلص قد ترؾ الكاجب، ألنو تعالى 
ـُ َأنََّؾ َتُقكـُ َأْدَنٰى ِمف ُثُمَثِى الميِل َكِنْصَفُو َكُثُمَثوُ ) قاؿ: ( فمف قرأ نصفو كثمثو ِإفَّ َربََّؾ َيْعَم

بالخفض كاف المعنى أنؾ تقـك أقّل مف الثمثيف، كأقّل مف النصف، كأقل مف الثمث. 
يقدركف الثمث  فإذا كاف الثمث كاجًبا كاف عميو السبلـ تارًكا لمكاجب! قمنا: إنيـ كانكا

باالجتياد، فربما أخطأكا في ذلؾ االجتياد، كنقصكا منو شيًئا قميبًل، فيككف ذلؾ أدنى 
عْمـ َألَّف مف ثمث الميل المعمـك بتحديد األجزاء عند هللا، كلذلؾ قاؿ تعالى ليـ: )

  .20( المزمل ُتْحُصكهُ 

 :الكجو الثاني
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 :( كىذا التفسير جائز لكجييفَقِميبلً ( تفسيًرا لقكلو: )ّنْصَفوُ أف يككف قكلو: )

 :األكؿ

  .أف نصف الشيء قميل بالنسبة إلى كمو

: أف الكاجب إذا كاف ىك النصف لـ يخرج صاحبو عف عيدة ذلؾ التكميف كالثاني
بيقيف إال بزيادة شيء قميل عميو، فيصير في الحقيقة نصًفا كشيًئا، فيككف الباقي بعد 

ذا ثبت ىذا  ـِ الميَل ِإالَّ َقميبلً فنقكؿ: )ذلؾ أقّل منو. كا  ( معناه: قـ الميل إال نصفو، ُق
( يعني أك انقص مف َأِك ٱنُقْص ِمْنُو َقِميبلً فيككف الحاصل: قـ نصف الميل، ثـ قاؿ: )
( يعني أك زْد عمى ىذا َأْك ِزْد َعَمْيوِ ىذا النصف نصفو حتى يبقى الربع، ثـ قاؿ: )
  .ة أرباعوالنصف نصفو حتى يصير المجمكع ثبلث

كحينئذ يرجع حاصل اآلية إلى أنو تعالى خّيره بيف أف يقـك تماـ النصف، كبيف أف 
يقـك ربع الميل، كبيف أف يقـك ثبلثة أرباعو. كعمى ىذا التقدير يككف الكاجب الذؼ ال 
بد منو ىك قياـ الربع، كالزائد عميو يككف مف المندكبات كالنكافل. كعمى ىذا التأكيل 

ـُ َأنََّؾ َتُقكـُ َأْدَنٰى ِمف ُثُمَثىي اؿ الذؼ ذكرتـ بالكمية، ألف قكلو: )يزكؿ اإلشك ِإفَّ َربََّؾ َيْعَم
يدؿ عمى أنو عميو الصبلة كالسبلـ لـ يقـ ثمثي الميل،  20( المزمل الِميل َكِنْصَفُو َكُثُمَثوُ 

الثمث  كال نصفو كال ثمثو، ألف الكاجب لما كاف ىك الربع فقط لـ يمـز مف ترؾ قياـ
  .ترؾ شيء مف الكاجبات، فزاؿ السؤاؿ المذككر، كهللا أعمـ

 :تعميق عمى الرازؼ 
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: قـ التقدير(: ال يتعمق بساعات القياـ، بل يتعمق بعدد ليالي القياـ. قـ الميل إال قميبلً )
 .الميالي إال قميبًل منيا

 :كفكلو في الكجو الثاني

( كىذا التفسير جائز لكجييف: ىذا قكؿ َقِميبلً ( تفسيًرا لقكلو: )نْصَفوُ أف يككف قكلو: )
 !(أك زْد عميومتكمف ال يصح في االستثناء، ال سيما أنو قاؿ بعد: )

*** 

 :ىػ(671-) القرطبي

( استثناء مف النصف. كالضمير إال قميبلً (: بدؿ مف الميل، ك)نصفوقاؿ الزجاج: )
انقص مف النصف قميبًل ( لمنصف. المعنى: قـ نصف الميل، أك عميو( ك)منوفي: )

 . إلى الثمث، أك زْد عميو قميبًل إلى الثمثيف. فكأنو قاؿ: قـ ثمثي الميل أك نصفو أك ثمثو

 .(قميبلً كقيل: إّف نصفو بدؿ مف قكلو: ) 

 :تعميق عمى القرطبي

 .الجممة األخيرة غير صحيحة

*** 

 :ىػ(754-)أبك حياف 
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القياـ المأمكر بو يستغرؽ جميع الميل، كلذلؾ ( بيف االستثناء أف قـ الميل إال قميبلً )
صح االستثناء منو، إذ لك كاف غير مستغرؽ، لـ يصح االستثناء منو، كاستغراؽ 
جميعو بالقياـ عمى الدكاـ غير ممكف، لذلؾ استثى منو لراحة الجسد. كىذا عند 
ف استغرقو الفعل. كىك عند الككفييف مفعكؿ بو . البصرييف منصكب عمى الظرؼ، كا 

ما ( دليل عمى أف المستثنى قد يككف مبيـ المقدار، كقكلو: )إال قميبلً كفي قكلو: )
( ثـ تكليتـ إال قميبًل منكـ، في قراءة مف نصب )66( النساء فعمكه إال قميل منيـ

 .83البقرة: 

قاؿ كىب بف منبو: القميل ما دكف المعشار كالسدس. كقاؿ الكمبي كمقاتل: الثمث. 
  .نصفكقيل: ما دكف ال

(. فإذا كاف بداًل مف الميل، قميبلً ( كمف )الميلكجكزكا في نصفو أف يككف بداًل مف )
كاف االستثناء منو، ككاف المأمكر بقيامو نصف الميل إال قميبًل منو. كالضمير في 

ـْ نصف الميل إال قميبًل، أك عميو( ك)منو) ( عائد عمى النصف، فيصير المعنى: ق
قميبًل، أك زْد عمى نصف الميل، فيككف قكلو: أك انقْص مف انقْص مف نصف الميل 

نصف الميل قميبًل، تكراًرا لقكلو: إال قميبًل مف نصف الميل، كذلؾ تركيب غير فصيح 
 .ينزه القرآف عنو

(: استثناء مف النصف، كأنو إال قميبلً (، ك)الميل( بدؿ مف )نصفوقاؿ الزمخشرؼ: )
ـْ أقّل مف نصف الميل. كالض ( لمنصف، كالمعنى: عميو( ك)منومير في: )قاؿ: ق
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التخيير بيف أمريف، بيف أف يقـك أقّل مف نصف الميل عمى البت، كبيف أف يختار أحد 
  .األمريف، كىما النقصاف مف النصف كالزيادة عميو. انتيى

ـْ أقل مف نصف الميل  فمـ يتنبو لمتكرار الذؼ يمزمو في ىذا القكؿ، ألنو عمى تقديره: ق
ذا كاف )كاف قك  إال ( بداًل مف قكلو: )نصفولو: أك انقص مف نصف الميل تكراًرا. كا 
( إما أف يعكد عمى المبدؿ منو، أك عمى المستثنى منو نصفو(، فالضمير في )قميبلً 
(، ال جائز أف يعكد عمى المبدؿ منو، ألنو يصير استثناء مجيكؿ مف الميلكىك )

ف عاد مجيكؿ، إذ التقدير إال قميبًل نصف القميل ، كىذا ال يصح لو معنى البتة. كا 
الضمير عمى الميل، فبل فائدة في االستثناء مف الميل، إذ كاف يككف أخصر كأكضح 
إال كأبعد عف اإللباس أف يككف التركيب قـ الميل نصفو. كقد أبطمنا قكؿ مف قاؿ: )

بًل منو، أؼ ( استثناء مف البدؿ كىك نصفو، كأف التقدير: قـ الميل نصفو إال قميقميبلً 
( نصفو(، كالضمير في )إال قمًيبلمف النصف. كأيًضا ففي دعكػ أف نصفو بدؿ مف )

عائد عمى الميل، إطبلؽ القميل عمى النصف، كيمـز أيًضا أف يصير التقدير: إال 
نصفو فبل تقْمو، أك انقص مف النصف الذؼ ال تقكمو، أك زْد عميو النصف الذؼ ال 

 .كليس المراد مف اآلية قطًعا تقكمو، كىذا معنى ال يصح،

ف شئت جعمت ) (، ككاف تخييًرا بيف ثبلث: قميبلً ( بداًل مف )نصفوكقاؿ الزمخشرؼ: كا 
نما كصف  بيف قياـ النصف بتمامو، كبيف قياـ الناقص منو، كبيف قياـ الزائد عميو. كا 

  .النصف بالقمة بالنسبة إلى الكل
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ف شئت قمت: لما كاف معنى: ) (: إذا أبدلت النصف مف قميبًل نصفو قـ الميل إالكا 
ـْ أقّل مف نصف الميل، رجع الضمير في ) ( إلى األقّل مف عميو( ك)منوالميل، ق

ـْ أنقص مف ذلؾ األقل أك أزيد منو  ـْ أقّل مف نصف الميل، كق النصف، فكأنو قيل: ق
( فونصقميبًل، فيككف التخيير فيما كراء النصف بينو كبيف الثمث. كيجكز إذا أبدلت )

( الثاني بمعنى نصف النصف كىك الربع، قميبلً (، كفسرتو بو, أف تجعل )قميبلً مف )
كأنو قيل: أك انقص منو قميبًل نصفو، كتجعل المزيد عمى ىذا القميل، أعني الربع 

 .نصف الربع، كأنو قيل: أك زد عميو قميبًل نصفو

تخييًرا بيف النصف كالثمث كيجكز أف تجعل الزيادة لككنيا مطمقة تتمة الثمث، فيككف 
  .كالربع. انتيى

كما أكسع خياؿ ىذا الرجل، فإنو يجكز ما يقرب كما يبعد، كالقرآف ال ينبغي، بل ال 
يجكز أف يحمل إال عمى أحسف الكجكه التي تأتي في كبلـ العرب، كما ذكرناه في 

 .خطبة ىذا الكتاب

قميبًل( الزمخشرؼ، أك مف )( الميل( بداًل مف )نصفوكممف نص عمى جكاز أف يككف )
شبو بظاىر كما ذكرنا عنو. كابف عطية أكرده مكرد االحتماؿ، كأبك البقاء، كقاؿ: أ

(، أك زْد عميو، كالياء فييما لمنصف. فمك كاف االستثناء قميبلً اآلية أف يككف بداًل مف )
ـْ نصف الميل إال قميبًل، أك انقص منو قميبًل. كا لقميل مف النصف لصار التقدير: ق

 .المستثنى غير مقّدر، فالنقصاف منو ال يتحصل. انتيى

 .(، كلـ يذكر غيرهالميلكأما الحكفي فأجاز أف يككف بداًل مف )
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( أنو استثناء مف القياـ، فيجعل إال قميبلً قاؿ ابف عطية: كقد يحتمل عندؼ قكلو: )
يا عند العذر البّيف ( ، أؼ الميالي التي تخّل بقيامإال قميبلً الميل اسـ جنس. ثـ قاؿ: )

 .كنحكه. كىذا النظر يحسف مع القكؿ بالندب. انتيى

 .كىذا خبلؼ الظاىر

كقيل: المعنى أك نصفو، كما تقكؿ: أعطو درىًما درىميف ثبلثة، تريد: أك درىميف، أك 
 .ثبلثة. انتيى، كفيو حذؼ حرؼ العطف مف غير دليل عميو

لزيادة كالنقصاف كقع عمى الثمثيف مف آخر كقاؿ التبريزؼ: األمر بالقياـ كالتخيير في ا
ـْ  الميل، ألف الثمث األكؿ كقت العتمة، كاالستثناء كارد عمى المأمكر بو، فكأنو قاؿ: ق

(، فصار القميل مفسًرا بالنصف قميبلً ( بداًل مف )نصفوثمثي الميل إال قميبًل، ثـ جعل )
: مف المأمكر بو، كىك (: أؼأك نقص منومف الثمثيف، كىك قميل مف الكل. فقكلو: )

(، أؼ عمى الثمثيف، فكاف أك زد عميو(: أؼ ما دكف نصفو، )قميبلً قياـ الثمث، )
 .التخيير في الزيادة كالنقصاف كاقًعا عمى الثمثيف

كقاؿ أبك عبد هللا الرازؼ: قد أكثر الناس في تفسيره ىذه اآلية، كعندؼ فيو كجياف 
ف عميو مف كتابو. كتقّدـ تفسير الترتيل في ممخصاف، كذكر كبلًما طكيبًل ممفًقا يكق

 .آخر اإلسراء

*** 

 :ىػ(774-)ابف كثير 
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 .(الميل( بدؿ مف )نصفوقكلو تعالى: )

(: أؼ: أمرناؾ أف تقـك نصف الميل بزيادة قميمة أك أك انقص منو قميبًل أك زْد عميو)
 .نقصاف قميل، ال حرج عميؾ في ذلؾ

 :ابف عاشكر

( أؼ: إاّل قميبًل منو، فمـ يتعمق إيجاب القياـ عميو الميلاستثناء مف )( إاّل قميبلً قكلو: )
  .بأكقات الميل كميا

(، فجعل القميل ىنا قميبلً ( بداًل مطابًقا، كىك تبييف إِلجماؿ )قميبلً ( بدؿ مف )نصفوك)
 . النصَف أك أقلَّ منو بقميل

 :أقكؿ

)قميبًل( استثناء! كال يجكز أف يبمغ ال يجكز أف يككف )نصفو( بداًل مف )قميبًل(، ألف 
 !االستثناء النصف. ثـ إف النصف ليس قميبلً 

*** 

 :إألحد

 ىػ1439شعباف  28

 ـ2018أيار  13
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 (5)المزمل إنا سنمقي عميؾ قكاًل ثقيبًل ۞ 

فيفصـ  ،رأيتو ينزؿ عميو الكحي في اليـك الشديد البرد :عف عائشة رضي َّللاَّ عنيا
ّف جبينو ،عنو  .اعرقً  تصبب(لي) ليتفّصد كا 

 

 ( 6)المزمل  قيبلً  كطأ كأقكـُ  ناشئة الميل ىي أشد   إفّ ۞ 

 القياـ بالميل )عبادة الميل( أصعب.

 أقـك قيبًل: لعل المعنى: أفضل تبلكة.

 

 (7)المزمل  ا طكيبلً إف لؾ في النيار سبحً ۞ 

 فراًغا طكيبًل لقضاء الحكائج.

 

 (8)المزمل كتبتْل إليو تبتيبًل كاذكر اسـ ربؾ ۞ 

 كاذكر ربؾ.

 : انقطع لو كأخمص لو. تبتْل إليو
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 (9)المزمل فاتِخْذه ككيبًل ۞ 

 تكّكْل عميو في كل أمكرؾ.

 

 (10)المزمل  ا جميبلً كاصبر عمى ما يقكلكف كاىجرىـ ىجرً ۞ 

 مف أذػ كسب كىزء.

 اليجر الجميل: مجرد اليجر مف دكف زيادة عميو.

 

 (11)المزمل ميـ قميبًل عمة كميّ كالمكّذبيف أكلي النَّ كذرني ۞ 

 : أىل الثراء كالتنعـ في الدنيا.أكلي النعمة

 

 (12)المزمل ا كجحيمً  لدينا أنكاالً  إفّ ۞ 

 : أغبلاًل، كقد يككف المعنى: عقكبات.أنكاالً 

 

 ( 14)المزمل يكـَ ترُجف األرُض كالجباُؿ ككانِت الجباُؿ كثيًبا مييبًل  ۞

 كثيًبا مييبًل:
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 رمبًل ُمنيااًل )سائبًل(.

 الكثيب: جمعو كثباف.

 قاؿ:

 ككانِت الجباُؿ.

 لـ يقل:

 كتصيُر الجباُؿ.

 كانْت: بمعنى: صارْت.

 كجاءت بالماضي لتأكيد تحقق الكقكع.

 كهللا أعمـ.

*** 

 أقكاؿ المفسريف:

 الرازؼ:

ـْ يقل: ككانت الجباؿ كثباًنا َمييمة؟ قمنا: ـَ ل ألنيا بأسرىا تجتمع، فتصير  فإْف قيل ل
 .كثيًبا كاحًدا َمييبلً 
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*** 

 القرطبي:

 ككانت الجباؿ كثيًبا مييبًل: أؼ: كتككف.

*** 

 ابف عاشكر:

(، لئِلشارة إلى تحقيق كقكعو حتى ككانت الجباؿ كثيًباجيء بفعل )كانت(، في قكلو: )
الجباؿ كثًبا أمر ( أف صيركرة ترجفكأنو كقع في الماضي! ككجو مخالفتو ألسمكب: )

عجيب غير معتاد، فمعّمو يستبعده السامعكف، كأما رجف األرض فيك معركؼ، إاّل 
 .أف ىذا الرجف المكعكد بو أعظـ ما ُعرؼ جنُسو

*** 

 إلثالثاء7

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  03

 

 ( 16)المزمل  ا كبيبلً فعصى فرعكُف الرسكَؿ فأخذناه أخذً ۞ 
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 شديًدا.

 

 (18)المّزّمل السماُء ُمنفِطٌر بو  ۞

 منفطر:

 منصدع.

 منشق.

 االنفطار: اإلنشقاؽ.

 .1( االنفطار إذا السماء انفطرت)

   .25الفرقاف ( يكـَ تشّقُق السماُء بالغماـ)

 كفي قراءة:

 متفطر.

 بو:

 بيـك القيامة.

 لـ يقل:
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 منفطرة.

 تأنيث )السماء( تأنيث مجازؼ )غير حقيقي(. 

 تأنيث حقيقي.المرأة: 

 كمف أراد التكسع فميقرأ أقكاؿ المفسريف.

*** 

 أقكاؿ المفسريف:

 الطبرؼ:

ُذّكرت السماء في ىذا المكضع ألف العرب تذكرىا كتؤنثيا، فمف ذّكرىا كجييا إلى 
 السقف، كما يقاؿ: ىذا سماء البيت، لسقفو. 

فييا بيف مؤنثيا كقد يجكز أف يككف تذكيرىـ إياىا ألنيا مف األسماء التي ال فصل 
 كمذّكرىا.

*** 

 ابف عطية:

( قيل ىذا عمى النسب، أؼ: ذات انفطار، كامرأة السماء منفطر بوقكلو تعالى: )
 حائض كطالق. 
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 كقيل: السماء تذّكر كتؤنث )...(. 

 كقيل: مف حيث لـ يكف تأنيثيا حقيقًيا جاز أف تسقط عبلمة التأنيث ليا. 

نما أراد ما عبل مف مخمكقات هللا، كأنو كقيل: لـ يرد المفع قصد السماء  بعينيا، كا 
قصد السقف، فذّكر عمى ىذا المعنى، قالو منذر بف سعيد كأبك عبيدة معمر 

 كالكسائي. 

*** 

 الرازؼ:

 لـ لـ يقل: منفطرة؟ الجكاب مف كجكه: 

َماء ُمنَفِطرٌ أكليا: ركػ أبك عبيدة عف أبي عمرك بف العبلء، إنما قاؿ: ) (، كلـ السَّ
 قل: منفطرة، ألف مجازىا مجاز السقف، تقكؿ: ىذا سماء البيت. ي

 كثانييا: قاؿ الفراء: السماء تؤنث كتذكر، كىي ىينا في كجكه التذكير )...(.

 كثالثيا: أف تأنيث السماء ليس بحقيقي، كما كاف كذلؾ جاز تذكيره )...(. 

لمنتشر، كالشجر كرابعيا: أف تككف السماء ذات انفطار، فيككف مف باب الجراد ا
 األخضر، كأعجاز نخل منقعر، ككقكليـ: امرأة مرضع، أؼ ذات رضاع.

*** 
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 القرطبي:

 كّرر ابف عطية كالرازؼ.

*** 

 أبك حياف:

(: قاؿ الفراء: يعني المظّمة تذكر كتؤنث، فجاء منفطر عمى السماء منفطر بو)
 التذكير )...(. 

ىك مف باب الجراد المنتشر، كالشجر كعمى القكؿ بالتأنيث، فقاؿ أبك عمي الفارسي: 
. انتيى، يعني أنيا مف باب اسـ الجنس 20القمر ( أعجاز نخل منقعر)األخضر، ك

الذؼ بينو كبيف مفرده تاء التأنيث، كأف مفرده سماء، كاسـ الجنس يجكز فيو التذكير 
 .كالتأنيث، فجاء منفطر عمى التذكير

*** 

 ابف عاشكر:

لتذكير، مع أف السماء في المغة مف األسماء المعتبرة كصف السماء بمنفطر بصيغة ا
 مؤنثة في الشائع. 
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قاؿ الفراء السماء تذكَّر عمى التأكيل بالسقف، ألف أصل تسميتيا سماًء عمى التشبيو 
 بالسقف، أؼ: كالسقف ُمذكر، كالسماء مؤنث. كتبعو الجكىرؼ كابف بّرؼ. )...(.

العربية، عمى أنو قد يككناف مف ضركرة كال ندرؼ مقدار صحة ىاذيف الشاىديف مف 
 الشعر. 

كقيل إذا كاف االسـ غير حقيقي التأنيث جاز إجراء كصفو عمى التذكير، فبل تمحقو 
ىاء التأنيث، قياًسا عمى الفعل المسند لممؤنث غير حقيقي التأنيث، في جكاز اقترانو 

 . بتاء التأنيث كتجريده منيا، إجراء لمكصف مجرػ الفعل كىك كجيو

كلعل العدكؿ في اآلية عف االستعماؿ الشائع في الكبلـ الفصيح في إجراء السماء 
عمى التأنيث، إلى التذكير إيثاًرا لتخفيف الكصف، ألنو لما جيء بو بصيغة منفعل، 
بحرفي زيادة، كىما الميـ كالنكف، كانت الكممة معرضة لمثقل، إذا ُألحق بيا حرؼ زائد 

يث، فيحصل فييا ثقل يجنَّبو الكبلـ البالغ غاية الفصاحة. آخر ثالث، كىك ىاء التأن
، إذ 1االنفطار  (إذا السماُء انفطرْت )أال ترػ أنيا لـ تجر عمى التذكير في قكلو: 

ليس في الفعل إاّل حرؼ مزيد كاحد، كىك النكف، إذ ال اعتداد بيمزة الكصل، ألنيا 
 ساقطة في حالة الكصل، فجاءت بعدىا تاء التأنيث. 

*** 

 إلثالثاء7
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 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  03

 

 (18)المزمل كاف كعده مفعكاًل ۞ 

 كاقًعا ال محالة.

 

 (19)المزمل إّف ىذه تذكرة فمف شاء اتخذ إلى رّبو سبيبًل ۞ 

 سبيمو.

 

 (20)المزمل حصكه فتاب عميكـ عمـ أف لف تُ ۞ 

 : أؼ قياـ الميل.ُتحصكه

 : تطيقكه.حصكهتُ 

 .: خفف عنكـعميكـ تاب
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 (20)المزمل كأقِرضكا هللا قرًضا حسًنا ۞ 

 أقرض قرًضا: مفعكؿ مطمق.

 أقرض مااًل: مفعكؿ بو.

 

 (20)المزمل ا أجرً  ا كأعظـَ كما تقّدمكا ألنفسكـ مف خير تجدكه عند هللا ىك خيرً ۞ 

 : مفعكؿ بو ثاف.خيًرا

 : تمييز.أجًرا
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ِثر﴾ سورة﴿  إلمُّدَّ
 (1)المدثر ثر المدّ يا يا أي  ۞ 
 المتدثر.

 ذكر المفسركف في المدثر ما ذكركه في المزمل.
 

 (2)المدثر ر ... كلربؾ فاصبر ر كالرجز فاىجُ ر كثيابؾ فطيّ قـ فأنذر كربؾ فكبّ  ۞

 الرجز:

 األصناـ.

 

 فأنِذْر:

 الفاء: حرؼ عطف تفيد التعقيب الفكرؼ.

 لـ يقل: 

 قـ ثـ أنذر.

 ثـ ينذر.ليس المعنى أف يقـك أكاًل 

 المعنى ىنا: القياـ باإلنذار، النيكض باإلنذار.
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 فكّبر:

 الفاء ىنا مختمفة.

 قاؿ بعضيـ: زائدة. التقدير: كربؾ كّبر.

كقاؿ آخركف: الفاء كاقعة في جكاب شرط محذكؼ. التقدير: كميما كاف مف شيء 
 فكّبر ربؾ.

 

 فطّير:

 .فكّبرالفاء ىنا مثميا في قكلو: 

 تقدير: كثيابؾ طير.زائدة عمى رأؼ. ال

كاقعة في جكاب شرط عمى رأؼ آخر. التقدير: فيو صعكبة، ىرب منيا أىل اإلعراب 
 باإلحالة عمى ما قبميا. كربما يككف التقدير أيًضا: ميما كاف مف شيء فطير ثيابؾ.

 عمى أؼ حاؿ، أف تككف زائدة ىذا أسيل.

 

 فاىُجْر:
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 الفاء زائدة. التقدير: كالرجز اىجر.

شرط. التقدير: فيو صعكبة كما قمت آنًفا. كيمكف أف يككف التقدير: ميما  أك جكاب
 كاف مف شيء فاىُجِر الرجز.

 

 فاصِبر:

 الفاء زائدة. التقدير: كلربؾ اصبر.

 أك جكاب شرط. التقدير: ىنا لعمو: ميما يكف مف شيء فاصبر لربؾ.

 (.كربؾ فكبرالتقدير ىنا مثل التقدير في قكلو: )

كىذا التقدير معناه في ذاتو صحيح، لكف قد ال يككف ىك التقدير الصحيح، كيككف 
(، سكاء كاف التقدير قـ فأنذرالقكؿ بالفاء الزائدة أفضل في جميع الحاالت )عدا: 

 صعًبا أك سيبًل، كهللا أعمـ.

 

ـْ فكّبر، قـ فطّير ... إلخ، كما قاؿ بعضيـ، كلو كجو  :إذا كاف التقدير في كل آية: ق

 لـ تعد الفاء كاقعة في جكاب شرط،

 .قـ فأنذربل ىي فاء العطف، كما في قكلو: 



749 

 كهللا أعمـ بالصكاب.

 القرطبي: قاؿ

( دخمت عمى معنى جكاب الجزاء، كما دّلت في َكَربََّؾ َفَكبِّْر الفاء في قكلو تعالى: )
 .، أؼ: قـ فأنذر، كقـ فكّبر ربؾ؛ قالو الزجاج«َفَأْنِذْر »

 أقكؿ:

نقمو القرطبي، في السطر األخير، فيو نظر، كىك ما بينتو آنًفا، مف حيث إذا كاف ما 
ـْ فكّبر، فبل ُيتصكر فيو معنى الجزاء، كالفاء فيو عاطفة، كليست كاقعة في  التقدير: ق

 جكاب الشرط.

*** 

 إلسبت7

 ىػ1440رجب  17

 ـ2019آذار  23

 

ـْ فأنِذر ۞   (2)المدثر ق

 :الزمخشرؼ قاؿ 
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. فأُ  ا، فتغطى بثكبو مفكرً قريش ما كرىو فاغتـّ سمع مف  مر أف ال كما يفعل المغمـك
 .قـ مف مضجعؾ أك قـ قياـ عـز كتصميـ )...(يدع إنذارىـ

 كجاء في تفسير الرازؼ:

بثيابو، فجاءه جبريل عميو السبلـ كأيقظو،  اا متدثرً بلـ كاف نائمً أنو عميو الصبلة كالس
ـْ َفَأنِذْر يَأي َيا )كقاؿ:  ّثُر، ُق ، كاشتغل بيذا  (ٱْلُمدَّ كأنو قاؿ: لو اترؾ التدثر بالثياب كالنـك

 .المنصب الذؼ نصبؾ هللا لو

 األلكسي: كفي

ألنو في  ،الكناية عف المستريح الفارغ ،ككذا بالمزمل ،الظاىر أف يراد بالمدثر :كقيل
كجاءتؾ  ،قد مضى زمف الراحة :أكؿ البعثة، فكأنو قيل لو عميو الصبلة كالسبلـ

 .المتاعب مف التكاليف كىداية الناس

 

 (3)المدثر كرّبَؾ َفكّبْر  ۞

 إذا ُحذفت الكاك: ربؾ فكّبر، أمكف قراءتيا أيًضا مف اليسار إلى اليميف.

 فكّبر:

 َفكّبْرُه.
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*** 

 إلثالثاء7

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01

 

 (5)المدثر كالرجَز فاىُجر ۞ 

 : األصناـ.الرجز

ككاف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص معركفا بيجر األصناـ حتى قبل بعثتو. فالمراد ىنا أمتو، أك 
 المراد التككيد كاالستمرار، كهللا أعمـ.

 

 (6)المدثر كال َتمُنْف َتستكثْر  ۞

 ال تمُنْف:

ـْ فأنِذْر يا خطاب لمنبي ملسو هيلع هللا ىلص. في أكؿ السكرة: )  (.أّييا الُمّدثر. ُق

 المدثر:
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 .قراءةالمتدثر، كفيو 

 المّف ىنا:

 العطاء.  -
 التفاخر بالعطاء. -
 َتستكثُر:

 تطمُب ما ىك أكثر. -
 تراه كثيًرا. -
*** 

 أقكاؿ المفسريف:

ال ُتعِط العطّية تمتمُس أكثَر منيا. ال ُتعِط بقصد االستكثار، ال تمُنْف ُمستكثًرا.  -
قاؿ الضحاؾ: ىذا حّرمو هللا عمى رسكلو ملسو هيلع هللا ىلص ألنو مأمكر بأشرؼ اآلداب كأجّل 

 .كأباحو ألمتواألخبلؽ، 
 تتصدُؽ بو(.ال ُتعِط الصدقة كتعّد ما أعطيَتو كثيًرا )ال تستعظـْ ما ُتعطيو أك  -
 إذا أعطيَت عطيًة فأعِطيا لرّبؾ. -
 ال تمنْف بعممَؾ عمى رّبَؾ تستكثُره. -
 ال ُتِدّؿ بعممَؾ. -
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ال تضُعف أف تستكثَر ِمَف الخير. حبل منيف: ضعيف، بخبلؼ: حبل متيف:  -
 قكؼ.
ال تمُنْف بالنبكة عمى الناس تستكثُرىـ بيا تأخذ عمييا ِعَكًضا مف الدنيا )أك تأخذ  -

 َف الناس تستكثُره(.أجًرا مِ 
 : ابف كثيرقاؿ 

 كاألظير القكؿ األكؿ. 

: ال ُتعِط لتأخذ ابف عباستفسيًرا، ثـ قاؿ: كاألظير ما قالو  11القرطبي ذكر ليا 
 أكثر مما أعطيَت ِمَف الماؿ )كىك المعنى األكؿ(.

 : ابف عاشكرقاؿ 

 لؤلسبقيف تفسيرات لمعناه ليس شيء منيا بمناسب.

*** 

 ىذا النيي:الحكمة مف 

 حكمتيف: الرازؼ ذكر 

لكي تككف عطايا رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألجل هللا، ال ألجل طمب الدنيا، فقد ُنيي عف  -
كال تُمّدّف عينيَؾ إلى ما مّتْعنا بِو أزكاًجا منيـ زىرَة طمب الدنيا في قكلو: )
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فمف طمب الدنيا . 131( طو الحياِة الدنيا لنفتَنيـ فيو كرزُؽ رّبَؾ خيٌر كأبقى
 كانت الدنيا عنده عزيزة، كمف كاف كذلؾ لـ يصمح ألداء الرسالة.

مف أعطى غيره القميل ليأخذ الكثير ال بد أف يخضع ليذا الغير، كىذا ال يميق  -
بمنصب النبكة، كليذا ُحّرمت عميو الصدقُة، كما ُحّرـ األجُر عمى تبميغ 

 الرسالة.
 :تستكثرُ 

 جممة حالية. 

 ِط شيًئا مقّدًرا أف تأخذ بدلو ما ىك أكثر منو.أؼ: ال ُتع

  ال تمُنْف:

 قراءتاف:

 ال تمُنْف، بنكنيف، األكلى مضمكمة كالثانية مجزكمة. -
 ال تمّف، بنكف كاحدة مشددة مفتكحة. -
  تستكثر:

 ثبلث قراءات:

 تستكثُر، بضـ الراء. كىي قراءة الجميكر. -
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كَمف يفعْل ذلؾ َيْمَق أثاًما. )تستكثْر، بجـز الراء، بدؿ مف )تمنْف(، كقكلو:  -
. كاعترض بعض العمماء عمى ىذه 69-68( الفرقاف العذابُ  ُيضاَعْف لو

 القراءة بأف المّف غير االستكثار، كال يصح أف يككف جكاًبا لمنيي.
تستكثَر، بنصب الراء عمى تقدير الـ كي: )لتستكثر(، أك بإضمار )أف(، يؤيد  -

تمُنْف أْف تستكثَر(، فإذا حذفت )أْف( عاد الفعل : )كال ابف مسعكدذلؾ قراءة 
 مرفكًعا كالقراءة األكلى.

*** 

 ىبة الثكاب

آتيُتـ ِمف ربا ليربَك في أمكاِؿ الّناِس فبل يرُبك عنَد هللِا كما آتيُتـ ِمف زكاٍة تريدكَف  كما)
 .39( الرـك فأكلئَؾ ىـُ الُمْضِعفكفَ  كجَو هللاِ 

حبلؿ كربا حراـ. قاؿ بعض العمماء: المقصكد  : رباالربا ربكافقاؿ عكرمة:  -
. اليبة تمميؾ عيٍف ببل ِعَكض، فإذا اشَترط عمييا ِعَكًضا ىبة الثكابباآلية 

 أخذْت أحكاـ البيع. 
 
 ؟ ىي كذلؾ إذا كانت قرًضا، كاليبة ليست قرًضا!الرباىل ىي مف  ىبة الثكاب -

، كالثانية آية المدثر 39الرـك ذكر المفسركف: الربا ربكاف، بمناسبتيف: األكلى: آية 
6. 
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*** 

 ـ   22/6/2012الجمعة 

 

 (7)المدثر كلربؾ فاصبر ۞ 

 لربؾ: لكجو ربؾ، لثكاب ربؾ.

 :ابف عباسقاؿ 

كصبر عف  )...(، صبر عمى أداء الفرائض :الصبر في القرآف عمى ثبلثة أكجو
 .كصبر عمى المصائب )...(، محاـر هللا تعالى

 

 (9)المدثر يكـٌ عسيٌر ... غيُر يسير  ۞

 قاؿ تعالى:

( سكرة المدثر فإذا ُنقر في الناقكر. فذلؾ يكمئٍذ يكـٌ عسيٌر. عمى الكافريف غيُر يسير)
8-10. 

 فإذا ُنقر في الناقكر:

 فإذا ُنفخ في الصكر.
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 يكمئذ:

 في المغة يجكز حذفيا، كفي القراءة ال يجكز.

*** 

 يسير بعد القكؿ بأنو عسير؟ما فائدة القكؿ بأنو غير 

 الجكاب عمى طريقتي في تفسير مثل ىذه اآليات:

 فيو بياف لتكمفة المفسدة )الُعسر(، كتفكيت المصمحة )الُيسر(.

 خسارتيـ مضاعفة: فاتتيـ منافع اليسر، كأصابتيـ مضاّر العسر.

 تفكيت المنفعة: تكمفة.

 حصكؿ المفسدة: تكمفة.

*** 

 أقكاؿ المفسريف:

 ىك الزمخشرؼ، كسائر المفسريف عالة عميو.األقرب 

 الزمخشرؼ:

 ( ُمغٍف عنو؟ َعِسيرٌ ( ك)َغْيُر َيِسيرٍ فإف قمت فما فائدة قكلو: )
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( ليؤذف بأف ال َغْيُر َيِسير( فقَصر العسَر عمييـ قاؿ: )َعَمى ٱْلَكٰػِفِريفَ قمت: لما قاؿ: )
يككف عمييـ كما يككف عمى المؤمنيف يسيًرا ىيًنا، ليجمع بيف كعيد الكافريف كزيادة 

 غيظيـ كبشارة المؤمنيف كتسميتيـ. 

كيجكز أف يراد أنو عسير ال ُيرجى أف يرجع يسيًرا، كما يرجى تيسر العسير مف أمكر 
 .الدنيا

*** 

 الرازؼ:

 ( ُمغٍف عنو؟ عسير( ك)َيِسيرٍ َغْيُر فإف قيل: فما فائدة قكلو: )

الجكاب: أما عمى القكؿ األكؿ: فالتكرير لمتأكيد كما تقكؿ: أنا لؾ محب غير 
( يفيد أصل العسر َعِسيرٌ مبغض، ككلّي غير عدّك. كأما عمى القكؿ الثاني: فقكلو: )

لكافر، ( يفيد الزيادة التي يختص بيا اَغْيُر َيِسيرٍ الشامل لممؤمنيف كالكافريف. كقكلو: )
ألف العسر قد يككف عسًرا قميبًل يسيًرا، كقد يككف عسًرا كثيًرا، فأثبت أصل العسر 

 لمكل، كأثبت العسر بصفة الكثرة كالقكة لمكافريف. 

قاؿ ابف عباس: لما قاؿ إنو غير يسير عمى الكافريف، كاف يسيًرا عمى المؤمنيف، 
ال لما فيـ ابف  فبعض مف قاؿ بدليل الخطاب قاؿ: لكال أف دليل الخطاب حجة، كا 
 .عباس مف ككنو غير يسير عمى الكافر ككنو يسيًرا عمى المؤمف
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*** 

 أبك حياف:

 ( ُمغٍف عنو؟ عسير(، ك)غير يسيرفإف قمت: فما فائدة قكلو: )

( ليؤذف بأنو ال غير يسير( فقصر العسر عمييـ، قاؿ: )عمى الكافريفقمت: لما قاؿ: )
يككف عمييـ كما يككف عمى المؤمنيف يسيًرا ىيًنا، فيجمع بيف كعيد الكافريف كزيادة 

 غيظيـ كبشارة المؤمنيف كتسميتيـ. 

كيجكز أف يراد بو عسير ال ُيرجى أف يرجع يسيًرا، كما ُيرجى بيسير العسير مف أمكر 
 الدنيا. انتيى )كبلـ الزمخشرؼ(. 

*** 

 ابف عاشكر:

بمرادفو. كىذا مف غرائب االستعماؿ كما يقاؿ: ( عسير) تأكيد لمعنى( يسير غير)
  عاجبًل غير آجل، قاؿ طالب بف أبي طالب:

اِلْب   فْميُكف المغمكَب غيَر الَغاِلْب *** كليكف المسمكَب َغْير السَّ

 
قد ، )140األنعاـ  (قد ضّمكا كما كانكا ُميتديف) كعميو مف غير التأكيد قكلو تعالى:
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إلى أف فائدة ىذا  الزمخشرؼ كأشار . 56األنعاـ  (ضَمْمُت إَذا كما أنا مف الميتديف
مف المغايرة، فيككف تعريًضا بأف لو حالة أخرػ، كىي  (غير) التأكيد ما يشعر بو لفع

 . اليسر، أؼ عمى المؤمنيف، ليجمع بيف كعيد الكافريف كا غاظتيـ، كبشارة المؤمنيف

*** 

 إلثالثاء7

 ىػ1440اآلخر ربيع  24

 ـ2019كانكف الثاني  01

 

 (11)المدثر كحيًدا  ذرني كمف خمقتُ ۞ 

 كمف خمقتو.

 : في بطف أمو ال كلد لو.كحيًدا

 

 (13)المدثر ا كبنيف شيكدً ۞ 

 يحضركف معو كيتقكػ بيـ.
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 (14)المدثر كميدُت لو تمييًدا ۞ 

 في الدنيا كالجاه.

 

 (15)المدثر ثـ يطمع أف أزيد  ۞

 كَمف َخمقُت كحيًدا. كَجعمُت لو مااًل ممدكًدا. كَبنيَف ُشيكًدا. كَمّيدُت لُو تمييًدا.َذْرني )
ـّ َيطمُع أْف أزيدَ   .15-11( المدثر ث

 خمقت كحيًدا:

 أؼ خرج مف بطف أمو ببل ماؿ كال كلد، ثـ أعطيتو الماؿ كالكلد.

 مااًل ممدكًدا:

كالنماء، أؼ أصناًفا مف الماؿ  ممدكًدا في المكاف كالزماف، كفي األصل )رأس الماؿ(
 ال تنقطع غّمتيا، كأصناًفا مف األثاث ال حّد ليا.

 كبنيف شيكًدا:

 يشيدكف معو أعمالو. -
يشيدكف معو المحافل كالمجامع، ال يغيبكف عنو في تجارة كال سفر، إنما يقـك  -

 بيذا األجراء. الُمبلؾ ينامكف كاألجراء يعممكف!
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 ميدُت لو تمييًدا:

 ي العيش بسًطا.بسطُت لو ف

 يطمع أف أزيَد:

 أزيده في الماؿ كالكلد.

 أزيَد:

كتبت بالداؿ المفتكحة، فإذا تـ الكقف عمى تسكيف الداؿ اختمت الفاصمة، بخبلؼ ما 
 لك قرئت بإطبلؽ األلف: أزيدا.

 . ُحذفت الياء.أزيدهكلعل األصل: 

*** 

 2012حزيراف  5

 

 (15 )المّدثر يشبعكف  ال أثرياء ۞
 
 تمييًدا. لو كَمّيدتُ  ُشيكًدا. كبنيفَ  ممدكًدا. ماالً  لوُ  كَجعمتُ  كحيًدا. َخمقتُ  كَمف َذْرني) 
 .15-11 المّدثر سكرة (أزيدَ  أف َيطمعُ  ثـ
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 َذْرني:
 َدْعني.
 كالكعيد. التيديد سبيل عمى
  

 خمقُت:
 خمقتو.
  
 كحيًدا: خمقتو
 كلد. كال لو ماؿَ  ال
 

 العرب في لي ليس الكحيد. ابف الكحيد أنا يقكؿ: كاف المغيرة. بف الكليد المقصكد:
 مالو في نظير قكمو في لو يكف لـ الكحيد! يسمكنو: كانكا نظير. ألبي كال نظير،
 ثراًء! األكثر قائمة في 1 رقـ كجاىو!
  
 ممدكًدا: ماالً 
 رجو،كخا بمده داخل )الُمّدة(، كالزماف المكاف في كنمائو، بأصمو ممدكًدا متنكًعا، كثيًرا
 زركع تجارة، كعركض قنية عركض كمساحاتو: بأصنافو الشاـ، إلى اليمف مف
 العاـ. أياـ طيمة غمتيا عنو تنقطع ال كتجارات، كضركع
  
 الممدكد: الماؿ معنى في الرازؼ  ذكر
 لو(. انقطاع ال )أؼ: َمدد لو الذؼ الماؿ ىك الممدكد الماؿ      -
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 كالتجارة. كالزرع كالضرع كيزداد، ينمك الذؼ الماؿ ىك الممدكد الماؿ      -

 كالخارج(. الداخل )في مكانو امتد الذؼ الماؿ ىك الممدكد الماؿ      -

 كالكـّ. الَعدد الكثير الماؿ      -

  

 شيكًدا: بنيف
 لمعمل. يذىبكف  كال عنو يغيبكف  ال كالمحافل المجالس معو يشيدكف       -

 يغيبكف. كال تجارة في عنو يظعنكف  ال      -

 بيـ، كيستأنس بيـ، يتمتع أبييـ، عند قعكد كىـ عنيـ ذلؾ يتكلكف  أجراؤىـ      -
 بيـ! كيتمّمى

 َيممككف. كال َيعممكف  كعّمالو َيعممكف، كال َيممككف  ىـ      -

  
 تمييًدا: لو ميدت
 أمكره لو كسيمت كالنفكذ، كالجاه الماؿ في لو كبسطت كالراحة، العيش سبل لو يسرت
 القنية ُعركض مف الماؿ أصناؼ كجميع الثراء، سبل كل لو كميدت كممتو، كنفاذ
 التجارة! كُعركض
  
 أزيَد: أف
 كالكلد(. الماؿ )في أزيده أف
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 في الفكاصل كسائر )أزيدا(، ألًفا الفتحة تطمق كلـ مفتكحة، داالً  ىنا الفاصمة جاءت
 يتجاىمكف  الباب! ىذا في فلممفسري تعميق أؼ أجد كلـ اسـ. ال فعل ألنو ربما السكرة،
 أنفع لكاف جكابو، أدرؼ  ال كقاؿ: السؤاؿ أحدىـ طرح كلك المكاضع، بعض في األمر
 العممي. لمبحث كأنفع لمقارغ،
 
 !ىمؾ حتى ككلده مالو في النقصاف يرػ  اآلية ىذه بعد يزؿ لـ الكليد إف قيل:
 
***  
  ـ24/6/2012 األحد
 

 (17 )المدثر َصعكًدا سُأرىقو۞ 
 كالجاه. الثراء في سأبتميو :المعنى لعل
 التفسير. كتب قارف 
 اإلعراب. أىل بعض قاؿ كما تمييز ال حاؿ، لعميا :اعكدً َص 
 

  (18 )المدثر كقّدر فّكر إنو۞ 
 يقكؿ. ما نفسو في قّدر
 غامض. :قّدر
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 (20 المدثر)ُقتل كيف قّدر  ۞

 (َقّدرإّنو َفَكر كَقّدر. فُقتل كيف َقّدر. ثـ ُقتل كيف )

 قاؿ المفسركف بأنو دعاء.

 أقكؿ: الدعاء يحتاج إليو البشر.

 فيذا ليس بدعاء.

 بل ىك مف هللا حكـ كقضاء.

 كهللا أعمـ.

*** 

 أقكاؿ المفسريف:

 القرطبي:

 كىك مف باب الدعاء.

*** 

 ابف كثير:

 دعاء عميو.
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*** 

 أبك حياف:

 كقيل: دعاء.

*** 

 ابف عاشكر:

( دعاء عميو بأف يقتمو َقاتل، أؼ دعاء عميو بتعجيل َمكتو، ألف حياتو حياة ُقِتل)
 قاتميـ)سيئة. كىذا الدعاء مستعمل في التعجيب مف مالو كالرثاِء لو كقكلو: 

 ، كقكليـ: َعِدْمُتؾ، كَثكمْتو ُأم و. 30التكبة  (هللا

أشجعو! كجعمو  كقد يستعمل مثمو في التعجيب مف حسف الحاؿ. يقاؿ: قاتمو هللا ما
الزمخشرؼ كناية عف ككنو بمغ مبمًغا يحسده عميو المتكمـ، حتى يتمنى لو المكت. كأنا 
نما ذلؾ مجرد اقتصار عمى ما في تمؾ  أحسب أف معنى الحسد غير ممحكظ، كا 
الكممة مف التعجب أك التعجيب، ألنيا صارت في ذلؾ كاألمثاؿ. كالمقاـ ىنا متعيف 

ف ما َقدره ليس مما َيغتبط ذكك األلباب عمى إصابتو، إذ ىك لمكناية عف سكء حالو، أل
 قد ناقض قكلو ابتداًء، إْذ قاؿ ما ىك بَعْقِد السحرة كال نفثيـ.

*** 

 إلثالثاء7
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 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01

 

 (22)المدثر ر سَ ثـ عبس كبَ ۞ 

 كمح كجيو.

 

 (24)المدثر ؤثر يُ  إْف ىذا إال سحرٌ ۞ فقال 

 قديـ، مكركث.: لعل المعنى

 

  (28المدثر )ال ُتبقي كال َتذر  ۞

 28 - 27( سكرة المدثر كما أدراَؾ ما َسقر. ال ُتبقي كال َتذر) 

 قكالف:

 ىما بمعنى كاحد، كالتكرار لمتأكيد. -
 ىما مختمفاف:  -

 .ال ُتبقي منيـ أحًدا إال عّذبتو، كال تَذر منيـ شيًئا إال أحرقتو 
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  أحياء، كال تَذرىـ ميتيف.ال ُتبقييـ 
ـْ ُجُمكًدا َغْيَرىا ِلَيُذكُقكا اْلَعذابَ )          ْلناُى ـْ َبدَّ  .56( النساء ُكمَّما َنِضَجْت ُجُمكُدُى

*** 

 إلثالثاء7

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01

 

 (29)المدثر لمبشر  احةٌ لكّ ۞ 

 تمفح جمد البشر فتجعمو أسكد.

 لكاحًة.: في قراءة

 

 (30)المدثر عمييا تسعَة عشر ۞ 

كما جعمنا تيـ فتنة: )دّ تيـ تسعة عشر ألجل الفاصمة؟ معاذ هللا. عِ دّ عمت عِ ىل جُ 
 .31( اآلية تيـ إال فتنة لمذيف كفركادّ عِ 
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خبركـ أّف يُ )يعني محمًدا( أبي كبشة  ابفَ  ثكمتكـ أمياتكـ، أسمعُ  :قاؿ أبك جيل لقريش
ل عشرة منكـ أف يبطشكا ، أيعجز ك)العدد الكثير( ـُ ىْ كأنتـ الدَّ خزنة النار تسعة عشر 

  ؟برجل منيـ

كـ سبعة أنا أكفي :ككاف شديد البطش ي،األشد بف أسيد بف كمدة الجمحفقاؿ أبك 
 !كفكني أنتـ اثنيفاعشر، ف

 يمزح؟ )أبك األشّد( ىل ىذا الجمحي

 ىل عمـ أنيـ غير قادريف عمى اثنيف منيـ؟

 الختبار!كبيذا نجا مف ا

 : ممًكا .. صنًفا .. صًفا: هللا أعمـ.تسعة عشر

 التمييز محذكؼ.

 

 (31)المدثر كما يعمـ جنكد ربؾ إال ىك ۞ 

 لكثرتيـ كخفائيـ عمى الناس.

 

 (33المدثر )كالميل إْذ أدبر. كالصبح إذا أسفر  ۞
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 كالميل:

 الكاك: 

 كاك القَسـ.

 قاؿ:

 كالميل إْذ، كالصبح إذا.

 بعد الميل، كقبل الصبح.كأف القسـ كقع 

 إذ: 

 لما مضى.

 إذا:

 لما ُيستقبل.

 أدبر7

 كفي قراءة:

 إذا أدبر.

 كفي قراءة:
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 إذا دبر.

 أسفر7

 كفي قراءة:

 سفر.

 ال تكجد قراءة: كالصبح إْذ.

*** 

 أقكاؿ المفسريف:

 البغكؼ:

نما بجانب اإلقساـ )إذا(.   ليس في القرآف قَسـ بجانبو )إذ( كا 

 أقكؿ:

 كهللا يقكؿ: إْذ؟!كيف ىذا 

*** 

 القرطبي:
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قاؿ: ألنيا أكثر مكافقة لمحركؼ التي تميو، أال تراه يقكؿ:  (إذا أدبر) اختار أبك عبيد:
كالصبح إذا أسفر، فكيف يككف أحدىما )إْذ( كاآلخر )إذا(، كليس في القرآف قَسـ 

نما يتعقبو )إذا(.  تعقبو )إذ(، كا 

 أقكؿ:

 أعمـ.قكؿ أبي عبيد ال يجكز، كهللا 

*** 

 إلثالثاء7

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01

 

 (35)المدثر إنيا إلحدػ الُكَبر ۞ 

 أؼ جينـ.: إنيا

 ُكَبر: جمع كبرػ.

 

 (37)المدثر ر ـ أك يتأخّ لمف شاء منكـ أف يتقدّ ۞ 
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 أف يتقدـ في طاعة هللا، أك يتأخر في معصيتو.

 ىذا ىك معيار التقدـ كالتأخر.

 لـ يقل:

 لمف شاء منيـ.

 التفات مف الغائب إلى المخاطب.

 

 (38)المدثر كل  نفس بما كَسبت رىينٌة ۞ 

 .21الطكر  (ُكل  ٱْمِرػء ِبَما َكَسَب َرَىيفٌ )

 مأخكذة بعمميا.

 

 (42)المدثر ما سمككـ في سقر ۞ 

 ما أدخمكـ.

 

 (43)المدثر قالكا لـ نُؾ مف الُمصّميف ۞ 
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 لـ نكْف.

 

 (45)المدثر ككنا نخكض مع الخائضيف ۞ 

 نخكض في الباطل.

 

 (47)المدثر حتى أتانا اليقيف ۞ 

 المكت.

 

 (50)المدثر  فّرت مف قسكرة كأنيـ ُحُمٌر مستنِفرة۞ 

 منّفرة.

 : أسد.قسكرة

 

 (52)المدثر رة ا منشّ حفً ؤتى ُص بل يريد كل امرغ منيـ أف يُ ۞ 
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منيـ كتاب فيو مف هللا عز كجل: إلى  قاؿ مجاىد: أرادكا أف ينزؿ عمى كل كاحد
 .فبلف بف فبلف

 اآلية فييا غمكض.

 

 (54)المدثر إنو تذكرة  ۞

 لـ يقل:

 إنيا تذكرة

 إنو:

 أؼ القرآف.

 إنيا:

 السكرة. -
 آيات القرآف. -
*** 

 إلثالثاء7

 ىػ1440ربيع اآلخر  24
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 ـ2019كانكف األكؿ  01
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 ﴾إلقيامة سورة﴿
 

ـُ  ۞  (1 )القيامةبيـك القيامة ال ُأْقِس
  
 .75 الكاقعة (الّنجكـِ  َبَمكاقعِ  ُأْقِسـُ  فبل)

 ،16 االنشقاؽ ،15 التككير ،2 ك 1 القيامة ،40 المعارج ،38 الحاقة كانظر:
 .1البمد
  
 .قراءة كفيو ،َفؤلْقِسـُ  التقدير: لعل
  
 بو ُيقِسـ ما كبأف منو، االستكثار عدـ بضركرة لئليحاء )ال( بػ منفًيا القسـ جاء ربما
 غير هللا كبأف هللا، رسكؿ بو ُيقِسـ ال هللا بو ُيقِسـ ما كبأف هللا، عباد بو ُيقِسـ ال هللا
 أعمـ. كهللا لمقَسـ، محتاج
  
  
 المفسريف: أقكاؿ
 السمرقندؼ(. الميث )أبك أقسـ (:أقسـ ال) معنى: أف عمى المفسركف  أجمع
 العرب. كبلـ في جارية كزيادتيا أقسـ. أؼ: )زائدة(، صمة :ال -
 لمزينة. الكبلـ في زيادة :ال -
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سقاطو طرحو يجب باطل، لغك )ال( أف: يعني ىذا :الرازؼ  قاؿ -  ينتظـ حتى كا 
 يجكز. ال بذلؾ تعالى هللا كبلـ كصف أف كمعمـك الكبلـ!
 القسـ. الـ البلـ: ألقسـ. أؼ: زائدة، األلف: -
 ألقسمّف. الثقيمة: التككيد نكف  تقتضي القسـ الـ ألف قسـ، الـ تككف  أف يجكز ال -
 عندؼ(. األكلى ىك ىذا :حياف أبك )قاؿ ألًفا فتحُتيا أشبعْت  الـ :ال -
 لمقسـ. تككيد :ال -
 زعمتـ. كما األمر ليس ال أؼ: البعث، إنكار في لكبلميـ ردّ  :ال -
 (.أقسـ) عف: مفصكلة بعَدىا: ِلما ال قبَميا ِلما نفي  -
 القيامة (المّكامةِ  بالنفسِ  أقسـُ  كال القيامِة. بيـك أقسـُ  ال) تعالى: قكلو في الحسف قاؿ -
 المكامة! بالنفس أقسـ كال القيامة، بيـك أقسـ :1-2
 جميًعا. بيما أقسـ بل :قتادة قاؿ -
 حرمة تحقيق في المبالغة لقصد )أقسـ( فعل عمى النفي حرؼ دخل :أقسـ ال -
 مخافة القَسـ يترؾ ثـ بو، ُيقسـ أف ييـّ  المتكمـ فأ السامع يتكىـ بحيث بو، الُمقسـ
 عف كناية كذلؾ عندؼ، منو بأعزّ  أقسـ كال أؼ بو، أقسـ ال فيقكؿ: بو بالُمقَسـ الِحنث
 (.عاشكر كابف الرازؼ ) القسـ تأكيد
*** 
 ـ17/2/2013 األحد
 

 (4 )القيامة بنانو نسّكؼَ  أف عمى  قادريف بمى۞ 
 قادركف. :قراءة في
 أصابعو.: بنانو
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 ؟مستمد مف البناف في المغة العربيةىل ىك اسـ المكز بالمغة األجنبية  ۞

 
 Bananesالمكز بالفرنسية: 

  Banana المكز باإلنكميزية: 

 البناف بالمغة العربية: األصابع.

 .4( سكرة القيامة بنانو بمى قادريف عمى أف نسّكؼَ )

 كالمكز عمى شكل األصابع.

 اسـ المكز بالمغة األجنبية مستمًدا مف المغة العربية.فمف المحتمل أف يككف 

كمف المحتمل أف تككف كممة )بناف( بالعربية عامة في كثير مف المغات ذات أصكؿ 
 كاحدة، كليست خاصة بالمغة العربية كحدىا.

 كهللا أعمـ.

*** 
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 إألحد7

 ىػ1440شعباف  23

 ـ2019نيساف  28

 

 (5)القيامة يريد اإلنساف ليفجر أمامو  ۞

 ليفجر:

 أف يفجر.

( اآلية التالية. أياف: متى، عمى سبيل يسأؿ أياف يـك القيامةمنكرا يـك القيامة: )
 اإلنكار.

 الفجكر: المعاصي.

 أمامو:

 فيما يستقبل مف الزمف.

 الضمير )الياء( عائد عمى اإلنساف.

 أبك حياف:قاؿ 
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يديو كيستقبمو مف زماف األماـ: ظرؼ مكاف استعير ىنا لمزماف، أؼ ليفجر فيما بيف 
 .حياتو

*** 

 إلثالثاء7

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01

 

 (11)القيامة ر كبّل ال كزَ  ۞

 ال ممجأ.

 

 (13)القيامة نّبأ اإلنساُف يكمئٍذ بما قّدـ كأّخر يُ  ۞

 : يـك القيامة.يكمئذ

 ىل قّدـ اآلخرة كأّخر الدنيا؟ أـ قّدـ الدنيا كأّخر اآلخرة؟

 ىل قّدـ ما يجب تقديمو؟ كأّخر ما يجب تأخيره؟
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 قارْف كتب التفسير.

 

 (14 )القيامة معاذيره ألقى كلك بصيرة نفسو عمى اإلنساف بل ۞
  
 اإلنسافُ  بل كأّخَر. قّدـَ  بما يكمئذٍ  اإلنسافُ  ُينّبأ الُمستقّر. يكمئذٍ  ربؾَ  إلى) تعالى: قاؿ
 .15-12 القيامة (َمعاذيَره ألقى كلك بصيرٌة. نفسوِ  عمى
  

 :بصيرة
 رقيب أؼ: )المراقبة(، معنى لتضميف الباء بدؿ )عمى( بػ كُعّدؼ .بنفسو بصير      -
 كما لؤلنثى، ال لمذكر صفة كىي البصر(، شديد )أؼ: لممبالغة كالياء نفسو. عمى
 كراكية. كداىية، عبلمة، في:

 اليكـَ  بنفسؾَ  كفى كتابؾَ  اقرأ) تعالى: قاؿ نفسؾ. عمى حجة أنت يقاؿ: .حجة      -
 .14 اإلسراء (حسيًبا عميؾَ 

 كانكا بما كأرجُميـ كأيدييـ ألسنُتيـ عمييـ تشيدُ  يـك) تعالى: قاؿ رقيب. ،شاىد      -
 كقد بصيرة. نفسو عمى جكارحو أؼ: الجكارح، ىنا: الشاىد أؼ .24 النكر (يعممكفَ 
 شر. أك خير مف منو يككف  ما يكتباف المذاف الكاتباف بالشاىد: يقصد

  

 بصيرة: إعراب:



784 

 (.اإلنسافُ ) المبتدأ خبر      -

 األكؿ. المبتدأ خبر كالجممة مقّدـ. الثاني المبتدأ خبر (:نفسو عمىك) ثاف. مبتدأ      -

 بصيرة. عيف تقديره: محذكؼ، مؤنث السـ صفة أك نعت      -

 :المعاذير 
 ينفعُ  ال يكـَ ) تعالى: قاؿ األعذار. المعاذير: عذر. أؼ: معذرة، جمع:
 فألَقكا) تعالى: قاؿ قاؿ. أؼ (:معاذيَره ألقى) كقكلو: .52 غافر (َمعذرُتيـ الظالميفَ 
 .86 النحل (لكاذبكفَ  إنكـ القكؿَ  إلييـُ 
  

 التقدير
 ذلؾ. ينفعو فمف معاذيره ألقى كلك
  
 :بعضيـ قاؿ

 معذار. جمع: اليمف. أىل بمغة الستكر، المعاذير:
 كأغمق ستكره، أرخى كلك ثيابو، مف تجّرد إذا بصيرة نفسو عمى اإلنساف المعنى:
 أبكابو.
  
 يقل: لـ
 كىذا القرآنية، الفاصمة )راعى معاذيره ألقى كلك نفسو عمى بصيرة اإلنساف بل      -
 الناس(. بيف السائرة األمثاؿ مذىب تذىب أف عمى كيساعد اآلية، حفع يسيل
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 المعاذير. ألقى كلك بصير نفسو عمى اإلنساف بل      -

  
  ـ3/1/2013 الخميس
 

 (16 )القيامة بو لتعجلَ  لساَنؾ بو تحّرؾْ  ال ۞
 لسانؾَ  بوِ  ُتحّرؾْ  ال معاذيَرُه. ألَقى كلك بصيرٌة. نفسو عمى اإلنسافُ  بلِ ) تعالى: قاؿ
 القيامة (بياَنوُ  عمينا إفّ  ثـ قرآَنُو. فاتبعْ  قرأناهُ  فإذا كقرآَنُو. جمَعوُ  عمينا إفّ  بِو. لتعجلَ 
14-19. 
  
 يقل: لـ
 نفسو. عمى بصيرة
  
 يقل: لـ
 بصيرة. بنفسو
 المراقبة. معنى البصر لتضميف :عمى
  

 :بصيرة
 كنّسابة. عبلمة مثل: لممبالغة، كالياء بصير،
  

 :بصيرة نفسو عمى اإلنساف
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 المثل. مجرػ  جرت آية
  

 معاذيره:
 أعذاره.
 حججو.
 :بو ُتحّرؾْ  ال 
 بالقرآف. أؼ:
  

 :بو لتعجلَ 
 بحفظو. لتعجل
 :جمعو
 كمو. جمعو المقصكد يككف  كقد صدرؾ. في
  
 :قرآنو
 اآليتيف(. )في قراءتو
  
 :بيانو
 بمسانؾ.      -

 معانيو. مف شيء عميؾ أشكل إذا      -
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 اآليات: بيف الترابط أك المناسبة عمـ بالسياؽ؟ األربعة اآليات ىذه عبلقة ما
 القرآف مف عميو ينزؿ ما الستذكار لسانو يحرؾ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ أخذ المكضع ىذا في
 ينساه. أف مخافة
***  
 21/6/2013 الجمعة
 

 (20 امةي)الق اآلخرة كتَذركف  العاجمة تحّبكف  بل كبلّ  ۞
 أف بد ال فكاف كالزمف، كالنكع بالكـّ  اآلخرة ثقل تعالى هللا ألفّ  الرشد، مف ليس كىذا
 اآلخرة. تفضيل إلى الدنيا تفضيل عف تتحكلكا
 آخر: مكضع في
 .27 اإلنساف (ثقيبلً  يكًما كراءىـ كيَذركف  العاجمة ُيحّبكف )
 .17-16 األعمى (كأبقى خيرٌ  كاآلخرةُ  الدنيا الحياة ؤثركف تُ  بل)
 
 

 (21 )القيامة آِخرة؟ ُسّميْت  لماذا ۞
  
 .21-20 القيامة (اآلِخرةَ  كتَذُركفَ  العاِجمَة. ُتحب كفَ  بلْ  كبل) تعالى: قاؿ
  
 يقل: لـ

 اآلجمة. كتَذُركفَ 
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، ألجل مؤّجمة تككف  اآلجمة أف كىي لنكتة، (اآلخرة) إلى )اآلجمة( عف عدؿ  أما معمـك
 لنا. معمـك غير فأجميا اآلخرة
 مفّسر. غير كال مفّسر، عند ىذا أجد لـ
 كالُمؤّخر. كالحاّؿ، كالُمؤّجل، الُمعّجل، كمنو:
 العقد. مجمس في بدلو يعّجل ما المعّجل:
. أجل إلى يؤّجل ما المؤّجل:  معمـك
 مؤّخر. ىك إنما مؤّجل، كال بمعّجل ليس الحاّؿ:
فْ  العمماء: قاؿ حاّؿ، الفقياء جميكر عند اإلسبلـ في فالقرض  يتأّجل. لـ أّجل كا 
 بو يفي ماالً  كجد إذا كالمقترض المقترض، مف طمبو مالو إلى احتاج إذا فالمقرض
 أعمـ. كهللا التأخير، لو يجكز كال ذلؾ، عميو كجب قرضو
 الطمب. تحت القرض إليو: معاصرة عبارة أقرب الحاّؿ: القرض
***  
  ـ1/12/2014 اإلثنيف
 

 (24 )القيامة باسرةٌ  يكمئذٍ  ككجكهٌ  ۞
 كالحة.
 

 (25 )القيامة فاقرة بيا ُيفعل أف تظف   ۞
 تعتقد. :تظف
 الظير. فقار تكسر داىية :فاقرة
 محذكؼ. لمكصكؼ صفة تككف  قد



789 

 

كبل إذا بمغت التراقَي كقيل َمف راٍؽ كظّف أنو الفراؽ كالتفِت الساُؽ بالساؽ  ۞
 (26)القيامة 

 (. 22كجكٌه يكمئٍذ ناضرٌة )

 (. 23إلى رّبيا ناظرٌة )

 (. 24ككجكٌه يكمئٍذ باسرٌة )

 (. 25تظف  أف ُيفعل بيا فاقرٌة )

 (. 26كبّل إذا بمغِت التراقَي )

 (. 27كقيل َمف راٍؽ )

 (. 28كظّف أّنو الفراُؽ )

 (. 29كالتّفِت الساُؽ بالساِؽ )

 (.30إلى رّبؾ يكمئٍذ الَمساُؽ )

 30 – 22سكرة القيامة 

*** 

 .22( سكرة المّدّثر عَبس كَبَسر: كالحة. )باسرة
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 : داىية تكسر فقار الظير.فاقرة

.: أؼ إذا بمغت  النفس، أك الركح. الضمير يعكد عمى غير مذككر، كلكنو معمـك

جمع ترقكة، كىي العظاـ المكتنفة لنقرة النحر، كىك مقّدـ الحمق مف أعمى : التراقي
 الصدر، مكضع الحشرجة. ال تكجد قراءة: التراؽ.

 َمف يرقى بركحو إلى السماء؟ مبلئكة الرحمة أـ مبلئكة العذاب؟ 7 َمف راؽٍ 

 الراقي ىك الطبيب. َمف راؽ: ال طبيب يستطيع أف يرّد إليو الركح.كقيل: 

 : المكت.الِفراؽ

 :  عند المكت، أك في الكفف، كربما في القبر.كالتفِت الساُؽ بالساؽ

 : الَمرجع.الَمساؽ

*** 

 إلثالثاء7

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01
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 (31)القيامة فبل صّدؽ كال صّمى كلكف كّذب كتكّلى  ۞

 (.كّذب: مف الصدؽ، ال مف الصدقة، بداللة )صّدؽ

 : باآلخرة.ؽصدّ 

 

 (33)القيامة ثـ ذىب إلى أىمو يتمّطى  ۞

 يتمطط.

 

 (34)القيامة أكلى لؾ فأكلى  ۞

 لـ يقل:

 أكلى لو.

 أكلى لؾ أف تحذر مف العقاب.

 

 (36)القيامة ترؾ ُسدػ أيحَسُب اإلنساُف أف يُ  ۞

 ال أمر كال نيي كال جزاء.ىمبًل )ميمبًل( 
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 (38)القامة ثـ كاف عمقة فخمق فسّكػ  ۞

 فخمقو فسّكاه.

 أك: فخمقو فسّكػ خمقو.

 

 (39)القيامة كاألنثى  فجعل منو الزكجيف الذكرَ  ۞

 : مف اإلنساف.منو

 : ليس المقصكد الزكج كالزكجة، بل المقصكد الذكر كاألنثى.الزكجيف

 

 (40)القيامة أليَس ذلَؾ بقادٍر عمى أف ُيْحِيَي الَمْكَتى  ۞

 التقدير: 

ـُ الغيِب كالشيادةِ أليَس هللُا بقادٍر، أك: أليَس ذلَؾ الخالُق بقادٍر. )  .6( السجدة ذلَؾ عال

 ال أحب أف يككف التقدير: أليَس ذلَؾ هللُا بقادٍر.

*** 
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 2010حزيراف  17

 

 (40)القيامة أليس ذلؾ بقادر عمى أف ُيحيَي الَمكتى  ۞

 :لـ يقل

 .أليس ربؾ بقادر

 .)ذلؾ( ك)ربؾ( متقارباف في الرسـ

 .لكف ال تكجد قراءة: ربؾ

 :التقدير

 .أليس ذلؾ الذؼ فعل ذلؾ بقادر ... إلخ

 .39-37انظر قكلو في اآليات السابقة: 

*** 

 :أقكاؿ المفسريف

 :الطبرؼ 

 .ذلؾ، فخمق ىذا اإلنساف مف نطفة، ثـ عمقة ... إلخأليس الذؼ فعل 

 :البغكؼ 
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 .(بقادر عمى أف ُيحيي المكتى( الذؼ فعل ىذا )أليس ذلؾ)

 :الزمخشرؼ 

 .( عمى اإلعادةِبقاِدرٍ ( الذؼ أنشأ ىذا اإلنشاء )َأَلْيَس َذِلؾَ )

 :الرازؼ 

 أليس ذلؾ الذؼ أنشأ ىذه األشياء بقادر عمى اإلعادة؟

 :أبك حياف

 .(بقادر(: أؼ الخالق المسّكؼ )ذلؾ أليس)

*** 

 :اإلثنيف

 ىػ1439شعباف  29

 ـ2018أيار  14
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 ﴾إإلنسان سورة﴿
 (1)اإلنساف ا ا مذككرً مف الدىر لـ يكف شيئً  ىل أتى عمى اإلنساف حيفٌ  ۞

 : لـ يكف فيو.التقدير

 لعل المقصكد: اإلنساف قبل كالدتو.

 

 (2)اإلنساف ا ا بصيرً نبتميو فجعمناه سميعً ا خمقنا اإلنساف مف نطفة أمشاج إنّ  ۞

 أمشاج: أخبلط.

 .لنبتميو (اا َبِصيرً َفَجَعْمَناُه َسِميعً ): المعنى كهللا أعمـ الفراء قاؿ

أف التقدير: أردنا أف نبتميو فجعمناه سميًعا  لي أكافق الفراء في المعنى، لكف يبدك
 بصيًرا.

 

ّما َشاكًرا إّما السبيلَ  ىَديناهُ  إنا ۞  (3 اإلنساف) َكُفكًرا كا 
   
 يقل: لـ
ما شاكًرا إما  كافًرا. كا 
  



796 

 يقل: لـ
ما شككًرا إما  كفكًرا. كا 
  
 المفسريف: أقكاؿ
 كالَكُفكر، الشُككر بيف َيْجَمعْ  كلـ كالَكُفكر، الشاكر بيف )َجَمعَ  :الماكردؼ قاؿ      -
ثباًتا الشكر، في لممبالغة نفًيا المبالغة، معنى في اجتماعيما مع  الكفر. في ليا كا 
 المبالغة، الكفر عف تنتفِ  كلـ المبالغة، عنو فانتفْت  ،يؤّدػ ال تعالى هللا ُشكر ألف
ف ُكفره، ككثر عميو، النعـ لكثرة ُشكره فقلّ   إليو(. اإلحساف مع قّل، كا 

 بو(. يتصف َمف كثر كفركال بو، يتصف َمف قلّ  )الشكر :حياف أبك قاؿ      -

  

 الباحث: رأؼ
 مف الفتة نقطة أنيا مع المفسريف، مف القميل إال النقطة ىذه يفّسر ال أف أستغرب -
 التفاسير في سيما ال لبلستغراب، مدعاة كتجاىميا التفسير، حيث كمف المغة حيث
 المطكلة.

 يراد كال الناس. عف ال اإلنساف عف هللا كبلـ أف ذلؾ لو. كجو ال حياف أبي كبلـ -
 المقاـ. ىذا في الناس باإلنساف

 اجتماعيما )مع قكلو: حذؼ أرػ  كلكني الصكاب، إلى األقرب ىك الماكردؼ كبلـ -
 المبالغة(. معنى في
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ذا عمل، ميما  شككًرا يككف  أف يستطيع ال اإلنساف أف المعنى خبلصة -  كفر كا 
  يتو.ككحدان هللا كجكد عمى الدالئل لكثرة كفكر فإنو

 البشر. مف غيرىـ عمى تنطبق كال األنبياء، عمى الشككر صفة تنطبق كربما -

 تؤدؼ أف تستطيع فكيف ليا، عممتَ  ميما أّمؾَ  حقّ  تؤدؼ أف تستطيع ال كنتَ  إذا -
 هللا؟! حقّ 

 حدّ  ال مضاعفة أضعاًفا الحسنات يضاعف هللا ألفّ  هللا، صفات مف صفة الشُككر -
 ليا.

 أخرػ: آيات 
 .31 كلقماف 5 إبراىيـ (َشُككرٍ  َصّبارٍ  لكلّ  آلياتٍ  ذلؾَ  في إفّ ) -

 .17 كالتغابف ،23 الشكرػ  كانظر ،34 كانظر 30 فاطر (َشُككرٌ  َغُفكرٌ  إّنو) -

 .13 سبأ (الشككرُ  عبادؼَ  ِمف كقميلٌ  ُشكًرا داكدَ  آؿَ  اعممكا) -

*** 

   ـ11/6/2012 اإلثنيف
 

ّما شاكًرا إّما ۞  (3)اإلنساف  كفكًرا كا 

ما شاكًرا إّما السبيلَ  ىديناه إّنا)   .3 اإلنساف (كفكًرا كا 

 السبيل: 
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 الكفر. أك الشكر سبيل

 يقل: لـ

 السبيل. إلى ىديناه

 يقل: لـ 

ما شاكًرا إما -  كافًرا. كا 

ما شككًرا إما -  كفكًرا. كا 

  

 كثير. كالكفر قميل، الشكر أف في المراد، المعنى تحقيق مع الفاصمة راعى

 في هللا حق يؤّدؼ أف يستطيع مف كثر! كلك قميبًل، بيقى شكره فإف شكر ميما
 الشكر؟!

ذا  قّل! كلك كثيًرا يككف  كفره فإف كفر كا 

  

 قراءة: في

 بالفتح. أّما،

 :الشككاني قاؿ
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 بعض لغة في العاطفة )أما( الفتح عمى كىي بفتحيا، العجاج كأبك السماؾ، أبك كقرأ»
 «.مقّدر كجكابيا التفصيمية ىي أك العرب،

 أقكؿ:

 المفسركف: ذكره ما المقّدر: بالجكاب يقصد

 فبخذالننا. كفكًرا كأّما فبتكفيقنا شاكًرا أّما

  

 إعراب:

ما شاكًرا إّما  .كفكًرا كا 

 تفصيل. حرؼ :إّما

 السبيل. مف أك ىديناه، المتصل: الضمير مف الحاؿ عمى منصكب :شاكًرا

ّما  تفصيل. حرؼ :إما عطف. حرؼ الكاك: :كا 

 الحاؿ. عمى منصكب :كفكًرا

  

 فائدة:
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 :(إّما)
 معاف: خمسة كليا كتفصيل، شرط حرؼ

ما حسف إما "جاءني نحك: الشؾ -1  .منيما الجائي تعمـ لـ إذا حسيف"، كا 

ُبُيـْ  ِإمَّا هللاِ  ألْمرِ  ُمْرَجْكفَ  َكآَخُركفَ ) تعالى: كقكلو ،اإلبياـ -2 مَّا ُيَعذِّ  (َعميِيـ َيتكبُ  َكاِ 
 .106 التكبة

مَّا ُتْمِقيَ  َأفْ  ِإمَّا) تعالى: كقكلو ،التخيير -3 ؿَ  َنُككفَ  َأفْ  َكاِ   .65 طو (َأْلقى َمفْ  َأكَّ

ما الحسف إما "جالس نحك: ،اإلباحة -4  .سيريف" ابف كا 

ِبيلَ  َىَدْيناهُ  ِإنَّا) تعالى: كقكلو ،التفصيل -5 مَّا شاِكًرا ِإمَّا السَّ  .3 اإلنساف (َكُفكًرا َكاِ 

 القرآف(. إعراب في )الجدكؿ

 المفسريف: أقكاؿ 

 :ىػ(450-) الماكردؼ

 معنى في اجتماعيما مع كالكفكر الشككر بيف يجمع كلـ كالكفكر، الشاكر بيف جمع»
ثباًتا الشكر، في لممبالغة نفًيا المبالغة،  يؤّدػ، ال تعالى هللا شكر ألف الكفر; في ليا كا 
 عميو، النعـ لكثرة شكره، فقلّ  المبالغة، الكفر عف تنتفِ  كلـ المبالغة، عنو فانتفت
ف كفره، ككثر  «.إليو اإلحساف مع قّل، كا 

 كالعيكف(. )النكت
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 الرازؼ:

 أقكاؿ: اآلية في»

 ىديناه أؼ: (،السبيل ىديناه) في: الياء مف حاالف (كفكًرا) أك (شاكًرا) أف: :األكؿ  
رشاده هللا بيداية يتعمق ما كل أف كالمعنى ككفكًرا، شاكًرا ككنو السبيل  )!( تـ فقد كا 
 كاإليماف. الكفر حالتي

 سكاء كالتقدير: "كاف"، بإضمار (كفكًراك) (شاكًرا) قكلو انتصب أنو :الثاني كالقكؿ  
 كفكًرا. كاف أك شاكًرا كاف

ما شاكًرا إما ليككف  السبيل ىديناه إنا معناه: :الثالث كالقكؿ  شكره ليتميز أؼ: كفكًرا، كا 
 ،7 ىكد (عمبلً  أحسفُ  أيكـ ليبمككـ) كقكلو: معصيتو؛ مف كطاعتو كفره، مف
 كقكلو: ،3 العنكبكت  (صدقكا الذيف هللاُ  فميعممفّ  قبميـ مف الذيف فتنا كلقد) كقكلو:
 قاؿ .31 (دمحم أخباَركـ كنبمكَ  كالصابريف منكـ المجاىديف نعمـَ  حتى كلنبمكنكـ )

 شئت إف لؾ، نصحت قد القائل: قكؿ التأكيل ىذا عمى الكممة ىذه كمجاز القفاؿ:
ف فاقبل،  ىديناه إنا المعنى: فكذا الفاء، فتحذؼ شئت، فإف :أؼ فاترؾ، شئت كا 
ما شاكًرا فإما السبيل  جية عمى ذلؾ يككف  أف يحتمل كقد الفاء، فتحذؼ كفكًرا، كا 
ف فميكفر شاء فإف السبيل، ىديناه إنا أؼ: الكعيد،  أعتدنا قد فإنا فميشكر، شاء كا 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5156&idto=5156&bk_no=132&ID=2822#docu
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 كمف فميؤمف شاء فمف ربكـ مف الحق كقل ) كقكلو: ، كذا كلمشاكريف كذا لمكافريف
 .29 الكيف ( فميكفر شاء

 شاكًرا، سبيبلً  إما أؼ: السبيل، عّرفناه أؼ: السبيل، مف حاليف يككنا أف :الرابع القكؿ
ما  مجاز. كالكفر بالشكر السبيل ككصف كفكًرا، سبيبلً  كا 

 .المعتزلة بمذىب الئقة كميا األقكاؿ ىذه أف كاعمـ

 في (إما) تككف  أف الفّراء: كاختيار ،السنة أىل لمذىب المطابق كىك :الخامس كالقكؿ
ما يعذُبيـ إما ) قكلو: في (إما) كػ: اآلية ىذه  ،106 التكبة ( عمييـ يتكبُ  كا 

 كيتأكد (. كفكًرا ) تارة أك ( شاكًرا ) تارة جعمناه ثـ (، السبيل ىديناه إنا ) كالتقدير:
 شاكًرا أّما كالمعنى: )أما(، في: اليمزة بفتح السماؿ أبك قرأ أنو ركؼ  بما التأكيل ىذا
 بعد ذكر تعالى ألنو باطل؛ التأكيل ىذا :المعتزلة قالت فبخذالننا، كفكًرا كأّما فبتكفيقنا
 كاف كلك (، كسعيًرا كأغبلالً  سبلسلَ  لمكافريف أعتدنا إنا ) فقاؿ: الكفار تيديد اآلية ىذه
 ثبت التأكيل ىذا بطل كلما عميو، ييدده أف منو جاز لما كبخمقو هللا مف الكافر كفر
 كفر، أك آمف سكاء المكمفيف، جميع ىدػ تعالى أنو كىك األكؿ، التأكيل ىك الحق أف
 بأنو أصحابنا: أجاب اإليماف، إلى الكافر ييد لـ تعالى أنو :المجبرة قكؿ بيذا كبطل
 بيف يجمع بأف كّمفو فقد يؤمف، بأف كّمفو ثـ يؤمف، ال أنو الكافر مف عمـ لما تعالى
 يصر لـ فإف المتنافييف، بيف بالجمع تكميف كىذا اإليماف، ككجكد اإليماف بعدـ العمـ
 ذلؾ يصير كال فيو، الكفر يخمق أف أيًضا جاز كالكعيد التيديد سقكط في عذًرا ىذا
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ذا عيد،الك  سقكط في عذًرا  التأكيل كأف الحق، ىك التأكيل ىذا أف ظير ىذا ثبت كا 
 «.المعتزلة قكؿ بو كبطل بحق، ليس المعتزلة بقكؿ البلئق

  

 القرطبي:

 معنى في اجتماعيما مع كالكفكر الشككر بيف يجمع كلـ كالكفكر، الشاكر بيف جمع»
ثباًتا الشكر، في لممبالغة نفًيا المبالغة;  يؤّدػ، ال تعالى هللا شكر ألف الكفر; في ليا كا 
 عميو، النعـ لكثرة شكره، فقلّ  المبالغة، الكفر عف تنتفِ  كلـ المبالغة، عنو فانتفت
ف كفره، ككثر  «.الماكردؼ حكاه إليو. اإلحساف مع قّل، كا 

  

 حياف: أبك

ما فبتكفيقنا، شاكًرا إما المعنى:»  انتيى. اختياره. فبسكء كفكًرا كا 

 فصار الجكاب، بفاء تمقاىا كلذلؾ الشرط، معنى المتضمنة يميةالتفص )إما( فجعميا
 فصديق. صديًقا إما العرب: كقكؿ

 في النصب ضمير مف الحاؿ عمى ككفكًرا شاكًرا كانتصب
 السبيل، عرفناه أؼ: السبيل، مف حاليف يككنا أف كيجكز : الزمخشرؼ  كقاؿ (.ىديناه)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=76&ayano=3#docu
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ما شاكًرا، سبيبلً  إما  بالشكر السبيل فكصف (،النجديف كىديناه) كقكلو: كفكًرا، سبيبلً  كا 
 انتيى. مجاًزا. كالكفر

 فيتص مف كثر الكفر كاف كلما (.شاكًرا) قاؿ: بو، يتصف مف قلّ  الشكر كاف كلما
 «.المبالغة بصيغة (كفكًرا) جاء الشكر بخبلؼ اإلنساف مف كقكعو كيكثر بو

  

 الشككاني:

 فشككر، شاكًرا خمقناه إفْ  كتقديره: (،كفكًراك) (شاكًرا) ينصب: فعل يضمر أف كيمكف»
فْ  ما شاكًرا إما الجميكر: قراءة عمى كىذا فكفكر، كافًرا خمقناه كا   ىمزة بكسر كفكًرا كا 
 (.إّما)

 
 
 بعض لغة في العاطفة أما الفتح عمى كىي بفتحيا، العجاج كأبك السماؾ، أبك كقرأ
 مقّدر. كجكابيا التفصيمية ىي أك العرب،

 كاف أك شاكًرا كاف سكاء كالتقدير: "كاف"، بإضمار (كفكًراك) (شاكًرا) انتصب كقيل
 «.كفكًرا

  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=76&ayano=3#docu
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 عاشكر: ابف

    (:إّما)

 حرؼ مف مركب ىك : سيبكيو كقاؿ الجميكر. عند بسيط حرؼ كىك تفصيل، حرؼ
 تجردت كما الشرطية، عمى بالتركيب )إْف( تجردت كقد النافية. ك)ما( الشرطية )إْف(
 بعدىا، االسـ في ليا عمل كال ،تفصيل حرؼ )إّما( مجمكع فصار النفي، عف )ما(
 مثل ذلؾ في فيي بعدىا، الذؼ معمكلو في العمل عف قبميا الذؼ العامل تمنع كال
 إذ تحّكـ، كىك عطف، حرؼ الثانية )إما( النحاة بعض كقدر التعريف. حرؼ )أؿ(
نما األكلى، أخت كىي عاطفة، الثانية جعمكا  بيف مقحمة ك)إما( الكاك، العاطف كا 
 كمعمكلو. االسـ

  

 أخرػ: آيات

 .62 الفرقاف (ُشككًرا أراد أك يّذّكر أف أراد لمف) -

 .9 اإلنساف (ُشككًرا كال جزاءً  منكـ نريدُ  ال) -

 .13 سبأ (الشككرُ  عبادؼَ  ِمف كقميلٌ  ُشكًرا داكدَ  آؿَ  اعممكا) -

 .3 اإلسراء (شككًرا عبًدا كافَ  إّنو ُنكح مع حممنا َمف َ ُذّرّيةَ ) -

ما يعذُبيـ إما) -  .106 التكبة (عمييـ يتكبُ  كا 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15151
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16076
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ّما العذابَ  إّما) -  .75 مريـ (الساعةَ  كا 

ما تمقي أف إما) -  .65 طو (ألقى مف أكؿ نككف  أف كا 

 *** 

 ـ29/1/2015 الخميس

 

 (4 )اإلنساف لمكافريف أعتدنا إنا۞ 

 أعددنا.

 

 (5 )اإلنساف كافكًرا مزاجيا كاف كأس فمِ  يشربكف  األبرار إفّ ۞ 

 لـ يقل:

 كافكر.مزاجيا  -
 ممزكجة بالكافكر. -

 : قاؿ بعض العمماء: زائدة )الرازؼ(.كاف

 كالكافكر في بياضو كطيب رائحتو كبرده.
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 (6)اإلنساف ركنيا تفجيًرا هللا يفجّ  بيا عبادُ  عيًنا يشربُ ۞ 

  (.كافكًرابدؿ مف ): اعينً 

( سمسبيبلً ى ا فييا تسمّ عينً  ا كاف مزاجيا زنجبيبلً سقكف فييا كأسً كيُ انظر قكلو: )
 .18-17اآليتاف 

 لـ يقل:

 يشرب منيا.

 لـ يقل:

 كيفّجركنيا تفجيًرا.

 : بأيدييـ حيثما حّمكا.يفّجركنيا

 

 (7)اإلنساف ه مستطيًرا كيخافكف يكًما كاف شرّ ۞ 

 يـك القيامة.

 : ممتًدا منتشًرا.مستطيًرا

 لـ يقل:

 .ه مستطيرشرّ  -
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 ذا شّر مستطير. -
 سيككف شّره مستطيًرا. -
 مستطيًرا. يككف شّره -

 : زائدة.كاف

 .5راجع اآلية 

 

)اإلنساف َمف طمب الدعاء ِمف فقير أحسف إليو ىل َيخرج عف ابتغاء كجو هللا؟  ۞
9) 

 :قاؿ تعالى

ـَ عمى حّبو مسكيًنا كيتيًما كأسيًرا. إنما ُنطعمكـ لكجو هللا ال ُنريد ) كُيطعمكف الطعا
  .9( اإلنساف منكـ جزاًء كال ُشككًرا

 .الشكرالشككر: 

 :ابف تيميةقاؿ 

 .مف طمب مف الفقراء الدعاء أك الثناء خرج مف ىذه اآلية

 .(111/ 11)ىذا مف كبلـ ابف تيمية في الفتاكػ 
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 .كذلؾ ألف الدعاء مف أعظـ الجزاء كأبمغ الثناء! فإذا طمبو الُمنفق فكأنما أراد الِعَكض

 !)ىذا ليس مف كبلـ ابف تيمية(

 :لعل الصكاب

 .الفقراء الجزاء أك الثناءَمف طمب ِمف 

 :عبارة ابف تيمية تحتاج إلى تعديل عمى الصكرة التالية

 .َمف طمب ِمف الفقراء الجزاء أك الثناء أك الدعاء خرج مف ىذه اآلية

 ىل طمب الدعاء مثل طمب الجزاء أك طمب الشكر؟

 .مؤكدأنا أراه مختمًفا، ألف الجزاء ِعَكض مادؼ مؤكد، ككذلؾ الشكر ِعَكض معنكؼ 

أما الدعاء فيك غير مؤكد، فقد يدعك الفقير أك ال يدعك، كقد يدعك كال يستجيب هللا 
 .دعاءه

 .كما أف الجزاء كالشكر أمراف دنيكياف، بخبلؼ الدعاء فإنو أمر أخركؼ 

كقد يدعك الفقير لمف أعطاه، كيدعك الُمعطي لمفقير، فيتقابل الدعاءاف كما تتقابل 
 .اليديتاف

 .كالشكر أمراف ظاىراف، أما الدعاء فيك أمر باطفكالجزاء 
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فيل إذا أقرضو ابتغاء كجو هللا، كطمب منو الدعاء، أخرجو الدعاء مف ابتغاء كجو 
 !هللا إلى ابتغاء كجو المقترض؟

كالدعاء يختمف مضمكنو، فقد يريد طالبو أف يدعك هللا لو بالثبات عمى اإلطعاـ كعمل 
 .الخير لكجو هللا تعالى

 !قل لو: ادُع لي أف يعكضني هللا في الدنيا عما منحتو لؾ أضعاًفا مضاعفةلـ ي

إف طمب الدعاء ليس مف أعظـ الجزاء، كال مف أبمغ الثناء، بل القكؿ بو ربما كاف ىك 
 .مف الغمك أك المبالغة في االحتياط

جرت ككثير مف الناس يقكلكف: ادُع لنا، كال يريدكف الجزاء كال الشكر، إنما ىي كممة 
 .عمى ألسنتيـ، فبل تخرجيـ إف شاء هللا عف ابتغاء كجو هللا

 .كهللا أعمـ

*** 

 :الثبلثاء

 ىػ1439شكاؿ  20

 ـ2018تمكز  02

 

 (10)اإلنساف ا قمطريًرا نا يكًما َعبكسً مف ربّ  ا نخاؼُ إنّ ۞ 
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 يـك القيامة.

 : شديًدا.قمطريًرا

 

 (11)اإلنساف فكقاىـُ هللُا شّر ذلؾ اليـك كلّقاىـ نضرة كسركًرا ۞ 

 فكقاىـ ... كلّقاىـ.

 : أعطاىـ، جعميـ َيمقكف.لّقاىـ

 

 (14)اإلنساف طكُفيا تذليبًل كدانيًة عمييـ ظبلُليا كُذّلمت قُ ۞ 

 لـ يقل:

 كمذلمًة قطكُفيا.

 

 (14)اإلنساف ىندسة إعرابية ۞ 

 انظر إلى ىاتيف اآليتيف:

 .13اآلية  (اا كال زميريرً ركف فييا شمسً متكئيف فييا عمى األرائؾ ال يَ ) -

 .14( اآلية يا تذليبلً طكفُ قُ  مْت لّ يا كذُ عمييـ ظبللُ  كدانيةً ) -
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  :13اآلية 

 : حاؿ.متكئيف

 (: حاؿ.ال يركف كجممة )

 :14اآلية 

 (: حاؿ.متكئيف: معطكفة عمى )دانيةً 

 حاؿ. (:دانية( معطكفة عمى )مْت لّ كذُ كجممة )

 : حاالف: أحدىما اسـ فاعل، كاآلخر جممة فعمية.في كل آية مف اآليتيف

 

 (15)اإلنساف كانت قكاريرا  كأككابٍ ۞ 

 : زجاج.قكارير

 لـ يقل:

 كأككاٍب قكارير.

 لعميا زائدة.كانت: 

 انظر )كاف( في آيات السكرة:

 . 5( اآلية ايا كافكرً كاف مزاجُ ) -
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 .7( اآلية ه مستطيًراكاف شر  ) -

 .15( اآلية قكاريرا كانْت ) -

 .17( اآلية يا زنجبيبلً كاف مزاجُ ) -

 .22( اآلية كاف لكـ جزاءً ) -

 .22( اآلية كـ مشككًراككاف سعيُ ) -

 

 (16)اإلنساف ا ركىا تقديرً قدّ  مف فضةٍ  قكاريرَ ۞ 

 ؟أـ عمى الخمر (قكارير( أـ عمى )فضة(: ىل تعكد عمى )ىا: )ركىاقدّ 

 تقديًرا مناسًبا عمى قدر الكّف.فالمعنى أنيـ قدركىا  القكاريرعادت عمى إذا 

ذا  بحيث ال  عمى قدر رّييـ المعنى أنيـ قدركىا تقديًرا مناسًباعادت عمى الخمر فكا 
 تفيض كال تغيض.

 ركىا: الطائفكف أـ الشاربكف؟مف ىـ الذيف قدّ 

 

 (17)اإلنساف ى سمسبيبًل يا زنجبيبًل عيًنا فييا تسمّ كُيسقكف فييا كاًسا كاف مزاجُ ۞ 
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يا كافكًرا عيًنا يشرب بيا عباُد هللا كاف مزاجُ  إّف األبرار يشربكف مف كأسٍ راجع قكلو: )
 .6-5( اآليتاف يفّجركنيا تفجيًرا

 
 (19)اإلنساف يـ لؤلًؤا منثكًرا يـ حسبتَ لداٌف مخّمدكف إذا رأيتَ عمييـ كِ  كيطكؼُ ۞ 

 مخّمدكف ال يكبركف!

 قاؿ لي:

تعترضكف عمى حّكامكـ بأنيـ مخّمدكف، كىؤالء الكلداف المكظفكف بالجّنة أنتـ 
مخّمدكف! كتخميد ىؤالء أكبر مف أكلئؾ بما ال يقاس، ألف الجنة باقية، كالدنيا فانية! 
كتخميدىـ أكبر ألنيـ ال يمكتكف، فيـ يبقكف أنفسيـ ال يتغيركف، حتى مف كالد إلى 

 كلد!

 قمت:

الدنيا. عميؾ أف تنتظر الجنة لتحكـ بنفسؾ لعمؾ تتمنى نظاـ الجنة غير نظاـ 
 بقاءىـ، فإّف الجّنة مف عالـ الغيب.

 (. 17)راجع سكرة القارعة 

 

 : ِمف صدفو.لؤلًؤا منثكًرا
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يككف أحسف في  األف المؤلؤ إذا كاف متفرقً  ،قاؿ القاضي: ىذا مف التشبيو العجيب
 )الرازؼ(. لممجتمع منو االفً فيككف مخ ،لكقكع شعاع بعضو عمى البعض ،المنظر

يكا لشبّ  اتثارىـ في الخدمة، فمك كانكا صفً كقاؿ أىل المعاني: إنما ُشبِّيكا بالمنثكر الن
 .)البغكؼ( بالمنظـك

 

ذا رأيَت َثـ رأيَت نعيًما كمُ ۞   (20)اإلنساف مًكا كبيًرا كا 

 خطاب لمرسكؿ، كقيل: خطاب لكل أحد.

 : بفتح الثاء ىناؾ. في الجنة.ثـّ 

 األكلى: نظرت. رأيت

 : لعل المقصكد: ممؾ هللا، كليس ممؾ مف دخل الجنة.اا كبيرً ممكً 

 قارْف كتب التفسير.

 

ستبرٌؽ عالَييـ ثياُب سُ ۞   (21)اإلنساف نُدٍس ُخضٌر كا 

 عالييـ: لعل المعنى: عمييـ.

 : حرير رقيق.سندُ سُ 
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 .: حرير سميؾإستبرؽ 

 

 (21)اإلنساف كُحّمكا أساكَر مف فضة ۞ 

 : ىل ىي مفعكؿ بو ثاف؟ أـ منصكبة بنزع  الخافض، كالتقدير: بأساكر.أساكر

 

 (21)اإلنساف يكًرا كسقاىـ رب يـ شراًبا طَ ۞ 

 أؼ: خمًرا ليس كخمر الدنيا.

 

 (24)اإلنساف كال ُتطع منيـ آثًما أك كفكًرا ۞ 

 لـ يقل:

 آثًما أك أثكًما. -

 كافًرا أك كفكًرا. -
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 (27)اإلنساف ُيحّبكف العاجمة كَيَذُركف كراءىـ يكًما ثقيبًل  ۞

 اآليات ذات العبلقة في ىذا الباب:

 .27( اإلنساف إّف ىؤالء ُيحّبكف العاجمة كَيَذُركف كراءىـ يكًما ثقيبلً ) -
 .21-20( القيامة كبل بل ُتحّبكف العاجمة. كَتَذُركف اآلخرة) -
 .17-16( األعمى كاآلخرُة خيٌر كأبقىبل ُتْؤثركف الحياة الدنيا. ) -
*** 

 المفردات:

 (: العاجمة)

 الدنيا.

 (: يكًما ثقيبلً )

 ثّقل هللا جزاءه: ثكابو كعقابو.

 (: خيٌر كأبقى)

 خيٌر في الكـ كالنكع، كأبقى في الزمف )خمكد(.

 (: كاآلخرة خير)

 الكاك حالية.
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*** 

 الدنيا كاآلخرة:

، فطرة بشرية، كليست مأثًما، كلكنيا عمى اآلجلتفضيل العاجل حّب العاجمة، أك 
تصبح مأثًما إذا تـ تثقيل اآلجل كبقي اإلنساف عمى تفضيل العاجل. فا سبحانو ثّقل 
اآلخرة مف حيث مدتيا )مدة مفتكحة غير نيائية(، أما الدنيا فمدتيا محدكدة، فيي 

 الصفر.صفر بالنسبة لآلخرة، ألف نسبة المحدكد إلى البلمحدكد ىي 

كما ثّقل هللا اآلخرة مف حيث الكـ، كمف حيث النكع، ففييا ما ال عيف رأت كال خطر 
 عمى قمب بشر. 

تفضيل اآلخرة عمى الدنيا، كَمف فّضل الدنيا عمى اآلخرة لـ يكف  الرشدكليذا فمف 
 رشيًدا.

*** 

  ثّقل هللا اآلخرة:

. فإذا تعارضت الدنيا نعيميا كجحيميا. نعيميا غير محدكد، كجحيميا غير محدكد
ألنيا عاجمة،  الرشدمع اآلخرة كيف ال يؤثر المؤمف اآلخرة؟ إذا كاف إيثار الدنيا مف 

فإف مف الرشد أيًضا كمف باب أكلى إيثار اآلخرة، ألف اآلخرة قد زيد فييا كًما كنكًعا 
 كزمًنا حتى صارت أكثر قيمة مف الدنيا بما ال ُيحّد. 
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*** 

 المؤجل: البيع المعجل كالبيع

قمنا إف الناس مف أىل الرشاد يفّضمكف العاجل عمى اآلجل إذا تساكيا، كلكف إذا زيد 
في اآلجل فعند نقطة معينة مف الزيادة ينقمب التفضيل مف تفضيل لمعاجل إلى 

فإف البائع ال يرضى أف  100تفضيل لآلجل. فإذا كاف الثمف النقدؼ لسمعٍة ما ىك 
، بل إنو يزيد في الثمف. كىذا أمر معركؼ في 100 يبيع سمعتو بثمف مؤجل قدره

، أؼ يجكز في البيع أف لمزمف حصة مف الثمفالفقو كاالقتصاد، فقد قاؿ الفقياء إف 
تباع السمعة بثمف آجل أعمى مف العاجل. كىذا في جميع المذاىب، كعند جميكر 

 الفقياء.

*** 

 القرض:

ألف ذلؾ مف الربا، كالقرض في  أما في القرض فبل يجكز أف يزاد في البدؿ اآلجل
اإلسبلـ مف عمل المعركؼ كاإلحساف، كليس مف التجارة كاالسترباح. كالمقرض يدفع 

، بل ىك مف العدؿأف يقاؿ إف ىذا مف  الخطأ الشائع. كمف 100كيسترّد  100
الذؼ يستحق ثكاب هللا، كلكال ثكاب هللا لكاف المقرض مظمكًما حتى لك  اإلحساف

 الو كّمو.استرجع رأس م
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*** 

  تفضيل الحاضر عمى المستقبل:

في عمـ االقتصاد( أمر فطرؼ كمقبكؿ، كال ينقمب  بالتفضيل الزمني)كىك ما يعرؼ 
المعجل ىذا التفضيل إال إذا تـ تثقيل المستقبل بمقدار كاٍؼ. كمف ىنا قاؿ الفقياء: 

آلخرة تفضيل ا، كلمزمف حصة مف الثمف. كيمكف تطبيق ذلؾ في المؤجل خير مف
، كما يمكف تطبيقو في البيع المؤجل، كال يجكز تطبيقو في القرض، ألف عمى الدنيا

البيع مف أعماؿ التجارة، كالقرض مف أعماؿ المعركؼ، كال يصح أف يطمب المقرض 
مف المقترض زيادة عمى قرضو، كهللا أعمـ. فالقرض بطبيعتو إما أف يككف ظمًما إذا 

ما أف يككف إح ساًنا إذا كاف ببل رًبا. كليس ىناؾ قرض مباح، ال ىك كاف ربكًيا، كا 
 ظمـ كال ىك إحساف، بحيث يككف ذا فائدة معتدلة.

*** 

 اختيار المشاريع:

لك كاف لدينا مبمغ نريد استثماره في مشركٍع ما، ككاف لدينا مشركعاف مثبًل، إذا تساكيا 
ذا تساكيا في اإليراد، ككاف إيراد أحدىما معجبًل  في كل شيء أمكف اختيار أحدىما. كا 
كاآلخر مؤجبًل اخترنا المعجل. أما إذا اختمفا في دفعات اإليرادات كالتكاليف 

ؾ عدة مشركعات بديمة تختمف إيراداتيا كمصركفاتيا في كمكاعيدىا، أك كاف ىنا
المبالغ كاألزماف، كاف ال بد مف إيجاد القيمة الحالية لكل مشركع مف ىذه المشاريع، 
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حتى تسيل المفاضمة بينيا كاختيار أفضميا. كعندئذ ال بد مف االستعانة بقكاعد 
 الرياضيات التجارية كالمالية.

*** 

 التفاسير ثبلثة:

 ال يجمع كال يضيف، بل يسطك عمى غيره. تفسير -
 تفسير يجمع كال يضيف )تفسير تراكمي(: تفسير ما ُفّسر. -
 تفسير يضيف كال يجمع: تفسير ما لـ ُيفّسر. -
*** 

 آيات أخرػ:

( كما أكتيُتـ ِمف شيٍء فمتاُع الحياِة الدنيا كزينُتيا كما عنَد هللِا خيٌر كأبقى أفبل َتعقمكفَ )
 .60القصص 

*** 

 حظةمبل

 كتبت فييا مرة ثانية

 2013أيار  4
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 (28)اإلنساف نحف خمقناىـ كشددنا أسرىـ ۞ 

 خمقيـ.

 

ذا شئنا بدلنا أمثاليـ تبديبًل ۞   (28)اإلنساف كا 

 .لمحساب كالجزاء متى شئنا بعثنا أمثاليـ

 لـ يقل:

 بعثناىـ.

 ألف البعث إعادة إحياء المثل كليس العيف.

 :ابف عطيةقاؿ 

عمى منكرؼ البعث، أؼ مف ىذا اإليجاد كالتبديل إذا شاء في  ااحتجاجً  الكعيد بالتبدؿ
 ؟قدرتو، فكيف تتعذر عميو اإلعادة

 

 (29)اإلنساف و سبيبًل فمف شاء اتخذ إلى ربّ ۞ 

 : سبيمو. ُحذفت الياء، كأطمقت الفتحة ألًفا.لعل األصل
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 (31)اإلنساف ا ا أليمً ليـ عذابً  كالظالميف أعدّ ۞ 

 لـ يقل:

 كأعّد لمظالميف عذاًبا أليًما. -

 كلمظالميف أعّد عذاًبا أليًما. -

 كلمظالميف أعّد ليـ عذاًبا أليًما. -

 : كالظالمكف.في قراءة

  يف.لممفعكؿ بو لفعل محذكؼ، تقديره: كيعذب الظا :الظالميف
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 ﴾إلُمْرَسالت سورة﴿
 

 (1)المرسبلت  مف خصائص سكرة الُمرَسبلت ۞

 آية. 50السكرة 

 مرات: 10فييا قكلو تكّرر 

 (كيُل يكمئٍذ لممكّذبيف)

 اآليات: 

15 

19 

24 

28 

34 

37 

40 
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45 

47 

49 

*** 

 الثبلثاء:

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01

 

 (1)المرسبلت بلِت ُعرًفا كالمرسَ  ۞

 : الرياح.المرسبلت

 : متتابعة.اعرفً 

 

 (3)المرسبلت كالناشرات نشًرا  ۞

 المبلئكة.: الناشرات
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 (4)المرسبلت ا فرقً  فالفارقاتِ  ۞

 بيف الحق كالباطل.

 

 (6)المرسبلت ذًرا ذًرا أك نُ عُ ۞

 .اإلعذار بقياـ الحجة عمى الخمق، كاإلنذار بالعذاب

 

 (7)المرسبلت إنما تكعدكف لكاقع ۞ 

 إنما: إّف ما.

 إف الذؼ تكعدكنو مف الحساب.

 

ذا السماءُ ۞   (9)المرسبلت ُفرجت  كا 

 انشّقت.
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ذا الر  ۞   (11)المرسبلت ليـك الفصل  مْت جّ يـك أُ  ألؼّ  قتْت أُ  لُ سُ كا 

 لـ يقل:

 قتكا.أُ 

 . ـ: أقتْت آجاليالتقدير

نى الخاص بالسياؽ: األجل الذؼ : جمع أجل، ليس معناه المكت، بل ىك المعآجاليـ
 .لمفصل بينيما ل كأقكاميـالرسُ بيف فيو هللا مع يج

 تجاىل المفسريف ليذه النقطة المتعمقة بالتأنيث!كمف العجيب جًدا 

 لـ يقل:

 قتت.ألّؼ يـك أُ 

 كقكمو. قارْف كتب التفسير. )كل رسكؿ( الرسكؿ: بيف يـك الفصل

 

ـْ ُنيمِؾ األّكليف ثـ نُ  ۞  (16)المرسبلت اآلِخريف  يـُ بعُ تْ أل

 في قراءة:

 ثـ نتبْعيـ.



828 

 .قـك نكح كعاد كثمكد: مثل ليفاألكّ 

 .كأصحاب مديف قـك إبراىيـ كقـك لكط: مثل اآلِخريف

 نتبُعيـ: بالرفع عمى االستئناؼ.

 (.نيمؾنتبْعيـ: بالعطف عمى )

 

 (18)المرسبلت كذلؾ نفعل بالمجرميف  ۞

 قـك دمحم ملسو هيلع هللا ىلص مف مشركي قريش.

 

 (20)المرسبلت ييف مَ  ألـ نخمقكـ مف ماءٍ  ۞

 ضعيف، بسيط، قميل.

 

 ( 23)المرسبلت رنا فنعـ القادركف فقدَ  ۞

 مف القَدر، أك مف القدرة.
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 (25)المرسبلت ا كأمكاتً  ا أحياءً فاتً األرض كِ  ألـ نجعلِ  ۞

 تكفيكـ أحياًء كأمكاًتا.

 

 (27)المرسبلت كأسقيناكـ ماًء فراًتا  ۞

 ا.عذبً 

 

 (29)المرسبلت انطمقكا إلى ما كنتـ بو تكّذبكف  ۞

 عذاب جينـ.

 

 (30)المرسبلت انطمقكا إلى ظّل ذؼ ثبلث ُشعب ال ظميٍل كال ُيغني ِمف الميب  ۞

 قد يككف ظاىره التيكـ، كلكنو حق!

 ال ىك ُيظّميـ مف حّرىا، كال ىك ُيكّنيـ مف ليبيا.

 

 (30 )المرسبلت شعب ثبلث ذؼ ظل ۞
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 ثبلثِ  ذؼ ِظلّ  إلى انطِمقكا ُتكّذُبكَف. بوِ  كنُتـ ما إلى انطِمقكا لممكّذبيَف. َيكَمئذٍ  َكيلٌ ) 
 .31-28 المرسبلت (المَيبِ  ِمفَ  ُيغني كال َظميلٍ  ال ُشعٍب.

  

 تكّذبكف: بو كنتـ ما إلى انطِمقكا

 جيّنـ. عذاب اآلخرة، عذاب أؼ:

  

 ظميل: ال

 ُيِظّل. ال

 .57 النساء (َظميبلً  ِظبلً  كُندِخُميـ)

  

 ُيغني: ال

 َيحمي. ال

 َيقي. ال

 ُمستغنًيا. أؼ: غنًيا، جعمو أغناه:

 الحّر. عف بو ُمستغنيف َيجعميـ ال الظلّ  ىذا أف ىنا: كالمقصكد
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 ُيغني: ال

 ُيغنيكـ. ال

  

 المَيب:

 جيّنـ. لَيب

  

 المفسريف: أقكاؿ

 الطبرؼ:

 فذلؾ ثبلثًا، شعًبا تفّرؽ  تصاعد فإذا ذكر، فيما الدخاف كقكدىا مف يرتفع أنو كذلؾ»
 («.ُشَعبٍ  ثبلثِ  ذؼ) قكلو:

 البغكؼ:

 «.فرؽ  ثبلث كافترؽ  انشعب ارتفع إذا جيّنـ دخاف  يعني:»

  

 الرازؼ:
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 إنو ثـ ،43 الكاقعة (َيحُمـك ِمف كظلّ ) كقكلو: جيّنـ، دخاف يعني (ظلّ  إلى) قكلو:»
  :بصفات الظلّ  ىذا كصف تعالى

  :كجكه كفيو (،ُشَعبٍ  ثبلثِ  ذؼ) قكلو: :األكلى الصفة 

  .شيًئا فيو سمعتُ  كال الظّل، ىذا ما أدرؼ  ما الحسف: قاؿ :أحدىا 

: قاؿ :كثانييا   فكقيـ مف النار ككف  (ُشَعبٍ  ثبلثِ  ذؼ ِظلّ  إلى) بقكلو: المراد قـك
 بيـ. كمحيطةً  أرجميـ تحت كمف

 ليـ) كقكلو: جانب، كل مف بيـ ةمحيط إنيا حيث مف مجاز، بالظل النار كتسمية
 َيغشاُىـُ  يكـَ )تعالى: كقاؿ .16 الزمر (ُظَملٌ  َتحِتيـ كِمف الّنارِ  ِمف ُظَملٌ  َفكِقيـ ِمف
  .55 العنكبكت (أرُجِميـ تحتِ  كِمف فكِقيـ ِمف العذابُ 
 الكيف (ُسراِدُقيا بيـ أحاطَ  انارً ) قكلو: مف كىك الدخاف، المراد بل قتادة: قاؿ :كثالثيا
 كشعبة يمينو، عمى الدخاف ذلؾ مف شعبة إف ثـ الدخاف، ىك النار كُسراِدؽُ  .29
 )...(. مستبعد غير ىذا كأقكؿ: فكقو. ِمف ثالثة عبةكش يساره، عمى أخرػ 

: قاؿ :كرابعيا  ينقسـ العظيـ الدخاف فإف عظيًما؛ الدخاف ذلؾ ككف  عف كناية ىذا قـك
  .كثيرة ُشَعبٍ  إلى

 غير أنو كىك ذلؾ، بعد ذكره ما "ُشعبٍ  ثبلثِ " في كيحتمل مسمـ: أبك قاؿ :كخامسيا 
 كالَقصر. ِبشررٍ  ترمي كبأنيا الميب، ِمف ُيغني ال كأنو َظميل،

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5184&idto=5184&bk_no=132&ID=2851#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5184&idto=5184&bk_no=132&ID=2851#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5184&idto=5184&bk_no=132&ID=2851#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5184&idto=5184&bk_no=132&ID=2851#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5184&idto=5184&bk_no=132&ID=2851#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5184&idto=5184&bk_no=132&ID=2851#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5184&idto=5184&bk_no=132&ID=2851#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5184&idto=5184&bk_no=132&ID=2851#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5184&idto=5184&bk_no=132&ID=2851#docu
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 غيرَ  ظّميـ بأف كتعريض بيـ تيّكـ كىذا (،ظميلٍ  ال) قكلو: الظّل: لذلؾ الثانية الصفة 
  الشمس. حرّ  َيمنع ال الظلّ  ذلؾ أف كالمعنى المؤمنيف. ظلّ 
 أْبِعْدُه؛ أؼ يؾ،كج عني أغفِ  يقاؿ: (.المَيبِ  ِمفَ  ُيغني كال) تعالى: قكلو :الثالثة الصفة
 «.يقاربو المحتاج أف كما يباعده، الشيء عف الغنيّ  ألف

  

 القرطبي:

 ُشَعب. ثبلث إلى يتشّعب ثـ يرتفع، الذؼ الدخاف يعني: ُشَعٍب: ثبلثِ  ذؼ دخاف»
 «.تشّعب ارتفع إذا العظيـ الدخاف شأف ككذلؾ

  

 كثير: ابف

 «.ُشَعبٍ  ثبلث لو أفّ  كقّكتو شّدتو فِمف دخاف، معو كصعد ارتفع إذا النار ليب»

  

 حياف: أبك

 أّنو الكّفار يظفّ  مكاضع، ثبلثة مف يعمك أنو كركؼ  جيّنـ، دخاف ىك عطاء: قاؿ»
  «!كصف أسكأ عمى فَيجدكنو إليو، فُييرعكف  النار، مف ُمغفٍ 

  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5184&idto=5184&bk_no=132&ID=2851#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5184&idto=5184&bk_no=132&ID=2851#docu
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 الشككاني:

 الحساب! يفرغ حتى فيو تككنكف  فرؽ  ثبلث افترؽ  ثـ سطع، قد جيّنـ دخاف ِمف ِظلّ »
  .«ُشَعًبا تشّعب ارتفع إذا العظيـ الدخاف شأف كىذا

  
 ابف عاشكر:

 )...(. بيـ تيكًما بالظلّ  عنو فعّبر لكثافتو، جيّنـ دخاف بالظلّ  أريد»

 عظـ إذا النار فإف الدخاف، مف طكائف بيا كأريد طكائف، ثبلث :ُشَعبٍ  ثبلث
 منيا خركجو في انضغاطو لشدة ككسطيا، طرفييا مف دخانيا تصاعد اشتعاليا
)...(.  

 «.القيامة يـك كذلؾ يككف  ألنو ُشَعبٍ  ثبلث ذك بأنو الدخاف كصف

  

 السيكطي:

 القرآف: مف المستنبطة العمـك عف كبلمو بمناسبة قاؿ

 («.ُشَعبٍ  ثبلثِ  ذؼ ِظلّ  إلى انطِمقكا) قكلو: ففي اليندسة أما»

 القرآف(. مف المستنبطة العمـك في ،65 النكع )اإلتقاف،

 آخر: مكضع في كقاؿ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=68&ID=440#docu
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ذا األشكاؿ، أكؿ المثّمث الشكل فإف ،اليندسة عمـ عنكاف فييا»  الشمس في ُنِصب كا 
 تعالى هللا فأمر زكاياه، رءكس لتحديد ظّل، لو يككف  ال أضبلعو مف ضمع أؼّ  عمى
 !»بيـ تيّكًما الشكل ىذا ظلّ  إلى باالنطبلؽ جيّنـ أىل

 القرآف(. بدائع في ،58 النكع )اإلتقاف،

 ىػ(.1307-) لمقنكجي العمـك أبجد :في كمثمو

 أقكؿ:

 العممي؟ اإلعجاز أىل مف السيكطي ىل

 األضبلع؟ المتساكؼ  المثّمث ىك ىل عنو؟ تحّدث الذؼ المثّمث ىك ما

 أعمـ. كهللا التفسير، في كجًيا لو فمعلّ  اليندسة عمـ في ىذا ثبت إذا

***  

 ـ11/10/2014 السبت

 

 ( 32)المرسبلت إّنيا ترمي بشَرر كالقصر كأّنو ِجمالٌة صفر  ۞

 : نار جينـ. إنيا

 : قد يككف المعنى: في الضخامة كاالرتفاع.كالقصر
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 : جماؿ.مالةجِ 

 

 (35)المرسبلت ىذا يكـُ ال ينِطقكف  ۞

 لـ يقل:

 ىذا يكـٌ ال ينطقكف فيو.

 ىذا يـك عدـ النطق.

 

 (31)المرسبلت كال ُيؤَذف ليـ فيعتذركف  ۞

 ال تقبل أعذارىـ.

 

 (38)المرسبلت ىذا يكـُ الفصل جمعناكـ كاألّكليف  ۞

 .13جاء ذكر يـك الفصل في اآلية 

 : األمـ الماضية.األكليف

 

 (39)المرسبلت  فكيدكفِ  فإف كاف لكـ كيدٌ  ۞
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 .، في يـك الفصل بيف الرسكؿ كقكموىذا كبلـ النبي ليـ في اآلخرة

 :الرازؼ قاؿ 

فكأنو قاؿ: فيينا إف أمكنكـ  ،كانكا يدفعكف الحقكؽ عف أنفسيـ بضركب الحيل كالكيد
 .كالمكر كالخداع كالتمبيس فافعمكاأف تفعمكا مثل تمؾ األفعاؿ المنكرة مف الكيد 

 

 (43)المرسبلت كمكا كاشربكا ىنيًئا بما كنتـ تعممكف  ۞

 مفعكؿ مطمق، أك حاؿ.: اىنيئً 

 

 (44)المرسبلت إنا كذلؾ َنجزؼ المحسنيف  ۞

 كذلؾ الجزاء.

 

 (46)المرسبلت مكا كتمّتعكا قميبًل كُ  ۞

 التفات مف المؤمنيف إلى الكفار. 

 يقاؿ ليـ في الدنيا: كمكا كتمتعكا.

 : بالنسبة لآلخرة )الجنة(.قميبلً  كالنكع كالزمف. : في الكـّ قميبلً 
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 (50)المرسبلت فبأّؼ حديٍث بعَده يؤمنكف  ۞

 حديث بعد حديث القرآف.

 : غيره.بعده
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 ﴾إلنبأ سورة﴿
 (1)النبأ عـّ يتساءلكف عف النبأ العظيـ الذؼ ىـ فيو مختمفكف  ۞

 .، لمفصل بيف الرسل كأقكاميـالبعث بعد المكت

 (.إف يـك الفصل كاف ميقاًتا: )17انظر اآلية 

 

 (8)النبأ كخمقناكـ أزكاًجا  ۞

ناًثا.  ذككًرا كا 

 

 (9)النبأ كجعمنا نكمكـ سباًتا  ۞

 راحة.

 

 (10)النبأ كجعمنا الميل لباًسا  ۞

 ستًرا.
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 (14)النبأ ا رات ماًء ثجاجً ِص عكأنزلنا مف المُ  ۞

 : السحب المحممة بماء المطر.المعصرات

 منصًبا. :ثجاًجا

 

 (17)النبأ إّف يـك الفصل كاف ميقاًتا  ۞

 لكـ لمفصل بينكـ كبيف الرسكؿ.

 

 (23)النبأ البثيف فييا أحقاًبا  ۞

 : في جينـ.فييا

 فييا. طكيمة ال نياية ليا.: خالديف اأحقابً 

 

 (24)النبأ  ال يذكقكف فييا برًدا كال شراًبا إال حميًما كغساًقا ۞

 : ماًء حاًرا.حميًما

 : صديد أىل جينـ.غساًقا
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 (26)النبأ جزاًء كفاًقا  ۞

 مكافًقا ألعماليـ.

 

 (28)النبأ ككّذبكا بآياتنا ِكّذاًبا  ۞

 تكذيًبا كبيًرا.

 

 

 (29 )النبأ كتاًبا أحصيناه شيءٍ  ككلّ  ۞
  

 شيء:
 هللا. عمـ بو المراد -

 كالعقاب. الثكاب ألجل العباد أعماؿ بو المراد -

  

 :شيء كل
 كالعقاب. الثكاب عميو يقع شيء كل أؼ: مخصكص، عاـ
 شيء. كل كأحصينا :التقدير (.أحصيناه) عميو: دؿّ  ُمضمر بفعل منصكب :كلّ 
  

 أحَصيناه:
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 كتبناه. بمعنى:
 أثبتناه.
 بالحَصى! ُيجركنو قديًما العرب ككاف العّد، أصمو اإلحصاء:
  
 كتاًبا:
 مطمق. مفعكؿ -

 حاؿ. -

 :التقدير
 كتاًبا. كتبناه -

 كتاًبا. ككتبناه أحصيناه أك: -

 كتابٍة. إحصاءَ  أحصيناه أك: -

 كتابًة. أحصيناه أك: -

 إحصاًء. أحصيناه أك: -

  
 مقترحاف: آخراف تفسيراف
 الخافض. بنزع منصكب :كتاًبا كتاب. في أحصيناه شيء ككل -
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 الياء حذفت كتابا. كتابو، كتابة، أصميا: :كتابا .كتابةً  أحصيناه شيء ككل -
 كِكتاًبا َكْتًبا َكَتبَ  الكتابة. بمعنى: يأتي قد المغة في الكتاب ألًفا. الفتحة كأطمقت
 ككتابًة.

  
 عف كأبعد المفّسريف، تفاسير مف أقكػ  المقترحاف التفسيراف ىذاف يككف  أف أرجك
 التكمف.

  
 أخرػ: آيات
 .12 يس (ُمبيفٍ  إماـ في أحصيناهُ  شيءٍ  ككلَّ ) -

 .28 الجف (َعدًدا شيءٍ  كلَّ  كأحصى) -

 .95-94 مريـ (فرًدا القيامةِ  يكـَ  آتيوِ  ككّميـ عًدا. كعدَّىـ أحصاىـ لقد) -

 التفضيل، أفعل أحصى: .13 الكيف (أمًدا لِبثكا ِلما أحَصى الحزبيفِ  أؼ   لنعمـَ ) -
 اإلحصاء. عمى أقدر

 (حاضًرا عِممكا ما ككجُدكا أحصاىا إال كبيرةً  كال صغيرةً  ُيغادرُ  ال الكتابِ  ِليذا ما) -
 .49 الكيف

 .1 الطبلؽ (الِعّدةَ  كأحُصكا ِلِعّدتيفّ  فطّمقكىفّ ) -

 شيءٍ  كل عمى كهللاُ  كَنُسكهُ  هللاُ  أحصاهُ  عِممكا بما فينّبئيـ جميًعا هللاُ  يبعثيـُ  يكـَ ) -
 .6 المجادلة (شييدٌ 
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ف) -  .18 كالنحل ،34 إبراىيـ (ُتحُصكىا ال هللاِ  ِنعمةَ  تعّدكا كا 

 .20 المزمل (ُتحصكهُ  لف أف َعِمـَ ) -

***  
   ـ29/5/2013 األربعاء

 

 (33)النبأ كككاعَب أتراًبا  ۞

 السّف.كنكاىد مستكيات في 

 

 (34)النبأ ككأًسا ِدىاًقا  ۞

 مميئة.

 

 (36)النبأ ا جزاًء مف ربؾ عطاًء حسابً  ۞

 لـ يقل:

 عطاًء ببل حساب.
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 (37)النبأ الرحمِف ال يممككف منو خطاًبا  ۞

( يصمح استثناًء ليذه اآلية، كلقكلو في اآلية ف لو الرحمفإال مف أذِ لعّل قكلو: )
 (.ال يتكممكف التالية: )

 

 (38)النبأ يـك يقـك الركح كالمبلئكة صًفا  ۞

 : جبريل.الركح

 

 (39)النبأ ذلؾ اليكـُ الحق   ۞

 يـك البعث. المكت حق، البعث حق.

 

 (40)النبأ ا ترابً  ا ليتني كنتُ ي الكافرُ  ت يداه كيقكؿُ مْ ما قدّ  المرءُ  ينظرُ  يكـَ  ۞

 كالراجح عندؼ ىك الثاني. : ىل ىك المؤمف؟ أـ المؤمف كالكافر؟ قكالف.المرء

 : صرُت، رجعُت.كنتُ 

 .اعث لمحساب، كبقيت كما كنت ترابً ليتني لـ أب: تراًبا

 خمق مف تراب، كدفف في التراب، كبعث مف التراب.
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 ﴾إلنازعات سورة﴿
 (1)النازعات ا غرقً  كالنازعاتِ  ۞

 : المبلئكة.النازعات

 : بشدة.اغرقً 

 نزع ركح الكافر.

 

 (2)النازعات كالناشطاِت نشًطا  ۞

 النازعات رفًقا أك لطًفا.

 بخبلؼ اآلية السابقة.

 نزع ركح المؤمف.

 

 (3)النازعات ًحا سبْ  كالسابحاتِ  ۞

 السابحات في الجك.
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 (4)النازعات سبقا  فالسابقاتِ  ۞

 إلى الطاعة.

 

 (5)النازعات فالمدّبرات أمًرا  ۞

 األمكر.كل ممؾ مف المبلئكة يدبر أمًرا مف 

 

 (6)النازعات يا الرادفُة يـك ترُجف الراجفُة تتبعُ  ۞

 الراجفة: األكلى. الرادفة: الثانية. كقد تككناف متساكيتيف، أك الثانية أشد.

 كقيل: األكلى تميت األحياء، كالثانية تبعث األمكات.

 

 (8)النازعات قمكٌب يكمئٍذ كاجفة  ۞

 خائفة.

 

 (10)النازعات فرة يقكلكف أئنا لمردكدكف في الحا ۞

 الحياة.
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 (12)النازعات  خاسرةٌ  قالكا تمؾ إذا كّرةٌ  ۞

 رجعة.

 عمى سبيل التيكـ.

 

 (13)النازعات فإذا ىـ بالساىرة  كاحدةٌ  فإنما ىي زجرةٌ  ۞

 صيحة.زجرة: 

 : جينـ.الساىرة

 

       (18 )النازعات تزكى أف إلى لؾ ىل ۞
 رّبؾَ  إلى كأىدَيؾَ  َتزّكى. أفْ  إلى لؾَ  ىلْ  لوُ  فقلْ  َطَغى. إّنوُ  ِفرعكفَ  إلى اذىْب ) 

 .19-17 النازعات (فَتخَشى
  

 تَزّكى:
 تتزّكى.
 الكفر. مف تتطير
 ُتسمـ.
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 :قراءة في
 الزاؼ. بتشديد تّزكى،
 تتزّكى. أصمو: القراءتيف عمى
  

 كأىديؾ:
 تزكى. عمى: معطكؼ
 أىديؾ. أف إلى لي ىل :التقدير أك
  
 تزكى: أف إلى لؾ ىل
 تزكى. أف في رغبة لؾ ىل
 تزكى. أف إلى ميل لؾ ىل
 تزكى. أف إلى سبيل لؾ ىل

 عاشكر(. كابف كالشككاني، حياف، كأبك )الرازؼ،
 القرآف(. إعراب في )التبياف تزكى أف إلى أدعكؾ
 .9 الشمس (زّكاىا َمف أفمحَ  قد)
  

 فتخشى:
 فتخشاه.
*** 
   ـ4/11/2014 الثبلثاء
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 (19 )النازعات فتخشى ربؾ إلى كأىديؾ۞ 
 التقدير: لعل
 فتخشى. ربؾ إلى أىديؾ أف لي ىلك  تزّكى أف إلى لؾ ىل -
لى تزّكى أف إلى لؾ ىل -  فتخشى. ربؾ إلى أىديؾ أف كا 
 ربؾ. معرفة إلى ربؾ: إلى
 فتخشاه. :فتخشى
 

 (20 )النازعات الكبرػ  اآلية فأراه۞ 
 فرعكَف. مكسى فأرػ  أؼ:
 فأراه. فذىب أؼ:
 حية. العصا قمب الكبرػ: المعجزة :الكبرػ  اآلية
 

 (21 )النازعات كعصى بفكذّ ۞ 
 كعصاه. مكسى فرعكفُ  فكذب
 

 (22 )النازعات يسعى أدبر ثـ۞ 
 أعرض. :أدبر
 كالمعاصي. بالفساد :يسعى
 حالية. جممة :يسعى
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 (23 )النازعات فنادػ فحشر۞ 
 .رتوحَ سَ  أك قكمو فجمع فحشر:
 

 (25 )النازعات كاألكلى اآلخرة َنكاؿ هللاُ  فأخذه۞ 
 فأىمكو. :فأخذه
 .24 اآلية (األعمى ربكـ أنا) قكلو: :اآلخرة
 .38 القصص (غيرؼ  إلوٍ  مف لكـ عممتُ  ما) قكلو: :كاألكلى
 محمو. حمت كالصفة محذكؼ، المكصكؼ
 

 (27 )النازعات فسّكاىا سمكيا رفع بناىا السماءُ  أـ خمًقا أشد   أأنتـ۞ 
 يقل: لـ
 بناىا. التي السماء
 هللا. بناىا التي غير أخرػ  سماء ىناؾ أف يكىـ قد ىذا
 يقل: لـ
 كرفع.
 يقل: لـ

 كسّكاىا.
 .استئنافية أك ،حالية جممة :بناىا
 تفسيرية. جممة :سمكيا رفع
 )رفع بالكاك؟ غيره كفي بالفاء، ىنا العطف لماذا عاطفة؟ ىي ىل الفاء: :فسكاىا
 ضحاىا(. أخرجك  ليميا أغطشك  سكاىاف سمكيا
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 (29 )النازعات حاىاُض  كأخرج ليميا كأغطش۞ 
 : أظمـ.أغطش
 : كأظير.كأخرج
 .، ضكءىا.: نيارىاضحاىا
 

 (30)النازعات  أخرج منيا ماءىا كمرعاىا كاألرَض بعد ذلؾ دحاىا۞ 
 بسطيا.
 لـ يقل:
 كأخرج.
 

 (32)النازعات كالجباَؿ أرساىا متاًعا لكـ كألنعامكـ ۞ 
(، بل لعمو مرتبط بقكلو: كالجباؿ أرساىاا بقكلو: ): ليس ىذا خاًص ا لكـ كألنعامكـمتاعً 
 (.أخرج منيا ماءىا كمرعاىا)
 

 (34)النازعات ما سعى  اإلنسافُ  رُ يتذكّ  الكبرػ يكمئذٍ  ةُ الطامّ  فإذا جاءتِ ۞ 
الكفار، فيي ليست : القيامة. كصفت بيذا الكصف مف كجية نظر الطامة الكبرػ 

 كذلؾ لممؤمنيف. ىي طامة كبرػ ليـ ألنيـ كانكا ينكركنيا.
 لـ ينبو إلى ذلؾ المفسركف.

 : ما عمل.ما سعى
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ـُ لمف يرػ ۞   (36)النازعات كُبّرزِت الجحي
: لمف صار يرػ. فالكفار كانكا ينكركف الجحيـ ألنيا مف عالـ الغيب، لعل المعنى

 الشيادة.فصارت في اآلخرة مف عالـ 
 

 (37)النازعات فأّما َمف طغى كآثر الحياة الدنيا فإّف الجحيـ ىي المأكػ ۞ 
 ىي مأكاه.

 المؤمف رشيد ال يؤثر الحياة الدنيا عمى اآلخرة، كقد ثقميا هللا بالكـ كالنكع كالزمف.
 

 (42)النازعات رساىا اف مُ يسألكنؾ عف الساعة أيّ ۞ 
 يسألكنؾ: يا دمحم.

 : القيامة.الساعة
 : متى.افأيّ 
 : قياميا.رساىامُ 
 

ـَ أنت ِمف ذكراىا ۞   (43)النازعات في
 .في شيءفي أؼ شيء أنت مف ذكر تحديدىا ككقتيا؟ أؼ لست مف ذلؾ  
 

 (44)النازعات إلى ربؾ منتياىا ۞ 
 منتيى عمميا. ال أحد يعمميا إال هللا.

 
 (46 )النازعاتكأنيـ يـك يركنيا لـ يمبثكا إال عشيًة أك ُضحاىا ۞ 
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 لـ يمبثكا في الدنيا.
 : لمتقريب إلى أذىانيـ.عشية أك ضحاىا

ألف الدنيا محدكدة، كاآلخرة غير محدكدة )خمكد(، كنسبة المحدكد إلى غير المحدكد 
 صفر، كالصفر لـ يرد في القرآف.
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﴾َعَبَس  سورة﴿  

(1)عبس  عبس كتكلى ۞  
أؼ النبي ملسو هيلع هللا ىلص.عبس:   

 
(2)عبس  جاءه األعمىأف  ۞  
  ألف.

 
   (3)عبس  كما يدريؾ لعمو يزكى ۞
.يتزكى  

 

 (4)عبس و الذكرػ فتنفعَ  رُ كّ أك يذّ  ۞

 يتذكر.

 

 (5)عبس ػ أما مف استغنى فأنت لو تصدّ ۞ 

 تتصدػ.

 : أثرػ.استغنى
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 (7)عبس كما عميؾ أال يّزّكى ۞ 

 ليس عميؾ.

 إنما عميؾ الببلغ فقط.

 

 (10)عبس فأنت عنو تمّيى ۞ 

 تتميى.

 

 (11)عبس رة كبّل إنيا تذكِ ۞ 

 : أؼ ىذه المسألة أك القضية أك الدعكة.إنيا

 قارْف كتب التفسير.

 

 (13)عبس مة في ُصحف مكرّ ۞ 

 تذكرة في صحف مكرمة.
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 : صحف القرآف.صحف

 (: جممة اعتراضية.فمف شاء ذكرهجممة: )

 

 (15)عبس رة فَ بأيدؼ سَ ۞ 

 مبلئكة.

 

 (16)عبس كراـ َبررة ۞ 

 كراـ عمى هللا مطيعيف لو.

 : جمع باّر. كمنو بّر الكالديف.بررة

 

 (17)عبس قتل اإلنساف ما أكفره ۞ 

 : دعاء إذا كاف مف غير هللا، ألف هللا ال يحتاج إلى دعاء.قتل

ذا كاف مف هللا فيك تيديد ككعيد.  كا 

 : ىل ىي استفيامية أـ تعجبية؟ قكالف.ما: ما أكفره



858 

 

 (19)عبس ره يسّ  ره ثـ السبيلَ فقدّ مف نطفة خمقو ۞ 

 أطكاًرا.: رهفقدّ 

 : طريق الخير أك الشّر.رهثـ السبيل يسّ 

 

 (22)عبس إذا شاء أنشره  ۞

 قاؿ تعالى: 

َـّ َأَماَتُو َفَأْقَبَرُه ) َـّ ِإَذا َشاَء َأنَشَرُه )21ُث  سكرة عبس.( 22( ُث

 أنشره: 

 بعثو. أحياه بعد مكتو. أنشر كنشر بمعنى كاحد.

 قاؿ لي: 

ذا شاء لـ ينشره؟  إذا شاء أنشره، كا 

 قمت لو: 
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المعنى ليس كما قمت، بل المعنى أنو عندما يشاء ينشره، ال عندما تشاؤكف أنتـ أييا 
 المشرككف!

*** 

 إلسبت7

 ىػ 1438ربيع اآلخر  16

 ـ2017كانكف الثاني  14= 

 

 (23)عبس ما أمره  ا يقضِ لمّ  كبلّ ۞ 

 رض عميو. تُ ا ما افأبدً مجاىد: ال يقضي أحد قاؿ 

 .رض عميوكقاؿ الحارث: كّل ما افتُ 

 مف كقت التكميف إلى كقت المكت.

 )األلكسي(. كنفييا غير منقطع ،نافية جازمة :لمَّا

 

 (24 )سكرة عبسفمينظر اإلنساف إلى طعامو  ۞
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 اآليات:

نَساُف ِإَلٰى َطَعاِمِو ) َـّ َشَقْقَنا اأْلَْرَض َشقًّا 25َصبًّا )( َأنَّا َصَبْبَنا اْلَماَء 24َفْمَينُظِر اإْلِ ( ُث
( َكَحَداِئَق ُغْمًبا 29( َكَزْيُتكًنا َكَنْخبًل )28( َكِعَنًبا َكَقْضًبا )27( َفَأنَبْتَنا ِفيَيا َحبًّا )26)
ـْ )31( َكَفاِكَيًة َكَأبًّا )30) ـْ َكأِلَْنَعاِمُك َتاًعا لَُّك  (32( مَّ

 سكرة عبس.

*** 

آلية فقاؿ: الحمد ، ما نظرُت إلى شيء في حياتي كما نظرُت سمع أحدىـ ىذه ا
 إلى طعامي! ال يفكتني منو شيء!

*** 

  فمينظر اإلنساف إلى طعامو:

ال يقتصر معناىا عمى النظر في المطر كاإلنبات كالحب كالعنب كالقضب كالزيتكف 
 كالنخل كالحدائق كالفكاكو كاألب.

 المعنى أشمل مف ىذا:

 الشكل:
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ركؼ كالبرتقاؿ كالبطيخ، كىذا شكمو كالكمثرػ، كىذا كأصابع المكز، كىذا كككز ىذا ك
)َعرنكس( الذرة، كىذا كسنابل القمح، كىذا كالمفت كالكرنب كالبصل، كىذا كالبقدكنس 

 ... إلخ. 

 الجماؿ:

الكرد جميل، كالبرتقاؿ، كالتفاح، كسائر أنكاع الفكاكو كالخضار، كلمثمرة جماؿ عمى 
ماؿ آخر كىي منفردة، ككرقيا يزيدىا جمااًل! كالتعدد كالتنكع جماؿ آخر، الشجرة، كج

 فإذا قارنت كجدت في المقارنة أنكاًعا أخرػ كثيرة مف الجماؿ!

عنقكد العنب جميل، كقرط المكز جميل، كقرط التمر جميل، كسنبمة القمح جميمة، 
 كككز الذرة جميل!

 الحجـ:

 ىذا كبير، كىذا صغير، كىذا متكسط.

 لزرع:ا

 ىذا تحت األرض، كىذا فكؽ األرض، كىذا شجر، كىذه شجيرات!

 الطعـ:
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ىذا حمك كىذا حامض كىذا مّز. كالحمك أنكاع كاألناناس كالبطيخ، كالحامض أنكاع 
 كالميمكف كالبرتقاؿ كالبكممي كسائر أنكاع الحمضيات، كالمّز أنكاع.

 البذر:

كأشكاؿ كألكاف كأحجاـ! بعضيا ال ىذا ليس فيو بذر، كىذا فيو بذر، كالبذر أنكاع 
 يؤكل، كبعضيا يؤكل، كبعضيا ينصح العمماء بأكمو كبذر العنب!

 القشر:

 ىذا لو قشرة، كىذا لو أكثر.

ىذا لو قشر رقيق، كىذا قشره سميؾ، كىذا يؤكل، كىذا ال يؤكل. كىذا يصنع منو 
 المربى!

 الدىف:

 نسب كطعـك ...ىذا ببل دىف، كىذا بدىف كالزيتكف، كالدىف أنكاع ك 

 الرائحة:

ىذا ليس لو رائحة، كىذا لو رائحة كالكرد كالزَّنبق كالفّل كالياسميف كالبابكنج، كالركائح 
 أنكاع!

 المكف:



863 

 أبيض، كأحمر، كأصفر، كألكاف مركبة.

 القضب:

ىذا في الفـ كاألسناف كالقثاء، كىذا كالشمندر، كىذا كالتفاح، كىذا كالكمثرػ، كىذا 
 الصبارة، فييا حبيبات صغيرة، ككل منيا أنكاع!كالتيف، أك 

 المنافع الغذائية:

ىذا مفيد لكذا، كىذا لكذا، كىذا فيو المادة الفبلنية ... إلخ. كىذا يستعمل في الدكاء. 
كىذا كحبة البركة )الحبة السكداء(، أك كالعسل، أك كالتمر، أك الكمأة، مما جاءت بو 

 األحاديث النبكية ...

 السعر:

 كافر، كىذا نادر. ىذا غاؿ، كىذا رخيص.ىذا 

*** 

كالفركؽ بينيا قد تكبر، كقد تتقارب. فانظر في التقارب إلى الجكز كالمكز كالفستق 
كالبندؽ، أك إلى الخيار كالقثاء كالعّجكر، أك إلى كرؽ العنب ككرؽ السمق ككرؽ 

كرؽ الكزبرة الممفكؼ ككرؽ الممكخية ككرؽ السبانخ ككرؽ الخّبيزة ككرؽ البقدكنس ك 
ككرؽ النعناع! أضف إلى ذلؾ: أكراؽ الميمكف، كأكراؽ الشاؼ، كأكراؽ الكركدة، 

 كأكراؽ الِفجل. 
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 كقد يستعمل الطعاـ نيًئا أك مطبكًخا، بارًدا كالعصير أك ساخًنا كالشاؼ كالقيكة.

كقد يستعمل الطعاـ مفرًدا، أك مرّكًبا. تأمْل إذا رّكبت األطعمة في الطبخ كـ نكع 
ذا استعممت في صناعة الحمكيات كالمجففات )كالتيف كالخكخ كالزبيب( ي ككف منيا؟! كا 

 كالمرّبيات كالمشمش كالسفرجل كالكّباد كالنارنج كالباذنجاف كالقرع كـ نكع يككف منيا؟! 

كالطعاـ الكاحد يصنع منو أطعمة، كالبطاطا تؤكل مسمكقة كمقمية كرقائق )شيبس( 
... 

ذا كاف طعاـ الدني  ا عمى ىذا اإلعجاز المتشعب، فكيف يككف طعاـ الجنة؟!كا 

 ىل أعطى المفسركف اآلية شيًئا كافًيا مف حقيا؟

*** 

 2017كانكف الثاني  13

 
 ( 31)عبس كفاكيًة كأبًّا  ۞

 َمف يعرؼ معنى األّب؟ ۞

 .31سكرة عبس 
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كفاكية كأًبا. متاًعا لكـ فأنبتنا فييا حًبا. كعنًبا كقضًبا. كزيتكًنا كنخبًل. كحدائَق ُغمًبا. )
 .32 – 27( عبس كألنعامكـ

 أبك بكر رضي هللا عنو لـ يعرؼ معنى األّب. قاؿ:

 أؼ  أرٍض ُتقّمني؟ كأؼ  سماٍء ُتظّمني؟ إذا قمُت في كتاب هللا ما ال أعمـ!

 كال عمر رضي هللا عنو:

قاؿ:  (كأًباكفاكية ) فمما أتى عمى ىذه اآلية: (،عبس كتكلى) قرأ عمر بف الخطاب:
 . عرفنا ما الفاكية، فما األّب؟ فقاؿ: لعمرَؾ يا ابَف الخّطاب إّف ىذا ليك التكّمف

 . فدعكه ثـ قاؿ: اتبعكا ما تبّيف لكـ مف ىذا الكتاب، كما ال

 كال أعتقد أّف أحًدا مف الصحابة يعرؼ معناه.

 كلـ يؤثر معناه عف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

 هللا بعممو!فيك مما استأثر 

 :ابف كثيرقاؿ 

ال فيك ككّل مف قرأ ىذه  كىذا محمكؿ عمى أنو أراد أف يعرؼ شكمو كجنسو كعينو، كا 
فأنبتنا فييا حًبا كعنًبا كقضًبا كزيتكًنا كنخبًل اآلية يعمـ أنو مف نبات األرض، لقكلو: )

 (.كحدائَق ُغمًبا كفاكيًة كأًبا
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 (؟   َكأِلَْنعاِمُكـ( أـ إلى قكلو: )َمتاًعا َلُكـْ ) إلى قكلو: 34ىل األب مما يرجع في اآلية 

 حاكؿ المفسركف بياف معنى األب، باالعتماد عمى سباؽ اآلية كسياقيا، فقالكا:

 األّب ىك الحشيش أك العشب أك الكؤل لمبيائـ. -
 كل شيء نبت عمى كجو األرض. -
 كل شيء نبت عمى كجو األرض سكػ الفاكية. -
 تأكمو الدكاب كال يأكمو الناس. كل شيء نبت عمى كجو األرض -
 كل شيء نبت عمى كجو األرض يأكمو الناس كتأكمو الدكاب. -
 أقكؿ:

 ىل بقي احتماؿ آخر؟

*** 

 أقكاؿ المفسريف:

 الزمخشرؼ:

 األب: المرعى، ألنو ُيؤّب أؼ ُيـؤ كُينتجع. كاألُب كاألـّ أَخكاف )...(.

 كقاؿ بعد أف ذكر ما ركؼ عف أبي بكر كعمر:

 فإْف قمت: 
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 . مشكالتهفيذا يشبو النيي عف تتبع معاني القرآف، كالبحث عف 

 قمت: 

ـْ يذىب إلى ذلؾ، كلكف القـك كانت أكبر ىّمتيـ عاكفًة عمى العمل، ككاف التشاغل  ل
بشيء مف العمـ ال ُيعمل بو تكمًفا عندىـ، فأراد أّف اآلية مسكقة في االمتناف عمى 
اإلنساف بمطعمو كاستدعاء شكره، كقد ُعمـ مف فحكػ اآلية أّف األّب بعض ما أنبتو 

 ك ألنعامو. هللا لئلنساف، متاًعا لو أ

مما عّدد  -عمى ما تبّيف لؾ كلـ ُيشكل  -فعميؾ بما ىك أىـّ مف النيكض بالشكر  
ِمف نعمو، كال تتشاغْل عنو بطمب معنى األّب، كمعرفة النبات الخاص الذؼ ىك اسـ 
لو، كاكتِف بالمعرفة الجميمة )الصكاب: الُجممية( إلى أف يتبيف لؾ في غير ىذا 

نف، فيما أشبو ذلؾ مف الكقت، ثـ كصى الن مشكالت اس بأف َيجركا عمى ىذا السَّ
 .إلقرآن

*** 

 أبك حياف:

 األّب: المرعى، قالو ابف عباس كمجاىد كابف زيد كقتادة. 

 كقاؿ الضحاؾ: األّب: التبف. 

 ، كقد تكقف في تفسيرىا أبك بكر كعمر رضي هللا عنيما. غرإبةكفي المفظة 
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كالمعنى: تتمتعكف بو أنتـ كأنعامكـ، فابف آدـ في ( نصب عمى المصدر، متاًعاك)
 .السبعة المذككرة، كاألنعاـ في األبّ 

*** 

 ابف عاشكر:

 عف ُعمر بعُض ىذا مختصًرا. « صحيح البخارؼ »كفي 

كالذؼ يظير لي في انتفاء عمـ الصديق كالفاركؽ بمدلكؿ األّب، كىما مف ُخّمص 
 العرِب، ألحد سببيف: 

اف قد تنكسي مف استعماليـ، فأحياه القرآف لرعاية الفاصمة، فإف إما ألف ىذا المفع ك
الكممة قد تشتير في بعض القبائل أك في بعض األزماف، كُتنسى في بعضيا، مثل: 

قاؿ أنس بف مالؾ: ما ُكنَّا َنقكؿ إال الُمْدية،  "اسـ السّكيف عنَد األكس كالخزرج، فقد
السبلـ قاؿ: ائتكني بالسكيف   يذكر أّف سميماف عميوحتى سمعت قكؿ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ـْ الطْفَل بينيما نصفيف.  أْقِس

ما ألف كممة األّب تطمق عمى أشياء كثيرة )...( فكاف إمساؾ أبي بكر كعمر عف  كا 
بياف معناه لعدـ الجـز بما أراد هللا منو عمى التعييف، كىل األّب مما يرجع إلى قكلو: 

ـ قبمو؟كألنعامكـقكلو: )( أك إلى متاًعا لكـ)  ( في جْمع ما ُقسِّ

*** 
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 إلثالثاء7

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2018كانكف الثاني  01

 

 (33)عبس فإذا جاءِت الصاّخة ۞ 

 مف أسماء القيامة.

 : أؼ ،صخ رأسو بحجر :قاؿ الزجاج: أصل الصخ في المغة الطعف كالصؾ، يقاؿ
يطعف، فمعنى الصاخة الصاكة  :أؼ ،كالغراب يصخ بمنقاره في دبر البعير ،شدخو

 )الرازؼ(. بشدة صكتيا لآلذاف

 

يكـَ يفّر المرُء مف أخيو، كأّمو كأبيو، كصاحبتو كبنيو، لكّل امرغ منيـ يكمئٍذ شأٌف  ۞
 (34)عبس ُيغنيو 

 ىذا يـك القيامة! ككأننا بدأنا الدخكؿ فيو!

 

 (38)عبس كجكٌه يكمئٍذ ُمسفرة ۞ 
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 إذا أضاء.مضيئة، مف: أسفر الصبح: 

 

 (40)عبس رة رة، ترىقيا قتَ عمييا غبَ  يكمئذٍ  كجكهٌ ۞ 

 سكاد الدخاف.
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 ﴾إلتكوير سورة﴿
 

 (1)التككير إذا الشمُس ُكّكرْت  ۞

 ُكّكرْت:

 ُلّفْت.

 ُرمي بيا.

ربما كاف مف ذلؾ: الكرة، الككرة، مثل كرة القدـ، ككرة السمة، ككرة الطاكلة، ككرة 
 نحك اليدؼ.الطائرة، حيث ترمى الكرة 

 إذا:

 مرة في مطمع اآليات األكلى مف السكرة: 12كردت 

 ذا الشمُس إ

 ذا النجكـُ كا  

 ذا الجباؿُ كا  

 ... إلخ.
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*** 

 أقكاؿ المفسريف:

 الطبرؼ:

َرْت الصكاب مف القكؿ في ذلؾ عندنا: أف يقاؿ: ) كما قاؿ هللا جل ثناؤه، كالتككير  (ُككِّ
كذلؾ كتككير العمامة، كىك لّفيا في كبلـ العرب: جمع بعض الشيء إلى بعض، 

عمى الرأس، ككتككير الكارة، كىي جمع الثياب بعضيا إلى بعض، كلّف!ىا، ككذلؾ 
َرْت ) :قكلو ْمُس ُككِّ إنما معناه: ُجمع بعضيا إلى بعض، ثـ لّفت َفُرِمي بيا،  (ِإَذا الشَّ

ذا فعل ذلؾ بيا ذىب ضكءىا. فعمى التأكيل الذؼ تأّكلناه كبيَّناه  لكبل القكليف المَّذيف كا 
 .ذكرُت عف أىل التأكيل كجو صحيح، كذلؾ أنيا إذا ُككِّرت كُرمي بيا، ذىب ضكءىا

*** 

 ابف عاشكر:

 كتعّدِد الجمل التي أضيف إلييا اثنتْي عشرة مرة )...(.

كقد ذكر في ىذه اآليات اثنا عشر حدًثا، فستة منيا تحصل في آخر الحياة الدنيكية، 
 في اآلخرة. كستة منيا تحصل

*** 
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 إلثالثاء7

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01

 

ذا العِ ۞   (4)التككير  مْت طّ عُ  شارُ كا 

 : النكؽ التي مر عمى حمميا عشرة أشير.الِعشار

 : أُىممْت.ُعّطمْت 

 

ذا النفكُس ۞   (7)التككير  جْت كّ زُ  كا 

 ُصنفت ىذا في الجنة كىذا في النار.

 

ذا الصحُف ُنشرْت ۞   (10)التككير كا 

 صحف أعماؿ العباد.

 مكقع اآلية يحتاج إلى بحث.
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 (.بأؼ ذنب قتمتربما ناسبت قكلو: )

 

 (14)التككير عممْت نفٌس ما أحضرت ۞ 

 مف عمل.

 

ـُ بالُخنَّس  ۞  (15)التككير فبل ُأقِس

 ( فبل ُأقسـُ بالُخنَّس. الجكاِر الُكنَّس)

 ال أقسـ:

 أقسـ.

 زائدة.ال: 

 كال حرج في القكؿ بأنيا زائدة إذا كانت كذلؾ في لغة العرب، كقد نزؿ القرآف بيا.

 الجكار:

 الجكارؼ.

 جمع جارية، مف: جرػ يجرؼ، أؼ مّر يمّر سريًعا.
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 ىي النجـك تخنس )ترجع، تختفي( بالنيار، كتظير في الميل.

 الُكّنس: لفع أغرب مف )الُخّنس(.

 . 4لناس ( سكرة االكسكاس الخّناس)

 س: دخل في ِكناسو.نَ خَ 

 س: خرج ِمف ِكناسو.كنَ 

 الِكناس: بيت الظباء.

 الُخّنس كالُكّنس:

 الُخّنس جمع خانسة.

 الُكّنس جمع كانسة.

 :ابف عاشكرقاؿ 

  ىك مف بديع التشبيو، ألف الخنكس اختفاء الكحش عف أنظار الصياديف كنحكىـ.

*** 

 إلثالثاء7

 ىػ1440ربيع اآلخر  24
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 ـ2019كانكف الثاني  01

 

 (17)التككير كالميل إذا عسعس ۞ 

 أظمـ.

 

 (18)التككير كالصبح إذا تنفس ۞ 

 أضاء.

 

 (19)التككير  ذؼ قّكة عند ذؼ العرش َمكيفٍ  كريـ رسكؿٍ  إنو لقكؿُ ۞ 

 جبريل عميو السبلـ.

 : هللا.ذؼ العرش

 : صاحب مكانة.مكيف

 

 (21)التككير ُمطاٍع َثـ أميٍف  ۞
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 غيره مف المبلئكة.: مف طاعمُ 

 : بفتح الثاء: ظرؼ مكاف بمعنى: ىناؾ.ثـ

 خمس صفات لجبريل: كريـ، ذؼ قكة، مكيف، ُمطاع، أميف.

 

 (22)التككير كما صاحُبكـ بمجنكف ۞ 

 : دمحم.صاحبكـ

 

 (23)التككير بيف كلقد رآه باألفق المُ ۞ 

 رأػ جبريل.

 : الكاضح.المبيف

 

 (24)التككير كما ىك عمى الغيب بضنيف ۞ 

 : أؼ دمحم.ىك

 : القرآف.الغيب
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 : ال ضف بو عمى أحد.ضنيف

 

 (25)التككير كما ىك بقكؿ شيطاف رجيـ فأيف تذىبكف ۞ 

 : أؼ القرآف.ىك

 : كيف تقكلكف مثل ىذه األقكاؿ؟!أيف تذىبكف 

 قارْف كتب التفسير.

 

 (27)التككير لمعالميف  ىك إال ذكرٌ  إفْ ۞ 

 : قرآف.ذكر

 أك: شرؼ.

 قارْف كتب التفسير.
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﴾إالنفطار سورة﴿  

 
 (5)االنفطار  رْت كأخّ  مْت ما قدّ  نفٌس  عممْت 

 كل نفس.

 ىل قدمت اآلخرة أـ الدنيا؟

 

 (8)االنفطار بؾ كّ ر ما شاء  صكرةٍ  في أؼّ ۞ 

 : شاء.ما شاء

 

 (9)االنفطار كبّل بل تكّذبكف بالديف ۞ 

 بالحساب في اآلخرة.

 

 (10)االنفطار إّف عميكـ لحافظيف كراًما كاتبيف ۞ 

 لـ يقل:
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 كاتبيف كراًما.

 

 (12)االنفطار يعممكف ما تفعمكف  ۞

ّف عميكـ َلحافظيف. كراًما كاتبيف. يعممكف ما تفعمكف )   (.كا 

 .12 -10سكرة االنفطار 

 لـ يقل:

 يعممكف ما تعممكف.

 يعممكف:

 (.10أؼ الحافظكف مف المبلئكة )انظر اآلية 

 مف ىذه اآليات الثبلثة نعمـ أربع صفات:

 الحفع )حفع المصالح(. -
 أنيـ ِكراـ. -
 الكتابة. -
 العمـ. -
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إلى أف ىذه الصفات يجب أف يتحّمى بيا كل كاحد مف القائميف ابف عاشكر ذىب 
 عمى أمكر األمة. كيقّدـ في كل كالية مف ىك أكفأ في القياـ بيا.

*** 

 أقكاؿ المفسريف:

 ابف عاشكر:

أنو ينتزع مف ىذه اآلية أف ىذه الصفات األربع ىي عماد الصفات المشركطة اعمـ 
في كل مف يقـك بعمل لؤلمة في اإِلسبلـ مف الكالة كغيرىـ، فإنيـ حافظكف لمصالح 

 .ما اسُتحفظكا عميو، كأكؿ الحفع األمانة كعدـ التفريط

، كىك زكاء الفطرة، أؼ طيارة النفس. كمف الضبط فيما يجرؼ  فبل بد فييـ مف الكـر
عمى يديو بحيث ال تضيع المصالح العامة كال الخاصة بأف يككف ما يصدره مكتكًبا، 
أك كالمكتكب مضبكًطا ال يستطاع تغييره، كيمكف لكل مف يقـك بذلؾ العمل بعد القائـ 

أجرؼ فيو مف األعماؿ، كىذا أصل عظيـ في كضع  بو، أك في مغيبو أف يعرؼ ماذا
يكد، كالِخطاب  الممّفات لمنكازؿ كالتراتيب، كمنو نشأت دكاكيف القضاة، كدفاتر الش 
خراج نسخ األْحكاـ كاألحباس )= األكقاؼ( كعقكد النكاح. كمف  عمى الرسكـِ، كا 

حيث ال يستطيع أحد إحاطة العمـ بما َيتعمق باألحكاؿ التي تسند إلى المؤتمف عمييا، ب
مف المخالطيف لكظيفو أف يمّكه عميو شيًئا، أك أف يمّبس عميو حقيقة، بحيث ينتفي 
عنو الغمط كالخطأ في تمييز األمكر بأقصى ما يمكف. كيختمف العمـ المطمكب 
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باختبلؼ األعماؿ فيقدـ في كل كالية مف ىك أعمـ بما تقتضيو كاليتو مف األعماؿ،  
المكاىب كالدراية، فميس ما يشترط في القاضي يشترط في أمير  كما تتكقف عميو مف

الجيش مثبًل. كبمقدار التفاكت في الخصاؿ التي تقتضييا إحدػ الكاليات يككف 
ترجيح مف ُتسند إليو الكالية عمى غيره، حرًصا عمى حفع مصالح األمة، فيقّدـ في 

 .ًعا بممارستياكل كالية مف ىك أقكػ كفاءة إِلتقاف أعماليا، كأشّد اضطبل

*** 

 إلثالثاء7

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01
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 ﴾إلمطففين سورة ﴿
 (1)المطففيف كيل لممطففيف  ۞

 
ذا كػػالكىـ أك قػػاؿ تعػػالى: ) كيػػل لممطففػػيف، الػػذيف إذا اكتػػالكا عمػػى النػػاس يسػػتكفكف، كا 
 .3-1( سكرة المطففيف كزنكىـ يخسركف 

 
(، أك كممة دعاء بسكء الحاؿ، كىك 19/250(: شدة عذاب في اآلخرة )القرطبي كيل)

 (. 30/189في القرآف: كعيد بالعقاب كتقريع )ابف عاشكر 
 

 كالتطفيف: 
ىك البخس في المكياؿ كالميزاف، بالشيء القميل، عمى سبيل الخفية. كذلؾ ألف الكثير 

الطفيػػف، كىػػك النػػزر الحقيػػر  يظيػػر فيمنػػع منػػو. فػػالتطفيف ىػػك النقصػػاف، كأصػػمو مػػف
 (.10/425، كانظر تفسير أبي حياف 31/87)تفسير الرازؼ 
 
 (: كالكا ليـ. كالكىـ)
 (: كزنكا ليـ. كزنكىـ)

 (.  19/250، كالقرطبي 30/91)تفسير الطبرؼ 
  كىذا مثل: نصحكىـ، نصحكا ليـ؛ كشكركىـ، شكركا ليـ.

 (.  10/426، كأبي حياف 19/252)تفسير القرطبي 
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إذا كػػػػػالكىـ أك كزنػػػػػكىـ ( كقكلػػػػػو: )إذا اكتػػػػػالكا عمػػػػػى النػػػػػاس يسػػػػػتكفكف الحػػػػػع قكلػػػػػو: )
(. ففػػي الجممػػة الثانيػػة، ذكػػر الكيػػل كالػػكزف مًعػػا، أمػػا فػػي الجممػػة األكلػػى فقػػد يخسػػركف 

، كلككنيػا اتزنػكا"، ربمػا لمتخفيػفك : "(، كلػـ يقػلاكتػالكااقتصر عمػى الكيػل فقػط. فقػاؿ: )
 .(30/191ابف عاشكر مفيكمة )
 
 : 30/90 الطبرؼ قاؿ 

"الذيف ينقصكف الناس، كيبخسكنيـ حقػكقيـ، فػي مكػاييميـ إذا كػالكىـ، أك مػكازينيـ إذا 
فيػـ "يأخػذكف زائػًدا )كافًيػا( كيػدفعكف ناقًصػا".  ، عػف الكاجػب ليػـ مػف الكفػاء".كزنكا ليـ
 .(21/314، كنظـ الدرر  31/88ازؼ الر )

 
 :19/250القرطبي ذكر 

يأخػذ بأحػدىما، كيعطػي بػاآلخر"، أك كػاف ، رجػل كػاف لػو صػاعاف نزلػت فػيأف اآلية "
ذا كػػاؿ  لػػو مكيػػاالف، يكيػػل بأحػػدىما، كيكتػػاؿ بػػاآلخر؛ أؼ إذا اكتػػاؿ اكتػػاؿ بػػالكافي، كا 

. ذلػؾ أف التػاجر قػد يميػل (30/190ظر أيًضػا تفسػير ابػف عاشػكر كانكاؿ بالناقص )
 .تعظيـ ربحو، كلك بالحراـ ، مف أجلالكيل بمكياليفإلى 
 

 (1)المطففيف كيل لممطّففيف  ۞

ذا كاُلكىـ أك كزُنكىـ ) كيٌل لممطّففيف. الذيف إذا اكتاُلكا عمى الناس َيستكفكَف. كا 
 .3-1( سكرة المطففيف ُيخِسركف 
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ذا كاُلكىـ أك كزُنكىـ  :إذا اكتاُلكا ... كا 

  !كالكزفَ في اآلية الثانية ذكَر الكيَل كلـ يذكر الكزف! كفي الثالثة ذكَر الكيَل 

 .ذكُر الكزف في اآلية الثالثة أغنى عف ذكره في اآلية الثانية! كهللا أعمـ

 :يستكفكف 

 .يزيدكف قميبًل عمى حّقيـ

 :ُيخسركف 

 .ينقصكف قميبًل مف حّق غيرىـ

 :كاُلكىـ

 .كاُلكا ليـ

 :كَزنكىـ

 .كَزنكا ليـ

 :كيل

 .كممة كعيد بالعذاب

الدعاء يككف مف البشر، كال يككف مف كليست دعاًء كما قاؿ بعض المفسريف، ألف 
 .هللا
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 :لممطففيف

مف التطفيف، كالتطفيف مف الطفيف، كالطفيف: الشيء اليسير، بالنقصاف القميل مف 
 !البائع، أك بالزيادة القميمة مف المشترؼ 

 :الكيل بمكياليف

 !ركؼ أنو عند نزكؿ اآلية كاف ليـ مكياالف: مكياؿ يبيعكف بو، كمكياؿ يشتركف بو

 كيف يككف الكعيد بالكيل كاألمر يتعمق بالشيء اليسير؟

 ىل ىي عقكبة كبيرة عمى معصية صغيرة؟

الشيء اليسير يككف خفًيا، كلك لـ يكف خفًيا النكشف أمره! كمع أنو قميل إال أف 
، كفي كل عممية شراء ككل عممية بيع، مع متعامميف )بائعيف  تكراره في كل يـك

 !أف يؤدؼ إلى الشيء الكثير كمشتريف( كثيريف، مف شأنو

إذا اشتريَت كيمك تفاح، فكزف لؾ البائع كيمك إال نصف كقّية، قد ال ينكشف لؾ فعُمو، 
 !لكف إذا نقصؾ بمقدار نصف كيمك؟

 .)قارْف تفسير البغكؼ كالرازؼ كأبي حياف كالشككاني(

 :آيات أخرػ 

 .35( اإلسراء كأكُفكا الكيَل إذا ِكمُتـ كِزُنكا بالِقسطاِس الُمستقيـ) -

 .152( األنعاـ كأكفكا الكيَل كالميزاَف بالِقسط) -
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فأكفكا الكيَل كالميزاَف كال تبَخسكا الناس أشياَءىـ كال ُتفسدكا في األرِض بعَد ) -
 .85( األعراؼ إصبلِحيا

الناَس أكُفكا الكيَل كال تككُنكا ِمف الُمخِسريف. كِزنكا بالِقسطاس الُمستقيـ. كال تبَخسكا ) -
 .183-181( الشعراء أشياَءىـ كال تعَثكا في األرِض ُمفسديف

كيا قـك أكُفكا المكياَؿ كالميزاَف بالِقسط كال تبَخسكا الناَس أشياَءىـ كال تعَثكا في ) -
 .85( ىكد األرِض ُمفِسديف

 .9( الرحمف كأقيمكا الكزَف بالِقسِط كال ُتخِسركا الميزافَ ) -

*** 

 2016أيار  15األحد 

 

 (6)المطففيف يـك يقـك الناس لرب العالميف ۞ 

 : يقـك الناس مف قبكرىـ.لعل النقصكد

 قارْف كتب التفسير.

 

 (9)المطففيف كتاٌب مرقـك ۞ 
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، كما يرقـ التاجر المراد أنو جعل ذلؾ الكتاب مرقكمً قاؿ القفاؿ: يحتمل أف يككف ا 
 .ثكبو عبلمة لقيمتو

، كىك ما يشير )أؼ المبيف رقمو عمى السمعة نفسيا( المرقـك: كمنو البيع بالسعر أقكؿ
 إليو القفاؿ.

، فالكتاب كما قمت في مكضع  كالكتاب المرقـك قد يثير اىتماـ عمماء المحاسبة اليـك
 كبالعربية: دفتر. Bookآخر يقابمو الدفتر, فيك بالمغة اإلنمكيزية 

 

 (14 )المطففيف راف بل كبل ۞
 .14 المطففيف سكرة (يكِسبكفَ  كاُنكا ما قمكبيـ عمى رافَ  بل كبل)
  
 مكجو الخطاب أف منو يفيـ بما (،لممطّففيفَ  كيلٌ ) تعالى: بقكلو السكرة بدأت

 ربما (.11 )اآلية الديف بيـك المكذبيف المشركيف عف لمكبلـ انتقمت ثـ لممسمميف،
 كثرت إذا سمـالم أف بمعنى مقصكًدا، كالمشركيف المسمميف بيف التداخل ىذا يككف 
 كالكافر. المشرؾ مف أسكأ كالمنافق منافًقا، صار ربما معاصيو
  
 يكِسبكف: كانكا ما
 كاآلثاـ. الذنكب ِمف
  
 قمكبيـ: عمى رافَ 
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 غمب. غّشى، غّطى،
 الصدأ.  الريف:
 كريكًنا. ريًنا يريف راف
 رانؾ. عميؾ، راف بؾ، راف يقاؿ:
 كج.الخر  منو يستطيع ال فيما كقع بالرجل: ِريف
 فيو. رسخ إذا الرأس: في الخمرُ  أك النعاُس  رافَ 
 خُبثْت. النفُس: رانتِ 
  
 كالريف: الراف
 كاحد. بمعنى
 ىـ الّنارِ  أصحابُ  فأكلئؾَ  خطيئُتو بوِ  كأحاطْت  سيئةً  كَسبَ  َمف بمى) تعالى: قاؿ
 .81 البقرة (خالدكفَ  فييا
  
 :قراءة في

 خطيئاُتو.
 نكتة قمبو في نكتت خطيئة أخطأ إذا العبد إف كسمـ: عميو صمى هللا رسكؿ قاؿ
 تعمك حتى فييا زيد عاد فإف قمبو. صقل كتاب، هللا كاستغفر نزع ىك فإذا سكداء،
 الترمذؼ )ركاه قمكبيـ عمى رافَ  بل كبل :كتابو في هللا ذكره الذؼ الراف كىك قمبو، عمى
 حتى أك ب،القم يسكدّ  حتى الذنب عمى الذنب أؼ: صحيح(. حسف حديث عنو: كقاؿ
 فيمكت. القمبُ  يعمى
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 راف(: )بل القراءة: كيفية
 المخرجيف. لتقارب راءً  كقمبيا الراء في البلـ بإدغاـ الجميكر      -

 كاإلمالة. باإلدغاـ نافع:      -

 لئلدغاـ. تجنًيا )بل( الـ عمى بالكقف عاصـ:      -

 )بل(. الـ عمى خفيفة بسكتة حفص:      -

  
 رمضاف: في الراف
 المسمميف كبعض النفكس، كتزكية كالطاعة كالقياـ الصياـ شير رمضاف شير
 العاـ، ىذا الحرّ  شير في رمضاف كقع كقد أمكاليـ. زكاة ألداء الشير ىذا يختاركف 
 في المكت لمخاطر الناس يتعرض حيث البمداف، بعض في الثكرة زمف في كقع كما
 عف يسأؿ أف كاحد بكل فيحسف ات.كالتزام عبلقات المسمميف كبيف لحظة. كل
 كاحد فكل كرانت، خبثت فالنفكس ذلؾ، غير لؤلسف كالمشاىد عميو، كيطمئف اآلخر،
ذا يبادر! كال اآلخر ينتظر  ذكًقا! كال أدًبا كال استجابة يجد لـ بادر كا 
  
 يطالب أف أبًدا البلئق مف كليس حّمت، التي الديكف  أداء إلى المسارعة يجب كما
 كال كيمجف كيتغالع كيتيرب كيماطل كيتثاقل كيتباطأ يتأخر كالمديف مديَنو، الدائفُ 
 الدائف عف لمبحث المديف يبادر أف يجب بل الناس! بيف المعركؼ يقطع فيذا يبالي!
 بكل فالدائف األخبلؽ، ىذه المسمميف بيف اليـك تجد تكاد  كال عميو. ما لو يسّدد لكي
 كال المشايخ، مف المديفُ  كاف لك حتى ديَنو، لمديفُ ا أكلَ  كيمحّ  ُيطاِلب لـ إذا أسف
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 الناس صار حتى القمكب عمى استكلى الذؼ الراف ىك ىذا با! إال قكة كال حكؿ
 العالـ! كنياية القيامة يـك إرىاصات مف بأنو يعتقدكف 
***  
 

 7إلخميس
 ىػ1433 رمضاف 7 
 ـ26/7/2012 = 
 

       (25 )المطففيف مختـك رحيق مف ُيسقكف  ۞
 : خمر.رحيق

 

 (26)المطففيف كفي ذلؾ فميتنافس المتنافسكف ۞ 

 :الطبرؼ قاؿ 

التنافس: أف يَنِفس الرجل عمى الرجل بالشيء يككف لو، كيتمنى أف يككف لو دكنو، 
نفكس الناس، كتطمبو  كىك مأخكذ مف الشيء النفيس، كىك الذؼ تحرص عميو

ليوي ذلؾ: فميجّد الناس ف معناه فأكتشتييو، كك ليستبقكا في طمبو، كلتحرص ك  ،فيو كا 
 .عميو نفكسيـ

 :الرازؼ قاؿ 
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كفيو إشارة إلى أف التنافس يجب أف يككف في مثل ذلؾ النعيـ العظيـ الدائـ، ال في 
 .النعيـ الذؼ ىك مكدر سريع الفناء

 :األلكسيكنقل 

مف  ،مجاىدة النفس لمتشبو باألفاضل كالمحكؽ بيـ :المنافسة"« مفردات الراغب»في 
 ،اليمة كىي بيذا المعنى مف شرؼ النفس كعمكّ  "،غير إدخاؿ ضرر عمى غيره

 .كالفرؽ بينيا كبيف الحسد أظير مف أف يخفى

افسة في ن، كمذمكمة )غير شريفة(. الم(: المنافسة منافستاف: محمكدة )شريفةأقكؿ
. في الحديث: كال تنافسكا )صحيح مسمـ( أؼ )ليا ضكابط( اآلية ىنا منافسة محمكدة

 كالحقد كالحسد.كالشحناء التنافس المذمـك الذؼ يؤدؼ إلى االعتداء 

 ىناؾ اليـك كتب في االقتصاد الكضعي أدخمت )الحسد( في مباحثيا.

 )انظر مقالتي: المنافسة في المغة كاالقتصاد، ككتابي: أصكؿ االقتصاد اإلسبلمي(.

 

 (27)المطففيف يـ كمزاُجو مف تسن۞ 

 كمزاج الرحيق، أؼ الخمر.

 : عيف ماء في الجنة.تسنيـ
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 (28)المطففيف بكف بيا المقرّ  عيًنا يشربُ ۞ 

 : منيا.لـ يقل

 : يركػ بيا.التقدير

 : نصبت عمى الحاؿ.عيًنا

 

 (29)المطففيف إف الذيف أجرمكا كانكا مف الذيف آمنكا يضحككف ۞ 

 يضحككف عمييـ.كانكا يضحككف منيـ: بعبارتنا: 

 

ذا رأكىـ قالكا إّف ىؤالء لضالكف  ۞  (33)المطففيف كما ُأرسمكا عمييـ حافظيف كا 

 لـ يقل:

 كما أرسمكا عمينا حافظيف.

(: قد ال يككف ىذا مف كبلـ الذيف أجرمكا، بل ىك مف كبلـ هللا، بمعنى كما أرسمكا)
 الذيف آمنكا بأنيـ ضالكف(.ليف بيذا الحكـ )الحكـ عمى أف الذيف أجرمكا ليسكا مخكّ 

 

 (34)المطففيف ار يضحككف ف الكفّ فاليـك الذيف آمنكا مِ ۞ 
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 : ِمف الذيف كفركا. لـ يقل

 

 (36)المطففيف ىل ثّكب الكّفاُر ما كانكا يفعمكف ۞ 

 : ىل عكقب.لـ يقل

 التعبير بالثكاب مف باب التيكـ، كما كانكا يتيكمكف.
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﴾إالنشقاق سورة﴿  

 (1)االنسقاؽ إذا السماُء انشقْت كأِذنْت لرّبيا كُحقْت ۞ 

 : سمعت.أذنت

 ى: كجب عمييا أف تسمع.: كُحّق ليا أف تسمع. كربما يككف المعنكحقت

 

ذا األرُض مُ ۞   (3)االنشقاؽ ْت كألقْت ما فييا كتخّمْت دّ كا 

 : ُبسطت.ُمّدت

 : مف أثقاؿ.ألقت ما فييا

 المكتى في القبكر.: عف ىذه األثقاؿ، كمنيا كتخّمت

 

 ( 6)االنشقاؽ بلقيو يا أي يا اإلنساُف إنؾ كادٌح إلى ربؾ كدًحا فمُ ۞ 

 خطاب لمنكرؼ البعث، إنيـ مسرعكف إلى اآلخرة، ألف يـك اآلخرة قريب. 

 : إلى حساب ربؾ.كادح إلى ربؾ

 لـ يقل:
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 سائر. -

 صائر. -

 

 : فمبلقي يـك الحساب.فمبلقيو

 

 (9)االنشقاؽ كينقمُب إلى أىمو مسركًرا ۞ 

 : يرجع.ينقمب

 : في الجّنة.أىمو

 

 (11)االنشقاؽ فسكؼ يدعك ثبكًرا ۞ 

 يدعك عمى نفسو باليبلؾ.

 ا بنزع الخافض: يدعك بالثبكر.ثبكرا: مفعكؿ بو. كقد يككف منصكبً 

 

 (13)االنشقاؽ إنو كاف في أىمو مسركًرا ۞ 

 : في الدنيا.أىمو
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 (14)االنشقاؽ إنو ظّف أف لف يحكر ۞ 

 أؼ: لف يرجع إلينا.

 

 (16)االنشقاؽ ق فبل أقسـ بالشفَ ۞ 

 أقسـ.

 

 (17)االنشقاؽ ق كالميل كما كسَ ۞ 

 كما جمع كستر.

 

 ( 18)االنشقاؽ كالقمر إذا اتسق ۞ 

 إذا اكتمل.

 

 (19)االنشقاؽ لتركُبّف طبًقا عف طبق ۞ 

 كاألىكاؿ، في يـك القيامة.حااًل بعد حاؿ، في الشدائد 
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 (23)االنشقاؽ كهللا أعمـ بما ُيكعكف ۞ 

 ُيخفكف.

 

 (24)االنشقاؽ فبّشرىـ بعذاٍب أليـ ۞ 

 : فأنذرىـ.لـ يقل

 تيّكـ.

 

 (25)االنشقاؽ إال الذيف آمُنكا كعِممكا الصالحاِت ليـ أجٌر غيُر ممنكف  ۞

 إال:

 ىنا: بمعنى: لكف.

 استثناء منقطع.

 استثناء متصل: المعنى: إال الذيف آمنكا منيـ.كقيل: ىك 

 (.بِل الذيف كفركا ُيكّذبكف ... فبّشْرىـ بعذاٍب أليـ. إال الذيف آمنكا)
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 غير ممنكف:

 غير مقطكع.

 ال مقطكع كال ممنكع:

 .33 – 32الكاقعة  (كفاكيٍة كثيرٍة ال مقطكعٍة كال ممنكعةٍ )

 لـ يقل:

 فميـ أجر غير ممنكف.

 .(6التيف )كما في سكرة 

.)  دفعة دائمة )بمغة الرياضيات المالية اليـك

 كليس دفعة دكرية محددة العدد.

*** 

 أقكاؿ المفسريف:

 ابف كثير:

 قاؿ السدؼ: غير ممنكف عمييـ. 
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 كقد رّد عميو بعض األئمة ىذا التفسير، فإّف المّنة  عمى أىل الجّنة. قاؿ هللا تعالى:
 . 17الُحُجرات  (ىداكـ لئليمافبِل هللُا يمف  عميكـ أْف )

  ***  

 إلثالثاء7

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01
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﴾إلُبُروج سورة﴿  

 
 (1)البركج ذات البركج  كالسماءِ ۞ 

 أؼ الككاكب العظيمة، سميت بركًجا لظيكرىا.

 الكاك: كاك القَسـ.

 

 (2)البركج كاليـك المكعكد ۞ 

 يـك القيامة.

 

 (3)البركج كمشيكد  كشاىدٍ ۞ 

 المشيكد: لعمو يـك القيامة.

 الشاىد: مف يشيده مف الخبلئق.

 

 (4)البركج ُقتل أصحاُب األخدكد  ۞
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 بمعنى القتل كليس الدعاء.

 

 (5)البركج قكد الناِر ذات الكَ ۞ 

 : بدؿ مف األخدكد.النار

 : أؼ الكقكد الكثير.الكقكد

 

 (8)البركج كما نَقمكا منيـ إال أف ُيؤمنكا با العزيز الحميد  ۞

 كما نقمكا منيـ:

 كما أنكركا منيـ.

 كىل اإليماُف يستحّق النقمة؟!

 ذّمكىـ كال َيستحقكف الذـّ.

 بل ىـ المذمكمكف!

 ىذا ما يعرؼ بالمدح بما يشبو الذـّ.

 ظاىره الذـّ كحقيقتو المدح!
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 كالمدح مف هللا.الذـّ مف كجية نظرىـ، 

قْل يا أىَل الكتاب ىل تنِقمكف منا إال أْف آمّنا با كما ُأنزؿ إلينا كما ُأنزؿ مف )
 .59المائدة  (قبلُ 

ـْ ِإنَّيـْ ُأَناٌس َيَتَطيَُّركفَ ) ف َقْرَيِتُك   (َأْخِرُجكْۤا آَؿ ُلكٍط مِّ

 قاؿ الشاعر:

 كال عيَب فييـ غير أّف سيكَفيـ     

 بيّف فمكٌؿ مف ِقراع الكتائب                              

ـْ ِإنَّيـْ ُأَناٌس َيَتَطيَُّركفَ ) ف َقْرَيِتُك ِإالَّ َأف ُيْؤِمُنكْا )كاالستثناء فى قكلو  (َأْخِرُجكْۤا آَؿ ُلكٍط مِّ
استثناء مفصح عف براءة المؤمنيف مما يعاب كينكر، فيك مف باب تأكيد  (ِبٱّللَِّ... 

 المدح بما يشبو الذـ كما فى قكؿ القائل

     كال عيب فييـ غير أف سيكفيـ بيف فمكؿ مف قراع الكتائب
 

ُقْل َيٰػَأْىَل ٱْلِكَتاِب َىْل َتنِقُمكَف ِمنَّآ ِإالَّ َأْف آَمنَّا ِبٱّللَِّ َكَمآ ): تعالى كشبيو بيذه اآلية قكلو
ـْ َفاِسُقكفَ ُأنِزَؿ ِإَلْيَنا َكَمآ ُأنِزَؿ ِمف َقْبُل   (.َكَأفَّ َأْكَثَرُك

*** 

 إلثالثاء7
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 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01

 

 (10)البركج فميـ عذاب جينـ كليـ عذاب الحريق ۞ 

 قاؿ بعض المفسريف: عذا الحريق في الدنيا.

 كلعل األرجح أف عذاب الحريق في اآلخرة غير عذاب جينـ.

 

 (13)البركج إنو ىك ُيبدغ كيعيد ۞ 

 : يبدأ.في قراءة

 يبدأ الخمق كيعيده.

 

 (14)البركج الكدكد  كىك الغفكرُ ۞ 

 الرحيـ.
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 (15)البركج  ذك العرش المجيدُ ۞ 

 : المجيِد، صفة لمعرش.في قراءة

 

 (16)البركج لما يريد  اؿٌ فعّ ۞ 

 ال يغمبو أحد. أنت تريد كىك يريد كهللا يفعل ما يريد.

 

 (17)البركج  فرعكَف كثمكدَ  الجنكدىل أتاؾ حديُث ۞ 

  : ىل أتاؾ حديث جنكد فرعكف كثمكد.التقدير

 لـ ينتبو إلى ىذا إال أبك حياف.

 

 (19)البركج بل الذيف كفركا في تكذيب ۞ 

 (.بل ىك قرآف مجيد: )21تكذيب لمقرآف، بداللة قكلو في اآلية 

 كالصفة لمقرآف، أك .: شريف. مجيد

  مجيٍد. أؼ: َرّب مجيد.في قراءة: قرآُف 
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 ﴾إلطارق  سورة﴿
 (1)الطارؽ كالسماء كالطارؽ  ۞

 النجـ الذؼ يطرؽ ليبًل.
 

 (3)الطارؽ النجـ الثاقب  ۞
 المتكىج.
 

 (4)الطارؽ إْف كل  نفس لّما عمييا حافع  ۞
. قراءة:مخففة مف الثقيمة، كفييا  :إفْ   إّف كلَّ
 لمحصر. : إال.المّ 

 ما: عمى ىذه القراءة: زائدة. : لَما.في قراءة
 

 (8)الطارؽ إنو عمى رجعو لقادر  ۞
 رجعو: بعثو.

 
 (9)الطارؽ يـك ُتبمى السرائر  ۞

 التي ال يعمميا أحد إال هللا.
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 (10)الطارؽ فما لو مف قكة كال ناصر  ۞
 فما لئلنساف يـك الحساب.

 
 (11)الطارؽ الرجع  كالسماء ذاتِ  ۞
 المطر.

المطر عرؼ سبب كصفو بالرجع. بخار الماء الصاعد مف مف عرؼ كيف يتشكل 
 البحار ترجعو السماء مطًرا.

 
 (12)الطارؽ الصدع  كاألرض ذاتِ  ۞

 لكال الصدع ما دخل ماء المطر إلى األرض، كال خرج النبات مف األرض.
 

 (13)الطارؽ إنو لقكؿ فصل  ۞
 : أؼ البعث.إنو

 كالباطل.كقد يعكد عمى القرآف، ألنو يفصل بيف الحق 
 

 (15)الطارؽ إنيـ يكيدكف كيًدا كأكيد كيًدا  ۞
 كيد هللا ىك مف باب المشاكمة )الجزاء(.
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 (17 )الطارؽ  الكافريف لِ فميّ  ۞

  .17 الطارؽ  (ُرَكيًدا أْمِيْميـ الكافريفَ  َفَمّيلِ )

 يقل: لـ

 ُرَكيًدا. الكافريف َفَمّيلِ  -

 ُرَكيًدا. الكافريف فأميلِ  -

 ُركيًدا. مّيْميـ الكافريف فمّيل -

 ُركيًدا. أْمِيْميـ الكافريف فأْمِيلِ  -

  

 قراءة: في

 حياف(. )أبك ركيًدا َمّيْميـ

 لؤلكؿ. مكافق

 فَمّيْل: 

 )البغكؼ(. كتيديد كعيد
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 ركيًدا:

 قميبًل.

  

 أميل:

 كاحد. بمعنى كمّيل:

 تفنف. بينيما كالمغايرة

 تككيد. كالتكرار:

  

 التقدير:

 المحذكؼ. المطمق لممفعكؿ صفة ركيًدا: ركيًدا. إمياالً  -

 حاؿ. ركيًدا: -

  

 المفسريف: أقكاؿ

 الرازؼ:
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 كالسبلـ الصبلة عميو الرسكؿ مف التسكيف لزيادة المفظيف بيف كخالف كّرر»
 مسائل: كىاىنا كالتصّبر.

 
 )...(. َرْكد ُركيد تكبير إف عبيدة: أبك قاؿ األكلى: المسألة 

 أْمِيْمو كمعناه: زيًدا، أْرِكدْ  يريد: ،زيًدا ركيًدا األفعاؿ: أسماء باب في عمي أبك كذكر
 أكجو: ثبلثة عمى العرب كبلـ في ركيد النحكيكف: قاؿ بو، كارُفق

 كَدْعوُ  خّمو أؼ: زيًدا، أْرِكدْ  تريد: ،زيًدا ُركيد كقكلؾ: لؤلمر، اسًما يككف  أف أحدىا: 
  متمكنة. غير ألنيا جوالك  ىذا في ُركيد تنصرؼُ  كال بو. كأرُفق
 تضاؼ كما بعده، ما إلى فيضاؼ المصادر، سائر بمنزلة يككف  أف كالثاني:
 دمحم (الرقاب فضربَ  ) تعالى: قاؿ زيٍد. ضربَ  تقكؿ: كما زيٍد، ُركيدَ  تقكؿ: المصادر.
4 . 

 ساركا أيًضا: كيقكلكف  ُركيًدا، سيًرا ساركا كقكلؾ: منصكًبا، نعًتا يككف  أف كالثالث:
 المتمّكنة. النعكت بسائر يفعمكف  كما مقامو، ُركيًدا كيقيمكف  عكتالمن يحذفكف  ُركيًدا،
 يعالج الرجل: عف كتقكؿ ُركيًدا، كضًعا أؼ: ُركيًدا، ضعو العرب: قكؿ ذلؾ كمف
 أمراف: الكجو ىذا في كيجكز ُركيًدا، عبلًجا أؼ ُركيًدا، الشيء

 حااًل. ُركيًدا يككف  أف أحدىما:

 لمحاؿ. يككف  أف يجز لـ المنعكت يرتَ أظ فإف نعًتا، يككف  أف كالثاني:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5275&idto=5275&bk_no=132&ID=2949#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5275&idto=5275&bk_no=132&ID=2949#docu
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 لممصدر، نعًتا يككف  أف يجكز ألنو الثالث، الكجو في ذكرنا ما ىك اآلية في كالذؼ
 «.مستعجل غير أْمِيْميـ أؼ: لمحاؿ، يككف  أف كيجكز ركيًدا، إمياالً  قيل: كأنو

 
 القرطبي:

 تأكيد. :أْمِيْمُيـْ »

 )...(. كأنزؿَ  نّزؿَ  مثل: )كاحد( بمعنى كأميل: كمّيل

 في كالركيد قميبًل. إمياالً  أْمِيْميـ كالتقدير: قميبًل. عباس: ابف عف قريًبا. أؼ ركيًدا:
 )...(. عبيد أبك قالو ككذا َرْكد. تصغير العرب: كبلـ

 بمعنى كاف إذا تدخمو إنما الكاؼ ألف أْمِيْل؛ )ركيدؾ(: كتفسير ميبًل، ركيًدا: كتفسير
نما غيره، دكف  أفِعلْ   كىك المصادر، نصب فنصب الساكنيف، اللتقاء الداؿ حركت كا 
 َيُركُد. أْرَكدَ  مصدر كىك إركاد، مف الترخيـ تصغير ألنو بو؛ مأمكر ُمصّغر

 كمصدر. كحاؿ، كصفة، لمفعل، اسـ أكجو: أربعة كلو

 أْمِيْمو. بمعنى عمًرا، أْرِكدْ  أؼ: عمًرا، ُركيدَ  قكلؾ: نحك فاالسـ

 ُركيًدا. سيًرا كاسار  قكلؾ: نحك كالصفة
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 كالمصدر ليا. حاالً  صار بالمعرفة اتصل لما ُركيًدا، القـك سار قكلؾ: نحك كالحاؿ
 قاؿ .4 دمحم (الرقاب فضربَ ) تعالى: كقكلو باإلضافة، عمرك ركيدَ  قكلؾ: نحك
 الجكىرؼ. جميعو

 أف كيجكز ركيًدا. إمياالً  أؼ: لممصدر، نعًتا يككف  أف الكجكه ىذه مف اآلية في كالذؼ
ًٍ  غيرَ  أْمِيْميـ أؼ: لمحاؿ، يككف   .«العذابَ  ليـُ  مستعجٍل

 أقكؿ:

 إليو! إشارة دكف  مف بالرازؼ، القرطبي تأثر الِحعْ 

 طكيل! أصبلً  كىك التفسير، يطيل المصدر بياف أف المفسريف بعض زعـ كربما

***  

  ـ1/11/2014 السبت

 

 (17 )الطارؽ  ُركيًدا أميميـ ۞

 قريب. آتٍ  ككل القيامة، يـك إلى قميبلً  أؼ:

 مطمق. مفعكؿ :ركيًدا

 
  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3716&idto=3716&bk_no=48&ID=3198#docu
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 ﴾إألعمى سورة﴿

 
 (1)األعمى سّبح اسـَ رّبؾ األعمى  ۞

 : سّبح ربؾ.لـ يقل

 األعمى.سبحاف ربي 

 ىذا ما نقكلو في السجكد.

 : صفة لمرب، كهللا أعمـ.األعمى

 

 قاؿ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

 )صحيحث الحديد خبَ  الكيرُ  ينفىا كما يَ شرارّ  المدينةُ  يَ نفحتى تَ  ال تقـك الساعةُ 
 (.مسمـ

 أسأؿ هللا تعالى في ىذه األياـ المباركة أف ينفي االقتصاُد اإلسبلمي  خبثو.

*** 

 إألربعاء7
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 ىػ1440رمضاف  3

 ـ2019أيار  8

 رفيق يكنس المصرؼ 

 

 (2)األعمى الذؼ خمق فسّكػ  ۞

 خمق مخمكقاتو.

 

 (3)األعمى ر فيدػ كالذؼ قدّ  ۞

 : قّدر اليدػ فيدػ إليو.لعل المعنى

 

 (4)األعمى أحكػ  ثاءً كالذؼ أخرج المرعى فجعمو غُ  ۞

 : يابًسا.غثاءً 

 : مائبًل لمسكاد.أحكػ 
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 (6)األعمى سنقرئؾ فبل تنسى  ۞

 : ىل ىي نافية أـ ناىية.ال

 ىذا يؤثر في معنى: فبل تنسى.

 

 (7)األعمى إنو يعمـ الجير كما يخفى  ۞

 لـ يقل:

 ما يجير كما يخفى. -

 ما يظير كما يخفى. -

 .سنقرئؾال بد أف يككف ىذا متعمًقا بقكلو: 

 المعنى غامض.

 

 (8)األعمى سرػ كنيّسرؾ لميُ  ۞

 اليسرػ: الجنة.

 

 (9 )األعمى الذكرػ  نفعتِ  إف فذّكر ۞
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 يقل: لـ

 التذكير. نفع إف

  

 نفعت: إفْ 

 إْف:

 قكالف: فييا المفسريف حسب

 الشرط. تفيد -

 الشرط: تفيد ال -

 ذلؾ: بعد قكلو يؤيده االنتفاع. عمى الحثّ  كالمراد: تنفع، لـ أك نفعت إف :التقدير
 بالمشركيف تعريٌض  كفيو .11-10 اآليتاف (األشقى كَيتجّنبيا َيخشى. َمف سيّذّكر)
 ليـ! كتكبيخٌ  الذكرػ  تنفعيـ ال الذيف

 الكافر! عمى كحّجة لممؤمف، تذكرة ىي الحسف: قاؿ

 الشاعر: كقاؿ

 تنادؼ ِلَمف حياةَ  ال لكف       حّيا ناديتَ  لك أسمعتَ  لقد      
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 المغة: كأىل المفسريف عمى تعميق

 جميع في الشرط تفيد أنيا أراه ما تفيد. ال أك الشرط تفيد (إفْ ) فّ بأ القكؿ أرػ  ال أنا
 أك التكبيخ، يفيد قد الشرط ىذا الشرط؟ ىذا مف الغرض ما السؤاؿ: كلكف األحكاؿ،
 أراه ال تنفع، لـ أك نفعت إف التقدير: أرػ  ال كليذا إلخ. ... التحريض أك التعريض،
 سراكيلَ ) اآلية: عمى القياس يصحّ  ال ككذلؾ الشرط! ُيبطل ألنو صحيًحا،
 كالبرد! معناىا: أف سممنا لك حتى (،الحرّ  تقيكـُ 

 أعمـ. كهللا ككذا، كذا الشرط: مف كالمقصكد الشرط، تفيد (إفْ ) أفّ  الخبلصة

  

 اإلتقاف: في السيكطي نقل

 صحي كال (،الذكرػ  َنفعتِ  إف فذّكْر ) عميو: كخّرج ُقْطُرب ذكره قد. بمعنى: ىنا (:إفْ »)
 حاؿ. كل عمى بالتذكير مأمكر ألنو فيو، الشرط معنى

 فييـ. التذكير لنفع كاستبعادٌ  ذم يـ كمعناه لمشرط، ىي غيره: كقاؿ

ف التقدير: كقيل:  .«81 النحل (الحرّ  َتقيكـُ  َسرابيلَ ) قكلو: حدّ  عمى تنفع"، لـ "كا 

 )البرد(. كالَقرّ  الَحرّ  أؼ:
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 إلى يؤدؼ قد قيل ما كلّ  كذكرُ  عنيـ. َنقل ما ذكركا السيكطي قبل التفاسير كفي
 أعمـ. كهللا أكلى، فاالقتصاد ثـّ  كمف األذىاف، تشكيش

 عميو. ٍكأعّمق كالرازؼ، الطبرؼ  مف كل قالو ما بذكر سأكتفي

 :الطبرؼ  قاؿ

 «.الفريقيف أشقى األشقى:»

 أقكؿ:

 أيًضا! (َيخشى َمف) شقاء: يفيد الفريقيف أشقى قكلو:

 الناس! أشقى ىنا :األشقى

 نفسو(. الطبرؼ  )تفسير الشقاء! َبّيفُ  شقيٌّ  األشقى: قتادة: قاؿ

 الفرنسية المغتيف في كما ك)األفعل(، التفضيل( )أفعل بيف فرؽ  ىناؾ يككف  فقد
 كاإلنكميزية:

Degree Comparative 

    Degree Superlative ك

 أعمـ. كهللا العربية، المغة في منو أكضح المغتيف ىاتيف في ىذا كلعل

 



919 

 :الرازؼ  قاؿ

 الذكرػ  نفعتيـ سكاءٌ  يذّكرىـ، أف عميو فيجب الكّل، إلى مبعكًثا كاف السبلـ عميو إنو»
 (؟ الذكرػ  نفعت إف ) قكلو: في الشرط عمى تعميقو مف المراد فما تنفعيـ. لـ أك

 ذلؾ عدـ عند عدًما يككف  أف يمـز ال الشيء عمى (إفْ ) بػ المعّمق أف الجكاب:
 آيات: عميو كيدؿّ  الشيء،

 اآلية. ىذه منيا      -

 .33 النكر (تحّصًنا أردفَ  إف الِبغاءِ  عمى فتياِتكـ ُتكرىكا كال) قكلو: كمنيا      -

 .172 البقرة (تعُبدكفَ  إياه كنتـ إف  كاشكركا) قكلو: كمنيا      -

 النساء  (ِخفتـ إف الصبلةِ  ِمفَ  َتقُصركا أف ُجناح عميكـ فميَس ) قكلو: كمنيا      -
ف جائز، القصر فإف ،101  الخكؼ. يكجد لـ كا 

 الكتابة. مع جائز كالرىف ،283 البقرة  (َفِرىافٌ  كاتًبا تِجدكا كلـ) قكلو: كمنيا      -

 البقرة  (هللا حدكدَ  ُيقيما أف ظّنا إف يتراجعا أف عمييما ُجناح فبل) قكلو: كمنيا      -
 «.الظف ىذا بدكف  جائزة كالمراجعة ،230

 تعميق! بدكف  نيالشككا عنو كنقمو

 أقكؿ:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=2950&idfrom=5276&idto=5289&bookid=132&startno=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=2950&idfrom=5276&idto=5289&bookid=132&startno=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=2950&idfrom=5276&idto=5289&bookid=132&startno=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=2950&idfrom=5276&idto=5289&bookid=132&startno=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=2950&idfrom=5276&idto=5289&bookid=132&startno=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=2950&idfrom=5276&idto=5289&bookid=132&startno=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=2950&idfrom=5276&idto=5289&bookid=132&startno=7#docu
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 بيا، استشياده صّحة مف لمتحقق الرازؼ، ذكرىا التي اآليات مف آية كل فحص يجب
 المفسريف. مف كغيره ىك فييا قالو ما عمى كالكقكؼ منيا، كل بتفسير كذلؾ

  

 الرازؼ: قاؿ

 الذكرػ  نفعتيـ سكاءٌ  يذّكرىـ، أف عميو فيجب الكّل، إلى مبعكًثا كاف السبلـ عميو إنو»
 .تنفعيـ لـ أك

 (؟ الذكرػ  نفعت إف ) قكلو: في الشرط عمى تعميقو مف المراد فما

 ذلؾ عدـ عند عدًما يككف  أف يمـز ال الشيء عمى (إفْ ) بػ المعّمق أف الجكاب:
 آيات: عميو كيدؿّ  الشيء،

 اآلية. ىذه منيا -

 .33 النكر ( تحّصًنا أردفَ  إف الِبغاءِ  عمى فتياِتكـ ُتكرىكا كال ) قكلو: كمنيا -

ًَ  إياهُ  كنتـ إف ِ  كاشُكركا ) قكلو: كمنيا -  .172 البقرة ( تعُبدكَف

 ،101 النساء  (ِخفُتـ إف الصبلةِ  ِمفَ  َتقُصركا أف ُجناحٌ  عميكـ فميَس  ) قكلو: كمنيا -
ف جائز، القصر فإف  الخكؼ. يكجد لـ كا 

 الكتابة. مع جائز كالرىف ،283 البقرة  (فٌ َفِرىا كاتًبا تِجدكا كلـ ) قكلو: كمنيا -

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=2950&idfrom=5276&idto=5289&bookid=132&startno=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=2950&idfrom=5276&idto=5289&bookid=132&startno=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=2950&idfrom=5276&idto=5289&bookid=132&startno=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=2950&idfrom=5276&idto=5289&bookid=132&startno=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=2950&idfrom=5276&idto=5289&bookid=132&startno=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=2950&idfrom=5276&idto=5289&bookid=132&startno=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=2950&idfrom=5276&idto=5289&bookid=132&startno=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=2950&idfrom=5276&idto=5289&bookid=132&startno=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=2950&idfrom=5276&idto=5289&bookid=132&startno=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=2950&idfrom=5276&idto=5289&bookid=132&startno=7#docu
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 البقرة  (هللا حدكدَ  ُيقيما أف ظّنا إف يتراجعا أف عمييما ُجناح فبل ) قكلو: كمنيا -
 «.الظف ىذا بدكف  جائزة كالمراجعة ،230

 تعميق! بدكف  الشككاني عنو كنقمو

 قمت:

 بيا، استشياده صّحة مف لمتحقق الرازؼ، ذكرىا التي اآليات مف آية كل فحص يجب
 المفسريف! مف كغيره ىك فييا قالو ما عمى كالكقكؼ منيا، كل بتفسير كذلؾ

 (.الذكرػ  نفعتِ  إف) يقكؿ: هللا       

 تنفع! لـ أك نفعت إف يقكؿ: كالرازؼ       

  

 (تعبدكف  إياه كنتـ إف) يقكؿ: هللا      

 تعبدكف! ال أك تعبدكف  إياه كنتـ إف يقكؿ: كالرازؼ       

  

 (خفتـ إف) يقكؿ: هللا      

ف خفتـ إف يقكؿ: كالرازؼ         تخافكا! لـ كا 

  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=2950&idfrom=5276&idto=5289&bookid=132&startno=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=2950&idfrom=5276&idto=5289&bookid=132&startno=7#docu
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 (كاتًبا تجدكا لـ فإف) يقكؿ: هللا      

 تجدكا! لـ أك كجدتـ يقكؿ: كالرازؼ       

  

 (ظّنا إف) يقكؿ: هللا      

 يظّنا! لـ أك ظّنا إف يقكؿ: كالرازؼ       

 هللا! عمى االجتراء ىذا مف با نعكذ التفسير! في الطريقة ىذه مف با نعكذ 

  
 قميل: بعد الرازؼ  كقاؿ
 غير أك المرات، عشرات يذّكرىـ أف مثل مضبكط؟ ىك ىل بو المأمكر التذكير»

 التكميف؟ عيدة عف الخركج يككف  كيف كحينئذ مضبكط؟
   «.أعمـ كهللا العرؼ، ىك فيو الضابط أف الجكاب:
  

 تعميق:
 أك نفع بالتذكير مأمكر الرسكؿ عف كبلمو يناقض التذكير مرات عدد عف كبلمو      -
 ينفع! لـ

 التخمص! مف ضرب الُعرؼ عمى اإلحالة      -

 مخصكصيف؟ أقكاـ ُعرؼ الناس؟ ُعرؼ الرُسل؟ ُعرؼ ىك ىل ىذا؟ ُعرؼ أؼ
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 فبل الكحي، طريق عف با متصل الرسكؿ ألف ليا، معنى ال الُعرؼ عمى اإلحالة
 إليو! المحتاجكف  ىـ البشر الُعرؼ. إلى يحتاج

 أعمـ. كهللا

*** 

  ـ8/11/2014 السبت

 

 (13 )األعمى يحيى كال فييا يمكت ال ثـ ۞

 طبيعية. حياة يحيى كال العذاب، مف فيستريح يمكت ال

 

 (14 )األعمى ىتزكّ  مف أفمح قد ۞

 كالمعاصي. الشرؾ مف تطير

 

 (15 )األعمى فصّمى وربّ  اسـ كذكر ۞

 الصبلة. ينَس  فمـ رّبو ذكر
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 (16 )األعمى كأبقى خيرٌ  كاآلخرةُ  الدنيا الحياة ؤثركف تُ  بل ۞

 )الخمكد(. كالزمف كالنكع بالكـ عمييا اآلخرة ثقل كهللا الدنيا تؤثركف 

 اآلخرة. إلى الدنيا مف تفضيمكـ يتحكؿ أف الرشد مف فكاف

 كالنكع. الكـ في :خير

 فانية. كالدنيا باقية، اآلخرة )خمكد(. الزمف في :كأبقى

 أخرػ: آيات

 .21-20 القيامة (اآلخرة ركف كتذَ  العاجمة. كف حبّ تُ  بل كبلّ ) -

 .27 اإلنساف (ثقيبلً  ايكمً  كراءىـ ركف كيذَ  العاجمة كف حبّ يُ ) -
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 ﴾إلغاشية سورة﴿
 (1)الغاشية ىل أتاؾ حديث الغاشية ۞ 

 : مف أسماء القيامة، ألنيا تغشى الناس بشدائدىا كأىكاليا.الغاشية

 

 (2)الغاشية كجكٌه يكمئٍذ خاشعٌة عاممٌة ناصبة ۞ 

 : في نار جينـ.ناصبةعاممة 

 

 (5)الغاشية ُتسقى مف عيٍف آنية ۞ 

 حاّرة إلى درجة الغمياف.

 

 (6)الغاشية ليس ليـ طعاـ إال مف ضريع ۞ 

 . مف طعاـ أىل النار.36الحاقة  (كال َطَعاـٌ ِإالَّ ِمْف ِغْسِميفٍ في مكضع آخر: )

 

 (7)الغاشية ال ُيسمف كال ُيغني مف جكع  ۞
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 الطعاـ الذؼ ُيسمف أفضل مف الطعاـ الذؼ ال ُيسمف؟ىل معنى ذلؾ أف 

المعنى في اآلية: ال ُيسمف شيًئا. السمنة إذا كانت قميمة فيي ليست مما يستنكر، لكف 
 إذا أطمقت السمنة أريد بيا السمنة الزائدة عمى الحد.

 

 (8)الغاشية كجكٌه يكمئذ ناعمة لسعييا راضية  ۞

 اآلخرة.لسعييا في الدنيا راضية في 

 أك: لثكاب سعييا راضية.

 

 (10)الغاشية في جنة عالية ال تسمع فييا الغية  ۞

 لغك، كممة الغية.

 

 (15)الغاشية  مبثكثةٌ  كزرابي   مصفكفةٌ  كنمارؽُ  ۞

 : كسائد.نمارؽ 

 : طنافس.زرابي
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 (17)الغاشية أفبل ينظركف إلى اإلبل كيف ُخمقت  ۞

لى الجباِؿ كيف أفبل ينظركف إلى اإلبِل كيف )  لى السماِء كيف ُرِفعْت. كا  ُخِمقْت. كا 
لى األرِض كيف ُسِطحْت. فذّكْر إّنما أنت مذكِّر لسَت عمييـ ِبمصيِطر ( ُنِصبْت. كا 

 .22 – 17سكرة الغاشية 

 قارْف اآليات كالفكاصل في مكضع آخر:

ذ) ذا الجباُؿ ُسّيرْت. كا  ذا النجكـُ انكدرْت. كا  ا الِعشاُر ُعّطمْت. إذا الشمُس ُكّكرْت. كا 
ذا الَمكءكدُة ُسئمْت.  ذا النفكُس ُزّكجْت. كا  ذا البحاُر ُسّجرْت. كا  ذا الكحكُش ُحِشرْت. كا  كا 
ذا  ـُ ُسّعرْت. كا  ذا الجحي ذا السماُء ُكِشطْت. كا  ذا الصحُف ُنِشرْت. كا  بأّؼ ذنٍب ُقِتمْت. كا 

 .13 – 1( سكرة التككير الجّنة ُأزِلفْت 

ذا القبكُر ُبعِثرْت. إذا السماُء انَفطر ) ذا البحاُر ُفّجرْت. كا  ذا الككاكُب انتثرْت. كا  ْت. كا 
 .5 – 1( سكرة االنفطار عممْت نفٌس ما قّدمْت كأّخرْت 

ذا األرُض ُمّدْت. كألقْت ما فييا كتخّمْت. ) إذا السماُء انشقْت. كأِذنْت لرّبيا كُحقْت. كا 
 .5 – 1( سكرة االنشقاؽ كأِذنْت لرّبيا كُحقْت 

*** 

 إلثالثاء7

 ىػ1440ربيع اآلخر  24
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 ـ2019كانكف الثاني  01
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 ﴾إلفجر سورة﴿
 (1)الفجر عشر  كالفجر كلياؿٍ  ۞

 عشر ذؼ الحجة.

 

 (3)الفجر كالشفِع كالكتر  ۞

 ذك الحجة. 10: يـك األضحى، يـك النحر: الشفع

 ذك الحجة. 9: يـك عرفة: الكتر

 

 (4)الفجر كالميل إذا يسر  ۞

 يسرؼ.: في قراءة

 يسيُر.

 

 (5)الفجر ـ لذؼ حجر ىل في ذلؾ قسَ  ۞

 في ذلؾ: فيما مّر مف قَسـ.
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 حجر: عقل.

 

 (7)الفجر إَرـَ ذاِت العماد التي لـ ُيخمق مثُميا في الببلد  ۞

 الببلد:

 جمع ال مفرد.

 قاؿ تعالى: 

الببلد كثمكَد ألـ تَر كيف فعَل ربَؾ ِبعاٍد إَرـَ ذاِت العماِد التي لـ ُيخمْق مثُميا في )
الذيف جابكا الصخَر بالكاد كفرعكَف ذؼ األكتاد الذيف طَغكا في الببلد فأكثركا فييا 

 .14 – 6(. الفجر الفساد فصّب عمييـ ربَؾ َسكَط عذاٍب إّف ربؾ لِبالِمرصاد

ثبلث أمـ قديمة: عاد، كثمكد، كفرعكف، كانت أمًما قكية. كقد رمز القرآف إلى قكة كل 
يز. كلكنيا كانت ظالمة، فأىمكيا هللا، بطريقة مناسبة لكل منيا. منيا برمز مم

(، إذ زعـ قادتيا أنيـ ممككا المعمكرة لـ ُيخمق مثُميا في الببلدككصف عاًدا بأنيا )
! فقد كانكا في غاية                كميا! كىيمنكا عمى األمـ جميًعا! كأرادكا بببلدىـ مضاىاة الجنة

عسكرية، كمع ذلؾ لـ تنفعيـ قكتيـ، ألنيـ استخدمكىا في الظمـ القكة االقتصادية كال
 كالفساد كالطغياف. فأرمَّيا هللا كأىمكيا إىبلكػًا مفاجئػًا كماحقػًا. 
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بطاؿ الباطل، فإنيا تبقى. كأما إذا أغرت  فالقكة إذا استخدمت إلحقاؽ الحق، كا 
بد أف تزكؿ. فالعدؿ يحفع أصحابيا بالبغي كالفساد كالبطش كالتجّبر كالتكّبر، فإنيا ال

الحضارة، كالظمـ يدّمرىا. كذلؾ يرػ االقتصاديكف أف الكفاءة كالعدالة ركنا التقدـ، فإذا 
ذا تنكرت الكفاءة  اقترنت الكفاءة بالعدالة كتب هللا ليا الديمكمة كالبقاء كاالزدىار، كا 

 لمعدالة كتب هللا عمييا االضمحبلؿ كالفناء. 

، كالدر 9/110، كابف الجكزؼ 20/47، كالقرطبي 30/175)انظر تفسير الطبرؼ 
، كابف عاشكر 10/143، كالقاسمي 22/28، كنظـ الدرر 10/783المصكف 
30/319 .) 

 قاؿ تعالى: 

ـْ َيركا أف هللا ) فأّما عاٌد فاستكبركا في األرض بغير الحّق كقالكا َمف أشد  مّنا قكًة أَكل
 .15مْت ( ُفّص الذؼ خمقيـ ىك أشد  منيـ قكةً 

*** 

 جدة في: 

 ىػ   1424شباط  10

 ـ 2003نيساف  12
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  (9)الفجر كثمكَد الذيف جاُبكا الصخر بالكاِد  ۞

 : ألـ تر أيًضا كيف فعل ربؾ بثمكد.التقدير: معطكؼ عمى: عاد. كثمكدَ 

 نحتكا.: جابكا

 .قراءة: الكادؼ، كفيو الكاد

 

 (10)الفجر كفرعكَف ذؼ األكتاد  ۞

 : ألـ تَر أيًضا كيف فعل ربؾ بفرعكف.التقديركفرعكف: معطكفة. 

 األكتاد: 

 

 (12)الفجر فأكثركا فييا الفساد  ۞

ـْ تَر كيَف فعَل رّبؾ بعاٍد. إرـَ ذاِت الِعماِد. التي لـ ُيخمْق ِمثُميا في قاؿ تعالى: ) أل
األكتاِد. الذيَف طَغكا في الببلِد. الببلِد. كثمكَد الذيف جاُبكا الصخَر بالكاِد. كفرعكَف ذؼ 

-6( الفجر فأكثركا فييا الفساَد. فصّب عمييـ رّبيـ َسْكَط عذاٍب. إّف رّبَؾ لبالمرصادِ 
14. 

 :أكؿ السكرة
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 .: قَسـكالفجر

 :جكاب القسـ

 .إف ربؾ لبالمرصاد

 .كما بينيما )اآليات المذككرة أعبله(: آيات اعتراضية تميد لجكاب القَسـ

 :عاد

 .كانت مشيكرة عند العربأمة 

كانكا أىل عقل كتدبير. ككانت العرب تضرب المثل بأحبلـ )عقكؿ( عاد! ثـ فسدت 
 !طباعيـ بالترؼ كالبطر

 :إرـَ 

 .اسـ قبيمة مف قبائل عاد

 .بدؿ أك عطف بياف

 .زيادة تعريف بيـ

 :ذاِت الِعماد

 .ذات: ألف المراد مؤنث: القبيمة
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 :الِعماد

 .أبدانيـ. كاف الكاحد منيـ طكيل القامة جًداكناية عف طكؿ  -

: سيدىـ -  .العماد: العميد. فبلف عميد القـك

العماد: العمكد، الدعامة. كانكا أىل خياـ كأعمدة، ال يقيمكف في مكاف، سّيارة،  -
  .ُرّحل

 .العماد: األبنية المرفكعة عمى الُعمد -

ا كاف منزُلو َمعمًما لزائره. قالكا: العماد: األبنية الرفيعة. فبلف طكيل العماد: إذ -
 .كانت إرـُ مدينًة رفيعَة البنياف

العماد: سبلح كانكا يقاتمكف بو. تطمق اليـك عندنا عمى أرفع رتبة عسكرية. يقاؿ:  -
 .العماد فبلف

 .العماد: القكة -

 :لـ ُيخمق ِمثُميا

 .مثل القبيمة، مف حيث القكة كالشدة كعظـ األجساد كطكؿ القامة

 .قيل: لـ يخمق مثميا في زمانيـ

 :ثمكدَ 
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معطكؼ عمى )عاد( مجركر بالفتحة ألنو ممنكع مف الصرؼ. التقدير: ألـ تر كيف 
 .فعل ربؾ بعاد كثمكد

 :جاُبكا الصخر

 .قطعكا، نحتكا. كليس المعنى: جاؤكا أك أتكا بالصخر، حسب ما يقاؿ في العامية

 .أكؿ مف نحت الجباؿ كالصخكر كالرخاـ ثمكد

 .منو: جاب الببلد: قطعياك 

 .الصخر: الحجارة العظيمة

 :بالكاد

 .بالكادؼ

 .ىما لغتاف

 .الكاد: عاـ، أك اسـ عَمـ كاف يسّمى: كادؼ القرػ 

 :األكتاد

 الجنكد -

 !كاف فرعكف يعّذب الناس باألكتاد كيشّدىـ بيا إلى أف يمكتكا )حتى المكت( -
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 !ثـ يرسل عميو صخرة فتشدخوكاف يربط الرجل كل قائمة مف قكائمو في كتد  -

قيل: ضرب المرأتو )المؤمنة( أربعة أكتاد ثـ جعل عمى ظيرىا رحى عظيمة حتى  -
كَضَرَب هللُا َمثبًل لمذيَف آمُنكا امرأَة ِفْرَعكَف إذ قالْت رّب ابِف لي عنَدَؾ بيًتا في ماتت! )

  .( سكرة التحريـالجّنِة كنّجني ِمف ِفْرَعكَف كعمِمو كنّجني ِمَف القـك الظالميفَ 

 :الذيف طَغكا في الببلد

 .صفة تعكد عمى عاد كثمكد كفرعكف  -

 .صفة تعكد عمى فرعكف  -

 :َسْكَط عذاب

 .نصيب عذاب -

 .أشد عذاب. السكط عندىـ غاية العذاب. عذاب االستئصاؿ -

 .السكط: السياط

 :الخبلصة

كترًفا كطغياًنا كتجبًرا، كّذبكا ىذه األمـ كانت أمًما قكية أقكػ مف قريش، كأكثر نعيًما 
 .بُرُسميـ ككتبيـ، فعّذبيـ هللا أشد عذاب: أىمكيـ كدّمرىـ كجعميـ أحاديث كعبًرا

 :ابف عاشكرقاؿ 
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الطغياف: شدة العصياف كالظمـ، كمعنى طغيانيـ في الببلد أف كل أمة مف ىؤالء 
، كاف طغيانيـ في طغكا في بمدىـ، كلما كاف بمدىـ مف جممة الببلد أؼ: أرض األقكاـ

بمدىـ قد أكقع الطغياف في الببلد، ألف فساد البعض آيل إلى فساد الجميع بسّف سنف 
(، ألف الطغياف فأكثركا فييا الفسادالسكء. كلذلؾ تسبب عميو ما فرع عنو مف قكلو: )

ُيجّرغ صاحبو عمى دحض حقكؽ الناس، فيك مف جية يككف قدكة سكء ألمثالو 
نيـ يطغى عمى َمف ىك دكنو، كذلؾ فساد عظيـ، ألف بو اختبلؿ كَممئو. فكل كاحد م

الشرائع اإلليية كالقكانيف الصالحة، كىك مف جية أخرػ يثير الحفائع )جمع حفيظة( 
كالضغائف في المطغي عميو مف الرعية، فُيضمركف السكء لمطاغيف كتنطكؼ نفكسيـ 

ـ أعداء غير مخمصي عمى كراىية كالة األمكر كتربص الدكائر بيـ، فيككنكف لي
الضمائر، كيككف رجاؿ الدكلة متكجسيف منيـ خيفة، فيظّنكف بيـ السكء في كل حاؿ 
كيحَذركنيـ، فتتكزع قكة األمة عمى أفرادىا عكض أف تتحّد عمى أعدائيا، فيصبح 
لؤلمة أعداء في الخارج كأعداء في الداخل، كذلؾ يفضي إلى فساد عظيـ، فبل جـر 

 لكثرة الفساد.كاف الطغياف سبًبا 

*** 

 ـ26/4/2013اإلثنيف 

 

 (15)الفجر فيقكؿ رّبي أكرمِف  ۞
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 .قراءةأكرمني، كفيو 

 

 (16)الفجر كأما إذا ما ابتبله فقَدر عميو رزقو فيقكؿ رّبي أىانِف  ۞

 : ضّيق.قدر

 .قراءة: أىانني، كفيو أىانفِ 

 

 (18)الفجر كال َتحاّضكف عمى طعاـ المسكيف  ۞

 يحّض بعُضكـ بعًضا.كال تتحاضكف: كال 

 

 (19)الفجر كتأكمكف التراث أكبًل لّمػػًا  ۞
 

 (: الميراث، الماؿ المكركث.التراث)
 
(: شػػػػديًدا كاسػػػػًعا كػػػػامبًل، ال تتركػػػػكف منػػػػو شػػػػيًئا، باإلسػػػػراؼ فػػػػي إنفاقػػػػو، أك أكػػػػبًل لًمػػػػا)

 باالعتداء عمى حقكؽ اآلخريف فيو. كتفصيل ىذا المعنى في األقكاؿ الثبلثة التالية: 
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تػأكمكف ميػػراثكـ كميػػراث غيػػركـ، مػػف النسػاء كالصػػغار كاليتػػامى. ككػػانكا يتػػذرعكف  – 1
 إلى ذلؾ بقكليـ: ال يستحق الميراث إال مف يقاتل كيحمي الحكزة.

  
تػػأكمكف الميػػراث حبللػػو كحرامػػو. فػػبل تػػرّدكف منػػو الُغصػػكب )جمػػع َغصػػب( إلػػى  – 2

 أصحابيا. 
 
يبًل ميػػػبًل، مػػف غيػػػر أف يعػػرؽ فيػػػو جبيػػػنكـ، تػػأكمكف ميػػػراثكـ الػػذؼ ظفػػػرتـ بػػو سػػػ – 3

 فتسرفكف في إنفاقو، كتبذركنو في الشيكات تبذيًرا سريًعا ككاسًعا. 
، كنظػػػػػـ الػػػػػدرر 10/475، كأبػػػػػي حيػػػػػاف 31/172، كالػػػػػرازؼ 30/183)انظػػػػػر تفسػػػػػير الطبػػػػػرؼ 

 (.30/334، كابف عاشكر 22/36

 

 (20)الفجر كتحبكف الماؿ حًبا جًما  ۞
(: شػػديًدا، كثيػػًرا، مػػع حػػرص كشػػره، كرغبػػة فػػي الجمػػع كالكنػػز. عػػف ابػػف عبػػاس جًمػػا)

 (. 30/184كالضحاؾ: يحبكف كثرة الماؿ )تفسير الطبرؼ 
 
 : 31/172 الرازؼ قاؿ 

 بيف تعالى أف حرصيـ عمى الدنيا فقط، كأنيـ عادلكف عف أمر اآلخرة.
 
 : 30/334ابف عاشكر قاؿ 
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إف اإلفػػراط فػػي حػػب المػػاؿ يكقػػع فػػي الحػػرص عمػػى اكتسػػابو، كلػػك بػػالحراـ، كالغصػػب 
 كاالختبلس كالسرقة كالربا كأكل األمانات. 

 
ف كاف معظمو مقكالت قيميػة )افعػل، ال تفعػل(، إال أنػو يحتػكؼ فػي  إف القرآف الكريـ كا 
ل فػػي بعػض األحيػػاف عمػػى مقػكالت كصػػفية، لػػيس فييػا أمػػر كال نيػػي. كىػذه اآليػػة تػػدخ

ىذه المقكالت، فتصف فطرة الناس كطبيعتيـ، كتدؿ عمى أف ىناؾ مشػكمة اقتصػادية، 
أك مشكمة ندرة نسبية، ألف الناس يميمػكف إلػى زيػادة ثػركاتيـ كتعظيميػا. كىػك مػا يعبػر 
عنػػػػو االقتصػػػػاديكف بػػػػأف حاجػػػػات البشػػػػر غيػػػػر محػػػػدكدة )كالمػػػػكارد محػػػػدكدة(، كتػػػػدخل 

 بالحاجات. الشيكات فيما عبر عنو االقتصاديكف 
*** 
 2006تمكز  13
 

 (20)الفجر كتحبكف الماؿ حًبا جًما  ۞

 حب الماؿ صفة قدح أـ صفة مدح؟ ۞

 قاؿ:

 ماذا أفعل؟ أنا أحب الماؿ، كحب الماؿ كما تعمـ ليس حراًما.

 أجابو:
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إذا أحببتو أكثر مف المزـك فيك حراـ! فالمبالغة في حب الماؿ قد تؤدؼ إلى عبادتو! 
 با.كالعياذ 

 قاؿ:

 قاؿ تعالى: 

 كتحبكف الماؿ حًبا جًما. 

 أجابو:

 جاءت ىذه اآلية في معرض الذـ. انظر اآليات قبميا:

كبل بل ال ُتْكرمكف اليتيـ. كال َتحاّضكف عمى طعاـ المسكيف. كتأكمكف التراث أكبًل 
 لًما. كُتحبكف الماؿ حًبا جًما. 

 )سكرة الفجر(.

 مقاصد الشريعة خمسة:

 النفس، العقل، النسل، الماؿ.الديف، 

 ، فبل تقدمو عمى الديف، كال النفس، كال العقل، كال النسل.5فالماؿ مرتبتو رقـ 

 فالماؿ ميـ، كلكف ال تضعو فكؽ مرتبتو!

 فالماؿ ُيبذؿ مف أجل الديف، كمف أجل النفس، كمف أجل العقل، كمف أجل النسل. 
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أك بسبب التجارة، أك بسبب  ،الحصار، أك بسبب الحربفإذا خسرت مالؾ )بسبب 
جائحة أك قكة قاىرة( فبل تنتحْر! فالماؿ في خدمة النفس، كليست النفس في خدمة 

 الماؿ.

 كهللا أعمـ.

*** 

 إألحد7

 ىػ1438رمضاف  24

 ـ2017حزيراف  18

 

 (21)الفجر  كجاء ربؾ كالمبلئكة صًفا صًفا كبّل إذا ُدّكِت األرُض دًكا دًكا ۞

 كصًفا صًفاإعراب دًكا دًكا  ۞

  .22 -21 الفجرسكرة 

 لك قيل: ُدّكت األرض دًكا. دًكا: مفعكؿ مطمق.

 : قالكا: األكلى: مفعكؿ مطمق، كالثانية: تككيد.(دًكا دَكا)

 كفيو نظر.
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معناىا: دَكا بعد دّؾ. يعني: الدؾ الثاني مثل األكؿ، كليس مجرد  (دًكا دًكاألّف )
 تككيد.

كددُت لك كاف ىناؾ إعراب جماعي لمكممتيف مًعا! اإلعراب ىنا يبدك تقريبًيا حسب 
 المتاح منو في المغة، كالحق أف فيو تقصيًرا في ىذا الباب لمتعبير عف المعنى بدقة. 

: يمكف أف ُتعرب عمى أنيا حاؿ عمى مستكػ الكممتيف مًعا، كعندئٍذ ال بد (دًكا دًكا)
 مف تطكير عمـ اإلعراب.

( عمى صًفا صًفا( عمى أنيا مفعكؿ مطمق، فيحسف أف نعرب )دًكا دًكاإذا أعربنا )
 أنيا مفعكؿ مطمق، عمى تقدير: مصطّفيف صًفا صًفا.

ذا أعربنا )  ( عمى أنيا حاؿ.صًفا صًفا( عمى أنيا حاؿ، فيحسف أف نعرب )دًكا دًكاكا 

 أؼ: كبلىما مفعكؿ مطمق، أك كبلىما حاؿ.

الجممتيف، ألنيا أقرب إلى المعنى، كليكف الحاؿ ىينا مزدكًجا، كأنا أرجح الحاؿ في 
 أؼ مؤلًفا مف كممتيف، أؼ ال يصمح أف تككف الكممة الثانية تككيًدا لؤلكلى.

 كهللا أعمـ بالصكاب.

*** 

 إألربعاء7
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 ىػ1440رمضاف  3

 ـ2019أيار  9

 

 ( 22)الفجر كجاء ربؾ كالمَمُؾ صًفا صًفا  ۞

 عقائدؼ إعراب۞
  
 (ِبَجيّنـَ  يكَمئذٍ  كِجيء َصًفا. َصًفا كالمبلئكة رّبؾَ  كجاءَ  دًكا. َدًكا األرُض  ُدّكتِ  إذا َكبّل )
 .22 الفجر
  
 اإلعراب: أىل
 - معينة حاالت في - يككنكا أف يجب بل كالنحك، المغة أىل مف يككنكا أف يكفي ال
 أعمـ. كهللا صحيًحا، إعرابيـ يأتي حتى أيًضا، العقائد أىل مف
  

 كالمبلئكة:
 عاطفة. كليست حالية الكاك
 ربؾ. أمر جاء أؼ: ربؾ: جاء السبب:
 العقيدة. إلى االلتفات فاتو عاطفة أعربيا مف
 المبلئكة. مع جاء تعالى بأنو يقاؿ أف يجكز ال
 ىنا. العطف يجكز فبل المبلئكة، مجيء غير الرب مجيء
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 أعمـ. كهللا شرؾ، فيو لكاف عطف، كاك قيل: كلك
 الصفات. آيات مف اآلية كأف العقيدة، مسألة إلى ينتبو لـ عطف، كاك أعربيا مف

 مبتدأ. المبلئكة:
 صًفا. صًفا مصفكفكف  تقديره: محذكؼ الخبر:
 حااًل. كليست مطمق، مفعكؿ صًفا:
 تككيد. الثانية: صًفا:
 مطمق. مفعكؿ أك حاؿ، دًكا:
 تككيد. الثانية: دًكا:
 أعمـ. كهللا
***  

  7إلجمعة
 ىػ1435 عرفات كقفة
              ـ3/10/2014
 

 (23)الفجر ى لو الذكرػ كأنّ  ر اإلنسافُ يكمئذ يتذكّ  ۞

يـك القيامة يتذكر ما كاف يجب عميو فعمو في الدنيا، كلكف ىذه الذكرػ تأتي في غير 
 كقتيا.

 

 (24 )الفجر ِلحياتي قّدمتُ  ليتني يا ۞
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 التقدير:
 اآلخرة. في لحياتي الدنيا حياتي في قّدمت ليتني يا
 المختار. كىك
  
           المفسريف: أقكاؿ
 الشمس. لطمكع جئتُ  كقكلؾ: )في(، بمعنى: البلـ لحياتي:      -

فّ ) حياتي. ألجل أؼ: فييا. مكتَ  ال لحياةٍ  أؼ: لحياتي، صالًحا عمبلً  قدمت      -  كا 
 ىي أؼ: الحيكاف: ،64 العنكبكت سكرة (َيعممكفَ  كانكا لك الحيكافُ  لييَ  اآلخرةَ  الدارَ 
 الحقيقية. الحياة

 الدنيا. في الطاعات مف ازددتُ       -

 النار. مف لنجاتي      -

 *** 

   ـ10/12/2012 اإلثنيف
 

 (25 )الفجر أحدٌ  كثاقو كثقيُ  كال أحدٌ  عذاَبو يعّذب ال فيكمئذ ۞
 كاألغبلؿ. بالسبلسل ُيكثق كال
 

 (27)الفجر ةرضيّ مَ  راضيةً  ربؾ إلى ارجعي المطمئنة النفُس  أيتيا يا ۞
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 اآلخرة. في هللا كعد إلى اطمأنت التي :المطمئنة
 هللا. بثكاب :راضية
 هللا. عند :ةرضيّ مَ 

 أعمـ. كهللا لمتأكيد، كالثانية كاحد، بمعنى كلعميما
 

 (29 )الفجر عبادؼ في فادخمي ۞
 متكّمف؟ أـ صحيح السامرائي فاضل قالو ما ىل ۞

  
 اآليات:
 .18-17 الز َمر (القكؿ يستمعكف  الذيف عباد. فبشر)
 .30-29 الفجر (جنتي كادخمي عبادؼ. في فادخمي)
 الفجر؟ في كأثبتْت  الز َمر في المتكمـ ياء حذفت لماذا
 السكرة. بفاصمة أليق الزمر في حذفيا لكف فاصمة، كقعت كمتاىما
ثباتيا  بفاصمتيا. أليق الفجر في كا 
 أعمـ. كهللا
*** 
 المفسريف: أقكاؿ

 الزمخشرؼ:
 (.عباد فبشر ) عمى: يقف مف الكقفة مف»

 («.أكلئؾ) كخبره: االبتداء، عمى يرفعو (،يستمعكف  الذيف كيبتدغ:)
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=204&surano=39&ayano=17#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=204&surano=39&ayano=17#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=204&surano=39&ayano=17#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=204&surano=39&ayano=17#docu
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 الجكزؼ: ابف
 «.)عبادَؼ( عمرك أبك الياء كحّرؾ بياء، (عباد فبشر»)
 
 حياف: أبك
 (.عباد) لػ: كصف (:الذيف»)
 (.عباد) عمى الكقف كقيل:
 «.بعده كما (أكلئؾ) خبره مبتدأ، (الذيفك)
 
 عاشكر: ابف
 ياء، دكف  الداؿ بكسر (عباد) كممة: عمرك أبي راكؼ  السكسي عدا ما العشرة قرأ»
 الداؿ. عمى الكسرة بكجكد كاجتزاء تخفيف كىك
 الكقف. في كساكنة الكصل في مفتكحة الداؿ بعد بياء السكسي كقرأىا
 في كما العربية في صحيحاف كجياف كىما الكقف، حالة في الياء حذؼ عنو كنقل
 التسييل.
 يكىف كذلؾ الداؿ، بعد ياء بدكف  ىنا (عباد) كتابة: المصاحف اتفقت لكف
 «.اءاألد قبيل مف بأنيا ليا يتأكؿ أف إال السكسي، قراءة
 
 السامرائي: فاضل
 الكريـ( القرآف في بيانية أسئمة كتابو: )مف
 ما أف مف  القرآني( التعبير في الكممة )ببلغة كتابنا: في ذكرناه فيما يدخل ىذا إف»
 الياء! منو ُحذفت مما كأشمل أكسع الياء فيو ُذكرت

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=216&surano=39&ayano=17#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12114
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 الزمر آية في خصصيـ فقد الزمر، آية في منيـ أكثر الفجر آية في العباد أف كذلؾ
 عمـك في الفجر آية في كأطمقيـ )...( (أحسنو فيتبعكف  القكؿ يستمعكف  الذيف) بقكلو:
 القكؿ! أحسف يتبع يكف لـ مف فييـ أف شؾ كال الجنة، يدخمكف  الذيف عباده
 في العباد كاف كلما العباد، لزيادة مناسبةً  البناء في زاد الفجر آية في العباد كثر فمما
 قمةَ  البناء قمةُ  لتناسب الكممة مف اقتطع الفجر آية في ذكر ممف اجزءً  الزمر آية
 «!العباد
 
 السامرائي: عمى تعميق
 فبل تقّدـ ما أما أعبله، ذكرتُ  كما بالفاصمة يتعمق كىك عميو، أكافقو ذلؾ بعد ذكره ما
 بتفاسير متأثر كلعمو ادعاءاتو، في كيسرؼ يتكّمف السامرائي أف كأرػ  عميو، أكافقو
 صكفية مراجع إلى أيًضا يرجع كربما األلكسي، إلى يرجع ما كثيًرا كىك كفية!الص
 يذكرىا! كال التصكؼ في إيغاالً  أكثر أخرػ،
 كتابة في ال القرآف، في ىك كاإلعجاز مصحف، في إمبلء مسألة ىنا فالمسألة
 ُيقاس ال المصحف رسـ أف مشابية مناسبات في يرّدد ما كثيًرا السامرائي المصحف!
 عف يتكمـ كأنو المتكّمفة! البيانية لمساتو التماس في يمضي ذلؾ مع كلكنو عميو،
 كتبو! هللا كأف منزؿ! كتاب
ما عميو، ُيقاس ال األمر أف إما  يجتمعاف! كال عكسو، كا 
 أدرؼ! ال عنده؟ يجتمعاف كيف
 عميو ىي ما عمى كتابو في دائًما كيكررىا غامضة، عبارة عميو" ُيقاس "ال كعبارتو:
 شرح! كال تقميب كال تغيير دكف  مف
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 يتعمق األمر ألف المعنى، زيادة تفيد المبنى زيادة قاعدة: في ىنا المسألة تدخل كال
 في يتكسع السامرائي أف كيبلحع الكممة! بنية عف منفصمة كىي المتكمـ، بياء
 مف كثير اليـك عنو كأخذىا مكضعيا! غير كفي مكضعيا في كيضعيا القاعدة،
 قبيًحا! استعماالً  يستعممكنيا كراحكا ،الناشئة
 يتحدث المتحدث داـ ما ليـ! يقاؿ ما كلّ  لتصديق االستعداد لدييـ المسمميف كجميكر
 اإلعجاز! عف
 لما أثًرا تجد ال كثيرة، كىي ياء! كببل بالياء (عباد) ذكر فييا كرد التي اآليات راجع
 السامرائي! يزعمو
 منيا الكاردة حتى المتشابيات، في كثيًرا يكغل أال لمسامرائي المناسب مف يككف  كقد
 عف البحث يتكمف ثـ عنيا، أسئمة عف البحث يتكّمف متباعدة، مختمفة سكر بيف
 ذلؾ، بعد منيا الخركج عف يعجز ربما المتشابيات في دخل فمف بعيدة! ليا أجكبة
 بكثير! منيا أعظـ قرآنية لمقاصد مجاالً  يدع كال طائل، ببل الناس بيا كيدّكخ
 أعمـ. كهللا
*** 
    2015 األكؿ تشريف 24 السبت
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 إلبمد﴾ سورة﴿
 

 (1)البمد بيذا البمد  بيذا البمد كأنت حلٌّ  ال أقسـُ  ۞

 : ال: صمة. أؼ: أقسـ.ال أقسـ

 : مكة.ىذا البمد

 : حاّؿ، مقيـ.حلّ 

 

 (3)البمد كما كلد  ككالدٍ  ۞

 الكالد: آدـ.

 

 (4 )البمد كَبد في اإلنسافَ  خمقنا لقد ۞
  
 الدنيا أمر مكابًدا إال آدـ ابفُ  ُيمفى فبل كنَصب، كعناء شّدة في أؼ :الطبرؼ  قاؿ
 اآلخرة، كشدائد الدنيا مصائب مف آدـ ابف يكابد ما يكابد خمًقا هللا َيخمق كلـ كاآلخرة.
 الطبرؼ  )تفسير قامتو كانتصاب أسنانو كنبات كحياتو كمعيشتو حممو شّدة مف
30/196.) 
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 أداء في كيكابد الضّراء. عمى كالصبر السّراء، عمى الشكر يكابد :الرازؼ  كقاؿ

 اإلرضاع، زماف ثـ األـ، بطف في تارة كمشقة. شّدة كميا أطكاًرا هللا خمقو العبادات.
 الرازؼ  )تفسير المكت ذلؾ بعد ثـ المعاش، تحصيل في الكدّ  ففي بمغ إذا ثـ
31/181.) 
  
 كُشدَّ  قماًطا، ُقِمط إذا ثـ ُسرَّتو، قطع يكابد ما أكؿ العمماء: بعض قاؿ :القرطبي كقاؿ
 نبت يكابد ثـ لضاع. فاتو كلك االرتضاع، يكابد ثـ كالتعب. الضيق يكابد رباًطا
 الختاف يكابد ثـ المطاـ. مف أشد ىك الذؼ الفطاـ، يكابد ثـ لسانو. كتحرؾ أسنانو،
 ثـ كىيبتو. كاألستاذ كسياستو، كالمؤّدب كصكلتو، المعّمـ يكابد ثـ .كاألحزاف كاألكجاع
 يكابد ثـ كاألجناد. كالخدـ األكالد شغل يكابد ثـ فيو. كالتعجيل التزكيج شغل يكابد
، الكَبر ثـ القصكر، كبناء الدكر شغل  كثيرة مصائب في كالقدـ، الركبة كضعف كاليـر
 العيف كرمد األضراس ككجع الرأس صداع مف إيرادىا، يطكؿ كنكائب تعدادىا، يكثر
يف، كغـّ   الضرب مثل كالنفس، الماؿ في محًنا كيكابد األذف. كألـ السفّ  ككجع الدَّ

 بعد المكت ثـ مشقة، إال يكابد كال شّدة، فيو يقاسي إال يـك عميو يمضي كال كالحبس.
 إلى هللا، عمى كالعرض البعث ثـ كظممتو، القبر كضغطة المَمؾ، مساءلة ثـ كمو، ذلؾ
ما الجنة في إما القرار، بو يستقر أف  (.20/62 القرطبي )تفسير النار في كا 
  
 قطع أكؿ مف تنحصر، تكاد ال كمشاّقو كاآلخرة، الدنيا مشاؽّ  يكابد :حياف أبك كقاؿ
ما المشّقات، عنو فتزكؿ جنة في إما قراره، يستقر أف إلى سّرتو  فتتضاعف نار في كا 
 (.10/478 المحيط )البحر كشدائده مشّقاتو
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 اإلنساف أف جية مف قريش، مف يكابده كاف مما ملسو هيلع هللا ىلص لمنبي تسمية فيو :القاسمي كقاؿ
 القاسمي )تفسير نَصًبا أشد فيك أعظـ كاف َمف كل كأف الدنيا، في لمراحة ُيخمق لـ
10/ 157.) 
***  
  ـ14/4/2013 األحد
 

  (5 )البمد أحدٌ  عميو يقدر لف أف أيحَسبُ  ۞
 (.لقد خمقنا اإلنساف في كبد. أيحسب أف لف يقدر عميو أحد)

 : في قكة كما قاؿ مقاتل.في كبد
 كتفسيره ىذا ىك األنسب لمربط بيف اآليتيف.

 
 (6)البمد ًدا. أيحَسب أف لـ يره أحٌد بَ يقكؿ أىمكُت مااًل لُ  ۞
 : أنفقُت.أىمكتُ 
 كثيًرا.: مااًل مااًل لبًدا

ال لـ نستطع الربط بيف اآليتيف.  يبدك أنو يكذب، كا 
 

 (10)البمد كىديناه النجديف  ۞
 نجد الخير، كنجد الشر.

 ىذا ال يكفي في التفسير، ال بد مف الجكاب عف ىذا السؤاؿ؟ لماذا ُسّميا كذلؾ؟
 النجد: الطريق المرتفع.
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لمخير، فيل تصمح أيًضا لمشر؟ كىنا قد يتـ التساؤؿ: إذا كانت كممة النجد صالحة 
 قد تصمح بالتبعية.

 
 (11)البمد فبل اقتحـ العقبة  ۞
 : فما.فبل

 أك: فيبّل، قالو القفاؿ.
 : لعميا سّميت كذلؾ ألنو إذا اجتازىا دخل الجنة.العقبة
 

 (13)البمد فؾ  رقبة  ۞
 مف الرؽ أك األسر.تحرير 
 

 (14)البمدأك إطعاـٌ في يـك ذؼ َمسغبة يتيًما ذا مقربة أك مسكيًنا ذا متربة  ۞
 : جكع. ىذه الصفة لميـك قد يككف المراد بيا اليـك أك الفقير المستحق.مسغبة
 .إطعاـ: مفعكؿ بو السـ الفاعل: يتيًما
 : ذا قربى.ذا مقربة
 : فقر. فبلف عمى األرض، عمى التراب.متربة
 

 (17)البمد مرحمة كتكاَصكا بال ۞
 بالرحمة. اخيترت المرحمة لمراعاة الفاصمة.

 
 (18)البمد الميمنة  أكلئؾ أصحابُ  ۞
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 : اليميف. اختيرت الميمنة لمفاصمة.الميمنة
 : مف الُيمف.الميمنة
 : أصحاُب الجنة.الميمنة أصحابُ 
 .27( الكاقعة أصحاب اليميف)
 

 (19)البمد كالذيف كفركا بآياتنا ىـ أصحاُب المشأمة  ۞
 : أصحاب الجحيـ.أصحاب المشأمة
 : الشماؿ.المشأمة
.المشأمة  : مف الشـؤ
 .41( الكاقعة أصحاب الشماؿ)
 

 (20)البمد عمييـ نار مؤصدة  ۞
 : مغمقة.مؤصدة
 : لعل التقدير

 ناٌر عمييـ مؤصدة. -
 مؤصدة عمييـ. نارٌ = 
 مؤصدة عمييـ. ىي نارٌ  -

 ، أؼ: مؤصدة عمييـ.مؤصدةالجار كالمجركر متعمقاف بػ: 
 اإلعراب.ك  التفسير قارْف كتب
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إلشمس﴾ سورة﴿  
 

 (1)الشمس كالشمِس كضحاىا  ۞

 ىل ىذا قَسـ بالشمس أـ برّب الشمس؟

 .في القرآف الكريـ تارة يأتي الحمف )القَسـ( با، كتارة بمخمكقاتو

 :الحمف با

 :مف ذلؾ قكلو تعالى

 92( الحجر فكربؾ لنسألّنيـ أجمعيف)

  68( مريـ فكربؾ َلنحشرّنيـ)

 23( الذاريات فكرّب السماِء كاألرضِ )

 :الحمف بمخمكقات هللا

 كالشمس  -

 كالفجر  -

 كالضحى  -
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 :ال يجكز لنا الحمف بغير هللا

 :قاؿ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .)متفق عميو( .مف كاف حالًفا فميحمْف با أك ليصمْت 

 كيف حمف هللا بمخمكقاتو؟

 :المسألة قكالف في

 :القكؿ األكؿ

 .ىذا يجكز ، كال يجكز لغيره

 :القكؿ الثاني

 .فيو حذؼ، كالتقدير: كرّب الشمس

 .)نقمو الرازؼ في التفسير، كابف حجر في الفتح(

*** 

  2016حزيراف  4السبت 

 

 (3)الشمس كالنيار إذا جبلىا كالميل إذا يغشاىا  ۞

 .4 – 3( سكرة الشمس إذا َيغشاىاكالنياِر إذا جبّلىا. كالميِل ) 
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 : ماض.جبّلىا

 : مضارع.يغشاىا

 يجكز األمراف، كاختار ما فيو مراعاة الفاصمة.

*** 

 ىػ(:754-)أبك حياف 

 (كالميل إذا يغشاىا)لما كانت الفكاصل ترتبت عمى ألف كىاء المؤنث، أتى: 
بالمضارع؛ ألنو الذؼ ترتب فيو. كلك أتى بالماضي، كالذؼ قبمو كبعده، كاف يككف 

  .التركيب: إذا غشييا، فتفكت الفاصمة، كىي مقصكدة

*** 

 ىػ(:756-)السميف الحمبي 

( مضارًعا، دكف ما قبمو كما بعده، مراعاة لمفكاصل; إذ لك أتى بو يغشاىاجيء بػ )
  .ماضًيا لكاف التركيب: "إذا غشييا"، فتفكت المناسبة المفظية بيف الفكاصل كالمقاطع

*** 

 األلكسي:

https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=91&ayano=4#docu
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أبك  غشييا، قاؿجيء بالمضارع ىنا دكف الماضي كما في السابق بأف يقاؿ إذا 
رعاية لمفاصمة كلـ يقل غشاىا ألنو يحتاج إلى حذؼ أحد المفعكليف لتعديو  :حياف

كذا قيل. كقاؿ بعض األجمة: جيء  الراغبإلييما فإنو يقاؿ: غشيتو كذا كما قاؿ 
األكؿ أف  :الخفاجي بالمضارع لمتنبيو عمى استكاء األزمنة عنده تعالى شأنو. كقاؿ

مة األصمية؛ يقاؿ المراد بالميل الظممة الحادثة بعدـ الضكء ال العدـ األصمي كالظم
فإف ىذه أظير في الداللة عمى القدرة كىي مستقبمة بالنسبة لما قبميا فبل بد مف تغيير 

 .التعبير ليدؿ عمى المراد

*** 

 إلثالثاء7

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01

 

 (4)الشمس كالميل إذا يغشاىا ۞ 

 : بالمضارع، كاألفعاؿ األخرػ بالماضي.يغشاىا

ال يناسب القرآف،  فيكنظر. ما قالو أبك حياف، ككرره السميف الحمبي، كاأللكسي، فيو 
 بل يناسب الشعر.

https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11992
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11992
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11992
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14343
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 (5)الشمس كالسماِء كما بناىا  ۞

 (1)اآلية كالشمِس كضحاىا  :قاؿ تعالى

 (4-2)اآليات كالقمِر إذا تبلىا. كالنياِر إذا َجبّلىا. كالميِل إذا َيغشاىا 

  (7-5)اآليات كالسماِء كما َبناىا. كاألرِض كما َطحاىا. كنفٍس كما سّكاىا 

*** 

 :ىذه سبع آيات

 .اآلية األكلى ليس فييا: )إذا( كال )ما(

 .فييا: )إذا( 4-2اآليات الثبلثة 

 .فييا: )ما( 7-5اآليات الثبلثة 

 :لـ يقل

 .كالنفِس كما سّكاىا

 :تبلىا

 .تبل الشمَس 

 :جبّلىا
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ْف لـ ُتذكرأؼ   .األرَض، كا 

 :َيغشاىا

 .أؼ األرَض 

*** 

 :كالسماِء كما َبناىا

 :ذكر فييا المفسركف احتماليف

 :األكؿ

 .)ما( بمعنى )َمف(، كالمراد ىك هللا

 .كالسماء كبانييا

ف، كاحتجكا بآيات أخرػ، كلكف ال ُيحتج لكف يرد عمى ىذا أنو قد يككف مف التكمّ 
 !بُمشكل عمى ُمشكل

 !ىذا تقديًما لممخمكؽ عمى الخالق ثـ إّف في

*** 

 :الثاني

 .كقاؿ بعضيـ: )ما( ىنا مصدرية
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 .أؼ: كالسماء كبنائيا

*** 

 :تفسير آخر مقترح

 .)ما(: نافية

 .ال ىي مكصكلة، كال ىي مصدرية

 .( أؼ: كما بناىا إال هللاكالسماِء كما َبناىا)

 .( أؼ: كما طحاىا إال هللاكاألرِض كما طحاىا)

 .( أؼ: كما سّكاىا إال هللاكما َسّكاىاكنفٍس )

 .كهللا أعمـ

*** 

 :األربعاء

 ىػ1439شعباف  30

 ـ2018أيار  16

 

 (9)الشمس اىا قد أفمح مف زّكاىا كقد خاب مف دسّ  ۞
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 غمسيا في المعاصي.: اىادسّ 

 

 (31 )الشمس كسقياىا هللا ناقة ۞

 فكّذبكه كُسقياىا. هللاِ  ناقةَ  هللاِ  رسكؿُ  ليـ فقاؿَ  أشقاىا. انبعثَ  إذِ  بطغكاىا. ثمكدُ  كّذبْت )
 .15-11 الشمس (عقباىا َيخاؼُ  كال فسّكاىا. بذنبيـ رب يـ عمييـ فدمدـ فعقركىا

  

 غريباف: لفظاف

 الطغكػ.

 كالدمدمة!

  

 َطغكاىا:

 ُطغيانيا.

 .5 الحاّقة (بالطاغية فُأىمككا ثمكدُ  فأّما)

 العذاب. أنكاع مف نكع المقصكد: لعل
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 بَطغكاىا:

 بسبب. لمسببية؟ الباء ىل

 كّذب. فعل: تعدية لمتعدية؟ أـ

 العمماء. عند قكالف

  

 انبعث:

 كنشاط! كىّمة بسرعة نيض

 اندفع.

 الدافع. الباعث، كمنو:

 فانبعث. بعثكه بعث. مطاكع: انبعث كقيل:

  

 هللا: رسكؿ

 السبلـ. عميو صالح

  

 إعراب:
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 َدُعكا. أك: احَذركا. تقديره: محذكؼ، لفعل بو مفعكؿ :ناقة

 (.ناقة) عمى: معطكؼ :كُسقياىا

 ُسقياىا. كدُعكا دُعكىا :التقدير

 كاإلعراب. التفسير أىل ذكر كما عطف، كاك (:كُسقياىا) قكلو: في الكاك

 أقكؿ:

 .معّية كاك تككف  أف كتحتمل

 سقياىا. مع دعكىا :التقدير

 أعمـ. كهللا المعّية، بكاك منصكب :ُسقياىا

 أجمل! نظرؼ  في اإلعراب كىذا

 الحاؿ. كاك الكاك: :َيخاؼ كال

  

 فكّذبكه:

 السبلـ. عميو صالًحا رسكليـ: فكّذبكا

 قكلو. َيسمعكا لـ

 ُيطيعكه. لـ
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 فعقركىا:

 فذبحكىا.

 فنحركىا.

 أقكاؿ: ثبلثة عقرىا فيمف

 كاحد. شخص -

 اثناف. -

 جماعة. -

 :الطبرؼ  قاؿ

 بقتميا، كرُضكا الشرب، منعيا عمى أجمعكا ذلؾ، تسميميـ بعد أنيـ الخبر جاء قيل:»
 إلى كالعقر التكذيب ُنسب كلذلؾ َعقرىا، َمف كَعقرىا قاتُميا، قتميا جميعيـ رضا كعف
 «!جميعيـ

 :الرازؼ  كقاؿ

 :قكالف فيو الناقة عاقر»
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 أشأـ يقاؿ: المثل. بو كُيضرب سالف، بف َقدار كاسمو معيف، شخص أنو :أحدىما
  .ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ بفتكػ  األكليف قىأش كىك قدار، مف
 

نما ،جماعة يككنكا أف يجكز :كالثاني  أفعل في لتسكيتؾ الكحداف لفع عمى جاء كا 
 أفضل ىذاف تقكؿ: كالمؤنث. كالمذكر كالجمع الكاحد بيف أضفتو، إذا التفضيل،
 يقاؿ: أف يجكز ككاف (،فعقركىا فكّذبكه) بقكلو: يتأكد كىذا أفضميـ، كىؤالء الناس،
 «.أفاضميـ يقاؿ: كما أشقكىا،

 أقكؿ:

 (.فعقركىا) كقكلو: (ليـ) قكلو: بالجماعة الثاني القكؿ يؤيد

 فعمو، عف راضية بأنيا الجماعة فّسركا كاحد رجل العاقر بأف قالكا الذيف كالمفّسركف 
 العقر! تباشر كلـ

 قكالً  ذكر ألنو تنقيح، إلى يحتاج أنو يبدك ،قكالف فيو الناقة عاقر بأف الرازؼ  قكؿ
    اْثَنْيِف(. َكاَنا ِإنَُّيَما ِقيلَ  اْلَفرَّاُء: )كَقاؿَ  اثناف! العاقر بأف لمفّراء

 
 :حياف أبك كقاؿ

 «.عميو كمتمالئيف بو، راضيف لككنيـ لمجماعة، العقر ُأسند»

  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5323&idto=5323&bk_no=132&ID=2995#docu
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 :الشككاني كقاؿ

 الناس، خير كىذاف الناس، أفضل ىذاف تقكؿ: كالعرب ،اثناف عقرىا الفّراء: قاؿ»
 «."أشقياىا" يقل: لـ فميذا

 عمييـ: فدمدـ

 فأىمكيـ.

 :عاشكر ابف قاؿ

 صكت الدمدمة: بيذه كالمراد غضب. صيحة رّبيـ عمييـ صاح عمييـ: دمدـ»
 )...(. بيا أُىمككا التي كالرجفة الصاعقة

 إذا القبر، عميو دمـ يقاؿ: األرض. عمييـ أطبق عمييـ: دمدـ المفسريف: أكثر كقاؿ
    «.فعفل دمدـ: فكزف  كعميو كبكب، مثل: لممبالغة، دمـ مكرر كدمدـ: أطبقو.

  

 رّبيـ:

 هللا.

  

 بذنبيـ:
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 :حياف أبك قاؿ

 «.الذنكب عاقبة مف تخكيف فيو»

  

 فسّكاىا:

 األرض. عمييـ سّكػ 

 جميًعا. أىمكيـ

 ذكرىا. يرد كلـ األرض، عمى تعكد (:ىا)

 (.ثمكد) عمى تعكد كقد

 الدمدمة. عمى أك:

 :حياف أبك قاؿ

 (:فسّكاىا)

 كقيل: (.بطغكاىا) في: عاد كما بالتأنيث عمييا عاد اليبلؾ، في القبيمة فسّكػ  قيل:»
 «!كبيًرا كال صغيًرا منيـ )يَدْع( ُيفمت فمـ بينيـ، سّكاىا أؼ الدمدمة، سّكػ 

 كُسقياىا؟ الناقة بسبب العذاب ذلؾ كل ىل يقاؿ: قد

 كاختبار. هللا مف ليـ ابتبلء كُسقياىا: الناقة
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 البشر! مف أحد حق مف ليس الشامل بالدمار التعذيب أف اآلية مف يفيـ قد

 تاـ: سجنا 

 (.فسّكاىا) اآلية: ىذه في قكلو الِحعْ 

 (.َسّكاىا كما كنفسٍ ) :7 اآلية في كقكلو

 خمقيا. :َسّكاىا 7 اآلية في

 كأىمكيا! دّمرىا، :سّكاىا :14 اآلية كفي

 بالمفع الكممتاف تتفق أف كىك المستكفي، أك الكامل الجناس يسمى كقد :التاـ الجناس
  .بالمعنى إال تختمفاف كال كالحركة، كالكزف 

  

 ُعقباىا: يخاؼُ  كال

 (:ُعقباىا) أحد. ِمف تبعة يخاؼ ال هللا أف كالمعنى: (،رّبيـ) الربّ  ىك المقصكد -
 ا(!فسّكاى) التسكية ُعقبى

 صالح. النبي المقصكد: -

 (.أشقاىا) العاقر المقصكد: -

 قكمو. إىبلؾ عاقبة صالح يخاؼ كال الثاني: المعنى عمى التقدير كاف كبيذا
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 عقرىا(. )عقبى ُعقباىا يخاؼ كال أشقاىا انبعث الثالث: المعنى كعمى

 غريبيف! كتأخير بتقديـ متكّمف تقدير إلى يحتاج كال لمسياؽ، أنسب األكؿ المعنى لكف

  

 :حياف أبك قاؿ

 درؾ ال أؼ: (،رّبيـ) كىك مذككر، أقرب إلى عكده الظاىر (:يخاؼ) في الضمير»
 كالحسف، عباس ابف قالو ،23 األنبياء (يفعلُ  عما ُيسأؿ ال) يـب فعمو في تعالى عميو
 آلثارىـ. كتعقبو ليـ، ذـّ  كفيو

 قد كاف إذ بيـ، الفعمة ىذه عقبى يخاؼ ال أؼ: صالح، عمى يعكد أف يحتمل كقيل:
 .الكجييف الضمير يحتمل كال قرأ، كمف كحذرىـ، أنذرىـ

 في كالضمير الحاؿ. كاك الكاك: عمي: كأبك كالزّجاج كمقاتل كالضّحاؾ السّدؼ كقاؿ
 لكفره فعمو، عقبى يخاؼ ال كىك لعقرىا، انبعث أؼ (،أشقاىا) عمى عائد (يخاؼ)

 كطغيانو.

 الفصل لطكؿ بعدٌ  فيو كىذا بعقبو، األمكر مف يجيء كما الشيء، خاتمة كالعقبى:
 !»كصاحبيا الحاؿ بيف

***  

   2015 نيساف 2 الخميس

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416
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 إلميل﴾ سورة﴿
 

 (1)الميل كالميِل إذا َيغَشى كالنيار إذا تجّمى  ۞

( كالميِل إذا َيغَشى. كالنياِر إذا تجّمى. كما خمق الذكَر كاألنثى. إّف سعَيكـ َلشّتى) 
 .4 – 1سكرة الميل 

 كالميل:

 الكاك: كاك القَسـ.

 : مضارع.َيغشى

 : ماض.َتجّمى

 .4الشمس ( كالميل إذا يغشاىاراجع السكرة السابقة: )

كبلىما جائز، كالمعنى كاحد: المضارع كالماضي بعد )إذا(، فاختيرت مراعاة 
 الفاصمة.

ىذا ما قالكه، كفيو نظر، فمثمو يقاؿ في  لك قاؿ: كالميِل إذا َغِشي، فاتِت الفاصمة.
 أحياًنا يّتعتع المفسركف كيقمدكف كال يعترفكف!  الشعر، كال يقاؿ في القرآف.

 لـ يقل:
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 إْذ تجّمى.كالنيار 

 لك قاؿ ذلؾ النصرؼ القكؿ لمماضي فقط.

 )إذا( تفيد التجدد.

 الحْع أيضا القراءات )في نّص أبي حياف(.

*** 

 أقكاؿ المفسريف:

 أبك حياف:

 قرأ الجميكر: 

 ( فعبًل ماضًيا، فاعمو ضمير النيار. تجّمى)

 كقرأ عبد هللا بف عبيد بف عمير: 

 تتجّمى بتاءيف، يعني الشمس. 

 كُقرػء: 

 .ُتْجمى بضـ التاء كسككف الجيـ، أؼ الشمس

*** 
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 ابف عاشكر:

كالنيار إذا جبلىا كالميل إذا )كقد تقدـ بياف الغشياف كالتجمي في تفسير قكلو: 
. كاختير القَسـ بالميل كالنيار لمناسبِتو لممقاـ، ألف 4 - 3في سكرة الشمس  (يغشاىا

 ف كالكافريف في الدنيا كاآلخرة. غرض السكرة بياف البكف بيف حاؿ المؤمني

كابتدػء في ىذه السكرة بذكر الميل ثـ ذكر النيار عكَس ما في سكرة الشمس، ألف 
ىذه السكرة نزلت قبل سكرة الشمس بمدة، كىي سادسة السكر، كأيَّامئٍذ كاف الكفر 
مخيًما عمى الناس إال نفًرا قميبًل، ككاف اإِلسبلـ قد أخذ في التجّمي، فناسب تمؾ الحالة 

بحالة الميل، حيف يعقبو ظيكر النيار. كيتضح ىذا في جكاب باإِلشارة إلى تمثيميا 
 .11الميل  (إذا تردػ) إلى قكلو: 4الميل  (إف سعيكـ لشتى)القَسـ بقكلو: 

*** 

 إلثالثاء7

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01

 

 كالميل إذا يغشاىا، كالميل إذا يغشى: لماذا بالمضارع؟ المفسركف يّتعتعكف كال ۞
 يعترفكف 
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 .4 ( سكرة الشمسكالميل إذا يغشاىا)

 .1( سكرة الميل كالميل إذا يغشى)

 ىػ(:754-)أبك حياف قاؿ 

بالمضارع؛ ألنو الذؼ ترتب فيو. كلك أتى بالماضي، كالذؼ قبمو كبعده، كاف يككف 
  .، فتفكت الفاصمة، كىي مقصكدة"إذا غشييا"التركيب: 

*** 

 ىػ(:756-)السميف الحمبي كقاؿ 

( مضارًعا، دكف ما قبمو كما بعده، مراعاة لمفكاصل; إذ لك أتى بو يغشاىاجيء بػ )
  .ماضًيا لكاف التركيب: "إذا غشييا"، فتفكت المناسبة المفظية بيف الفكاصل كالمقاطع

*** 

 ىػ(:1270-)األلكسي كقاؿ 

أبك  ، قاؿ"إذا غشييا" :جيء بالمضارع ىنا دكف الماضي كما في السابق بأف يقاؿ
 .غشاىا :كلـ يقل ،رعاية لمفاصمة :حياف

*** 

 ما قالو أبك حياف، كقمده فيو اآلخراف، يناسب الشعر كال يناسب القرآف.

https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11992
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11992
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11992
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 القرآف ال يخضع لمضركرات الشعرية.

 يّتعتعكف كيقّمدكف كال يعترفكف؟!أال ترػ أف المفسريف أحياًنا 

 أك المكتبات، رفكؼ عمى مرتبة تفاسيرىـ فيو تككف  يـك يأتي أف يتكقعكف  كانكا ما
 !الحاسبات شاشات عمى

 جكابي:

يمكف أف يقاؿ بأف المضارع يختمف عف الماضي، لكف في ىذه الحالة: لك قيل: 
المضارع بعد )إذا( أك الماضي "كالميل إذا غشي"، أك قيل: )كالميل إذا يغشى( فإف 

ىما سكاء. ىذا أدّؽ مف قكؿ أبي حياف المكىـ كأكضح، كقمده آخركف ككرركه كلـ 
يكضحكه. كعندئذ ال يككف في الفاصمة أّؼ تكمف. ككل قكؿ في القرآف بمراعاة 
الفاصمة يؤدؼ إلى خمل فييا مرفكض. كيقبل القكؿ إذا كانت مراعاة الفاصمة سكاء أك 

 أفضل.

*** 

 إلجمعة7

 ىػ1440رمضاف  05

 ـ 2019أيار  10
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 (3)الميل كما خمق الذكر كاألنثى ۞ 

 في قراءة:

 = كالذؼ خمق الذكر كاألنثى.

 كالذكِر كاألنثى. -

 

 : كمف خمق الذكر كاألنثى.لـ يقل

 : بمعنى َمف.ما

 

 (4)الميل سعيكـ لشتى  إفّ ۞ 

 لمختمف.

ما النار.  جزاء سعيكـ مختمف: إما الجنة كا 

 

 (5)الميل سرػ فسنيّسره لميُ ف أعطى كاتقى كصّدؽ بالحسنى ا مَ فأمّ ۞ 
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 : الجنة.الحسنى

 : الجنة.اليسرػ 

 

 (8)الميل كأّما َمف بخل كاستغنى ككّذب بالُحسنى فسنيّسره لمُعسرػ ۞ 

 : كاتقى: اتقى هللا.5: عف هللا، أك ثكاب هللا. الحْع في اآلية استغنى

 : النار.سرػ العُ 

 : مف باب التيكـ.فسنيسره: قكلو: سرػ لمعُ ره فسنيسّ 

 

 (11)الميل ػ و إذا تردّ كما يغني عنو مالُ ۞ 

 تردػ في جينـ: سقط كىمؾ.

 

ّف لنا لآلخرة كاألكلى ۞   (13)الميل كا 

 : الدنيا. لعل القصد مف ذكرىا أف هللا ىك الذؼ يعطي في الدنيا كاآلخرة.األكلى
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 (14)الميل ى فأنذرتكـ ناًرا تمظّ ۞ 

 تمتيب.، أؼ: قراءةأصميا: تتمظى، كفييا 

 

 (18)الميل الذؼ ُيؤتي مالو يتزّكى ۞ 

 : حاؿ.يتزكى

 يسأؿ هللا طيارة النفس كالماؿ.

 

 (19)الميل كما ألحٍد عنده ِمف نعمة ُتجزػ إال ابتغاء كجو رّبو األعمى ۞ 

ممف أعطاه يعطي مالو ال عمى سبيل مكافأة مف أعطاه، إنما يعطيو لكجو هللا ال يريد 
 جزاًء كال شككًرا.

 

 (21)الميل رضى كلسكؼ يَ ۞ 

 بثكاب هللا لو.
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 إلضحى﴾ سورة﴿
 (1)الضحى ى كالضحى كالميل إذا سجَ ۞ 

 أظمـ.

 

 (3)الضحى ما كّدعؾ ربؾ كما قمى ۞ 

 كما قبلؾ، أؼ: كما أبغضؾ.

 

 (6)الضحى ا فآكػ ألـ يجدؾ يتيمً ۞ 

 فآكاؾ.

 

 (7)الضحى ككجدؾ ضااًل فيدػ ۞ 

 فيداؾ.

 

  (8 )الضحى فأغنى عائبلً  ككجدؾ ۞
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 يقل: لـ

 فأغناؾ.

 يقل: لـ

 فأغنى. عائبلً  يجدؾ ألـ

 (فآكػ  يتيًما َيجدؾَ  ألـْ ) نفسيا: السكرة في قارفْ 

  

 عائبًل:

 فقيًرا.

 افتقر. عاؿ:

 عياُلو. كثرْت  أعاؿ:

 الفقر. الَعيمة:

 .3 النساء (َتُعكُلكا أال أدَنى ذلؾَ )

ف)  .28 التكبة (شاءَ  إف فضِموِ  ِمف هللاُ  ُيغنيكـُ  فسكؼَ  َعيمةً  ِخفُتـ كا 

  

 الرزؽ. مف أعطاؾ بما رّضاؾ (:فأغنى) مقاتل: قاؿ
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 كالصبر. بالقناعة أغناؾ كقيل:

 بالكفاؼ. كقيل:

 حياف(. )أبك 

 حديث:

 عميو(. )متفق النفس غنى الغنى كلكف العَرض، كثرة عف الغنى ليس

***  

 المفسريف: أقكاؿ

 الرازؼ:

 كجكه: اإلغناء كيفية في«

 أغناه طالب أبي أحكاؿ اختّمت كلما طالب، أبي بتربية أغناه تعالى هللا أف :األكؿ
 باليجرة أمره ذلؾ اختلّ  كلما بكر، أبي بماؿ أغناه ذلؾ اختلّ  كلما خديجة، بماؿ
ف بالغنائـ، كأغناه بالجياد، أمره ثـ األنصار، بإعانة كأغناه  بعد حصل إنما كاف كا 
 كالكاقع. كاف الكقكع معمـك ذلؾ كاف لّما لكف السكرة، ىذه نزكؿ

، كىك خديجة عمى دخل السبلـ عميو أنو ركؼ   الزماف فقاؿ: لَؾ؟ ما لو: فقالت مغمـك
ف منِؾ، فأستحي مالِؾ، ينفد الماؿ بذلتُ  أنا فإفْ  قحط، زماف  هللا، أخاؼ أبذؿ لـ كا 
 بمغت حتى كصّبتيا، دنانيرَ  فأخرجْت  الصّديق: قاؿ الصّديق. كفييـُ  قريًشا فدعْت 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10640
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10640
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10640
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10640
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 ىذا أف اشيدكا قالْت: ثـ الماؿ! لكثرة قّدامي جالًسا كاف َمف عمى بصرؼ  يقع لـ مبمًغا
ف فّرقو، شاء إف مالو، الماؿ   أمسكو!. شاء كا 

 
 أتعبد ابرز! أسمـ: حيف عمر قاؿ حتى سًرا هللا يعبدكف  كانكا بأصحابو أغناه :الثاني
 حسبؾ فقاؿ األصحاب، تكثر حتى السبلـ: عميو فقاؿ ! سًرا هللا كتعبد جيًرا البلت
 هللا فأغناه ،64 األنفاؿ ( المؤمنيفَ  ِمفَ  اتبعؾَ  كَمفِ  هللاُ  حسبؾَ  ) تعالى: فقاؿ أنا،ك  هللا
 عمر. كبييبة بكر، أبي بماؿ

 
 قمبؾ في تجد ال كالذىب، الحجر عندؾ يستكؼ  بحاؿ فصرتَ  بالقناعة أغناؾ :الثالث
ف األشياء، عف استغنيتَ  بقناعتؾ كأنت بيا، ال األشياء عف غنيّ  فربؾ ربؾ، سكػ   كا 
 الغنى بيف ُخّير السبلـ عميو أنو ذلؾ كمف بو، ال الشيء عف الغنى األعمى الغنى
 الفقر. فاختار كالفقر،

  
 تكف لـ ما كعّممؾ القرآف، عميؾ هللا فأنزؿ كالحجج، البراىيف عف ئبلً عا كنتَ  :الرابع
 فأغناؾ. تعمـ

 قمُت: أسأليا. لـ أني كددتُ  مسألة ربي سألتُ " قاؿ: أنو ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ عف ركؼ 
 الجباَؿ، داكدَ  مع كسّخرتَ  تكميًما، مكسى ككممتَ  خميبًل، إبراىيـ اتخذتَ 
 ككذا! كذا فبلًنا كأعطيتَ  ككذا، اكذ سميمافَ  كأعطَيت

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5338&idto=5338&bk_no=132&ID=3012#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5338&idto=5338&bk_no=132&ID=3012#docu
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 فأغنيتَؾ؟ عائبلً  أجدؾَ  ألـ فيديتَؾ؟ ضاالً  أجدؾَ  ألـ فآكيتَؾ؟ يتيًما أجدؾَ  ألـ فقاؿ:
 بمى. قمُت:

 بمى. قمُت: صدرَؾ؟ لؾَ  أشرح ألـ فقاؿ:

 بمى. قمت: ذكرَؾ؟ لؾَ  أرفع ألـ قاؿ:

 بمى. قمُت: كزرؾ؟ عنؾ أصرؼ ألـ قاؿ:

 كما خميبلً  أتخذؾ ألـ البقرة؟ سكرة خكاتيـ كىي قبمؾ، بًيان أكتِ  لـ ما أكتؾ ألـ
 خميبًل؟! إبراىَيـ اتخذتُ 

  الحديث؟ ىذا يصح فيل

 مثل َيسألكف  ال السبلـ عمييـ األنبياء إف فقاؿ: الخبر ىذا في القاضي طعف قمنا:
 منو كيككف  السؤاؿ؟! ىذا مثل الرسكؿ مف يقع أف يصح فكيف إذف، عف إال ذلؾ
  ؟!«المعاتبة مجرػ  يجرؼ  ما تعالى

  

 الشككاني:

 الرزؽ. مف أعطاؾ بما رّضاؾ أؼ (:فأغنىالكمبي:) قاؿ»

 آتاه، بما رّضاه سبحانو هللا كلكف ،كثرة مف غنًيا يكف لـ ألنو قاؿ: الفراء، ىذا كاختار
  «.الغنى حقيقة كذلؾ
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 الشنقيطي:

 إنما نار، ()ملسو هيلع هللا ىلص بيتو في يكقد ال اليبلؿ، ثـ اليبلؿ، ثـ اليبلؿ، يقضي كاف»
  كالماء. التمر :األسكداف ىما

 كجاء شيء! بدكف  كرجع الفقر، يخشى ال َمف عطاءَ  فأعطى حنيف، غنائـ جاءت ثـ
 حممو. يطيق ما العباس فأخذ البحريف ماؿ

  «!شعير مف آُصع في مرىكنة كدرعو ملسو هيلع هللا ىلص تكفي كأخيًرا

  

 عاشكر: ابف

 غناءيف: هللا أغناه»

 بالدنيا. االىتماـ قمة قمبو في ألقى إذ القمب، غنى أعظميما -

 «.تجارتيا في مقارضتو خديجة أليـ حيف الماؿ كغنى -

 أقكؿ:

 المضاربة. الِقراض: المقارضة:

 بعممو. كىك بماليا، خديجة شاركتو
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 فييا: قاؿ لو بخطبة تذكرني السكرة ىذه

 )...(. األنصار معشر يا

 هللا! فيداكـُ  ُضبلالً  آِتكـ ألـ

 هللا! فأغناكـُ  )فقراء( كعالةً 

 قمكبكـ! بيف هللاُ  فأّلف كأعداءً 

)...( 

 كُصّدقتـ: فمَصدقتـ لقمتـ، شئتـ لك كهللاِ  أما

 فصّدقناؾ! مكذًبا آتيتنا

 فنصرناؾ! كمخذكالً 

 فآكيناؾ! كطريًدا

 فكاسيناؾ! كعائبلً 

  

 باألثرياء: يمكذكف  مشايخ

 كاألثرياء. باألمراء يمكذكف  المشايخ بعض
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 ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿَ  ليـ كيصّكركف 

 األثرياء! أثرػ  مف مثَميـ كاف أنو

 لسّنتو! كمّتبعكف  نيجو، عمى سائركف  ىـ كأنيـ

 كالمباس! كاألثاث كالمسكف كالشراب كالطعاـ الماؿ في

 الثراء! كمصادر الثراء حجـ عف الطرؼ كيغّضكف 

 التابع! ىك كالنبيّ  النبّي، ىك الثرؼّ  فيصير

 َديف! في مرىكنة كدرعو مات النبيّ  أف عف كيتعاَمكف 

 البخارؼ. صحيح في كما

 !َمحمدة الحاكـ ثراء كأف النبيّ  ثراء في كيتغالكف 

 كأثركا. كنيبكا فسدكا الذيف الحكاـ ضد عصرنا في الثكرات كقامت

 عميو(. فق)مت قكًتا محمدٍ  آؿِ  رزؽ  اجعلْ  الميـ كيقكؿ: يدعك كاف

 مسمـ(. )صحيح الفقر كشرّ  الغنى شرّ  مف يستعيذ ككاف

 كلـ ثرًيا، يكف كلـ عنيـ، غنًيا كاف بل الناس، إلى يحتاج فقيًرا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ يكف لـ
 بزىده. معركًفا كاف بل األثرياء، سمكؾ يسمؾ
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 كَنحفُ  عمينا الُممؾُ  لوُ  يككفُ  أّنى كاقال ممًكا طالكتَ  لكـ َبعثَ  قد هللاَ  إفّ  نبّييـ ليـ كقاؿَ )
 في َبسطةً  كزادهُ  عميكـ اصطفاهُ  هللاَ  إفّ  قاؿَ  الماؿِ  ِمفَ  َسعةً  ُيؤتَ  كلـ منوُ  بالُممؾِ  أحقّ 
 .247 البقرة (عميـٌ  كاسعٌ  كهللاُ  يشاءُ  َمف ُممَكوُ  ُيؤتي كهللاُ  كالِجسـ الِعمـ

***  

 ـ27/5/2014 الثبلثاء

 

 (9 )الضخى تقير فبل اليتيـ افأمّ ۞ 

 تقيره. فبل

 

 (10 )الضحى تنير فبل السائل اكأمّ ۞ 

 تنيره. فبل

 

 (11 )الضحى ْث فحدّ  ربؾ بنعمة اكأمّ ۞

 يقل: لـ

 بيا. ْث فحدّ  ربؾ نعمة كأما
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*** 

 بو. المفعكؿ ضمائر بحذؼ القصيرة السكرة ىذه تميزت
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 إلشرح﴾ سورة﴿
 (1)الشرح ألـ نشرح لؾ صدرؾ ۞ 

 يقل:لـ 

 ألـ نشرح صدرؾ.

 : نكسع.نشرح

 

 (2)الشرح  الذؼ أنقض ظيرؾ ككضعنا عنؾ كزرؾ۞ 

 خففنا عنؾ.

 

 (4)الشرح كرفعنا لؾ ذكرؾ ۞ 

 لـ يقل:

 كرفعنا ذكرؾ.

ال إلو إال فميس خطيب، كال متشيد، كال صاحب صبلة، إال ينادؼ بيا: أشيد أف  
 )الطبرؼ(. رسكؿ هللا اهللا، كأشيد أف محمدً 

 



991 

 (6 )الشرح يسًرا العسر مع إف ۞
 .6-5 )االنشراح( الشرح سكرة (ُيْسًرا الُعْسر معَ  إفّ  ُيْسًرا. الُعْسرِ  معَ  فإفّ ) 
  
 األكلى. لآلية تأكيد الثانية اآلية      -

 في يسراف، كالُيسر كاحد الُعسر قالكا: كغيرىما( كالزجاج )الفراء العمماء بعض      -
 منّكًرا. كالُيسر معّرًفا، جاء الُعسر ألف اآلية،

 صاحب كالزمخشرؼ  النظـ، كتاب صاحب الجرجاني آخركف: عمماء كخالفيـ      -
 الفريق. ىذا مع كأنا المبيب. مغني صاحب ىشاـ كابف الكشاؼ،

 مسعكد. بف هللا عبد عف مكقكًفا كركؼ  ضعيف. ُيسريف: عسرٌ  يغمب لف حديث:      -
 الفارس مع أف منو يمـز ال ىذا سيًفا: الفارس مع فإ سيًفا. الفارس مع إف قيل: إذا
 سيفيف.

 العمماء. بيف اختبلؼ فيو صحيح؟ معناه ىل      -

 الُيسر تنكير مف اآليتيف، مف كل في الُعسر مف أكبر الُيسر أف يفيـ قد      -
 إليؾَ  ينقمْب  كّرتيفِ  البصرَ  ارجعِ  ثـ) تعالى: كقكلو عظيًما. ُيسًرا :التقدير فييما.
 لبيؾ العرب: قكؿ كمنو كثيًرا. البصرَ  ارجعِ  أؼ: ،4 الممؾ (َحسيرٌ  كىك خاسًئا البصرُ 
 كدكاليَؾ. كسعديؾَ  لبيَؾ،

 التكثير. بمعنى التثنية المعنى: ىذا عمى الحديث في الُيْسراف يحمل كقد      -

 اآلخرة. ُيسر كالثاني الدنيا، ُيسر األكؿ الُيسر قاؿ: مف كمنيـ      -
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 ككل كاحًدا، المكضعيف في الُيسر يككف  أف يمكف كىنا معيـ. كأنا آخركف، كأنكره      -
 كاآلخرة. الدنيا ُيسر يعني منيما

  
 الشاعر: قاؿ

 الَمخرجُ  منيا هللاِ  كعندَ  ذرًعا      الفتى بيا يضيقُ  نازلةٍ  كلربّ            
 ُتفرجُ  ال ّنيايظ ككاف ُفرجْت      حمقاُتيا استحكمْت  فمما كممْت            
  
 يقل: لـ
 الُيْسَر. الُعْسرِ  مع إفّ  الُيْسَر. الُعْسرِ  مع فإفّ       -

 معو كأنو حتى قريب الُيسر أف أراد ُيْسًرا. الُعْسرِ  بعدَ  إفّ  ُيْسًرا. الُعْسرِ  بعدَ  فإفّ       -
ال الُعْسر(! )مع  يجتمعاف! ال ضداف ألنيما الُعسر، مع يككف  ال الُيسر فإف كا 

  
 أخرػ: آيات
 .7 الطبلؽ (ُيسًرا ُعسرٍ  بعدَ  هللاُ  سيجعلُ )
***  
       ـ30/12/2012 األحد

 

 (7)الشرح فإذا فرغت فانصْب ۞ 

 فاتعْب مف جديد.
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 فاشتغل بشيء آخر.إذا فرغت مف شيء 

 

لى ربؾ فارغْب ۞   (8)الشرح  كا 

 فارغْب في ثكابو.

لى ثكاب ربؾ فارغْب.  كا 
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إلتين﴾ سورة﴿  
 

 (1 )التيف كالزيتكف  كالتيف ۞

 (تقكيـ أحسفِ  في اإلنسافَ  خمقنا لقد األميفِ  البمدِ  كىذا سينيفَ  كطكر كالزيتكفِ  كالتيفِ ) 
 .4-1 التيف

  

 كالتيف:

 القَسـ. كاك الكاك:

  

 كالزيتكف: التيف

 قكالف: فييما

 المعركفاف. كالزيتكف  التيف األكؿ:

 )مكاناف(. مكضعاف الثاني:

 المجاز. مف أكلى الحقيقة ألف أكلى، األكؿ القكؿ بأف قاؿ مف قكؿ صحة أرػ  كال
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 بعده: لما مبلءمة أكثر أنو كجيو الثاني فالقكؿ كجًيا، القكليف مف لكل أف أرػ  بل
 المفسركف. ذلؾ قاؿ األميف، البمد سينيف، طكر

 مسجديف. جبميف، بمديف، المكاناف: ىذاف يككف  كقد

  

 يتكف؟كالز  التيف هللا اختار لماذا

 المثاؿ. سبيل عمى لمنافعيما -

 غيرىما. مف نفًعا أكثر ألنيما -

 أمثاليما، كفي فييما المرء يتأمل لكي إلييما النظر لفت ىك المقصكد يككف  كقد
 الكثيرة. هللا نعـ كفي كمنافعيما،

  

 عممي؟ إعجاز ذلؾ في ىل

 كيعمـ اختارىما، ؼالذ ىك هللا فإف كالزيتكف، التيف مف المراد المعنى كاف ما أًيا
 بشر. ذلؾ يستطيع كال مخمكقاتو، مف كغيرىما ىما الكماؿ، كجو عمى منافعيما

 منافع، مف يعممكنو ما بعض سرد في االسترساؿ ىك العممي اإلعجاز أىل يفعمو  كما
 ال الخالق، بياف مف فيك إعجاز ثمة كاف فإف الكمية. اإلحاطة عف عاجزكف  كلكنيـ
 المخمكؽ! بياف مف
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 إف مخمكقاتو. في هللا إعجاز ال قرآنو، في هللا إعجاز ىك ىنا باإلعجاز لمقصكدكا
 الباحثكف  يريده الذؼ بالمعنى قرآنو في هللا كا عجاز يحّد، ال مخمكقاتو في هللا إعجاز
 المنافع، مف يظير لما بياف مجرد ىك بل عميو! يقدركف  ال ىـ العممي اإلعجاز في

 عمييا يقدر ىل كغيره، كالزيتكف  كغيره، التيف منافع بيف المفاضمة في ىي كالمشكمة
 المنافع؟! بجميع المحيط الخالق إال

  

 المفسريف: أقكاؿ

 الطبرؼ:

 بالتيف: عني بعضيـ: فقاؿ (كالزيتكف  كالتيف) قكلو: تأكيل في التأكيل أىل اختمف»
 )...(. يعصر الذؼ الزيتكف  كالزيتكف: يؤكل، الذؼ التيف

 )...(. الناس تأكل التي الفاكية قاؿ: (كالزيتكف  كالتيف) هللا: قكؿ في مجاىد عف
 )...(. المقدس بيت كالزيتكف: دمشق، مسجد التيف: آخركف: كقاؿ

 )...(. جببلف ىما قاؿ: (كالزيتكف  كالتيف) عكرمة: عف

 يؤكل، الذؼ التيف ىك التيف: قاؿ: مف قكؿ عندنا: ذلؾ في القكؿ مف كالصكاب
 العرب، عند المعركؼ ىك ذلؾ ألف الزيت؛ منو يعصر الذؼ الزيتكف  ىك كالزيتكف:
 جل ربنا أقسـ قائل: يقكؿ أف إال زيتكف، لو يقاؿ جبل كال تينا، يسمى جبل يعرؼ كال
 فيككف  الزيتكف، كَمنابت التيف، بَمنابت القسـ الكبلـ: مف كالمراد كالزيتكف. بالتيف ثناؤه

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=95&ayano=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=95&ayano=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=95&ayano=1#docu
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ف مذىًبا، ذلؾ  مف كال التنزيل، ظاىر في داللة لؾكذ أنو ذلؾ صحة عمى يكف لـ كا 
 منابت المقدس كبيت التيف، منابت بيا دمشق ألف خبلفو؛ يجكز ال مف قكؿ
 «.الزيتكف 

 أقكؿ:
 الناُس. تأكميا التي تقديره: "الناُس  تأكل التي الفاكية" مجاىد: قكؿ

  

 البغكؼ:

 الجّنة. بفكاكو شبيية ليا، عجـ ال مخمصة فاكية ألنيا بالقَسـ التيف خّص  قيل: »

 كدىف ثمر كىك الحديث، بيا جاء مباركة شجرة كألنو منافعو، لكثرة الزيتكف  كخّص 
 «.كاالصطباح لبلصطباغ يصمح

 

 الرازؼ:

 أف يميق فكيف الشريفة، األمكر مف ليسا كالزيتكف  التيف أف ىك اإلشكاؿ أف اعمـ»
 :قكالف فيو حصل السؤاؿ ىذا فؤلجل بيما؟ تعالى هللا ُيقسـ

 ىك  عباس: ابف قاؿ المشيكراف، الشيئاف ىذاف كالزيتكف  التيف مف المراد أف :األكؿ  
   أشياء. كالزيتكف  التيف خكاّص  مف ذكركا ثـ ىذا، كزيتكنكـ تينكـ

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
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 .كدكاء كيةكفا غذاء إنو فقالكا: التيف أما

 المعدة، في يمكث ال اليضـ، سريع لطيف، طعاـ أنو زعمكا فاألطباء غذاءً  ككنو أما
 مف المثانة في ما كيزيل الكميتيف، كيطير البمغـ، كيقمل الترشح، كيخرج الطبع، يميف
 كركؼ  كأحمدىا، الفكاكو خير كىك كالطحاؿ، الكبد مساـ كيفتح البدف، كيسمف الرمل،
 إف قمت فمك "كمكا ألصحابو: قاؿ ثـ منو، فأكل تيف مف طبق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسكؿ أىدؼ أنو
 تقطع فإنيا فكمكىا، عجـ، ببل الجنة فاكية ألف ىذه، لقمت الجنة مف نزلت فاكية
 يزيل التيف السبلـ: عمييما الرضا مكسى بف عمي كعف النقرس". مف كتنفع البكاسير،
 الفالج. مف أماف كىك الشعر، كيطكؿ الفـ، نكية

 البدف. فضكؿ إخراج في بو يتداكػ  فؤلنو ،دكاءً  ككنو كأما

 خكاّص: ذكرنا بعدما ليا أف كاعمـ

 بل قشر، باطنو كالتمر كال قشر، ظاىره كالجكز ليست كباطنيا، ظاىرىا أف :أحدىا
 ما كمنو كالبطيخ. كالجكز باطنو، كيطيب ظاىره يخبث ما الثمار مف إف نقكؿ:
 كاإلجاص. كالتمر باطنو دكف  هظاىر  يطيب

 كالباطف. الظاىر طيب فإنو التيف أما

 َتِعدُ  كثانية الخبلؼ، شجرة كىي كُتخمف َتِعدُ  شجرة ثبلثة: األشجار أف :كثانييا 
 الكعد، قبل تبذؿ كشجرة كغيره، كالتفاح بالثمر بعده أكالً  بالنكر تأتي التي كىي كتفي،
 ىي لقمُت: العبارة غّيرتُ  لك بل بالكرد، تِعدَ  أف قبل الثمرة تخرج ألنيا التيف كىي
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 أف قبل الثمرة ُتخرج شجرة إنيا تقكؿ: أف لؾ بل الدعكػ، قبل المعنى ُتظير شجرة
 أما بغيرىا، ثـ بنفسيا، تبدأ كغيرىما كالمشمش كالتفاح بكرؽ، أك بكرد نفسيا تمبس
 المعاممة كأرباب األشجار فسائر بنفسيا، اىتماميا قبل بغيرىا تيتـ فإنيا التيف شجرة
 عميو كالمصطفى التيف كشجرة .تعكؿ بمف ثـ بنفسؾ ابدأ السبلـ: عميو قكلو في
 في عمييـ هللا أثنى الذيف مف بل نفسو، إلى صرفو فضل ففإ بغيره، يبدأ كاف السبلـ
  .9 الحشر (َخصاصةٌ  بيـ كاف كلك أنفِسيـ عمى كيؤثركفَ ) قكلو:

 
 مف الثمرة أسقطت إذا األشجار سائر أف الشجرة ىذه خكاّص  مف أف :كثالثيا
 مرة يعكد ثـ سقط، كربما البذر، يعيد فإنو التيف إال السنة، تمؾ في تعد لـ مكضعيا
 أخرػ!

 كسعة، ماالً  ناؿ المناـ في ناليا فمف غني، خير رجل النـك في التيف أف :كرابعيا
    أكالًدا. هللا رزقو أكميا كمف

 التيف. بكرؽ  تسّتر ثيابو، كفارقتو عصى، لما السبلـ عميو آدـ أف ركؼ  :ياكخامس
 فاستأنس حكلو، الظباء فطاؼ استكحش، التيف بكرؽ  مّتزًرا ككاف نزؿ لما أنو كركؼ 
 كغّير معنى، كالمبلحة صكرة، الجماؿ هللا فرزقيا التيف، كرؽ  بعض فأطعميا بيا،
 أعجبيا، ما الجماؿ مف عمييا غيرىا رأػ كنيامسا إلى الظباء تفرقت فمما مسًكا! دَميا
 فغّير الكرؽ  مف فأطعميا آدـ، إلى األكلى أثر عمى الظباء جاءت الغد مف كانت فمما
 الطمع، ألجل ال آلدـ جاءت األكلى ألف كذلؾ المسؾ، دكف  الجماؿ إلى حاليا هللا
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لى سًرا، لمطمع جاءت األخرػ  كالطائفة  دكف  لظاىرا غّير جـر فبل ظاىرة، آدـ كا 
  الباطف!

داـك  ،كجو مف فاكية المباركة الشجرة ىي فشجرتو الزيتكف  كأما  مف دكاءك  ،كجو مف ا 
 عمى منفعتيا تقتصر ال ثـ الناس، تربية إلى تحتاج ال الببلد أغمب في كىي ،كجو
 شيء فييا تكجد ال التي الجباؿ في كتكلدىا أيًضا، السراج غذاء ىي بل بدنؾ، غذاء
 الكثقى. بالعركة استمسؾ المناـ في الزيتكف  كرؽ  أخذ مف كقيل: البتة. الدىنية مف
 فقاؿ: تشف، البلميف كل لي: قيل كأنو المناـ في رأيت سيريف: البف مريض كقاؿ
 غربية. كال شرقية ال فإنو الزيتكفَ  كلِ 

 الجميمة، المنافع ىذه كفييما المأككليف، ليذيف اسـ كالزيتكف  التيف المفسركف: قاؿ ثـ
 ىذه مف فييما لما بيما أقسـ تعالى هللا بأف كالجـز الظاىر، عمى المفع إجراء فكجب
 كالمنافع. المصالح

    كجكًىا: ذكركا ثـ الثمرتيف، ىاتيف المراد ليس أنو :الثاني القكؿ

 طكر بالسريانية ليما: يقاؿ المقدسة، األرض مف جببلف ىما عباس: ابف قاؿ :أحدىا
 األنبياء. بَمنابت أقسـ تعالى فكأنو كالزيتكف، التيف منبتا ألنيما زيتا، كطكر تينا،

 السبلـ. عميو لعيسى بالتيف المختص فالجبل

 إسرائيل. بني أنبياء أكثر مبعث الشأـ كالزيتكف 

 السبلـ. عميو مكسى مبعث كالطكر
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 .ملسو هيلع هللا ىلص دمحم مبعث األميف كالبمد

 .درجاتيـ كا عبلء األنبياء تعظيـ الحقيقة في القَسـ مف المراد فيككف 

 .مسجداف كالزيتكف  التيف مف المراد أف :كثانييا 

 المقدس. بيت مسجد كالزيتكف  دمشق، مسجد التيف يد:ز  ابف قاؿ ثـ

 إيميا. مسجد كالزيتكف  الكيف، أىل أصحاب مسجد التيف آخركف: كقاؿ

 بيت مسجد كالزيتكف  الجكدؼ، عمى المبني نكح مسجد التيف عباس: ابف كعف
 المقدس.

 العبادة مكضع ألنو أحسف، بالمسجد القَسـ ألف إليو ذىبكا إنما القكؿ بيذا كالقائمكف 
 كالزيتكف، التيف فييا يكثر التي المكاضع ىذه في المساجد ىذه كانت فمما كالطاعة.
 كالزيتكف. التيف بذكر اكتفى جرـَ  ال

 .بمداف كالزيتكف  التيف مف المراد :كثالثيا 

 المقدس. بيت كالزيتكف  دمشق، التيف كعب: فقاؿ

 الشاـ. كالزيتكف  الككفة، التيف حكشب: بف شير كقاؿ

 كحمكاف. ىمداف بيف جببلف ىما الربيع كعف

 قريش كمشركي كالمسمميف كالنصارػ  كداليي ألف إليو ذىبكا إنما القكؿ بيذا كالقائمكف 
 .بأسرىا الببلد بيذه أقسـ تعالى فا الببلد، ىذه مف بمدة يعظـ منيـ كاحد كل
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 نعـ فييما كمكة كالطكر ،الدنيا نعـ فييما المقدس كبيت دمشق إف يقاؿ: أك
    «.الديف

 

 القرطبي:

براىيـ كعكرمة كمجاىد كالحسف عباس ابف قاؿ»  أبي بف كعطاء النخعي كا 
 تعصركف  الذؼ كزيتكنكـ تأكمكف، الذؼ تينكـ ىك كالكمبي: كمقاتل زيد بف كجابر رباح
 )...(. الزيت منو

 دليل ال كلكف كالزيتكف. التيف كمنابت أؼ: ،مضاؼ حذؼ عمى ذلؾ يككف  أف كيجكز
 النحاس. قالو خبلفو يجكز ال مف قكؿ مف كال التنزيل، ظاىر مف ذلؾ عمى

 إال المجاز إلى الحقيقة عف يعدؿ كال ،الحقيقة ألنو األكؿ; األقكاؿ ىذه كأصح
  «.بدليل

  

 كثير: ابف

 مف مرسبلً  نبًيا منيا كاحد كل في هللا بعث ،ثبلثة محاؿّ  ىذه األئمة: بعض كقاؿ»
 الكبار. الشرائع أصحاب العـز أكلي

 مريـ. ابف عيسى فييا هللا بعث التي المقدس بيت كىي كالزيتكف، التيف محمة :فاألكؿ
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 عمراف. بف مكسى عميو هللا كّمـ الذؼ سيناء طكر كىك سينيف، طكر :كالثاني 

 أرسل الذؼ كىك آمًنا، كاف دخمو مف الذؼ األميف البمد كىك مكة :كالثالث 
 «.ملسو هيلع هللا ىلص محمًدا فيو

 

 حياف: أبك

 )...(. فيو المفسريف أقكاؿ كتأتي جبل، كاسـ المعركفة، الفاكية ىك التيف:»

 كأنيا التيف، مدح الحديث كفي االسـ، بيذا المشيكراف ىما كالزيتكف  التيف أف كالظاىر
 طكر مف تخرج كشجرة ) تعالى: كقاؿ النقرس مف كتنفع البكاسير، تقطع
 أبي بف كعطاء كالنخعي كعكرمة كمجاىد كالحسف عباس ابف قالو ( سيناء
 كالكمبي. كمقاتل زيد بف كجابر رباح

 بدمشق، كثيرا ينبت التيف فإف نابتيما،بمَ  تعالى أقسـ كعكرمة: كعب كقاؿ
 أحدىما عمى بالشاـ، جببلف ىما قتادة: كقاؿ باألرضيف. فأقسـ بإيميا، كالزيتكف 
 المقدس. بيت اآلخر كعمى دمشق،

 ذلؾ عف فضربنا كثيًرا، اضطراًبا مكاضعيما في كاضطربكا ،مسجداف ىما كقيل:
 «!صفًحا
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 الشككاني:

 منو يعصركف  الذؼ كالزيتكف  الناس، يأكمو الذؼ التيف ىك المفسريف: أكثر قاؿ»
 الزيت.

نما  لداللتيا عبرة أعظـ كفييا التنغيص، شكائب مف مخمصة فاكية ألنو بالتيف أقسـ كا 
 المقمة. مقدار عمى كجعميا لذلؾ، ىيأىا مف عمى

 كذكركا غذاًء، كأكثرىا لمبدف الفكاكو أنفع التيف إف الطب: أىل مف كثير قاؿ
 كالمركبات. المفردات كتب في كما ئدفكا لو

 في كيدخل كدىنيـ، البمداف غالب إداـ ىك الذؼ الزيت، منو يعصر فإنو الزيتكف  كأما
 األدكية. مف كثير

 األقصى. المسجد كالزيتكف: الحراـ، المسجد التيف: الضحاؾ: كقاؿ

  المقدس. بيت مسجد كالزيتكف: دمشق، مسجد التيف: زيد: ابف كقاؿ

 المقدس. بيت عميو الذؼ الجبل كالزيتكف  دمشق، عميو الذؼ الجبل التيف: قتادة: كقاؿ

  المقدس. بيت كالزيتكف  دمشق، التيف األحبار: ككعب عكرمة كقاؿ

 المغة في الحقيقي المعنى عف العدكؿ عمى األئمة ليؤالء الحامل ما شعرؼ  كليت
 ال خياالت عمى المبنية المعنى، عف البعيدة التفسيرات ىذه إلى كالعدكؿ العربية،
 نقل؟! كال عقل إلى ترجع
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 الركاية عمـ في باعو طكؿ مع منيا، لآلخر جرير فاب اختيار ىذا مف كأعجب
 كالدراية.

 
 جباؿ كالزيتكف: ىمداف. إلى حمكاف جباؿ التيف: يقكؿ: رجبلً  سمعت الفّراء: قاؿ
 الشاـ.

 ىك كال المغة، تثبت ىذا بمثل فميس ماذا؟ فكاف الرجل، ىذا سمعت أنؾ ىْب  قمت:
 الشارع. عف نقل

 إيمياء. مسجد كالزيتكف: الكيف، أصحاب مسجد التيف: كعب: بف دمحم كقاؿ

    كالزيتكف. التيف كمنابت أؼ: مضاؼ: حذؼ عمى إنو كقيل

 يجكز ال مف قكؿ مف كال التنزيل، ظاىر مف ىذا عمى دليل ال النحاس: قاؿ
    «.خبلفو

  

 الشنقيطي:

 الثمرتاف أنيما عنيما: هللا رضي عباس ابف فعف كالزيتكف، التيف أما»
 الذؼ تينكـ التيف: يقكؿ: كميـ كمجاىد. كالحسف عكرمة قكؿ كىك المعركفتاف،
 تعصركف. الذؼ زيتكنكـ كالزيتكف: تأكمكف،
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 قتادة. عف ككذا المقدس. بيت كالزيتكف  دمشق، مسجد التيف: كعب: كعف

 التيف منبت أف عمى األميف، كالبمد الطكر بقرينة كالزيتكف  التيف منابت كأرادكا 
 .ملسو هيلع هللا ىلص لدمحم األميف كالبمد لمكسى، سينيف كطكر لعيسى، كالزيتكف 

 عمى إبقاؤىما فاألكلى عميو، دليل ال منابتيما عمى كالزيتكف  التيف حمل كلكف
 اآلتي: لذلؾ كيشيد أصميما،

 قشر. كال لو عجـ ال إذ الجنة، بثمر الثمار مف يككف  ما أشبو إنو قالكا: التيف: أكالً   
 ألصحابو: قاؿ ثـ منو، فأكل تيف، فيو طبق لو أىدؼ ملسو هيلع هللا ىلص أنو " السنة: في عنو كجاء
 فإنو فكمكه، عجـ ببل الجنة فاكية ألف ىذه; لقمت الجنة مف نزلت فاكية إف" قمت: فمك
 خّرجو. مف يذكر كلـ لنيسابكرؼ، ذكرىا ".النقرس مف كينفع البكاسير، يقطع

 إلى "أىدؼ الدرداء: أبي عف كيذكر قائبًل: ، المعاد زاد في هللا رحمو القيـ ابف كذكره
 نظر. ىذا ثبكت كفي قاؿ: ثـ المتقدـ. النص كساؽ تيف"، مف طبق ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 مما ياإن كقالكا: خكاّص، لمتيف القامكس: كصاحب القيـ كابف المفسركف  ذكر كقد
 بو. لمقَسـ محبلً  تجعمو

 السكرة. في المراد أنو القيـ ابف كجـز

، مف كيؤمف كالمثانة، الكمى رمل يجمك إنو قالكا: خكاّصو، مف ذكركا كمما   السمـك
 الخمط كينقي كالطحاؿ، الكبد كيغسل الرئة، كقصبة كالصدر الحمق خشكنة كينفع
 العصب. كينفع يغذؼ كيابسو ،جيًدا غذاءً  البدف كيغذؼ المعدة، مف البمغمي
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ذا جالينكس: كقاؿ  مف كحفع نفع، القاتل السـّ  أخذ قبل كالسذاب، الجكز مع أكل كا 
 المالح، البمغـ عف الكائف العطش كيسكف البكؿ، كيدرّ  المزمف، السعاؿ كينفع الضّر،
 عجيبة. منفعة الريق عمى كألكمو

 كلكف السنة، في ذكر لو يأت لـ ة،كالمدين الحجاز بأرض يكف لـ لما :القيـ ابف كقاؿ
 .كفكائده منافعو لكثرة ، كتابو في بو هللا أقسـ قد

 ىػ. ا المعركؼ. التيف ىك بو المقَسـ أف كالصحيح

 يأتِ  لـ فكذلؾ كالمدينة، بالحجاز كجكده لعدـ السّنة في يذكر لـ القيـ ابف قاؿ ككما 
 لمنافاة كالمدينة الحجاز َمنابت مف يكف كلـ المكضع، ىذا في إال قط القرآف في ذكره
ف كىك لجّكىا، جّكه  غيرىا. في جكدتو فييا يجكد ال أنو إال أخيًرا كجد كا 

 جاىدكم عباس ابف سمينا: عمف جاء كما المأككؿ، ىذا ىك بالتيف المراد أف فترجح
 كالحسف. كعكرمة

 أنكاع مف أف المقدمة، في كعميو عمينا تعالى هللا رحمة لمشيخ تقدـ فقد الزيتكف  أما  
 المحتممة المعاني أك المعنييف أحد مجيء ككاف المراد، المعنى في اختمف إذا البياف
 عميو. المفع بحمل أكلى يككف  فإنو القرآف، في أكثر

 )...(. المباركة الشجرة تمؾ بو مقصكًدا مرات عدة القرآف في الزيتكف  ذكر جاء كقد

 ليذا كاختيارىا ،نار تمسسو لـ كلك يضيء، يكاد بأنو زيتيا ككصف بالبركة، فكصفيا
 «.ىنا العظيـ القسـ ليذا أىبلً  يجعميا العظيـ المثل

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


1008 

  

 عاشكر: ابف

 )...(. االسـ بيذا المشيكرة الثمرة ظاىره: كالتيف»

 فيطعمو منيا، يعتصر الذؼ الزيت ذات المشيكرة الثمرة ظاىره: أيًضا كالزيتكف 
 بو. كيستصبحكف  الناس،

 نعمة إلى اإلشارة مع هللا، صفات عمى داّلة إنيا حيث مف بالتيف كالقَسـ بيا كالقَسـ
ضاءتيـ. طعاميـ حكائج الناس تكفي التي الصالحة النافعة الثمرة ىذه خمق  كا 

 ابف األكليف المفسريف مف جمع حمميما يتكف كالز  لمتيف االسميف ظاىر كعمى
 كالكمبي،كذلؾ كمقاتل زيد بف كجابر كعطاء كالنخعي كعكرمة كالحسف كمجاىد عباس
 هللا خمقيا بأف عمييـ االمتناف المقتضية لمناس المنافع مف الثمرتيف ىاتيف في لما
 يككف  أف تقتضي (األميف البمد) كمع (سينيف طكر) مع ىذيف ذكر مناسبة كلكف ليـ،
 «.بالمناسبة أكفق محمل ليما

***  

   ـ19/2/2015 الخميس

 

 (3 )التيف األميف البمدِ  كىذا۞ 

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=11867
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=95&ayano=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=95&ayano=1#docu


1009 

 اآلمف.

 مكة. األميف: البمد

 دمحم. األميف أؼ: األميف، بمد التقدير: يككف  أف كيمكف

 

  (4 )التيف سافميف أسفل رددناه ثـ تقكيـ أحسف في اإلنساف خمقنا لقد۞ 

 صكرة. أحسف قالكا: :تقكيـ أحسف

 مف أكثر قصير أك أحمق، أك مجنكف، أك قبيح، ىك مف اإلنساف كمف ذلؾ كيف
،  إلخ. ... عاىة ذك أك مريض، أك غميع، أك سميف، أك الحد، فكؽ  طكيل أك المزـك

  االبتبلء. كجو عمى منو االستثناء كليس التقكيـ، أصل ىك بالتقكيـ المراد لعل

 أك عيناه، أك رأسو، يككف  أف يمكف فبل ككظائفيا: األعضاء تكزيع بالتقكيـ: يراد كقد
 أحسف. أخرػ  شاكمة عمى ... أصابعو أك رجبله، أك يداه، أك أنفو، أك فمو، أك أذناه،

 سبيل عمى الجماؿ حيث مف خمقو هللا أحسف إذا اإلنساف أف ذلؾ عمى يدؿ كمما
 الحسناء. كالفتاة الكسيـ، كالشاب الجماؿ، درجات أعمى في كاف المثاؿ،

  السميمة، الفطرة عف انحرؼ فإذا )الفطرة(، الخمقة حيث مف تقكيـ أحسف يراد: كقد
  .األصمي تقكيمو تشكيو عف المسؤكؿ فيك المستقيمة، كاألخبلؽ

 أعمـ. كهللا لمحيكانات، بالنسبة تقكيـ أحسف بو يراد كقد
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   جينـ. في الكافر رددنا :رددناه

 

 (6 )التيف ممنكف  غير أجرٌ ۞ 

 خمكد. دار الجنة ألف منقطع، غير

 

 (7 )التيف الحاكميف بأحكـ هللاُ  أليس بالديف بعدُ  بؾكذّ يُ  فما۞ 

 الشاىديف. مف ذلؾ عمى كأنا بمى

 كالجزاء. بالحساب :بالديف

 الحاكميف. أحكـ مف بينكـ، لمحكـ اآلخرة إلى محتاجكف  إنكـ

 الحاكميف. أحكـ بل اآلخرة، في الحاكميف حاكـ كىناؾ الدنيا، في حاكـ ىناؾ

  ظالمكف. منيـ كثير الدنيا حكاـ

 لمكافريف. ككعيد لممؤمنيف، كعد ىذا

 ىذه يردّ  مف ىناؾ يكف كلـ ،العباد بيف المظالـ النتشرت آخرة ىناؾ تكف لـ لك
  أىميا. إلى المظالـ



1011 

 بيا يكّذب فكيف اآلخرة، بكجكد إال العدؿ، تحقيق كال الظمـ، عمى القضاء يتـ فبل
  كينكركنيا؟! بعضيـ
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 إلَعَمق﴾ سورة﴿

 
 (1)العَمق اقرأ باسـ ربؾ الذؼ خمق خمق اإلنساف مف عمق ۞ 
 لـ يقل:

 اقرأ باسـ ربؾ الذؼ خمق اإلنساف مف عمق.
 

 (3)العمق ـ اإلنساف ما لـ يعمـ ـ بالقمـ عمّ الذؼ عمّ  اقرأ كربؾ األكرـُ ۞ 
 لـ يقل:

 الذؼ عمـ بالقمـ اإلنساف ما لـ يعمـ.
 

 (6)العَمق  أف رآه استغنى يطغىاإلنساف لَ  إفّ  كبلّ  ۞

 : كبل

 كممة ردع لمف يطغى بمالو. 

 كقيل: ىي بمعنى )حًقا(. 

  كفييا أقكاؿ أخرػ.

 : رآه
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 رأػ نفسو.

 : استغنى

 صار مف أىل الغنى كالثراء.

 كقيل: استغنى بالعشيرة كاألنصار كاألعكاف كالمنتفعيف. 

 أؼ صار مف مجمكعات الضغط كالنفكذ.

 :يطغىل

 تفيد المزيد مف التككيد. البلـ:

 : تفيد التككيد، كالبلـ تزيده تككيًدا.إفّ 

 تكضيح:

 محمٌد صادٌؽ: مبتدأ كخبر.

 كتفيد التككيد. المبتدأتدخل عمى  االبتداءالـ محمٌد صادٌؽ: البلـ: ل

 محمًدا صادٌؽ: )إّف(: تفيد التككيد. إفّ 

، البلـ الُمَزحمقةصادٌؽ: )إّف(: تفيد التككيد. كالبلـ: تفيد التككيد. كىي لمحمًدا  إفّ 
ألنيا َتزحمقت مف المبتدأ إلى الخبر، كي ال يجتمع التككيداف مًعا. فمك قمت: إف 

 لمحمًدا صادؽ لكاف ذلؾ قبيًحا كغير مسمكع كال مألكؼ!
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 : يطغى

 يتجاكز حّده. 

، كاحتبلؿ البمداف. كغالًبا ما يككف أىل كقد يصل الطغياف إلى حد استعباد الناس
الثراء ىـ األقكياء المتنفذيف، كقد ال يستطيع َمف دكَنيـ أف يتكممكا بكممة كاحدة في 
حضرتيـ، كربما يخافكف أف يتكممكا حتى في غيابيـ! كلذلؾ كاف مف الحكمة كالكقاية 

كالسمطات، خشية  أف يتـ التقريب بيف الناس، بل بيف البمداف، في الدخكؿ كالثركات
 أف يؤدؼ التفاكت الكبير إلى الجرائـ كاالستعباد كاالحتبلؿ كالتأّلو!

، أؼ ينطبق عمى األكثرية، كال ينطبق عمى العاـ المخصكصقاؿ العمماء: ىذا مف 
الكل، فيناؾ قميمكف مف األخيار األثرياء األتقياء الذيف ُيثركف كال َيطَغكف، كعثماف بف 

 بف عكؼ، كالزبير بف العكاـ، كأمثاليـ.عفاف، كعبد الرحمف 

*** 

 لـ يقل:

 كبل إف اإلنساف ليطغى إذا استغنى.

 قد يستغني كال يرػ نفسو كذلؾ، فبل يطغى، كهللا أعمـ.

*** 
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 في اآلية:

 دليٌل عمى اىتماـ القرآف بالمقكالت الكصفية، كليس بالمقكالت القيمية فحسب. 

 . 20( الفجر ُحًبا َجًما كُتحّبكَف الماؿَ كقكلو في مكضع آخر: )

ـُ اإلنساُف ِمفكقكلو: )  ، أؼ: طمب الماؿ. 49( ُفّصمت ُدعاِء الخيرِ  ال َيسأ

 . الخير: ىنا الماؿ. 8( العاديات إّنُو ِلُحّب الخيِر َلشديدٌ كقكلو: )

 . 1( التكاثر ألياكـُ التكاثرُ كقكلو: )

كالبنيَف كالقناطيِر الُمقنَطرِة ِمَف الذىِب ُزّيَف لمّناِس ُحّب الشَيكاِت ِمَف الّنساِء كقكلو: )
 .14( آؿ عمراف كالفّضِة كالخيِل الُمَسّكمِة كاألنعاـ كالحرِث ذلَؾ متاُع الحياِة الدنيا

ال َيعممكَف ، كقكلو: )23( النجـ كما َتْيَكػ األنفُس  إف يّتبعكَف إال الظفّ كقكلو: ) 
 .78( البقرة الكتاَب إال أمانيّ 

*** 

 :آيات أخرػ 

 . 27( الشكرػ كلك َبَسَط هللُا الرزَؽ لعباِده َلَبَغكا في األرضِ ) -
إّف قاركَف كاَف ِمف قـك ُمكَسى فبَغى عمييـ كآتيناُه ِمَف الُكنكز ما إف َمفاتَحُو ) -

 .76( القصص َلتنكُء بالُعْصبِة أكلي القّكةِ 
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ذا أنعمنا عمى اإلنساِف أعرَض كَنأػ بجانِبو) -  . 83، كاإلسراء 51( ُفّصمت كا 
*** 

 2003تشريف األكؿ  29

 

 (6 )العمق استغنى رآه أف ليطغى اإلنساف إف ۞
 الطغياف: 

 كالجاه بالماؿ كاالشتغاؿ النفس، ىكػ  كاتباع كالتمّرد، كالتعاظـ، كالتكّبر، الحد، تجاكز
 عاشكر كابف ،32/17 كالرازؼ  ،30/253 الطبرؼ  )تفسير كالسمطة كالثركة
30/444.)   
  
 استغنى: رآه

 الغنى. طمبَ  ىنا: معناىا ليس استغنى:

 ذلؾ! غير إلى يمتفت يعد كلـ الغنى طمبَ  تعني: كقد
 كأنصار كعشيرة كأجراء، كعماؿ كشركاء كثركة، ماؿ ذا صار أؼ استغنى، نفسو رأػ
 إلييـ: يضاؼ (.30/444 عاشكر كابف ،20/122 القرطبي )تفسير  كخدـ كأعكاف
 ُمحازبكف. لو صار أك أتباع، ذا صار مف

  
  :22/161 الدرر نظـ في قاؿ
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 لو ينبغي ال الذؼ الحد عمى يزيد أف سبحانو، هللا عصمو َمف إال شأنو، مف "أؼ
 ".اإلنساف في الغالب الطبع ىك ىذا )...(، مجاكزتو
  
 عميو سميماف كاف فقد تكاضًعا. إال يزيد فبل الثركة، الصالح اإلنساف يناؿ ربما لكف
 بف الرحمف عبد َيْطغَ  كلـ .مسكيًنا جالس مسكيف كيقكؿ: المساكيف، يجالس السبلـ
 هللا إلى حاجة أكثر يككف  الغنى عند أنو يعمـ العاقل بل أمكالو، كثرة مع ،عكؼ
 حاؿ في كأما ،نفسو سبلمة إال يتمنى ال فقره حاؿ في ألنو فقره، حاؿ منو تعالى
    (.32/18 الرازؼ  )تفسير كمالو نفسو سبلمة يتمنى فإنو غناه
  
  قكليـ: الحكماء بعض عف 10/208 القاسمي نقل
ال ،شركط بثبلثة محمكد كبقدرىا الحاجات ألجل التمّكؿ"   أقبح مف التمّكؿ كاف كا 

 :الخصاؿ
  

 أك الطبيعة، مف إحرازه أؼ حبلؿ، مشركع بكجو الماؿ إحراز يككف  أف :األكؿ الشرط
 عمل؛ مقابل في أك بالمعاكضة،
      
 كاحتكار الغير، حاجات عمى تضييق التمّكؿ في يككف  ال أف :الثاني كالشرط

 مثل المباحات، عمى التغّمب أك الضعفاء، كالعماؿ الصناع مزاحمة أك الضركريات،
 )...(؛ مخمكقاتو لكافة َممرًحا خالُقيػػا جعمػػيا التي األراضي امتبلؾ
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ال ،بكثير الحاجة قدر الماؿ اكزيتج ال أف ىك :الثالث كالشرط  .األخبلؽ فسدت كا 
 كالعمرانية، كاألخبلقية السياسية كالحكمة كميا، السماكية الشرائع حّرمت كلذلؾ
 ".المالية القكة في الناس بيف التقارب لحفع كذلؾ ،الربا أكل
  
 فطرة تصف التي الكصفية، العبارات أك المقكالت باب في تدخل اآلية ىذه فإف كأخيًرا
ف معينة، حالة في اإلنساف  االبتعاد ضركرة كىك قيمًيا، حكًما تتضمف كانت كا 
 أعمـ. كهللا ،الطغياف عف أك ،الفاحش الغنى عف
***  
 ـ16/3/2013 السبت
 

 (8 )العمق عىجْ الر   ربؾ إلى إفّ ۞ 
 كالجزاء(. )لمحساب الرجكع
 

 (15 )العمق خاطئة كاذبةٍ  ناصيةٍ  بالناصية لنسفعفْ  ينتوِ  لـ لئف كبلّ ۞ 
 (.13 اآلية )انظر الكذب عف :ينتو لـ

 لنصفعّنو. أؼ: لنسفعّنو، :لنسفعف
 )شكشتو(. الرأس مقدـ :الناصية
 لو. صفتاف كالمراد لمناصية، صفتاف :خاطئة كاذبة
 

 (17 )العمق الزبانية سندعُ  ناديو فميدعُ ۞ 
 قكمو. :ناديو
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 الدفع. الزْبف: مف العذاب. مبلئكة جينـ، زبانية :الزبانية
 عثماني. رسـ لفظت. كما كتبت سندعك. أصميا: :سندعُ 
 

 (19 )العمق كاقترْب  كاسجدْ  ُتطعو ال كبلّ ۞ 
 جيل. أبك المقصكد: :تطعو ال
 , :كاسجد
 منو. :كاقترب
 مسمـ(. )صحيح ساجد كىك ربو مف العبد يككف  ما أقرب الحديث: في
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 إلَقْدر﴾ سورة﴿
 

 (1)القدرليمة القدر  ۞
إّنا أنزلناُه في ليمِة القْدِر. كما أدراَؾ ما ليمُة القدِر. ليمُة القدِر خيٌر ِمف ألِف شيٍر. )

 (. َتنّزُؿ المبلئكُة كالركُح فييا بإذِف رّبيـ ِمف كّل أمٍر. سبلـٌ ىي حتى َمطَمِع الفجرِ 

 .5-1سكرة القدر
 :أنزلناه

 .أؼ: القرآف. كلـ َيجِر لو ذكر في السكرة
 .ابتدأنا إنزالو في ليمة القدر

نجكًما في  ملسو هيلع هللا ىلص كقيل: نزؿ جممًة كاحدًة في ليمة القدر. ثـ كاف جبريل ينزلو عمى النبي
 .ثبلث كعشريف سنة

 :ليمة القدر
 .قدًرا عظيًما مف الثكابسّميت كذلؾ لعظميا كقدرىا كشرفيا، أك ألف لمطاعة فييا 

كقيل: سميت بذلؾ ألف هللا أنزؿ فييا كتاًبا ذا قدر، عمى رسكؿ ذؼ قدر، ألمة ذات 
 قدر. 

 !قاؿ الرازؼ: ربما ليذا السبب ذكر هللا ليمة القدر ثبلث مرات في السكرة
 :كما أدراؾ
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 .لمتعظيـ كالتفخيـ
 :خير مف ألف شير

ككف المقصكد بو: عمر اإلنساف مقّرًبا إلى سنة. كقد ي 83يراد بو حقيقة العدد:  -
 .األلف، كهللا أعمـ

، أؼ: الدىر 96( البقرة َيكّد أحُدىـ لك ُيعّمر ألَف سنةٍ يراد بو الدىر كّمو، كقكلو: ) -
 .كّمو
 :تنّزؿ

 .أصميا: تتنّزؿ
 :الركح
 .جبريل

 :مف كل أمر
 .األمر: الشيء العظيـ
 .)قارْف ما قالو المفّسركف(

أال يكضح األمر، ربما لبلختصار، ال سيما كالسكرة قصيرة، كربما ليذىب فيو أراد هللا 
 .خياؿ القارغ كالسامع كل مذىب

 :سبلـ
 .سبلمة  -
 .تحية  -
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 :لـ يقل
 .كما أدراؾ ما ىي
 .كما أدراؾ ما ىيو

 :لـ يقل
 .ىي خير مف ألف شير

 .متكاليةذكر )ليمة القدر( ثبلث مرات في السكرة القصيرة، في ثبلث آيات 
 :لـ يقل
 .ىي سبلـ
 :القراءات

 .َتنّزؿ  -
 .ُتنّزؿ  -
 .مطَمع  -
 .مطِمع  -
*** 

 متى تككف ليمة القدر؟
أكثر أىل العمـ عمى أنيا مف ليالي شير رمضاف، كالجميكر عمى أنيا في أكتار 

 .العشر األخير مف رمضاف. ككاف النبي ملسو هيلع هللا ىلص يعتكف في العشر األكاخر
العشر األكاخر: ليمة الكاحد كالعشريف، الثالث كالعشريف، الخامس كالعشريف،  أكتار



1023 

 .السابع كالعشريف، التاسع كالعشريف
 .األكثركف عمى أنيا ليمة سبع كعشريف مف رمضاف

 : الشككانيقاؿ 

كقد اخُتمف في تعييف ليمة القدر عمى أكثر مف أربعيف قكاًل، قد ذكرناىا بأدلتيا كبيّنا »
 .«منيا في شرحنا لممنتقىالراجح 
 : البغكؼ كقاؿ 

كفي الجممة: أبيـ هللا ىذه الميمة عمى ىذه األمة ليجتيدكا في العبادة ليالي رمضاف »
طمًعا في إدراكيا، كما أخفى ساعة اإلجابة في يـك الجمعة، كأخفى الصبلة الكسطى 

ليرغبكا في في الصمكات الخمس، كاسَمو األعظـ في األسماء، كرضاه في الطاعات 
جميعيا، كسخَطو في المعاصي لينتيكا عف جميعيا، كأخفى قياـ الساعة ليجتيدكا في 

 كانظر مثمو في تفسير الرازؼ بعده بعبارات قريبة.«. الطاعات حذًرا مف قياميا

     *** 
 :تفاضل األزمنة

نة كما أف األمكنة تتفاضل كفضل مكة كالمدينة عمى غيرىما مف البقاع، فكذلؾ األزم
تتفاضل، كفضل يـك الجمعة عمى سائر األياـ، كفضل ليمة القدر عمى غيرىا مف 
الميالي، كفضل الحاضر عمى المستقبل عند الناس ما لـ يرّجح المستقبل بمرّجح 

 :يقمب تفضيميـ
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 .21-20( سكرة القيامة كبّل بل ُتحّبكَف العاجمَة. كتَذركَف اآلخرةَ ) -
 .17-16( سكرة األعمى ا. كاآلخرُة خيٌر كأبَقىبل ُتؤِثركَف الحياَة الدني) -
 .27( سكرة اإلنساف إّف ىؤالِء ُيحّبكَف العاجمَة كيَذركَف كراَءىـ يكًما ثقيبلً ) -

*** 
 إلسبت7

 ـ3/8/2013

 

 (1)القدرأكثر مف أربعيف قكاًل في تحديد ليمة القدر!  ۞
 ىل ىذا معقكؿ؟ ۞

األقكاؿ، كسردىا ببل تبكيب، فيو تشكيش نقميا ابف حجر، كأنا أرػ أف نقل كل ىذه 
عمى القارغ. ككثرة األقكاؿ كقّمتيا، ال سيما إذا لـ يكف ليا كجو مقبكؿ. كبعض 

 عممائنا لدييـ ميل كبير لبلستكثار مف األقكاؿ، ككأف ىذا أمر عظيـ!
  أقكاؿ مرفكضة:

 كاف يحسف عدـ ذكرىا:
 القكؿ بأنيا ُرفعْت! -
 بسنة كاحدة!القكؿ بأنيا كانت خاصة  -
 القكؿ بأنيا خاصة بيذه األمة، كلـ تكف في األمـ السابقة! -
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 القكؿ بأنيا ممكنة في جميع السنة! فيذا يتناقض مع األحاديث النبكية. -
 القكؿ بأنيا في جميع رمضاف، كليس في العشر األكاخر! -
سع ليمة! القكؿ بأنيا أكؿ ليمة مف رمضاف! أك آخر ليمة! أك سابع أك ثامف أك تا -

 مف النصف األكؿ أك الثاني!
 القكؿ بأنيا ليمة النصف مف رمضاف! -
 القكؿ بأنيا ليمة النصف مف شعباف! -
 24أك  19أك  18أك  17أك  16القكؿ بأنيا ليمة الحادؼ عشر مف رمضاف، أك  -
 !30أك  28أك  26أك 
 القكؿ بأنيا ليمة العشر األكسط مف رمضاف! -
 مة مف العشر األكاخر!القكؿ بأنيا أكؿ لي -
 القكؿ بأنيا ليمة في النصف األخير مف رمضاف! -
 القكؿ بأنيا في الشفع بدؿ الكتر! في الشفع مف العشر األكسط أك العشر األخير! -

*** 
 أقكاؿ مقبكلة:

األقكاؿ بأنيا في العشر األكاخر مف رمضاف، كبأنيا في الكتر منيا، كىي خمسة 
 أقكاؿ:
- 21 
- 23 
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- 25 
- 27 
- 29 

 كهللا أعمـ.

*** 
 إلسبت7

 ىػ1437رمضاف  27
 ـ2016تمكز  02
 

 (1)القدرىل ليمة القدر معمكمة أـ مغّيبة؟  ۞

 ِمف ُنَكِت القرآف كالحديث ۞
  ىي معمكمة ممف رأكىا مف أىل الصبلح عبر العصكر.

كيمكف أف ُتعمـ أيًضا مف رصد طمكع الشمس في صبيحتيا، كما جاء في الحديثيف 
 التالييف مف صحيح مسمـ:

 تطمع يكمئٍذ ال ُشعاع ليا )صحيح مسمـ، كتاب الصياـ، باب ليمة القدر(. -
أمارُتيا أف تطمع الشمُس في صبيحِة يكِميا بيضاَء ال ُشعاع ليا )صحيح مسمـ،  -

 كتاب صبلة المسافريف، باب الترغيب في قياـ رمضاف(.
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*** 
 ىػ(:543-)ابف العربي قاؿ 

 ال ُتعمـ! الصحيح أنيا
 ىػ(:676-) النككؼ كقاؿ 

تظاىرت األحاديث بإمكاف العمـ بيا، كأخبر بيا جماعة مف الصالحيف، فبل معنى 
 إلنكار ذلؾ!
*** 
 أقكؿ:

 ما قالو النككؼ أرجح، كهللا أعمـ.
أك  27أك  25أك  23أك  21كما جاء في األحاديث النبكية عف ليمة القدر أنيا ليمة 

جيميا كال الشّؾ فييا، بل يعني أّف ليمة القدر تتنقل في العشر ، ىذا ال يعني 29
 كىكذا، كهللا أعمـ. 25، كثالثة 23، كأخرػ 21األكاخر مف رمضاف، فتارة تأتي ليمة 

*** 
 إإلثنين7 

 ىػ1437رمضاف  22
 ـ2016حزيراف  27
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 (1)القدر فبلف رأػ ليمة القدر! ۞

  ثرًيا كقكًيا، ذا ماؿ كجاه!ىكذا يقاؿ عندنا، كيعنكف بذلؾ أنو قد صار 
ترػ ماذا يرػ الصالحكف في ليمة القدر إذا رأكىا؟ لـ أجد مف يتحدث عف أخبار 

 الصالحيف الذيف رأكا ليمة القدر ماذا رأكا فييا؟
يبدك لي أف رؤية ليمة القدر ال تعني ىذا، بل تعني معرفتيا، أؼ ىذه ىي ليمة القدر! 

 ماذا أفعل فييا؟ أدعك فييا!
 إذا عممُت بميمة القدر ال أقكؿ: ماذا رأيُت فييا، بل أقكؿ: ماذا أفعل فييا؟أؼ 

  عف عائشة رضي هللا عنيا قالت: يا نبّي هللا أرأيَت إْف كافقُت ليمة القدر، ما أقكؿ؟
  قاؿ:
  تقكليف:

 الميـّ إنَؾ عفٌك تحّب العفَك فاعُف عني )مسند أحمد(.
 بلماتيا.أف ترػ ليمة القدر: أؼ أف تعمميا بع

ماذا تفعل فييا: أف تتعبد كتدعك بآداب الدعاء المعركفة، ال سيما كأّف ثكاب األعماؿ 
 في ليمة القدر خير مف ألف شير، كما في القرآف، كهللا أعمـ.

فالنبّي ملسو هيلع هللا ىلص كاف يعتكف في العشر األكاخر مف رمضاف، كىي العشر التي تمتمس فييا 
 ليمة القدر!
 يكجد أحد رأػ ليمة القدر بالمعنى الشائع عند الناس، كال أحد عميو أف كمف ثـ ال

ينتظرىا بيذا المعنى، فميمة القدر تتضاعف فييا الحسنات كال تتضاعف فييا 
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الثركات، كىي ليست خاصة بالصالحيف فحسب، بل ىي تعـّ جميع المسمميف 
 الراغبيف في االستفادة منيا، كهللا أعمـ.

 و لممناقشة، ال عمى سبيل الجـز بصحتو.ىذا المقاؿ كتبت

*** 
 ىػ1437رمضاف  22اإلثنيف 

 ـ2016حزيراف  27
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 إلَبيِّنة﴾ سورة﴿
)البينة نة ـ البيّ يلـ يكف الذيف كفركا مف أىل الكتاب كالمشركيف منفّكيف حتى تأتي۞ 
1) 

عندما يبدك أنيـ كانكا حريصيف عمى معرفة الرسكؿ الذؼ جاء ذكره في كتبيـ. كلكف 
 جاء كعرفكه انصدمكا.

 
 (2)البينة طّيرة فييا كتٌب قّيمة رسكٌؿ مف هللا يتمك صحًفا مُ ۞ 
 : ىي صحف القرآف.صحًفا
 : مف الباطل.مطيرة
 : كتابات.كتب
 

 (5)البّينة ديُف القّيمة  ۞

الزكاَة كما ُأمركا إال ِليعُبدكا هللَا ُمخمصيف لو الديَف ُحنفاَء كُيقيمكا الصبلَة كُيؤتكا ) 
 .5( سكرة البّينة كذلؾ ِديُف القّيمة

 ِديُف القّيمة:

 ِديف المّمة القّيمة. -
 ِديف الشريعة القّيمة. -
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 .30( البينة كتٌب قّيمةٌ )

 .30، كالرـك 40، كيكسف 36( التكبة ذلؾ الديُف القّيـُ )

ـَ حنيًفا)  .161( األنعاـ ُقْل إّنني ىداني رّبي إلى صراٍط مستقيـ ِديًنا ِقَيًما مّمَة إبراىي

 ديًنا ِقَيًما: ديًنا َقّيًما، كفيو قراءة.

*** 

 إلثالثاء7

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01

 

 (6)البينة ة ىـ شر  البريّ ۞ 

 الخميقة. مف برأ: خمق.
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 إلزلزلة﴾ سورة﴿
 (1)الزلزلة يا زلزالَ  األرُض  لزلتِ إذا زُ ۞ 

 يـك القيامة.

 مطمق.: مفعكؿ زلزاليا

 لك قيل: زلزلة: مفعكؿ مطمق.

 

 (2)الزلزلة األرُض أثقاليا  كأخرجتِ ۞ 

 لـ يقل:

 كأخرجت أثقاليا.

 : لعل أىـ ما يراد ىك: المكتى في القبكر.أثقاليا

 

 (6)الزلزلة يصدر الناس أشتاًتا لُيركا أعماليـ ۞ 

 : يخرج )مف القبكر(.يصدر

 في النار.: فريقيف: أحدىما في الجنة، كاآلخر اأشتاتً 
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 : جزاء أعماليـ.أعماليـ

 : لَيركا.في قراءة

 

 (7 )الزلزلة ذرة مثقاؿ يعمل فمف ۞

 .8-7 الزلزلة (يَرهُ  شًرا َذّرةٍ  ِمثقاؿَ  َيعملْ  كَمف يَرُه. خيًرا َذّرةٍ  ِمثقاؿَ  َيعملْ  فَمفْ )

 منصكب. تمييز :خيًرا 

 قراءة: في

 الياء. بتسكيف يَرْه،

 سكت. ىاء كانت لك كجو ليا أقكؿ:

: قبل ىنا األصل يعني:  يراه. كليس: يرػ، الجـز

 أعمـ. كهللا محذكؼ، مفعكؿ بتقدير يَرْه، يَر، جائز: المغة في كىك

  

 يقل: لـ

 يره. شًرا ذّرة مثقاؿ أك
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 يقل: لـ

 عمل. كمف ... عمل فمف

 :التقدير

 اآلخرة. في يره الدنيا في خيًرا ذّرة مثقاؿ يعمل فمف

  التفات.

 )األكلى(: يره

 خيًرا. يرَ  الخير. يرَ  -

 )ثكابو(. جزاءه يرَ  -

  .30 عمراف آؿ (ُمحَضرا َخيرٍ  ِمف عِممْت  ما نفسٍ  كلّ  تجدُ  يكـَ )

 .49 الكيف (حاِضًرا عِممكا ما ككجدكا)

  

 إعراب:

 يَره:

 يرػ. األصل: العّمة(. )حرؼ األلف بحذؼ الشرط، بجكاب مجزـك مضارع فعل :يرَ 

 بو. مفعكؿ نصب محل في متصل ضمير كالياء:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3826&idto=3826&bk_no=48&ID=3321#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=99&ayano=7#docu
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 المفسريف: أقكاؿ

 الطبرؼ:

 ىنالؾ. ثكابو يرػ  خير، مف َذّرة كزف  الدنيا في عمل فمف يقكؿ:»

 شرّ  مف َذّرة كزف  الدنيا في عمل كاف كمف يقكؿ: ( يَره شًرا ذرةٍ  ِمثقاؿَ  َيعملْ  كَمف ) 
 )...(. ىنالؾ جزاءه يرػ 

 كافر كال مؤمف ليس قاؿ: (يَره خيًرا َذّرة ِمثقاؿَ  ملْ يع فمف) قكلو: في عباس ابف عف
 كسيئاتو، حسناتو فيريو المؤمف فأما إياه. هللا آتاه إال الدنيا، في شًرا كال خيًرا عمل
 بسيئاتو. كيعّذبو حسناتو، فيردّ  الكافر كأما سيئاتو. لو هللا فيغفر

 في سيئاتو عقكبة لو لفيعج المؤمف أما بعضيـ: فقاؿ القكؿ، ىذا غير ذلؾ في كقيل
 عقكبة لو كيؤّخر حسناتو، ثكاب لو يعجل كالكافر حسناتو؛ ثكاب لو كيؤّخر الدنيا،
 «.سيئاتو

  

 البغكؼ:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=99&ayano=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=99&ayano=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=99&ayano=7#docu
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 يـك إياه هللا أراه إال الدنيا في شًرا أك خيًرا عمل كافر كال مؤمف ليس عباس: ابف قاؿ»
 كأما بحسناتو، كيثيبو سيئاتو هللا فيغفر كسيئاتو حسناتو فيرػ  المؤمف فأما القيامة.
 بسيئاتو. كيعّذبو حسناتو فتردّ  الكافر

 يرػ  كافر مف (:يَره َخيًرا َذّرةٍ  ِمثقاؿْ  َيعملْ  فَمف ) اآلية: ىذه في كعب بف دمحم قاؿ
 هللا عند لو كليس الدنيا مف يخرج حتى ككلده، كأىمو كمالو نفسو في الدنيا في ثكابو
 خير.

 كأىمو كمالو نفسو في الدنيا في عقكبتو يرػ  مؤمف مف (يَره شًرا َذّرةٍ  ِمثقاؿَ  َيعملْ  كَمف)
 «.شرّ  هللا عند لو كليس الدنيا مف يخرج حتى ككلده،

   
 :الرازؼ 

 بعضيـ: كقرأ بفتحيا، (َيره) الباقكف: كقرأ الياء، برفع (ُيَره ) عاصـ: عف ركاية في»
 )...(. بالجـز (يره)

 فأمرت سائل، فجاء بحضرتيا، نسكة إلى فقّدمتو عنب، يدييا بيف كاف عائشة: كعف
 تركف  فيما إف فقالت: عندىا، كاف َمف بعض فضحؾ العنب، ذلؾ مف بحّبة لو
ال التعميـ، غرضيا كاف كلعّميا اآلية. ىذه كتمت الَذّرة، مثاقيل  غاية في كانت فيي كا 
 السخاكة.

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=99&ayano=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=99&ayano=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=132&ID=3051&idfrom=5380&idto=5384&bookid=132&startno=4#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
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 فدعت ِغرارتيف، في درىـ ألف كثمانيف ألف بمائة إلييا بعث الزبير ابف أف ركؼ 
 فجاءت ىمّمي، فطكرؼ  جارية يا قالت: أمست فمما الناس، بيف تقسمو كجعمت بطَبق،
 لك فقالت: عميو؟! ُنفطر لحًما بو نشترؼ  ادرىمً  لنا أمسكتِ  أما ليا: فقيل كزيت! بخبز
 ذلؾ. لفعمت ذّكرتيني

 ُيعطَيو أف فيستقلّ  السائل، يأتيو أحدىما كاف رجميف، في اآلية ىذه نزلت مقاتل: كقاؿ
نما بشيء! ىذا ما كيقكؿ: كالجكزة، كالكسرة التمرة  ككاف ُنعطي؛ ما عمى ُنؤجر كا 
 عمى بالنار الكعيد إنما ىذا، مف عمي يءش ال كيقكؿ: اليسير، بالذنب يتياكف  اآلخر
 كتحذيًرا يكثر، أف يكشؾ فإنو الخير، مف القميل في ترغيًبا اآلية ىذه فنزلت الكبائر،
 كلك النار اتقكا السبلـ: عميو قاؿ كليذا يكبر. أف يكشؾ فإنو الذنب، مف اليسير مف
  «.طّيبة فبكممةٍ  يجد لـ فمف تمرة، بشقّ 

 القرطبي:

 (حّبو عمى الطعاـَ  كُيطعمكفَ ) نزؿ: لما أنو كذلؾ رجميف، في نزلت مقاتل: قاؿ»
 ككاف كالجكزة. الكسرةك  التمرة يعطيو أف فيستقلّ  السائل، يأتيو أحدىـ كاف ،8 اإلنساف
 النار هللا أكعد إنما كيقكؿ: كالنظرة، كالغيبة كالكذبة اليسير، بالذنب يتياكف  اآلخر
 يكثر، أف يكشؾ فإنو ُيعطكه; أف الخير مف القميل في ترغبيـ فنزلت الكبائر! عمى
 الصغير كاإلثـ جبير. بف سعيد قالو يكثر؛ أف يكشؾ فإنو الذنب، مف اليسير كتحذرىـ
 كل مف عينو في أقلّ  محاسنو كجميع الجباؿ، مف أعظـ القيامة يـك صاحبو عيف في
 )...(. شيء

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3826&idto=3826&bk_no=48&ID=3321#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3826&idto=3826&bk_no=48&ID=3321#docu
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 بكر أبي عف الكسائي ركاه ككذلؾ ىشاـ. المكضعيف في (يرهْ ) قكلو: في الياء كسّكف
 الباقكف. كأشبع  كشيبة، كالجحدرؼ  كالزىرؼ  يعقكب كاختمس كالمغيرة. حيكة كأبي

 )...(. يرػ  فبل كعدـ، مضى قد عممو ما ألف جزاءه; يرػ  أؼ (:يره) كقيل:

 فقالت عنب; يدييا كبيف المؤمنيف، أـ عائشة استطعـ مسكيًنا أف المكطأ: كفي
 ترػ  كـ أتعجب؟! فقالت: كيعجب; إلييا ينظر فجعل إّياىا. فأعِطو حّبة ُخذْ  إلنساف:
 َذّرة؟! مثقاؿ مف الحّبة ىذه في

 فقاؿ يده! السائل فقبض بتمرتيف، تصّدؽ أنو كقاص: أبي بف سعد عف كركؼ  
 )...(. كثيرة! َذرّ  مثاقيل التمرتيف كفي الَذّر، مثاقيل منا هللا كيقبل لمسائل:

 يعملْ  فَمف) سمع: فمّما ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي عمى الفرزدؽ عـّ  صعصعةُ  قِدـ الحسف: كقاؿ
 انتيت فقد حسبي، غيرىا، القرآف مف أسمع أال أبالي ال قاؿ: اآليات، (ذّرة مثقاؿَ 
 الفرزدؽ جدّ  ناجية بف صعصعة أف ركؼ   الماكردؼ: كلفع الثعمبي. ذكره المكعظة!
 إفْ  حسبي; حسبي صعصعة: فقاؿ اآلية، ىذه عميو فقرأ يستقرئو، ملسو هيلع هللا ىلص النبي أتى
 رأيتو. شًرا َذّرة مثقاؿَ  عممتُ 

 عّممؾ مما عّمْمني فقاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص النبي إلى جاء رجبلً  أف أسمـ: بف زيد عف معمر كركػ 
 َذّرةٍ  ِمثقاؿَ  عملْ يَ  فَمف) بمغ: إذا حتى (ُزلزلت إذا) فعّممو: يعّممو، رجل إلى فدفعو هللا.
 عميو هللا صمى النبي فأخبر حسبي! قاؿ: (يره شًرا َذّرةٍ  ِمثقاؿَ  َيعمل كَمف َيَره خيًرا
 «!فقو قد فإنو دعكه فقاؿ: كسمـ
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 أقكؿ:

 سكت. ىاء كانت إذا كجو لو (يَره) في: الياء تسكيف -

 جزاءه. يرَ  صكابو: جزاءه، يرػ  قكلو: -

 خيًرا. يرَ  أك الخير، يرَ  التقدير: يككف  كقد -

 .30 عمراف آؿ (ُمحَضرا خير ِمف عِممْت  ما نفسٍ  كلّ  تجدُ  يكـَ )

  

 حياف: أبك

 يسّمى كىذا كثيًرا، أك كاف قميبلً  يراه الّذّرة فكؽ  ما أف عمى (َذّرةٍ  ِمثقاؿَ ) بقكلو: نّبو»
 يككف  بل كاحد، حكـ في عنو كالمسككت المذككر يككف  أف كىك الخطاب، مفيـك
 .23 اإلسراء (أؼّ  ليما تقلْ  فبل) كقكلو: الحكـ، ذلؾ في باألكلى عنو المسككت

 َبدؿ كقيل: مقدار. ذّرة ِمثقاؿ ألف التمييز، عمى (شًراك) ، (خيًرا) انتصاب كالظاىر 
 )...(. مثقاؿ مف

 كباقي مشبعتيف، بضّميما عمرك: كأبك فييما، الياء بسككف  بكر: كأبك ىشاـ، كقرأ 
 كلـ حكاىااألخفش، لغة الكصل في كاإلسكاف الثانية. كسككف  األكلى بإشباع السبعة:
 )...(. عقيل كبني كبلب، بني عف أيًضا الكسائي كحكاىا سيبكيو، يحكيا

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3826&idto=3826&bk_no=48&ID=3321#docu
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 الحركة بحذؼ ـالجز  يرػ  مف لغة عمى كذلؾ فييما، باأللف "يراه" عكرمة: كقرأ
 ال مكصكلة (َمف) أفّ  تكّىـ عمى أك األخفش، حكاىا العّمة، حركؼ في المقّدرة
 ياء أثبت َمف قراءة في ،90 يكسف (كيصِبْر  يتقي َمف إنو) في: قيل كما شرطية،
: مكصكلة، ال شرطية (َمف) أف تكّىـ (،يصِبْر ) كجـز (يتقي)  عطًفا (كيصبر) فجـز
 «.أعمـ تعالى كهللا التكّىـ، عمى

  

 الشككاني:

 ككذلؾ بو. فيفرح كتابو، في القيامة يـك يره (،خيًرا ذرةٍ  ِمثقاؿَ  َيعملْ  فَمف) مقاتل: قاؿ»
 قكلو: اآلية ىذه كمثل فيسكؤه، القيامة يـك يره شًرا(، ذرة مثقاؿ الدنيا في يعملْ  )َمف
 )...(. .40 النساء  (ذّرة مثقاؿَ  يظمـُ  ال هللاَ  إفّ )

 ىشاـ كقرأ كقًفا. كسككنيا كصبًل، الياء بضـ المكضعيف في (يره) الجميكر: قرأ
 عمرك أبي كعف سككنيا. بكر كأبي ىشاـ، عف حياف أبك كنقل ككقًفا. كصبلً  بسككنيا
 نظر، النقل ىذا كفي الثانية، كسككف  األكلى بإشباع السبعة كباقي مشبعة. ضميا
 ذكرنا. ما كالصكاب

 المكضعيف. في لمفاعل مبنًيا (يره) الجميكر كقرأ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=99&ayano=8#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=62&surano=99&ayano=8#docu
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 حيكة، كأبك  عمي، بف كزيد عمي ابنا كالحسيف كالحسف عمر، كابف عباس، ابف كقرأ
 البناء عمى كعيسى، كالسممي، كالجحدرؼ، عنيما ركاية في كالكسائي كعاصـ،
  إياه. هللا ُيريو أؼ فييما: لممفعكؿ

 الحركة بحذؼ الجـز تقدير عمى أك مكصكلة، (َمف) أف تكّىـ عمى "يراه" عكرمة كقرأ 
    «.الفعل في المقّدرة

 

 الشنقيطي:

 صيغة ألنيا ; "يعمْل" صيغة في كىك بالبحث، تناكلو مف أرَ  فمـ الثاني المبحث أما»
 كاالستقباؿ. لمحاؿ كىي مضارع،

 ىناؾ كليس البعث، يـك كىك ، (أشتاًتا الناُس  َيصُدرُ  يكمئذٍ ) السياؽ ىذا في كالمقاـ
 كلكف يره. خيًرا ذرة مثقاؿ عمل فمف يقاؿ: أف السياؽ مقتضى ككاف لمعمل، مجاؿ
 عمى يدؿ ما السياؽ في كلكف عمل، مقاـ ليس كالمقاـ مضارع، صيغة ىنا الصيغة
 يكمئذٍ ) تعالى: لقكلو ذلؾ; مف كاف ما الصنفيف مف (.أؼ:ذّرة مثقاؿَ  يعملْ ) المراد: أف
 التي أعماليـ اليـك ذلؾ في يركا إنما فيـ ، (أعماَليـ ليركا أشتاتا الناُس  َيصُدرُ 
 السياؽ كاف حيث ،االلتفات باب مف ىنا المضارع صيغة فتككف  قبل، مف عممكىا
 (،زلزاَليا األرُض  ُزلزلتِ  إذا) المستقبل: عف اإلخبار معرض في السكرة أكؿ مف أكالً 
ذا ذا أثقاَليا، األرُض  أخرجت كا   تحّدث اآلتي اليـك ذلؾ في َليا. ما اإلنساف قاؿ كا 
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 كما قبل، مف عممكىا التي أعماليـ ليركا أشتاًتا الناُس  يصدر اليـك ذلؾ كفي أخبارىا،
 عِممكا ما ككجدكا) كقكلو: ،40 النبأ (يداه قّدمت ما المرءُ  ينظرُ  يكـَ ) قكلو: في
 .94 الكيف (حاضًرا

 الدنيا في اآلف يعمل فمف كالتحذير، التنبيو سبيل عمى بمخاطبتيـ االلتفات جاء ثـ
 )...(. اآلخرة في يره شًرا ذرة مثقاؿ الدنيا في اآلف يعمل كمف يره، خيًرا ذرة مثقاؿ

 أصغرَ  كال السماءِ  في كال األرضِ  في ذّرةٍ  مثقاؿِ  مف ربؾَ  عف يعُزبُ  كما) تعالى: قكلو
 .61 يكنس (ذلؾ ِمف

 لقد قالكا: إذ الذّرة، بعصر كالمسمى الحاضر، العصر في المتكمميف بعض عمى ردّ 
 إنيا المناطقة: يقكؿ كما التقسيـ، تقبل ال كأنيا شيء، أصغر الذّرة القرآف اعتبر
 االنقساـ. يقبل ال الذؼ الفرد، الجكىر

 المقالة تمؾ عمى الردّ  ككجو أجزاًء. ليا كجعل الذّرة ففتت الحديث العمـ كجاء  
 مف أصغر كال ذّرة مثقاؿ مف الصريح النص ىك هللا كتاب مف آيات عمى الجديدة،
 كتاب. في إال ذلؾ

 األصغر ليذا حدّ  كال الذّرة، مف أصغر ىك ما كتاب في كمثبت هللا عند ذلؾ فمعمـك  
    األجزاء! تمؾ صغرت ميما كألجزائيا، الذّرة لتفجير شامل فيك كانت، نسبة بأؼ

 الكتاب في فّرطنا ما يقكؿ:) إذ هللا كصدؽ كتابؾ، كأعظـ شأنؾ، أعظـ ما سبحانؾ 
 «.38 األنعاـ  (شيء ِمف
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 عاشكر: ابف

 ال أحدىما بالمدينة، كانا رجميف، في نزلت اآلية ىذه أف مقاتل: عف الكاحدؼ ركػ »
 اليسير، إال يجد فبل يتصّدؽ، أف يحبّ  كاآلخر كيركبيا، الصغائر الذنكب مف يبالي
 «.فييما اآلية فنزلت بو، يتصّدؽ أف مف فيستحيي

  

 مبلحظة:

 .17 َسبأ (الكفكر إال ُنجازؼ  كىل) بعدىا: أخرػ  لكرقة تمييد الكرقة ىذه

*** 

    ـ1/1/2015 الخميس 
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 إلعاديات﴾ سورة﴿
 

 (1 العاديات) ضبًحا كالعاديات ۞
 
 .3-1 العاديات (ُصْبًحا فالُمغيراتِ  َقْدًحا. فالُمكرياتِ  َضْبًحا. كالعادياتِ ) 
  

 العاديات:
 بسرعة. تسير أؼ تعدك، التي الخيل

 القَسـ. كاك الكاك: كالعاديات:
  

 الُمكريات:
 ُتكِقد. أؼ: ُتكرؼ، التي
  

 الُمغيرات:
 أغار. مف: فاعل اسـ
 فاعل. اسـ منيف: كاحدة كل كالثبلثة
  

 كالمغيرات: كالمكريات العاديات
 الثبلث. في كذلؾ فيي الخيل أنيا عمى ُفسرت إذا
ذا  الثبلث. في كذلؾ فيي اإلبل أنيا عمى ُفسرت كا 
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 كلـ بالفاء جاء العطف ألف بالخيل! كالمكريات ل،باإلب العاديات تفسير يجكز ال أؼ:
 .كاحد لمكصكؼ أكصاؼ ىي الثبلثة فاألكصاؼ بالكاك، يجئ
 تغميب مع مًعا، كاإلبل الخيل المراد: يككف  كقد اإلبل. ال الخيل، ىنا: المراد كلعل
 الخيل.

  
 َضْبًحا:
 أْح. .. أحْ  العْدك: أثناء جكفيا في يتردد الذؼ الخيل أنفاس صكت الضْبح:
  

 اإلعراب:
 أخرػ. أكجو كىناؾ .حاؿ ضْبًحا: -

 مطمق. مفعكؿ نائب أك مطمق مفعكؿ قْدًحا: -

 الصبح. كقت أؼ: .زماف ظرؼ صْبًحا: -

  
 فنكف  مف كىذا اآلخر! عف مختمف لسبب ُنصب منيا كاحد كل منصكبات ثبلثة
 !الكبلـ
***  
 ـ14/6/2012 الخميس
 

   (4 )العاديات نقًعا بو فأثرف  ۞
 غباًرا.
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 : الياء تعكد عمى المكاف كلـ يجر لو ذكر.بو
 

 (5العاديات )ا فكسطف بو جمعً  ۞
 : فصرف في كسطو.فكسطف
 : بالمكاف.بو
 : جمع العدك.جمًعا
 

 (6 )العاديات لَكُنكد لربو اإلنساف إفّ  ۞
 لرّبو. َكنكدٌ  التقدير: كتأخير. تقديـ فيو
  
 الكنكد؟ مف (َكَندا) ىل :لي قاؿ
 بمكضكعنا! لو عبلقة ال أجنبي لفع كىك بمد، اسـ َكَندا :لو قمت
  
 كفارقو! أباه قطع ألنو كذلؾ يسمّ  مشيكر رجل اسـ ِكْندة الكنكد! مف ِكْندة نعـ
  
 الَكُنكد: في لممفسريف كثيرة أقكاؿ ىناؾ
 الَجحكد. ىك الَكُنكد      -

 شيًئا. تنبت ال أؼ َكُنكد: أرض الَكُفكر. ىك الَكُنكد      -

 النعـ. يجحد الذؼ ىك الكنكد      -

 لمحق. الجاحد ىك الكنكد      -
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 عميو. لما المانع ىك الكنكد      -

 قكمو. مع النائبة في يعطي ال الذؼ ىك الكنكد      -

 كالخير. الحق يمنع الذؼ ىك الكنكد      -

 هللا! معاصي في هللا نعـ ينفق الذؼ ىك الكنكد      -

 فقط! كأعكانو نفسو مف النعمة يرػ  الذؼ ىك الكنكد      -

 الُمنعـ! يرػ  كال النعمة يرػ  الذؼ ىك الكنكد      -

ذا َجزكًعا، كاف الشرّ  مّسو إذا الذؼ اليمكع، ىك الكنكد      -  َمنكًعا! كاف الخير مسو كا 

 الحسكد! الحقكد ىك الكنكد      -

 ستره! ىتؾ قدره جيل َمف ة:الحكم كفي لقدره. الَجيكؿ ىك الكنكد      -

 الحبَل: َكَند الشكر. مف يكاصمو أف ينبغي ما يقطع كأنو قطع. إذا َكَند: مف الَكُنكد    -
 قطعو.

 عبده! كيضرب رفده، كيمنع كحده، يأكل الذؼ ىك الَكنكد      -

 الكثير! يشكر كال باليسير يكفر الذؼ ىك الكنكد      -

 كبمساف الَكُفكر، كُمَضر: ربيعة كبمساف العاصي، كحضرمكت: ِكْندة بمساف الكنكد   -
 الممكة. السيئ البخيل ِكنانة:

 المصائب! يعدّ  لربو المّكاـ ىك الكنكد      -
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 ِعَكض! عقدِ  عمى هللا يعامل الذؼ ىك الكنكد      -

 ساف!اإلح مف الكثيرةَ  الخصاؿَ  اإلساءة مف الكاحدةُ  الخصمةُ  أنستو الذؼ ىك الَكُنكد   -
 مف الكثيرةَ  الخصاؿَ  اإلحساف مف الكاحدةُ  الخصمةُ  أنستو الذؼ الشُككر: كخبلفو
 اإلساءة!

 الشاعر: قاؿ الّنعـ. كينسى الّنقـ يذكر َمف الكنكد:      -

 َظمـْ  مػػَػػػػػػف عمى مردكدٌ  كالظمـُ       فعمػِػػو في الظالـُ  أّييا يا                
 الّنعـْ  كتنسى الُمصيباتِ  تشكك     متى كحتى أنتَ  متى إلى               

  
 معنى إلى ترجع كميا األقكاؿ ىذه األقكاؿ: ىذه مف كثيًرا ذكر أف بعد القرطبي قاؿ
 كالجحكد! الكفراف
  
 ِمف كتكفيقو بمطفو هللا عصمو إذا إال ذلؾ، عمى َيحممو اإلنساف طْبعَ  إف :الرازؼ  قاؿ
 ذلؾ.
  
 إال منو يسمـ كال فيو، تفاكتٍ  عمى إنساف لكل َيعرض عارٌض  ىذا :عاشكر ابف قاؿ
 في أمر كىك نفَسو، المرءِ  إيثار عف ينشأ عارٌض  ألنو الصبلح، أىل كُكّمل األنبياء
 حق ينسى أك يذىل قد كبذلؾ غيره. حقّ  كتذّكرُ  النفسيةُ  المراقبةُ  إال تدفعو ال الجبّمة
 ألنو مقاكمتو، عف يغفل أك كيتكانى طراتو،خَ  في نفسو مف بذلؾ ُيِحّس  كاإلنساف هللا.
 كالعزائـُ  منيا، الُخمق ىذا تمّكف في متفاكتة كاألنفُس  نفسو، داعية بإرضاء يشتغل
 مغالبتو. استطاعة في متفاكتة
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ّنوُ ) نفسيا: السكرة في 8 اآلية مف مستمد األقكاؿ ىذه بعض  (.َلشديدٌ  الَخْيرِ  ِلُحبّ  كا 
ّنوُ ) تعالى: قكلو فأل نظر، فيو يككف  قد ثـ كمف  أخرػ  صفة (َلشديدٌ  الَخْيرِ  ِلُحبّ  كا 
ف كاحدة، صفة كليست لئلنساف،  ىنا الصفتيف بيف فالعبلقة ما. رابط بينيما كاف كا 
 إذا َىُمكًعا. ُخِمقَ  اإلنسافَ  إفّ ) تعالى: قكلو في كردت التي العبلقة عف مختمفة
ذا َجُزكًعا. الشرّ  مّسوُ   جاء اليمكع فتفسير .21-19 المعارج (اَمنكعً  الخيرُ  مّسوُ  كا 
 بعضيـ كفّسر القرآف، ألفاظ غريب مف ك)الَكنكد( ك)الَيمكع( تأخير. بدكف  مباشرة
 كاحد. كزف  عمى كىما رأيت، كما )الَيُمكع( بػ )الَكُنكد(
  
 التقريب. سبيل عمى كلك معناىا عمى كحركفيا صيغتيا تدؿ قد )الكنكد( فإف كأخيًرا
  
ّنوُ )  (:َلشديدٌ  الَخْيرِ  ِلُحبّ  كا 
 قكالف: فييا
 إليو. السعي في متشدد لمماؿ. أؼ: لمخير، الحبّ  لشديدُ       -

 إنفاقو. في متشدد بو بخيل عميو حريص فيك لمماؿ حّبو ألجل      -

 لغيره. يحبو كال لنفسو الماؿ يحب فيك

***  
      ـ15/6/2012 الجمعة
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نو لحب الخير لشديد  ۞ (8)العاديات كا   

 
 (: أؼ اإلنساف. إنو) 
 ( ىنا: الدنيا، أك الماؿ. الخير)

 قاؿ قتادة : الخير مف حيث كقع في القرآف ىك الماؿ. كلكف قكلو ىذا غير مسمـ. 
 : 6/435 ابف القيـقاؿ 

الخير ىنا ىك الماؿ، باتفاؽ المفسريف. فيك بمعنى الماؿ ىنا كفي كل مكضع مشابو. 
( أف ينػػزؿ عمػيكـ مػف خيػر مػف ربكػـالماؿ، مف ذلؾ قكلػو تعػالى: ) فقد ال يأتي بمعنى

 . 110( البقرة ا ألنفسكـ مف خير تجدكه عند هللاكما تقدمك : )، كقكلو أيًضا105البقرة 
 

 : كفي تفسير اآلية كجكه
 ؛ إنو لشديد حب الماؿ .1
 ؛ إنو مف أجل حب الماؿ لبخيل. يقاؿ لمبخيل: شديد، كمتشدد .2
 . الماؿ لمنقبض )غير سعيد(إنو مف أجل حب  .3
 

. كلػذلؾ فيػي تنػدرج ضػمف كليسػت تعبيػًرا عػف حكػـ شػرعي، ىذه اآلية تعبير عف كاقع
أك ، ال المقػػكالت القيميػػة أك المعياريػػػة كصػػفية أك التقريريػػة )مػػا ىػػػك كػػائف(المقػػكالت ال

 . التقديرية )ما يجب أف يككف(
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. أما في الحكـ الشػرعي في كاقعيـكليذا سمى هللا الماؿ خيًرا، حسب تسمية الناس لو 
 اؿ خيًرا، كقد يككف شًرا. فقد يككف الم
، 9/210، كابػػػف الجػػػكزؼ 4/278، كالزمخشػػػرؼ 4/502، كالمػػػاكردؼ 30/279)تفسػػػير الطبػػػرؼ 
، كنظػػػػـ 6/435، كابػػػػف القػػػػيـ 11/89، كالػػػػدر المصػػػػكف 20/162، كالقرطبػػػػي 32/67كالػػػػرازؼ 
 .  (30/505عاشكر ، كابف 10/236مي ، كالقاس22/216الدرر 
 

 ( 9)العاديات عثر ما في القبكر عمـ إذا بُ أفبل يَ  ۞
 : بعث.بعثر
 : مف في القبكر.لـ يقل

 األمكات ليسكا مف العقبلء. لـ يفطف إليو إال األلكسي.
 قارف الرازؼ.

 
 (10)العاديات كُحّصل ما في الصدكر  ۞

 مف نكايا.
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 إلقارعة﴾ سورة﴿
 (1)القارعة  كما أدراؾ ما القارعة القارعة ما القارعة ۞

 : مف أسماء القيامة. كالقرع: الضرب الشديد.القارعة

 لفت النظر.ك  التيكيل : يراد بوما القارعة

 في مكضع آخر سابق:

 .3-1لحاقة ا( الَحاّقة ما الحاقة كما أدراؾ ما الحاقة)

 

 (7)القارعة عيشة راضية  ۞

 7سكرة القارعة 

 .7( سكرة القارعة مكازيُنو فيك في عيشٍة راضيةٍ فأّما َمف ثقمْت )

 .21كمثميا مف قبل في سكرة الحاقة 

 راضية:

 صاحبيا راٍض. -
 راضية: َمْرضّية.  -
 .124( طو كَمف أعرض عف ِذْكرؼ فإّف لو معيشًة ضنًكا)
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*** 

 إلثالثاء7

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01

 

 (9)القارعة و ىاكية فأمّ ۞ 

 : مأكاه.وأمّ 

 : مف أسماء جينـ.ىاكية

 

 (10)القارعة كما أدراؾ ما ىيو ۞ 

 : أصميا: ما ىي، كالياء لمسكت )عند الكقف(.ما ىيو
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إلتكاثر﴾ سورة﴿  

 

  ( 1)التكاثرألياكـ التكاثر  ۞
 
 (: االتكاثر)

 التباىي بكثرة الماؿ كالجاه كالعدد كاألعػكاف كالجػيش كاألقػارب كلػذات الػدنيا كشػيكاتيا.
كالتكػػاثر ىنػػا إمػػا بمعنػػى السػػعي كراء الكثػػرة، أك بمعنػػى التفػػاخر بػػيف النػػاس، بعضػػيـ 

( أنا أكثػر منػؾ مػااًل كأعػز نفػًرا  فقاؿ لصاحبو كىك يحاكرهعمى بعض، كقكلو تعالى: )
 ، أك بالمعنييف مًعا. 34الكيف 

كابػػػػػػف عاشػػػػػػكر  ،6/437، كابػػػػػػف القػػػػػػيـ 20/168، كالقرطبػػػػػػي 32/75، كالػػػػػػرازؼ 30/283)تفسػػػػػػير الطبػػػػػػرؼ 
30/519.) 
 : 32/77 الرازؼ قاؿ 

نما لـ يذكره لكي يذىب الخياؿ فيو كل مذىب. فيػدخل فيػو  "ألياكـ التكاثر عف كذا، كا 
 جميع ما يحتممو المكضع.

كالحقيقة أنو كما لـ يبيف عف أؼ شيء ألياىـ، لـ يبيف أيًضا بأؼ شيء كاف التكػاثر: 
 ألياكـ التكاثر بكذا، عف كذا".

 : 20/168 قرطبيالكقاؿ 
 "نزلت في التجار، الذيف ألياىـ التشاغل بالمعاش كالتجارة". 

 
 : 6/442ابف القيـ كقاؿ 
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"ليس في المفػع، كال فػي السػنة الصػحيحة، كال فػي أدلػة العقػل، مػا يقتضػي اختصػاص 
الخطاب بالكفار، بل ظاىر المفع كصريح السنة كاالعتبار يدؿ عمػى عمػـك الخطػاب، 

ليػػاء التكػػاثر لػػو، فػػبل كجػػو لتخصػػيص الخطػػاب بػػبعض المتصػػفيف لكػػل مػػف اتصػػف بإ
بػػذلؾ )...(. فػػالكاقع يشػػيد بعػػدـ اختصاصػػو، كأف اإلليػػاء بالتكػػاثر كقػػع مػػف المسػػمميف 
كثيػػًرا، بػػل أكثػػرىـ قػػد أليػػاه التكػػاثر. كىػػـ فػػي اإلليػػاء كالتكػػاثر درجػػات ال يحصػػييا إال 

 هللا".
 فيو:  6/437ابف القيـ كأدخل 

العممػػاء، فػػي الكتػػب كالتصػػانيف ككثػػرة المسػػائل كتفريعيػػا كتكليػػدىا، كأف التكػػاثر بػػيف 
 يطمب كل كاحد أف يككف أكثر مف غيره.

*** 
 2006تمكز  13
 

 (1 )التكاثر التكاثرُ  ألياكـُ  ۞

 ألياكـ: 

 اآلخرة. عف شغمكـ

  

 التكاثر:
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 منيـ األحياء كالعشائر، كالقبائل كاألنصار باألكالد كالتكاثر باألمكاؿ، التكاثر
 كاألمكات.

ف اآلية ىذه  عمى تدؿ قد أنيا إال المشركيف، مف لفريق مكجًيا فييا الخطاب كاف كا 
 كالتفاخر. التباىي بقصد ذلؾ كاف إذا السيما األكالد، مف االستكثار في الرغبة عدـ
 التكاثر. كزف  عمى كالتفاخر

  

 .35 سبأ (كأكالًدا أمكاالً  أكثرُ  نحفُ  كقالكا) تعالى: قاؿ

 في كتكاثرٌ  بينكـ كتفاخرٌ  كزينةٌ  كليكٌ  لعبٌ  الدنيا الحياةُ  أّنما اعممكا) تعالى: كقاؿ
 .20 الحديد (كاألكالدِ  األمكاؿِ 

 المنافقكف  (هللاِ  ذكرِ  عف أكالُدكـ كال أمكاُلكـ ُتميكـ ال آمُنكا الذيفَ  أّييا يا) تعالى: كقاؿ 
9. 
ذا) أيًضا: كقاؿ  خيرٌ  هللاِ  عندَ  ما ُقلْ  قائًما كترككؾَ  إلييا انفّضكا ليًكا أك تجارةً  رأكا كا 
 .11 الجمعة (الرازقيفَ  خيرُ  كهللاُ  التجارةِ  كِمفَ  الميكِ  ِمفَ 

 ابفُ  يقكؿ " قاؿ: التكاثر، ألياكـ يقرأ كىك ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي أتيت : قاؿ أبيو عف مطرؼ عف
 فأبميَت، لبستَ  أك فأفنيَت، أكمتَ  ما إال مالؾَ  ِمف آدـ ابفَ  يا لؾَ  كىل مالي! مالي آدـ:
  مسمـ(. )صحيح فأمضيتَ  تصدقتَ  أك
 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3839&idto=3843&bk_no=48&ID=3336#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3839&idto=3843&bk_no=48&ID=3336#docu


1057 

 أف ألحبّ  ذىب، مف كادًيا آدـَ  البفِ  أفّ  لك قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ أف مالؾ بف أنس عف
 )صحيح .تاب مف عمى هللا كيتكبُ  التراب، إال فاه يمؤل كلف كادياف، لو يككف 
 البخارؼ(.

  

 غير مف جمُعيا األمكاؿ: تكاثر" قاؿ: (التكاثرُ  لياكـُ )أ :ملسو هيلع هللا ىلص النبي قرأ عباس: ابف قاؿ 
 .األكعية" في كشّدىا حقيا، مف كمنُعيا حقيا،

  

 معو كيبقى اثناف فيرجع ثبلثة، الميتَ  يتبع :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ قاؿ قاؿ: مالؾ بف أنس عف
 عممو. كيبقى كمالو، أىمو فيرجع كعممو، كمالو أىمو يتبعو كاحد،

 قراءة في 

 .االستفياـ عمى بيمزتيف أألياكـ، -

 االستفياـ. عمى بالمدّ  آلياكـ، -

*** 

   ـ29/12/2012 السبت

 

 (2 )التكاثر المقابر زرتـ حتى۞ 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3839&idto=3843&bk_no=48&ID=3336#docu
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   القبر. مف الخركج كىي نياية، ليا الزيارة بأف إشعار أك تيكـ، كفيو خمتـ،د :زرتـ

  القبر. خارج زيارة كليست القبر، داخل زيارة

 

 (5 )التكاثر اليقيف عيفَ  يانّ لتركُ  ثـ الجحيـ فّ لتركُ  اليقيف عمـَ  تعممكف  لك كبلّ ۞ 

  بالمعاينة. يتعمق :اليقيف عيف بالعمـ. يتعمق :اليقيف عمـ

 

  (6 )التكاثر النعيـ عف يكمئذٍ  فّ لُتسألُ  ثـ اليقيف عيفَ  لَترُكّنيا ثـ الجحيـ لَترُكفّ ۞ 
 
 التفسير. كتب حسب الدنيا، في :النعيـ
 كرد ما ككثيًرا ذكرىا. الكارد الجحيـ خبلؼ الجّنة، اآلخرة: نعيـ بالنعيـ: يراد قد :أقكؿ
 .(النعيـ ك)جنات النعيـ( )جنة القرآف في
 اخترتـ لـَ  ُيسألكف: قد بأنيـ القكؿ يمكف لكف لَتسأُلّف. عممي: حسب قراءة تكجد ال

 النعيـ؟! كضّيعتـ الجحيـ
 المراد يككف  فقد النعيـ! منفعة فكات كتحّمل الجحيـ، تكمفة تحّمل الجحيـ دخل فمف
 كلكف النعيـ، عف كَيسألكف  كالندـ، باألسى يشعركف  سكؼ الجحيـ يدخمكف  عندما أنيـ
 السؤاؿ! ىذا ينفعيـ يعد لـ
 

 (8 )التكاثر النعيـ عف يكمئذٍ  لُتسألفّ  ثـ ۞
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 النعيـ:

 ... البصر السمع، الفراغ، الصحة، األمف،
  
  :30/285 الطبرؼ  قاؿ

، ىؤالء سائل أنو أخبر هللا إف يقاؿ: أف ذلؾ في القكؿ مف "الصكاب  النعيـ، عف القـك
 في بالخبر عـّ  بل نكع، دكف  النعيـ مف نكع عف سائميـ أنو خبره في يخصص كلـ
 بعض". دكف  بعض عف ال النعيـ، جميع عف قاؿ كما سائميـ فيك الجميع، عف ذلؾ

  
  :32/80 الرازؼ  قاؿ
 األظير، كىك أحدىما، قكالف: فيو ىك؟ مف النعيـ عف ُيسأؿ الذؼ أف "في
 تزكؿ ال الشريف: الحديث ففي .كالكافر المؤمف حق في عاـ أنو كاآلخر .الكفار أنيـ
 مالو كعف أببله، فيـَ  شبابو كعف أفناه، فيـَ  عمره عف أربع: عف ُيسأؿ حتى عبد قدما
 كذكر الترمذؼ(. )ركاه "بو عمل ماذا عممو كعف أنفقو، كفيـَ  اكتسبو أيف مف
 "مفقكد كأعز مكجكد، أىكف " :اقتصادية بمغة عنو كقاؿ النعيـ، جممة مف الماء الرازؼ 
 (.32/82 الرازؼ  )تفسير
 نظريات )راجع Value of Paradox القيمة بمغز االقتصادييف عند ُيعرؼ ما كىذا
 مع رخيص الماء )األلماس(: كالماس الماء ُيذكر حيث االقتصاد(، كتب في القيمة
 ُمنع إذا اإلنساف إليو! الحاجة عدـ مع غاؿ كاأللماس عميو، تتكقف الناس حياة أف
ذا مات! اءالم مف  يمت! لـ الماس مف ُمنع كا 
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 جميع في كعاـ ،نعيـ كل في عاـ أنو "كالصحيح :9/223 الجكزؼ  ابف كقاؿ
  ".الخمق
  
 الناس: مف كثير فييما مغبكف  نعمتاف" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ قكؿ 20/174 القرطبي كذكر
 البخارؼ(. )ركاه "كالفراغ الصحة

  
 سمطة، فالنعيـ ،السمطة بقدر المسؤكلية أف كىك حديث، إدارؼ  مبدأ عمى اآلية كتدؿ
 أعمـ. كهللا قدره، حسب عمى عنو اإلنساف كُيسأؿ
***  
  ـ30/3/2013 السبت
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 إلعصر﴾ سورة﴿
 

 (1)العصر  إال الذيف آمنكا كالعصر إف اإلنساف لفي ُخسر ۞

 لفي جينـ.

 

 ( 3 )العصركا بالصبر كتكاَص  ۞

 قاؿ تعالى: 

كالعصر إّف اإلنساف لفي ُخسر إال الذيف آمُنكا كعِممكا الصالحاِت كتكاَصكا بالحّق )
 ( سكرة العصر.كتكاَصكا بالصبر

 (: تكاَصكا بالصبر)

(. 30/290أكصى بعضيـ بعًضا بالصبر عمى العمل بطاعة هللا )تفسير الطبرؼ 
كيدخل فيو حمل النفس عمى مشقة التكميف في القياـ بما يجب، كفي اجتناب ما 

 .  يحـر

كدّلت اآلية عمى أف الحق ثقيل، كأف المحف تبلزمو، فمذلؾ قرف بو التكاصي )تفسير 
 (. 90 – 32/89الرازؼ 
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  :ابف عاشكرقاؿ 

الصبر تحّمل مشقة إقامة الحق )...(. كحقيقة الصبر أنو منع المرء نفسو مف 
تحصيل ما يشتييو )...(، كمنو الصبر عمى األعماؿ الشاقة )...(. كالتخمق بالصبر 
ِمبلؾ فضائل األخبلؽ كميا )...(، فما التحّمـ كالتكّرـ كالتعّمـ كالتقكػ كالشجاعة 

 إال مف ضركب الصبر. كالعدؿ كالعمل في األرض كنحكىا 

 (. 1/477ك 30/533)تفسير ابف عاشكر 

*** 

في عمـك التنمية كالتخمف ىناؾ عدة نظريات، منيا: نظرية المناخ، كنظرية غياب 
المنّظـ، كنظرية مراحل النمك، كنظرية دافع اإلنجاز، كنظرية االستعمار، كنظرية 

الدفعة القكية، كنظرية التبعية، كنظرية انخفاض مستكػ الدخل الفردؼ، كنظرية 
 إشباع الحاجات األساسية، كنظرية القيـ المعرقمة لمتنمية ... 

كيغمب عمى ىذه النظريات أف أصحابيا غربيكف، كما يغمب عمى ىذه النظريات أنيا 
متشائمة كمثّبطة. كيزيدكف الطيف بّمة عندما يستخدمكف الدائرة المرذكلة )المفرغة( 

Vicious Circle  لمتخمف، كىذه الدائرة قد تككف حمقاتيا متعددة أك ثنائية،  لمفقر أك
كحقيقتيا أف التخّمف يؤدؼ إلى التخّمف، كالفقر يؤدؼ إلى الفقر، فنحف متخّمفكف ألننا 

 متخّمفكف، كفقراء ألننا فقراء، فبل أمَل كال بصيص! 
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، كتفاصيميا في مظاّنيا عند أىميا، فماذا عف نظريتنا : نظرية ىذه ىي نظريات القـك
 الصبر؟ 

الصبر قد يطمق كيعني مجرد االنتظار، لكف الصبر يتضمف في الغالب معاني القدرة 
عمى تحّمل المشاّؽ كالمخاطر، في سبيل االرتقاء كالتقدـ كالفبلح كالنصر. إنو يعني 
الصبر مع العمل، إنو يعني الثبات كالتحمل كالمقاكمة كالمعاناة كالمكابدة كالدأب 

 ضبط النفس أماـ الكاجبات كالمتاعب كالمحف. كالمثابرة ك 

فالصبر إذف ىك صبر إيجابي، كليس صبًرا سمبًيا، كلذلؾ كاف الصبر فضيمة، كلك 
كاف سمبًيا لكاف رذيمة. فمك صبر الناس عف العمل، كلـ يصبركا عمى العمل، لصار 

 الصبر رذيمة! 

*** 

 2005كانكف الثاني  10
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 ﴾سورة إلُهَمزة﴿
 (1اليمزة )كيٌل لكّل ُىَمزٍة ُلَمزٍة الذؼ َجَمع مااًل كعّدده  ۞

 في قراءة:

 جمَّع.

 التقدير:

 الُيَمزة الم َمزة الذؼ جَمع مااًل. -
 كىك الُيَمزة الم َمزة الذؼ جَمع مااًل. -
 ُىَمزة:

 ىي في األصل صفة، قامت مقاـ االسـ المكصكؼ.

 ُلَمزة: 

 صفة لػ )ُىَمزة(.

 كجكد الصفة تجعل االسـ معرفة يصمح بعدىا كركد )الذؼ(. 

 ىذا كقكلنا في الدعاء بعد األذاف:

 ابعثو الميـّ مقاًما محمكًدا الذؼ كعدتو.

 )صحيح البخارؼ(.
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 التقدير:

ـَ الذؼ كعدَتو )في القرآف(. -  ابعثو الميـّ مقاًما محمكًدا المقا

 الذؼ كعدَتو )في القرآف(. ابعثو الميـّ مقاًما محمكًدا كىك الَمقاـُ  -

 .79( اإلسراء عسى أف يبعثؾ رب ؾ َمقاًما محمكًدا)

 لـ نقل:

 ابعثو المقاـ المحمكد الذؼ كعدتو.

 محمكًدا:

 صفة جعمت االسـ معرفة، تصمح لػ )الذؼ(.

 كهللا أعمـ.

 يجكز أف يقاؿ:

 ابعثو مقاًما محمكًدا الذؼ كعدتو.

 كال يقاؿ:

 ابعثو مقاًما الذؼ كعدتو.

 يقاؿ:
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 ابعثو المقاـ الذؼ كعدتو.

 كهللا أعمـ بالصكاب.

*** 

 إلثالثاء7

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01

 

 (4)اليمزة مة طَ كبّل لُينبذّف في الحُ ۞ 

 .6( اآلية نار هللا المكقدة: مف أسماء جينـ. انظر قكلو: )مةطَ الحُ 

 الممزة. النبذ: الطرح، طرح ما يكره.: الضمير المستتر عائد عمى الُيَمزة نبذفّ ليُ 

 

 (6)اليمزة  مع عمى األفئدةهللا المكقدة التي تطّ  نارُ  ۞

 تصل إلى األفئدة.

 كأف في ىذا تعريض باالطبلع عمى ما في الصدكر.
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 (8)اليمزة إنيا عمييـ مؤصدة ۞ 

 مؤصدة: مغمقة.

 .20( البمد عمييـ نار مؤصدةفي مكضع آخر: )

 

 (9)اليمزة  ُممّددةٍ  في َعَمدٍ ۞ 

 : ُعُمٍد.قراءةفي 

 ىل ىـ في عمد أـ النار؟ هللا أعمـ.
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 إلفيل﴾ سورة﴿
 

 (2)الفيل  ألـ َيجعْل كيَدىـ في تضميل ۞

 ضّمل كيدىـ:

 أبطمو.

 ضّيعو.

 فّكتو.

 كمنو قكلو تعالى: 

 . 25غافر  (َكَما َكػْيُد ٱْلَكٰػِفِريَف ِإالَّ ِفي َضَمٰػلٍ ) -
 .14( الرعد الكافريف إال في ضبلؿكما دعاُء ) -
 .37غافر  (كما كيُد فرعكف إال في تباب) -
*** 

 إلثالثاء7

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01
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 (3)الفيل  ا أبابيلَ كأرسل عمييـ طيرً ۞ 

 كثيرة يتبع بعضيا بعًضا.

تكسير أبابيل: ممنكع مف الصرؼ ألنو عمى صيغة منتيى الجمكع، كىي كل جمع 
 فاِتح، مفاتيح.بعد ألف تكسيره حرفاف أك ثبلثة أكسطيا ساكف، مثل: مَ 

 

 (4)الفيل ترمييـ بحجارة مف سّجيل ۞ 

 طيف.

 

 (5)الفيل فجعميـ كعصف مأككؿ ۞ 

 تبف أكمو الدكد أك الدكاب.
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قريش﴾ سورة﴿  

 (1 )قريش كالصيف الشتاء رحمةَ  إيبلِفيـ قريشٍ  إليبلؼ ۞
 إيبلؼ. ألجل :إليبلؼ
 مف أحد لو يتعرض كلـ أدرؼ. ال قريب؟ أنو مع كرره لماذا .إيبلؼ مف بدؿ :إيبلفيـ
 المفسريف.
 رحمة. قريش إليبلؼ :يقل لـ
 بو مفعكؿ :رحمة
 الصيف. كرحمة الشتاء رحمة رحمتاف: :كالصيف الشتاء رحمة
 

 جكابي:

 : مجركر ألنو بدؿ مف إيبلؼ.إيبلفيـ

 )المنصكب(.لكف فيو معنى المفعكؿ المطمق 

 .بعد أف كتبت ىذا كجدت أف الفراء أجاز: إيبلَفيـ: مفعكؿ مطمق

 مرة أخرػ أشعر بتخمف عمـ اإلعراب عف مكاجية بعض الحاالت.

 أيف العمماء؟

 (.صًفا صًفا( ك)دًكا دًكاراجع مقالي في إعراب: )
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 (3 )قريش جكع مف أطعميـ ۞
  
 قريش (خكؼٍ  ِمف كآمنيـ جكعٍ  ِمف أطعميـ الذؼ البيِت. ىذا ربّ  فميعبُدكا) تعالى: قاؿ
3-4. 
  

 كاألمف الغذاء
  

 البيت:
 الكعبة.
 الحراـ. البيت
 .97 المائدة سكرة (لمّناسِ  قياًما الحراـَ  البيتَ  الكعبةَ  هللاُ  جعلَ )
  
 البيت: رب
 هللا.
  

 جكع: مف أطعميـ
 جكع. بعد مف أطعميـ -

 عكس تقتضي حالتيـ أف مع الخكؼ(، مف بدالً  )كآمنيـ الجكع مف بدالً  أطعميـ -
 كالخكؼ. الجكع ذلؾ:

 الجكع. بسبب الجكع، ألجل أطعميـ -
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 أضيف: كلعمي
 سيأتي. كما الرازؼ  ذلؾ كأنكر مف. بمعنى: )عف(: جكع. عف أطعميـ -

  
 جكع: مف
 شديد. جكع مف :التقدير لعل
 جكع؟ كأؼ جكع، مف
  
 خكؼ: مف
 شديد. خكؼ مف :التقدير لعل
 خكؼ؟ كأؼ خكؼ، مف
  
 يقل: لـ

 جكع. مف أشبعيـ
  
 .3 الماعكف  (المسكيفِ  طعاـ عمى يحّض  كال) قاؿ: كذلؾ
 :يقل لـ
 المسكيف. إشباع عمى
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 يكرث فإنو اإلشباع أما ع،الجك  يزيل الطعاـ ألف )كأشبعيـ( يقل: لـ" :الرازؼ  قاؿ
 ".البطنة
 خكؼ(؟ )عف ك جكع( )عف يقل: َلـْ  ِلـَ  " أيًضا: كقاؿ
 ذلؾ يككف  أف يقتضي كىذا عنيـ، بعيًدا الجكع جعل أنو )عف( معنى ألف قمنا:
 بل ذلؾ، تقتضي ال (مفك) عنو، يصرفو ثـ زماًنا، الجكع بمقاساة مسبكًقا التبعيد
 الرازؼ. كبلـ اىػ ُيؤّمنكف" َيخافكف  كحينما ُيطعمكف، َيجكعكف  عندما أنيـ معناه
  
 الحاجات: إشباع
 في نستخدـ أف األفضل كلعل الرأسمالي، قتصاداال في شائع اقتصادؼ تعبير
 الحاجات. سدّ  اإلسبلمي: االقتصاد
ذا نجكع، حتى نأكل ال قـك نحف األثر: في  عدـ المستحسف فمف نشبع. ال أكمنا كا 

 كالتبذير؟! كالترؼ كاإلسراؼ التخمة بدرجة فكيف الشبع، درجة إلى الكصكؿ
*** 
         ـ25/12/2012 الثبلثاء

  



1074 

 إلماعون﴾ سورة﴿
 

 (7)الماعكف الماعكف  ۞

. كال َيُحّض عمى طعاـ قاؿ تعالى: ) ـَ أرأيَت الذؼ ُيكّذُب بالديِف. فذلَؾ الذؼ َيُدّع اليتي
 المسكيِف. فكيٌل لممصّميَف. الذيَف ىـ عف صبلِتيـ ساىكَف. الذيَف ىـ ُيراءكَف. كَيمنعكفَ 

 . 7-1( الماعكف الماعكفَ 

 كقد يككف بمعنى الحساب كالجزاء، كالنتيجة كاحدة. : قد يككف عمى ظاىره،الديف

 : يَدُع.في قراءة

 يدّع: 

 يدفع بشدة كقير. 

 كقاؿ بعضيـ: يدفعو في ظيره، فيخرج مف فمو صكت: إْع!

 الماعكف: 

 لفع مستمد مف اإلعانة، كالمقصكد: 

 اإلعانة ببعض الماؿ، أك ببعض العمل.  -
 كقيل: المقصكد ىك الصدقة قبل فرض الزكاة كتحديد معدالتيا.  -
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كقيل: ىك العارية، أؼ ما يتعاكره الناس بينيـ في العرؼ كالعادة. عف عائشة  -
 رضي هللا عنيا: الماعكف ىك الماء كالنار كالممح. 

كقيل: األشياء الصغيرة كاإلناء كالصحف كالِقدر كالفأس، أك األعماؿ الصغيرة  -
 لحفر القميل.كالشد كا

 

، كقد يتكسعكف في مفيـك الماعكف ىناؾ أناس في أيامنا ىذه، كربما في أياـ غيرنا، 
يككنكف أغنياء غير محتاجيف. فيذا يستعير حقيبة سفر مف غيره، ثـ يعيدىا إليو 
مستيمكة لحادث أصابيا، ىل يجكز؟ ربما يككف المعير مؤدًبا فيستعيد الحقيبة ثـ 

كقد يرػ مف كاجبو أك مف إحسانو إلى قريبو أك صديقو أك جاره يرمييا في الزبالة. 
أال يطمب منو حقيبة أخرػ مماثمة، أك ثمف ِمْثميا. لكف المستعير قد يككف غنًيا أك ذا 
حالة مماثمة لحالة المعير أك قريبة منيا، فيل يجكز لو أف يرّد ما استعار بعد تحطمو 

بيًرا؟ أنا أرػ أف ىذا ال يجكز. فيل جزاء كمو أك بعضو كتكسره أك نقصانو نقصاًنا ك
اإلحساف إال اإلحساف؟ أحسَف إليؾ باإلعارة ثـ تعيد إليو العارية تالفة أك شبو ذلؾ! 
عميؾ أف تعّكضو، ألنؾ لك لـ تفعل فإّف تصرفؾ أك بخمؾ قد يؤدؼ إلى انقطاع 

اإلحساف المعركؼ بيف الناس. كال ُيعقل أف نجازؼ اإلحساف باإلساءة. إف مقابمة 
 باإلحساف ىي التي تحفع المعركؼ كالمكّدة بيف الناس.

 قاؿ لي: 
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عندنا في العمل عامل نظافة ينتسب إلى شركة متعيدة لمنظافة في إحدػ 
المؤسسات، كيتقاضى أجًرا زىيًدا مف شركتو، كأنا أساعده في المناسبات بإعانتو 

جره عمى الناس الذيف مالًيا، حتى صرت أشعر كأف الشركة تستعممو ىي، كتكقع أ
يتصدقكف عميو. مرة قاؿ لي ىذا العامل: انتيى عممي في الشركة، كأريد ثمف تذكرة 
العكدة مف السعكدية إلى بنغبلدش. فقاؿ لو: لماذا ال تعيدؾ الشركة إلى بمدؾ عمى 
ف كاف أقل مف ثمف  حسابيا؟ قاؿ: إنيا لف تفعل. فقرر إعانتو بمبمغ كبير نسبًيا، كا 

ذا بالعامل لـ يسافر كلـ يغادر، كلـ تذكرة ال سفر. عاد الرجل مف العطمة الصيفية، كا 
يرّد ما أخذه إلى مف أحسف إليو! كلـ يرغب ىذا المحسف أف يطالبو بو، كلكنو 

 امتعض منو كمف سمككو!

أخبرني صديق بأف لو جاًرا في المبنى الذؼ يسكف فيو، كىك غني مثمو كأكثر، 
ياه في مبنى  جيد، في حي جيد مف أحياء المدينة. طرؽ بابو ذات مرة كيسكف ىك كا 
، فتعجب الجار كيف يطمب ىذا كفي أسفل المبنى بقالية يطمب منو قميبًل مف الممح

يمكف منيا الحصكؿ عمى الممح بمبمغ زىيد جًدا. رأػ ىذا الطرؼ مف كاجبو أف 
لطرؼ اآلخر يعطيو الممح، كربما دعاه عمى طعاـ الغداء أك العشاء، كلكف كاجب ا

 أف يشترؼ الممح مف بائعو بثمف زىيد.

ىناؾ أناس أغنياء ال يتحرجكف مف استعارة الكراسي كالكنب كالطناجر كالقدكر 
كالصحكف كالزبادؼ كالمبلعق، ثـ ال يرّدكنيا أك يرّدكنيا متأخرة أك ناقصة أك مشعكرة 

تغّل صاحبنا ( كما يسّمكنيا، كيسغرامةأك مكسكرة. كيستحيي المعير أف يطمب )
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حياءه كيسترسل في االستعارة منو كمف غيره ببل حياء! َمف الذؼ سّماىا غرامة في 
 مثل ىذه األحكاؿ؟ ىل ىـ المستعيركف الذيف يتكسعكف في اإلعارة كُيحرجكف الناس؟!

حاّلة تستحق الرّد بمجرد الطمب عند جميكر الفقياء، إال إذا ترتب  العارية كالقرض
ر يمحق بالمستعير، كمف استعار لكًحا ُيصمح بو زكرقو، فبل عمى االسترجاع ضر 

يجكز الرجكع عف اإلعارة حتى يصل الزكرؽ إلى الشاطئ. كيجكز عند بعض الفقياء 
. أجلأف يككف لمعارية أك القرض   معمـك

، كما لك حبس العارية بعد انقضاء المدة، أك بعد الطمب، المستعير يضمف إذا تعّدػ
إذا  اإلعارة بشرط اإلجارة)عارية مضمكنة(. كتجكز  ط الضمافاإلعارة بشر كتجكز 

تأخر عف الرّد في مكعد االستحقاؽ عند مف يجيز التأجيل في العارية. كلك أعار 
سقاط الضماف إحساف آخر.   بشرط عدـ الضماف جاز، ألف اإلعارة إحساف، كا 

ا إذا كقعت عمى ، ألنيا ممؾ لو، كألنيعمى المعير نفقة العاريةقاؿ بعض الفقياء: 
 المستعير صارت إجارة. كىذا غير صحيح، ألف النفقة غير األجرة.

، ألف المعير محسف، كال يميق تحميمو إحساًنا النفقة عمى المستعيركقاؿ آخركف: 
 آخر بدكف رضاه. ىذا ىك الفقو السميـ.

*** 

  7جدة
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 ىػ28/12/1431

 ـ04/12/2010

 

 ( 7 )الماعكف كيمنعكف الماعكف  ۞
 في معناه:  30/313 الطبرؼ يقكؿ 

الزكػػاة، أك المتػػاع الػػذؼ يتعػػاكره النػػاس )يسػػتعيره بعضػػيـ مػػف بعػػض( بيػػنيـ، كالِقػػْدر، 
 كالدلك، كالفأس، كأشباه ذلؾ.

 : 32/115الرازؼ كيقكؿ 
ىك ما ال يمنع في العادة، كيسألو الفقير كالغني، كبنسػب مانعػو إلػى سػكء الخمػق كلػـؤ 

لك كالمقدحة )القّداحة( كالغرباؿ كالقدـك كالشػفرة. كيػدخل فيػو الطبع، كالفأس كالقدر كالد
 الممح كالماء كالنار. 
 كالماعكف: 

فاعكؿ مف المْعػف: الشػيء القميػل. كقػد تسػمى الزكػاة ماعكنػػًا، ألنيػا تؤخػذ بمقػدار ربػع 
 العشر فقط، فيي قميل مف كثير.

ىػػػذه األقػػػكاؿ فػػػي المػػػاعكف اثنػػػي عشػػػر قػػػكاًل، لكػػػف جميػػػع  20/213 القرطبػػػيكذكػػػر 
متقاربػػة، كربمػػا ىػػي مترادفػػة، كتحػػـك حػػكؿ المعػػاني المػػذككرة آنًفػػا. كذكػػر مػػف بػػيف ىػػذه 
المعاني: ما ال يحّل منعو، كالماء كالكؤل كالنار كالممح. كقاؿ: إف أصػل الماعػػػكف مػف 
المعف، كىك القمة، أك مف المعكنة، كاأللف عكض عف الياء )كانظر أيًضا تفسير أبي 

 (.10/551حياف 
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 : 6/457ابف القيـ قاؿ 
"إذا ُقدر أف قكًما اضطركا إلػى السػكنى فػي بيػت  إنسػاف، ال يجػدكف سػكاه، أك النػػزكؿ 
فػػػي خػػػاف مممػػػكؾ، أك اسػػػتعارة ثيػػػاب يسػػػتدفئكف بيػػػا، أك رحػػػى لمطحػػػف، أك دلػػػك لنػػػػزع 
الماء، أك ِقْدر، أك فأس، أك غير ذلؾ، كجب عمى صاحبو بذلو ببل نزاع. لكػف ىػل لػو 

ز لػو أف يأ خذ عميػو أجػًرا؟ فيػو قػكالف لمعممػاء، كىمػا كجيػاف ألصػحاب أحمػد. كمػف جػكَّ
أخذ األجرة حػرَّـ عميػو أف يطمػب زيػادة عمػى أجػرة المثػل )األجػرة السػائدة فػي السػكؽ(. 

 قاؿ ابف تيمية: كالصحيح أنو يجب عميو بذؿ ذلؾ مجانػًا. 
*** 
 2006تمكز  13
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 إلكوثر﴾ سورة﴿
 

  (1)الككثر إنا أعطيناؾ الككثر  ۞

 سكرة الككثر: أقصر سكرة في القرآف، كىي ثبلث آيات.

 كمع ذلؾ تكسع الرازؼ في تفسيرىا.

 في قراءة:

 أنطيناؾ.

 الككثر:

 الخير الكثير.

 ال يعني بالضركرة: الماؿ الكثير.

 الككثر: صيغة مبالغة.

 قاؿ عكرمة:

 . ىك النبكة كالقرآف كثكاب اآلخرة

 يطمق الككثر عمى العدد الكثير مف األصحاب كاألشياع.كقد 



1081 

 كقد يطمق عمى الماء الكثير.

*** 

قكاًل،  26ذكر بعض العمماء )الرازؼ كالقرطبي( معاني كثيرة لو، أكصميا بعضيـ إلى 
 منيا:

 نير في الجنة. -1
 حكض النبي في المكقف:  -2

 يا صاحَب الحكض َمف يدانيكا *** كأنت حًقا حبيُب باريكا                
 النبكة كالكتاب. -3
 اإلسبلـ. -4
 التيسير كالتخفيف. -5
 كثرة األمة كاألصحاب كاألشياع. -6
 اإليثار. -7
 رفعة الذكر. -8
 نكٌر في قمبؾ دّؿ عمّي، كقطعَؾ عما سكاؼ. -9
 الشفاعة. -10
 المعجزات. -11
 التكحيد: ال إلو إال هللا. -12
 في الديف.الفقو  -13
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 العمـ كالحكمة. -14
 الصمكات الخمس. -15
 العظيـ مف األمر. -16
 جميع نعـ هللا عمى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. -17
*** 

 في الحديث:

ما قالكا لو: لـ  أغفى رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إغفاءة، فرفع رأسو مبتسًما، إما قاؿ ليـ كا 
 ضحكت؟ 

إنا ) فقرأ: بسم ميحرلا نمحرلا هللا: .ا سكرةأنزلت عمي آنفً إنو  :فقاؿ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ىل تدركف ما الككثر؟ قالكا: هللا كرسكلو أعمـ.  :حتى ختميا، قاؿ (أعطيناؾ الككثر

ىك نير أعطانيو رّبي عّز كجّل في الجنة، عميو خيٌر كثيٌر، َتِرُد عميو أّمتي يـك  :قاؿ
د منيـ، فأقكؿ: يا رب، إّنو ِمف أّمتي. فيقاؿ: القيامة، آنيُتو عدد الككاكب، يختمج العب

 إنؾ ال تدرؼ ما أحدثكا بعدؾ!

 .)مسند أحمد، كانظر صحيح مسمـ(

*** 

 إلثالثاء7
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 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01

 

 (2)الككثر فصّل لربؾ كانحر ۞ 

 فصّل لربؾ كانحر لربؾ.

 

 (3)الككثر إّف شانئؾ ىك األبتر ۞ 

 مبغضؾ، خصمؾ.: شانئؾ

 : كليس أنت كما قالكا عنؾ.ىك األبتر
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 إلكافرون﴾ سورة﴿
 

 (1)الكافركف  الكافركف  ۞
( كال أنػا 3( كال أنتـ عابدكف ما أعُبػُد )2( ال أعُبُد ما تعُبدكف )1قْل يا أي يا الكافركف )"

 (". 6( لكـ ديُنكـ كلَي ديِف )5( كال أنتـ عابدكف ما أعُبُد )4عابٌد ما عبدتـ )
*** 

كػػاف المشػػرككف مػػف قكمػػو فيمػػا ُذكػػر َعرضػػكا عميػػو أف يعبػػدكا هللا سػػنة, عمػػى أف يعبػػد 
  ملسو هيلع هللا ىلص آليتيـ سنة! )الطبرؼ(.نبّي هللا 

ككػػاف الرسػػكؿ ملسو هيلع هللا ىلص يقػػرأ سػػكرة "الكػػافركف"، كسػػكرة "قػػل ىػػك هللا أحػػد"، فػػي ركعتػػي الفجػػر 
 )صحيح مسمـ(، كفي ركعتي الطكاؼ )صحيح مسمـ(.

 الكافركف: 
 ىذا خطاب لكافريف محدديف، ألّف منيـ َمف أسمـ بعد ذلؾ.

 
 ُقْل:
 يا دمحم.
 كلي ديِف:
 .قراءةكفيو  كلي ديني.
*** 

 في ىذه السكرة:
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 جممة فعمية:
 .2( اآلية ال أعُبُد ما تعُبدكف )

 كجممة اسمية:
 . لـ يقل: كال أنتـ عابدكف ما أنا عابد.5ك 3( اآلية كال أنتـ عابدكف ما أعُبدُ )
 عابدكف".. لـ يقل: كال أنا عابد ما أنتـ 4( اآلية كال أنا عابٌد ما عبدتـ)
*** 

 : اآلف.ال أعبد ما تعبدكف 
 : في المستقبل.كال أنتـ عابدكف 
 : اآلف.ما أعبد
 : في المستقبل.كال أنا عابد
 : في الماضي.ما عبدتـ
*** 

 ( مرتيف؟ كفي سكرة قصيرة؟كال أنتـ عابدكف ما أعبدلماذا كّرر: )
 قالكا: لمتأكيد كاإلفياـ )تثبيت الفيـ(. 

 كبلًما لممفسريف عف فائدة التأكيد )انظر نّص أبي حياف(.كلعمي ألكؿ مّرة أجد 
*** 

 أبك حياف:
 :لممفسريف في ىذه الجمل أقكاؿ

 أحدىا: 
(، كقكلو: ال أعبد ما تعبدكف ( تككيد لقكلو: )كال أنا عابد ما عبدتـأنيا لمتككيد. فقكلو: )

تأكيػد لقكلػو: )كال أنػتـ عابػدكف مػا أعبػد( أكاًل. كالتككيػد  ( ثانًيػاكال أنتـ عابدكف ما أعبد)
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كفائػدة ىػذا في لساف العرب كثير جًدا، كحككا مف ذلؾ نظًما كنثًرا ما ال يكاد ُيحصر. 
: قطع أطماع الكفار، كتحقيق األخبار بمكافاتيـ عمى الكفػر، كأنيػـ ال ُيسػممكف التككيد
 .أبًدا
 

 كالثاني: 
فكا. فقاؿ األخفش: المعنى ال أعبد الساعة ما تعبػدكف، كال أنػتـ أنو ليس لمتككيد، كاختم

عابػػدكف السػػنة مػػا أعبػػد، كال أنػػا عابػػد فػػي المسػػتقبل مػػا عبػػدتـ، كال أنػػتـ عابػػدكف فػػي 
 .المستقبل ما أعبد، فزاؿ التككيد، إذ قد تقيدت كل جممة بزماف مغاير

*** 
 إلثالثاء7
 ىػ1440ربيع اآلخر  24
 ـ2019كانكف الثاني  01
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 إلنصر﴾ سورة﴿
 

 (1)النصر  إذا جاء نصُر هللِا كالفتحُ  ۞

 التقدير:

 إذا جاء نصُر هللِا كفتُح هللا. -
 إذا جاء نصُر هللِا كفتُحو. -
إذا جاء نصُر هللِا كالفتُح. كرأيَت الّناَس َيدخمكف في ديِف هللِا أفكاًجا. فسّبْح ِبَحمِد ربَؾ )

 (.كاستغفْرُه إّنو كاف تكاًبا

*** 

ىذه السكرة آخر سكرة نزلت، كفييا اإلشعار بكفاة رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص. قاؿ ابف عباس: أجٌل 
ضػُرب لدمحم، ُنِعيْت لو نفُسو. فيي فرحة بالنصر كحزف لكداع النبّي صمى هللا عميو 

 كسمـ.

*** 

لى نسبة ذل ؾ إلى هللا ىكذا يكّجو هللُا رسكَلو، بعد النصر كالفتح، إلى التكاضع، كا 
تعالى. أما الناس في النظـ األخرػ فإنيـ عندما ينتصركف كيفتحكف البمداف يشعركف 
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بالنشكة كالعظمة كالتكبر كالتطاكؿ كالرغبة في ظمـ اآلخريف كاحتبلؿ ببلدىـ كنيب 
 خيراتيـ.

*** 

 إلثالثاء7

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01

 

 (3)النصر تكاًبا ۞ 

عميو: فّكر في ىذا الفعل المتعدؼ بػ )عمى( كيف اسُتعمل ككيف صار تاب  ۞
 معناه؟

 قاؿ تعالى:

 .37( البقرة فتمقى آدـُ مف ربو كمماٍت فتاب عميو إنو ىك التّكاُب الرحيـ)

 تاب العبد: رجع عف معصيتو.

 تاب هللا عميو: قبل تكبتو، رزقو التكبة، كفقو لمتكبة، أعانو عمييا.

 أسماء هللا الحسنى، معناه: كثير القبكؿ لتكبة عباده، كثير اإلعانة عمييا.: مف التّكاب
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 : صفة ، كصفة لمعبد. كالمعنى مختمف بالضركرة.التّكاب

 العبد تّكاب: كثير التكبة.

 هللا تّكاب: كثير القبكؿ لمتكبة.

 ال يجكز أف يقاؿ عف هللا: تائب.

سبيل التجّكز )أبك حياف(، أك المشاكمة جاز عمى لعّمو هللا تّكاب، كتاب هللا عميو: 
 )ابف عاشكر(. 

 العبارة قرآنية األصل.

 كهللا أعمـ.

*** 

 إلجمعة7

 ىػ1439رجب  28

 ـ2018نيساف  13
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 إلَمَسد﴾ سورة﴿
 (1)المسد تّبْت يدا أبي ليٍب كتّب 

ذاَت  (. سَيصمى ناًرا2( ما أغنى عنو ماُلو كما كَسَب )1تبَّْت يدا أبي َلَيٍب كتبَّ )"
 ".(5(. في ِجيدىا حبٌل ِمف َمَسٍد )4(. كامرأُتو حّمالَة الحطِب )3ليٍب )

 )سكرة المَسد(.

*** 

 تّبْت ... كتّب:

 أؼ: تّبْت يداه كتّب ىك.

*** 

 !ليب... سيصمى ناًرا ذات  ليبتبت يدا أبي 

 أبك ليب مصيره إلى ليب!

 لـ يقل:

 سكؼ َيصمى.

 ما أغنى عنو ماُلو كما كَسب:
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 استفياـ إنكارؼ. إما نافية أك استفيامية.ما: 

 يبدك أنو كاف مف كبار أصحاب الثركة كالدخل.

*** 

 كامرأُتو حّمالَة الحطب:

امرأتو السيدة األكلى كانت تحمل الحطب لتضعو في طريق الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص! ستصير 
 لجيّنـ حطًبا!

فمّف هللا الحبل عمى  ككانت تحمل كل حزمة مف الحطب بحبل تمّف بو الحزمة،
 عنقيا!

*** 

 إلثالثاء7

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01
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 إإلخالص﴾ سورة﴿
 

 (1 )اإلخبلص أحد هللا ىك قل ۞
  
 سكرة (أحد كُفًكا لو يكف كلـ ُيكلد. كلـ يِمد لـ الصَمد. هللاُ  أَحد. هللاُ  ىك ُقْل:)

 اإلخبلص.
 صفات: أربع فييا آيات أربع السكرة
 سبيل عمى األخرياف كاالثنتاف صمد(، )أحد، اإلثبات سبيل عمى األكلياف االثنتاف
 (.أحد كفًكا لو يكف كلـ يكلد، كلـ يمد لـ) النفي
  

 القرآنية: الفاصمة
 اآلؼ: رءكس تسكيف أساس عمى قائمة
 (.أحدْ  كفكا لو يكف كلـ يكلْد. كلـ يمد لـ الصمْد. هللا أحْد. هللا ىك قل)
ال  الشكل: ىذا عمى السكرة قراءة يعني التسكيف عدـ فإف كا 
 (.أحدٌ  كفكا لو يكف كلـ يكلْد. كلـ يمد لـ الصمُد. هللا أحٌد. هللا ىك قل)
  
 ُقْل:
 دمحم. يا
 إسناده(. السيكطي )حّسف ربؾَ  لنا )ِصْف( انسْب  المشركيف: سؤاؿ عف جكاب
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 ىك:
 ىك. عنو سألتـ َمف -

 بعدىا. بما االىتماـ إلثارة الشأف، ضمير -

 هللا. أسماء مف (ىك) الضمير عّدكا كغيرىـ، الصكفية مف العمماء، بعض
  
 يقل: لـ
 كاحد.
 ك)أحد(. )كاحد( بيف فرؽ  ال بعضيـ: قاؿ -

 زيد يقاؿ: كال أحد، هللا يقاؿ: يدخمو. ال كاألحد العدد، يدخمو الكاحد ثعمب: كقاؿ -
 األحد قائبًل: ثعمب عمى حياف أبك كردّ  الحسنى! هللا أسماء مف الكاحد :أقكؿ أحد.
 كربما أفضل! لكاف عشر أحد قاؿ: لك لعّمو :أقكؿ كعشركف! أحد كقكلؾ: العدد يدخمو
 كثبلثكف، كاحد كعشركف، كاحد نقكؿ: اليـك نحف .9 إلى 1 مف العدد ثعمب: يقصد
 حدػإ كثبلثكف، إحدػ كعشركف، إحدػ التأنيث: كفي إلخ. ... كأربعكف  كاحد
 أحد. مؤنث: إحدػ: إلخ. ... كأربعكف 

 أحد. درىـٌ  كال أحد، رجلٌ  يقاؿ: فبل هللا، غير باألحدية يكصف ال األزىرؼ: كقاؿ -

 يقاكمو ال قكلؾ: بخبلؼ اثناف. يقاكمو أنو يفيـ أف جاز كاحد، يقاكمو ال قمت: إذا -
 أحد.

 يقل: لـ
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 أحد. هللا قلِ 

  
 يقل: لـ
 األحد. هللا -

  
 قراءة: في
 الكاحد. هللا ىك
  
 أحد:
 كلد. كال كالد، كال شريؾ، كال صاحبة، كال لو، نظير ال
 كاألضداد. كاألنداد كاألمثاؿ الشركاء ينفي :الرازؼ  قاؿ
  

 الصَمد:
 الغاية! بمغ انتيى: كالسؤدد. الشرؼ أنكاع في سؤدده انتيى الذؼ السيد -

 المقصكد. المصمكد: المصمكد. بمعنى الَصمٌد: كالحكائج. النكازؿ في المقصكد -

 إليو عباس: ابف قاؿ المصائب. في )المستغاث( كالمستعاف الرغائب، في المقصكد -
 ببلء! أك ُكربة بيـ نزؿ إذا .. األشياء َتصُمد

 اآلفات. تعتريو كال فيو عيب ال الكامل -

 الباقي. الدائـ -
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 خمقو. فناء بعد الباقي -

 أحد. فكقو ليس -

 .يكلد كلـ يمد لـ بقكلو: ُمفّسر الصَمد -

  
 يكلد: كلـ يمد لـ
 كال يمكت ال كهللا سيكرث، إال يمكت  شيء كليس سيمكت، إال يكلد شيء ليس
 يكرث!
ّنيـ هللُا، َكَلدَ  َليقكلكَف: إفِكيـ ِمف إّنيـ أال)  .152-151 الصافات (لكاذبكفَ  كا 
 بكسرىا. ال البلـ، بفتح المرأُة، كَلدتِ  المغة: في يقاؿ هللِا. كلدُ  :قراءة في
  

 ُكفًكا:
 ناقصة. ىنا: كاف مؤخر. كاف خبر -

 تاّمة. )يكف( كانػت إذا منصكبة، حاؿ -

  
 يقل: لـ
 ُكفًكا. لو أحدٌ  يكف لـ -

 لو. ُكفًكا أحدٌ  يكف لـ -

 لو:
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 لو. ُكفك ىناؾ ليس المعنى: )كفًكا(. بػ تتعمق أف يمكف -

 ُكفك. لو ليس المعنى: )يكف(. بػ تتعمق أف يمكف -

  
 القراءات:
 كتسكينيا. الفاء بضـ ُكفًكا، -

 كفكا. كفؤا، كبدكنيا: الكاك فكؽ  باليمزة كفًكا، -

  
 ُكفًكا:
 أحد! إلى ىك يحتاج كال إليو، يحتاج أحد كل العمماء: قاؿ
  
 السكرة: فضل
 البخارؼ(. )صحيح !القرآف ثُمث لتعدؿ إنيا بيده نفسي كالذؼ :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ قاؿ
 خرج ثـ حشد. مف فحشد .القرآف ثُمث عميكـ سأقرأ فإني احشدكا :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ قاؿ
نيا أال ليـ: كقاؿ اإلخبلص! سكرة فقرأ  مسمـ(. )صحيح !ثُمثالقرآف تعدؿ كا 
 كثمثػػًا ككعيٌد، كعدٌ  كثمثػػًا أحكاـ، منو ثمثػػًا أثبلثػػػًا: القرآف ُجعل العمماء: بعض قاؿ
 كالصفات! األسماء ثُمثَ  اإلخبلص سكرة َجمعت كقد كصفات. أسماءٌ 
 كاآلخرة! الدنيا أمر مف شيء ذكر فييا ليس ،خالصة سكرة ىذه  آخركف: كقاؿ
  
 :ىك قل أسقط: َمف
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 كمثكاه، مقامو النار كجعل كأخزاه، هللا أبعده َمف السكرة ىذه ِمف أسقط :القرطبي قاؿ
 أحد! هللا كقرأ: القرآف! مف ليس أنو كزعـ (!ىك قل) أسقط:
 الكشاؼ. صاحب الزمخشرؼ  يقصد لعمو :أقكؿ
 أحد، هللا :ملسو هيلع هللا ىلص لمنبي قراءة في الكشاؼ: في "قاؿ تقريًعا: أقلّ  كبلًما عاشكر ابف كقاؿ
 بعدؿ كاف (أحد هللا) :قرأ َمف قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص النبي أف ركؼ  مما أخذه كلعّمو .ىك قل بغير:
 مف ركؼ  ما صح إف كعندؼ (.قل) بدكف  أحد، هللا ىك أبّي: قراءة كفي القرآف. ثُمث
 التبلكة". بيا يقصد لـ أنو إال ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي عف القراءة ىذه
 عمييـ! ذلؾ فشقّ  ؟كاحدة ليمة في القرآف ثُمث يقرأ أف أحدكـ أيعجر :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ قاؿ
 كالبخارؼ  )أحمد القرآف ثمثُ  الصمدُ  الكاحدُ  هللاُ  فقاؿ: ذلؾ؟ يطيق أّينا كقالكا:
 كغيرىما(.
  
 السكرة: تفسير في رأؼٌ 
 األَحدّية ألفّ  (:أحد هللا ىك قل) ألّكليا: تفسير كّميا "السكرة تفسيره: في الشنقيطي قاؿ
 ألّنو بأحدٍ  ليس المكلكد كألفّ  يا،كم كالكماؿ الجبلؿ بصفات كتعالى سبحانو تفّرده ىي
 كفؤ لو يككف  َمف ككذلؾ كلده، في منو جزًءا ألفّ  بأحدٍ  ليس كالكالد كالده، مف جزء
 "!أحد هللا ىك قل لتقرير: كميا السكرة كىكذا الكفؤ، لكجكد بأحدٍ  فميس
  
 جاء بما (الصَمد) فّسر َمف تفسير في تكّسع كىك حسف، الشنقيطي قالو ما :أقكؿ
 أعبله. ذكرنا كما السكرة، في هللا كبلـ مف بعدىا
  

 إعراب:
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 أكؿ: إعراب
 مبتدأ. :ىك
 ثاف. مبتدأ :هللا
 (.ىك) خبر كالجممة: (.هللا) خبر :أحد
  

 ثاف: إعراب
 مبتدأ. :ىك
 (.ىك) مف بدؿ :هللا
 خبر. :أحد
  

 ثالث: إعراب
 مبتدأ. ىك:
 أكؿ. خبر هللا:
 ثاف. خبر أحد:
  

 رابع: إعراب
 مبتدأ. ىك:
 خبر. هللا:
 أحد. ىك تقديره: محذكؼ لمبتدأ خبر أحد:
  

 خامس: إعراب
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 تعظيـ(. مكضع )ألنو مبتدأ شأف ضمير :ىك
 عنو. كخبر لو، مفّسرة جممة :أحد هللا
 كميا(. الكجكه ىذه الشككاني )ذكر
***  
    ـ30/4/2013 الثبلثاء

 

 

 (3 )اإلخبلص ُيكلدْ  كلـ َيمدْ  لـ ۞
  
 يقل: لـ
 زكج(. )كال كالد كال لو كلد ال      -

 زكجة. صاحبة: ،101 األنعاـ (صاحبة لو تكف كلـ كلدٌ  لو يككفُ  أّنى)      -

  
 الرجل. يمد لـ نقكؿ: كال المرأة. تمد لـ نقكؿ: نحف
  

 لو. كلدَ  ال أؼ (:يمد لـ) ىنا: المقصكد
 كُعزير. سىعي ُكلد كما ُيكلد كلـ مريـ، َكلدت كما يمد لـ عباس: ابف قاؿ
  
 هللا! ابفُ  المسيحُ  قالكا: الذيف النصارػ  عمى ردّ  كىك      -
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 هللا! ابفُ  ُعزيرُ  قالكا: الذيف الييكد عمى كردّ       -

 هللا! بناتُ  المبلئكةُ  قالكا: الذيف العرب مشركي عمى كردّ       -

  
ّنيـ هللاُ  كلدَ  َليقكلكف. إفِكيـ ِمف إّنيـ أال)  .152-151 الصافات (لكاذبكفَ  كا 
 .111 اإلسراء (كلًدا يتخذ كلـ)
  
 بائٌد. فافٍ  ىك إال يمد شيء ال ألنو بفاٍف، ليس (:يمد لـ) العمماء: بعض كقاؿ

 ُكجد إنما مكلكد كل ألف فكاف، يكف لـ بُمحَدث، ليس (:ُيكلد لـ)                    
 مكجكد. غير كاف أف بعد كَحدث يكف، لـ أف بعد
***  

  7إلجمعة
 ىػ1433 رمضاف أكؿ
  ـ20/7/2012 =
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 إلَفَمق﴾ سورة﴿
 

 (1)الفمق ُقْل أعكذ برّب الفَمق  ۞

( كِمف 3( كِمف شّر غاسٍق إذا َكَقَب )2( ِمف شّر ما َخمق )1ُقْل أعكذ برّب الفَمق )
 (.5( كِمف شّر حاسٍد إذا حَسَد )4شّر النّفاثات في الُعَقد )

 الفمق:

 الصبح.

 .96( األنعاـ اإلصباحفالُق )

 شّر:

 مرات. 4آيات، ُذكرت فييا كممة )شّر(  5ىذه السكرة القصيرة المؤلفة مف 

 كفييا االستعاذة مف أربعة شركر:

 شّر ما َخمق. -
 شّر غاسٍق إذا َكَقب. -
 شّر النّفاثات في العقد. -
 شّر حاسٍد إذا َحَسد. -
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 بعدىا: استعاذة مف شّر كاحد: شّر الكسكاس الخناس. سورة إلناسفي 

 .ُقْل أعكذكىاتاف السكرتاف )الفّمق كالناس( ُعرفتا بالمعّكذتيف، فكمتاىما تبدأ بقكلو: 

*** 

 مف شر ما خمق:

ـّ.  عا

 كما جاء بعده خاّص.

 غاسق إذا كقب:

 مظمـ إذا أظمـ.

 ليل إذا أظمـ.

 .78( اإلسراء َغَسق الميل)

 قاؿ الشاعر:

 إّف ىذا الميَل قد َغَسقا *** كاشتكيُت اليـّ كاألَرقا

 كقاؿ آخر:

 يا طيَف ىنٍد لقد أبقيَت لي أرقا *** إْذ قد جئَتنا طارًقا كالميُل قد َغَسقا
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، كتعّذر السير،  شركر كثيرة تحدث في الميل، مف لصكص، كسباع، كذكات سمـك
ى، حتى ظّف بعض أىل الضبللة كُعسر النجدة، كُبعد االستغاثة، كاشتداد آالـ المرض

 الميَل إٰلَو الشر! )ابف عاشكر(.

أال ترػ أف ىذا ما يحدث في الميل إذا انقطعت الكيرباء في بعض المناطق، كعـّ 
 الظبلـ!

*** 

 النفاثات في العقد:

 السكاحر )الساحرات(.

 النساء، أك النفكس، أك الجماعات.

 لـ يقل:

 الُعَقد.كِمف شّر النفاثات إذا نفثَف في 

 :ابف عاشكرقاؿ 

ـْ يقْل: إذا نفثف في الُعَقد،  نما ُجعمت االستعاذة مف النفاثات ال مف النْفث، فم "كا 
نما يجمب الضرَّ  لئِلشارة إلى أّف نفثيّف في الُعقد ليس بشيء يجمب ضًرا بذاتو، كا 
ا النافثاُت، كىّف متعاطياُت السحر، ألّف الساحر يحرص عمى أف ال يترؾ شيًئا ممّ 
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يحقق لو ما يعممو ألجمو إاّل احتاؿ عمى إيصالو إليو، فربما كضع لو في طعامو أك 
شرابو عناصر ُمفسدة لمعقل أك ُميمكة، بقصد أك بغير قصد، أك قاذكرات ُيفسد 
اختبلُطيا بالجسد بعَض عناصر انتظاـ الجسـ، يختّل بيا نشاط أعصابو أك إرادتو، 

ف يتجسُس عمى أحكالو، لُيِرَؼ لَمف يسألكنو السحر أف كربما أغرػ بو َمف يغتاُلو، أك مَ 
 !سحره ال َيتخمُف كال ُيخطىء"

 حاسد إذا حسد:

 قاؿ العمماء: الحاسد ال َيضّر إال إذا ظير حسُده بفعٍل أك قكٍؿ )القرطبي(.

 اصبر عمى حسِد الحسكد ***  فإّف صبَرؾ قاتُمو

 فالناُر تأكُل بعَضيا *** إف لـ تجد ما تأكُمو

 تأكُل بعَضيا: األصل: يأكُل بعُضيا بعًضا.

*** 

 :الرازؼ قاؿ 

ـَ عّرؼ بعَض المستعاذ منو كنّكر بعضو؟   ل

 الجكاب: 
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عّرؼ النفاثات ألف كل نفاثة شريرة، كنّكر غاسًقا ألنو ليس كّل غاسق شريًرا، كأيًضا 
 ليس كّل حاسٍد شريًرا، بل رّب حسٍد يككف محمكًدا، كىك الحسد في الخيرات. 

 ىذا كهللا أعمـ بالصكاب.

*** 

 إلثالثاء7

 ىػ1440ربيع اآلخر  24

 ـ2019كانكف الثاني  01
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 إلنَّاس﴾ سورة﴿
 

 (1 )الناس الناس ۞
 الَكْسكاسِ  شرّ  ِمف الّناِس. إلوِ  الّناِس. َمِمؾِ  الّناِس. بربّ  أعكذُ  ُقلْ ) تعالى: قاؿ 

 (.كالّناسِ  الِجّنةِ  ِمفَ  الّناِس. ُصدكرِ  في ُيكسكُس  الذؼ الخّناِس.
 
 البقرة. سكرة الفاتحة: بعد منو سكرة كأكؿ الشريف، المصحف مف سكرة آخر ىذه
 )الناس(! سكرة: كآخر )البقرة( سكرة: أكؿ
  
 ُقْل:
 جديدة، ليست المسألة كىذه السكرة. مف بإسقاطيا طالب مف المعاصريف مف ىناؾ
 (!ىك ُقلْ ) أسقط َمف التفاسير لنا ركت (أحدٌ  هللاُ  ىك ُقلْ ) اإلخبلص: سكرة ففي
  
 :ُقلْ 
 كالناس. كالفمق كاإلخبلص كالكافركف  الجف سكرة أكؿ في كردْت  -
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 جًدا. كثيًرا ذكرىا كرد فقد السكر ثنايا في أما -

  
 الِجّنة:
 الِجّف.
نسي. إنس مثل: ِجّني. جمع الِجّنة:  الجماعة. لتأنيث كالياء كا 
  
 يقل: لـ
 كاإلنس. الجفّ  ِمفَ 
  
 الناس؟ عمى الِجّنة قّدـ لماذا
 عدًدا. أكثر الجّنة مف يكسكس الذؼ ألف ربما
  
 تقديـ بخبلؼ الكسكاس، أصل ألنيـ ىنا الناس عمى الِجّنة قّدـ :عاشكر ابف قاؿ
 (كالِجفّ  اإلنسِ  شياطيفَ  َعُدًكا نبيّ  لكلّ  جعمنا ككذلؾَ ) قكلو: في الجفّ  عمى اإلنس
 عصـ هللا ألف الشياطيف، مف لؤلنبياء مخالطة أشد الناس خبثاء ألف ،112 األنعاـ
 نفكسيـ. عمى الشياطيف تسمط مف أنبياءه
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 الخّناس: الكسكاس
 الشيطاف.
 فاعل. اسـ الُمكسِكس. الكسكاس:
 النفس. حديث الكسكسة:
 كثرة تفيد االختفاء ككثرة ككثيُره. الخنسِ  شديدُ  أنو عادتو أؼ مبالغة: صيغة الخّناس:
 كسكسة. بعد إال يككف  ال الخنكس ألف الظيكر،
ذا كسكس، غفل إذا آدـ، ابف قمب عمى جاثـ الشيطاف إف :عباس ابف قاؿ  هللا ذكر كا 
 أقِسـُ  فبل) الككاكب: في تعالى قكلو كمنو تكارػ. اختفى، رجع، تأخر، أؼ: خنس،
 .15 التككير (الُكّنس الَجكارِ  بالُخّنس.
  

 السكرة: فكاصل
 آيات. 6 السكرة آيات عدد
 مجركرة (الناس) كاحدة كممة كىي مكحدة، السكرة فاصمة (،الخّناس) كاحدة آية عدا
 مكاضع بخبلؼ فاصمة، الفاصمة تبقى كصمتَ  أك كقفتَ  إذا المكاضع، جميع في
 أيًضا تحتكؼ  (الخّناس) كممة فإف ذلؾ كمع الكقف. عمى الفكاصل فييا ُتبنى أخرػ 
 )ناس(! كممة عمى
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 يقل: لـ
 في ُيكسكُس  الذؼ الخّناِس. الكسكاسِ  شرّ  ِمف إلييـ. َمِمكيـ. الناِس. بربّ  أعكذ قل

 كمنيـ. الجّنة ِمف صدكرىـ.
  
 .اإلضمار مقاـ في إظيار السكرة: في
 يقتضي البياف عطف ألف بضميره، اكتفاء دكف  الناس لفع تكرير :عاشكر ابف قاؿ

 بمنزلة البياف عطف ألف بنفسو، مستقبلً  الياء( )بكسر المبّيف االسـ ليككف  اإلظيار،
 )بالفتح(. المبّيف لبلسـ عَمـ
 إظيار كاحد معنى باعتبار األكلييف المرتيف اآليات ىذه في )الناس( كممة كتكرير
لييتو كممكو تعالى هللا ربكبية تأكيد لقصد اإلضمار مقاـ في  كقكلو كميـ، لمناس كا 
 (.الكتابِ  ِمفَ  ىك كما الكتابِ  ِمفَ  لَتحَسُبكه بالكتابِ  ألسنَتيـ يمككفَ ) تعالى:

 
 المعاد بعد ألجل إظيار فيك (الّناس ُصدكرِ  في) بقكلو: الثالثة المرة تكريره كأما
   )؟(.

 
 الذؼ صنفي ألحد بياف فؤلنو (كالّناس الِجّنةِ  ِمفَ ) بقكلو: الرابعة المرة تكريره كأما
  السابقة. المرات في (الناس) كممة ماصدؽ غير كذلؾ الناس، صدكر في يكسكس
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 أقكؿ:
 كربما المعاد(، بعد )ألجل كاضحة غير عبارات كفيو مقنع، غير عاشكر ابف كبلـ
 كالسيف السيف، تكرار شأنو مف كاف الناس لفع تكرار أف الصكاب إلى األقرب يككف 
 مف أكثر كسكاسو أف ىذا يفيد كربما مرة، (الخّناس) كفي مرتيف (الَكْسكاس) في ظاىرة
 )َكْس( المقطع فيو كيتكرر ،معناه عمى جرسو يدؿ لفع )الكسكسة( كلفع خنكسو.
 الكسكسة. تكرار إلفادة
  
 يشيع أف فناسب الخّناس، الَكسكاس كسكسة الكسكسة، مف استعاذة كميا الناس سكرة
 آخر شخص جانب إلى ُيصّمي كمف آياتيا. جميع في ليا فاصمةً  السيف حرؼ فييا
 مسمعو، عمى تتكالى السيف إال يسمع يكاد ال سرية، صبلة يف الناس سكرة يقرأ
 منو قريًبا قرأت أك قرأتو أني أذكر ما ىذا الشيطاف. كسكسة عف تعبير ككأنيا
 معيا الختفت السيف اختفت فمك القرآف. في الفني التصكير في قطب سيد عند

 أعمـ. كهللا السكرة، في عنيا كالتعبير إظيارىا يراد التي الكسكسة
  
 الرازؼ: قاؿ
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 )سكرة األكلى السكرة في بو المستعاذ أف كىي أخرػ: لطيفة السكرة ىذه في أف اعمـ
 مف أنكاع ثبلثة منو كالمستعاذ الفَمق، رب أنو كىي كاحدة، بصفة مذككر الفَمق(
 كالحاسد. كالنّفاثات الغاسق كىي اآلفات،
  
 كاإللو، كالَمِمؾ الربّ  كىي ثبلثة: بصفات مذككر بو فالمستعاذ السكرة ىذه في كأما

 أف يجب الثناء أف المكضعيف بيف كالفرؽ  الكسكسة. كىي كاحدة، آفة منو كالمستعاذ
 كالمطمكب كالبدف، النفس سبلمة األكلى السكرة في فالمطمكب المطمكب، بقدر يتقدر
ف الديف مضّرة أف عمى تنبيو كىذا الديف. سبلمة الثانية السكرة في  فم أعظـُ  قّمْت  كا 
ف الدنيا مضارّ   أعمـ. كتعالى سبحانو كهللا عظمت، كا 
***  
   ـ16/6/2012 السبت
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 بعفهرس إلمجمد إلسا 
   

 رقم إلصفحة إسم إلسورة رقم إلسورة
 1 الصافات سكرة 74
 29 سكرة ص 75
 57 سكرة الز َمر 76
 166 سكرة غافر 16
مْت  11  171 سكرة ُفصِّ
 139 سكرة الشكرػ  19
 961 سكرة الز ْخُرؼ 17
 242 سكرة الدخاف 44
 251 سكرة الجاثية 45
 261 سكرة األحقاؼ 46
 274 سكرة دمحم 47
 294 سكرة الفتح 48
 308 سكرة الُحُجرات 49
 329 سكرة ؽ 50
 351 سكرة الذاريات 51
 366 سكرة الطكر 52
 387 سكرة النجـ 53
 413 سكرة القمر 54
 430 سكرة الرحمف 55
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 448 سكرة الكاقعة 56
 476 سكرة الحديد 57
 496 سكرة المجادلة 58
 514 سكرة الحشر 59
 535 سكرة الُمْمَتَحنة 60
 540 سكرة الصف 61
 544 سكرة الجمعة 62
 551 سكرة المنافقكف  63
 555 سكرة التغابف 64
 570 سكرة الطبلؽ 65
 588 سكرة التحريـ 66
 614 سكرة الُمْمؾ 67
 623 سكرة القمـ 68
 646 سكرة الحاقة 69
 674 سكرة المعارج 70
 686 سكرة نكح 71
 694 سكرة الجف 72
 718 سكرة الُمزَّمِّل 73
ِثر 74  743 سكرة الم دَّ
 775 سكرة القيامة 75
 792 سكرة اإلنساف 76
 821 سكرة الُمْرَسبلت 77
 836 سكرة النبأ 78
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 843 سكرة النازعات 79
 852 سكرة َعَبَس  80
 868 سكرة التككير 81
 876 سكرة االنفطار 82
 880 سكرة المطففيف 83
 892 سكرة االنشقاؽ 84
 898 سكرة الُبُركج 85
 903 سكرة الطارؽ  86
 910 سكرة األعمى 87
 922 سكرة الغاشية 88
 926 سكرة الفجر 89
 948 سكرة البمد 90
 953 سكرة الشمس 91
 969 الميلسكرة  92
 977 سكرة الضحى 93
 987 سكرة الشرح 94
 991 سكرة التيف 95
 1008 سكرة الَعَمق 96
 1016 سكرة الَقْدر 97
 1026 سكرة الَبيِّنة 98
 1028 سكرة الزلزلة 99
 1040 سكرة العاديات 100
 1048 سكرة القارعة 101
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 1050 سكرة التكاثر 102
 1057 سكرة العصر 103
 1060 سكرة الُيَمزة 104
 1064 سكرة الفيل 105
 1065 سكرة قريش 106
 1070 سكرة الماعكف  107
 1076 سكرة الككثر 108
 1080 سكرة الكافركف  109
 1083 سكرة النصر 110
 1086 سكرة الَمَسد 111
 1088 سكرة اإلخبلص 112
 1097 سكرة الَفَمق 113
 1102 سكرة النَّاس 114

 

*** 

 وفضمه بحمد هللا بع إألخيرإلمجمد إلساتم 

 

 

 


